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 بی و وزن سنگین موجود چهار کردند. می دنبال را ها ل سه روز بود که داشتند ورگالهلت و وی
 شده رویت ردمونت بخش از وربع حال در مرگارث، ،شده مطرود ساالر جنگ پیاده سربازان فکر،

 به بود گرفته تصمیم او رسید، رنجر به خبرش که وقتی .رفتند می شمال سمت به و بودند،
  .بگیرد را نهاآ جلوی ،وانشج کارآموز همراهی

 پرسید: هشاناکوت های استراحت نآ از یکی طی در ،ویل
 پس استپ رییت های سنبه سوراخ تمام ما مطمئناً باشن؟ اومده کجا از تونند می اونها هلت، -
  هستن. بسته محاال همین نهااو و کردیم پیدا رو
 شب و باران های کوهستان و لوئنراآ پادشاهی بین حقیقی ورودی مسیر تنها پس استپ رییت
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 برای داشت رالوئنآ حاال که پادشاهی بود. مرگارث اصلی مقر که جایی ،ردآو می وجود به را
 شده فرستاده نادار کمان و نظام پیاده از گروه یک شد، می مادهآ مرگارث با رویش پیش جنگ

 تنگ گذرگاه در واقع ککوچ و دائمی پادگان ،شد می گردآوری اصلی ارتش وقتی تا که دندوب
 بود: موافق هلت .کنند تقویت را آن
 گروه یه اما بشن. وارد اونجا از توجه قابل تعداد در تونن می اونها که مکانیه تنها اونجا -

  بشه. پادشاهی وارد ای صخره های دیواره راه از تونه می ،این مثل کیکوچ
 به سر پادشاهی جنوبی نواحی باالی در که بود وارمناه کوهستانی فالت یک مرگارث قلمرو
 شیب با ناهموار ی صخره ردیف یک شرق در پس استپ رییت ی رودخانه از بود. کشیده فلک
 تشکیل آرالوئن و کوهستانی فالت آن بین یمرز که ،بود شده کشیده غرب سمت به تند بسیار

 می برخورد یگرد مانع یک به چرخیدند، می غرب جنوب سمت به ها صخره آن وقتی داد. می
 شده کشیده دریا سمت به که زمین در عظیم شکافت یک -شد می خوانده 1یرشفی که کردند

  کرد. می جدا 2ها کلت پادشاهی از مرگارث را های ینمسرز و بود،
 همسایه و رالوئن، آگذشته سال شانزده این در که بود طبیعیمستحکم  سنگرهای و موانع همین

 و پشتیبانی نوعی ،هم طور همین بود. داشته نگه امان در ارثگمر های ارتش زا را 3کلتیکا اش
 گفت: ویل بودند. کرده ایجاد رالوئنآ نیروهای مقابل در یاغی جنگ لرد برای حمایت

  باشن. عبور قابل غیر ها صخره اون کردم می فک -

  نشاند. چهره به درهمی لبخند هلت

 فدا رو زندگی تا چند که ندی اهمیتی هیچ اگه خصوصاًم نیست. عبور قابل غیر واقعاً جایی هیچ -
 .کردن استفاده قالب و طناب از اونها که اینه حدسم .برسونی اثبات به رو حقیقت اون تا کنی می

 گشت کنار از تونستن می اونها طوری، اون بودند. بد هوای و آب و ماه بدون های شب منتظر
  کنند. عبور مرزی های

                                                 
1

 - Fissure 
2

 - Celts  
3

 - Celtica 

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

                    

 

 

 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 به آنها و شد بلند او با ویل است. رسیده پایان به استراحتشان که بود این اش نیمع که ایستاد، او
 یزخم .کرد کوتاهی ی ناله ،نشست می زین باالی بر که وقتی ،هلت رفتند. هایشان اسب سمت

 داد: ادامه و داد. می شزارآ کمی هنوز بود برداشته کالکاراها با جنگ در که

  ذهنشونه. تو چی و  رن، می کجا دارن که اینه اومدن، کجا از هک نیست این من اصلی دلواپسی -

 مقابلشان در جایی از را فریادی صدای که بودند، شده جاری انشبز به سختی به کلمات آن
  ها. اسلحه برخورد صدای سرانجام و ،ررخُخُ صدای از هیاهویی دنبالش به دند،نیش

 :دکر تمام را حرفش هلت

 !باشیم نزدیک فهمیدنش به ممکنه و -
 و راند، پیش به سریع چهارنعلی با را آن ،کرد می کنترل زانوانش با را ابالرد که حالی در ،او

 .ندداد قرار بزرگش بسیار کمان ی چله در را آن و ندکرد انتخاب پیکان یک راحتی به دستانش
 اسب با انستتو نمی او رفت. چهارنعل هلت از بعد و شد راسو تاگ زین یرو به تقال با ویل

 و داشت نیاز افسار داشتن نگه برای را راستش دست او کند. رقابت هلت بدون دست سواری
  داشت. نگه مادهآ چپش دست با را کمانش

 به رنجر های اسب ثابت های گام با را جاآن و ،راندند می پراکنده جنگلی میان در داشتند هاآن
 چمن یک درون به و شدند خارج درختان میان از ،یناگهان طور به کردند. ترک بهتری مسیر سمت

 دنبال را او هم تاگ کند، توقف تا سرید روی، پیش به سوارش اصرار زیر در ابالرد .رفتند وسیع زار
 از پیکان یک برداشتن برای فوراً ویل تاگ، گردن بر افسار کردن رها با گیرد. جا کنارش در تا کرد

  کرد. آماده کمان ی چله رد را آن و ،کرد دراز دست تیردانش
 شده برپا کوچک کمپی آن، کنار در بود. دهیروی صاف زمین آن ی میانه در بزرگ انجیر درخت یک
 کنار در سفری رختخواب یک و کیف یک و رفت می باال آتش از داشت هنوز دود از ای رگه بود.

 محاصره را تنها مرد یک ،کردند می ردگیری داشتند ویل و هلت که ،ورگال چهار ت.شدا قرار نآ
 سد را آنها راه مرد آن دراز شمشیر ای لحظه برای بود. بیدهسچ درخت به پشتش که بودند، کرده
 یک کردند می سعی و کردند می او سمت به کوتاهی ی فریبکارانه حرکات ها ورگال اما کرد،
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 ی نیزه یک نهاآ از یکی و ،بودند مسلح ها تبرزین و کوتاه شمشیرهای با آنها بیابند. برتری نقطه
  داشت. دست در هنیآ

 این ،طوالنی مدت درآن ردپایشان کردن دنبال از بعد کشید. تیزی نفس جانوران آن دیدن با ویل
 بدن با .بگیرند قرار دیدشان رد و برسند نهاآ به وسیع ی ناحیه آن در یکباره به کهبود  شوک یک

 آشکار حاال که داشتند، بزرگی رنگ زرد سگی های اندند و دراز های پوزهآنها  ،گونه خرس هایی
 پوشیده مانند کرک خزی با نهاآ کشیدند. می خرناس شکارشان سمت به داشتند چون ،بودند شده
 وقتی ،صدایش و بود پوشیده مشابهی لباس مرد آن بودند. پوشیده رنگی مشکی چرمی زره و شده
  لرزید. می ترس با ،کرد می دفع را شان ابتدایی حمالت که
 می دستور بهتون عقب، یندبرگر هستم. مرگارث لرد برای ماموریت یه توی من عقب! برگردین -

  دم! می دستور بهتون مرگارث لرد نام به من دم!

 پیکانی ،باشد داشته پیکانش کشیدن ایبر کافی فضای تا چرخاند، را ابالرد ای سقلمه با هلت
 زد: فریاد او بود. کرده مادهآ کمان ی چله در که

 تون!  بندازین! همه رو تون ها اسلحه -

 اولین دار نیزه ورگال شدند. هشوک کارشانش و ورگال چهار و ،چرخید شسمت به چشم جفت پنج
 به او ،است شده پرت حواسش شمشیرزن که بود شده متوجه بازیافت. را خودش که بود شان
 آن قلب در را خودش هلت پیکان بعد، ثانیه یه برد. فرو او بدن درون به را نیزه و پرید جلو

 زانوانش روی شمشیرزن مرد وقتی مرد. و افتاد فرو اش زخمی شکار کنار در او و نشاند ورگال
  بردند. یورش رنجر دو به ها ورگال ی بقیه افتاد، فرو

 با را بینشان ی فاصله نهاآ وار، خرس و ناهماهنگ هایی قدم با بود، می باید که طور همان
 زمین به و کرد هالک را چپی سمت ورگال هلت شلیک دومین پیمودند. باورنکردنی سرعتی
 حرکت سرعت که شد متوجه فوراً و کرد شلیک راستی دست سمت به پیکان یک ویل کوبید.
 که جایی از و کرد پرواز هوا میان در انشک سوت پیکان .است نکرده محاسبه درست را جانور

 تیردانش سمت به دیگر پیکانی برداشتن برای دستش کرد. عبور ،بود نجاآ قبل ای ثانیه ورگال
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 ی سینه در را خودش هلت شلیک سومین و ،شنید درد از خشن خرخری صدای او و کرد پرواز
 به حاال که کرد، رها مانده باقی ورگال سمت به را پیکانش دومین ویل بعد نشاند. میانی جانور

  بود. نزدیک وریآ وحشت رزط

 از قلبش کرد رها را پیکان که وقتی ویل، رنگ، زرد های نیش و وحشی چشمان آن از یدهرست
  کرد. خواهد پرواز دورها به پیکان آن که دانست می و ،ایستاد ترس

 کوچک اسب مد.آ اربابش کمک به تاگ کشید، خرناسی اش پیروزی خاطر به ورگال که وقتی
 ،نکردنی باور طرز به زد. ضربه مقابلش ترسناک موجود به اش جلویی های سم با و شد بلند پا بر
 عقب بر را کار آن او خطر، سمت به رفت، پیش به کنان رقص را قدمی چند شکل، همین به او

  بود. چسبیده زینش سر به زده، ویل، حیرت داد. می نشینی ترجیح
 ها اسب از عمیقی اتیذ ترسِ او همانندش، موجودات تمامی مثل .بود شده غافلگیر کامالً ورگال
 برای که جایی بود، شده زاده درونشان در هیث هکام جنگ در پیش سال شانزده که ترسی داشت.
 او بودند. داده زیادی تلفات آرالوئن نظام سواره توسط مرگارث های ورگال ارتش اولین ،بار اولین
  کشید. عقب ساآ برق های سم آن مقابل از حیاتی، ی لحظه یک برای کرد، یمکث حاال

 گردنش درون به کامالً پیکان کوتاهی، برد چنین با نشست. گلویش در هلت پیکان چهارمین و
  مرد. و افتاد چمن روی بر ورگال خشم، روی از جیغ آخرین با رفت. فرو

 وزنش زیر در تقریباً زانوهایش شد، پیاده و خورد سر زین روی از ویل گچ، سفیدی به صورتی با
 شد پیاده اسبش زین از سرعت به هلت بماند. راست تا بود چسبیده تاگ پهلوی به او د.نیاوردن تاب

  .شد هپیچید ویل دور به بازویش رفت. پسر کنار به و
  ویل. ه،راه روبه چی همه -

  برد. میان از را ،بود کرده پر را ویل ذهن که ترسی ،بمش صدای
  شد. تموم دیگه -
  .ترسیده بود ،روی داده بود هم سر پشتسرعت حوادثی که  از داد، تکان را سرش ویل اما
 رفت! خطا پیکانم و بودم ترسیده بار! دو ...رفت خطا پیکانم هلت، -
 است. کرده وسمأی ناجور خیلی را استادش که این ،داشت وجودش در شرم از عمیقی حس او

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

                    

 

 

 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 آن و ،تیره و ریشو صورت نآ به ،کرد نگاه باال به ویل و ،پیچید او دور به تر سخت هلت بازوی
   عمیق. نگاه آن با ،چشمان

 یه .داره وجود سمتت به ور حمله ورگال کی و هدف تخته یک به شلیک بین زیادی تفاوت -
  بکشتت. نداره سعی معموالً هدف تخته
 ویل که ببیند توانست می او افزود. اش جمله به رامیآ بسیار لحن با را کلمات خرینآ هلت

  نداره. تعجبی ،کرد رفک خودش بادرهم  حالتی با و است. شده شوکه

  رفت. خطا پیکانم من ... اما -

 گفت: محکم صدایی با هلت

 تا دو تا باشی داشته خوب شلیک یک که بهتره دونی می حاال تو ره. نمی خطا بعدی دفعه و -
  عجوالنه. شلیک

 ای خاتمه که حالی در ،او رفتند. یرانج درخت زیر کمپ سمت به او با و گرفت را ویل بازوی بعد
 گفت: ،داد می قرار موضوع آن بر

  داریم. اینجا چی ببینیم بیا -

 و زد زانو مرد کنار در هلت بودند. مرده و شده درازکش یکدیگر کنار در ورگال و پوش مشکی مرد
 گفت: ،بود شدخو با تقریباً که ،او زد. نرمی سوت حیرت با و برگرداند، را او

  ببینم. اینجا داشتم انتظار که بود کسی نآخری اون .1ریچر کرِدِ -

 پرسید: ویل

 شناسیش؟ می -

                                                 
1

 - Dirk Reacher 
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 و بزند، کنار را قبل ی دقیقه چند ترس که کرد می کمکش همکنون ناپذیرش سیری کنجکاوی
 گفت: او به رنجر بود. خواهد طوری این دانست می هلت

 و بزدل ترسوی یه اون کردم. می تعقیبش پادشاهی مرزهای از بیرون پیش سال شش پنج من -
  یافت. مرگارث کنار در مکانی و کرد ترک ور آرالوئن ارتش در ستشپُ او بود. قاتل هی

  کرد. مکثی او
 کار چی داشت اینجا اون اما ست. خبره ناو مثل افرادی استخدام در مرگارث رسه می نظر به -

 ...؟ کرد می
 کرد: پیشنهاد ویل

  مرگارثه. برای ماموریت یه توی گفت اون -
  داد. تکان را سرش هلت اما
 همچین یه انجام دستور اونها به تونه می مرگارث تنها و ،بودن تعقیبش در ها ورگال بعیده. -

 حدسم کرد. نمی رو کار این ،بود ناو برای کاری انجام حال در واقعاً ریچر اگه که بده. رو کاری
 به ها ورگال و کرده فرار مرگارث طرف از اون بوده. پستش ترک حال در دوباره اون که اینه

  شدن. فرستاده دنبالش
 پرسید: ویل

 کرده؟ترک  رو شپست چرا چرا؟ -
  انداخت. باال ای شانه هلت

  کنن. دوری ناخوشایند یاچیز این از که کنن می سعی درک مثل افرادی راهه. در جنگی -
 در گشتن به کرد شروع و کرد دراز بود افتاده ارودگاه کنار در که ای کوله سمت به را دستش او

 :دپرسی ویل .نآ میان
 هستی؟ خاصی زچی دنبال -

 زمین روی رب را شتمحتویا نآ جای به و شد خسته کوله میان در کردن نگاه از و کرد اخم هلت
  ریخت.

 مجبور برگشته، آرالوئن به و کرده ترک رو مرگارث اون اگه که کرده خطور ذهنم به این ویل، -
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  ... خب کنه. معامله اون مقابل در رو شزادیآ که هبیار همراهش چیزی بوده
 و خورد وسایل و ها لباس میان در را شده لوله دقت با کاغذِ از ای دسته که وقتی ،صدایش
 یکی کرد. بررسی را نآ سرعت به او نشست. فرو آرامی به یافت، زمین، روی پال و پخش خوراکِ

 می ویل خاکستری، مو رنجر نآ با زندگی سال یک تقریباً از بعد رفت. باال رامیآ به وهایشراب از
اگر  که دانست می همچنین او ست. ناباوری و حیرت سر از جیغی با معادل حرکت این دانست

 نادیده او سادگی به استادش شود، شمزاحم ،کند تمام را هاذکاغ نآ خواندن هلت که این از قبل
 به و ایستاد رامیآ به هلت ماند، منتظر ،کرد لوله را پوستی ذکاغ آن هلت که وقتی تا او .گیرد می

 پرسید: ویل دید. می پسر آن چشمان در را یسوال که حالی در ،شد خیره کارآموزش

 مهمه؟ -

 گفت: او به هلت

 مونرو پیش جنگ برای مرگارث جنگی های نقشه به اتفاقی ما ظاهراً بگی. رو این تونی اُه، می -
  برگردونیم. ردمونت به رو اونها بهتره کنم فک کردیم. برخورد

  رفتند. یورتمه ،بودند منتظر شان انارباب که جایی به تاگ و ابالرد و زد سوت رامیآ به او

 از دقت به ،بود به آن ها دوخته شده غیردوستانه چشمانی ،درختان نمیا از دورتر متر صد چند در
 یک حضور از بوی هیچ نتوانند رنجر های اسب آن که این برای ،کرد می ریدو باد وزش جهت

 به ،شدند دور نبرد ی صحنه نآ از رنجرها که وقتی تا ،چشمان نآ صاحب .کنند دریافت متجاوز
  ها. صخره سمت به برگشت، جنوب سمت به بعد نشست. شانی نظاره
 بود. شده اجرا میزآ موفقیت اش نقشه دهد. گزارش مرگارث به که بود نآ وقت
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کشید، کلبه  کوچک نزدیک نیمه شب بود که یک تک سوار، افسار اسبش را در بیرون کلبه ای

هم که اسباب و  کوچکی پونیقرار گرفته بود.  ،در زیر قصر ردمونت ،ای که در میان درختان

که خوش  ،. سوار، یک مرد بلند قامتایستاد کنانیورتمه  ،شده بود توشه ی راه بر روی آن بسته

اندامی زیبای جوانی را در برداشت، از روی زین پیاده شد و بر روی ایوان باریک پا گذاشت، او 

های پایین لبه ی بام اجتناب کند. از جایگاه اسب ها در کنار  چینه خم شد تا از برخورد سرش با

امی بلند شد، و اسب خودش سر بلند کرد و به آن خوشامدگویی جواب صدای شیهه ی آر ،خانه

 داد. 

سوار مشتش را بلند کرد تا در زند، اما نوری دید که به پشت پنجره ی پرده دار آمد. او مکث 

 کرد. نور در طول اتاق حرکت کرد و یک ثانیه بعد یا کمی بیشتر، درِ روبرویش باز شد. 
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 گفت: ،حیرت در صدایش از ای نشانهبدون هیچ  ،هلت

 گیلن این جا چی کار می کنی؟ -

 رنجر جوان، وقتی که با استاد سابقش روبرو شد، با ناباوری خندید. او پرسید:

چطوری این کار رو می کنی، هلت؟ چطوری ممکنه که بتونی بفهمی این منم که نصفه شبی  -

 حتی قبل از این که در رو باز کنی؟، اومدم

در همین حال اشاره کرد تا گیلن وارد خانه شود. او در را پشت  و انداخت، هلت شانه ای باال

اجاقش را باز  سرش بست و به سمت آشپزخانه ی مرتب و تمیز کوچکش رفت، و درِ جابخاری

به درون  را هیزماو دسته ای  .کرد و شعله ای جدید به درون زغال های چوبی ِ داخل آن فرستاد

مسی بر روی سینی اجاق زغالی گذاشت، اما اول کتری را تکان داد تا اجاق انداخت و یک کتری 

 مطمئن شود که به اندازه ی کافی آب در آن باشد. او سرانجام گفت:

یه شیهه ی  قبل صدای اسبت رو شنیدم. بعد وقتی که شنیدم ابالرد یمن چند دقیقه  -

 خوشامدگویی کشید، فهمیدم اون اسب باید یه اسب رنجر باشه. 

 و دوباره شانه ای باال انداخت. آن اشاره می گفت: وقتی که توضیحش می دی، ساده است. ا

 گیلن در جواب دوباره خندید. او گفت:

 نفر محدود کرد، مگه نه؟  05رو به  ت، انتخابتخب، این حدس -

 ثر انگیز از یک طرف کج کرد. او گفت:أهلت سرش را با نگاهی ت

، وقتی که پیشم درس می خوندی، صدای پات رو روی ایوان شنیده گیلن من باید یه هزار باری -

 این اعتبار رو برای شناسایی اون صدا بهم می ده.  ،باشم. این، یه بار دیگر

رنجر جوان دستانش را به عالمت شکست گشود. او شنلش را باز کرد و آن را بر روی پشتی 
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ردی بود و او دید که هلت داشت قهوه آویزان کرد. و کمی به اجاق نزدیک تر شد. شب س صندلی

 را با کمی حواس پرتی به درون قوری می ریخت. 

در اتاق عقبی خانه باز شد و ویل به اتاق پذیرایی کوچک وارد شد، لباسش با شتاب بر روی پیراهن 

یش هنوز به خاطر خواب ژولیده بود. او با لحنی که هیچ کنجکاوی هاخوابش کشیده شده بود و مو

 رتی را در بر نداشت، گفت:یا حی

 شبت بخیر، گیلن. چی تو رو اینجا کشونده؟  -

س و ناامیدی، از یکی به دیگری نگاه کرد. او، البته نه از فرد أبا نگاهی شبیه چیزی مثل ی ،گیلن

 خاصی، پرسید:

 نصفه شبی اینجا ظاهر شدم، غافلگیر نمی شه؟ ،هیچکی از این که من یه دفعه -

اجاق مشغول بود، برگشت تا لبخندی را پنهان کند. چند دقیقه قبل تر، او شنیده  هلت، که در کنار

وقتی که شنیده بود اسب هایی به کلبه  درستکه ویل با عجله به کنار پنجره رفته بود،  بود

 ند. دنزدیک می ش

واضح بود که کارآموزش آن چه را که هلت با گیلن تبادل کرده بود، شنیده است و داشت با 

غیرمنتظره ی گیلن را تقلید می کرد. اگر  ترین روش، غافلگیر نشدن هلت برای از راه رسیدنِبه

برای  ،داشت در آتش کنجکاویچه، با شناختی که هلت از ویل داشت، مطمئن بود که آن پسر 

می سوخت. او تصمیم گرفت بلوف خودش را بزند و او را از  ،فهمیدن دلیل حضور ناگهانی گیلن

 در کند. او گفت:میدان به 

 رو در پیش داریم.  پرکاریدیروقته ویل. بهتره به رختخوابت برگردی. فردا روز  -

با نگاه مصیبت زده ای جایگزین شد. آن پیشنهاد از طرف  ،فوراً آن حالت حیرت نکرده ی ویل

ود. جدی نگرفتن حضور گیلن به سرعت از بین رفته ب استادش معادل با یک دستور بود. آن افکارِ
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 پسر فریاد زد:

 اُه، لطفاً هلت! می خوام بدونم چه اتفاقی افتاده! -

هلت و گیلن لبخند سریعی رد و بدل کردند. ویل واقعاً با امیدواری داشت این پا آن پا می شد، و 

را لغو کند. رنجر مو  ،در مورد این که او باید به رختخواب برگردد ،منتظر بود که هلت پیشنهادش

حالت رسمی و جدی اش ادامه داد، و سه فنجان قهوه ی داغ را بر روی میز   خاکستری به

 آشپزخانه قرار داد. او گفت:

 فرقی نمی کنه چون من سه تا فنجون درست کردم، مگه نه؟  -

سر به سرش می گذاشتند. او شانه ای باال انداخت و لبخند  ندداشت نفرو ویل متوجه شد که آن دو 

 دش نشست. زد و در کنار دو ارش

خیلی خب، گیلن، قبل این که کارآموزم  از کنجکاوی منفجر بشه، دلیل این مالقات غیر منتظره  -

 چیه؟ 

خب، این به اون نقشه های جنگی که دو هفته قبل کشف کردین ربط داره. حاال که می دونیم  -

اوثال آماده چی توی ذهن مرگارثه، شاه می خواد که ارتش قبل از پایان ماه بعدی توی دشت 

 عبور کنه.  تیری استپ پس نوباشه. این همون موقعیه که مرگارث نقشه ریخته تا از می

زیادی بود. بنا به نقشه ی مرگارث، پانصد سرباز مزدور اسکاندی  اطالعاتسند مصادره شده حاوی 

ن های طی کرده و به پادگا رودخانهمستلزم شده بودند راهشان را در میان باتالق های کم عمق 

با رودخانه ای بدون هیچ دفاع و  ،مستقر آرالوئنی در کنار تیری استپ پس حمله کنند. در نتیجه

مانع، ارتش اصلی مرگارث، ورگال ها، قادر بودند بیرون آمده و به سمت خطوط جنگ در دشت ها 

 حمله برند. هلت، که به آرامی سری به موافقت تکان می داد، گفت:

اون طوری ما میدون  !خته که اون رو توی اون سوراخ بکوبه. فکر خوبیهخب، دانکن نقشه ری -

 جنگ رو کنترل می کنیم. 
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 به نوبه ی خودش سری به موافقت تکان داد و با صدای بم مشابهی گفت: ،ویل

 و ما ارتش مرگارث رو توی رودخانه ی پس گیر میندازیم.  -

که آیا او هم، وقتی که یک  کنجکاو بودگیلن به آرامی چرخید تا لبخندش را پنهان کند. او 

کارآموز بوده، سعی می کرده ادا اطوارهای هلت را کپی برداری کند، و فکر کرد احتماالً این طوری 

 بوده. او گفت:

برعکس، وقتی که ارتش در مقرش بود، دانکن قصد داره که از پادگان ها عقب نشینی کنه، بعد  -

نی می کنه و اجازه میده که مرگارث تا داخل دشت ها پیش تا موقعیت های آماده شده عقب نشی

 اومده و از کوهستان ها بیرون بیاد. 

 اجازه بده از کوهستان ها بیرون بیاد؟  -

 صدای ویل با رگه ای از حیرت در هم آمیخت. 

 چرا اون ...  !شاه دیوونه ست؟ -

اال رفته و گیلن با لبخندی مبهوت او متوجه شد که دو رنجر به او خیره شده اند، هلت با ابرویی ب

که داشت در کناره های دهانش بازی می کرد. او مکثی کرد، مطمئن نبود که آیا زیر سوال بردن 

 سالمت عقل شاه ممکن است خیانت محسوب شود یا نه.  

 منظورم اینه که .... قصدم هیچ توهین یا چیزی شبیه اون نبود. فقط ... -

 هلت گفت: 

شاه از این که یک کارآموز رنجر بی ادب فکر می کنه اون دیوونه ست دلخور  اُه، مطمئنم -

 نمیشه. پادشاه ها معموالً عاشق شنیدن یه چیزایی مثل اینن. 
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 اما هلت ... این که اجازه بده مرگارث بیرون بیاد، بعد از این همه سال؟ این به نظر ... -

ما دوباره فکر کرد. او به رویارویی غیرمنتظره ی او داشت دوباره کلمه دیوانه را تکرار می کرد، ا

ها فکر کرد. ایده ی هزاران تن از آن موجودات پست، که بدون هیچ مانعی از  اخیرش با ورگال

 رودخانه ی پس بیرون می ریختند، خونش را سرد می کرد. 

 این هلت بود که اول جواب داد: 

ما این شانزده سال رو در حالی گذروندیم بعد از این همه سال.  -نکته اش همینجاست، ویل -

که مدام از پس شونه هایمون مراقب مرگارث بودیم، و کنجکاو بودیم که اون داره چی کار می 

کنه. اون وقتا، خیلی از نیروهامون رو گماشته بودیم تا در پایگاه صخره ها گشت زنی کنند و در 

اون آزاد بود تا هر وقتی که خواست به  و ،ورودی رودخانه تیری استپ پس نگهبانی دائمی بدن

 ن طوری که این رو خوب می دونی. وما حمله کنه. آخرین نمونه اش کالکاراها بودند، هم

گیلن با تایید به استاد سابقش خیره شد. هلت فوراً دلیل پشت نقشه ی پادشاه را دیده بود. او 

قابل احترام ترین مشاوران پادشاه است. متوجه شد، البته نه برای اولین بار، که چرا هلت یکی از 

 او گفت:

حق با هلته، ویل. و دلیل دیگه ای هم هست. بعد از شانزده سال آرامش نسبی، مردم دارن  -

تن آساتر می شن. و البته نه رنجرها، اما روستایی ها که برای ارتش هامون سرباز فراهم می 

 در شمال.  ،ی در بخش های دورترکنن و حتی بعضی از بارون ها و روسای مدرسه نظام

 هلت به میان حرف گیلن آمد. 

 تو خودت دیدی که چقدر مردم اکراه دارن مزارعشون رو ترک کنن و به جنگ برن.  -

به روستاهای دورافتاده ی بخش ویل سری به موافقت تکان داد. او و هلت هفته ی گذشته را 

ند نام نویسی کنند. اداصلی ارتش را تشکیل می د ردمونت سفر کرده بودند تا از مردانی که بدنه ی

خصومتی که وقتی  -بیشتر از یک دفعه روستایی ها با خصومتی آشکار و سریع با آنها روبرو شدند
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هلت نیروی کامل معروفیت و شخصیت خودش را وارد ماجرا کرده بود، از بین رفته بود. گیلن 

 ادامه داد:

حاال وقتشه که این مشکل از بین بره. ما قوی تر از هر  برای همین شاه دانکن فکر می کنه -

خیری فقط ضعیف مون می کنه. این بهترین موقعیته که باید یه بار أزمان دیگه ای هستیم و هر ت

 برای همیشه سر مرگارث رو زیر آب کنیم. 

 هلت گفت:

ین نصفه شبی به و با همه ی این تفسیرها، من دوباره سوال اصلی ام رو می پرسم. چی تو رو ا -

 این جا کشونده؟

 گیلن با خشکی گفت:

 دستورات کراولی.  -

او یک پیغام دست نویس را بر روی میز گذاشت و هلت، بعد از یک نگاه سوالی به گیلن، آن را باز 

کرد و خواند. ویل می دانست، کراولی فرمانده ی رنجرهاست، ارشدترین رنجر در میان آن پنجاه 

 نجرها. هلت خواند و بعد دوباره آن دستورات را پیچید و جمع کرد. او گفت:رنجر در دسته ی ر

اون  بهکلت ها می بری. فک کنم تو عمل 1شاه سویندن رایخب تو داری این پیغام ها رو ب -

 رو طلب می کنی؟  ،که دانکن سالها قبل با اون امضا کرده، معاهده ی دفاعی دو جانبه

 با حالتی تشکرآمیز جرعه ای از قهوه ی معطرش نوشید.  گیلن سری به موافقت تکان داد،

                                                 
1

-Swyddned 
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 Pioneerمترجم: 

 شاه حس می کنه ما به همه ی یگانهایی که می تونیم جمع آوری کنیم، نیاز خواهیم داشت.  -

 هلت با حالتی متفکرانه سری به موافقت تکان داد. او به آرامی گفت:

 نمی تونم اون رو به خاطر این فکر مقصر بدونم. اما ... ؟ -

دستانش را با اشاره ای سوالی از هم گشود. اگر گیلن در راه تحویل پیغام هایی به کلتیکا بود، او 

 هرچه زودتر آن را می رساند بهتر بود. آن اشاره به نظر این چنین چیزی می گفت. و گیلن گفت:

 . سترسمی به کلتیکا سفرخب، این یه   -

هان هلت با درک موضوع، سری به موافقت کید کمی بر روی کلمه ی کلتیکا گذاشت و ناگأاو ت

 تکان داد. او گفت:

 البته. سنت قدیمی کلتی ها.  -

 گیلن، که داشت سرش را تکان می داد، جواب داد:

، تلف کردن وقت برای یه سری دونم می منتا جایی که  کار، خرافاتشون، بیشتر شبیه اونه. این -

 مسخرگیه. 

 هلت جواب داد:

 ا کلتی ها روی اون پافشاری می کنن، خب تو چه کاری می تونی بکنی؟ البته که هست. ام -

ویل از هلت به گیلن و بعد از گیلن به هلت نگاه کرد. دو رنجر گویا مفهوم آنچه را که در حال 

صحبت در موردش بودند، درک می کردند. برای ویل، آن حرفها، مثل این بود که آنها داشتند با 
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 کردند.  صحبت می 1زبان یسپنارد

 گیلن گفت:

این توی زمان های عادی خیلی خوبه. اما با همه ی این آماده سازی ها برای جنگ، ما توی هر  -

منطقه ای تعدادمون کم شده. به راحتی نمی تونیم افراد رو از محل خدمتشون مرخص کنیم. برای 

 همین کراولی فک کرد  ... 

 هلت گفت:

 نم.فک کنم من بتونم یه کمکی بهت بک -

 ویل، در نهایت نتوانست بیشتر از آن تاب بیاورد. او سریع و با لحنی آتشین گفت:

شما دو تا دارین در مورد چی صحبت می کنین؟  ،خب، من پشت سرتون هستم! تو رو خدا -

شماها دارین آرالوئنی صحبت می کنین، مگه نه، و نه یکی از اون زبونای خارجی که آواهاش 

 ، اما اصالً هیچ معنی نداره؟ مثل زبون آرالوئنیه
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- Espanard 
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 
 

 باال را ابروهایش غضب با و ،شود رو در رو عجولش و جوان کارآموز با تا چرخید آرامی به لته
 گفت: لب زیر و نشست فرو ویل برد.

  هلت. ،متاسفم -

  داد. تکان موافقت به سری بزرگتر رنجر و

 آیا پرسید می داشت گیلن که بود واضح خیلی کنم فک و باشه. هم طور ینهم باید کنم فک -
   کنی. همراهی کلتیکا به سفر در رو اون که کنم می مرخصت من

 چرخش از که حالی در ،کرد اخم ویل و ،ددا تکان موافقت به سری حرف آن تایید برای گیلن
 گفت: ناباوری با او بود. شده گیج رویدادها ناگهانی

 بکنم؟ تونم می کار چی اکلتیک توی من من؟ چرا ؟من -

 می یاد حاال تا باید او شد. پشیمان نهاآ نبیا از ،کرد ترک را دهانش کلمات نآ که لحظه همان
 را سوال آن و فشرد برهم را هایش لب هلت ندهد. شروع برای ای بهانه هلت به هرگز که گرفت
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  کرد. می بررسی

 انجام کردن فراموش و ،ارشدها حرف وسط پریدن به پایان، بی های سوال پرسیدن ،کنم فک -
 مرخص جا این در وظایفت و متسِ از تونی می تو آیا که اینه اصلی سوال .ات روزانه کارهای

 ."مطمئناً" :اینه جوابش و بشی

 چرا... پس -

 از تعدادی هیچ و نه. یا باشند موضوع این برای یتوضیح توانستند می جمالت آن .نداد ادامه ویل
مد  که زمانی آن از زودتر ثانیه یک ،را توضیحات آن که کند مجبور را توانست هلت نمی سوالها

 بیشتر لته بپرسد، سوالبیشتر  چه هر کرد می فکر داشت ویل حقیقت، در کند. ایراد ،نظرش بود
  برد. می لذت ندانستن در او داشتن نگه سرپا از

 ستتوان می چقدر هلت که وردآ می خاطر به شاید سوخت، به حال او دلش که بود گیلن این
 . او گفت:کند رفتار گونه آنتصمیم می گرفت  که وقتی باشد داردخو

 کلت پیمانمون، هم سنت به بنا ، ویل.کنم پیدا سفر این در همراهی برای رو تعدادی یه باید من -
 صادق بخوام اگه و باشه. نفر سه لشام باید رسمی اعزامی هیئت یه که دارن اصرار این روی بر ها

 اصلی وظایف از آرالوئن در جا این تونی می که هستی کسایی از یکی وت هلته. با حق باشم،
  بشی. مرخص

  زد. لبخند ای غمگینانه حالت اب او

 چون ،شدم فرستاده ماموریت این به من باشی، داشته بهتری حس که میشه باعث اگه -
  بودم. رنجرها ی دسته در فرد جوونترین

 سواالت به جوابگویی مستعد رسید می نظر به حداقل که ،کرد می نگاه گیلن به که حالی در ،ویل
 پرسید: ،است
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 بده؟ تحویل رو پیام یه تونه نمی نفر یه نفر؟ سه چرا اما -

  کشید. یهآ گیلن

 دوره به ردهگ برمی این هاست. کلت ونمی در خرافه یه این ،گفتیم می داشتیم که طور همین -
 اونوقتا، بودند. متحد هم با ها ایرلندی و ،1ها اسکاتی ،کلتها که وقتی ها، کلت شورای باستانی ی
  د.کر می رانیحکم کشورشون بر نفره سه شورای یه

 پرید: حرفش میان به هلت
 نفره تکقاصد  یه اون اگه اما برسونه. اونها به رو پیام تونه می گیلن که استج این نکته -

 ونخودش سر از رو اون ،هفته چندین حتی یا ،روز چند برای و ذارن می متتظر رو اون اونها ،باشه
 رفع مقدماتی نویس پیش و سند ناو با رابطه در نوش شک و دودلی که وقتی تا ،کنن می باز

 .بشه

 سته قدیمی ییکلتیکا ی گفته یه کنیم. تلف طوری این رو اون که نداریم وقت قدر اون ما و -
 .نباش کار خیانت تونه می ،تا دو باشه. کارفریب ممکنه ،مرد یه" :میده اعتبار کارشون این به که
  "دارم. اعتماد بهش من که عددیه اون ،سه

 گفت: ،کرد می توهین احساس فکر نآ از نحوی به که حالی در ،ویل

 ؟بدی انجام رو راکا من بدون تونی می چون فرستی می رو من داری تو خب -

  کمی. تنها اما -دهد دلگرمی را ویل جوان ضمیر کمی که است وقتش که گرفت تصمیم هلت

 سفر این به عادی فرد هی عنوان به فقط تو اما .تونیم می ما بله ،حقایق از بخشی عنوان به خب، -
 دنیا در خاص اجتماعی وضعیت یا موقعیت نوعی از باید گروه عضو سه شی. نمی فرستاده رسمی

  باشند. رتبه پایین های یارتش تونن نمی اونها مثالً باشن. مند بهره

                                                 
1

 - the Scotti 
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 کرد: اضافه گیلن

 ها کلت که مینانیطا اون از کمی سِمت، این هستی. رنجرها ی دسته اعضای از یکی ویل، تو و -
  کنه. می فراهم رو هستن دنبالش به

 گفت: ویل

  موزم.آکار یه فقط من -

 گفت: محکمی حالت با هلت ند.داد تکان را سرشان مخالفت با مرد دو هر که وقتی کرد حیرت و

  هستی. ما از یکی تو نداره. اهمیتی ای، نقره یا و برنز و ،ندازیمی گردن به بلوط برگ یه تو -

 گفت: او شد. روشنتر صورتش ،استادش ی جمله نآ خاطر به ویل

  شم. می خوشحال خیلی بهت نپیوست از گیلن گی، می طوری این وقتی خب، -

 به دادن دلگرمی زمان که هواضح ،کرد فکر خودش با او کرد. بررسی را او خشکی حالت با هلت
 گفت: او چرخید. گیلن سمت به او ،تعمد با و ،تامل با .رسیده انتها

 ؟کردی فکر سوم نفر عنوان به ،باشه غیرضروری وجودش کامالً که ،ای دیگه کس به تو خب، -

 گفت: او زد. لبخند ،رفت وا ویل که وقتی و داخت،ان باال ای گیلن شانه

 ردمونت بخش که اونجایی از فرستاده. اینجا به رو من کراولی که اینه برای دیگه دلیل یه این -
 خدمت از اینجا رو دیگه نفر یه بتونی ممکنه تو که کرد فک اون هامونه، بخش بزرگترین از یکی

 داری؟ پیشنهادی هیچ کنی. مرخص

 گفت: او گرفت. می شکل ذهنش در داشت ای ایده مالید، را اش چانه تفکر با هلت

  باشیم. هداشت رو داری الزم که رو آدمی همون ممکنه ما کنم فک -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  برگشت. ویل سمت به او

 ش،بعد و کنم گیلن می به کمکی یه ،ها اسب مورد در من بخوابی. کمی یه تو باشه بهتر شاید -
  ریم قصر. می

 مقاومت اصرار او ،بود کرده صحبت آن مورد در هلت که حاال داد. تکان موافقت به سری ویل
  رفت. کوچکش اتاق سمت به و شد بلند او کرد. می حس کشیدن خمیازه برای ناپذیری

   گیلن. ،بینمت می صبح -

 .زد لبخند یلنگ

  خیز.سحر و سرحال -

 داد: جواب او داد. چرخ ساختگی ترسی با را چشمانش ویل و

  دی.بو گفته تو ،دونم می -

 مزارع میان از ،زنان قدم ،دوستانه سکوتی با و آوردند پایین را اسب دو ی بنه و بار گیلن و هلت
 که کرد حس بود، هماهنگ سابقش استاد های گام با لن، کهیگ رفتند. ردمونت قصر سمت به

 رنجر که نکشید، طول و خیلی ،کند صحبت آن مورد در خواهد می که دارد چیزی ذهن در هلت
 گفت: او شکست. را سکوت بزرگتر

 نگران موردش در کمی هی داره. نیاز ویل که باشه چیزی تنها تونه می کلتیکا به سفر این -
  .هستم

 پرسید: او مد.آ می خوشش سرکش جوان کارآموز آن از او کرد. اخم گیلن

 کجاست؟ مشکل -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 گفت: هلت

 می فک روند.ذگ رو بدی زمان اون ،رفتیم ها ورگال اون سمت به شتهذگ ی هفته ما وقتی -
  .هداد دست از رو کنترلش و ترسیدهکنه 

 ؟بود ترسیده واقعاً و -

  داد. تکان نه عالمت به را سرش مصممانه هلت
 سمتمون به ها ورگال وقتی اماه. شجاعتر خیلی جاافتاده مردای اون اکثر از ناو نه. که البته -

  داد. دست از رو هدف و ،کرد شلیک پیکانی عجله اب او کردند، حمله

  انداخت. باال ای نهاش گیلن

 شمسال شونزده هنوز اون اینها ی همه از بعد نه؟ گهم اون بکشه، بابت خجالتی هیچ نباید -
 درسته؟ نکرده. فرار اون .نیست

 ورگال و اومد شکمک به تاگ بعد کرد. ای دیگه شلیک حتی واستاد. سرجاش اون اصالً. ،نه .نه -
 اسبای اون از یکی ،اسب اون کنم. تموم رو ورگال اون کار تونستم من طوری این و روند عقب رو

  .خوبه یخیل

 گفت: گیلن

  داره. هم خوبی ارباب اون -

  داد. تکان موافقت به سری هلت و

 برای ،نگیج های سازی آماده این از بودن دور ای هفته چند یه کنم فک حال، این با درسته. -
 از رو ها نگرانی اون بتونه ممکنه ،بگذرونه راسوه و تو با وقت کمی اون اگه باشه. خوب پسر اون

  .کنه پاک ذهنش
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 پرسید: گیلن

  ؟هوراس -

 دوستان از یکی و نظامی مدرسه کارآموزان از یکی کنم. می پیشنهاد من که نفریه مینوس اون -
  ویل.

  داد. انکت سری خودش تایید برای بعد و ،ردک رفک خودش با ای لحظه چند هلت
 اون برای ،تندسه خودش سال و سن هم که افرادی با گذرونی وقت ای هفته چند یه بله. -

 .میشم عبوس و درهم کمی یه گاهیگه من گن می ها روستایی اینها، ی همه از بعد مفیده.

 گفت: گیلن

  گفته؟ چیزی همچین کی هلت؟ تو، -

 ای فهاقی کرد می سعی داشت گیلن که بود واضح خیلی کرد. گیلن به نگاهی بدگمانی با ،هلت
 گفت: هلت گیرد.ب خود به جدی و رسمی

 نمی قرار هم شوخی یه یها بخش ترین پایین در حتی زدن زبون زخم و طعنه گیلن، دونی می -
   شن. نمی محسوب هم شوخی حتی ااون گیره.

 اتاق های چراغ ،بود گذشته شب نیمه از که این با حتی ،رسیدند قصر به گیلن و لته که وقتی
 های هماهنگی و ها نقشه ،نظامی مدرسه رئیس ،ردنی سر و بارون بود. روشن بارون ی العهطم

 به که باید جایی اوثال، های دشت سمت به رفتن برای سازی مادهآ ،دادند می انجام باید را زیادی
  پیوستند. می پادشاهی ارتش ی بقیه

 های حرف و افکار که ببیند تا بود سریع قدر آن ردنی سر داد، توضیح را گیلن نیاز هلت که تیوق
 گفت: هلت به او شود. می ختم کجا به رنجر
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  هوراس؟ -

  احساسی. هیچ بدون تقریباً ،داد ناتک موافقت به سری نقش زیر و ریشو رنجر

 :داد ادامه نظامی مدرسه رئیس

  نیست. بدی ی ایده اصالً بله، -

  زد. می قدم اتاق طول در کرد می فکر نآ مورد در که وقتی ،حین همین در و

 اعضای از یکی اون -داره رو ه،الزم وظیفه این برای که ،رسمی جایگاه و موقعیت همون اون -
 در ور اینجا که ارتشی از رو اون متونی می ما آموزه. دانش یه تنها که این با حتی ،نظامیه مدرسه

  ... و کنیم مرخص هکن می ترک هفته آخر

  شد. خیره گیلن به داریامعن نگاه با و کرد مکثی او ،لحظه این در و

  بیابی. سودمندی فرد سفر این طول در رو اون ممکنه حتی تو -

  داد. توضیح دقت با ردنی سر و شد خیره او به کنجکاوی با جوانتر رنجر

 بهتر حاالم همین اون شمشیر. با کار در واقعی نچرال یه منه. آموزان دانش بهترین از یکی اون -
 و گیر سخت خیلی شزندگی مسیر در و رسمیه زیادی کمی یک اما ه.نظامی مدرسه افراد اکثر از

 گیرتر سونآ کمی که بده یاد هشب ،انضباط و نظم بی رنجر تا دو با همراهی شاید پذیره.نا انعطاف
  باشه.

 کوتاهی نگاه بعد وده،نب شوخی نآ پس در توهینی هیچ دهد نشان تا دز لبخند کوتاهی طور به او
 برای غیرمعمول ی اسلحه یک شمشیر آن کرد. ،بود بسته کمرش دور به گیلن که شمشیری به

  بود. رنجرها
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 درسته؟ دیدی، تعلیم 1نیل مک نظر زیر که هستی رنجری اون تو -

  داد. تکان موافقت به سری گیلن

  .هستم من رنجر اون بله، نی،شمشیرز استاد -

 گفت: لبی زیر ردنی سر

  اهووووم. -

  کرد. برانداز جدیدی ی عالقه با را قامت بلند جوان رنجر حین همین در و

 بدی. یاد تکنیک سری یه هوراس به که کنی پیدا وقتی ،هستین راه در که وقتی خب، ممکنه -
  یافت. خواهی یسریع موزآ انشد رو هوراس تو و ،گیرم می نظر در لطف یه رو اون

 داد. جواب گیلن

  .میشم خوشحال -

 ی واسطه به ،دانست می او ببیند. را جنگجو آموزرکا این دارد دوست که کرد رفک خودش با گیلن
 آموزان دانش از یک هیچ برای ردنی سر بود، گذرانده هلت موزآکار عنوان به ردمونت در که زمانی

  کند. نمی باز گزاف تجمید و یفبه تعر زبان نظامی مدرسه

 به ارتش حرکت جزئیات یک و هزار آن ریزی برنامه به خواست می دلواپسی با که حالی در ،بارون
 گفت: ،برگردد اوثال دشت سمت

 کنی؟ می ترک رو اینجا وقتی چه گیلن حله. چی همه پس خب، -

 داد: جواب گیلن

                                                 
1

 - MacNeil 
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  قربان. ،خورشید طلوع محض به -

 ت:گف او به ردنی

  بده. گزارش بهت دم از سپیده قبل گم می هوراس به -

 بعدی کلمات است. رسیده پایان به مالقات آن کرد حس و ،داد تکان موافقت به سری گیلن و
 گفت: او کرد. تایید را حس آن بارون

 متقابل و ساده جنگی های ریزی برنامه همون به ما ببخشید، رو ما تا دو شما اگه حاال، -
 .برگردیم
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

1

 

 
 
 

 باشد، اما در کرده طلوع باید خورشید جایی .بود شده پوشیده باران زا ی تیره یآسمان با ابرها
 و تیره ابرهای آن فیلترِ از که ،آور مالل و خاکستری نوری  فقط از آن نبود، ای نشانه هیچ اینجا
  کرد. می روشن را آرام آرام آسمان ،اکراه با و کرد، می عبور زا باران
گذاشتند،  سر پشت را ردمونت بزرگ قصر و ،گذشتند تپه آخرین از گروه کوچک آن وقتی

 یک باران بهاری کردند. بارش به شروع ها آن و داد اجازه زا باران ابرهای روز جدید به سرانجام
 سرد. 

                                                 
1

 .فصل این ی ترجمه در عزیز محمدی علی حسین محمد همیاری از تشکر با - 

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

                    

 

 

 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 می فرو پشمی سوارها یها شنل روی ابتدا، از در بارید. یم مدام بود، اما وار مه و سبک باران
 و بعد از بیست دقیقه یا بیشتر، همه .شانسرانجام شروع کرد به نفوذ در الیاف لباس اما، ریخت.

 گرمای توانند می که جایی تا کردند می سعی وبودند،  کرده قوز شان زین روی بر نهاآ ی
   کنند. حفظ را بدنشان

 هایی بدن و ،افتاده فرو چشمانی با ،محکم و آهسته آنها ،چرخید همراهش وگیلن به سمت د
بعد  ، وزد لبخند خودش با اوکردند.  می دنبال را او ،هایشان اسب های گردن روی بر کرده قوز

 به پهلو ،مدآ می الشانبدن به گروه انتهای در جایی در آرامی به که ،داد قرار هوراس را خطاب
 ورد.آ می را سفرشان ی بنه و ارب که پونی پهلوی

 گیلن گفت:  
 ؟کردیم فراهم برات سفر این توی ماجراجویی کافی ی اندازه خب، هوراس. به -

 او کرد. او به ناراضی ینگاه ،با غم هوراس قطره های باران را از روی صورتش پاک کرد و
 داد: جواب

در  یعجم بهتر از تمرین دسته حال این که انتظار داشتم، قربان، اما با چیزی کمتر از اون -
 .همدرسه ی نظامی

 گیلن لبخندی زد و سرش را به عالمت موافقت تکان داد. او گفت: 
  جوریه. چه که کنم تصور تونم می -

 بعد با حالتی مهربانانه گفت:
 اصول و قواعد به زیاد رنجرها ما کنی. سواری اسب عقب اون الزم نیست که بدونی باید -

 شو. ملحق ما به و بیا نیستیم. ندبیپا نظامی
. هوراس کرد باز هوراس برای جایی و رفت کنار مادیان کهر او با زانویش به بلیز سلقمه ای زد و

 او گفت:  کند. سواری نجرر دو پهلوی به پهلو مشتاقانه اسبش را به جلو راند تا
 قربان.  ،متشکرم -

 گفت: کرانهمتف او .دکر کج ویل سمت به گیلن ابروهایش را
خوب  خیلیرو  رفتار کردن درست طرز مدرسه نظامی در روزا این که ؟ واضحهنه مگه ،مودبه -

  کنن. صدات قربان همیشه که عالیه خیلی دن. آموزش می
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 با گیلن که وقتی ،لبخند نآ اما زد. لبخند ،گیلن ی مهربانانه دارِ نیعم حرکت نآ خاطر به ویل
 گفت: او شد. محو صورتش از ،داد امهاد حرفش به متفکرانه حالتی

  کنی. صدا قربان رو من بتونی هم باشه. شاید تو رفتارت یکم احترام تو که نیست ایده ی بدی -
 رد نتوانست ویل همین برای ،کند بررسی را مسیر طرف کی در درختان خطوط تا برگشت بعد او

 راهویل، مات و مبهوت،  ببیند. را ،بنشیند گیلن صورت روی بر داشت اصرار که ،لبخند از ضعیفی
 در که درست شنیده است یا نه. نبود مطمئن او .بود شده مسدود دادن جواب برای گلویش
 گفت: نهایت

  خوای که بهت بگم، قربان، گیلن؟ می واقعاً تو قربان؟ -
 ار اش جمله شگرف حیرتی با و ،عجله با او اخم کرد، او به هنگامی که گیلن به آرامی بعد

 کرد. اصالح
 قربان؟ قربان، بگم بهت من که خوای می تو  قربان! که اینه منظورم -

 گیلن سرش را به عالمت نه تکان داد.
خالی  "قربان " به نظرم همون گیلن. رسِ حتی نه مناسب باشه. " قربان قربان،"فک نکنم  -

 بهتره، اینطور نیست؟
 با امیدی نا با و بیابد، بود ذهنش در که هچ آن بیان برای محترمانه توانست روشی ویل نمی
  کرد. ای اشاره دستانش

 گیلن ادامه داد: 
 سه،یرئ سفر این توی که کی یاره می هممون یاد به ظرافت با این کار کنار، به اینها ی همه -

 نه؟ مگه
  یافت. باز را صدایش ویل نهایت در
 قربان. .گیل.. باشه طوری این کنم خوب فک -
 سمت از تشریفات ادای برای ناگهانی درخواست آن برای ،ناباوری و حیرت با را سرش و

  تکان داد. ،دوستش
 کنارش از را وار عطسه صدایی و بعد انفجارِ داد ادامه سواری به سکوت در را ای دقیقه او چند
 او به ویل کند. پنهان ناموفق روشی با را اش خنده کرد می هوراس سعی که وقتی درست ،شنید
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 کارآموز اب که وقتی ،جوان رنجر صورت تمام رخید.چ گیلن سمت به ینبدگما با بعد و شد خیره
   داد. تکان را سرش ساختگی غمی با گیلن بود. غرق ای خنده در ،شد چشم به چشم

  شوخی. ،ویل بود شوخی -
ویل با حالتی  بود. اهآگ آن از کامالً هوراس بار این و است خورده حقه دوباره که شد متوجه ویل

 قهرآمیز گفت: 
  دونستم. می -

 بار گیلن با او همراه شد. هوراس با صدای بلندی قهقهه زد و این
 کوهپایه از ردیف اولین ی آنها در طول روز به سمت جنوب حرکت کردند. و در نهایت، در دامنه

 شدن کم به شروع باران بارش که بعد از ظهر بود . در اواسطکردند اتراق ،کلتیکا ی جاده یها
 پر وهنوز زمین اطرافشان کامالً خیس بود. آنها در میان درختان انبوه  حال این ، اما بابود کرده
آتش  یک برایتوانستند چوب کافی  نهایت در و، گشتند به دنبال چوب های خشک ،برگ

 شد تقسیم نفرشان سه هر بین کار و دو کارآموز همراه شد، آن کنند. گیلن با وریآ کوچک جمع
 خوردند. رفاقت حس و در کمال دوستی آنها غذایشان را و

 جوان قامت بلند رنجر ارشدیت به نسبت تشریفات ادای حالت همان در همچنان هوراس چه اگر
 نآ از را هوراس هداشت قصد ،او با گذاشتن سر به سر با گیلن که شد متوجه نهایت در ویل بود.

  نکند. شدگیرها احساس او که شود مطمئن تهخواس می و کند، خارج رسمی حالت
  تیصمیم حس هلت سابق کارآموز به نسبت قبل از بیشتر که یافت حالی در را خودش ،ویل
 کردن چیزهای زیادی را باید درباره ی اداره که شد متوجه او تفکرات، بازتاب این با د.رک می

 پایان اش کارآموزی تا دارد رو پیش رد دیگر سال چهار حداقل دانست می او انسانها یاد بگیرد.
 از اطالعات و مخفی برود های ماموریت رود می انتظار او از که ،بود این بر فرض بعد، یابد.

 درست ،کند هدایت را پادشاهی ارتش از ئیزج شاید یا و ،کند وریآ جمع پادشاهی اندشمن
 هوش و ها مهارت بر بایست می که ،روز آن تصور بود. داده انجام را آن هلت که طور همان

   بود. واقعی هراسی و ترس ،کند تکیه خودش
 شود. تان سردرگمی باعث که است گرفته تصمیم زندگی رسید می نظر به او آهی کشید. گاهی

 ردمونت قصر های الحمایه تحت میان کمتر از یک سال پیش، او یک یتیم بی نام و نشان در
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 او به که وقتی و ،شد تحصیلبه  مشغولرنجر در ردمونت  به عنوان کارآموز ن،آ از . بعدبود
 می هشناخت به نام کالکاراها که ،انگیز وحشت جانوران آن شکست بارون، سر ردنی، و هلت در

  گرفت. قرار ردمونت بخش در کسی هر تحسین و تایید مورد ،کرد کمک شدند،
 بود کنجکاو و بود، شده تشدوس که اش کودکی دوران دشمن کرد، ساهور به کوتاهی نگاه او

 با روزهای نآ خاطرات نه. یا دارد را کننده گیج و برهم درهم احساس آن هم هوراس یاآ بداند
جنی ، جورج،  -را به یاد سایر دوستانشان انداخت او ،ها الحمایه تحت ساختمان در بودن هم

قبل از  کاش ای کهد او آرزو می کر خودشان کارآموز بودند. الیس، که حاال در بخش مخصوصِ
 در که وقتی لیس.ابا  با دوستانش خداحافظی کند. مخصوصاً تا داشت لتیکا وقتک رفتن به سمت

 خاطر به که ر مهمانید ،الیس شد. جا به جا ناراحت و بمعذ حالتی با ،کرد فکر شمورد
 می هنوز یلو و ،بود بوسیده را او ،بودند کرده روستا برپا ی مهمانخانه در خانه به شتشگباز

  ورد.آ یاد به را شهای لب آرام تماس آن توانست
  الیس. مخصوصاً بله، کرد، فکر خودش با او

دانست  می او بود. نشسته نظاره به بسته نیمه شمانیچ میان از ویل را ،کمپ، گیلن در کنار آتش
 این و دبوی ا افسانه شخصیت کی به نزدیک کار آسانی نیست. هلت خیلی کار آموز هلت بودن

 باید که بود زیادی توقعات .گذاشت می شد می کارآموزش که کسی دوش بر را نگینیس بار
 کردن فراموش استراحت برای کمی به نیاز ویل که گرفت تصمیم خودش با او شد. می برآورده

 گفت: شد، می بلند پا روی بر ،فنر یک مثل ،نرمی به که حالی در او، دارد. ها جدیت آن
 درسها! !خب خیلی -

 ویل و هوراس به یکدیگر نگاه کردند. ویل با حالتی شبیه به تمنا گفت: 
 ها؟  درس -

بود.  اش رختخواب سفری آرزومند روی زین اسب، ویل بیشتر بعد از یک روز کامل سواری بر
 گیلن با خوشی گفت:

 و رو تعلیم بدمتا  توی ماموریتیم، این وظیفه منه که شما دو ما که این به توجه بادرسته،  -
 دارم.  نگه آماده

 هوراس پرسید:  شود. متحیر حاال نوبت هوراس بود که
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 رنجر رو یاد بگیرم؟ هبرای من؟ برای چی من باید مهارت های ی -
 بسیار و درخشان ی تیغه او اسبش برداشت. زین غالفش از کنار همراه گیلن شمشیرش را به

 ضعیفی هیس صدای کشید. بیرون پهنش و ساده میچر غالف درون از را شمشیر دراز و باریک
 به نظر می آمد که آن و آمد وجود به ،شد می کشیده بیرون غالفش از شمشیر آن که وقتی

 می رقصد. آتش شمشیر در درخشش نور

 ممکن حد تیزترین در رو اونها ما دونه، می خدا رنجر نه، مهارت های رزمی. مهارت های یه  -
  !رومونه پیش در جنگی که دونی می داریم. نیاز قبل لسا چند به نسبت شون

  کرد. بررسی را مقابلش ی چهارشانه پسر دلواپسی از پر نگاهی با او

  دونی. می چی ،بستی کمرت دور که دندونی خالل اون مورد در تو ببینیم بزار حاال -

 گفت: ،برد می لذت هاماجرا آن مدنآ پیش از خیلی نظر به که ،هوراس

 ه، باشه!اُ -

 های مهارت از یکی زنیشمشیر که نستدا می و داد نمی دست از را زنیشمشیر تمرین هرگز او
 نوک و ایستاد، گیلن مقابل در و کشید را خودش شمشیر نفس به اعتماد با او نیست. رنجر یک

 خم زمین سمت به را خودش شمشیر نوک هم گیلن کرد. خم زمین سمت به ادب با را شمشیر
 پرسید: او کرد. دراز هوراس سمت به را دستش و ،کرد فرو نرم خاک در را آن و کرد

 لطفاً؟ ببینمش، ممکنه -

 را نآ گیلن داد. گیلن دست به اش دسته متس از را شمشیر و داد تکان موافقت به سری هوراس
 آن اب ای ضربه ربا چندین زمایششآ بعد برای چرخاند، را نآ سبکی و آرامی به کرد، سنگین سبک

  زد.

 باشی.  داشته انتظار شمشیر یه از باید که چیزیه اون این ویل؟ بینی، می رو این -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 آبی فوالد جنس از تیغه بود. پهن خیلی نظرش به ی.اسحسا هیچ بدون کرد، نگاه شمشیر به ویل
 قبضه و بود پیچیده آن ی زبانه روی بر که بود چرمی ،اش دسته راست. و ساده بود، رنگی کم
 خواست نمی که حالی در ،عذرخواهی با انداخت. باال ای شانه او بود. برنج فلز از گرد ای تکه اش
 گفت:بزند،  ای صدمه هوراس احساسات به
 .نمیاد نظر به خاصی چیز -

 گفت: گیلن
 این مثال عنوان به میشن. حس چطور که مهمه ینا نمیشن. ارزیابی ظاهرشون طبق بر اونها -

 این بدون بچرخونیش و بزنی ضربه اون با روز تمام تونی می تو همین برای خوبه، تعادلش یکی
 ضخامت شمشیر این رابرب دو که هایی تیغه دیدم قویه. اما سبک اش تیغه و بشی، خسته خیلی که

 شدند. نصف وسط از چماق خوب ی ضربه یه با و داشتن
 کرد: اضافه لبخند با او
 جواهر تزیینات و ها طالکوبی و ها حکاکی اون با ،ینطور همین هم یتجمل شمشیرهای اون و-

  نشان.
 گفت: راسوه
  غیرضروریه. ی اضافه وزن یه فقط شمشیر ی دسته روی بر جواهر گه می ردنی سر -

 گفت: او داد. تکان سری موافقت با گیلن
 تا کنن حمله بهت و بدن خرج به جرات و دل مردم میشه باعث شمشیرا اون اون، از یشترب و -

  زدند.دب رو اونها
 خودش مال و برگرداند را هوراس شمشیر او ،انکارش به شتوجه ی دوباره کردن معطوف با بعد،

  برداشت. را
 چه صاحبش که ببینیم بیا داره. خوبی کیفیت شمشیرت که فهمیدیم ما هوراس، خب، خیلی -

  طوریه.
 گفت: آرامی صدای با او چیست. نگیل قصد نبود ئنممط که حالی در کرد، مکثی هوراس

 قربان؟ -
 گفت: سرخوشی با او کرد. ای اشاره او به چپش دست با گیلن
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 عقط رو سرم بزن. کوبشی ی ضربه یه بزن. ای ضربه و بچرخون رو شمشیرت کن. حمله بهم -
    کن.

 بی با را شمشیرش او نبود. گارد موقعیت در گیلن شمشیر بود. ادهتایس نامطمئن هنوز هوراس
 روی از ای اشاره هوراس بود. پایین شمشیر نوک و بود، داشته نگه راستش دست در باالتیم

 گفت: گیلن داد. انجام ناامیدی

  بکنی. تونی می کار چی ببینیم بزار نداریم. وقت رو شب ی همه هوراس، بجنب، -

 گفت: او کرد. فرو زمین درون به  را شمشیرش نوک هوراس

  هستم. جنگجو موزآ دانش یه من ،نقربا نینود می شما اما -

 گفت: او داد. تکان موافقت به سری و کرد فکر آن مورد در گیلن

 اون بخوای کنم نمی فک بینی. می موزشآ داری که هست سالی یه نزدیک تو اما درسته. -
  کنی. ریزم ریز قدرام

 کرد فکر او بیاندازد. باال ای شانه توانست تنها ویل کرد. نگاه ویل به کمک دریافت برای هوراس
 بود هدندی زهرگ و شناخت می را گیلن که نبود وقت خیلی او اما کند. می کار چه داند می گیلن که
 با گیلن کند. تمرین تنهایی به بخواهد که این مگر ،دبکش بیرون غالفش از را شمشیرش گیلن که

 گفت: او داد. تکان را سرش ساختگی ناامیدی

  دارم. چیه برای اینها ی همه که این مورد در مبهمی ی دهای یه هوراس. یاال -

 در وضوح به کرد. اجرا گیلن روی بر کوبشی سرسری ی ضربه ش یکشمشیر با اکراه با هراس
 ضربِ داشتن نگه برای کافی ی تجربه کند، نفوذ رنجر گارد به اگر که بود، نگران این مورد

 خودش از تا نکرد بلند را شمشیرش حتی گیلن رد.ندا را رنجر نکردن زخمی از اجتناب و شمشیر
 از آسیبی هیچ بدون هوراس ی تیغه و پرید طرفی به آسانی به او ن،آ جای به کند. محافظت
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 گفت: او کرد. عبور شکنار

  .بده انجامش ی،بد انجامش باید که جوری یاال! همون -

  کرد. اجرا گیلن روی بر هوس روند ی ضربه یک تعصبانی با و کشید عمیقی نفس هوراس

 های صخره میان در جاری آب حرکت مثل رقص. مثل شعره. مثل این ،کرد فکر خودش با ویل
 برق کمانی با رود، می جلو به مچش و انگشتان با تنها رسید می نظر به که گیلن شمشیر صاف.

 با هوراس و آمد وجود به فوالد برخورد صدای کند. سد را هوراس ی ضربه جلوی تا چرخید آسا
 باال او سمت به را ابروهایش گیلن لرزاند. آرنج تا دستش را بالک ی ضربه آن کرد. توقف تحیر
 گفت: او آورد.

  کن. تحانما دوباره بهتره. این -

  چرخشی. های ضربه و ،هد اور ،هند بک های ضربه داد. انجامش هوراس و

 آن از بعد و ،کند سد را ضربه آن ات رفت می تشیموقع به سریع حرکتی با گیلن شمشیر بار هر
 می ضربه سریعتر و سختتر هوراس کارشان، یافتن ادامه با .فوالد برخورد صدای نشد منعکس

 هیچ او حاال بود. شده سخی عرق از پیراهنش زود خیلی و نشست اش پیشانی روی بر عرق زد.
 و زد می ضربه راحتی به او .نداشت برساند آسیب گیلن به نکند سعی که این مورد در فکری
  بشکند. درهم را نفوذ غیرقابل گارد آن کرد می سعی و داد، می برش

 تغییر ضربات کردن سد موقعیت از گیلن ،افتاد شماره هوراس به های نفس وقتی نهایت، در
 شده واقع موثر هوراس های ضربه ترین قوی مقابل در هم، موقعیت همان که این با ،داد موضع

 و تند ،کوچک و وار دایره حرکتی با بعد ،داشت هوراس شمشیر با برخوردی شمشیرش بود.
 روی بر شمشیرش دنانسر با بعد بود. باال در حاال اش تیغه همین برای ،کرد حرکت سریع

 هبکه  کرد مجبور را کارآموز شمشیر نوک، آن نیروی و آورد، ایینپ را شمشیر ،هوراس شمشیر
 به گیلن و کرد، لمس را مرطوب زمین هوراس شمشیر وکن که وقتی تا برود. زمین سمت
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 به او دارد. نگه جا همان را آن تا گذاشت شمشیر روی بر را پوشش چکمه یاپاه از یکی سرعت
 گفت: آرامی

  کافیه. درسته، -

 داند می پسر نآ که شد می مطمئن داشت و بود، هوراس شمشیر روی بر راسخانه چشمانش هنوز
 خشم، روی از و آنی هیجان یک با گاهی، دانست، می گیلن است. رسیده اتمام به تمرین وقت که

 در ستدر -کندب ای دوباره سعی ،دیگر برشی ی ضربه یک برای فقط تواند می بازنده شمشیرزن
  است. رسیده پایان به مبارزه که است پذیرفته رقیبش که زمانی همان

 به او است. گاهآ نکته این از هوراس که دید می الحا او .داشت وجود امکان آن همیشه، مثل بعد، و
 گفت: تایید با گیلن .کشید عقب ششمشیر رستیر از سرعت به و شد دور او از رامیآ

  نبود. بد -

 گفت: تعجب با او افتد. فرو چمن روی بر شمشیرش گذاشت خاطر، رنجیده ،هوراس

  ... که منبود این مثل هرگز بارم یه من بود! افتضاح نبود؟ بد -

 خر سعیآ ی دقیقه هارچ سه در او کند تایید که رسید نمی نظر به مودبانه نحوی، به کرد. مکث او
 حرف این گفتن هب تا کرد سعی سرانجام او بردارد. هایش شانه روی از را گیلن سر که داشته

 که: دهد رضایت

  بشکنم. رو گاردت نستمنتو بارم یه حتی من -

 گفت: فروتنی با گیلن

  بودم. داده انجام قبالً رو چیزها این ی همه من دونی می خب، -

 گفت: زنان نفس نفس هوراس
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  کنن. نمی استفاده شمشیر از رنجرها که دونن می همه رنجرید. یه شما اما بله، -

 گفت: لبخند با ویل

  کنه. می استفاده شمشیر از یکی این ظاهراً -

 گیلن سمت به احترام با او زد. جوابش در بخندیل خستگی با ویل، حرف تایید برای ،هوراس
  برگشت.

قبالً  هرگز قربان؟ ،گرفتین یاد رو شمشیرزنی کجا بپرسم ممکنه بگی. رو اون دوباره تونی می -
  بودم. ندیده رو این مثل چیزی

 گفت: او داد. تکان را سرش ساختگی سرزنشی با گیلن

  گردی. برمی گفتن قربان به داره دوباره تو -

 داد: جواب سوالش به بعد

  نیل. مک نام با شمالی یه بود. پیرمرد یه من شمشیرزنی استاد -

 گفت: کنان پچ پچ ،احترام و حیرت با ،هوراس

 ؟1بنناک از نیل مک نیست؟ نیل مک نیل! منظورت مک -

  :داد جواب او داد. تکان بله عالمت به سری گیلن

 شنیدی؟ اون ی هردربا پس همون. -

  داد. تکان موافقت به سری مودبانه هوراس

                                                 
1

 - Bannock 
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  باشه؟ نشنیده چیزی اون ی درباره که کیه -

 گرفت تصمیم است، قرار چه از ماجرا دانست نمی که نآ از خسته ویل، زمان، و مکان نآ در و
 گفت: او کند. صحبت

 می مادهآ رو چای منم جاش به ،بگه برام اون درباره کسی اگه اما دونم. نمی یکی من خب، -
  کنم.
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 

 

 
 
 
 

و لیوان های چای گیاهی، دست هایشان را  ،نشستند آتش کنار در آسوده و راحت ،نهاآ که وقتی
 آنها حلقه شده بود، گرم می کرد، ویل گفت: که به دور

 برام بگین. مَرده نیل این مورد در خب -

 .کرد تصحیح را او حرف هوراس

  .ایه افسانه مردِ یه اون نیل، مک -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 گفت: گیلن

 کردم. می تمرین اون نظر تحت سال پنج من .واقعیه کافی ی اندازه به اون که یبدون اُه، باید -
 اون اما بودم. شده هلت کارآموز سالگی، چهارده تو بعد، کردم، شروع بودم ساله یازده وقتی

 بدم. ادامه شمشیرزن استاد با کارم به تا داد می بهم زادیآ ایوقت یه همیشه

 پرسید:  هوراس

 زنیشمشیر گیرییاد به کردی، شروع رنجر یه عنوان به رو موزشتآ که این از بعد تو چرا اما -
 دادی؟ ادامه

  انداخت. باال شانه گیلن

 های آموزش اون ی همه که ورهآ خجالت  خیلی کردن می فک بقیه که این خاطر به شاید -
 بخش از دیوید رسِ ،پدرم و بدم، ادامه خواستم می ،مطمئناً ،من بریزم. دور رو هنگام زود

   بکنن. بهم هایی ارفاق شد یه باعث هم موضوع این منک فک خب ،ه1ویرِکَ

 قرار تاثیر تحت خیلی ،وضوح به که او نشست. تر راست کمی اسم نآ مدنآ زبان به با هوراس
 گفت: ،بود گرفته

 جدید؟ ارشد ی فرمانده دیوید؟ ینظام مدرسه رئیس -

 تایید او داد. تکان موافقت به سری ،زد می لبخند پسر آن مشتاق صورت به که حالی در ،گیلن
 کرد:

  همون. -

 داد. توضیح بیشتر ست،ا ندانستن ابهام در هنوز ویل که دید چون بعد،

                                                 
1

 - Caraway 
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 منصوب پادشاهی های تشار ارشد ی فرمانده سمت به ،رسیده قتل به نورثلت لرد وقتی از پدرم -
  کرد. می فرماندهی هیث هکام جنگ در رو نظام سواره اون شده.

  شد. گشاد حیرت از ویل چشمان

 شد؟ ندهور عقب ها کوهستان به و خورد شکست مرگارث وقتی -

 نآ به وافری اشتیاق با هوراس دادند. تکان موافقت به سری ،گیلن هم و هوراس هم دو، هر
  اد.د ادامه توضیحات

 در اونم ،جناحین در کمانداران چیدمان با ،نظامش سواره چینش های تاکتیک گه می ردنی سر -
 تاکتیک اون هنوز اون خودشه. نوع در کالسیک های تیکتاک اون از یکی ،جنگ از مرحله آخرین

 عنوان به پدرت که نداره تعجبی ده. می درس نظیر بی های تاکتیک از مثال یه واننع به رو
  شده. انتخاب نورثلت لرد یگزینجا

 به را بحث که حالی در ،او است. شده دور اصلی بحث و عوموض از گفتگویشان که شد متوجه ویل
 پرسید: ،گرداند برمی اصلی عوموض

  داره؟ ربطی چه لنی مک مرده نای هب اینا خب -

 گفت: گیلن

 نظامی مدرسه طرف به نیل مک که بود طبیعی این پس بود. اون سابق شاگرد هم پدرم خب، -
 نه؟ مگه بشه، جذب اون

  بود. موافق یلو

  کنم. فک -

 و بگیرم مدست توی شمشیر یه تونستم که این محض به ،من که بود طبیعی هم این و -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  بودم. نظامی مدرسه رئیس پسر من ،اینها ی همه از بعد بگیرم. قرار اون تعلیم تحت ،بچرخونم

 پرسید: هوراس

 نشدی؟ پذیرفته شوالیه یه عنوان به چرا شدی؟ رنجر یه که شد چطوری خب -

 مورد در ،او فرض این از ،کمی یک ،شدند خیره او به زده حیرت و پرسشگر نگاهی با رنجر دو هر
 جنگاور یا و شوالیه یک عنوان پذیرشش به از که شود می رنجر وقتی تنها انسان یک که این

 کرد می فکر طوری همان هم ویل که وقتی از حقیقت، در .بودند کرده حیرت باشد، شده امتناع
  دانست. می را حقیقت راحتی به او حاال اما گذشت، می کوتاهی زمان مدت

 را چیز همه ها نگاه آن ،بعد شد، گاهآ بود گسترش حال در شانی مکالمه در که یتسکو از هوراس
 را آن کرد سعی و شد، اش گفته و لحن در اشتباهش متوجه او ناگاه، به .کردند روشن برایش

  بپوشاند.

 نه؟ مگه بشیم، هیشوال خوایم می ماها اکثر خب ،که دونی می ... که اینه منظورم -

  شد. پاچه دست هوراس برد. باال را ابروهایش از یکی گیلن کردند. بدل و رد نگاهی گیلن و ویل
 می من که هرکسی اما نیست... طوری این چیز یا توهین هیچ ورمظمن ... که اینه ممنظور -

   بشه. جنگاور یه ستهخوا می شناسم

  شد. کم اش شرمساری و خجالت ،کرد اشاره ویل به اش اشاره انگشت با که وقتی

 می که بگی داشتی همیشه عادت بودیم، بچه وقتی میاد یادم ویل! خواستی، می هم تو خود -
 بشی!  مشهور ی شوالیه یه و بری نظامی مدرسه به خوای

 :گفت او کند. ناراحتی احساس که بود ویل نوبت حاال

 کوچیکم؟ خیلی کار اون برای که گفتی می و نه، مگه کردی، می ریشخندم همیشه هم تو و -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 گفت: فروختهابر لحن همان با هوراس

 بودی! خب، -

 داد: جواب عصبانیت با ویل

 گفته و کرده صحبت سرردنی با قبلش هلت شاید که نکرده خطور ذهنت به خب آره؟ درسته، -
 انتخاب نظامی مدرسه برای من که بوده این دلیل این و خواد؟ می کارآموزش عنوان به رو من

 کرده؟ خطور ذهنت به حاال تا این نشدم؟

 خارج کنترل از بحث آن که این از قبل رامیآ هب ،پرید شانیمکالمه  میان به لحظه همان در ،گیلن
 گفت: مصمم حالتی با او .کرد متوقف را آن شود

  کافیه. بچگانه های بحث و جر این کنم فک -

  .ندنشست فرو پاچگیتدس با ند،بود مجهز دیگری زبان زخم هب حاال که ،پسر دو هر

 گفت: کنان من من ویل

 متاسفم.  درسته. آره. اُه،... -

 ،بود داده رخ که ئیزج و اهمیت بی اتفاق نآ از و داد، تکان موافقت به سری بار چندین هوراس
 گفت: او کرد. می شرمساری احساس

  طور. همین منم -

 کرد: اضافه او و ،کرد بلند سر ارهبدو اش کنجکاوی حس بعد

 رو تو چون نکنه انتخاب رو تو که بود گفته ردنی سر به هلت ویل؟ بود افتاده اتفاق طوری این -
 ؟ستخوا می رنجر یه عنوان به
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 گفت: او کرد. بازی پیراهنش روی بر نخ با و انداخت زیر به را نگاهش ویل

  دقیقاً. نه خب... -

 کرد: تایید بعد

  بشم. شوالیه یه خواستم می همیشه ،بودم بچه یه وقتی ،من توه. با حق و -

 کرد: اضافه و .چرخید گیلن سمت به سرعت به بعد

  چیزی. هیچ نه برای ده، نمی تغییر رو نظرم هیچی حاال اما -

 گفت: او زد. لبخند پسرها آن دوی هر به نگیل

 من شدم. بزرگ نظامی مدرسه توی من که باشه یادتون بود. این عکس دقیقاً ،من برای -
 رو ام پایه تمرینات اما باشم، کرده شروع سالگی یازده رو توی نیل مک با متمرینات که ممکنه
  کردم. شروع سالگی نه حدود

 گفت: یآه با هوراس

  باشه. بوده لیعا باید -

  داد. تکان نه عالمت به را سرش گیلن شگفتی، و حیرت با

 غازه؟ همسایه مرغ که این ،گن می چی مردم یدون می من. برای نه -

 گفت: گیلن رسیدند. می نظر به گیج پسر دو هر

  ی.رندا که یکن می طلب رو چیزی همیشه تو که اینه معنیش -

   دادند. تکان موافقت به ریس نآ درک عالمت با آنها دوی هر و
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 مدرسه انضباط و نظم از مرگ حد تا بودم، ساله دوازده که وقتی بودم. طوری اون من خب، -
  اومد. می بدم ها هژر و تمرینات و نظامی

 کرد. هوراس به وری یک نگاهی او

  د.آ می وجود به نظامی مدرسه در اییچیز چینهم یه که دونی می -

  بود. موافق او شید.ک آهی چهارشانه پسر

  عالین. تمرینی مبارزات و سواری اسب هنوزم اما ،گی می من به داری -

 گفت: گیلن
 جنگ از بعد .داشتم عالقه بود نوشور پیش در رنجرها که زندگی به بیشتر من اما ممکنه. -

 می بیاد. دیدنمون به داشت عادت هلت و بودند شده خوبی دوستان هلت و پدرم هیث، هکام
 این مورد در فکر به کردم شروع انگیز. هیجان چقدر اسرارآمیز. چقدر ره. می و دیا می که دیدم

 جنگلها. توی کردن زندگی بری. و بیای تونی می ،داری دوست وقت هر که خوشاینده چقدر که
  د.بو دنیا در چیز انگیزترین هیجان این ،من نظر به دونن، می رنجرها مورد در کمی چیزای مردم

 گفت: او رسید. می نظر به شک به دو هوراس
 ه.جادوگر یه جورایی یه اون کنم فک داشتم عادت ترسیدم. می هلت از کمی یه همیشه من -

 گفت: او کشید. خرناس ناباوری با ویل
 نیست! چیزی همچین شبیه هیچم اون جادوگر؟ یه هلت؟ -

 گفت: او بود. هدش معذب دوباره شد، خیره او به هوراس
  !کنی فک طوری این داشتی عادت هم تو ماا -
  بودم. هبچ یه فقط من موقعا اون اما کنم. فک خب... -

 داد: جواب زده غم و یمنطق حالتی با هوراس
 بودم! بچه منم -

 هلت با حق ،کرد رفک او بودند. بچه پسر هم هنوز ،دو هر ،آنها زد. لبخند هردوتایشان به رو گیلن
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 ویل .هنوبگذر هخودش سن هم که کسی با مصاحبت در رو مدتی یه که هخوب ویل برای این بود،
 پرسید: او برگشت. بزرگتر رنجر سمت به
  کنه؟ انتخاب موزشآکار عنوان به رو تو خواستی هلت از تو پس خب -

 داد: ادامه کند، دریافت جوابی که این از قبل بعد،
 گفت؟ چی تجواب در اون -

  داد. انتک نه تعالم به را سرش گیلن
 به اون و کردم دنبالش ،کرد ترک رو قصرمون روز یه وقتی نخواستم. چیزی هیچ اون از من -

  رفت. جنگل سمت
 گفت: هوراس

  دی؟کر دنبال جنگل دل تا رو رنجر یه تو رو؟ رنجر یه کردی؟ تعقیبش تو -
 ویل اش. نادانی از زده وحشت یا و ،گیلن شجاعت گرفته، قرار کدام تاثیر تحت که دانست نمی او
  کند. دفاع گیلن از تا پرید حرفش میان به

 حتی شاید ه.شدن دیده بدون کردن حرکت در هابهترین از یکی رنجرها ی دسته توی گیل -
  بهترین.

 گفت: زده غم حالتی با گیلن

 می ،دزدکی حرکت کردن مورد در کمی یه که کردم می فک من باشه، یادت نبودم، موقع اون -
 ،بود کرده توقف ناهار ی وعده برای اون و ،کنم دنبال رو هلت دزدکی کردم سعی که وقتی دونم.

 پس از که بود هلت دست میاد، یادم که بعدی چیز دونم. می باره این در کم چقدر واقعاً فهمیدم
  انداخت. رودخونه یه داخل به و بود گرفته رو من گردن

 د:پرسی هوراس زد. لبخندی آن وریآیاد با او

  برگردوند؟ خونه به رو تو خفت با بعدش کنم فک -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 بر ،روز نآ یادآوری از هنوز ،وسیع لبخند یک دوباره، د،دا تکان نه عالمت به را سرش گیلن اما
  بود. صورتش روی

 توی کردن حرکت دزدکی توی گفت داشت. نگه خودش پیش رو من هفته یه اون برعکس، -
  باشم. داشته نامرئی ی کننده حرکت یه عنوان به یاستعداد ممکنه و نبودم بد جنگل

 پرسید: ویل

 مثل تو خواسته می او مطمئناً کرد؟ برخورد ماجرا این با طوری چه اون گفتی پدرت به وقتی -
  بوده. شده ناامید کنم فک بشی. شوالیه یه خودش

 گفت: گیلن

 تا رو اون من احتماالً که بوده هگفت بهش هلت جاست، همین ماجرا عجیب قسمت ، اصالً نه -
 هلت موزآکار عنوان به تونم می که بوده موافق هم موقع همون پدرم کنم. می دنبال جنگل داخل

  خوام. می رو اون بدونم حتی که این از قبل کنم، خدمت

  کرد. اخم هوراس

 دونسته؟ می رو نیا هلت چطوری -

 پرسید:  ،زد می لبخند که حالی در ،او شد. خیره ویل به دار معنی حالتی با و انداخت الشانه با گیلن

  ویل؟ نه، مگه میاره، در سر چیزا این از جورایی یه هلت -

 او مچ تا بود مدهآ بیرون تاریکی از که دستی و ورد،آ یاد به را بارون کار اتاق در تیره شب نآ ،ویل
 تا بود شده منتظر وضوح به که طور همان درست بود. شده او منتظر شب آن هلت کند. توقیف را

  کند. دنبال را او گیلن

 گفت: او شد. خیره تشآ کوتاه اخگرهای درون به عمیق نگاهی با ،دهد جواب که این از قبل او
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  جادوگره. یه جورایی یه اون خودش، روش به شاید، -

 در هک چه نآ مورد در و نشستند، هم کنار در مالیم سکوتی در ،دقیقه چند برای همراه سه آن
 کشید. ای خمیازه و کشید را بدنش و شد بلند گیلن بعد کردند. می فکر بودند کرده بحث موردش

 گفت: او

 دیم. می نگهبانی همین برای هستیم، یجنگ موقعیت توی روزا این ما میاد. خوابم من خب، -
  .بخیر تا دو شما شبِ من. بعد  هوراس، بعد تویی، اول ویل،

 آرام و عمیق داشت زود خیلی و پیچید اش سبزخاکستری شنل در را شخود او ،نآ گفتن با و
  کشید. می نفس
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 

 

 

 

 

 

 آسمان صفحه از ابرها حاال، بودند. جاده در دوباره آنها که بود برآورده افق از سر سختی به خورشید
 ،بود سرد و خشک هوا بودند، شده رانده سمانآ از نوبج ی تازه و تر بادِ توسط و بودند، شده پاک

 با مشترک مرزهای به منتهی سنگی های تپه های بلندی در خیزیباد ی جاده در مسیرشان و
 و زمخت علف پوشش بودند. دار گره و پیچان ،کوتاه بیشتر ها درخت ،اینجا در داشت. قرار کلتیکا

 شد. می جایگزین کوتاه و بادخیز خارستانی با بوهنا جنگل و ،بود زبر

 دائمی فرسایش واکنش با را خودش زمین و وزیدند، می مدام بادها که بود زمین از قسمتی جا این
 شده جمع هم دور به ها تپه طرف یک در ،بودند دیده دور از که ،ای خانه چند کرد. می بازتاب اش
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 از سرد قسمتی ،سرزمین این .داشتند ناصافی کاهگل های سقف و سنگی و دیوارهای بودند،
 خود به وقتی ،گفت آنها هب گیلن حین همین در و بود زندگی، برای سخت شرایطی ، باپادشاهی

  .ودش می هم تر سخت شرایط این شوند، وارد کلتیکا

 زمینه هوراس در به تعلیماتش به گیلن کردند، می استراحت کمپ تشآ دور به وقتی غروب، آن
 گفت: ریز عرق کارآموز به رو او .داد ادامه شمشیرزنی

 داری ات شده قفل و تفس هایوباز با تو طوری چه ببین چیزیه. ره هستی و جوهره زمان -
 .کنی می سد رو ها ضربه

 است. تخته یک سختی به و ،شده قفل که بود مطمئن کرد. نگاه راستش بازوی به هوراس
  :داد توضیح او بود. دردناک و زخمی رظن به بازویش

  کنم. متوقف رو ات ضربه تا باشم آماده باید من ماا -

  داد. نمایش خودش شمشیر با بعد داد، تکان موافقت به سری متانت و صبر با گیلن

  بزن. من سمت به چرخشی ی ضربه یه -

 گفت: گیلن داد، انجامش هوراس قتیو و

 بازوی و دست ،یادم داره تو ی ضربه وقتی دم؟ می انجامش دارم من چطوری دیدی ... ببین -
 متوقفش خوام می من که رسید ای نقطه به تشمشیر که این از قبل درست بعد، .هلشُ و آزاد من

 دیدی؟ کنم، می اجرا کیکوچ ضربه ضد یه من کنم،

 کوچک کمانی در را شمشیرش تا کرد استفاده مچش و دست از داد، انجام را کار نآ گیلن
  خاند.ربچ

 شمشیرم حرکت با ات ضربه یژنرا از بزرگتر بخش و میشه سفت لحظه خرینآ در من دست -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  میشه. جذب

  بود. آسان گیلن برای خیلی نظر به حرکت این داد. تکان موافقت به سری تردید و شک با هوراس

 چی؟ بدم دست از رو وقت اگه ... اما -

  زد. بزرگی لبخند گیلن

  دارم. برمی تها شونه روی از رو سرت من احتماالً طوری، اون خب، -

 کرد. اضافه آرامی به گیلن نبود. خرسند جواب آن از وضوح به هوراس کرد. مکثی او

  ندی. دست از رو وقت که اینه کار ی نقشه -

 کرد: شروع دوباره پسر

  ... اما -

 پرید: حرفش میان به گیلن

  ؟چیه کنی بهتر رو تزمانبندی چطور که این راه و -

 داد. تکان موافقت هب سری خستگی با هوراس

  کردنه. تمرین دونم. می دونم. می -

  ایستاد. او به رو دوباره گیلن

 یه نه! فقط نه! ... چهار و سه و شد. بهتر چهار. و سه و دو و یک ای؟ آماده خب درسته، -
 ... دو و یک و دستت... مچ کوچیک حرکت

 بود، ایستاده تماشا به عالقه با لوی پیچید. اتراقشان محل میان در هایشان تیغه برخورد صدای
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  ریخت. می عرق باید که نبود کسی او که حقیقت این از خشنود و آگاه

 گیلن رهاست. و آسوده زیادی کمی نظر به ویل هک شد متوجه گیلن چنینی، این روز چند از بعد
 می ششمشیر ی لبه بر را سنگی داشت ،هوراس با شتمرینات آن از ییک از بعد و بود، نشسته
 پرسید: ناگهانی طور به او انداخت. رنجر کارآموز به کنجکاوی سر از و کوتاه ینگاه که کشید،

  داده؟ یاد رو چاقو دو با شمشیر عدف بهت حاال تا هلت -
 پرسید: نامطمئن او  کرد. نگاه او به حیرت با ویل

  چی؟ ... چاقو دو -

  کشید. عمیقی هآ گیلن

 با قیقاًد بدم. انجام مجبورم که هست زیادی کار که فهمیدم می تی! بایدنلع شمشیر. دفع -
  کردند. خدمت بهم کارآموز تا دو کردن همراه

 را او گیج حالتی با پسر کند. دنبال را او تا کرد اشاره ویل به و شد بلند میزیآ مبالغه آه با او
 شان شمشیرزنی مرینت هوراس و او که اییج ،برد مسطحی ی قهطمن به را او گیلن کرد. دنبال

 یک روی بر بدلی های برش و ناگهانی های حمله بود، آنجا هنوز هوراس بودند. داده انجام را
 چهره از آرامی به عرق شمارد. می خودش برای را زمان لب زیر و داد می انجام  فرضی دشمن

 گفت: گیلن بود. شده تیره آن ی واسطه به پیراهنش و ریخت می فرو اش

  کن. استراحت ای دقیقه چند یه وراس.ه خوبه، -

 ،ای فتادها درخت ی تنه روی بر و وردآ پایین را شمشیر او کرد. شناسی، موافقت حق با ،هوراس
 گفت: او افتاد. فرو

 میاد. دستم راه داره کنم فک -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 گفت: بشاش صورتی با گیلن

  بشی. استاد توش ممکنه دیگه سال چهار سه یه خوبه. -

 شیرو پیش در که فرسا طاقت های تمرین از طوالنی های سال آن ی منظره بهتوجه  با اما 
 گفت: گیلن افتاد. فرو هوراس صورت بود،

 شمشیرزنان از شماری انگشت تعداد تنها وقت، اون هوراس. کن، نگاه لیوان پر ی نیمه به -
  شن.با تو از بهتر رو در رو مبارزه یه در بتونند که داشت خواهند وجود پادشاهی

  کرد. اضافه گیلن وقتی ،رفت درهم دوباره بعد شد، روشنتر حدی تا هوراس صورت

 اگه است کننده ناراحت خیلی ن.اَ کی شمار انگشت افراد تعداد اون بدونی که اینه اش حقه تنها -
 نه؟ مگه بفهمی، شبعد و بطلبی مبارزه به رو اونها از یکی تصادفاً

 گفت: او برگشت. چکتروک پسر سمت به و نشد منتظر جواب گرفتن برای او

  ببینیم. رو تو چاقوهای اون بزار ویل، حاال، -

 کرد: مکثی ویل

 رو؟ دوتاشون هر -

 بود کاری نآ شبیه توجهی قابل طرز به حالت آن داد. تاب سمانآ سمت به را چشمانش گیلن و
 لب زیر ویل پرسید. یم بار یک از بیش را سوالی ویل که وقتی درست ،داد می انجام هلت که

 گفت:

 متاسفم. -

 رنجر داشت. نگه گیلن سمت به را ها نآ و کشید بیرون غالف از را چاقو دو حال همان در و
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 ی الیه که ببیند تا کرد چک و کرد بررسی را هایشان لبه سرعت به او نگرفت. را آنها بزرگتر
 ،باشد باید که طور همان چیز ههم دید که وقتی ،او باشد. رویشان بر زنگ ضد روغن از خوبی
 گفت: او .داد تکان موافقت به سری تایید با ،است

 سد برای که همونیه چاقو اون چون ،گیره می قرار راستت دست توی ساکس چاقوی خوبه. -
  کنی.... می استفاده ازش شمشیر ی ضربه یه کردن

  .کرد اخم ویل

  کنم؟ سد رو شمشیر یه ی ضربه من الزمه چرا -

 پیشنهاد او زد. ویل سر روی بر انگشتانش بند با آرامی چندان نه ی ضربه و شد خم جلو به یلنگ
 کرد:

  باشه. خوبی دلیل ،ات جمجمه نشکافت برای اون کردن متوقف شاید خب، -

 کرد: اعتراض ویل

  کنن. نمی مبارزه نزدیک فواصل اون در رنجرها میگه هلت اما -

  د.دا تکان سری موافقت با گیلن

 مجبور که مدوا وجود به اندکی بسیار های موقعیت اگه اما، نیست. نقش ما از جزئی این مطمئناً -
  کنیم. برخورد باهاش باید چطور بدونیم که خوبیه ی ایده ،بدیم انجام رو کار این شدیم

 هانآ به و شده بلند الوار روی بر مکانش از هوراس کردند، می صحبت هم با داشتند نهاآ وقتی
 او پرید. حرفشان میان به صدایش لحن در کمی استهزا با ،او کند. تماشایشان تا بود شده نزدیک
 پرسید:

 مگه کنه، متوقف رو واقعی شمشیر یه بتونه اون مثل کوچولو چاقوی یه کنی نمی فک که تو -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  نه؟
 کرد: دعوتش او برد. باال او سمت به را ابروهایش از یکی گیلن

 کوچولو چاقو این هب نزدیک نگاه یه و ترنزدیک بیا ،بیای نظر به مطمئن اونقدر هک این از قبل -
  بکن.

 به را آن ی دسته و کرد برعکس را چاقو سریع ویل ز کرد.درا چاقو گرفتن برای را تشسد هوراس
  گرفت. هوراس دست سمت

 یه تقریباً ،حقیقت در بود. بزرگی چاقوی ساکس چاقوی کند. تایید را هوراس حرف بود مجبور ویل
 طور به گیلن، و هوراس شمشیرهای مثل واقعی، شمشیر یک با هسمقای در اما کوتاه. شمشیر
  بود. کوتاه و ناقص ای کننده ناراحت

 گفت: نهایت در او کرد. بررسی را تعادلش و زد چاقو با ای ضربه آن، آزمایش برای هوراس

  سنگینه. -

 گفت: او به گیلن

 هنر توی که شن می ساخته هنرمندانی توسط رنجرها یهاچاقو محکم. خیلی خیلی محکم، و -
 ندکُ رو شمشیرت چاقو این با همقابل در تو .استادند ورآ شگفت هایی درجه با فوالد کردن سخت

  باشی. انداخته روش خراش یه حتی سختی به که وقتی اونم ،کنی می

  کرد. جمع را لبهایش هوراس

 بهم ناو به اکنشو و شمشیر حرکت ی نقشه مورد در داشتی هفته تمام تو هم، اون با حتی -
  داره. کمی خیلی خیلی واکنشی ضرب این مثل کوچکی ی تیغه .یداد می درس

 بود. موافق گیلن 
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 بر اون و نه؟ مگه کنیم، پیدا اون واکنشی ضرب برای ای دیگه منبع باید همین برای درسته. -
  پرتاب. یچاقو کوتاهتره. چاقوی ی عهده

 گفت: ،شد می گسترده هایشبروا بین که اخمی با ،هوراس

  گیرم. نمی رو اش نکته -

 او .است هکرد تایید را اش ناآگاهی دیگر اول پسر که بود خوشحال اما ،بود طور همین هم ویل
 باید ویل دهد. توضیح را آن گیلن که شد منتظر و نشاند صورتش روی بر موضوع درک از نگاهی

 با گیلن داد. می دست از را کمی خیلی هایچیز ،رنجر تیز چشمان ت.سدان می اینها از بهتر
 گفت: خشنودی

 بده؟ توضیح برات بتونه ویل شاید خب، -

 گفت: لکنت با او کرد. مکثی ویل کرد. کج ویل سمت به ار سرش تظرنم حالتی با او

  ه.ئچاقو دو با دفاع این ... اِم، آه.... ... این خب... -

 :کرد ید، اضافهدتر و شک یمک با ،ویل نگفت، چیزی چون گیلن آمد و به وجود طوالنی مکثی

 نه؟ مگه -

 داد: جواب گیلن

  ای؟ مادهآ نمایش برای تو حاال هست! که البته -

  کرد. کوتاهی خیلی مکث اما نماند، ویل جواب منتظر حتی او

  .هبد اجازه من به خب، لطفاً .باشی آماده نکنم فک -

 چاقوی با بعد کشید. بیرون غالفش از را خودش پرتاب چاقوی و گرفت را ویل ساکس چاقوی او
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 گفت: باال تمرکزی با او کرد. اشاره هوراس شمشیر به کوچکتر

  بردار. رو شمشیرت پس، خب -

 تمرین ی منطقه مرکز به که کرد اشاره او به گیلن داد. انجام را کار آن یددتر و شک با هوراس
 باال. به رو شمشیری نوک با داد، انجام را کار همان هم هوراس گرفت. آماده گارد یک بعد وند،بر

 گفت: گیلن

  کن. اجرا من روی کات اورهند ی ضربه یه حاال -

  .... اما -

 در گیلن کرد. رنجر دست در کوچکتر ی اسلحه دو آن به خوشحالی هیچ بدون ای اشاره هوراس
 پرسید: او داد. تاب را چشمانش ،حالت آن جواب

 انجام رو ضربه اون حاال کنم. می کار چی دارم دونم می من بگیرین؟ یاد خواین می شماها کی -
 بده!

 فریاد نآ به واکنش در هیکل درشت کارآموز زد. فریاد هوراس سر بر را کلمات آخرین حقیقتاً گیلن
 فرمان به نسبت دادن نشان یفور و مطیعانه واکنش در شدن شرطی به توجه با و .شد تحریک

 شمشیرش بودند، شده داده جمعی دسته تمرینات زمین در تمرین ها ماه طی در فریاد با که هایی
  چرخید. گیلن سر سمت به یمرگبار کاتِ دناوره ی ضربه با

 دو گیلن کرد. متوقف هوا ی میانه در را مرگ چاقو، ی تیغه و مدآ وجود به فوالد برخورد از صدایی
 ی تیغه ،پرتاب چاقوی بود، داده قرار شمشیر آن مقابل در متقاطع صورت بهرا  رنجر قویچا

 سد راحتی به را شمشیر ی ضربه چاقو دو آن و کرد، می پشتیبانی و حمایت را ساکس چاقوی
 گفت: گیلن برگشت. عقب به حیرت اندکی با هوراس .ندکرد

 اسلحه برای یبیشتر واکنشی ربض اون ه،کن می فراهم رو حمایت اون کوچکتر یوچاق دیدی؟ -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  .کنه می فراهم بزرگتر ی

 و بود. نشسته تماشا به وافر ای عالقه با که کرد، می بیان ویل یبرا مشخصاً را تتذکرا این او
  کرد. می صحبت هوراس به رو دوباره او حاال

  لطفاً. ،کات آندرهند خوبه. -

 ی ضربه جلوی و کرد قفل را تیغه دو دوباره، گیلن کرد. اجرا را کات آندرهند ی ضربه هوراس
 می تکان موافقت به سری حرکت آن درک با که ،کرد ویل به کوتاهی نگاه او گرفت. را شمشیر

 داد: دستور گیلن داد.

  کات. ساید حاال، -

 پرسید: ویل از گیلن شد. متوقف سردی به شمشیر دوباره زد. ضربه هوراس ارهبدو

 تی؟گرف رو اش ایده -

 پرسید: او

  چی؟ مستقیم تراست ی ضربه هی مورد در اما بله. -

  داد. تکان سری موافقت با گیلن

  متفاوته. کمی یک اون خوبیه. سوال -

  برگشت. هوراس سمت به او
 و ترین ایمن تراست ضربه ،شدی روبرو کرد می استفاده اقوچ تا دو از که مرد یه با تصادفاً اگه -

 تراست. ، لطفاًالحا است. حمله زا شکل ترین پرقدرت

 حرکت مسیر در راستش پای کرد، جلو به رو ناگهانی و سریع ای حمله شمشیرش نوک با هوراس
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 بار این دهد. اش ضربه به بیشتری نیروی تا شد کوبیده زمین بر و مدآ جلو به بلند بسیار گامی با
 از را شمشیر ،فوالد سراندن با او کند، منحرف را تیغه تا کرد استفاده ساکس چاقوی از تنها گیلن
 گفت: ویل به او کرد. دور بدنش کنار

 مثبت ی جنبه کنیم. می منحرفش فقط همین برای کنیم. متوقف رو یکی این تونیم نمی ما -
 از فقط ما همین برای هست، تراست ی ضربه یه پشت در کمی یروین که اینه تراست ضربه

  کنیم. می استفاده ساکس چاقوی

 شمشیرش ی تیغه وقتی ،داشتن شتراست ی ضربه پشت در حقیقی ایستادگی هیچ که هوراس
 جلو را او و قاپید را پیراهنش از ای تکه گیلن چپ دست فوراً خورد. سکندری جلو به ،شد منحرف
 ،آن خاطر به و داد رخ سرعت به تاتفاقا آن کرد. برخورد هم به شانیها شانه که وقتی تا کشید،

 کرد: اشاره گیلن شد. گشاد حیرت با هوراس چشمان

  شه. می واقع مفید خیلی کوتاهتر ی تیغه که هجایی جا این حقیقت در و -

 قرار دسترسش در که ،هوراس پهلوی روی بر بازو یرز از ساکس چاقوی با یمایشن برشی او
 ،شد بود گذاشته نمایش به گیلن که چه آن متوجه کامالً که وقتی ،پسر چشمان داد. انجام ،داشت
  داد. ادامه نمایش به گیلن که وقتی شد بیشتر اش ناراحتی حالت شد. گشاد قبل از بیشتر حتی

 می همیشه بود، پوشیده زنجیرباف زره یه اون که این یا بکشی، رو اون نخوای تو اگه البته، و -
  کنی. چالقش تا کنی استفاده ساکس چاقوی از تونی

 سنگین و تیز نوک ی تیغه که حالی در داد، انجام هوراس زانوی پشت متس به کوتاه ای ضربه او
 اما داد. قورت را دهانش آب هوراس کرد. شمتوقف هوراس پای اینچی چند در و وردآ پایین را

 کرد: اضافه بشاش صورتی با گیلن بود. نشده تمام درس

 رو تند بسیار و تیز ی یغهت یه هم داشته، نگه رو اش یقه که چپ دست این باشه، یادت یا و -
 داشته. نگه
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  .دبیاور دیدشان به را آن تا داد حرکت را لبه دو و کوتاه پرتاب اقویچ او

  نه؟ مگه ،زنهشمشیر مرد به کوچولو بخیر شب یه این و فک زیر در سریع ی ضربه یه -

 گفت: زنان نفس نفس او داد. تکان را سرش حرکت، آن تحسین و تایید رایب ویل

  بودم. ندیده این مثل چیزی وقت هیچ گیلن! انگیزه، حیرت ینا -

 کدام هر از دور به رفت، عقب سرعت به پسر .کرد رها را سهورا پیراهن روی بر دستش گیلن
 کرد: تایید رنجر شود. واقع ضربه مورد بود ممکن که یضعف نقاط های نمایش آن از

 که میاد حساب به برتری وقتی این نیم.ک مین اون مورد در زیادی حرافی زیاد و سروصدای ما -
  نیست. آگاه چاقو دو دفع خطر از که ببری یورش یسمت شمشیرزن به

 کرد: اضافه او کرد. نگاه هوراس به عذرخواهانه حالتی با او

 دومه. سال مباحث از یکی اما میشه. داده موزشآ پادشاهی نظامی های مدرسه در این طبیعتاً -
  میده. نشون بهتون بعد سال رو اون ردنی سر

 بیرون غالف از را خودش پرتاب چاقوی که حالی در ،او رفت. پیش تمرین زمین سمت به ویل
 پرسید: اشتیاق با ،کشید می

 کنم؟ امتحان تونم می -

 گفت: گیلن

 هی واقعی. های اسلحه با نه اما کنین. تمرین هم با اغروب بهتره تا دو شما بعد به حاال از البته. -
  ببرین. تمرین برای چوب تایی چند

 گفت: او داد. نتکا سری عاقالنه حرف آن هب هوراس
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 خوام نمی من و کردی حرکت اون یادگیری به شروع تازه تو اینها، ی همه از بعد ویل. درسته، -
  بزنم. بهت آسیبی هیچ

  کرد. اضافه خندیبل با و کرد یفکر آن مورد در او

  .بد خیلی ییاه زخم نه ،بهرحال خب، -

 گفت: رنجر بربست. رخت صورتش از لبخند آن ،کرد تصحیح را شحرف گیلن که وقتی اما

 ی دوباره تیزکردن برای هرشب تو که خوایم نمی طور همین ما ،اما دالیلشه. از یکی این البته -
  بزاری. وقت شمشیرت

 کوتاه ای ناله و ،کرد دنبال را او نگاه رد کارآموز کرد. هوراس ی تیغه به کوتاهی معنادارِ نگاه او
 و آندرهند تضربا نآ از وضوح به داشت، وجود اش تیغه ی لبه در عمیق گیپرید لب دو داد. سر

 هوراس که گفت می آن به ینگاه .بودند آمده وجود به ،بود کرده سدشان گیلن که کات اورهند
 را ها نآ کند تا صرف وقت ششمشیر کردن تیز و نکشید سوهان برای یساعت یک حداقل باید

 ها پریدگی لب همان که بود امیدوار و کرد، نگاه ساکس چاقوی به سوالی نگاهی با او ببرد. بین از
 اش بررسی او تا کرد بلند را سنگین چاقوی و داد تکان را سرش خوشحالی با گیلن ببیند. آنجا را

 گفت: خندبل با او کند.
 میشن. ساخته خاصی طور به هارنجر چاقوهای که گفتم بهت باشه یادت نقطه. یه حتی نه -

 خاک روی بر و کرد جستجو فوالد کردن تیز وسایل برای را اش کوله هوراس زده، غم حالتی با
 گفت: ویل کرد. شمشیرش طول در سنگ نکشید به شروع و نشست سخت

  ... کردم می فک داشتم گیلن، -

 هلت یاد به را او دتش به حالت آن دوباره برد. باال را ابروهایش ساختگی ناامیدی با گیلن
 گفت: رنجر انداخت.
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 چی ی ربارهد داشتی بگی بهم بخوام ازت بزار ه،چی مشکل اون و هست، شکلیم یه همیشه -
 کردی؟ می فک

 کرد: شروع آرامی به ویل

 این از قبل فقط که نیست بهتر خیلی اما بود. عالی و خوب خیلی چاقو تا دو با کارا این خب، -
 کنیم؟ شلیک پیکان طرفش به بشه مون نزدیک خیلی شمشیرزن که

  بود. موافق صبوری با گیلن

 شکست؟ کمانت و کردی می رو کار اون داشتی تو اگه میشه چی اما بهتره. طمئناًم ویل. بله، -

 کرد: پیشنهاد ویل

  بشم. قایم و بدوم تونم می -

 داد: قرار فشار تحت را او گیلن و

 یه با صخره یه باالی رب تو نبود؟ شدن پنهان و دویدن برای جایی هیچ اگه میشه چی اما -
 شمشیرزن یه و شکسته هم کمانت و بری که نیست جایی هیچ افتادی. دام به تند بیش

 چی؟ اونوقت طرفت. میاد داره عصبانی

  :کرد تایید اکراه با او داد. تکان را سرش ویل

  نگم.بج مجبورم وقت اون کنم فک -

 بود: موافق گیلن

 و سهبر وقتش که وقتی اما کنیم. می اجتناب رو در رو ی مبارزه از بشه که حدی تا ما دقیقاً. -
  نه؟ مگه باشیم، آماده که ای خوبیه ی ایده نباشه، کار در هم ای دیگه انتخاب هیچ
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 گفت: ویل

  کنم. فک -

 گفت: او مد.آ صدا به سوالی بیان با هوراس بعد

  چی؟ دار تبرزین یک مورد در -

 پرسید: او کرد. نگاه او به ،شسوال از گیج ای هظلح برای گیلن

  ؟دار تبرزین یه -

 گفت: ،شد می گرم موضوع آن مورد در بحث برای که حالی در ،هوراس

 بشی؟ رو در رو ،جنگیه تبرزین یه به مسلح که ،دشمن یه با اگه کنی می کار چی بله، -
 بکنن؟ کاری تونن یم وقت اون چاقوهات

 گفت: دقت با او کرد. مکثی گیلن

  بشه. روبرو جنگی تبرزین یه با چاقو تا دو با فقط کنم نمی پیشنهاد کسی هیچ به من -

  پیوست. بحثشان به ویل

  کنم؟ کار باید چی من پس -

 گفت: اهیکوت طور به او افتد. می تله به دارد کرد حس او کرد. نگاه یکی به آن پسر این از گیلن

  کن. شلیک بهش -

 گفت: او داد. تکان نه عالمت به را شرس نان،ز لبخند ،ویل

  شکسته. کمانم ،نمتو نمی -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 گفت: اش شده قفل دندانهای بین گیلن از

  شو. قایم و بدو پس -

  کرد. یادآوری هوراس

 داره عصبانی دار تبرزین یه و سرت پشت تند خیلی بییش با پرتگاه یه هست. ای صخره یه اما -
  میاد. سمتت به

 پرسید: شتاب با ویل

 کنم؟ کار چی -

  دیگری. از بعد یکی ،شد خیره پسر دو هر چشمان به و کشید عمیقی نفس گیلن
 کمتره. دردش طوری اون بپر. صخره روی از -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 او کرد. نگاه پولین بانو به غضب اب و کرد پرت کناری به را سنگین یکاغذ طومار آن ارالد بارون
 پرسید:

  چیه؟ ورشظمن احمق این فهمی می تو پولین، -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 گفت: او داد. تکان موافقت به سری ردمونت قصر دیپلماتیک بخش رئیس

  سرورم. فهمم، می ،کار مبادی و اصول به بنا -

 گفت: او کرد. بیهوده ای اشاره ارالد

  بده. توضیح برام رو اون لطفاً کار، مبادی و اصول به بنا پس -

  کرد. اضافه لبی زیر حال همان در و

 جنگیم های ریزی نقشه برای کافی وقت من ها گویی یاوه و اتمزخرف این بدون که این مثل -
  دارم. رااختی در

 ،"جایی اگر که"مانند  مالتیج با ،حقوقی اوراق از تنفر به ارالد کرد. مهار را لبخندی پولین بانو
 کرد: شروع پولین بانو .بود مشهور "،وضعیت این ی میانه در نه " و "آینده در زمانی"

 ،شده فرستاده نوسمتش به کمک گرفتن برای ای فرستاده وقتی ،2کیپ براماک از 1ویمنتاگ سر -
  .بوده شده تعهدارتشی م مرد سی و شوالیه چهار از متشکل ای دسته کردن مهیا و آماده به

 گفت: تگیسخ با بارون

 درسته؟ ،کنه امتناع تعهد اون انجام از خواد می اون که شدم متوجه من و -

 داد: جواب پولین بانو

 رو ،خودش یا و ،اونها نداره تمایل اون بفرسته. رو مردان اون مایله که اون قربان. ،دقیقاً نه - 
  .بده قرار شما فرماندهی تحت
 گفت: او نداشت. وجود حالت آن در معمولش طبعی شوخی از ردی هیچ کرد. اخم ارالد

                                                 
1

 - Montague 
2

 - Cobram Keep 
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 سرور من و داره قرار ردمونت بخش مرزهای داخل در کیپ براماک منه. فرماندهی تحت اون اما -
  اش. فرمانده و هستم. اون

  داد. تکان سری وافقتم با پولین
 یه ،حال این با ،بگم باید اما ظریف، خیلی خیلی ادعای یه داره. ادعایی اون اما سرورم. درسته، -

  .ادعاست
 پرسید: او شد. سرختر کمی ،بود شده سرخ آزردگی و رنجش با همکنون که ،ارالد صورت

 بخش لرد من منه. بخش مرزهای داخل در قصرش باشه؟ داشته ادعایی تونه می اون چطور -
  ادعا. بی ادعا ،حقایق این تمام با قصه. پایان هستم. اون فرمانده من رعیتمه. اون ردمونتم.

 که هست ای معاهده به وابسته چیزها این تمام سرورم، شده، متوجه رو این اون که همونطور -
 پادشاهی به کیپ براماک که وقتی ،فعلی پادشاه پدربزرگ جدِ جدِ جدِ و ،اون عمویِ یِعمو عمویِ
 که داشته اجازه کیپ براماک زمان، ونا در .کردند مضاا ،پیوسته می ،ردمونت بخش و ،آرالوئن
  کنه. حفظ رو استقاللش از مشخصی و معین قسمت

 هر حاال ... جد جد جد این !نکنی اداره طوری اون رو پادشاهی یه یننتو نمی ماش ست! مسخره -
 کرده؟ می فکری هچ ،چی

 محلی یداتتای مثل معینی موضوعات در تنها استقالل این سرورم. ،ست اشاره یه فقط این -
  .جنگی مباحث مورد در نه -ها ازدواج ثبت و انجام حق ،مثالً -داره کاربرد

 گفت: ،گشود می هم از را بازوهایش که حالی در ،ارالد
 کجاست؟ مشکل اونه، ادعای این اگه پس! خب، -

 یه همین برای شده، تنظیم وکاال توسط معاهده اما سرورم. واضحه، مفهوم در ،معاهده مفاد -
  داره. وجود اون بندی جمله در مشخص و واضح ابهامات سری

 گفت: ارالد

  .شن می مشخص و  واضح همیشه ابهامات ،شن می میدون وارد وکاال وقتی -

 تفریحی برایش کار این داشت. کلمات با بازیمورد  در زیادی ی عالقه او درخشید. می صورتش
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 در بود. بیهوده اما کرد، نگاه او به ،پولین بانو سمت از لبخند یک برای ،امیدواری با او بود. جالب
 کرد: شروع دوباره او و داده دست از را بداهه آن پولین بانو که گرفت تصمیم حین همین

  ... وقتی شن می واضح ابهامات گفتم من و واضح ابهامات سری یه گفتی تو فهمیدی، -

 گفت: ،کرد می قطع را شحرف که پولین

 واضح بود!  ورم.سر بله، بله، -

  :داد ادامه پولین بانو رسید. می نظر به ناکام ارالد

 جوابیه یه نایجل و کردیم. رو و زیر آخر تا اول از رو نامه این معاهده و آن تمام من و نایجل -
 جلوه بد معاهده مفهوم در شرمی بی با گیوامنت که کرده پیدا قانونی ی ماده هفده اون کرده. آماده
  برده. بین از روش کاملترین با رو منتاگیو ادعای اون صه،خال داده.

 گفت: ،زد می لبخند دوباره که ،ارالد

 خوبه.  کارا ینا توی نایجل -

 گفت: او زد. لبخند او با پولین بار این
  سرورم. نیست، کسی اون از بهتر -

 پرسید: بارون
  چیه؟ ما بعدی حرکت خب -

 او راند. کناری به را آن ارالد اما آورد، جلو به را ،بود ردهک صحبت اش درباره که سندی پولین
 ره. مین سند اون درز الی موی، ندخرسند سند ناو مورد در پولین و نایجل اگه ،دانست می

  داشت. او به نسبت ارالد بارون که بود اعتمادی آن قدردان او داد. تکان موافقت به سری پولین
 آموزانم دانش از یکی بهتره ردمک فک و کنیم می آماده رو ینهای سند ما سرورم. خب خیلی -
  بده. تحویل و ببره رو ناو
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 کشید، بیرون را دیگری سند و ،داد قرار باریکی چرمی کالسور در را نویس پیش ی نامه آن او
  شود. باز میز روی بر که کرد صاف را آن دستش با و داد قرار میز روی بر مقابلش در را آن
 ..کنیم. بحث موردش در باید که هست ای دیگه موضوع سرورم، حاال، -

 مورد این در خواهد نمی بارون که دانست می او دید. بارون صورت روی بر دردآور حالتی پولین
 :کرد، گفت می او به ای اشاره یا عالقه و حس هیچ بدون که حالی در ،بارون کند. بحث

  ندارم. وقت واقعاً من ؟مکنی صحبت هلت کاریخراب اون مورد در خوایم می ما کنم، فک -
  بزاریم. وقت براش باید ما که چیزیه خرابکاری این سرورم، حال، این با -
  .زد ضربه سند روی بر اش سبابه انگشت با او
  سرورم. بحثمونه، مورد خرابکاری اون از ای خالصه این -

 ی کلمه بردن کار به از کامالً نظر به ،نوبا آن که کرد فکر خودش با او کرد. او به نگاهی ارالد
 کلمه این مورد در بارون انتخاب از مالیمت با داشت او شاید یا است. خشنود و راضی خرابکاری

 داد: ادامه او داد. نمی بروز چیزی پولین بانو صورت اما برد. می لذت اش جمله اولین در
 بندازین؟ اون به نگاهی باشین داشته دوست اگه -

 آن از کرد خواهد سعی او که دانست می پولین کشید. سند سمت به را خودش اکراه با ونبار
 می حل مساله باید این ،متاسفانه اما بود، ناخوشایند نهاآ ی همه برای این کند. اجتناب موضوع

 بارون مد،آ وجود به بارون ی مطالعه اتاق در روی بر سنگین و محکم ای ضربه لحظه نآ در شد.
 :تگف شتاب با ،شد می خوشحال مزاحمتی هر از که

 تو! بیا -

 و کرد باز را در او بود. نظامی ی مدرسه سیرئ ردنی سر کرد. اخم مزاحمت آن خاطر به پولین بانو
 ،کند عبور در ی آستانه از که این از قبل حتی ،او شد. اتاق وارد معمولش انرژی از بیشتر یژانر با

 گفت: او کرد. صحبت به شروع

  بکنین! هلت مورد در کاری یه باید شما سرورم، -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  داد. انجام عذرخواهی برای وتاهک ای اشاره و شد، پولین بانو متوجه ،بعد

  ندیدم. اونجا رو تو پولین. متاسفم، اُه، -

 همگی ردمونت های بخش روسای کرد. خم را سرش عذرخواهی آن پذیرش برای پولین بانو
 آن از کدام هیچ نه نبود، میانشان در ورزی جزئی کینه و حسادت سح هیچ بودند. خوبی دوستان

 آه بارون بود. افتاده بخشها از بعضی جان به طاعون چون که جانبداری و چاپلوسی مانورهای
 پرسید: او کشید. عمیقی

 کرده؟ کار چی دیگه حاال اون -

 گفت: منظوری هیچ بدون پولین بانو

  شده؟ انجام ها خرابکاری اون زا دیگه یکی ، کردم حس درست من -

  .باشد کلمه آن کاربردن به متوجه او رسید نمی نظر شد. به خیره پولین بانو به بدگمانی با بارون و

 که این کرده به ای اشاره یه که بوده احمق قدر اون من چهارمی سال کارآموزای از یکی خب، -
 خوب هم کار همین برای اونها گفته .شدن فرستاده خطر بی و ساده ماموریت یه به هوراس و ویل

  بودن.

 گفت: پولین بانو

  باشه؟ نزده هلت شنوایی ی حوزه در رو حرفا این اون که امیدوارم ،طفلکی اُه، -

 گفت: ردنی

 و ها عضله اون ی همه باشه یادتون نیست. بدی ی بچه کارآموز اون بوده. طور این بدبختانه، -
 هلت به و کرده جوونی کمی یه اما گوشاشه. تو ها عضله اون از هم خوبی مقدار یه و استخوونا،

  باشه. خودش کار به سرش که گفته
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 :کرد اضافه توضیحی عنوان به بعد و کرد مکثی او

  میشه. احمق و تندخو کمی یه جنگی یها سازی آماده این ی همه با کسی، هر -

 پرسید: بارون

  چطوره؟ بچه اون حال ،خب -

  انداخت. باال ای شانه ردنی

 و گرده برمی پستش سر به دیگه روز چند اون نیست. کار در دائمی آسیب هیچ میگن درمانگرها -
 آسیب کارآموزام به و بچرخه بر و دور این هلت کنم تحمل تونم نمی من که اینجاست نکته

  دارم. الزم رو اونا زود خیلی من برسونه.

 گفت:  او کرد. بازی میزش روی بر پرهایش قلم از یکی با ارالد

 خرس یه که مونه می این مثل داشته. بدی گذشته اوقات روز چند این توی که مشخصه -
 رو زخمی و عصبانی خرس اون کنم فک حقیقت در باشه. ول قصر بر و دور ،زخمی و عصبانی
  میاره. بار به خرابی کمتر اون بدم. ترجیح

 گفت: ،بود هیافت موضوع به بازگشت برای موقعیتی که ،پولین بانو

 یه 2بارگا از 1دیگبای رسِ توسط کردیم. می بحث هلت رفتار مورد در داشتیم ما ،رسیدین وقتی -
  شده. هلت از شکایتی

  :گفت ،صورتش در اخمی با ،ردنی

 بزاره؟ کاله ما سر مردانش تحویل در کرد می سعی که نبود همونی اون دیگبای؟ -

                                                 
1

 - Digby 
2

 - Barga 
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 گفت: بارون

 رو ،رو اوضاع تا فرستادم رو هلت من همین برای بود. شلوغ خیلی سرمون موقع اون ما دقیقاً، -
  .کنهمشغول  رو اون تا بدم بهش کاری که باشه خوبی ی ایده شاید که رفک این با کنه. راه به

 پرسید: ردنی

  کرده؟ شکایت چی مورد در دیگبای خب -

 از سرکش ی فرمانده این برای سفیتا یا و همدردی حس هیچ که بود معلوم صدایش لحن از
  کند. نمی 1هلد بارگا

 گفت: پولین دهد. توضیح تا کرد ای اشاره پولین بانو به بارون

  کرده. پرت قصرش دور خندق داخل به رو اون هلت ظاهراً -
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 - Barga Hold. 
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ؟ان جهنمی کدوم آدما این -

 نگاهی متروکه مرزیِ پُست آن اطراف و ردو به او .کند متوقف را آن تا کشید را بلیز افسار گیلن
 قدر آن یشان اندازه فقط که داشت، قرار جاده طرف یک در کوچک بازرسی اتاقک تعدادی انداخت.
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 کمی یپادگان ،نهاآ پشت در ردورت کمی .کرد می محافظت باد آن وزش از را مرد سه یا دو که بود
 هفت شش ،این مثل کوچک و دورافتاده مرزی پست یک در طبیعی، طور به اشت.د قرار بزرگتر

 در معین هایی یفتش در و کردند می زندگی بزرگتر ساختمان در که ،کردند می بانی دیده مرد
  دادند. می نگهبانی جاده کنارِ بازرسیِ های اتاقک

 تکه ی یک و سخت اکستریخ های سنگ با ساختمان دو هر کلتیکا، ها در ساختمان اکثر نظیر
 ،بودند شده شکسته نیم دو به درازا از که ،رودخانه از صاف ییها سنگ بودند، شده ساخته ناحیه آن
 برای حتی بود. کلتیکا در نایابی ی ماده چوب .بود ها سنگ همان از هم سقف های بلوک تیرچه و

 کف لهایگِ یا و سنگ زغال از بود، نیاز مورد ها ساختمان کردن گرم برای که یتشآ کردن روشن
 دسترسشان در که چوبی های تیرک از و .کردند می استفاده ،بود تر دست دم که کدام هر ،مرداب

  شد. می استفاده هنآ و سنگ زغال معادن های مجموعه و ها تونل در ستون عنوان به ،بود

 تپه از پوشیده که ،تهی رزا خنلگ آن به دقت به و کرد، ینگاه اطرافش و دور به دلواپسی با ویل
 منتظره غیر طور به ها کلتی از ای دسته بود منتظر که این مثل ،کرد نگاه ،بود یافته فرسایش های

 هیچ -داشت وجود بانی دیده پُست آن سکوتدر  کننده مرعوب چیزی بیایند. باال ها تپه آن از ای
 پیشنهاد او زار. خلنگ و ها تپه نمیا در باد ی آهسته ی زوزه صدای جز به ،نبود کار در صدایی

 کرد:

  تند.سه نگهبانی های شیفت توی اونها شاید -

  داد. تکان را سرش گیلن بود. بلند بیعیطغیر طور به صدایش
   باشه. مستقر اینجا کسی همیشه باید مرزیه. پست یه این -

 که تاگ بمانند. شانهای اسب روی بر ویل و هوراس تا کرد ای اشاره شد، پیاده اسبش زین از او
 بر آرام نوازشی با ویل کرد. حرکت پهلو از عصبی حالتی با بود، کرده حس را ویل های ناآرامی

 راست اربابش نوازش ی واسطه به کوچک اسب های گوش کرد. آرام را او ،تاگ گردن روی
  یست.ن عصبی وجه هیچ به که این ،کرد می انکار که این مثل داد، تکان را سرش و ایستاد
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 پرسید: هوراس

  باشن؟ کرده فرار و باشه شده حمله بهشون ممکنه -

 یک برای این کرد فکر خودش با ویل که بود، متمایل جنگ و مبارزه سمت به همیشه ذهنیاتش
 بازرسی اتاقک درِ و ،انداخت باال ای شانه جواب در گیلن ست. طبیعی خیلی نظامی مدرسه کارآموز

 مکان آن بر و دور به که حالی در ،کرد. او بررسی دقت به را داخلش و کند زبا را نآ تا داد هل را
 گفت: ،کرد می نگاهی

  نیست. مبارزه و جنگ از ای نشونه هیچ اما شاید، -

 ممکن حد کمترین با بود، اتاقه تک ساختمان یک اتاقک آن شد. خم درگاه روی بر کنان اخم او
 او به سرنخی تا نداشت وجود آنجا در ای نشانه هیچ یز.م یک و نیمکت تعدادی شامل ،مبلمان از
 گفت: متفکرانه او اند. رفته کجا آن ساکنان که دهدب

 از بعد کردند. متوقف رو کردنش اداره راحت خیلی ها کلتی شاید کوچیکه. پست یه تنها این -
  بوده. کلتیکا و آرالوئن بین محکم صلحی حاال تا پیش سال سی از اینها، ی همه

 گفت: او کرد. پادگان سمت به ای اشاره شصت انگشت با و شد دور اتاقک درگاه از او

  کنیم. پیدا چیزی جا ونا شاید -

 در که ،سفر ی بنه و بار حامل پونی و خودش اسب افسار شدند. هوراس پیاده اسب از پسر دو
 باشد. رها تاگ ارافس داد اجازه ویل گرفت. دست در و کرد جمع را ،گشت می ول جاده کیینزد

 از را کمانش او نشوند. منحرف مسیرشان از و نگردند ول که بودند دیده آموزش رنجر های اسب
کمان  زه که بود طبیعی کرد. ویزانآ اش شانه روی بر را آن و درآورد زین پشت در چرمی غالف

 شد، حرکت نآ متوجه هوراس کردند. می سفر مادهآ هایی کمان با همیشه رنجرها .باشد مادهآ
  رفتند. پادگان سمت به گیلن سر پشت در اآنه و کرد زادآ غالفش از را شمشیرش
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 که این بر دال هایی نشانه اینجا حداقل اما بود. متروکه و مرتب و تمیز ،کوچک سنگیِ ساختمان
 که داشت قرار میز روی بر بشقاب چندین داشت. وجود اند کرده ترک را نجاآ عجله با ساکنانش

 سلبا تکه چندین بود. باز هایشاندر کمد چندین و بود، ای شده خشک غذای ی مانده باقی ویحا
 ،جا نآ ترک از قبل ،عجله با شان صاحبان که این مثل بود، پال و پخش خوابگاه کف روی بر

  نبود. یپتوی ،ختخوابت چندین روی بر بودند. چپانده یشانها کوله در را شان وسایل از کمی

 الیه روی بر وجعم و کج خطی که کشید، غذاخوری اتاق میز روی بر را اش سبابه شتانگ گیلن
 شهای لب و کرد بررسی را انگشتش نوک او اشت.ذگ جا بر ،بود نشسته میز روی بر که ،خاک ی
 گفت: او فشرد. هم بر محکم را

  نکردند. اخیراً ترک رو اینجا -

 ایستاد راست رنجر صدای با ،کرد می بررسی را پله راه زیر در آذوقه ذخیره اتاق داشت که هوراس
 و ،اش شرمندگی و خجالت پوشاندن برای بیشتر او کرد. برخورد اتاق آن کوتاه درگاه به سرش و

 پرسید: ،کنجکاوی واقعی روی از نه
 گی؟ می رو این چرا -

  کرد. ای اشاره اتاق فطراا و دور به هایش دست از یکی با گیلن

 به باشه. نشسته میز روی بر رفتنشون از دبع باید غبار و گرد هستند. تمیزی ممرد ها کلتی -
  خالیه. که هست ماهی یه لحداق جا این بگم تونم می س،حد یه عنوان

 کرد: پیشنهاد ،مدآ می پایین رسید می فرماندهی اتاق به که ییها پله روی از داشت که ،ویل

 نپادگا ،این از بیشتر نیست نیازی که گرفتن تصمیم شاید گفتی. تو که باشه طور همون شاید -
  .بمونه باز و بشه دهینیرو

 او است. نشده متقاعد که داد می نشان حالتش اما داد. تکان موافقت به سری بار چندین گیلن
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 گفت:

  کردند. ترک رو اینجا عجله با اونا چرا نمیده توضیح این و -

  کرد. اتاق اطراف و رود به ای اشاره او

 وقتی اتاق. کف روی پال و پخش های لباس و باز های کمد میز، رو غذای -کن نگاه اینا به -
 می رو وسایلشون تمام و کنن می تمیز رو اون بندن، می رو این مثل بانی دیده پست یه مردم
 منظمن. خیلی اونها گفتم که طور همون ها، کلتی خصوص به برن.

 در بود امیدوار که این مثل ،کرد یبیابان و متروک ی ناحیه آن به نگاهی و رفت بیرون به دوباره او
 و ،هایشان اسب جز به ای مشاهده قابل چیز هیچ اما کند. پیدا معما این حل برای ای نشانه نجاآ

 گفت: او نداشت. وجود ،بود کرده رشد پادگان دور به که یکوتاه هرز علف
 می خارجمون مسیر از کمی یک اونجا به رفتن .ه1ثالدپور دهکده نزدیکترین که میگه نقشه -

 افتاده. اتفاقی چه اینجا بفهمیم بتونیم شاید اما ،کنه

 زیگزاگ و پیچ در پیچ مسیرشان زمین، طبیعی شیب خاطر به بود. دورتر کیلومتر پنج تنها ثپوردال
مد آ شاندید ی محدوده به وقتی روستا ،خاطر همین به رسید. ها می کوه ی دامنه باالی به وار
 شانی معده گرسنگی از ،دو هر ،هوراس و ویل و بود غروب تقریباً بودند. رسیده جا آن به تقریباً که
 خاطر به اول بودند، نکرده توقف ناهار ی وعده برای روزشان، هر معمول طبق آنها سوخت. می
 برسند. ردالثوپ به داشتند عجله چون بعد و برسند، رزیم پست به سرعت به خواستند می که این

 یک با یگرم یغذای ی وعده به عالقه با پسر دو هر و بود دهکده در ای مهمانخانه احتماالً
 اسبش افسار گیلن که ، وقتیپرتی حواس و شیفتگی این خاطر به کردند. می فکر خنک دنیینوش

 فاصله هانآ با متر دویست سختی به که تپه یک اطراف و دور از دهکده که زمانی درست ،کشید را
 پرسید: گیلن .کردند حیرت ،آمد شانددی ی ناحیه در داشت،
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 - Pordellath 
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 کنین! نگاه رو اون ؟افته می داره اتفاقی چه جا این -

 را جوان رنجر که ببیند را چیزی توانست نمی ویل تعجب، و حیرت با کردند. نگاه هوراس و ویل
 :دکر تایید او .بود کرده اذیت اینقدر

  بینم. نمی هیچی من -

 بود: موافق او برگشت. او سمت به یلنگ

 پست متروکی همون به خیوبوناست. توی آدمی نه میاد. باال دودکشا از دودی هیچی! نه دقیقاً! -
  !مرزیه

 را او ویل تاخت. سنگی ی جاده روی بر چهارنعل کهر اسب و زد بلیز به ای سقلمه زانویش با او
 دنبال به آنها بود. کندتر دادن نشان واکنش در کمی که اسبی با ،دنبالش به هوراس و ،کرد دنبال

 افسار میدان یک داخل در کوچکی بازار در ،نهایت در و رفتند، چهارنعل دهکده داخل به هم
  کشیدند. را اسبشان

 شده وارد نآ به آنجا از آنها که ،کوتاه اصلی خیابان یک تنها نبود. یبزرگ ی دهکده ردالثپو
 میدان به رو خیابان آن و ،بودند شده صف به ها مغازه و ها خانه بانخیا طرف هر در .بودند

 معماری سبک با که ،ساختمان بزرگترینتوسط  میدان آن .شد می گسترده انتهایش در کوچکی
 ترکیبی -بود روستا موروثی کدخدای ریاداه .1داهاری منزلگاه بود. شده احاطه ،بود شده ساخته کلتیکا

 روستایی بر درگیری و اعتراض هیچ بدون و بود مطلق اختیاراتش کالنتر. و ارشهرد قبیله، رئیس از
  کرد. می حکمرانی ها

 امروز کند. رانیحکم نهاآ بر او تا باشد داشته وجود روستایی فردی که داشت معنی وقتی این البته
 اسب سم ی آهسته و ضعیف انعکاس تنها نبود. کار در روستایی هیچ نداشت. وجود یریاداه هیچ

 زد: فریاد گیلن میدان. ی شده فرش سنگ سطح روی بر ها
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 - Riadhah 
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 سالم! -

 بعد و ،شد منعکس ساختمان سنگی سطح روی از کرد، انعکاس باریک خیابان میان در صدایش و
 اسب سکوت پیوست. به "الم...الم....الم..." صدای  اب نهایت در و رفت. اطراف های تپه سمت به
 اما ،برد سوال زیر را رنجر کار تا داشت اکراه ویل شدند. می پا آن پا این عصبی حالتی با دوباره ها
 پیشنهاد او بود. ناراحت ،بود کرده کرنا و بوق در را جا این در حضورشان گیلن، که روشی نآ از او

 کرد:

  نکنی؟ رو کار اون باشه بهتر شاید -

 همیشگی طبعی شوخ از ردی ،ردک حس را ویل ناراحتی دلیل که وقتی ،کرد او به نگاهی گیلن
 پرسید: او نشست. صورتش روی بر اش

 را؟چ -

 گفت: ،کرد می نگاه میدان اخلد بازار آن کنار و گوشه به عصبی حالتی با که ،ویل

  رسیدیم. اینجا به ما هبدون اون مینخوا شاید رونده، جا این از رو مردم کسی اگه خب، -

 گفت: او انداخت. باال ای شانه گیلن

 روستا داخل نعل بهچهار پادشاه نظام سواره مثل ما شده. دیر کمی یه کار اون برای کنم فک -
 اونها گشته، می موندنبال کسی اگه کردیم. می سفر استتاری هیچ بدون هم جاده توی و ،متاختی

  .بودن دیده رو ما حاال تا

 گفت: تردید و شک با ویل

  کنم. فک -

 زیر از تا شد خم زین روی بر و درک نزدیک ها خانه از یکی به ار اسبش هوراس حال، همین در
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 او شد. نگاه نآ متوجه گیلن بیندازد. نگاهی خانه داخل به کرد سعی و ،کند نگاه تاهوک ی پنجره
 گفت:

  بندازیم. اطراف و دور به نگاهی یه بیاین -

 گفت: او .کند دنبال را اونبود  مشتاق اصالً هوراس شد. پیاده سبا از  و

  باشه؟ اون شبیه چیزی یا طاعون نوع یه این اگه میشه چی -

 پرسید: گیلن

  طاعون؟ یه -

  داد. قورت را دهانش آب عصبی حالتی با هوراس
 کل افتاده؛ اتفاق پیش خیلی خیلی سالهای که شنیدم ییچیزیا یه من که اینه منظورم درسته، -

 جورایی یه رفتند... بین از شده پخش و شده شهر وارد سرعت به که یطاعون بیماری توسط شهر
  کشه. می جا در رو مردم ...

 میدان مرکز به و کرد دور ساختمان کنار از را اسبش گفت، می را حرفها نآ که حین همین در
 کرد، بیان را ایده آن هوراس وقتی داد. وفق او حرکت با را خودش ،فکری هیچ بدون ویل ورد.آ

 هایی صورت با شد، مصور شذهن در ،بودند هدمر کشدراز میدان در که ،نیشا سه هر از تصاویری
 مدهآدر حدقه از مرگبارشان تقالی خرینآ خاطر به که چشمانی و مده،آ بیرون هایی زبان تیره،

  بودند.

 پرسید: آرامی به گیلن

  بشه؟ ظاهر کجا هیچ از دفعه یه تونه می طاعون این خب -

 گفت: او داد. تکان قتمواف به سری بار چند هوراس
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 رو طاعون شب هوای شنیدم من شن. می منتشر چطوری بیماریا اون دونه نمی واقعاً کسی هیچ -
 و کنه می حمله سریع خیلی اون کنه، می منتشرش هرچی اما .غرب گاهی باد یا ده. می گسترش

  کشتت. می جا در ساده خیلی اون نیست. گریزی راه هیچ

 پرسید: سرعت به گیلن

  کشه؟ می مسیرش در رو ای بچه و زن، مرد، هر -

  داد. تکان موافقت به را شسر وار دیوانه ،هوراس ،دوباره

  کنه. می سرد و سنگی های مرده به تبدیل و کشه می رو هرکسی. اونها -

 دیگر نفر دو آن که وقتی حتی ،کرد احساس گلویش در سنگین و گرفتگی خشک حس یکویل 
 هلحظ او افتاد. خرخر به گلویش اما ،دهد قورت را دهانش آب کرد سعی او .بودند صحبت حال در
 است. طاعون ی حمله از نشانه اولین این یاآ که بود متحیر و ،کرد تجربه را مطلق ترس از ای

 پرسید: نرمی به گیلن داد. دست از را گیلن بعدی سوال تقریباً و شد تندتر نفسش

  بره؟ می بین از و کنه می حل رو ها مرده جسد بیماری اون ... اون از بعد و -

 کرد: شروع هوراس

 درسته! -

 متروک ی دهکده اطراف و دور به و کرد مکث او است. پرسیدهسوالی  چه رنجر که شد متوجه بعد
 مرده جا در که ،شده واقع اعونط ی حمله مورد مردم ی دهمر از ای نشانه هیچ و انداخت، نگاهی

متوجه  وقتی ،هوراس  .شد رها گرفتگی و خشکی حس آن از ،ناگاه به ،ویل یگلو فت.نیا ،دباشن
 گفت: ،شد اش تئوری نقص

 رو ها مرده بدن تونه می طوری یه شاید ست. یافته جهش بیماری یه عونطا این شاید خب، اُه، -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  ببره. بین از

  شد. خیره او به مرددانه ،طرف یک از کج سری با ،گیلن

 د:کر پیشنهاد هوراس

 سوزوندن؟ رو بقیه بدن اونها و داشتن مصونیت بهش نسبت آدما از تا دو یکی شاید یا -

 پرسید: گیلن

  کجان؟ حاال آدما اون و -

 نگه پا سر بیشتر کمی را اش تئوری دکر می سعی که حالی در ،او انداخت. باال ای شانه هوراس
 گفت: ،دارد

 جا این در بیشتر زندگی تونستن نمی که کرده می تداعی براشون بدی خاطرات جا این شاید -
 کنن؟ تحمل رو

  داد. تکان نه عالمت به را سرش گیلن

  .هنبود طاعون رونده، اینجا از رو مردم که چی هر هوراس، -

  کرد. ،شد می تاریک سرعت به که آسمانی به کوتاهی نگاه او

 پیدا شبمون اقامت برای رو لیمح دبع ندازیم،می اطراف و دور به نگاهی یه ما میشه. دیر داره -
  کنیم. می

 گفت: ویل

  اینجا؟ -

  .بود کالغ قار قار شبیه نگرانی و ترس با صدایش
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 دهکده؟ توی -

 کرد: پیشنهاد او داد. تکان موافقت به سری گیلن

 نواحی این در معموالً و ،غنیمته کوچیک سرپناه یه کنی. اتراق ها تپه توی بخوای اینکه مگه -
 سقف یه زیر حتی -بگذرونم سقف یه زیر رو شب دم می ترجیح شخصاً، باره. می بارون شبا

  متروکه.

 کرد: شروع ویل

  اما.... -

  نیافت. حرفش ی ادامه برای منطقی دلیل هیچ بعد و

 کرد: اضافه آرامی به گیلن

   .هبگذرون سقف یه زیر رو شب ،بارون زیر موندن جای به میده ترجیح اسبت هم مطمئنم -
 این و باشد تاگ مراقب که بود این او اصلی ی غریزه زد. برهم را ویل فکری تعادل حرف این و

 شود، محکوم ها تپه میان در کننده ناراحت و خیس شبی گذراندن به پونی که نبود عادالنه اصالً
 و داد تکان موافقت به سری او ترسید. می خالی ی خانه چند از صاحبش که این خاطر به فقط

 شد. پیاده زینش روی از
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 

 

 

 

 

 گفت: ردنی سر

  خودش؟ قصر خندق داخل گفتی تو -

 هلت واکنش از خیلی او که شد متوجه پولین بانو کند. فکر وقایع آن مورد در تا کرد مکثی او
 بود. بسته نقش صورتش یرو بر ،عبوسانه تاییدی از مملو نگاهی ،واقع در .است نکرده حیرت
 گفت: او کرد. اخم ردنی ضمنی موافقت خاطر به بارون

 به ها شوالیه پرتاب ،برمون و دور مردم بذاریم تونیم نمی ما اما بوده، حقش مرد اون دونم می -
  نیست. پلماتیکید ... این ببینن. رو قصرشون خندق دورن
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 گفت: او برد. باال را زیبایش ابروهای از یکی پولین بانو

  قربان. نیست، حقیقتاً -

 داد: ادامه ارالد بارون

 باهاش این مورد در دارم قصد کرده. عمل خودخواهانه مورد این در رفته هم روی هلت و -
  گیرانه. سخت خیلی ،کنم صحبت

 :بود موافق پولین

  بکنه. رو کار این باید کسی مطمئناً -

  درآورد. موافقت رایب گلویی تو صدای میلی بی روی از هم ردنی

  داره. نیاز بحث مورد تذکر این به اون که مشخصه -

 گفت: آشنایی صدای

  سرورم؟ ،دببینی رو من خواستین می -

دری که ردنی هنگام وارد شدن سر  برگشتند، در سمت به شرمسار هایی صورت با نهاآ ی همه و
  زده اش نبسته بود.

 در ای نیمه نصفه طور به صورتش اش، خاکستری بزس شنل به ملبس بود، ایستاده نجاآ هلت
 این چطور ه!طبیعی غیر این ،کرد رکف خودش با بارون بود. پنهان شنلش بزرگ کاله های سایه
  .هشب ظاهر نجااو باره یک به صدایی هیچ بدون هتون می مرد

 سرش پشت داشتند نهاآشده  متوجه هلت که نستدا می -بخشش رئیس دو هر مثل -ارالد حاال
 کرد. صاف صدا و سر با را گلویش ردنی سر ،بود گلگون شرم خاطر به صورتش زدند. می حرف
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 نظر به خونسرد برای را اش زندگی از والنیط ای دوره او -بود خونسرد ظاهراً پولین بانو تنها
  بود. کرده تمرین رسیدن

 دور یه این ببند، سرت پست هم رو در ؟ینمیای چرا تو، البته. بیا البته. هلت. ... بله ... ه ه ه ه آه -
  ست. صمیمانه بودن هم

 ای قیافه با هم او که انداخت، ردنی سر به یمرگبار نگاه گفت می را کلمات خرینآ که قتیو
  انداخت. باال ای شانه ،شرمنده

 یزم مقابل در تا کرد حرکت بعد داد، تکان پولین بانو و ردنی سر برای سری احوالپرسی برای هلت
 گیرد.  قرار بارون بزرگ بسیار

 ارالد .بود گیری شکل حال در کننده احترنا و طوالنی سکوتی ،بود ایستاده منتظر رنجر وقتی
 که بود پولین بانو نای ،ناچار به کند. شروع کجا از نبود ئنممط اما کرد، صاف را گلویش بار چندین

 داشت سعی و کرد، آرام می را اتاق کننده ناراحت جو که حالی در ،او شکست. را بغرنج سکوت آن
 گفت: -چیزی هر -بگوید چیزی تا کند وادار را هلت

  .ببینه رو تو خواسته بارون چرا بدونی کنجکاوی کنم می تصور ،هلت -

 کلمات تعداد ترینمک با و ،کرد بارون به بعد و پولین به نگاهی همیشه، ثلم حرف کم رنجر،
  داد: جواب ممکن

  ورم.سر بله، -

 و هوردآ دست به افکارش کردن جور و جمع برای شانسی ارالد بارون حاال و بود شروع یک این اما
  داد. تکان هلت سمت به را نامه نآ او .بود همدآ فائق اش شرمندگی به

  ... این -

 حد از بیش داره کلمه این ،کرد فکر ودشخ با او خرابکاری. نگوید دوباره که کرد سعی بار این
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  میشه. ستفادها

  نبوده. خوب اصالً نبوده. خوب کار اون ،هلت ... دیگبای سر با کارت ... این -

 گفت: هلت

  سرورم. ،موافقم -

 گفت: او خشمش. گرفتن آرام و حیرت کمی با داد، تکیه اش صندلی پشتی به بارون و

 موافقی؟ -

 یه منم کرد کاری یه ،اون بدتر تیح عیاره. تمام احمق یه و نادون فرد یه مرد اون سرورم. بله -
 رو شاز مردان تعدادی یه خواست می که کنم درک تونم می کنم فک خودش. مثل بشم یاحمق
 پنهون رنجر یه چشم از جنگل در رو اونها کنه سعی که این اما داره. نگه درو و کاشت فصل برای
  شد. می داده سیدر مرد اون به باید و بود. محض توهین یه کارش اون ،درسته کنه؟

 پرسید: بارون

  هلت؟ مگه این جزء وظایف تو بود که بهش درس بدی، اما -
  برد. باال جواب در را ابروهایش از یکی هلت حاال

  سرورم. ،باشه داشته آمادگی کار اون انجام برای ای دیگه کس که نشدم متوجه من -
 :دکر مداخله پولین بانو
 ؟داده نشون واکنش شتاب با ،لحظه اون در و ،جراما اون ی میونه در هلت شاید -
  بدهد. موقعیت نآ از خروج برای راحت و ساده راهی هلت به داشت سعی وا

 گفت: و برگرداند بارون سمت به را نگاهش دوباره و کرد او به کوتاهی نگاه رنجر اما
 من ندادم. خرج به تابیش و عجله اصالً من و بودم. گاهآ و هوشیار لحظه اون در کامالً من نه. -

  دادم. انجام ای عجله هیچ بدون و حوصله با رو کار اون
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 دوست او داد. می نمایش را عصبانیتش و غضب ،بارون حالت انداخت. باال ای شانه پولین بانو
 به اما داد. می اجازه او به رنجر فقط اگر البته ،کند ارفاق هلت به کمی مورد این در که اشتد

 گفت: محکم لحنی با او کند. شقی کله بود صممم هلت وضوح
 ای چاره هیچ من دادی. نشون واکنش حد از بیش تو نیست. تخفیف برای ای بهونه هیچ پس -

  کنم. توبیخت رسماً که این مگه ندارم
  کرد. بررسی را جمله آن دادن، جواب از قبل ،هلت

 و رنجرها ی فرمانده به من بدم. پس ابجو شما به نباید اساساً من چون سرورم، ،ناجور وضع یه -
  هستم. پاسخگو پادشاه خود به نهایت در

 در رنجر آن بودن بود. هلت با حق بست. را نآ دوباره بعد دهد، جواب تا کرد باز را دهانش بارون
 اختیارات ی حیطه از مستقل او اما کند، همکاری بارون با تا کرد می مستلزم را او ردمونت بخش

 به را بارون داشت ،هلت مساعدت بدون و معاندانه رفتار و ،حقیقت آن .کرد می عالیتفبارون 
 گفت: او کرد. پیشنهاد را ای مصالحه پولین بانو دیگر بار یک کرد. می عصبانی و آزرده شدت

 و برخوردها از شما که این ؛ینکن گزارش روهلت  رفتار ،اداری رسوم بقط بتونین شما شاید -
   هستین. ناخرسند اون کارهای

 می گزارش آن چیدمان اما .حقشه ،کرد فکر خودش با او کرد. سنگین سبک را پیشنهاد این بارون
  باشد. محکمتر کمی توانست

  کنم. استفاده عصبانی بسیار ی کلمه از دم می ترجیح پولین. ،مالیمیه خیلی ی کلمه خرسندنا -

 گفت: دایشص نتُ در استهزا از ممکن رد کوچکترین با هلت

  سرورم. هستین، عصبانی بسیار بدونم اگه مشمی ناراحت خیلی -

 زیاده قدر این که داد می هشدار هلت نگاهش به برگشت. او سمت به خشمگین نگاهی با بارون
 گفت: معناداری لحن با او .دنکن روی
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 شما ی عهده به رو این پولین. بانو ،بنویسیم "عصبانی مرگ حد تا" رو اون تونیم می ما پس -
  کنین. تنظیم ممکن شکل بهترین به رو اون تا زارم می

  شد. خیره هلت به پولین بانو از بارون

  هلت. ،کنی می من دریافت نارضایتی از یرسم تذکر یه فردا تو -

 گفت: هلت

  سرورم. لرزم، می دموخ بر لحظه اونانتظار  در -

 عصبانیتش کنترل حال در که بود واضح یلیرفت. خ فرو هم در عصبانیت از بارون ابروهای و
 گفت: او .است

  هلت. ،ودب ماجرا ی ههم این کنم فک -

 اون کرد، فکر خودش با او داد. تکان سری نارضایتی با هلت آمیز کنایه لحن خاطر به پولین بانو
  ره. می راه تیغ یه ی لبه روی داره

 بست. سرش پشت را در آرامی به و ردک ترک را اتاق و برگشت ،کرد تعظیمی بارون به رنجر
 گفت: او کشید. تعصبانی روی از آهی بارون

 ندیده طوری این هرگز شناسمش، می که مدت همه این توی ه!تحمل قابل غیر مرد این -
 اومده؟ سرش چه بالیی شده! زن نهعط و خلق بد ،زودرنج اون بودمش.

 که بود زیادی سالهای را هلت اون ،بارون مثل داد. تکان دانم نمی عالمت به را سرش ردنی سر
 گفت: او کرد. می حساب او روی بر دوست کی مثل و شناخت می
  چی؟ اما کنه، می اذیتش چیزی که واضحه -

 گفت: متفکرانه حالتی با پولین بانو
  .کنه می تنهایی احساس شاید -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 گفت: یددتر و شک با ردنی سر شدند. خیره او به حیرت با مرد دو و
 می زندگی تنها اون نکرده! تنهایی احساس زندگیش توی هرگز هلت هلت؟ تنهایی؟ احساس -

 داره! دوست طوری این اون کنه.
 گفت: پولین بانو
  نه؟ مگه ،کرده تغییر چی همه گذشته سال یه از اما کرد، می زندگی تنها اون -

 پرسید: بارون
  ویله؟ ... منظورت -
  داد. تکان موافقت به سری پولین بانو و
  حاال و بود. گیلن پیش سال شش پنج داشته. کارآموز تا دو تنها هلت کنین. فک موردش در -

  خاصیه. تقریباً جوون مرد ویل و ویل. هم
 بود مشتاق اما ،نه یا است پولین با حق آیا که نبود ئنممط و داد تکان موافقت به سری بارون

  بشنود.
  خاصیه. فرد ویل درسته، -

  شد. می گرم مطلب شرح برای داشت پولین بانو حاال

 زندگی توجهی قابل رزط به او که کنم تصور تونم می ه.بشاش و پرحرف ،بامزه و طبع شوخ اون -
  کرده. روشنتر رو هلت

 پرید: حرفش میان به ردنی

  .هداد نجات هم رو هلت جون اون بلکه این، تنها نه -

 گفت: پولین بانو

 که اندازه همون به هلت کرده. پیدا رشد تا دو اون بین که هست خاصی خیلی ی عالقه دقیقاً. -
 دلش کنم فک رفته. فرستاده رو اون هلت حاال و هست. هم اون پدر برای جانشین یه ،هویل استاد
 و دور در پسر اون بودن کنم از فک اما نکرده، تایید رو این هرگز اون شده. تنگ اون برای
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  بره. می لذت اطرافش

 گفت: او داد. تکان موافقت به سری او فکریست. چه در بارون ببیند تا کرد مکثی پولین بانو

  باشه. شما با حق ممکنه پولین. بانو باشه، شما با حق تونه می -

 :گفت تفکر با بعد کرد، بررسی را موضوع آن ای لحظه چند او

  باشی. داشته ناو با صحبتی یه تو که باشه خوبی ی ایده ممکنه دونی، می -

 گفت: پولین بانو

  باشم؟ داشته بیشتری تاثیر اون روی باید من چرا سرورم؟ من، -

 گفت: بارون

  ... موقعی یه هلت و تو چون کردم فک فقط خب، -

  کرد. تمام را حرفش ضعف با او ندهد. ادامه بیشتر که کرد متوقف را او پولین بانو حالت در چیزی

 که؟ دونی می ... -

 گفت: او

  بدونم؟ باید که هست چیزی سرورم. دونم، نمی متاسفم -

  ... موقعی یه هلت و تو که ... که دونی می ... گفتند می همیشه مردم که این فقط خب، -

 حالتی با داشت پولین بانو کرد. مکث دیگر بار و ،است زدن پا و دست حال در که شد متوجه او
 برای بارون بودند. یخ مثل چشمانش رسید. نمی چشمانش به لبخندش اما زد. می لبخند منتظر
 گفت: ردنی سر به ،تایید برای ،التماس با او شد. سرردنی متوجه و انداخت نگاهی اطراف به کمک
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 نه؟ مگه گفتن، می چی مردم که شنیدی تو ردنی، -

 یک وقت چه که دانست می او و ،بود تجربه با و کار کهنه سرباز یک نظامی مدرسه سیرئ اما
 گفت: او است. تصمیم ترین عاقالنه ،تاکتیکی نشینی عقب

  سرورم. ندارم، ،کنید می صحبت چی ی ربارهد دارین که این مورد در ای ایده متاسفم -

 کرد:  اضافه امیرآ به سپس

 کنم. نمی گوش بیهوده و ساسا بی شایعات به هرگز من -

 درون پیغام و دید را آن ردنی .باش منتظر فقط ت:گف می نگاه آن کرد. او به مرگبار نگاهی ارالد
 روز هر در پولین بانو عصبانی به را بارون عصبانیت او انداخت. باال ای شانه و خواند را چشمان آن
 گفت: پولین بانو داد. می ترجیح هفته از

  ردنی. سر عاقالنه، کردروی یه -

 داد: ادامه و برگشت بارون سمت به بعد

  کنه. حل رو هلت مشکل بتونه که باشم داشته پیشنهادی نم شاید اما -

  انداخت. چنگ طناب آن به اشتیاق با بارون

 هبهتر شما گفتم وقتی هم من ورظمن ی همه حقیقت، در و عالیه! خیلی من! بانوی عالیه، خیلی -
 یلیخ هستین. یعاقل خیلی خیلی زن شما کنار، به اینها ی همه بود. همین کنین صحبت هلت با

  .عاقل خیلی

 بیشتر اذیت ی وسوسه با داشت او ای لحظه برای کرد. پنهان را لبخندی سختی به پولین بانو
 است. معادل شدن پیر با دانایی و عقل کند تظاهر که این -کرد می بازی ذهنش در کردن بارون

  است. شده اذیت کافی ی اندازه به بارون هک ردک حس اما
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  محبتین. با واقعاً سرورم. بامحبتین، خیلی شما -

 با بارون .بود داده مسیر تغییر خطرناک مسیر نآ از مکالمه نآ ،برآورد آسودگی سر از آهی بارون
 زنان ،اینها ی همه از بعد است. کرده برطرف را آن استادانه و مدبرانه خیلی کرد، فکر خودش
 ،کرد می زیاد را پیازداغش میک که حالی در ،او بودند. چاپلوسی و تملق پذیرش مستعد همیشه
 گفت:

  چیه؟ نظیرتون بی ی ایده اون و -

 داد: ادامه بعد ،گذرد می ذهنش در چهداند  می بفهماند او به تا کرد مکث ای اندازه به پولین بانو

 برای جایگزینی ای هفته دو یکی ممکنه کردم فک کارآموزشه، دلتنگ اون چون قربان، خب، -
  کنیم؟ جور جوون ویل

 گفت: کرده حیرت و گیج ارالد

 .من یبانو بدیم، هلت به جدید کارآموز یه هفته دو برای تونیم نمی ما اون؟ برای جایگزینی -

 بود: موافق پولین

  بدم. قرض اون به رو خودم کارآموزای از یکی بتونم کردم فک اما سرورم. نه، -

 گفت: او .گذرد می چه پولین سر در شد متوجه اول که بود ردنی این

 ؟دبلون بلند قد دختر اون جوون، الیس -

 کنجکاو که یافت حالی در را خودش ردنی سر زد. لبخند و کرد خم او طرف به را سرش پولین بانو
  و برازنده ،بلند پولین بانو .است بوده چه پولین و هلت بین وابطر مورد شایعات درن ای بداند بود

 یک هنوز او بود، شده آمیخته خاکستری های رگه با ندشبلو موی که حاال حتی و بود. جذاب
 گفت: پولین بانو بود. استثنایی زیباروی بانوی
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 فرستم.ب مستقلش ماموریت اولین برای رو الیس که دارم نظر در من که کنم می یادآوری .دقیقاً -
 اطمینان یبرا تونه می هلت حضور مطمئنم کنه. همراهی رو اون بخوایم هلت از بتونیم کنم فک

  باشه. مفید الیس به دادن قلب قوت و

 پرسید: او کشید. می دست کوتاهش ریش روی بر داشت ارالد بارون

 

 نه؟ مگه ،هرسمی خیلی نوجو دختر یه اون -

  داد. تکان نه عالمت به سری پولین بانو اما

 ما زیبا. لبخند یه و ؛داره دانایی از دلپذیری انعکاس و رموق حس اون ،سرورم برعکس -
 کنه. استفاده اون از بیشتر که کنیم می تشویقش

 که ای افسرده و تیره حالت این از رو هلت ،اون با همراهی هفته یه که کنید می فک شما و -
 میاره؟ بیرون  هست درش

 داد: جواب پولین بانو

 دور خودش شخصی مشکالت از رو هلت هنذ تونه می این بره، الیس دنبال به اون اگه خب، -
 ،اون با همراهی کنم فک برازنده. و زیبا کامالً و ،ست سرزنده و جوون الیس عالوه به کنه. می

  بیاره. حال سر رو مردی هر بتونه

 کرد: اضافه لبخندی با او

  رو. پیر و عبوس هلت حتی -

 گفت: او زد. لبخند هم بارون
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  ه.استادش شبیه خیلی اون رسه می نظر به ،حرفا این با -
 نبود. اساس بی تملق و چاپلوسی یک اصالً حرفش این بار، ینا و
 
 
 
 

1 

 

 همان و رفتند دهکده ی میانه به همراه سه شود. یافت پوردالث در تا نداشت وجود یجواب هیچ
شتاب  با بر مبنی مدارکی کردند. مشاهده را دبودن دیده مرزی پست در که ناگهانی کوچ های نشانه

 در خانه ساکنان مایملک و وسایل بیشتر هنوز ،ها خانه اکثر در و ،داشت جودو بنهبارو نبست
 که را چه هر بودند، رفته شتاب با مردم که بود این از ای نشانه ،چیزی هر .ندداشت قرار سرجایشان

 ،لباس ،آشپزی ظروف ،ابزار بودند. برده همراه به و بودند بسته هایشان کوله در توانستند می
 سرنخی هیچ نتوانستند نهاآ اما بود. مانده جا به سرشان پشت در شخصی وسایل دیگر و مبلمان

  بودند. رفته انهآ چرا که این یا و بیابند. اند رفته کجا پوردالث ساکنان که این بر مبنی

 خانه به آنها داد. قرار جستجویشان برای یپایان نهایت گیلن در ،افتاد فرو تاریکی و شب که وقتی
 کوتاه ایوان یک ی سایه در را آنها و بودند برداشته را شانیها اسب های زین که جایی ،اهریاد ی

                                                 
 است. داده انجام عزیز ندای را کار ویراستاری پانزدهم فصل تا فصل این از - 1
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  برگشتند. ،بودند کرده قشو اختمانس مقابل در

 که کرد فکر او و بود، گونه این ویل برای حداقل گذراندند. خانه آن در را کننده ناراحت بیش آنها
 نظر به نگران نسبتاً ،خودش ی نوبه به ،گیلن ست.ا معذب و ناراحت او ی اندازه به هم هوراس

 شنلش در را خودش گرفت، می را او جای نگهبانی اولین از بعد ویل که وقتی او، .رسید نمی
 ویل و ،بود خاطر آسوده طبیعی حد از بیشتر گیلن رفتار اما ،بود رفته خواب به فوراً و بود پیچیده
 شده خاطر پریشان رویدادها این از دهد می نشان هک چیزی نآ از بیشتر رنجر که زد می حدس
  است.

 تولید صدا تواند می چقدر خانه یک که بود کرده حیرت ،داد می را اش نگهبانی نوبت ویل وقتی
 هر با ،سقف رسید می نظر به و ،کردند می رچخ رچخ ها کف کردند، می چوقر و قرچ درهای کند.
 تلق که بود باد دست در رها وسایل از پر نظر به دهکده خود و کشد. می آه ،خانه بیرون در دبا گذر

 جلویی اتاق در مات ی پنجره کنار در که وقتی ،ی اینها همه کردند، می دونگ و دنگ ، وتلوق و
 داشت. می نگه باز را مانششچو ورد،آ می هیجان به و کرده عصبی را ویل ،بود نشسته خانه
  دارند. نگه ایمن را نهاآ تا بودند شده وردهآ عقب به پنجره چوبی های هرکرک

 فراز بر که ماه، بپیوندند، میزآ فریب های صدای این به تا است مشتاق ماه رسید می نظر به
 به گذاشت. می نمایش به دهکده های خانه بین را تیره های سایه از استخری ،بود نمایان دهکده

 به بعد و نند،ک می حرکت رامیآ به ،شانیدبین می چشم ی گوشه از وقتی ،ها سایه درس می نظر
  ایستند. می د،شوی می خیره نهاآ به مستقیم نکهآ محض

 این و کردند، می عبور ماه ی چهره مقابل از ابرها که مدآ می پدید وقتی ها، سایه در بیشتر حرکت
 حضم کییتار درون به یکباره به بعد و شده روشن میدان شدند می باعث متناوب ورط به گونه
  رود. فرو

 از ای دسته و شد شروع مداوم بارانی بود، کرده بینی پیش گیلن که طور همان شب، نیمه از بعد
 درون به بام ی لبه از که ،باران های قطره شلوپ شلپ و ،جاری آب شر شر مثل یهای صدای
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  پیوست. دیگر های صدای جمع به ،ریخت می آن زیر در آب ی حوضچه

 بالشت از ای دسته او بگیرد. عهده بر را صبح تا نگهبانی از سوم نوبت تا کرد بیدار را هوراس ویل
  کشید. دراز و پیچید خودش دور به را شنلش ،دکر جمع اصلی اتاق کف روی بر را ها ملحفه و ها

 شر و ها، تلوق و تلق ،ها چوقر و قرچ صدای به و بود هکشید دراز اردبی که بود نیم و ساعت یک
 چه رودب فرو خواب به هوراس چه که بود حیرت در و ،داد می گوش ها شلوپ و شلپ و شرها
 هیچ بدون ،خون به تشنه ،خزید می خانه داخل به داشت یئنامر ترسی هم حاال همین ،نرود

  .مهاری

 به که شود متوجه که این بدون ،بود نگران نآ مورد در هنوز رفت بخوا به سرانجام که وقتی
 است. رفته خواب

 و ،بود آمده بند دم سپیده از قبل درست باران بودند. راه در دوباره فردا صبح در زود خیلی ها نآ
 برای جوابی و بروند ،مسیرشان در بزرگ شهر اولین ،1نتالثوایگ سمت به که بود مشتاق گیلن

 خشک ی میوه و نان از سرد و سبک ای انهحصب آنها بیابند. بودند یافته کلتیکا در که معماهایی
 اسب روی بر هایشان زین و کردند حمام ،بودند کشیده دهکده چاه از که یسرد آب با ،خوردند

  زدند. جاده به و گذاشتند

 ای عجله آن، ارناهمو سطح روی بر و ،کردند حرکت دهکدهالخی سنگ مسیر روی بر رامیآ به آنها
 سریع چهارنعلی با را هایشان اسب ،بودند اصلی ی جاده در دیگر بار وقتی اما ندادند. خرج به

 در اسبها وار قدم راندن با بعد دادند، ادامه ای دقیقه بیست را نعل هارچ حرکت آن آنها تاختند.
 ادامه صبح در را پی در پی الگوی آن آنها دادند. استراحت هایشان اسب به یبعد ی دقیقه بیست
  شدند. پیموده پیوسته طور به مایلها و دادند

 نواحی از یکی نجاآ شدند. اسب بر سوار دوباره بعد و خوردند روز ی میانه در سریعی ی وعده آنها

                                                 
1

 - Gwyntaleth 
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 کرده روعب کلتیکا سنگ زغال و آهن معادن از تایی دوازده ده کنار از حداقل و ،بود کلتیکا معدنی
 ی محاصره در و آمده وجود به کوهها و تپه ها ی کناره در که بزرگی سیاه های سوراخ ند:بود
 ند.دندی حیات از ای نشانه ،جایی هیچ در چه اگر بودند. سنگی های ساختمان و چوبی های کتیر

 لب زیر گیلن یکبار، ند.بود شده محو روزگار ی صحنه از سادگی به کلتیکا ساکنان که بود این مثل
 گفت:

 هی مدندی رو کلتی هیچ حاال تا کردند. خالی رو هاشون دهکده حتی ،یمرز های پست اونها -
  کنه. رها ،باشه مونده اون دل در فلز گرم یه هنوز که وقتی تا رو معدن

  بود.  خودش با تقریباً 

 گسترده ای دره ،پایشان زیر در ،آنجا و رسیدند باالیی سر یک به آنها بعدازظهر، اواخر در سرانجام
 دادند. می تشکیل را تالثاینگو شهر که داشت دوجو سنگی های سقف از منظم ردیفی بود، شده
 منحصر آیین و دین ها کلتی -بود معبد یک از ای نشانه شهر مرکز در کوچک مخروطی جبر یک

 دفاعی اصلی موضع ،بزرگتری برج شد. می هنآ و تشآ خدایان به مربوط که داشتند را خودشان به
  .داد می تشکیل را شهر

 لقب مثل اما نه. یا دارد وجود خیابانها در ها آدم از حرکتی هیچ آیا ببینند تا بودند دور خیلی آنها
 ،گیلن ی گفته طبق ،تر توجه قابل حتی و نداشت وجود دودکشی هیچ در دود از ای نشانه هیچ
 پرسید: هوراس صدایی. و سر هیچ

  صدایی؟ و سر چه صدا؟ سرو -

 داد: جواب او به ای خالصه طور به گلین

 نمی حفر آهن معادن فقط ها کلتی که شهبا یادت فلز. چکاچک صدای کاری، چکش کوبیدن، -
 جا این غرب جنوب از داره که سبکی نسیم با کنن. می کار آهن روی خوبی همون به ااون کنن.
  فاصله. این از حتی بشنویم، هنگریآ های کوره توی رو اونا کردن کار صدای بتونیم باید وزه، می
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 گفت: ،ردوادا رویی پیش به را تاگ تا بود هکرد شروع که ،ویل

  ببینیم. رو اونجا بریم خب -

 بر شاننگاه هرگز که چشمانی با ،آرامی به او یرد.گب را او جلوی تا کرد بلند دستی گیلن چه اگر
 گفت: ند،نکرد رها را پایشان زیر ی دره در تردهسگ شهر روی

  برم. تنهایی من باشه بهتر شاید کنم فک -

 :پرسید او شد. خیره او به عجبت با ویل

 تنها؟ -

  داد. تکان موافقت به سری گیلن و

 خیلی رو حضورمون ،تاختیم اسب پوردالث لداخ به وقتی که آوردی یادمون به دیروز تو -
 اتفاق داره چیزی کنیم. رفتار رتدبیرت با کمی باید بار این شاید بود. تو با حق و ،زدیم جار واضح

  چیه. اون بدونم دارم دوست من و ،افته می

 او ،اینها ی همه از بعد برود. تنهایی به گیلن که است تر عاقالنه که کند تایید بود مجبور ویل
 در ها بهترین ،رنجرها و بود، رنجرها ی دسته در پنهانی های حرکت در فرد بهترین احتماالً
  بودند. پادشاهی کل در پنهانی های حرکت

 به ،به  پایین و بروند عقب ،بودند ایستاده شروی بر که ،بلندی روی از که داد تذکر هاآن به گیلن
 اتراق برای مناسب مکانی ها، صخره میان در تنگ و کوچک دره یک که بروند جایی سمت
 گفت: نهاآ به او .باد وزش از دور به پناهگاهی د،بو کرده ایجاد

 ،افته یم داره اتفاقی چه بفهمیم که وقتی تا تیشی.آ هیچ نوبد کنین. پا به کمپ یه اینجا -
  گردم. برمی هوا شدن تاریک از بعد کمی یه من .بخوریم سرد غذایی های جیره مجبوریم
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 سمت به که ای جاده و بلندی باالی به دوباره داشتند آنها و چرخاند را بلیز او آن، گفتن با و
  .ندتاخت می ،رفت می ینتالثاگو

 برای کمی کار کردند. پا بر پیکم تا گذاشتند وقت ساعت نیم از بیشتر چیزی هوراس و ویل
 دره سنگی ی دیواره در که ای تازه و تر یها وتهب به را برزنتی های پارچه آنها بود. دادن انجام

 نآ روی بر ها سنگ دادن قرار با را دیگرش انتهای و کردند، وصل ،بودند کرده رشد تنگ ی
 شکل مثلثی چادر یک ،طوری این بود. نجاآ صخره و سنگ زیادی مقداری حداقل کردند. ثابت
 در آتشدان یک آنها شد. برایشان فراهم ،کرد می بارش به شروع باران دوباره که مواقعی برای

 شب نیمه در او اگر اما نباشد، کار در یآتش بود گفته نهاآ به گیلن کردند. آماده چادرشان مقابل
    باشند. آماده نآ برای بود بهتر آنها ،داد می تغییر را دستوراتش و گشت برمی

 بود کوچکی زار خنلگ ،واقعی منبع تنها گذاشتند. وقت هیزم وریآ جمع برای توجهی قابل زمانِ
 بسیار اما ،زمخت خیلی ها بوته های شاخه و ها ریشه داد. می پوشش را ها تپه ی دامنه که

 در که کوچکی تبر از هوراس زدند، شخم را توجهی قابل زمین ،پسر دو آن بودند. پذیر اشتعال
  ساکسش. چاقوی از ویل و کرد می استفاده بود اش کوله

 و نشستند خالی دانآتش طرف یک در کدام هر دادند، انجام که پاکسازی عملیات تمام سرانجام، با
 ی لبه بر تیزکن سنگ کشیدن به را ای دقیقه چند ویل دادند. تکیه ها صخره به را پشتشان
 گفت: هوراس برگرداند. اول تحال به را تیزش ی لبه رهدوبا و گذراند ساکسش چاقوی

 دم. می ترجیح رو جنگل توی اتراق واقعاً -

 در ویل کرد. جا به جا سرش پشت خشن و زبر ی صخره روی بر را پشتش ،بار دهمین برای و
 که آن از بیشتر داد، ادامه صحبت به و بود کسل و خسته هوراس اما کرد. هومی هوم جواب

  دهد. انجام یکار خواست می فقط ،باشد داشته وریظمن

 جلوی درخت باالی از درست ها اون دستته. دم هیزم عالمه یه جنگل، توی کنار، به اینا ی همه -
  افتن. می پات
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  نبود. موافق ویل

  .شونیمنتظر وقتی تا نه -

  دیگری. چیز خاطر به نه ،بزند حرف که این خاطر به زد می حرف داشت او

 گفت: هوراس
 توی عالوه به افته. می اتفاق این برسی که این از قبل معموالً .شونیمنتظر وقتی نه نه. -

 یبرا محل نرمتری طوری این و ریخته. زمین روی درختا برگای و کاج سوزنای معموالً جنگل
 لبه ااون و هست. اونجا دادن تکیه و نشستن رایب هایی درخت و الوارها و سازه. می مونخواب

  ندارن. ها خرهص این مثل تیزی ایه

 امیدوار و کرد نگاهی ویل به او کشید. راحتتری ی نقطه سمت به موقت طور به را دوباره، پشتش
 اگر کنند. بحث زمان گذر برای توانستند می نهاآ گونه این باشد. مخالف او با رنجر کارآموز که بود
 غالفش به را چاقو کرد، بررسی را چاقویش ی لبه او کرد. ای خفه هوم هوم فقط ویل چه

 در را آن و کرد باز را یشچاقو کمربند ،شد بلند دوباره ناراحت، حالتی با بعد کشید. دراز و برگرداند
 هکت روی بر را سرش و کشید، دراز دوباره بعد تیردانش. و کمان کنار در داد، قرار اش کوله کنار
 و نیروی تمام بود گذرانده که یشب خوابی . کمبست را چشمانش او .داد قرار صاف سنگ از ای

  بود. ربوده را اش انرژی

 کاری -کرد نآ ی لبه کردن تیز به شروع و کشید رونیب را شمشیرش بعد کشید، هیآهوراس 
 او بود. دادن انجام برای کاری این اما بود. تیز هم حاال همین اش لبه چون -ضروری غیر کامالً

 است خوابیده دوستش آیا ببیند که انداخت می ویل به نگاهی گاهیگه و کشید سوهان همچنان
 بلند رخید،چ پهلو هب کوچکتر پسر ناگهان بعد اما خوابیده، ویل کرد فکر او ای لحظه برای .نه یا

 نآ از داشت داد، قرار صاف سنگ روی بر و کرد بقچه را آن برد. شنلش سمت به را دستش و شد
 گفت: بدخلقی با او کشید. دراز پشت به دوباره بعد کرد، می هاستفاد بالشت یک عنوان به
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  اتراقند. برای راحتری خیلی خیلی های مکان توه. با حق جنگال مورد در -

 را نآ و است تیز کافی ی اندازه به کنون هم شمشیرش که گرفت تصمیم او نگفت. هیچ هوراس
 تکیه کنارش ی صخره به را غالف در ی اسحله و برگرداند، اش زده نروغ چرمی غالف درون به

  داد.
 اهمیتی هیچ بیابد. زمین روی بر راحتی ی نقطه داشت سعی که کرد، تماشا را ویل دوباره او

 صخره یک از ای تکه یا سنگ قطعه یک همیشه شد، می پهلو آن و پهلو این چقدر که نداشت
 گفت: هوراس سرانجام عدب و گذشت ای دقیقه ده یا پنج رفت. می فرو پهلویش یا پشت در

 گذره. می هم زمان طوری این کنیم؟ تمرین خوای می -

 هرگز که کرد تایید خودش پیش او ،اکراه با کرد. بررسی را ایده آن و کرد باز را چشمانش ویل
  بخوابد. سنگی و سخت زمین این روی بر تواند نمی

 نه؟ که راچ -

 هوراس به چادر دیگر انتهای در بعد گشت، شا تمرینی های اسلحه دنبال به اش کوله در او
 پسر دو کشید. می دره شنی ی دهانه روی بر تمرین محوطه ایبر ای دایره او که جایی ،پیوست

  کردند. شروع آنها هوراس جانب از سری تکان با بعد ،گرفتند قرار هایشان موقعیت در

 نمی ویل بود. استاد شتاتمرین در هم حاال همین هوراس اما کرد، می پیشرفت داشت ویل
 ترکه آن که وقتی درست ،داد می نشان ضرباتش زدن در هوراس که تعادلی و توانست سرعت

 تایید را ،چرخاند می هند بک و فورهند ،کات ساید کات، اورهد ی ضربه سری یک با را دراز ی
 بین از را آن و کرده نفوذ ویل دفاعی گارد در که شد می متوجه هوراس وقتی ،عالوه به .نکند
 سبکی به او ن،آ جای به نزند. ویل به ای صدمه تا گشت برمی عقب به لحظه خرینآ در برده،

  دهد. نمایش را نقطه آن تا کرد می لمس بود اش ضربه هدف که را ای نقطه آن

 های اسلحه داد. نمی انجام غروری یا و برتری حس هیچ بدون را کار این ،طور همین او

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

                    

 

 

 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 هیچ بودند. هوراس کنونی زندگی در جدی و مهم بخشی ،چوبی های هاسلح این حتی ،تمرینی
 در ،خوب خیلی هوراس هستید. نارقیبت از بهتر شما که وقتی ندارد وجود تاییدسخو برای چیزی

    نگیرد. کم دست را رقیب یک هرگز که بود گرفته یاد ،نظامی مدرسه در اتشتمرین سر

 نشان او به که این ،کند کمک ویل به تا کرد می استفاده اش برتری و ییاتوان از او ن،آ جای به
 شمشیرزنان ی همه که را پایه ترکیبی های تکنیک او به .بزند را ها ضربه ضد چطور دهد

 .داد می موزشآ را، آنها دادن شکست راهِ بهترین طور همین و ،کرد می استفاده

 چیز یک ،دهد انجام را کار این چگونه که ینا تنسدان کرد، می اییدت غم با ویل که طور همین
 و کمال حد به سابقش دشمن بود متوجه او بود. متفاوتی موضوع کامالً ،آن دادن انجام حقیقتاً ،بود

 طور این او است. واضح و آشکار هم او مورد در تغییرات همان آیا که بود کنجکاو و رسیده بلوغ
 هیچ ،ددی می آینه در را خودش که وقتی هر و شت.ندا متفاوتی احساس هیچ او کرد. نمی فکر

 کرد: اشاره ان،شتتمرینا بین کوتاهی راحتِتاس زمان در ،هوراس مد.آ نمی چشمش به تفاوتی

  دوره. بدنت از خیلی چپت دست -

 گفت: ویل

  باشم. مادهآ اون برای خوام می و کاتم ساید ضربه یه منتظر دونم. می -

  داد. تکان را سرش هوراس

 ساید ی ضربه یه که آسونه من برای داری، نگه دور قدر این رو اون اگه اما خوبه، خیلی این -
 بینی؟ می کنم، بلند اورهند ی ضربه یه برای رو شمشیرم بعد ،بزنم نمایشی کات

 وارِ جاروب شچرخ یک باابتدا  در شمشیرش داد، نشان ویل به بود کرده توصیف که را چیزی او
 برای، برد االب را آن مچش، قدرتمند چرخش و حرکت یک با بعد ،کرد حرکت پهلو از بلند خیلی
 ویل سر اینچی چند در را شمشیرش ی تیغه او پایین. سمت به باال از چرخشی ی ضربه یک
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 انجام ردی ضربه آن کردن متوقف برای اش ضربه ضد چطور که دید رنجر کارآموز و ،کرد متوقف
 گفت: او شد. خواهد

  گیرم. نمی یاد رو چیزا این هرگز کنم می فک گاهی -

 پرسید: او کرد. نوازش را ویل ی شانه اش دلگرمی برای هوراس
 اون تونم نمی هرگز من طرفی، از و شی.می بهتر روز هر داری تو کنی؟ می شوخی داری -

 می انجامش تو که طوری اون کنم، استفاده پرتاب چاقوهای اون از یا کنم شلیک تو مثل طوری
  دی.

 های مهارت توانست می که وقتی هر ویل بود کرده اصرار گیلن بودند، راه که در وقتی حتی
 که وقتی بود گرفته قرار تاثیر تحت ای کلمه هیچ نگفت بدون هوراس کند. تمرین را رنجرش

 فکر که وقتی بود لرزیده خودش بر او بار ینچند است. شده ماهر چقدر کوچک پسر آن بود دیده
  شود. رو در رو ویل مثل کمانداری با اگر افتد می اتفاقی چه بود ردهک

 می او بود. ورآ شگفت و طبیعی غیر کمان با شلیکش دقت ،تنسدا می هوراس که جایی تا
 باریک شکاف در حتی بنشاند. پیکان یک اش زره درز هر در دهبخوا اگر تواند می ویل دانست

 ویل دقت که بود این دانست نمی او که چه آن پوشاند. می را صورتش کامل که اش رزمی کاله
  .رنجرها شلیک استانداردهای از متوسط حد یک جز به نیست چیزی تیراندازی، در

 کرد: پیشنهاد تگیسخ با ویل 

  کنیم. تحانام دوباره یاب -

  کرد. قطع را صحبتشان دیگری صدای اما

 باشه؟ واستین، راست و بزارین کنار رو یزتونت ی بدقیافه چوبای اون بیاین کوچولو، پسر نه -

 شان کمپ نهاآ که کوچک ی دره شکل U ی دهانه در آنجا، چرخیدند. صدا سمت هب کارآموز دو
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 ژولیده و بلند بسیار ریششان دو هر بودند. ایستاده مندرس هایی سلبا با مرد دو بودند، ساخته را
 و ،مندرس و نما نخ هایشان لباس از بعضی -ندبود پوشیده لباس عجیب ترکیبی در دو هر و ،بود

  .بودند قیمت گران وضوح به و نو بعضی

 خاک با سرتاسر جلیقه آن اما ،بود پوشیده گرانقیمت گلدار ساتنی ی جلیقه یک ،شان بلندترینقد
 همین او داشت. سر بر ،نآ روی بر آلود لگِ رپَ یک با ،قرمز کاله یک دیگری بود. شده پوشیده

 با که بود داشته نگه دستی با را نآ و داشت، دست در ،آهنی هایی میخ با چوبی گرز کی طور
 دندانه دندانه اش لبه طول در که داشت، بلندی شمشیر همراهش بود. شده پوشیده کثیف بانداژی

 گفت: او داد. می تکان پسر دو آن سمت به را شمشیر آن داشت حاال او بود. ناهموار و

  خطرناکه. شما مثل هایی بچه برای تیز های ترکه سرا.پ شما بجنبین، -

 داد. سر خشن و توگلویی ای خنده و
 حسی با نیافت. هیچ که بگیرد، دست در را ساکسش چاقوی تا رفت ناخودآگاه طور به ویل دست

 بر دانآتش دیگر انتهای در همگی کمانش و تیردان ،چاقوها کمربند که شد متوجه او ترس، از
 دو آن ،برسد نهاآبه  تواندب که این از قبل بود. نشسته قبالً او که جایی اند، شده باشتهان هم روی
 ،کرد فکر خودش با داد. فحش خودش به غفلت این خاطر به او گرفتند. می را جلویش اوزمتج
 احتماالً هلت عصبانیت که شد متوجه گرز، و شمشیر آن تماشای با بعد شد. می کفری هلت

 بود. خواهد اش انینگر کوچکترین
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 که بود این مثل واقعاً کرد. می حس را لبخندش هلت زد. می دنلبخ او به داشت دوباره دختر آن
 سمت به پهلو از کوتاهی نگاه اگر دانست می او تابد. می او بر لبخند آن کند حس توانست می

 بار را لبخند آن دتوان می راند، می را اسبش تر عقب گام چند داشت او که جایی اندازد،بی دخترک
  ببیند. دیگر

دوستانه  بزرگ، لبخندی بود. همانجا لبخند آن و کرد نگاه او بگیرد. را خودش جلوی توانستن او و
 این و ،زند لبخندی جواب در که کند وادارش داشت سعی لبخند آن میلش، رغم علی مسری. و

 بود نگذرانده عبوسانه و حرف کم رفتار آن پرورش در را سال همه آن هلت افتاد. نمی اتفاق هرگز
 پهن الیس لبخند شد. خیره دخترک به او عوض در رود. بین از لبخندش و دختر یک وسیله به که
 گفت: بشاش صورتی با او شد. تر
 .میاد همراهمون سفر توی دارهای  انهسعبو حالت چه هلت، چرا -

 که وقتی هلت، بودند. کرده ترک کیپ کابرام به کوتاهی سفر برای را تردمون قصر قبل روز آنها
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 -بود کرده مشتاقانه موافقت ،کند همراهی شماموریت اولین در را الیس او تا بود خواسته پولین بانو
 کرد می پیشنهاد دیپلماتیک بخش رئیس که چیزهایی اکثر با او ،حقیقت از جزیی عنوان به

 سرباز دو از رسمی گارد یک بود مجاز الیس ،دپیلماتیک سفیر یک عنوان به ،البته کرد. می موافقت
 بود کرده پیشنهاد پولین اما مدند.آ می سرشان پشت تر عقب یارد چندین نهاآ و باشد. داشته سوار

 هلت باشد. رایزنی داشته یا و مشاوره به نیاز منتاگیو سر با مواجهه در است ممکن الیس که
  کند. فراهم را آن شد نیاز اگر تا دبو کرده موافقت

 است، ذاتی مهربانی و صمیمیت دارای الیس که بود این بود نکرده آن به ای اشاره پولین بانو آنچه
 او حالت این و بشاش، بسیار کرد، فکر خودش با هلت و بود. داشتنی دوست خیلی او حقیقت در و
 دلش گذشته هفته کی این در که کرد یدتای خودش برای او انداخت. می دیگری کس یاد به را

 انجام بر کردن مداومت ،کردن زندگی تنها سالها از بعد .شده تنگ ویل ی سرزنده حضور برای
 به ویل که ای خنده و سرزندگی از هلت پادشاهی، برای کننده مرعوب گاهی و رازآلودکارهای 

 به را او خودش هلت و کلتیکا، بارگاه راهِ در بود، دور ویل حاال بود. برده لذت ،بود آورده اش زندگی
 و است. کرده ایجاد اش زندگی در تهی فضایی ویل غیبت که بود شده متوجه او بود. هفرستاد آنجا

  احساساتی. و -یباش شده پیر باید ،گفت خودش اکراه، به اب

 وقار با و خود به مطمئن اما ،بود شده سالش شانزده سختی به که بود دختر این با ،اینجا در ،حاال
 لبخند یک با و کرد می سرزنش درهمش حالت و عبوس سیمای برای را هلت متانت، اب و ،بود

 گفت: ودشخ به متفکرانه الیس بود. کرده زوم او روی لعنتی

  .حرف کم و آرام قدر چه طور همین و -

 طور به او د.ندار را آن استحقاق الیس و ،است خشن و ادب بی او که کرد فکر خودش با هلت
 گفت: کوتاهی

  الیس. بانو کنم، می عذرخواهی -

 خاطر به الیس گرفت. می قرار خطاب مورد الیس بانو عنوان با الیس شان، رسمی سفر به توجه با
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  کرد. اخم ،هلت سمت از تشریفات نآ ادای

  کنن؟ می صحبت همدیگه با طوری این دوستا هلت. نه اُه، -

 اخمش کشید. می سرک دزدکی الیس، دهان های گوشه در هنوز لبخند د.ش خیره او به هلت ،حاال
 مصمم هلت و ،ردگذا می سرش به سر رددا مالیمت با الیس که شد متوجه هلت بود. تزویر یک
 گفت: او .نچشاند را خودش انداختن دام به از خرسندی حس لیس،ا به که بود

  الیس؟ نوبا دوستیم، ما -

 این که شد متوجه او و وردآ هلت یاد به را پولین بانو ش،واکنش کرد. خم را سرش تفکر با الیس و
 با هلت بود. تر جوان خیلی که وقتی ،وردآ یاد به را پولین او است. استادش شبیه چقدر دختر

  .کرد می ت سواریکنار در که باشه پولین تونست می ،کرد رفک خودش

 از یکی کارآموزیی و ویلم دوست من چون کنم فک کنار، به اینا ی همه هلت. ،هستم امیدوار - 
 ایجاد بینمون خاص رابطه و نسبت یه ... جورایی یه این ،کنم می رو شما دوستای ترین قدیمی

  کنه؟ نمی

  :داد جواب هلت

  بانو. هستم، شما محافظ و همراه من -

  ابد.ی پایان جا همین در باید مکالمه این که گذاشت نمی جا به شکی هیچ لحنش و

 یک کامالً نستاتو می کرد می انتخاب هلت که وقتی بود. قطعی پیامد یک این مردم، اکثر برای
 و کنند می کار سیاه جادوی رنجرها که بودند چسبیده باور این به مردم اکثر و باشد. ترسناک مرد

 دختر این هک بود واضح چه اگر کردید. می دلخورشان نباید که بودند افرادی رنجرها ،همین برای
  نبود. افراد نآ از یکی
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 هستی. همراهم تو که خوشحالم خیلی من و هستی. محافظم و همراه تو گفتی، که طور همون -
 که انگیزه وحشت کامالً این ،کنار به اینا ی همه باشیم. دوست تونیمن ما که نمیشه باعث این اما

  هستم. ماموریتم اولین توی

 گفت: یرامآ به عدب و کرد مکثی او

  باشم. مادهآ کار این برای که نیستم مطمئن کامالً من ،حقیقت از بخشی عنوان به و -

 گفت: فوراً هلت

 نبودی، دهامآ کار این ، برایگی می که طوری نیا اگه بلده. رو کارش پولین هستی! که البته -
 می حساب روت زیاد خیلی اون که دونی کرد. می نمی واگذار بهت رو ماموریت این هرگز اون
  کنه.

 گفت: الیس

  ایه. العاده فوق زن اون -

   زد. می موج صدایش در تحسین و تایید و

 در مردونه دنیای یه عنوان به عموماً که چیزی توی ناو بوده. من الگوی الهاس اون دونی، می -
  .کرده عمل انگیز شگفت ،میشه گرفته نظر

  داد. تکان سری موافقت با هلت

 خیلی خیلی و راستگو ،جرات و دل با خیلی اون اونه. برای مناسبی یخیل ی کلمه ،یزانگ شگفت -
 اون در رو ها ظرفیت این قبل سالها ارالد بارون مردا. از خیلی از تر زیرک ،طور همون باهوشه.

 از مناسبتر دیپلماتیک های نقش برای اه زن که کرد متقاعد رو بارون که بود کسی پولین دید.
  .تندسه هامرد
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 کنه؟ می فکر طوری این بارون چرا زنند. می رو حرف این مردم بودم شنیده -

  انداخت. باال ای شانه هلت

 که جایی ببرند، پیش زدن حرف با رو چیز همه که متمایلن بیشتر ها زن کنه می حس بارون -
  بشن. متوسل فیزیکی های روش به زود خیلی مایلند مردا

 گفت: الیس

 به یشناخوشایند رفتار خاطر به رو کسی نداره تمایل هرگز پولین بانو مثال، وانعن به خب، -
 کنه؟  پرت قصرش خندق داخل

 بانو ،کرد فکر خودش با او بود. خشک و روح بی کامالً صورتش کرد. او به تیزی و تند نگاه هلت و
 بود: موافق او داده. آموزش خوب خیلی رو ناو پولین

 خندق توی که حقشون مردم از بعضی باشه. اون با حق همیشه که میشهن باعث این اما نه، -
  .کنی شونپرت

 رغم علی ،کرده می صحبت الیس اشته باد دقیقه چند این که شد متوجه هلت لحظه، همین در
 مثل ،الیس که شد متوجه او معمولش. عبوس و حرف کم رفتار نآ بر ندنام باقی برای اش اراده

  .است کشیده بیرون حالت و مود آن از را او ،کند می اغوا اش طعمه با را یماه یک که ییرماهیگ

 تا برگرداند را صورتش و کرد صاف صدا با را گلویش هلت زد. می لبخند هلت به داشت دوباره او
  کند. کاوش را اطرافشان های جنگل

 حضور گاههرابالرد  اسبش و رفت. می کمی خیلی خطر ، انتظارغرب سمت به تقسم این در
 می خبرش ،کرد می حس را ،بودند کمین در نزدیک های بوته در که وحشی تاحیوان یا دشمن

  برساند. پایان به را مکالمه آن که داد می را فرصت این او به ناحیه آن کاوش اما کرد.
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 .بود دیده ردمونت اطراف و دور در را هلت الهاس او ،البته نشست. تماشایش به کنجکاوی با الیس
 متوجه که وقتی بود کرده حیرت الیس بود، کرده معرفی هم هب را نهاآ پولین بانو قبل روز وقتی اما

 او بودند. طور این زیادی مردان چه اگر است. کوتاهتر او از گردن و سر یک حداقل هلت بود شده
 -داشت شگرف یشهرت هلت اما داد. می نشان اندام الغر را او بلند قد این و بود قامتی دختر بلند

 شده شناخته پادشاهی کل در او .فوتی هفت معروف فرد یک ،کرد فکر خودش با متفکرانه الیس
 می مجسم ذهنش در قامت بلند و هیکل درشت بسیار انسان یک عنوان به را او کسی و هر ،بود

 مثل کرد، فکر خودش با الیس .بود ریزنقش وریآ حیرت طرز به او نزدیک، از او دیدن با کرد.
 پرسید: او .واداشت تعجب به را او فکر ینا و ویل،

  هلت؟ الزمه، رنجر یه برای شرایطی و ها ویژگی چه -

 سفید و سیاه ریسمون از گزیده مار کرد، فکر خودش با او داند.ربرگ او سمت به را نگاهش هلت
 گفت: لته برگرداند. دار ادامه ای مکالمه به را او توانست نمی دیگر الیس ترسه. می

  خوبه. ویژگی یه ،حرفی کم و سکوت برای شدید میل یه -

 :گفت او بود. کرده حیرت چیزی از حقیقتاً زد، لبخند الیس و

  بربیاد. اش عهده از بتونه ویل کنم تصور تونم نمی جورایی یه -

 دیرینه دوست احتماالً ویل بودند. شده بزرگ ردمونت قصر هم در با که بودند هایی یتیم ویل و او
 بود: موافق او خورد. پیچ لبخند به شبیه چیزی با هلت های لب میلش، رغم علی بود. اش

 ؟نه مگه بزنه، فک همیشه همایل او نه. -

 برای ،کند می نکوهش را ویل دارد هلت که کند فکر است ممکن دختر آن که شد متوجه بعد
 داد: ادامه سرعت به همین

 همیشه کنجکاوه، همیشه ه.پرسیدن سوال حال در همیشه اون دنه.ش رنجر از قسمتی هم این اما -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 گیره می یاد اون کم، کم داره. نیاز چیزا این به خوب رنجر یه ست. مادهآ بیشتر یادگیری برای
  کنه. کنترل کمی هم رو زبونش

 گفت: الیس

 بشه حرف کم و ترسناک و عبوس ویل کنم تصور تونم نمی .نشه طوری این کامالً امیدوارم، -
  ... مثل

 کرد: اصالح گفت می داشت که را آنچه و ،کرد مکثی او

  .یابعض مثل -

 کرد: تکرار او برد. باال را ابروهایش از یکی هلت

  بعضیا؟ -

  انداخت. باال ای شانه الیس و

  نیست. فکرم تو خاصی کس -

 گفت: موضوع کردن عوض برای بعد

 افتخار بهش باید کرده که کاری اون برای تو که هاین منظورم نه؟ مگه شجاعه، خیلی اون -
  کنی.

 گفت: او داد. تکان موافقت به سری هلت

 رو اون ترس این ،اما بترسه. تونه می کنه. می حس رو ترس اون داره. رو واقعی شجاعت اون -
 شجاعت شبیه اصالً وار دیوانه های شجاعت .داره نمی باز ،بده انجام باید که کاری انجام از

  نیستند. واقعی های
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 گفت: الیس

  دادی. آموزش خوب خیلی رو اون تو -

  داد. تکان را سرش هلت اما

 راستگویی و شجاعت تونی نمی تو باشه. اونجا باید استعدادی شروع برای اما مهمه. موزشآ -
 ،ورزی کینه حس هیچ بدون ،اولیه صداقت و راستگویی یه ویل باطن توی بدی. آموزش رو

  اره.د وجود

 گفت: ای محرمانه طور به الیس

  کنم. ازدواج اون با خوام می گفتم می همیشه بودم بچه یه وقتی دونی، می -

 همین اون ،بودم بچه وقتی کرد، فکر خودش با او زد. لبخند او کلمات خاطر به شدرون در هلت
 یک .بود رسمی سفیر یک الیس کرد. عوض را ذهنیاتش هلت بعد .ست بچه یه هم حاال
 او که بود این اش معنی این و ،داشت همراهش برنزی ی1بو برگ تاج یک او دیپلمات. موزآکار

  ست.ا بچه یک از بیشتر خیلی خیلی

 گفت: درنهایت او

  .بدی انجام این از بدتر یکار تونی مین -

 گفت: او کرد. او به نگاهی الیس و

  هلت؟ شن، نمی وبیخ زوج رنجرها و ها دیپلمات کنی می فک تو واقعاً؟ -

 این و برسد کجا به ددار دقص او دانست می دقیقاً هلت بود. جدی غیر و معصومانه خیلی لحنش
 بانو و خودش بین که ،ای رابطه هیچ مورد در نداشت قصد او بیفتد. تله به نداشت قصد هلت بار

                                                 
1 - laurel بوده. بزرگی و افتخار برای سمبلی که بو درخت برگ  
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 شد، خیره الیس شمانچ به رامیآ به ثانیه چند او کند. حثب ،نداشته یا داشته وجود زیبا پولین
 گفت: بعد

  ست. دیگه جا هر وبیخ به جا این کنیم. توقف اینجا ناهار برای باید کنم فک  -

 گفت: او بود. اندوه یکم با همراه ،لبخند آن بار این اما شد. باز ای دوباره لبخند به الیس دهان
 کنی. زنشسر کار ناو مورد انجام در کردن سعی برای رو دختر یه تونی نمی تو -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 

 

 

 

 

 

 

 به راهزن دو آن روبروی از را او بزرگتر پسر و کرد حس اش شانه روی بر را هوراس دست ویل
 گفت: رامیآ به هوراس داد. هل سرش پشت

  ویل. عقب برگرد -

  خندید. دست به گرز مردِ
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 سر هیچ ما بمون. دور دیدم جااون که بدترکیب کوچولوی کمان اون از تو عقب. برگرد ویل، آره، -
  ؟1کارنی ،نه مگه نداریم، ها کمان با کاری و

  زد. لبخند همراهش به کارنی

  نداریم. که البته .2رتاب ،نداریم که البته -

 پرسید: او کرد. اخم عصبانیت با و برگشت پسرها نآ سمت به او

  زمین؟ بندازین رو چوبا اون نگفتیم -

 آن میان در پیشرویی به شروع مرد دو همدیگر، آن با شد. بلند مب و شتز بسیار لحنی با صدایش
  کردند. مسطح زمین

 روی بر را او و راند کناری به را ویل سریعی حرکت با ،بود شده سفت حاال که ،هوراس دست
 سرش پشت های صخره سمت به هوراس دید افتاد، زمین روی ویل وقتی کرد. پرت زمین

 شمشیر تیغه روی از آرامی به غالف و زد آن به آهسته ای ضربه برداشت. را شمشیرش و برگشت
 با آنها که داد می کارنی هشدار و رتاب به باید ،سانآ و راحت حرکتِ آن رفت. کنار و خورد سر

 نآ به کدامشان هیچ اما داند. می ها اسلحه با کار مورد در بیشتر کمی که هستند رو در رو کسی
 درشت پسر یک شاید دیدند. می سالگی شانزده حوالی در پسر یک فقط هاآن .ندنبود باهوشی

  دستش. در نهالبزرگسا ی اسلحه یک با واقعی بچه یک بچه. پسر یک هنوز اما ،هیکل

 گفت: کارنی

  همراهمونه؟ بابامون شمشیر عزیزم، اُه، -

 گفت: او دوخت. چشم نهاآ به ،بود شده آرام خیلی ناگهان به که ،هوراس

                                                 
1

 - Carney 
2

 - Bart 
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  کنین. ترک رو اینجا حاال همین و ینردبرگ دم. می بهتون یسشان یه من -

 گفت: کارنی کردند. یکدیگر به ای مسخره ترسان های نگاه کارنی و رتاب

  کنیم؟ کار چی شانسمونه. تنها این رت،اب عزیزم، اُه، -

 گفت: رتاب

  کنیم. فرار بیا ،عزیزم اُه، -

حاال  ،او کرد. می تماشا را شدنش نزدیک او و ،کردند هوراس سمت به پیشرویی به شروع آنها
 ایستاد محکم او .بود راستش دست در خودش شمشیر و داشت چپش دست در را مرینیت چوب

 ،شدند می نزدیک او به نهاآ که وقتی انداخت. پاهایش روی بر را شوزن بهتر تعادلی برای و
 با رتاب و ،کرد می حرکت مقابلش در وار یچمارپ ،اش زده زنگ دندانه و دندانه شمشیر با کارنی

  .زدن ضربه برای آماده ،بود اش شانه روی بر که یگرز

 دیدن با هایش. اسلحه سمت به حرکت به کرد شروع و شد بلند هایشپا روی بر کنان تقال ویل
  کرد. حمله هوراس که بود برنداشته گامی هنوز او بگیرد. را او جلوی تا کرد حرکت کارنی او،

 .رفت کارنی سمت به کاتی اورهد ی ضربه با ،سرعت با شمشیرش و ،پرید جلو به سرعت به او
 باال برای وقتی سختی به ،کارنی جنگجو، کارآموز شمشیر حرکت سایآ برق سرعت از انترس

 برای کامالً چون و خورد هم هب تعادلش او .داشت پاچه دست بالک یک برای اش تیغه وردنآ
 روی بر و رفت عقب تقال با نبود، مادهآ بود، ضربه نآ پشت که یقدرت و ورآ حیرت نیروی آن

  افتاد. فرو خاک

 با را سنگینش گرز و برداشت جلو به گامی است، خطر در همراهش دید که رتاب لحظه، همان در
 برای هوراس که بود این انتظارش .چرخاند هوراس دفاع بی و چپ سمت به شریرانه کمانی
  بپرد. عقب به ضربه نآ از اجتناب
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 و باال سمت به آسا برق چپش دست در تمرینی چوب رفت. جلو به جنگجو کارآموز آن، جای به
 نظر مورد مسیر از را و آن خورد سنگین گرز آن به پایین به رو کمانی با و ،کرد حرکت خارج

 از فریادی رتاب و کرد برخورد سنگی زمین به ای خفه صدای با گرز سر های میخ کرد. منحرف
  لرزاند. مچ تا شانه از را بازویش حرکت، آن ی ضربه داد، سر حیرت سر

 رتاب و او حاال و داد، انجام جلو سمت به یالنژ حرکت او بود. نشده تمام کارش هنوز هوراس اما
 شمشیرش ی تیغه از بخواهد هوراس که بود نزدیک زیادی فاصله این بودند. ایستاده شانه به شانه

 ی دسته سنگین برنجی ی هضقب و چرخاند، را تشسرا مشت او ن،آ جای به کند. تفادهاس
  کوبید. رتاب سر طرف یک به را شمشیرش

 به رامیآ به سرش شیار،ه نیمه افتاد، زانویش روی بر و ،شد حالت بی و نور بی دزد آن چشمان
  ورد.خ می تاب سو آن و سو این

 تماشای به او حاال شد. بلند پاهایش روی بر و کرد، نیینش عقب شن روی در خشم با کارنی
 یک توسط همراهش و او چرا که حقیقت این از نبود قادر عصبانی، و گیج ،بود ایستاده هوراس

 بی و محض شانس کرد. فکر خودش با شانس، او بیاورد. در سر ،بودند شده مغلوب بچه پسر
 !معنی

 پیش پسر سمت به دیگر بار یک ، وگرفت دست در محکم را شمشیرش و رفت ای قروچه دندان
 کرد. می تهدید و داد می فحش ،داد می ادامه راهش به که طور همین و کرد، پیشرویی رویش

  منتظر. ایستاد، جایش سر هوراس
 می فرار غرایزش هشدار اولین با باید او کند. مکثی کرد مجبور را کارنی ،پسر آرام نگاه در چیزی

 او و ،شد مسلط او بر عصبانیت اما گذاشت. می کنار لحظه همان در و جا همان را مبارزه و کرد
  کرد. پیشرویی به شروع دوباره

 و کمان دوید، کمپشان دیگر سمت به رنجر کارآموز نداشت. ویل به توجهی هیچ او حال، همین در
 محکم کمان تا کرد فرو شکل منحنی چوب داخل در را راستش پای شتاب با و قاپید را تیردانش

  داد. می قرار کمان باالی سوراخ در را کمان زه او که قتیو ،شود داشته نگه چپش پای اب
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 که کشید می عقب را پیکان داشت تقریباً او نشاند. کمان زه در را آن و برداشت پیکانی سرعت هب
 گفت: سرش پشت در رامیآ صدای

  ببینم. رو این دارم دوست نکن. شلیک بهش -
 میان در نامرئی تقریباً یافت، سرش پشت در را گیلن و برگشت بود، پریده جا از ترس با که ویل،
 کرد: شروع ویل بود. داده تکیه بلندش کمان به مباالتی بی با و رنجرش، شنل های خم و پیچ

 گیلن! -
 گفت: رامیآ به او کرد. صادر سکوت برای عالمتی رنجر اما
  ره. می پیش عالی ،نکنی پرت رو حواسش که تیوق تا اون، برسه. کارش به بزار -

 کرد: شروع ناامیدی با ویل
 ... اما -
 کرد. نگاه ،بود رو در رو بزرگسال و عصبانی خیلی مرد آن با دوستش که جایی به حین، همین در
 گفت: او داد. خاطر اطمینان او به انگیلن شتاب ویل، دلواپسی به توجه با
 زندگیم توی حاال تا که ،ینچرال اولین .خوبه خیلی واقعاً که او دونی می برمیاد. پسش از هوراس -

 دوست ابتکار یه .بود محض شعر یه شمشیر ی دسته ی ضربه و تمرینی چوب با کار اون دیدم.
 دلپذیر! و داشتنی

 کارنی حاال برگرداند. هوراس ی مبارزه سمت به را سرش ویل حیرت، روی از سرش تکان با
 داد. می ور برشآ وحشت قدرتی و کور خشمی با و رفت می پیش ،زد می ضربه ،کرد می حمله

 هر تاه،کو و ای دایره نیم حرکاتی با شمشیرش کشید، عقب او مقابل از آهسته آهسته هوراس
 نفوذناپذیری و قدرت با ،را کارنی آرنج و مچ و کرد می سد را تراستی و ،هک ،کات ی ضربه
 می پچ پچ ویل کنار در میزآ تحسین گزارشی با گیلن مدت، آن ی همه در لرزاند. می ،شگارد
 گفت: او .کرد

 مردک اون به طوری این ؟کنه پیشرویی مردک اون که زاره می بینی چطوری می خوب! پسر -
 ضربات اون برای هوراس زمانبندی من، خدای نه. مشاید یا بامهارته. چقدر که ده می رو ایده این

 ست! العاده فوق رو! اون و کن! نگاش ه!نظیر بی و عالی دفاعی
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 ی حمله هر کردن به سد دادن ادامه با نکند. نیینش عقب دیگر که گرفت تصمیم هوراس ظاهراً
 مانند ،را قدرتش دزد آن که داد اجازه و ایستاد، سرجایش او واضحی، آسودگی با ،کارنی شمشیر
 بی و کندتر کارنی های ضربه ایستاد، هوراس وقتی و کند. مصرف ،صخره یک با دریا موجبرخورد 
 بیشتر واقعاً او .بود هآمد درد به دراز و سنگین شمشیر گرداندن اثر در بازویش شدند. تر مصرف
 این جستجوی در و ،رفت می فرو رقیبانش پشت در که کند استفاده چاقو یک از که داشت عادت

 از قبل و رده،ک رد را هوراس کوبشی و برشی ی ضربه تا دو یکی اب که این جز ،خورد نبود و زد
  بشکند. را گاردش ،پسر آن کشتن

 در و چرخید، دوباره او شد. می زده کناری به آشکار خفتی با هایش ضربه ترین نندهک ویران اما
 در را آن گرفت، را اش تیغه هوراس ی تیغه و داد دست از را تعادلش حرکت آن انجام برای تقال
 صدای با شمشیرش داد اجازه و داشت، نگه خودش شمشیر با را آن و ند،چرخا کوچک ای دایره

  شدند. قفل یکدیگر در شمشیرشان ایه قبضه تا رود پایین دزد آن شمشیر طول در خراشی وشگ

 شد، می پایین و باال سختی به کارنی ی سینه ی قفسه چشم، در چشم بودند، ایستاده آنجا آنها
 که وقتی ،ترس های نشانه اولین کنترلش. کامالً تحت چیز مههو  بود آرام وضوح به هوراس
 افتاده پیش او از مبارزه این در ای کننده بیچاره طور به نه، یا باشد بچه پسر هوراس، شد متوجه

   کرد. حمله هوراس ،لحظه نآ در و لولیدند. کارنی شکم در کرم همچون ،ست

 به تلوخورانوتل را دزد آن و کرد قفل را هایشان تیغه برد، کارنی ی سینه سمت به را شا شانه او
 کننده گیج و ورآ وحشت ترکیبی با شمشیرش کرد، پیشرویی هوراس آرامی، بعد، به داد. هل عقب

 -هند کب -کات ساید -کات ساید -تراست -کات اورهد -کات ساید چرخید. می ضربات از
  هند. بک -فورهند -تراست -تراست -تراست -اورهد

 سعی کرد، می تقال ناامیدی با کارنی و شد می جایگزین بعدی با راحتی به تضربا از یبیترک هر
 و است زنده رسید می نظر به که ،توز کینه شمشیر آن و خودش بین را شمشیرش ی تیغه داشت
 می حس بی شیبازو و مچ که کرد حس او .دهد قرار ،دارد خودش نآ از یپذیران پایان انرژی
 صدای یک با سرانجام که وقتی تا شدند می تر قوی و تر سهمگین وراسه ضربات و شود،
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 شده حس بی دست از را شمشیر سادگی به هوراس ،فوالدی شمشیر دو کند و نهایی برخورد
  راند. بیرون کارنی

  رفت، می فرو چشمانش درون به و بارید می رویش و سر از عرق افتاد، زانویش روی بر کارنی
 بخشد. پایان را چیز همه که بود نهایی ی ضربه منتظر و شد، می پایین و باال تقال با اش سینه
 زد: ادیفر گیلن

  بپرسم. سوال تا چند ازش خوام می هوراس! نکشش، -

 باال ای شانه او بود. ایستاده نجاآ که قامت بلند رنجر دیدن از زده حیرت کرد، بلند سر هوراس
 کناری به را کارنی شمشیر او نبود. خونسردی با رقیب یک شتنک مود در واقعاً حال بهر او انداخت.

 را او و گذاشت، شده مغلوب دزد ی شانه روی بر را اش چکمه بعد دسترسش. از دور به کرد، پرت
  داد. هل خاک درون به پهلو یک از

 نظر از هم درآمده. پای از ترسان، بکند. حرکت نبود قادر و کشید دراز آنجا کنان هق هق کارنی
 پرسید: گیلن از آزردگی با هوراس خورده. شکست و شده مغلوب روحی نظر از هم و جسمی

  نرسوندی؟ من به کمکی یه چرا و میای؟ کجا از -

 داد: جواب او زد. لبخند او به گیلن

  .نداشتی نیاز کمک به نظر به بینم می که چیزی به توجه با -

 می بلند زانویش روی از رامیآ به داشت رتاب که جایی ،کرد هوراس سر پشت به ای اشاره بعد
 کرد: پیشنهاد گیلن داد. می تکان شمشیر ی دسته ی ضربه آن تاثیر رفع برای را سرش و شد،

  داره. نیاز توجه کمی یه مون هدیگ دوست اون کنم فک -

 رششمشی ی تیغه پهن قسمت با و چرخید شد، بلند شمشیرش ناخودآگاه تقریباً و برگشت هوراس
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  کوبید. رتاب ی جمجمه به ای ضربه

  رفت. فرو شن درون به صورت با رتاب و دیگر کوچک ی ناله یک

 گفت: هوراس

 گفتی. می چیزی یه بود بهتر کنم می فک واقعاً -

 گفت: گیلن

 کردم. می رو کار بودی این خطر اگه توی  -

 گرفت را دزد بازوهای از یکی ایستاد. کارنی سر باالی و کرد عبور مسطح ی محوطه از گیلن بعد
 را پشتش تا برد راه مسطح ی محوطه ی میانه از وار قورباغه حالتی با را او کشید، باال به را او و

  رام.آ آنقدرها نه بکوبد، کمپ دیگر طرف در سنگی ی کناره به

 به چرمی غالف بر فوالد مانند هیس کشیدن صدای یک کرد، افتادن فرو به شروع کارنی وقتی
 از گیلن داشت. نگه پا سر را او و شد ظاهر کارنی گلوی زیر در گیلن ساکس چاقوی .آمد جودو

 پرسید: ویل
 کردن؟ پاره رو تا دو شما چرت تا دو این میاد نظربه  -

 بین از حرف آن شرمندگی کامل تاثیر که بعد، وقتی داد. تکان موافقت به سری شرمندگی با پسر
 پرسید: او رفت،

 بودی؟ جا اون مدتی چه تو -

 گفت: گیلن

 دارن ها صخره توی دزدکی اونها دیدم که بودم نشده دور خیلی من رسیدن. راه از اونا وقتی از -
 به دوباره م،کرد می دنبال رو اونها که حالی در و کردم رها رو بلیز همین برای کنن. می حرکت
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  نبود. سرشون تو خوبی چیزی که بود واضح برگشتم. اینجا

 پرسید: دودلی و شک با یلو

 نگفتی؟ چیزی چرا پس -

  شد. سرد و سخت گیلن نگاه ای هلحظ برای

 یه میاد نظر به ،هستیم خطرناکی ی قهطمن توی ما داشتین. الزم درسی یه تا دو شما چون -
 که ،شمشیرزنی تمرین به واستادین شما و داده رخ نواحی این مردم برای اسرارآمیز شدن ناپدید
  بشنون. و ببینن بتونن دنیا ی همه

 گفت: کنان من من ویل

 کنیم؟ تمرین باید کردم می فک اما -

 گفت: منطقی حالتی با گیلن
 تمرین یه شما وقتی کنه. نظارت چیزا ی بقیه به هک نیست ای دیگه کس هیچ که وقتی نه -

 و سر اونقدر تا دو اون میشه. پرت برتون و دور از کامالً توجهتون نکنی می شروع رو شکلی اون
 دوبار تاگ حتی کرد. می باخبر هم رو رکَ و پیر مادربزرگ یه که کردن ایجاد مسیرشون تو صدا
 نشدی. متوجهش تو و کشید شیهه هشدار برای

 گفت: او بود. سرافکنده کامالً ویل

  نشدم؟ متوجهش -

 وقتی تا داشت نگه یلو روی بر را نگاهش او لحظه چند برای .داد تکان موافقت به سری گیلن و
 رامیآ به او .است شده دریافت اش نکته و هشد موختهآ درستی به درس آن که شد طمئنم که

 سری جواب در ویل است. رسیده انتها به موضوع نآ که بود این از ای نشانه که داد، تکان سری
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  .داد نمی رخ زگهر دیگر اتفاق این داد. تکان

 گفت: گیلن

  دونن. می چیزی سنگ زغال قیمت مورد در خوشگله تا دو این یمبفهم بزارین حاال -

 داشت سعی چون ،بود شده چپ چشمانش کامالً حاال که چرخید کارنی سمت به دوباره او
 پرسید: او از گیلن ببیند. را ،شد می فشرده گلویش زیر در که را یساکس چاقوی درخشش

  هستی؟ کلتیکا توی که مدتیه چه -

 گفت: کنان من من درنهایت او برگرداند. چاقو به را نگاهش دوباره بعد کرد نگاه باال به کارنی

  سرورم. روزه، یازده یا د...ده...ده... -

 گفت: او نشاند. صورت به ترسناک حالتی گیلن

  نکن. صدا سرورم رو من -

 کرد: اضافه پسر دو برای شانه روی از و

  بکنن. رو تون چاپلوسی کنن می سعی ،افتادن ردسرد توی میشن متوجه وقتی همیشه افراد این -

  انداخت. کارنی رو دوباره را نگاهش او

  کشونده؟   اینجا رو تو چی ... حاال -

 این از قبل حتی ،رنجر همین برای و کرد فرار گیلن مستقیم نگاه از چشمانش کرد، مکثی کارنی
  .یدبگو دروغ دارد قصد او که شد کند متوجه صحبت دزد نآ که

  قربان. ... سرو کنم، تماشا رو مناظر خواستم می ... فقط -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 را اش جمله و وردآیاد  به را ،نکند خطاب سرورم را او که این مورد در ،گیلن دستور آخرین او
  داد. تکان را سرش خشم با و کشید آهی گیلن کرد. اصالح سریع

 داشته مفیدی چیز که دارم شک واقعاً ببرم. رو تسر تونم می حاال همین و جا همین من ببین، -

  .بگو راست و بیا پس بدم. بهت دوباره شانس یه خوام می اما بگی. بهم که باشی

 کارنی صورت از اینچ چند تنها گاهان به صورتش و زد، فریاد عصبانیت با را خرآ ی کلمه دو او
 نآ برای ،بود داده نشان که رخما و طبع شوخ رفتار آن از ،گیلن حالت ناگهانی تغییر داشت. فاصله

 از کارنی و رود کنار اش طبعی شوخ سپر بود داده اجازه گیلن ثانیه، چند برای بود. شوک یک دزد
 مثل ترسید. کارنی فوراً و ببیند. ،بود نآ زیر در درست که ،را ای برافروخته عصبانیت ،آن میان
 و .دکردی می شان عصبانی نباید که بودند هایی انسان رنجرها .ترسید می رنجرها از او مردم، اکثر
 داد: جواب فوراً او بود. خیلی عصبانی خیلی نظر به یکی این

 !هست خوبی های مونده پس پایین این اینجا که شنیدیم ما -

 پرسید: گیلن

  مونده؟ پس -

 زبا صادقانه و خوب حاال گفتگو های دریچه داد، تکان موافقت به سری شناسی وظیفه با کارنی
  بودند. شده

 دور این و ،کنه محافظت اونا از که نیست کسی هیچ شدن. متروکه ها شهرک و شهرها ی همه -
 خواستیم که رو کدوم هر تا ،مونده باقی ما برای آدما اون ارزش با های دارایی ی همه ،بر و

 برداریم.

 گرفت: نتیجه تدافعی حالت کمی با او 

  نزدیم. صدمه کسی به اما ما -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 گفت: او به لنگی

 هاشون خونه داخل ،بودند رفته اونها وقتی شماها .رسوندینن سیبیآ هیچ اونها به شماها نه، اُه، -
 عاًقوا ،شما محبت خاطر به اونا کنم فک ن.دیدزدی بود اونا مال که رو رزشیا با چیز هر و خزیدین

  هستن. هم سپاسگزارتون

 کرد: را تالشش کارنی

  من. ی ایده نه ود،ب رتاب ی ایده اون -

 گفت: زمایشیآ طور به ویل داد. تکان زده غم حالتی با را سرش گیلن

 گیلن؟ -

  برگرداند. پسر سمت به را نگاهش رنجر و

  بودیم. نشنیده هیچی ما شدن؟ متروکه شهرها که شدن متوجه چطوری اونا -

 گفت: پسر دو به گیلن
 یه وقتی ،رو ها کرکس که مونه می روشی مثل دزدان. بین در اتشایع پیچان های شاخه -

 برها جیب و دزدان بین جاسوسی ی شبکه کنه. می جمع هم دور به افتاده، دردسر توی ونحیو
 سریع شیتآ یه مثل خبرش و ،دردسره توی مکانی یه سریعه. باورنکردنی طرز به ها راهزن و

 کنم تصور تونم می برن. می هجوم اونجا سمت به رکوردهاشون بهترین با اونها و میشه پخش
  پخشن. و پر ها تپه این توی اونا از عالمه یه

 کمی را ساکس چاقوی ی تیغه بگرداند، کارنی سمت به دوباره را رویش گیلن حرف، این گفتن با
 بر زخمی که داشت نگه عقب را نآ قدری آن فقط و برد، فرو کارنی گلوی زیر گوشت در تر عمیق

 پرسید: او .نگذارد جا
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  نه؟ مگه -

 ،کند حرکت گردنش است ممکن شد متوجه که دهد تکان را شسر تایید برای خواست می کارنی
 گفت: کنان پچ پچ و داد تقور را دهانش بآ نآ جای به

 .قربان بله، -

 جنس و کردین پیدا متروکه معدنِ تونلِ یه یا غار یه ،جایی یه شما کنم تصور تونم می من و -
  کردین. انبار اونجا رو کردین، چپاول قبالً که دزدی های

 بجنباند. سری نآ اییدت برای توانست کارنی بار این و کرد کم را کارنی گلوی زیر در چاقو فشار او
 بعد و رفت، بود، شده بسته کمرش دور به که ،اش کمری ی کیسه سمت به سرعت به انگشتانش

 دست با بود. گرفته را شارها نآ گیلن ماا کرد. مکث ،کاریست چه انجام حال در شد متوجه وقتی
 کثیف ذکاغ از ای برگه سرانجام گشت، را نآ کورکورانه داخل و کرد باز را کمری کیف او ،آزادش

 گفت: خالصه خیلی او داد. ویل به را نآ او بود. خورده تا که کشید، بیرون را

  بنداز. نگاهی یه -

 ،بود شده کشیده ای ناشیانه طرز به که ی،مشخص اطنق با ای نقشه کرد، باز را کاغذ تای ویل و
 گفت: ویل بودند. مشخص همه فواصل و ها جهت دید،

  کردن. دفن جایی یه رو شون دزدی جنسای اونا -

 گفت: او اد.د تکان موافقت به سری داشت لب بر ضعیفی لبخند که گیلن و

  کنن. پیدا رو اون دوباره تونن نمی اونها شون، نقشه بدون خوبه. -

 کرد: شروع او شد. گشاد آشکار اعتراضی با کارنی چشمان و

  ... ما مال اونا اما -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 گفت:رامی آ بسیار صدای با رنجر .کرد مکث ،دید گیلن چشمان در را خطرناک تاللو نآ وقتی و

 که دیندزدی مردمی از رو اونا و نیخزید ها خونه اخلد به کفتار مثل شماها ان. دزدی اونا -
 اگه شون. خانواده یا و اونان. مال اونا نیستن. شما مال اونا .هستن جدی خطری توی هواضح
  باشن. زنده هنوز

 گفت: سرشون پشت از جدیدی صدای و

  نیفتادن. گیر هنوز که اونایی -کردن فرار مرگارث از اونا ان. زنده هنوز اونا -

 

 
 

 

 

 

 

 

 

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

                    

 

 

 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 منتظر ساعت یک از بیشتر را او  ،بپذیرد را الیس و داده خرج به تواضع که این از قبل ،منتاگیو سر
 هیچ بدون که حالی در ،هلت ماندند. منتظر منتاگیو انتظار اتاق در الیس و هلت .داشت نگه

 یه منتاگیو کرد، فکر خودش با او بود. ستادهیا کناری ،بود کرده تکیه بزرگش کمان هب احساسی
  ه.واقعی احمق

 به شد. می پذیرش تاخیری هیچ بدون باید الیس ،رسمی کاری انجام برای سفیر یک عنوان به
 ،را خودش قدرت و نفوذ تا داشت سعی کیپ کابرام ارباب الیس، بودن جوان از بودن آگاه با ،وضوح

 .گذارد نمایش به روزمره، و عادی پیغامبر یک مثل درست ،الیس با گونه این یرفتار با

 اقتا در سفت یها صندلی آن از یکی روی بر قائم و راست که دید را دختر آن ید،ایت با هلت،
 رفتار این رغم علی ،نگرانی هیچ بدون و ،رسید می نظر به آرام ظاهر به او بود. نشسته انتظار
 لباس ،بودند رسیده قصر کیلومتری چند به آنها که وقتی ،او بود. کرده دریافت که آمیزی توهین

 یکی  برازنده اما و ،ساده ،هنزنا رنگِسفید  ی جامه حاال و بود کرده عوض را اش سواری های
 بیآ شنل مقامش، از نمادی ،برنزی یبو برگ های سوزن از ای دسته بود. پوشیده را رسمی سفیر
 کننده متمایز رنگ چند رنجر شنل هلت، اما بودند. بسته راستش ی شانه روی بر را کوتاهی رنگ
 بدون هرگز او بود. برداشته را تیردانش و بلند کمان چه اگر بود. داده قرار ابالرد زین یرو بر را اش

  رفت. نمی جایی نهاآ

 اون نزار داد. تکان او برای -نادیدنی تقریباً -کوتاه خیلی سری او و کرد او به نگاهی الیس
 موافقت به سری ،پیام دریافت تاییدِ برای الیس گفت. می چیزی چنین یک نگاه آن کنه. عصبانیت

 نفس چند او و ،شدند باز هم از آرامی به بودند، شده مشت زانوانش روی بر که دستانش، داد. تکان
  کشید. عمیق

  خوبه. خیلی دختر اون ،کرد فکر خودش با هلت

 سمت به را الیس تحکم با او بود. شده توجیه ارابابش توسط خوبی به منتاگیو منشی که بود واضح
 اوراق و هاذکاغ با را خودش حین همین در و بایستد، هلت بود ذاشتهگ و ،کرده راهنمایی صندلی
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 تا بود شده بلند بار چندین حین همین در -بود هگرفت نادیده را آنها مصممانه و کرده مشغول
  ببرد. داخلی اتاق داخل به را وسایلی

 اتاق سمت به ای اشاره و کرد نگاه باال به او در، تشپ از کوچک زنگ یک صدای سرانجام، با
 گفت: عالقگی بی با او کرد.

  داخل. بری تونی می حاال -

 معرفی مشخصاً باید رسمی سفیر یک که بود نآ مستلزم قوانین و مقررات کرد. اخم کمی الیس
 رفت، در سمت به .شد بلند موقرانه لیسا نداشت. را کار نآ انجام قصد وضوح به مرد آن اما ،شود
 گفت: ادبی بی با او کرد. جلب را منشی توجه کار این دنبالش. به هم هلت

  جنگلی. ،بمونی منتظر جا همین تونی می تو -

 رنگ ای قهوه پاهای ساق او بود. ناچیز کشاورز یک و هلت بین کمی تمایز و تتفاو شنل، بدون
 و توجه زیر از اًظاهر ،چاقویش دوغالف  بود. پوشیده سبز ژاکت یک و نرم چرم های چکمه ،ساده
 گفت: الیس بود. نشده متوجه را نهاآ یمعنا او شاید یا بود. رفته در منشی دید

  منه. با اون -

 مرد آن .شد مرد آن رفتار سردی یافتن پایان باعث ش،اختیارات و قدرت حاوی و تردید بدون نحل
 آن ،شرفتار در مینانیاط هیچ بدون او رفت. هلت سمت به و شد بلند میز پشت از بعد کرد، مکثی

 گفت: ،بود کرده بازی را نقش آن ابتدا در که طور

  من. پیش بزاری رو کمان اون هبهتر اما خب، خیلی -

 خیلی چیز او .کرد مالقات هلت چشمان اب نگاهش بعد ،کرد دراز کمان گرفتن برای را دستش او
 گفت: لب زیر او پیچید. خود به حقیقتاً و ،دید آنجا یخطرناک

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

                    

 

 

 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  دار. نگهش خودت پیش خوای می اگه خب. خیلی خب، خیلی -

 کرد. نشینی عقب میزش ئنممط و محکم ی جثه پشت به و برگشت پاچگی دست کمی با او
  رفت. دنبالش به شد اتاق وارد او وقتی ،بعد و کرد باز الیس برای را در هلت

 ،کرد می استفاده نآ از کار میز نعنوا به که ،بزرگی یلوطب چوب میز کنار در، کابرام از منتاگیو
 نآ روی از را سرش شد می نزدیک الیس که وقتی و بود، ای نامه خواندن حال در او بود. نشسته

 هلت بود. اهمیت بی واقعاً چیزی مورد در نامه آن که ببند شرط داشت آرزو هلت .نکرد بلند نامه
  ده. می انجام ای هاحمقان خیالی های بازی داره اون مرد ،کرد فکر خودش با

 درآورد را یسنگین طومار آستینش میان از و تبرداش جلو به گامی او داشت. مبارزه قصد الیس اما
 باال به و شد خیره آن به حیرت با منتاگیو .منتاگیو مقابل ،کوبید میز روی بر را آن سرعت به و

  کرد. پنهان را شلبخند هلت کرد. نگاه

  ام. اعتبارنامه قصر ردمونت. از رسمی سفیری  اگیو،منت سر مینوارینگ، الیس -

 هست. هم معنا تمام به ابله یک او نیست. واقعی احمق یک فقط منتاگیو کرد، فکر خودش با هلت
 بلوند موی بود. شده دوخته طالیی و قرمز رنگ از متناوبی های بخش از اش ساتنی ی تنه نیم
 ی برآمده چشمان آن چاق با صورت نآ نحوی به که بود، رها بلندی های طره با اش بلوطی شاه
 از بیشتر خیلی وزنش اما ،داشت متوسطی قد او بود. کرده قاب را عبوسش و کج دهان و رنگ آبی
، کنه کم وزنش از کیلویی چند ستونت می اگه کرد، فکر خودش با هلت .بود معمول وزن یک

  داشت. دوست را نوشیدن و خوردن در راطاف وضوح به مرد آن میشه. زیبارو و تیپ خوش تقریباً

  لحنی داد، تکیه اش صندلی پشتی به و ،کرد جور و جمع را خودش ،نیآ حیرت نآ از او ،حاال
 انداخت: صدایش در خمار و ناراضی کمی

 میز روی رو ات نامه اعتبار جوری اون و بشی وارد اینجا به تونی نمی تو دختر، ،مهربون خدایان -
  دن؟ نمی آموزش ردمونت قصر در رو خوب رفتار ی نحوه روزا این !بکوبی
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 داد: جوابرامی آ به الیس زد. کناری به را آن و کرد طومار به تنفر از مملو نگاهی او

 این از قبل که هستند این مستلزم مقررات اون و منتاگیو. سر ،دن می موزشآ رو مقررات اونها -
 تایید رو ناو وصول و کنین بررسی رو من ی عتبارنامها شما بدیم، ادامه گفتگومون به ما که

  کنین.

 گفت: ،داد می انجام طومار سمت به میزآ اهانت حرکتی دستش با که حالی در ،منتاگیو

  کشونده. اینجا رو تو چی دختر ،حاال .خوندمش کن فک خوندمش. کن فک بله. بله، بله، -

 کرد: مداخله آرامی به هلت

  .هالیس بانو منتاگیو، سر ایشون، ردنک خطاب درست نحوه -

 پایین سطح ای گونه هلت بود کرده رفک که این مثل شد، خیره هلت به حقیقی حیرتی با منتاگیو
 گفت: او ست. وریسخن فاقد توانایی که است زنده موجودات از

 باشه؟ تونه می چی تو اسم و جنگلی؟ طوریه، این -

 با هلت کرد. متوقف را او هلت سمت از هشداردهنده نگاهی اما ،دکن صحبت خواست می الیس
 داد: جواب رامآ لحن همان

   منتاگیو. سر ،کنن می صدا 1یتِاَرِ رو من بعضیا -

 کرد: اضافه نرمی به او

  فرانسویه. اسمم -

  برد. باال را ابروهایش ساختگی حیرتی با منتاگیو
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 الیس و من به رو کردن صحبت تونیب شاید ارتی ارباب خب بیگانه! چقدر فرانسوی؟ گفتی، -
 ؟مناسب تون هست که ورطهمون  ،کنی واگذار اینجا در جوان

  کرد. نآ پذیرش ایبر حرکتی منتاگیو و انداخت باال ای شانه هلت

 عالیه. -

  کرد. معطوف سالی به دوباره را توجهش او هلت، گرفتن نادیده با بعد،

 ارالد بارون اون از اهمیت کم یاداشت یه نامه؟ یه شاید داری؟ چی من برای تو عزیزم، خب، -
  ؟ماون رعیت و اسیر من که این مورد در ،چاق

 در که عصبانیتی از ظاهری ی نشانه تنها نشست، الیس های گونه روی بر کوچک رنگی نقطه دو
 شطرف یک در که ،اریدبند کیف از او .بود هوردآبر سر مرد آن آمیز توهین رفتار خاطر به درونش
 منتاگیو سمت به میز روی از را نآ و کشید بیرون را نایجل سنگین کتانیِ نامه پاکت ،بود انداخته
  گرفت.

 که کرده تقاضا اون .شده ممهور دارال بارون توسط مهر که دارم رسمی حقوقی مقام یک من -
  بخونین. رو این شما

  نکرد. نامه گرفتن برای حرکتی هیچ منتاگیو
 دارم. می برش داشتم رو شوقت زمانی هر بزار. پایین رو اون -

  ین.گب من به رو تون جواب و قربان. بندازین، بهش نگاهی حاال همین شما که خواستند بارون -

  داد. تاب آسمان سمت به را چشمانش منتاگیو

  کنه. می خوشحالت این اگه خب، خیلی اُه، -

 به که حالی در و کشید. بیرون را شداخل در پوستی کاغذ از ای دسته و کرد باز را پاکت در او
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 گفت: می خودش با لب زیر ،خواند می را نآ سطحی طور

 ست.... یاوه ... آشغاله مزخرفه.... بودم... شنیده قبالً بودمش.... دیده آره... آره... -

  داد. تکان را سرش تگیسخ با و کرد، دور خودش از را آن و وردآ پایین را کاغذ او

 برام رو شکلی این های نامه اون ی همه یننتو می بگیرین؟ یاد خواین می ماهاش کی -
 ردمونت بخش به رو تییتابع هیچ مستقله، ی منطقه یک کابرام سرجاشه، حقیقت بفرستین.

 کرده. شفاف و واضح رو اون معاهده نیست. بدهکار

  داد: جواب الیس

 همین و قربان. کنم، معطوف نامه اون در پنج و سه بندهای به رو شما توجه دارم دستور من -
 و شده برداشت اشتباه معاهده بندی جمله که میگن شفاف و واضح کامالً اونها ه.نُ پاراگراف طور

 نادرسته. و ساختگی کامالً استقالل مورد در شما ادعای

 بیرون ،کرد می آن به اهرظت که ،حصر و حد بی خستگی آن از منتاگیو بار، اولین برای حاال، و
 کرد: فریاد او ایستاد. عصبانیت با او .مدآ

 بزرگترها، لباس در کوچولو دختر یه هستی، صفتی شیطان موجود چه ساختگی؟ تو ساختگی! -
 کنی؟ می جرات چطور ساختگیه؟ من ادعای بگی و کنی توهین من تا به اینجا اومدی

 گفت: رامیآ به او .تاگیومن ناگهانی عصبانیت از حسی هیچ بدون ایستاد، جایش سر الیس

  بخونین. رو بندها اون که شده تقاضا شما از قربان، کنم، می تکرار -

 زد: فریاد او کرد. پرت ،دو آن بین ،زمین روی هب میزش روی از را نامه منتاگیو نآ جای به

  کنم! می امتناع من -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  کرد. باریک را چشمانش بعد

 رو پولین بانو ،ترشرو جوی ستیزه زن اون دستای ونمت می ماجراهاست. این پشت کی دونم می -
 ببینم! اینجا

 داد: هشدار منتاگیو به او گذاشت. نمایش به را خودش عصبانیت الیس حاال

 قربان! کنین، می صحبت پولین بانو مورد در احترام با شما -

  نشد. متوقف که بود عصبانی قدرنآ منتاگیو اما

 مردونه دنیای توی فضول زن یه اون گم. می بهت اینو نم!ک می صحبت شدرمورد خوب خیلی -
 راه کشی جوجه و کرد می پیدا شوهری یه باید قبل سالها اون نداره. تعلق بهش که جایی ست،

  شد. می پیدا بگیره رو اون که رکَ و کور نیمه مرد یه جایی یه مطمئناً نداخت.می

 گفت: ،شد می بلند صدایش که ،الیس

  .زارین می نتوحد از فراتر رو پاتون دارین دیگه خیلی قربان! -

 داد: جواب کنایه با منتاگیو

 این از ،داری هنوز وقت که وقتی ات بکنم. بهت نصحیتی یه بزار خب عزیزم؟ نیست، طوری این -
 هازن که چیزی بگیر. یاد آشپزی و کن پیدا شوهری یه شو. دور زیرک و باریک صورت ی ساحره
 داری! بچه و آشپزی دختر. شدن، ساخته براش

 کرد: تکرار رامیآ به او آمد. جلو ،دهد جواب بتواند الیس که این از قبل ،هلت

 ی حلقه اون به کمی یه الیسه. بانو نیست، ،عزیزم یا و دختر ،شونکردن خطاب صحیحِ شکل -
  زاری.ب اماحتر هم پولین بانو به بهتره و بزار. احترام ،داره همراه به سفیر این که بو برگ
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 یک هم حاال دختر، یک اول بدهد. را هلت جواب تا بود کرده شروع منتاگیو ای لحظه برای
 زد: فریاد عصبانیت با او کند! رفتار چطور بودند گفته او به معمولی جنگلی

  زارم! می احترام من طوریه؟ این اُه، -

 اعتبارنامه حاوی که طوماری با را کار همان بعد کرد. نیم دو به وسط از را آن و برداشت را نامه او
  .داد انجام ،بود الیس ی

 بیرون! برین حاال منه! احترام این -

 برای دستی الیس داد. تکیه صندلی یک به را نآ و هگذاشت کنار را شکمان دقت با خیلی هلت
 گفت: او کرد. بلند هشدار

  ننداز. دردسر تو من خاطر به رو خودت هلت، -

  داد. تکان را سرش و شد خیره وا به هلت اما

 توهین ها دیپلمات ی دسته و استادتون ،تون بارون ،شما به لحظه یک در ... بلهاین ا الیس، بانو -
 با و داد. نشون دارین همراه به که بو برگ ی شاخه اون به نسبت میزآ توهین رفتاری ناو کرده.

  کنه. می تضمین رو زندان ی دوره یه که شده مرتکب رو جرمی اون ،تون اعتبارنامه کردن پاره

 خیلی منتاگیو داد. تکان موافقت به سری او بعد کرد. بررسی ثانیه دو یکی را هلت کلمات الیس
 گفت: او بود. پذیرش از دور به کامالً رفتارش بود. کرده ادبی بی او به نسبت

  بده. ادامه توه. با حق -

 شهرت از پادشاهی کل بود. نشنیده ،«هلت» ی کلمه از عدب را گفتگو نآ در چیز هیچ منتاگیو اما
 به عبوس مرد آن وقتی و ،بود پریده رنگ حاال ،کابرام ظمحاف و بودند آگاه رنجر وار افسانه

  برداشت. عقب به گامی آمد می پیش سمتش
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  ... اسمت گفتی تو ... گفتی تو ... اما -

  بود. گرگ یک لبخند این زد. او به لبخندی هلت بیاورد. یاد به تا کرد می تقال او

 وقت هیچ من تلفظ ست. فرانسه زبان در هلت دلامع اون .ه1تیآرِ ترش، تدرس خب، بله، ؟اَرتی -
  نبوده. خوب

 یک به لباس ساتن شد. قفل مرد آن ی تنه نیم قرمز و طالیی ی یقه روی بر و رفت جلو دستش
 روی از زنان پا و دست ،شوالیه آن و وردآ دست به یمحکم دست جای هلت بعد ،شد پاره باره

  شد. کشیده او سمت به میزش

 تحت شپشت عضالت و ،ها شانه ،بازوها هلت، دستان اما بود. هلت از تر سنگین و بلندتر منتاگیو
 معادل وزنی کشیدن با بودند، شده سخت بزرگ بسیار کمان آن کشیدن برای تمرین سالها تاثیر

 کابلی به را عضالتش بود، کرده شلیک رهدوبا و دوباره پی در پی او که انپیک هزاران کیلو. شصت
 روی از را او ،جرثقیل مثل هلت بازوی و شد، بلند پاهایش روی از منتاگیو بود. کرده مبدل فوالدی

  .داد عبور خودش میز

 گفت: ،کرد می الیس به نگاهی که ،هلت

 کنیم؟ کار چی باهاش باید اینه، سوال -

   شد. گسترده صورتش روی بر زیبا لبخندی بعد و کرد کثیم الیس

 داره؟ خندققصر  این آیا که کنجکاوم -

 با که وقتی درست ،کردند می خالی خندق در را مستراح های سطل داشتند خدمتکارها از گروهی
 با مرد یک و کردند بلند سر موقع به درست آنها پریدند. جا از ممتد و بنفش ناگهانی جیغ یک

 خودش دور به بار یک ،شد پرت بیرون به اول طبقه ی پنجره از که دیدند را طالیی قرمز لباس
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 انداختند باال ای شانه آنها مد.آ فرود متعفن و تیره های آب در بزرگی شلپ صدای با بعد و ،چرخید
  برگشتند. کارشان سر به و

 

***** 

 

 گفت: ،راندند می خانه سمت به که حالی در ،هلت

  افتادم. دردسر توی دوباره کنم فک -

 گفت: او رسید. نمی نظر به پشیمان خیلی هلت کرد. او به نگاهی الیس

 سبک خیلی تنبیه یه با منتاگیو که بگن کنم فک بشنوند، رو من گزارش اونا وقتی دارم. شک -
 رو مرد اون ،وترشر جوی ستیزه زن و چاق ارالد بارون مثل عباراتی اینها، ی همه از بعد شده. تبرئه

 ی نامه یک آخرش ناو و داره. نمی نگه عزیز ارالد بارون یا و پولین بانو چشمان مقابل در حقیقتاً،
 برای ماموریت، این در رسمی سفیر یک عنوان به کرد. امضا ام نامه پذیرش حاوی ی تاییده

  ممنونم. ازت خدماتت

 گفت: او کرد. تعظیم رامیآ به زینش روی از هلت

  خوشحالیه. باعث شما با کار -

 گفت: دقیقه چند از بعد الیس دادند. ادامه سواری اسب به دوستانه سکوتی مدتی در برای نهاآ و

  میشی؟ راهی زودی به ارتش همراه به هم تو کنم فک -

 داد: ادامه لیسا ،داد تکان موافقت به سری هلت وقتی و

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

                    

 

 

 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 از رو ادب بی های زاده نجیب که یکس بدون من چطوری وقت اون میشه. تنگ برات دلم -
  برم؟ پلماتیکید های ماموریت به کنه پرت بیرون به پنجره

 زد: لبخند هلت

  میشه. تنگ برات دلم منم -

 از -برد می لذت جوانها اطراف و دور در بودن از او بود. خواهد طور همین دقیقاً که شد متوجه او و
  برد. می لذت انآلش ایده افکار و طراواتشان، شان، انرژی

  داری. اومده در پا از و پیر و بدخلق رنجر یه روی خوب خیلی نفوذ یه تو -

 گفت: الیس

 نه؟ مگه شده، تنگ براش دلت واقعاً کنه، مشغولت که داشت خواهی رو ویل زودی به -

 گفت: او داد. تکان موافقت به سری رنجر

  باشم. شده متوجه که اونی از بیشتر -
    زد. ای بوسه او ی گونه روی بر و شد خم و کرد نزدیک او به ار اسبش الیس

  دیدیش. وقتی ،ویله برای این -

 گفت: او نشست. هلت صورت روی بر وار روح لبخندی

  ندم؟ تحویل رو اون اگه میشی متوجه تو -

  ید.سبو را او ی گونه دوباره و شد خم و زد لبخندی الیس

  اومده. در پا از و بدخلق پیرِ رنجر تو تو. برای اینم و -

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

                    

 

 

 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 یک با هلت راند. یشپ به سرعت به را اسبش الیس اش، آنی حرکت از شرم و حیرت کمی با
 کاش یا کرد... شروع او کرد. نگاه بلوند و باریک دختر آن به و کرد لمس را اش گونه تسد

 خودش با او و ،باشد راست رو خودش با بود مجبور و کشید آهی بعد بودم. جوونتر سالی بیست
 سالی. سی یه کرد، فکر
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 

 

 از که بود مالیمی و صاف صدای ،صدا آن گرفتند. می اشتباه پسر یک با را او ،بود نزده حرف اگر
 کوتاه ندوبل موی با ،باریک پیکر یک بود، ایستاده اتراقشان محل کنار در او مد.آ می بیرون دهانش

 تا که نرم، چرم از هایی چکمه و ،مندرس شلوار یک و تونیک یک به ملبس -رانهپس مدل -شده
 در که بود یحفاظ تنها نظر به ،گوسفند پوست شده از لکه و کهنه ای جلیقه رسید. می زانویش

 یک تنها بود. همراهش پتویی نه و بود پوشیده شنلی نه چون داشت، کوهستان بهایش برابر
  بود. اش دارایی تمام حاوی احتماالً و ،بود خورده گره بقچه ورتص به که ،گلدار دستمال

 پرسید: شود، رو در رو او با تا چرخید می داشت که گیلن

  ؟برآوردی سر جهنمی کدوم توی از -

 خوشحالی با درآمده، پا از کارنیِ که داد اجازه و کرد غالف در را ساکسش چاقوی ،حین همین در
  .افتد فرو زانویش روی بر

 خاک توجهی قابل مقدار با پایش تا سر ت،اوس سن هم حدوداً ببیند توانست می ویل که دختر، آن
  .بود ضعف دچار و ،بود زیبا العاده فوق بود، شده پوشیده

  ... اُه -

 او که شد متوجه ویل و کند، جور و جمع را افکارش کرد می سعی کرد، مکث نامطمئن حالتی با او
 گفت: دختر سرانجام .آید در اپ از که است نزدیک

  شدم. قایم ها تپه توی ست هفته من چند -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  بوده. گونه همین که است نآ مثل ظاهرش و وضع که کند تایید مجبور ویل

 پرسید: مهربانی از ردی هیچ بدون گیلن

  داری؟ هم اسم -

  .است درآمده پا از دختر که ببیند توانست می هم او

 گفت: او نه. یا بگوید را اسمش آیا که نبود مطمئن نظر به کرد. مکثی دختر

  .2فیلدگیرین بخش از ،1ویلر ونلینا -

  بود. آرالوئن در کوچک ساحلی بخش یک گیرینفیلد

  ... موندوستا بازدید و دید برای مبودی جا این ما -

 برای ،ندک اصالح را اش جمله که این از قبل نظر به برگرفت. گیلن از را نگاهش و کرد مکثی او
  .کرد فکر ای لحظه

  کردن. حمله ورگالها وقتی بود، اینجا شندوستا نددی برای بانویم واقع در -

 گفت: ویل

 ورگالها! -

 ویل وقتی کرد. نگاه او به سبز زیبای چشم جفت یک با ونلینا و بود، پرانده جا از را او ،کلمه آن
 به بلوند متمایل موی بود. زیبا او است. بجذا بسیار او شد متوجه شد، خیره چشمان نآ درون به

 زیبا ی شده ردیف های انددن با دهانی و کوچک بینی یک با ،سبزش چشمان و خوشرنگ قرمز

                                                 
1

 - Evanlyn Wheeler 
2

 - Greenfield 
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  زد. می لبخند ه اوناگ شه می ه دلفریبترچهر آن ،کرد فکر ویل که شد، می کامل

 ویل به وقتی ود.ب دخترک افکار در دسترس از دور بسیار چیزی لبحند یک ،لحظه آن در اما
 پرسید: دختر افتاد. فرو دگیرافس و غم با هایش شانه ،داد می جواب

 از بخش این هایروستا و شهرها به هاست هفته ها ورگال رفتن؟ کجا مردم کنی می فک -
 هاشون هخون از اونها کنن. مقاومت برابرشون در تونستند نمی ها کلتی کردند. حمله کلتیکا

 بعضیاشون اما کردند. فرار 1النسِیپن غربی جنوب سمت به اکثرشون کردن. فرار و بیرون رفتن
  افتاده. اشونرب اتفاقی چه دونم نمی شدن. دستگیر

 این به شبیه چیزی شنیدن انتظار همگی درونشان، در کردند. بدل و رد نگاهی پسر دو نآ و گیلن
 گفت: رامیآ به گیلن بود. برآورده سر فکر و احساس آن حاال داشتند. را

  ببینم. اینها ی همه پشت رو مرگارث تونم دست می کنم فک -

 فرو اش گونه روی بر نهاآ از یکی نشست. چشمش به اشک و داد، تکان موافقت به سری دختر و
 شانه و گذاشت چشمانش روی بر را اندستش او پیمود. چرک صورت آنبر  را راهش و لغزید،
 را او رامیآ به گیلن گرفت. بیفتد که این از قبل را او و رفت وگیلن جل سرعت، به .لرزیدند هایش

 ،بودند داده قرار آتشدان دور به پسرها که هایی صخره آن از یکی به را پشتش و نشاند زمین روی
 گفت: او به گیلن بود. مهربان و آرام حاال صدایش داد. کیهت

 که این برای گرم چیز یه ما و کن استراحت اینجا فقط نی.اام در حاال راهه. روبه چی همه -
  کنیم. می آماده بنوشی و بخوری

  کرد. هوراس به سریعی نگاه او

 کنم فک و هستیم مخفی جا این تاًبنس ما کوچیک. تیشآ یک هوراس. ،کن روشن تیشآ لطفاً -

                                                 
1

 - Peninsula 
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 ...ویل و بکنیم. رو ریسک این بتونیم

 کرد: اضافه برسد، وشگ به تر واضح تا کرد می لندب را صدایش که حالی در ،او

 شلیک پاش سمت به پیکان یه کنی می لطف رفت، عقب دیگه قدم یه دزد اون اگه ویل، و -
  کنی؟

 های خرهص سمت به رامیآ به کهبود  یافته را موقعیت این ،لینناو ناگهانی حضور با که کارنی،
 بعد و انداخت، او هب خشم از پر نگاهی گیلن زد. خشکش سرجایش حاال بخزد، اطرافشان و دور

 کرد: سبرعک را دستوراتش

 رو تا دو اون تو هوراس ،یکن روشن رو آتیش تو ویل بهتره ،کنم می فک بیشتر که کم یه -
  ببند.

گیلن،  .شدند کار به دست ،بودند کرده تعیین گیلن که وظایفی انجام برای سرعت به پسر دو هر
 پیچید. دختر دور به را نآ و کرد باز را شنلش است، کنترل تحت چیز همه بود شده متقاعده که

 اش گریه چه اگر ،لرزیدند می هنوز هایش شانه و بود پوشانده را صورتش دستش دو هر با دختر
 ارب یک ،زد حرف او با لب زیر رامیآ به و پیچید او دور به را بازوهایش گیلن نداشت. صدایی

  ست.ا در امان که داد می اطمینان او به داشت دیگر

 یک لیو شد. تر منظم فسشتن و یافت کاهش دختر، آرام و ندهآزار ده های هق هق رفته، رفته
 دخترک به حیرت کمی با و گذاشت، تشآ روی بر گرم یننوشید کردن آماده برای را آب کتری
 به و داد انجام سکوت برای ای اشاره گیلن است. رفته خواب به او شد متوجه چون شد خیره

 ت:گف رامیآ

 رو کبابهایی تاس اون از یکی بهتره تو بخوابه. بزاریم بهتره بوده. زیادی فشار زیر که واضحه -
  کنی. مادهآ داده یاد بهت هلت که
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 آب در هم با وقتی که کشید بیرون را شده خشک اولیه مواد از ای اش مجموعه لهوک از ویل
 مواد آن شد. می خوشمزه بکبا تاس یک اش نتیجه جوشیدند، می و شدند می مخلوط جوش

 می دست به راهشان طی در مسافران که ای تازه سبزی نوع هر یا و تازه گوشت با توانستند می
 ی جیره آن از تر خیلی خوشمزه غذا آن سبزی، و گوشت بدون حتی اما شوند، مخلوط آوردند،
  بودند. خورده روز آن آنها که بود سردی غذایی

 ،خوشمزه و مقوی کباب تاس یک زود خیلی و گذاشت آتش روی بر بآ از پر بزرگ ای کاسه او
 موقع، همان در کرد. می پر اش رایحه با را شبانگاه سرد هوای و جوشید می تشآ روی داشت

 کنار در را بآ از پر لعابی کتری یک و کشید بیرون را شان یافته تقلیل ی قهوه ی ذخیره ویل
 چوبی با او مد،آ جوش به هیسی هیس صدا با آب تیوق داد. قرار تشآ سوز نیم های زغال

  ریخت. نآ در را قهوه پودر از مشتی و برداشت را کتری در مانند چنگال

 انداخت. بآ به را دهانشان و میختآ درهم کباب تاس بوی با ،تازه ی قهوه عطر بو و زود، خیلی
 تکان آرام خیلی اش بینی د.کر رسوخ لینناو هشیار های حس درون به وب ظاهراً موقع، همان در

 هویدا نهاآ میان در ترس ،ثانیه دو یکی برای شد. باز یکباره به سبز انترس چشمان آن بعد خورد،
 رامآ کمی و دید را گیلن بخش اطمینان صورت ،بعد کجاست. وردآ یاد به کرد می عیس او و بود
 گفت: او شد.

  ده. می خوبی بوی اًواقع چیزی یه -

  زد. لبخند وا به گیلن و

 داره اتفاقی چه نواحی این توی بگی بهمون بعدش و بخوری بزرگ ی کاسه یه بتونی تو شاید -
  افته. می

 خود کاسه ،کاسه آن کند. کباب تاس از پر را لعابی ی کاسه یک تا کرد ویل به ای رهااش گیلن
 متوجه وقتی افتاد غرغر به ویل شکم و نداشتند همراه به ای اضافه رفظ هیچ آنها چون ،بود ویل
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 البته، .وردبخ را کبابش تاس لینناو تابماند  منتظر بخورد باید چیزی بتواند او که این از قبل دش
  بودند. خودشان فکر به، راحتی به گیلن، و هوراس

 حالت این که کرد، طعم خوش کباب تاس آن نخورد به شروع وافر اشتیاقی با و حریصانه لینناو
 خوردن به خوشحالی با هوراس و گیلن است. نخورده چیزی روزهاست او که بود این از ای نشانه
 ،شد بلند ،بود بسته را دزد دو آن هوراس که یجای ،دورتر ای صخره از ای ناله صدای دادند. ادامه

 پرسید: کارنی بودند. شده بسته و نشسته پشت به پشت دزد دو آن

  قربان؟ بخوریم، چیزی تونیم می هم ما -

 گفت: او کرد. نهاآ به میزآ اهانت نگاهی و کرد مکثی بزرگش های لقمه بین سختی به گیلن

  نه. که البته -

 هم ویل ،هادزد ی  عالوه به که شد متوجه لیننوانظر  به ببرد. لذت شامش از تا رفت دوباره و
 که ها همان هب عدب  ،کرد بود دستش در که قاشقی و بشقاب به نگاهی او نیست. خوردن حال در

 با او ست.ا افتاده اتفاقی چه شد متوجه نظر به و شد، خیره داشتند دست در گیلن و هوراس
 گفت: و کرد، نگاه ویل به عذرخواهانه حالتی

 ؟ ... که داری دوست اُه، -

 اما ،شود سهیم غذا در او با که بود شده وسوسه ویل برد. ویل سمت به را اش لعابی بشقاب او
 می ویل ،لینناو پیشنهاد رغم علی است. موت به رو گرسنگی از احتماالً دختر آن که شد متوجه

 ،بودن گرسنه بین تفاوتی که شد متوجه ویل کند. امتناع ویل است امیدوار او که ببیند توانست
 در و ،دارد وجود داشت، لینناو که حالتی بودن، موت به رو گرسنگی از و داشت، او که حالتی
 گفت: او داد. تکان نه عالمت به را زد سرش می خندلب که حالی

  خورم. می کردی تموم که وقتی من بخور، -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 کباب تاس آن قاشق قاشق بلعیدن حریصانه به و نکرد، اصرار لینناو وقتی شد ناامید کمی او
 داغ و دم تازه ی قهوه از بزرگ ای جرعه تا کرد می گاهی گه های مکث بین این در برگشت،

 برگشت. هایش گونه روی به کمی رنگ رسید می نظر به خورد، می غذا لینناو وقتی شد.سرک را
 ،بود آویزان آتش روی بر که کباب تاس ی قابلمه به مشتاق نگاهی با و کرد تمیز را بشقاب او

 لینناو و کرد پر را بشقاب کباب تاس از پر مالقه دیگری با و گرفت را سرنخ ویل .شد خیره
 بشقاب وقتی بار این کرد. می مکث کشیدن نفس برای سختی به شد، خوردن مشغول دوباره
 گفت: کوتاه خیلی او داد. ویل دست به را نآ و زد لبخند شرم با او شد، خالی

  ممنون. -

 کرد، می پر خودش برای را بشقاب دوباره که حالی در ،لب زیر او کرد. خم کمی را سرش ویل و
 گفت:

  بودی. گرسنه خیلی کنم فک نداشت. قابلی -

 بود: موافق لینناو

  باشم. خورده حسابی و درست چیز هفته یه این توی نکنم فک بودم. -

 پرسید: او کشید. بود روشن همچنان که آتشی کنار در تری مناسب موقعیت در را خودش گیلن

 رو اونا از کمی یه یستتون می باشه. مونده باقی ها خونه توی غذا عالمه یه کنم فک نه؟ چرا -
  برداری.

 با گذشته ی هفته چند در که گذاشت می نمایش به را ترسی چشمانش داد، تکان را سرش لیننوا
 گفت: او بود. گریبان به دست نآ

 یا نبر و دور این مرگارث از بیشتری های بان دیده آیا دونستم نمی کنم. ریسک خواستم نمی -
 از یکی توی بوگرفته پنیر و سبزی کمی یه بشم. شهری هیچ داخل نکردم جرات همین برای نه،
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  بود. کم خیلی خیلی اما کردم، پیدا ای مزرعه های خونه

 گفت: او به گیلن

  دونی. می افتاده اینجا تو که هایی اتفاق مورد در چی که بگی بهمون وقتشه کنم فک -

 .داد تکان سری موافقت به لینناو و

 برای بودیم، اینجا بانویم با من گفتم، که طور همون .ستنی زیاد خیلی مدون می که چیزایی -
  .ندوستا ... دیدن
 کرد. اخمی شد مکث نآ متوجه که حالی در ،گیلن بود. کلماتش در کوچک خیلی مکثی دوباره

  لرد؟ یک بانوی شاید یا و شوالیه یه همسر یا درسته؟ ست، زاده نجیب بانوی یه بانوت -

 گفت: سریع خیلی او داد. نتکا موافقت به سری لینناو

 ه.دگیرینفیل بخش در 1نرراموکَ بانو و لرد ... دخترِ اون -

  فشرد. برهم را هایش لب تفکر با گیلن بود. کلماتش در کوچک بسیار مکثی دوباره و

 گفت: او

  ن.وشناسمش می بگم تونم نمی .شنیدم رو ناسمشو -

 وقتی -قدیمی دوست یه -ببینه رو سویندن شاه بارگاه در بانو یه تا بود اینجا اون بهرحال، -
  کردن. حمله مرگارث نیروهای

  بداند. خواست می او کرد. اخم دیگر بار گیلن

                                                 
1

 - Caramorn 
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 یه تونی نمی تو عبورند. غیرقابل فیشیر و ها صخره دادن؟ انجام رو کار این اونا چطوری -
  بدی. عبور 1فیشیر روی از راحتی به و بیاری پایین ها صخره اون روی از رو ارتش

 و کلتیکا بین مرزی و بودند برده آسمان به سر فیشیر ی کناره ترین انتهایی از ها صخره
 چند با بودند، تیزی گرانیتی های سنگ آنها کردند. می ایجاد شب و باران های کوهستان

 زیادی دتعدا برای نه مطمئناً -نداشت وجود پایین، یا و باال به رو ،یعبور راه هیچ بلندی. صدمتر
 ارتشی. های یگان از

 پرید: حرفش ی میانه به ویل
  برای ندی اهمیت که وقتی خصوص به نیست. عبور غیرقابل واقعاً مکانی هیچ میگه هلت -

   .همیش تلف زندگی تا چند کار اون انجام

 گفت: دختر

 چطوری هک گفتن ما به اونها کردیم. فرار جنوب سمت به ها کلتی از کوچیک گروه یه با ما -
 شب توی و کردن استفاده کوهنوردی نردبونای و طناب از اونها دادن. انجام رو کار این ها ورگال

 کردن پیدا رو ترازی هم و باریک های لبه اونها کوچیک. یاه دسته در اومدن، پایین ها صخره از
 می که رو نقطه ترین دورافتاده اونها کنن. عبور فیشیر از تا کردن دراز استفاده نردبونای از بعد و

 عبور فیشیر روی از اونها روز، طول در نشدن. یدهد همین برای ،کردن انتخاب کنن پیدا تونستن
 شدن. جمع جا اون ارتششون کل که وقتی شدن تا ها مخفی دره و ها صخره بین و کنن می

  .بود نداشته گهن آماده رو یبزرگ خیلی ارتش سویندن شاه .تننداش نیاز نیرو زیادی تعداد اونها

  شد. ویل خیره چشمان به و برآورد نارضایتی روی از صدایی گیلن

 که این مورد در میاد یادت اما کرد. می کار این به ملزم رو اون معاهده کرد. می رو کار این باید -
 زمیناشون توی دن می ترجیح ها کلتی گفتیم؟ چی کنن می عادت سایشآ و راحتی به دارن مردم

                                                 
  هاست. صخره بین شکافت و گسیل معنای به لغوی معنای در کلمه این - 1
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  کنن. دفاع اون از تا کنن حفاری

  دهد. ادامه تا کرد دختر به ای اشاره او

 اونها دلیلی به بنا معادن. خصوص به -کردند حمله معادن و کوچیک شهرای به ها ورگال -
  شد. کشته ،نکرد فرار موقع به اگه هم ای دیگه کس هر خواستن. می زنده رو ها معدنچی

 گفت: او لید.ما تفکر با را اش چانه گیلن
 آدما اون نداری ای ایده هیچ بودن. شده متروکه کامالً تاشون دو هر نتالثوایگ و پوردالث -

 رفتن؟ کجا

 گفت: گیلن به لینناو

  شون.دنرون می سمت اون به اهورگال رسید می نظر به جنوب. رفتن باشن، زنده اگه -

 داد: توضیح گیلن

 رالوئنآ به خبرش که شن این می از مانع جنوب در اونها داشتن نگه با باشه. منطقی کنم فک -
  کنه. درز

  بود. موافق لیناون

 سواحل به اش یافته نجات ارتش و سویندن شاه گفت. ما اسکورت کاپیتان که چیزیه همون این -
 ورگالها از داشت سعی که کلتی هر بدن. تشکیل دفاعی خط یه تا کردن نیینش عقب غربی جنوب

  پیوسته. ونجاا در اون به بشه دور

  بداند. بیشتر خواست می لنیگ

  چی؟ تو و -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 گفت: نهاآ به لینناو

 دراومد. جلومون از جنگی گروه یه که وقتی ردیمک می فرار آرالوئن مرز سمت به داشتیم ما -
 اون اسب که بودیم شده دور تقریباً ما کنیم. فرار بانوم و من تا واستادن جلوشون مردامون
 دور تا زد جیغ ناو اما کنم، کمکش تا برگردم خواستم می گرفتن. رو اون اونها و خورد سکندری

  ... فقط من ... اما کنم کمکش خواستم می تونستم... نمی شم.

 برای سعی هیچ و نبود، اشکها متوجه نظر به شد. جاری هایش گونه روی بر اشک دیگر بار یک
 به سکوت اب قطف برگشت، درونش به هدوبار صحنه آن ترس که قتیو و نکرد، کردنشان پاک

  نبود. شنیدن قابل تقریباً شیصدا و شد خیره تشآ درون

  ببینم.... رو اونها تونستم می ... اونها ... اونها ،کنمب نگاهی تا برگشتم وقتی و ،کردم فرار من -

 گفت: رامیآ به او گرفت. را دستش و رفت جلو گیلن رد.مُ گلویش در صدایش

 کردی؟ فرار ها صخره سمت به تو .... اون ... اون از بعد کنم فک کن.ن فک بهش -

 پر کارشاف داد، تکان موافقت به سری بار چندین و کرد نگاه او به میزآ تشکر نگاهی با لینناو و
 ویل نشستند. نجاآ سکوت در هوراس و ویل بود. شاهدشان وحشتناکی که های صحنه از بود

 خوش خیلی لینناو شد. بدل و رد شان بین ماجراها نآ درک از ینگاه و کرد دوستش به نگاهی
 گفت: رامیآ به لینونا .کنه فرار تونسته که بوده شانس

 کردم. رها رو اون من و شد لنگ قبل روز ده اسبم بودم، شده قایم من حاال تا وقت اون از -
  شدم. می قایم روزا و دادم می ادامه رو شمال سمت به حرکت شبا بعدش،

 هم به ی جوجه تا دو مثل ،مسطح زمین نآ دیگر انتهای در که ،کارنی و رتاب به ای شارها او
 کرد. ای اشاره بودند، نشسته ،شده بسته

 خودم که کنم متقاعد رو خودم نتوانستم .رو اونها مثل کسایی یه و دیدم، رو اونا بار چندین من -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  کنم. اعتماد بهشون تونم نمی کردم فک بدم. نشون اونها به رو

 ی لبه با هوراس که ای ضربه از چنان هنوز رتاب .خاطررنجیده  ،کرد نهاآ به نگاهی کارنی
  .نداشت گفتگوها آن به توجهی هیچ که بود گیج ،بود زده او سر به شمشیرش

   ....پادشاهین رنجرای شماها مشد متوجه و دیدم دره میون از امروز یلااو رو تا سه شما من -

 کرد: اصالح را حرفش نلیناو
 رو خدا بود: این نمک فک موردش در تونستم که چیزی ی همه ،شماها از تا دو حال بهر خب، -

   شکر.

 ابروهایش میان به زیادش تمرکز خاطر به کوچک اخمی شد، خیره او به حرف نآ خاطر به گیلن
 داد: ادامه و نشد واکنش نآ متوجه لینناو نشست.

 اما نبودین، دور اونقدرام کردم می پرواز کالغا مثل اگه برسم. شما به تا کشید طول روز کل -
 بعد بزنم. دور رو دره که بودم مجبور نداشت. وجود بود ما بین که ای دره روی از عبوری راه هیچ

 باشین. رفته شماها رسیدم اینجا به وقتی ترسیدم می م.یاب باال و برم پایین دوباره

 کرد: اضافه او د،باش نیاز که این بدون

 بودین. نرفته شماها شانسی، خوش با اما  -

 قرار اش چانه زیر هایش دست تا داد قرار زانویش روی بر را یشها آرنج ،شد خم جلو به ویل
 از نه ،او دهد. قرار هم کنار را ،بود گفته نهاآ به لینناو که چه نآ ی همه کرد می سعی و گیرد،

 پرسید: ،خاصی شخص

  نمیاد. نظر به منطقی پس نداره، معدنی هیچ اون خواد؟ می رو ها معدنچی ارثمرگ چرا -

 کرد: پیشنهاد هوراس
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 پیدا طال ،شب و باران های کوهستان توی باال اون شاید کرده؟ پیدا معدن تعدادی یه شاید -
  کنن. حفاری رو اونا تا داره نیاز برده و کرده

 می را شصتش انگشت ناخن ،کرد می بررسی را بود دهدا هوراس که پیشنهادی که حالی در ،گیلن
 گفت: نهایت در او جوید.

 برداری بهره خودش معادن از داره شاید بپردازه. رو ها اسکاندی مزد که داره نیاز اون ممکنه. -
  کنه. می

 پرسید: او .نشست تر راست کمی ،مدآ پیش دریا گرگهای حرف وقتی ،لینناو

 مرگارثن؟ پیمان هم حاال اونا ها؟ اسکاندی -

 گفت: لینناو به او داد. تکان موافقت به سری گیلن

 طرف از داشتیم ما باشه. مادهآ حال در پادشاهی کل پزن. می برامون آشی یه ندار اونها -
  وردیم.آ می کمکی نیروی گرفتن برای پیغامی سویندن شاه برای دانکن

 :داد جواب لینناو

  کنین. پیداش تا رینب غرب جنوب سمت به باید شما -

  پرید. جا از کمی دانکن شاه نام مدنآ زبان به با لینناو  که شد متوجه ویل

  کنه. ترک رو اونجا در دفاعیش موقعیت اون دارم شک اما -

  داد. می تکان نه عالمت به را سرش داشت هم گیلن

 اصلی علت ،اینها ی مهه از بعد باشه. سویندن به پیغام رسوندن از تر مهم خیلی این کنم فک -
 حاال اون کنم فک کنه. می حرکت مقرش از ارهد مرگارث بگیم اون به که بود این پیغام اون
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  دونه. می رو این

 گفت: او بود. شده تاریک کامالً هوا کشید. ای خمیازه و کشید را خودش ،شد بلند گیلن

 برگردیم. شمال سمت به ارهدوب صبح و باشیم، داشته شبانه خوب خواب یه کنم می پیشنهاد -
 رو جامون وقتی من لین.ونا داری نگه رو شنلم تونی می تو پس دم، می رو نگهبانی اولین من

  کنم. می استفاده ویل مال از کردیم عوض

 گفت: کوتاه خیلی لینناو

  ممنونم. -

 می تصحب شنل ی استفاده از بیشتر چیزی مورد در داشت او که دانستند می نفرشان سه هر و
 ای خرهص سمت به و برداشت را بلندش کمان گیلن و ریختند بآ آتش روی هوراس و ویل کرد.

  رفت. کرد، می فراهم رسید می اتراقشان محل به که مسیری از خوب دیدی برایش که ،برآمده

 بار یک را کارنی وار ناله صدای کند، آماده خواب برای ای نقطه تا کرد کمک لینناو به ویل وقتی
  شنید. دیگر

  .محکمن خیلی اونها کنین؟ شل رو طنابها این شب برای کمی یه تونین می لطفاً، قربان، -

 رفت ها صخره باالی بر او و ،«نه که البته» ،گفت که شنید را گیلن احساس بدون صدای ویل و
   دهد. انجام را نگهبانی اولین تا
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 

 

 شبی ،دزد دو کنند. چه کارنی و رتاب با که بودند رو به رو مشکل این با ،بعد روز صبح در البته
 بر بودند مجبور همین برای و بودند شده پشت بسته به پشت بودند، گذرانده را کننده ناراحت کامالً
 طناب دقیقه چندین گیلن شب، طی در بار چندین بنشینند. قائم و راست سنگی زمین نآ روی

 در حتی او دهد. استراحت برای فرصتی شانی کوفته های لهضع به تا بود کرده باز را هایشان
 هنوز این ،حال این با اما بخورند. را گروه آب و غذا از بود مقداری داده اجازه و بود شده نرم نهایت
 که این مورد در ای ایده هیچ آنها چون ،شد می هم بدتر حتی بود، آنها برای ناخوشایند ای تجربه
  نداشتند. ،کند چه آنها با صبح در دارد قصد گیلن

 به زندانی عنوان به را آنها نداشت دوست هیچ او دانست. نمی را این هم گیلن حتی حقیقت و در
 لوازم که باربرشان اسب کردن حساب با داشتند، اسب چهار تنها نهاآ که، این برای ببرد. مراهه

  کرد. می هم حمل را لینناو باید اسب آن حاال که این و کرد می حمل را سفرشان

 به مرگارث ی معماگونه تازِ و تاخت زود خیلی باید است ممکن که جایی تا کرد می حس گیلن
 به ،پیاده پای ها، زندانی نآ کشیدن توجهی قابل طرز به و ،شود گزارش دانکن شاه به ،کلتیکا
 فکر این مورد در شتدا هم حاال همین او ،عالوه به کرد. می کند را شان سرعت خودشان دنبال

 سرعت با دیگر نفر سه آن دهد اجازه و رود پیش باال بسیار سرعت با است بهتر که کرد می
 و حد بی تاز و تاخت با تواند نمی هرگز پیر باربر پونی که دانست می او یند.آ او دنبال خودشان به
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  کند. همراهی بلیز حصر

 کرده اخم ،وردخ می را اش صبحانه وقتی لنگی مشکل، دو این با گریبان دست حال، همین در
 فکر خودش با او کرد. می گذرانی خوش شان، یافته تقلیل ی جیره از ،دوم قهوه با فنجان و ،بود

 روزها تا او که بود ای قهوه فنجان آخرین این ت،فر می جلوتر او اگر کنار، به اینها ی همه کرد،
 اشاره سر با و کرد خودش متوجه را ویل نگاه و کرد، بلند را نگاهش او مدتی از بعد دید. می بعد
 گفت: آرامی به او کرد. او به ای

 برم. جلوتر کرد می فکر داشتم -

 پرسید: ویل دید. ویل چشمان در را ترس فوراً

  ؟هتنهایی منظورت -

  داد. تکان موافقت به سری گیلن و

 به اینا ی همه برسونم. دانکن شاه به رو اون زودتر چه هر الزمه و ،ویل حیاتیه، خبر یه این -
  بدونه. رو این باید اون نیست. کار در کلتیکا از کمکی نیروی هیچ که اینه معنیش این کنار،

 اما.... -

 دنبال به که این مثل ،انداخت نگاهی کوچکشان اتراق محل اطراف و دور به او کرد. مکثی ویل
 مثل بود. بخش تسلی فردی قامت بلند رنجر د.کن بحث گیلن ی ایده علیه نآ با تا بود چیزی
 داشت او قصد که فکر آن حاال، .است درست کاری چه انجام دانست می همیشه نظر به او هلت،

 تردید که شد متوجه گیلن کرد. می ایجاد ویل ذهن در ترس به نزدیک حسی ،کند ترک آنها
 گفت: او دهد. می شنکجه را پسر آن دارد که ست چیزی ،داشتن

  .بزنیم قدم کمی یه بیا -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 از نگاهی کردند عبور کنارشان از آنها وقتی تاگ و بلیز کمپ. از شدن دور به کردن عشرو آنها و
 آن در چرایشان سر به و نیست، نیازی نهاآ به که شدند متوجه بعد کردند، دو نآ به ویاکنجک سر

  برگشتند. کوتاه گیاهی پوشش

 گفت: گیلن

  نگرانی. ،افتاد ورگال چهار اون با مواجهه در که اتفاقایی اون ردمو در تو دونم می -
 گفت: او کرد. نگاه او به و بازایستاد حرکت از ویل

  گفته؟ بهت هلت -

 گفته گیلن به چیزی چه رفتارش مورد در هلت بداند بود کنجکاو او بود. صدایش در شک از ردی
  داد. تکان موافقت به سری موقرانه گیلن بود.

  نداره. وجود بکشی خجالت ازش که این برای چیزی کن باور ویل، گفت. بهم هلت که البته -

  ... من و کردم فراموش رو موزشهامآ ی همه ترسیدم. من گیل، اما، -

 فوران حال در کرد می حس که ،سرزنشگرخود جمالت از یباد تند آن تا کرد بلند را دستش گیلن
 گفت: محکمی یصدا با او کند. متوقف را ،است

  واستادی. جات سر تو گه می هلت -

  شد. جا جابه پاهایش روی بر ویل

  ... اما کنم. فک ... بخ -

 از شکل باالترین این شجاعته. این نیست. بزدلی اینویل،  نکردی. فرار اما ،بودی ترسیده تو -
  بودی؟ نترسیده کشتی رو کالکارا اون وقتی شجاعته.
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 گفت: ویل

 ردنی سر به داشت و بود دورتر متری چهل اون .کرد می فرق اون اما بودم، ترسیده که البته -
  کرد. می حمله

 کرد: متما را حرفش گیلن

  بزرگیه. تفاوت این .هاومد می تو سمت به هداشت درست و هودب دور متری ده هورگال که حالی در -

 گفت: او بود. نشده متقاعد ویل

  داد. تنجا رو من که بود تاگ این -

  زد. لبخندی گلین

 و من که این با و باهوشیه. اسب اون بده. نجاتت که ریدا رو ارزشش تو کرده فک اون شاید -
  .بودی ،افتاده اتفاق که چیزی اون مستحق تو کنیم می فکر هم ما ،یمنیست تاگ باهوشی به هلت

 گفت: ویل

  ...کردم. می شک داشتم من خب، -

 .کرده بلند سر یمک نفشسش به اعتماد که کرد حس ویل هفته چند این در بار اولین برای اما
 گفت: قدرت با و محکم صدایی با گیلن

 وجودت بر کامالً بشه، خارج کنترلت از اگه و بیماریه. یه خودت به شک باش! نداشته شک پس -
 از بگیری. درس افتاده اتفاق ها ورگال اون با مواجهه در که چیزی اون از باید تو میشه. مستولی

  بشی. تر قوی تا کن استفاده تجربیاتت

 کرد. راست را هایش شانه و کشید عمیقی نفس بعد کرد. رفک گیلن حرفهای به ای ثانیه چند ویل
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 گفت: و

  کنم؟ کار چی من خوای می تو خوب، خیلی -

 گفت: او اشت.د وجود ویل حالت در جدید ای اراده حاال کرد. ارزیابی را او لحظه چند برای گیلن

 با پس ،نیست ماموریت این ی ادامه برای مزیتی هیچ حاال بدم. قرار ولئمس رو تو خوام می -
  برگردین. آرالوئن به من سر پشت نتونی می که سرعتی هر

 پرسید: ویل

 ردمونت؟ به -

  داد. تکان نه عالمت به را سرش گیلن و

 و برم دارم قصد من که جاییه اونجا .کرده تحرک اوثال های دشت سمت به ارتش حاال، تا -
 برات رو مسیر بهترین و کنیم می نقشه به نگاهی یه برم که این از قبل اونجاست. هم هلت

  کنیم. می تعیین

 پرسید: ویل

 رهاش دیدم امنی جای آرالوئن به برگشت راه توی وقتی یا بیارم خودم با رو اون چی؟ دختره -
 کنم؟

  کرد. سنگین سبک ای لحظه چند را سوالش گیلن

 وسط اون کنن. بازجویی ازش بیشتر کمی بخوان ممکنه مشاورانش و پادشاه بیارش. خودت با -
  امنه. ای دیگه جای هر ی اندازه به جا اون و بود خواهد آرالوئن ارتش

 کرد: شروع او بگذارد. میان در ویل با را هایش گمان و حدس گرفت تصمیم و کرد مکثی او
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  ویل. هست، اون مورد در هم ای دیگه چیز یه -

 پرید: گیلن حرف میان به ویل

 ،بود میل بی و کرد می مکث حرفاش توی اون ؟هنبود راست کامالً داستانش کنی می فک تو -
  بگه. ما به رو چیزی ترسید می که این مثل

 چادرشان از که این با حتی ورد،آ پایین را صدایش ناخودآگاه و کرد خطور ذهنش به دیگری فکر
  .ندبود دور خیلی

 نه؟ مگه باشه، جاسوس یه اون کنی نمی فک تو -

  داد. تکان نه تعالم به را سرش گیلن

 کرده فک و دیده رو ما وقتی که این ،گفت چی میاد اون یادت اما انگیز. هیجان قدرام اون نه -
 ها زاده نجیب تنها کنن. نمی طوری فکر اون ما مورد در عادی مردم ،«رنجرن اونا ،شکر رو خدا»

  راحتن. رنجرها بر و دور

 کرد اخم ویل

  کنی... می فک تو خب -

  فکریست. چه در گیلن که نبود مطمئن او کرد. مکثی او

  کرده. اختیار رو اش ندیمه هویت و باشه بانوه ممکنه اون کنم فک -

 گفت: ویل

 اعتماد بهمون کافی قدر به اون عدب و خوشحاله، و بینه می رو رنجرها اون طرفی یه از خب -
 گیل! نداره، معنی هیچ این بگه؟ رو حقیقت که نداره
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  انداخت. باال ای شانه گیلن

 که این نگفتن برای ای دیگه دالیل ممکنه نباشه. ،نداره اعتماد بهمون که این خاطر به ممکنه -
  بدونی. هبهتر کردم فک فقط باشه. تو برای مشکلی نکنم فک باشه. داشته هست کی حقیقتاً

 گفت: گیلن کمپ. سمت به ،زدن قدم به کردند شروع و برگشتند آنها

 و کمان تو نیستی. اسلحه بدون واقعاً تو اما کنم. رها آمادگی بدون دفعه یه رو تو ندارم دوست -
  اینجاست. هم هوراس البته و ،داری رو چاقوهات

 لینناو وقتی کرد. نگاه ،گفت می لینناو ایبر ای لطیفه داشت که ،عضالنی کارآموز به ویل
 شد متوجه بعد کرد. حس درونش در حسادت از کمی سوزش ویل ،خندید و برد عقب را سرش

 گفت: او ست.او با اینجا هوراس که باشد خوشحال باید او که

  نه؟ مگه ،نیست کبد یرشششم اون با اون -

  داد. تکان تایید برای را سرش گیلن

 در متکبرانه نظر یک نیست خوب اصالً شمشیرزن یه برای چون نگفتم، بهش وقت هیچ من -
  .دنهنبو بد از بهتر خیلی خیلی اون اما باشه، داشته خودش مورد

  کرد. نگاه ویل به او

 داشته وجود ورگال مرز و اینجا بین ممکنه هنوز برگردی. دردسر دنبال که نگفتم رو این البته، -
  بشین. پنهون ها صخره توی روزا و نکنی سفر شبا پس باشه،

  گفت: ،کرد خطور ذهنش به ناگهانی که کننده ناراحت فکری با ،ویل

  کنی؟ کار چی تا دو اون با وایخ می تو گیل، -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 سعی و ،دبودن شده بسته پشت به پشت هنوز که گرفت، دزد دو سمت به را شصتش انگشت ویل
 ماهیچه انقباض رفع برای انیکت با ،کردند می را کار این که وقتی و ،ندبزن چرتی کردند می

 گفت: رنجر .پراندند می خواب از را همدیگر ،هایشان

 اینها ی همه هست. اختیاراتم حد در این بزنم. دارشون نمبتو نمک فک نه؟ مگه سواله، یه نیا -
 و .بودن دشاهیپا برای ماموریتی انجام حال در که بشن یماموران مزاحم کردن سعی اونها کنار، به

  سنگینیه. های جرم شتا دو هر اینا کنن. می غارتگری دارن جنگ زمان در اونها

 گفت: لب زیر او انداخت. بود هکرد احاطه را نهاآ که هایی تپه افطرا و ردو به نگاهی او

  بدم. انجام رو کار این تونم می کجا که اینه سوال -

 گفت: آمد، نمی خوشش ،کرد می فکر نآ هب داشت دوستش که موقعیت، این از که ،ویل

 پادشاهی مرزای توی ما چون ،نداری رو بزنی دارشون که این قدرت حاال تو که اینه منظورت -
 نیستیم؟

  زد. او به لبخندی گیلن

 یکیلومتر صد توی ،جا این وقتی که کردم می فکر داشتم حقیقتاً بودم. نگرفته نظر در رو اون -
  مشکله. کمی یه کار این نداره، وجود متر یه بلندی به یرختد یه ،برم و دور

 جدی گیلن که شد متوجه وقتی شد راحت خیالش و کشید سودگیآ از کوتاهی آهدرونش  در ویل
 گفت: دهنده هشدار لحنی با او و شد محو گیلن لبخند بعد است. نبوده

 پس خب بیان. شما دنبال رهدوبا نخوان اونها کهاین بشم مطمئن ازش خوام می که چیزی اولین -
 باشه؟ نگو، مها نقشه مورد در چیزی نشدیم خالص دستشون از که این از قبل

 با را کارنی شمشیر ی تیغه که خواست هوراس از گیلن اول بود. ساده بسیار حلش راه انتها، در و
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 پرت جاده ی کناره تنگ ی دره داخل به را رتاب گرز او بعد بشکند. صخره دو بین نآ دادن فشار
  شنیدند. را ها صخره روی بر شتلوق و تلق و برخورد ثانیه صدای چند برای آنها کرد.
 زیرشان لباس غیر به را هایشانسلبا تا کرد مجبور را مرد دو آن گیلن شد، انجام کار این وقتی

 گفت: لینناو به او ورند.آدر
  نیست. جالبی زیاد چیز ببینی. رو این تو نداره لزومی -
 به ،سهایشانالب ی همه مرد دو آن و ،کرد نیینش عقب چادر داخل به دخترک لب، بر لبخندی با

 لرزیدند. می داشتند کوهستان سرد هوای در ،حاال ،آنها درآوردند. را ،مندرسشان زیر های لباس جز
 چکمه و نشستند سنگی زمین روی بر پاچگی دست با مرد دو و ،هاتون چکمه و داد، دستور گیلن

 داد: دستور او زد. لباس ی توده به ای ضربه پایش انگشتان از یکی با گیلن درآوردند. را هایشان
  نشون.یندبب هم به کمربندتون با و بپیچینشون دورهم حاال -
 را هوراس او بود، مادهآ چیز همه وقتی دهند. انجام را دستورش رتاب و کارنی تا ایستاد تماشا به و

 داد: دستور او  کرد. ها چکمه و لباس ی بقچه دو به ای اشاره و کرد صدا
  هوراس. گرزه، پیش بفرستشون -

 اییآو هم یک و ،شدند متوجه هم رتاب و کارنی زد. لبخندی گرفت را مفهومش وقتی هوراس
 صدای با او .شدند متوقف ،چرخید نهاآ بر گیلن سرد نگاه اما وقتی کردند. شروع را اعتراض برای

 گفت: انهآ به سردی
 بخوام اگه تونم می گفتم، ویل به زود خیلی صبح که طور همون پشیمونین. شدن آزاد از شما -

  بزنم. دارتون
 با نهاآ ببندد. دوباره را آنها تا کرد هوراس به ای اشاره گیلن بعد شدند، ساکت فوراً رتاب و کارنی

 که حالی در شدند، بسته هم پشت به پشت دوباره نهاآ ،بعد دقیقه ندچ در و ،شدند یملتس فروتنی
 دو یکی گیلن زیدند.رل می ،رفت می فرو ها صخره میان و در چرخید می که ،سردی باد برابر در

 گفت: اکراه با او کرد. بررسی را نهاآ ای ثانیه
  اسب. یپتو یه بنداز. روشون پتو یه -

 که پتویی از اما ،کند استفاده گتا پتوی از که داد نمی اهمیتی هیچ او کرد. اطاعت لبخندی با ویل
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  کرد. استفاده بود، هیکل درشت برربا پونی به متعلق

 می صحبت بقیه با اش شانه روی از حین همین در و شد، می سوار بلیز زین روی بر داشت گیلن
  کرد.

 از ،شتریب کمی یک بتونه که باشه کسی اونجا ممکنه بزنم. دید رو لثاینتواگ بر و دور رم می -
  کنه. روشن برامون رو کنه می ریزی پی داره مرگارث که هایی نقشه اون

 دزد دو آن تا دنز می را حرفها این رددا گیلن که شد متوجه موزآکار و کرد ویل به معناداری نگاه او
 داد: ادامه بلندی صدای با گیلن داد. تکان فقتامو به سری لوی .دارد حذر بر شان تعقیب از را

  بمونین. ممنتظر بعدش و کنین درست گرم چیز یه برگردم. غروب طرفای احتماالً -

 کنان پچ پچ و شد خم پایین سمت به رود. نزدیک که کرد ویل به ای شارها و رفت زین روی بر او
 گفت:

 اما ،کنن می رها رو خودشون آخرش اونها کنین. رهاشون بسته طور همین رو اونا غروب -
 نمی اه کوهستان این توی جایی هیچ اونا بدون کنن. پیدا رو اشونه لباس و ها چکمه مجبورن

 احتر تعقیبشون از باید طوری این و بیفتین پیش اونا از تا میده وقت ماش به روز یه این برن. تونن
  بشین.

  داد. تکان موافقت به سری ویل

  گیلن. ،امان و امن در سفرت ،دونم می -

 رامیآ به او گرفت. تصمیمی بعد و کرد مکث ای لحظه نظر به داد. تکان موافقت به سری رنجری
 گفت:

 اتفاقی چه ممکنه که دونیم نمی کدومهیچ و هستیم، نامطمئنی خیلی زمان توی ما ویل، -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  بگی. رو تاگ رمز ی کلمه هوراس به که باشه خوبی ی ایده ممکنه بیفته.

 اجازه که داشت اکراه او و بود صیشخ بسیار ی شده محافظت راز یک رمز ی کلمه کرد. اخم ویل
 ویل، شک دیدن با هوراس. چون اعتمادی مورد رفیق حتی بداند، را نآ یردیگ کس هیچ دهد

 داد: ادامه گیلن

 کلمه بدون و بشی مجروح یا و زخمی مکنهم بیفته. ممکنه اتفاقی چه نیود نمی وقت هیچ تو -
 کنه. اریفرمانبرد به وادار رو تاگ تونه نمی هوراس ،رمز ی

 کرد: اضافه او

  محض احتیاطه. فقط این -

 گفت: ویل

  گیلن. باش، خودت مراقب گم. می بهش بامش -

  گرفت. محکم را ویل دست و شد خم ترپایین قامت بلند رنجر

 به که این از ای نشونه هیچ توه. با شون رهبری بقیه و مسئولی جا این حاال تو دیگه، چیز یه  -
  کنن. می باور رو تو هم اونها و ،باش داشته باور خودت به نده. نشون ااون به نیستی مطمئن خودت

 دستش خداحافظی برای گیلن چرخید. جاده سمت به کهر مادیان و زد بلیز به ای سقلمه زانو با او
 باد وزش با ،مسیرش در شده بلند خاک شد. دور تاخت با و کرد بلند لینناو و هوراس برای را

  شد. ناپدید تسرع به شدید

  تنهایی. احساس کرد. کوچکی احساس ویل بعد و
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 

 
 

 

 و رامآ حرکت با رکتشانح گاهی دادند، ادامه راهشان به شب در توانستند می که جایی تا آنها
 شد. می کند ،دهد انجام توانست می برشانربا پونی که بود چیزی نآ ی همه که ،ای مطعیانه

 دم، سپیده از قبل ساعت یک بعد، اما کند. رروزت تیره را آنها تا برگشت شب طی رد بارهدو باران
 کمرنگ کمان رنگین یک شرق از صبحگاهی نور های اشعه اولین  همین برای شد، صاف آسمان

 آنجا بتوانند که محلی دنبال به گشتن به کرد شروع ویل هوا، شدن روشن با کرد. نقاشی سمانآ در
 کرد: پیشنهاد او کند. می نگاه اطراف و دور به او که شد متوجه راسهو کنند. اتراق

  نشدن. خسته اسبا هنوز دیم؟ نمی ادامه راهمون به دیگه ساعت چند چرا -

 از ای نشانه هیچ مطمئناً و ،بودند ندیده دیگری فرد از ردی شب هیچ طی در آنها کرد. مکثی ویل
 متوجه او گذشته، در کند. عمل گیلن نظر خالف نداشت دوست او اما ناحیه. نآ در ها ورگال وجود
 چیزی ترین ارزش با و بهترین معموالً ،شد می صادر ارشد رنجرهای توسط که نظراتی بود شده
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  .داشتند شانیرو پیش در که بود

 که دید کوتاه های بوته از انبوه زار بیشه یک و رسیدند پیچی نزدیکی به وقتی بعد کرد، مکثی او
 هم متر سه به بلندترینشان که این با ها، بوته گرفت. را تصمیمش ،داشت قرار جاده متری سی در

 به داشت احتمال که ای دوستانه غیر ایهنگاه هم و باد برابر در هم محکم، ظحفا یک رسید، نمی
 :گفت ،کرد می اشاره ها بوته به که حالی در ،ویل کرد. می فراهم برایشان ،باشند روانه دنبالشان

 تو ساعت چند این توی که دیده از دور و مناسب اتراق محل اولین این کنیم. می اتراق اینجا ما -
 بینیم؟ می رو بعدی یکِ دونه می کی دیدیم. مونمسیر

 تنها او کند. گیری تصمیم ویل دهد اجازه که بود راضی کامالً او انداخت. باال ای شانه هوراس
 حقیقتاً هوراس کند. غصب را رنجر کارآموز روشی اختیارات یچه با نداشت سعی داد، می پیشنهاد

 می گیری تصمیم که افرادی به نسبتو  دستورات مقابل در او داشت. ای پیرایه بی و ساده  روح
 فردی به که وقتی تا او، بجنگ. اونجا واستا. اینجا برو. حاال .داد می نشان واکنش خوبی به ،کردند

  باشد. فرمانبردارشان شد می خوشحال ،داشت تماداع کرد می گیری تصمیم که

 موزشآ طوری رنجرها که داشت مورد این در مبهم ای ایده او داشت. اعتماد ویل قضاوت به او و
 باالترین با بود، او با حق مورد این در البته و کند. می تر باهوش و تر قاطع را انسان که دبینن می

  درجه.

 های بوته بین در که مسطحی ی محوطه داخل به را هایشان اسب و شدند پیاده اسبها از وقتی
 اش متوجه که بود چیزی آن از خشکتر بدنش برآورد. سودگیآ سر از هیآ ویل بردند، بود، انبوه
  کوتاه. استراحت تعدادی با تنها هم آن بودن، زین روی بر کامل شب یک از بعد ،باشد

 از که کرد کمک لینناو به او رسید. می نظر به ظیرن بی ای ایده حاال ،خوب خواب ساعت چند
 بود، شده شانجام به مجبور او که ،بار از پر زین روی بر سواری -شود پیاده باربر پونی روی

  شود. پیاده اسب نآ از راحتی به بتواند تا بود کننده ناراحت کمی برایش
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 نهاآ از که شده لوله برزنتیِ های پارچه و غذایی ذخایر های کوله بازکردن به کرد شروع ویل بعد
  کردند. می استفاده باران و باد برابر در پناهگاهی عنوان به

 سنگی روی بر تا شد دور گام چند بعد و کشید را خودش ویل، به ای کلمه هیچ گفتن بدون لینناو
 روی بر را غذایی های کوله از یکی نشست، می چین به اخم با اش شانییپ که ویل بنشیند. صاف
 ،داشت را قصدش واقعاً که نآ از تندتر خیلی لحنی با ،او کرد. پرت لینناو پاهای مقابل های شن

 گفت:

  ذا.غ کردن مادهآ به کنی شروع تونی می -

 هوراس و او برای را کارها و داد می استراحت خودش به و بود نشسته دختر آن که این از او
 به او شد. سرخ صورتش عصبانیت با و کرد کوله به کوتاهی نگاه لینناو .بود رنجیده ،بود اشتهذگ

 گفت: ویل

  نیستم. گرسنه اونقدرام -

 بود مشتاق که او مدن.آ جلو به کرد شروع ،داشت برمی را اسبش زین داشت که جایی از ،هوراس
 گفت: ،کند یریگجلو دیگر نفر دو نآ بین ای ستیزه هر از تا

  دم. می انجامش من -

 گفت: او کند. قطع را حرفش تا کرد بلند را شدست ویل اما

  کنه. آماده رو غذا تونه می لینناو کنی. وصل رو برزنتی های پارچه تو خوام می نه، -

 که در شد متوجه لینناو اما بودند، عصبانی دو هر آنها بود. شده قفل لینناو روی بر چشمانش
 گفت: لب زیر او رفت. کوله سمت هب و انداخت باال ای شانه کوتاه خیلی او است. اشتباه

  .باشه ،داره اهمیت برات خیلی اگه خب -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 پرسید: بعد

 من از تر سریع خیلی رو کار این تونه می اون کنه؟ روشن رو آتیش برام هوراس نداره اشکالی -
  بده. انجام

 نآ ،کند اپ به تشیآ تا داشت اکراه او برداشت. چین تفکر با صورتش کرد، بررسی را ایده نآ ویل
 از تنابجا برای ها شب که مدآ نمی نظر به منطقی اصالً بودند. کلتیکا در هنوز که وقتی تا هم

 روز روشنایی در بود ممکن دودش که کنی روشن یتشآ روز طول در بعد ،کنی سفر شده دیدن
 او به تهگذش روز گیلن که بود یتوجه قابل نظرات آن از دیگر یکی این طرفی، از باشد. دیدن قابل

 گفت: قاطعانه ویل بود. کرده وشزدگ

  تیشی.آ هیچ بدون -

 زد: فریاد او کرد. پرت زمین روی به میزآقهر حالتی با را غذا ی کوله لینناو و

  .نه ،سرد غذای دوباره نه، -

 ورد:آ یادش به او کرد. ارزیابی را او رامیآ هب ویل

 گرم -داری خوردن برای چیزی که باشی شحالمخو باید تو دور، چندان نه زمانای به توجه با -
  باشه. غذا اون که وقتی تا کنه نمی فرقی سرد یا

 کرد: اضافه ی منطقیلحن با ویل برگرفت. او از را نگاهش لینناو و

 که گفته ما به اون و دونست می ماها از کدوم هر از بیشتر خیلی چیزا این مورد در گیلن ببین، -
 درسته؟ شیم.ن دیده که بشیم طمئنم

 از صادقش طبیعت کرد، می تماشا را دو نآ داشت هوراس کرد. من من لب زیر چیزی لینناو
  :کرد پیشنهاد او .کرد پیشنهاد ای مصالحه او بود. رنجیده آنها بین ی مشاجره
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 روشن ها بوته این زیر رو اون اگه کنم. درست پز و پخت برای کوچک تیشآ یه تونم می من -
  .میشه دیده سخت خیلی بوته این میون از شتنگذ با دودش ،کنم

 داد: توضیح ویل

  نیست. این فقط -

 روی بر غالفِ از را کمانش و انداخت می شانه یک روی بر را بشانآ های کیسه حین همین در
  داشت. برمی زینش

 شدود بوی کنیم، روشن تیشآ یه ما اگه دارن. ورآ حیرت و تیز خیلی بوبایی حس یه ورگالها -
  برمونه. دورو ،کردیم خاموشش که این از بعد ها ساعت تا

 بتواند دیگری کس که این از قبل داد. تکان موافقت به سری نکته آن گرفتن نظر در با هوراس
 رفت. اتراقشان محل پشت در ها صخره از ای دسته سمت به ویل بکند، بیشتری اعتراض هیچ

 کرد: اعالن او

 که بشم مطمئن و نه. یا هست نواحی این توی بیآ هیچ نمیبب بزنم. دیدی یه بر و دور رم می -
  هستیم. تنها

 نه » ت:گف ،بشنود را نآ بتواند ویل که بلند قدر نآ ،لب که البته زیر دختر حرف گرفتن هنادید با
 گردش او ها. صخره از نباالرفت به کرد شروع ویل ،«دیدم رو کسی روز ی همه ما که این

 که دقتی باالترین با و ماند، می ددی از دور و رفت می راه دوال کرد، نواحی نآ در ای محتاطانه
 او به بار یک هلت کرد. می حرکت بعدی کوچک پوشش به استتار پوشش این از ،توانست می

 هست اونجا کسی که این مثل که کن حرکت طوری کنی، می بانی یدهد داری وقتی بود، گفته
 هستی. هانت که نکن فکر هرگز بینه. می رو تو که

 راهش سر در تمیز و کوچک ی چشمه یک اما فت.انی ها کلتی یا و ها ورگال از ای نشانه هیچ او
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 Pioneerمترجم: 

 بود جریان در کافی ی اندازه به بود. کرده ایجاد ها صخره بین در را سرد آب از آبگیری که یافت
 بعد نباشد، هآلود که شد مئنمط و یدشچ را آن او همین برای باشد، مناسب نوشیدن برای که

 در شانی ذخیره آب از بعد مخصوصاً ،خنک و تازه آب کرد. پر بآ ی لبه از را شان آب ی کیسه
 های کیسه در که ساعت چند از بعد بآ چون داشت. خوبی ی مزه ،اش چرمی مزه با ها کیسه
   آب. به شبیه ای مزه کمتر و ،داد می را کیسه چرم شبیه ای مزه بیشتر ماند، می چرمی

 از بشقاب یک لینناو بودند. شنبرگشت منتظر که دید را لینناو و هوراس ،کمپ به برگشت در
 کرده مادهآ ،خوردند می نان جای به را آنبود  مدتی حاال که سفت، بیسکویت و خشک گوشت

 هر است. ریخته تگوش روی بر خیارترشی کمی طور همین لینناو که بود خوشحال او بود.
 ،بودند خوردن مشغول نهاآ وقتی ،او بود. خوشایند ،شد می اضافه مزه بی وشتگ نآ به که نیاشچ

 و کویتسبی از پر دهانی میان از او ندارد. وجود لیننوا بشقاب در ترشی خیار هیچ کهشد  متوجه
 پرسید: گوشت

  نمیاد؟ خوشت خیارترشی از تو -

 داد: جواب او داد. تکان نه عالمت به سرش ،کرد نمی نگاه او چشمان به که حالی در لین،ناو 
  واقعاً. نه -
 گفت: ویل به او یابد. خاتمه گونه این عوموض نآ دهد اجازه که نبود مادهآ هوراس اما
  داده. تو به رو اونا از تکه آخرین اون -

 خیار از کوچک ی لقمه آخرین لحظه همان درست او شرمگین. کرد، مکث ای لحظه برای ،ویل
 بود. چپانده دهانش داخل به را آن و بود برده بیسکویت کنار به را مزه تند و رنگ زرد های یترش
 :گفت لب زیر او کنند. قسمت را آن که کند پیشنهاد بتواند تا نداشت وجود راهی هیچ حاال

  .اُه -
  است. کرده برقرار صلح بینشان روش این با لینناو که شد متوجه و
  لین.ن، اونمممنو خب، ... اِم، -
 به بیهوده کمی کار نآ کوتاهش، شدت به موی با ند.چرخا راست و چپ سمت به را سرش لینناو
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 Pioneerمترجم: 

 ژست را آن هداشت عادت احتماالً او که کرد خطور ویل ذهن به ناگهان به فکری و رسید، می نظر
 لینناو کرد. می برجسته را حرکت آن گونه آن که ،دهد انجام بلوندش و بلند ی شده بسته موی با

 گفت:
  نمیاد. خوشم خیارترشی از من گفتم. بهت -
 بود. رفته بین از صبح اول های بدخلقی آن و بود، صدایش در لبخند از ضعیف هایی انهنش حاال اما

 گفت: درنهایت او زد. لبخند جواب در و کرد نگاه او به ویل
  دم. می رو نگهبانی نوبت اولین من -
 هوراس نیست. غرغرو آدمی او دهد نشان لینناو به که شدبا خوبی وشر این رسید می نظر به

 کرد: پیشنهاد
  دم. می بهت رو ترشیامارخی هم من بدی نگهبانی هم رو دوم نوبت اگه -
 هوراس و شد شادتر توجهی قابل طرز به ،کوچکشان اتراقگاه در ،مکان نآ جو خندیدند. همگی و
 به ها بوته نآ از برگ پر ی شاخه چند کردن جمع و ها لشن ،هاپتو کشیدن بیرون با لینناو و

  کنند. مادهآ خوابشان برای محلی تا شدند مشغول ،دورشان

 ها صخره نآ از یکی از و برداشت را شنلش و بآ های بطری از یکی خودش، ی نوبه به ویل، و
 ی نقطه در بود نممک که جایی تا را خودش او .رفت باال ،بود کرده محصور را اتراقشان محل که

 نآ روی از و ،طرف یک در شانسر پشت در سنگی های تپه از واضحی دید با کرد، جاگیر راحتی
 او هلت، های آموزش از پر ذهنی با کند. رصد ،را جاده دیگر طرف شان کننده محصور ها بوته

 اجازه و ،بود ساخته طبیعی بیش و کم ای آشیانه که کرد فرو اه صخره از ای دسته در را خودش
  باشد. نمایان افق سطح از التربا که سری بدون شود، پنهان و هشد خم شاننبی طرف هر از تا داد

 های سنگ قدر این کاش ای کرد می رزوآ که حالی در لولید، ودشخ دور به ای دقیقه چند او
که  فتگر تصمیم و انداخت، باال ای شانه او بعد رود. فرو بدنش در تا نداشت وجود تیز نوک

  د.نبز چرت اش نگهبانی طی در او گذارند نمی آنها حداقل

 میان در حرکتی هیچ بدون ،تنشس آنجا وقتی گذاشت. سر بر را شنل کاله و پوشید را شنلش او
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 Pioneerمترجم: 

 تقریباً که وقتی میزد تاآ می هم در ها زمینه پشت با رسید می نظر به خاکستری، های صخره
 شود. نامرئی

 نسیم وقتی رفت. می و مدآ می نسیم حرکت با مبهمی طور به کرد. یارشهش که بود صدایش اول
 نمی او ،گشت می محو و دور نسیم بعد، وقتی شد. می تر قوی هم صدا شد، می تر نزدیک
  است. کرده تصور را چیزها آن که کرد فکر ابتدا در همین برای د،بشنو بیشتری چیز توانست

 صداهایی مثل نه اما .شاید صداهایی بم. و ریتمیک صدای یک .رسید گوش به دوباره صدا نآ بعد
 وقتی بعد .هباش آواز یه تونه صدای می صدا این کرد، فکر خودش با او باشد. شنیده ویل قبالً که

 یک فقط ،نبود نآ همراه ملودی هیچ نبود. وازآ ،نه شنید. را نآ دوباره او شد، نزدیکتر کمی نسیم
  تغییر. بدون و ثابت ریتم یک .ریتم

 شود. می سیخ گردنش پشت موهای که کرد حس ویل رفت. نآ با هم صدا و رفت نسیم دوباره
 بدنش از ذره هر با توانست می او خطرناک. چیزی داشت. وجود صدا نآ مورد در ناخوشایند چیزی

  کند. حس را آن

 را آهنگی ،بم صداهایی ساده. آهنگی صدای کرد. درک را آن مفهوم او بار این و بود. آنجا رهدوبا و
  داشت. همراه به رعبی و ترس تردید بی که ،معنا بی آهنگ یک کردند. می آوایی هم هم با

 االن همین تا آنها که مدآ می ای جاده سمت از صدا همین برای وزید، می غرب جنوب از یمسن
 رصد را نسیم ت وزیدنهج دقت اب و شد، بلند احتیاط با و رامیآ به او بودند. کرده سفر آن روی بر

 نآ از قسمتی چه اگر ،ببیند را جاده از زیادی های پیچ و طانق توانست می او ،نقطه نآ از کرد.
 را جاده از قسمتی تواند می احتماالً که زد تخمین او بود. پنهان ها تپه و ها صخره پشت در جاده

  هنوز. نه بهرحال، نبود. حرکت از ای نشانه هیچ قسمت نآ در و ببیند کیلومتر یک وسعت به

  کند. بیدار را بقیه تا رفت عجله با و آمد پایین ها صخره از سرعت، به

 رفت. نمی بین از صدا آن ،رفت می و مدآ می نسیم وقتی دیگر بود. تر نزدیک حاال آهنگ صدای
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 Pioneerمترجم: 

 به و کردند، قوز ها بوته میان در لینناو و هوراس و ویل شد. می تر واضح و بلندتر صدا آن
 کرد: پیشنهاد ویل سپردند. گوش شد می نزدیکتر که صداهایی

  برین. عقبتر کمی تا دو شما باشه بهتر شاید -

 شنل در شده پیچیده دانست می او بود. یافته جاده از واضحی تاًبنس انداز چشم خودش برای او
 بود، نامرئی خواهد واقعی معنای به بود، پنهان کامالً شنلش کاله میان در که صورتی با رنجرش،

 درون به تر عمیق رفتند، عقب خیز سینه نهاآ اعتراضی، یچه بدون نبود. مطمئن بقیه مورد در اما
 رنگ شد متوجه ویل بود. ناآرامی و کنجکاوی از ای آمیزه هوراس واکنش انبوه. های بوته تارتاس
  است. پریده ترس از لینناو

 بودند. برده عقب ها صخره سمت به متری صد حدوداً ار اسبها و دبودن کرده جمع را کمپ آنها
 جا حضورشان بر مبنی ای نشانه هیچ شود مطمئن تا کرد شاطراف و دور به سریعی نگاه ویل

 انجام باید که چه نآ ی همه ،بودند داده جامان را چیز همه که این از شده مطمئن باشند. نگذاشته
  رداند.برگ جاده سمت به را شتوجه ویل دادند، می

  کشید. نفسی ،شد می بلندتر هنوز صدا نآ وقتی ،هوراس

  ان؟ کی اونا -

 می سمتشان به داشتند و بودند جاده پیچ نزدیکترین نزدیکی در جایی در آنها که زد حدس ویل
  دورتر. متری صد تقریباً مدند،آ

 داد: جواب بود، شده بم ترس از صدایش کهلین، نوا

 .هستن ها لورگا اونها دونی؟ نمی -
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 Pioneerمترجم: 

 

 

 

 پرسید: ویل کنند. نگاه او به تا ندبرگشت سرعت به دو هر هوراس و ویل

  دونی؟ می رو این چطوری ها؟ ورگال -

 گفت: کوتاهی صدای با ،گرفت می گاز را لبش که لیحا در لین،نوا

  میارن. در مبهم خرخر صدای یه رن می رژه وقتی اونها شنیدم. رو صداشون قبالً من -

 ایجاد یممبه خرخر صدای هیچ ،بودند کرده ردگیری هلت و او که یورگال چهار کرد. اخم ویل
 می ردگیری را خودشان شکار داشتند زمان نآ در ها، ورگال نآ که شد متوجه ،بعد کردند. نمی

 گفت: کنان هیس هیس عجله با او دید. جاده پیچ در چشمش حرکتی ی گوشه از ویل کردند.

  بگیرین! پایین رو نسرتو پایین! رینب -

 سایه و رفت باال او کردند. فرو ماسه داخل به را انسرش ،لیننوا هم و هوراس هم دویشان، هر و
 ی میانه در شده پیچیده بازویی بعد ،کشید صورتش روی بر بیشتر را شنلش کاله عمیق های
  بپوشاند. را چشمانش جز به چیز همه تا کرد بلند را شنل
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 Pioneerمترجم: 

 در حرکت به را ها ورگال تا بود شده طراحی که بود خاص ریتم نوعی ،آهنگ نآ فهمید حاال وا
 به نظام پیاده دسته یک بردن رژه برای که روشی همان مثل -دارد نگه منظم و آرام ریتم همان

 درشت و وزن سنگین موجوداتی بودند. گروه نآ در ورگال تایی سی و شمرد او .رود می کار
  سنگین. فلز همان با شلوارهایی و رنگ، مشکی فلزی ی آراسته های ژاکت به بسمل ،هیکل

 ویل که -معنا بی ریتمی کردند، می خرخر گلو میان از داشتند، برمی گام محکم دویدنی مانند آنها
 از ای دسته با همگی ها ورگال نیست. توگلویی خرخر سری یک از بیشتر چیزی شده متوجه حاال
 آماده حال در را ها اسلحه آن که بودند شده مسلح جنگی های تبرزین و ،گرز ،هکوتا های نیزه
  کردند. می حمل باش

 می ردیف دو در وزوننام حرکتی با آنها دهد. تشخیص را هایشان قیافه توانست نمی او هنوز، و
  ها. انیزند کردند: می اسکورت ستونشان دو بین را گروهی داشتند نهاآ که شد متوجه بعد دویدند.

 میان در -نهاآ از تایی دوازده ده حدود -ها زندانی که شد متوجه او شد، نزدیکتر گروه نآ که حاال
 به کن خرخر های ورگال با گامکه هم کردند می سعی ناامیدی با و خوردند می تلووتل ها ورگال

 ،بودند پوشیده که هایی عرقچین و چرمی ندهایبپیش به توجه با ،را آنها او دهند. ادامه راهشان
 می ،کرد می تماشا ویل که طور همین و ،دبودن درآمده پا از آنها ها. معدنچی -ها کلتی شناخت،
  وادارند. سریعتر حرکت به را نهاآ تا کنند می استفاده شالق از ها ورگال که ببیند توانست

 کرد: پچ پچ هوراس شد. بلندتر خرخر صدای

 شده؟ چی -

 گفت: جواب در او کند. خفه را او توانست می خوشحالی با ویل و

 حرف! یب شو! خفه -

 فک آن وقتی دهد. تشخیص را هایشان صورت توانست می او و بودند نزدیکتر ها ورگال حاال
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 Pioneerمترجم: 

 را بود، پوزه یک های اندازه در تقریباً که ،خیمض و های دراز بینی و ،کلفت و نسنگی محکم، های
 تازیانه وقتی و ،بود وحشی و کوچک چشمانشان شدند. سیخ گردنش پشت موهای کرد حس دید

 می رنگ قرمز تنفری با چشمانشان رسید می نظر به ،کوبیدند می ها کلتی روی بر را هایشان
 ،کشید خرناسی خور تلووتل زندانی یک سمت به ها ورگال آن از یکی که وقتی ،بار یک .درخشد

  دید. را نگزردر های نیش نآ سریع و کوتاه نگاه یک در ویل

 لو خطر ،حرکتی حاال هر دانست می ویل اما بکشد. عقب را او داشت سعی وجودش در ای وسوسه
 چشمانش خواست می او کند. اعتماد شنلش پناهِ جان به که بود مجبور او .کند می بیشتر را شرفتن

 به اغواکننده ترسی با او توانست. نمی نحوی به اما ببندد، گونه حیوان های صورت آن روی بر را
 ورگال و شد، بلندتر ها خرخر شبانه، های کابوس از جانورانی شد، خیره انگیز وحشت های ورگال

  دویدند. می بود کشیده دراز او که جایی سمت به ها

 او ها، ورگال از یکی شالق زیر در کند. پیدا را پایش جای بد مکانی در نتوانست کلتی معدنچی
 زمین به را جلویش و پشت دردو زندانی و  ،افتاد زمین روی بر بعد د،خور تلو وتل و کرد تقال

  .اند شده بسته دیگریک به ضخیم طناب یک با آنها که ببیند توانست می حاال ویل انداخت.

 و خرناس سری یک به ساده ریتم و هنگآ آن شد، متوقف گیج حالتی با ها زندانی ستون وقتی
 ضربات از بارانی زیر در ،بودند خورده زمین به که زندانی دو شد. مبدل ها ورگال سمت از غرش
 بود شده هاآن سقوط باعث که چیمعدن .نددش و بلند کردند تقال ،هایشان اسیرکننده سمت از شالق

  بود. کشیده دراز هنوز ،ها ورگال از یکی ی تازیانه ی شریرانه ضربات رغم علی

 نآ به پی در پی اش نیزه سنگین و فوالدی انتهای اب و پیوست اولی به دیگر ورگال یک سرانجام
 تماشا به ترس با که ویل نبود. کار در چیمعدن سمت از واکنشی هیچ .زد ضربه ،حرکت بی مرد

  است. مرده معدنچی نآ که شد متوجه بود، نشسته

 یخاص معنای و کلمه  هیچ بدون فرمانی با کرد. خطور ها ورگال ذهن به هم موضوع آن کم، مک
 دو آن باشد، ها ورگال از دسته آن ی فرمانده رسید می نظر به که ،ها ورگال از یکی سمت از
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 Pioneerمترجم: 

 می وصل مرکزی طناب به را او که بندهایی و کشیدند دست مرده مرد به زدن ضربه از ورگال
 به درست را آن انداختند، بیرون جاده از را آن و برداشتند را اش مرده بدن ،بعد بریدند. را ،کرد

  کردند. پرت ،بودند گرفته پناه آن در بقیه و ویل که زاری بیشه سمت

  

 ترس از کوتاه لین فریادیناو که شنید ویل و رفت فرو جاده نزدیک های بوته درون به پیکر آن
 برخورد صدای .است افتاده اتفاقی چه دانست نمی لینناو ،ماسه در رفته فرو صورتی با برآورد.

 ضمح به او .بود او تحمل حد از فراتر چیزی ،حووض به ،او نزدیک های تهبو میان در ناگهانی
  بود. شده دیر خیلی اما کرد، خفه را صدایش ،شد شروع دفریا نآ که این

 که جایی به سخت نگاهی با و بود هبرگشت حاال او بود. شنیده چیزی نظر به ها ورگال ی سردسته
 بوده معدنچی مرد از صدا آن آیا که بود کنجکاو و د،بو شده خیره بود شده دراز مرده مرد پیکر
 بازی حقه فقط است ممکن ،فرار برای تالشی در ،مرده مردِ که بود بدگمان وضوح به نه. یا است
 بی با را نیزه  و مدآ دار جلو ل نیزهورگا و زد فریاد را یدستور و کرد ای اشاره او .باشد کرده

  کرد. وفر مرده مرد بدن درون به مباالتی

 نقطه به درست و ،بوته درون به طوالنی یمدت او بود. نشده برطرف فرمانده های بدگمانی هنوز
 موزآکار .بود شده خیره ،بود کشیده رنجرش دراز شنل حفاظ استتار در شده پیچیده ویل که ای

 موجود نآعصبانی  و رنگ قرمز چشمان درون به عمیق خیلی که یافت حالی در را خودش
 بود شده تقاعدم برگیرد، گاهن آن از را نگاهش خواست می او است. شده خیره جاده بیرون وحشی

 می او به گذشته سال یک در هلت های موزشآ ی همه اما ببیند. را او ندتوا می موجود نآ که
 آن از چشمانش فتنبرگر که دانست می او و بود، خواهد مهلک و کشنده حرکتی هر که گفت

 های شنل واقعی ارزش د.وش می تهیمن سرش از کوچک و غیرارادی حرکتی نگاه، به
 توانایی به این و نداشت جادو به ربطی بودند، معتقد نآ به مردم از خیلی که طور آن ،استتارکننده

  بماند. حرکت بی موشکافانه نگاه یک زیر در تا گشت برمی اش پوشنده
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 دهانش ورگال. به خیره همچنان ماند، رکتح بی کند، باور تا کرد می وادار را خودش که ویل
 می او بود. معمولش حد برابر دو تپیدنش سرعت نظر به که تپید می چنان قلبش بود. خشک

 سوراخ که ببیند بشنود، را گونه خرس موجود آن تنفس زارآ گوش و سنگین صداهای توانست
 بوی هر و ردهک اریبرد نمونه سبک نسیم از تا خوردند می تکان رامیآ به اش یبین های

    کنند. آزمایش را ای ناشناخته

 نجاآ به دیگر بار یک تا برگشت سریع حرکتی با فوراً بعد برگرداند. را نگاهش ورگال درنهایت،
 هیچ او داد. می پوشش هم را مخصوص ی حقه آن ،ویل های آموزش خوشبختانه شود. خیره

 واییآ هم با آنها کرد. فریاد گروه سمت به را وریدست بعد غرید، ورگال بار این بود. نکرده حرکتی
  کردند. رها جاده کنار در را معدنچی ی جنازه و کردند، حرکت دیگر بار

 پشت در هوراس که کرد حس ویل شدند، ناپدید جاده بعدی پیچ در آنها و شد کم صدا وقتی
 کرد: پچ پچ تحکم با ویل کرد. حرکت سرش

  بمون! حرکت بی -

 با ،ارتش یک عقب دربان  دیده یک -باشند داشته نبالشاند به سپور یک ورگالها هک بود ممکن
 است گذشته سرش از خطر کرد می فکر که را دقتی بی فراری سرباز هر که ،صدا بدون حرکتی

  کرد. می دستگیر را

 خیز سینه آنها .بشمرد صد تا، دهد حرکت ی اجازه بقیه به که این از قبل کرد مجبور را خودش او
  .کشیدند را شانی شده سفت و دردناک عضالت و آمدند بیرون ها بوته میان زا

 جاده سمت به احتیاط با ویل برگرداند، اتراقشان محل به را لینناو که برای ،هوراس به عالمتی با
 به بود. مرده مرد آن بود، کرده فکر که طور همان کند. بررسی را کلتی معدنچی نآ تا رفت

 ورگال مشت و شالق ضربات اثر در صورتش بود. خورده تازیانه شدت به اخیر روز ندچ در وضوح
  بود. شده کوفته و زخمی ها
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 Pioneerمترجم: 

 رفت و کرد رها جا همان را او ویل همین برای دهند، انجام مرد آن برای که نداشت وجود چیزی
  بپیوندد. بقیه به تا

 هایی اشک رد با کرد، نگاه او به لینناو یدرس راه از ویل وقتی کرد. می گریه و بود نشسته لینناو
 ،لرزاند می را بدنش تمام که ،بزرگی های هق هق با هایش شانه و ،بود هکرد لک را صورتش که
 بود، بسته نقش صورتش در بیچارگی از حالتی بود، ایستاده کنارش هوراس رفت. می پایین و باال

  زد. نفسی نفس سرانجام لینناو اد.د می انجام دستانش با معنایی بی و کوچک حرکات و

 که وقتی بیارم... یاد به رو چی همه تونم می ... صداها اون ... فقط آهنگ اون ... اون متاسفم. -
  ... اونا

 گفت: او به رامیآ به ویل

 .راهه به رو چی همه -

 کرد: اضافه ،داد می تکان هوراس سمت به را سرش که او

 هستن! شتناکیوح موجودات اونها من، خدای -

 آنجا را وقت تمام او بود. ندیده را ها ورگال او برد. فرو را دهانش آب دوباری یکی جوگجن کارآموز
 فکر خودش با ویل بود. رفته فرو ای ماسه زمین درون به سختی به که صورتی با ،بود کشیده دراز
 پرسید: کوتاهی صدای با هوراس باشه. وحشتناکی همون به باید هم این جورایی یه کرد،

  ان؟ شکلی چه اونا -

 گفت: او کنی. توصیفشان که بود غیرممکن تقریباً داد. تکان را سرش دوباره ویل

 پا دو روی دماآ مثل اونا اما ،سگ یه و خرس هی بین چیزی یه یا خرسا... مثل چهارپاها... مثل -
  رن. می راه
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 ت:گف تلخی به او برآورد. مرتعش فریادی دوباره لینناو

  نبینم! رو اونا دوباره هرگز بودم امیدوار اُه، خدایا، .وحشتناک یموجوداتپست،  پستن! اناو -

 یک بخواهد که این مثل او کرد. نوزاش را شانه اش پاچگی دست با و رفت او سمت به ویل
 گفت: رامیآ به کند، آرام را کوچک کودک

  بزنن. تبه آسیبی تونن نمی و رفتن اونا رفتن. حاال اونها -

 ترسان لبخندی با کرد، نگاه ویل به او کرد. جمع را جراتش و دل و کرد عظیمی تالش لینناو
 رامآ محض تماس این از که حالی در گرفت، دستش در را ویل دست و شد بلند او صورتش. در

 رچطو که بود دلواپس ،حال همین در دارد. نگه را دستش مدتی لینناو که داد اجازه ویل شد. می
 دارد. کاری چه انجام به صمیمت بگوید نهاآ به
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 

 

 
 

 

  ادی؟د دست از رو عقلت اونها؟ کردن تعقیب -

 کند. باور را بود شنیده که را آنچه نبود قادر و ،شد خیره نقش ریز و مطمئن پسر آن به هوراس
  کرد. ای دوباره سعی هوراس پس نگفت، چیزی ویل

 نبینن. رو ما چیزا اون که بودیم امیدوار و بودیم شده مقای ها بوته این پشت ساعت نیم ام ویل، -
  بدی؟ دیدنمون برای ای دوباره شانس اونا به و کنی، تعقیب رو اونا خوای می تو حاال

 حرف تواند نمی که ستجایی هنوز لینناو که شود مطمئن تا کرد اطراف و دور به نگاهی ویل
 هوراس به او کند. رطخ احساس ضرورتی هیچ بدون دختر آن خواست نمی وا بشنود. را هایشان
 داد: هشدار

  .پایین بیار رو صدات -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 پرسید: او کرد. صحبت ،تر خشمگین حال این با اما ،رامترآ خیلی دوستش و

  میاد؟ گیرمون چی اونها کردن تعقیب با چرا؟ -

 را او هم حاال همین ها ورگال کردن تعقیب ی ایده اً،حقیقتشد.  پا نآ پا این بذمع حالتی با ویل
 موجودات آنها است. نرمال حد از تندتر خیلی قلبش ضربان که کند حس توانست می بود. ترسانده
 عاری وضوح به ،بود درآمده نمایش به که زندانی آن سرنوشت به توجه با و بودند انگیزی وحشت

  .بودند شفقت یا و ترحم احساس گونه هر از

 رامیآ به او دادند. می دست از نباید که بود موقعیتی این که بفهمد توانست می او حال،  ینا با
 گفت:

 به ده می انجام رو کاری داره دشمنت چرا که این دونستن که گه می بهم همیشه هلت ،ببین -
   .تره اهمیت با حتی واقع در گاهی کاریه. چه انجام حال در اون بدونی که مهمیه همون

 گفت: او داد. تکان را سرش سماجت با اسهور

  گیرم. نمی رو اش نکته -

 حقیقت، در .بود احمقانه و مسئوالنه غیر ،رآو وحشت ،خطرناک اصرار یک ،ویل ی نقشه او نظر از
 عدم که این مورد در ،گیلنحرفهای  اما نه. یا اوست با حق آیا که نبود مطمئن کامالً هم ویل

 و حواس طور همین و زد، می زنگ هایش گوش در هم حاال همین هک نده ونشن رو اطمینانت
 موقعیتی این که گفتند می او به بودند، شده حساس و تیز هلت های آموزش توسط که غرایزی

 گفت: او دهد. دست از نباید که ست

 و برن. می جایی یه رو اونها و کردن دستگیر رو کلتی های چیمعدن ورگالها که دونیم می ما -
 که باشه شانسی یه این شاید .ده نمی انجام دلیل بدون رو کاری هیچ مرگارث که دونیم می

  کنه. می کار چه داره اون بفهمیم
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 گفت: او انداخت. باال ای شانه هوراس

  خواد. می برده اون -

  داد. تکان نه عالمت به سرعت به را سرش ویل و

 چرا؟ نمی .هداشت عالقه ها معدنچی به فقط ونا گفت لینناو ها؟ معدنچی تنها چرا و چرا؟ اما -
 بفهمی؟ تونی

  کرد. می درخواست بزرگتر پسر از داشت او

 اطالعات از جزیی کوچکترین رویاغلب  ها جنگ گه می همیشه هلت باشه. مهم تونه می این -
   چرخن. می

 رامیآ به انجامسر کرد. می فکر بود گفته ویل چه نآ مورد در وفشرد،  برهم را هایش لب هوراس
 بود: موافق او داد. تکان موافقت به سری

  باشه. تو با حق ممکنه کنم فک خوب، بسیار -

 خودش روش با و بود مظمن او اما مبتکر. فرد یک حتی یا و ،نبود سریع متفکر یک هوراس
 هوراس بود. کرده درک را ها ورگال کردن تعقیب لزوم ،هایش حس و غرایز با ویل منطقی.

 ببیند توانست می بود، کرده فکر اش درباره که حاال .بکشد زحمت کمی آن فهم برای بود ورمجب
 شده ردیف دالیل به او .است نکرده ی ارائهوار دیوانه و مخاطره پر پیشنهاد هم آنقدرها ویل که
 افزود: او داشت. اعتماد رنجر موزآکار ی

  یم.بیفت راه هبهتر کنیم، تعقیبشون خوایم می اگه خب، -

 گفت: او داد. تکان را سرش و شد خیره او به حیرت با ویل و

 لینناو که اینه تو کار کنم. دنبال تنهایی رو اونها خوام می من کرد؟ صحبت ما مورد در کی ما؟ -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  برگردونی. عقب به سالم و صحیح رو

 گفت: خلقی کج کمی با بزرگتر پسر

 تو و بمونم تو با که اینه شده، داده توضیح همب گیلن توسط که طور همون کار من، کی؟ گفتی -
  دارم. نگه دردسر از دور رو

 گفت: او به ویل

  دم. می تغییر رو تدستورات من خب، -

 گفت: تمسخر با او خندید. هوراس بار این اما

 دستورات اون گیلن .بدی تغییر رو من دستورات تونی نمی تو ؟شدی سیرئ تو و ردهمُ کی خب -
  توه. از باالتر اش رتبه اون و ادهد من به رو

 کرد: متهم را او ویل

  میشه؟ چی دختره و -

 گفت: او کرد. دادن گیر جواب برای هوراس ای لحظه برای

 پیدا عقب به رو راهش خودش تونه می اون و ،دیم می بهش رو باربر اسب و لوازم و غذاش ما -
  کنه.

 گفت: میزآ کنایه ویل

  رسونه. یم رو ات مردونگی این -

 حالت آن در بحث نآ دام در فتادنا دام به از که حالی در داد، تکان را سرش دوباره فقط هوراس
 داد: جواب او کرد. می اجتناب
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 پس باشه. تو با حق ترسم می خب همیته.ابا خیلی خیلی عوموض این گفتی که بودی کسی تو -
 یک با و مرزیم نزدیک خیلیحاال ال بهرح ما. مثل کنه، دنبال رو خودش شانس همجبور لینناو

  .ستکلتیکا از بیرون اون ،سواری اسب دیگه شب

 خودش و شود رها خودش حال به که طور آن ،لینناو کردن رها فکر از هوراس حقیقت، در
 بزرگ دخترها به نسبت آمیز احترام و مهربانانه حس یک با او مد.آ نمی خوشش ،بپیماید را راهش

 ی مدرسه در هوراس که زمانی اما بود. خوبی راهمه و آور حیرت و سرزنده دختر لینناو بود. شده
 دوم مرحله در شخصی احساسات و بود داده وظیفه انجام از قویی حس او به بود گذرانده نظامی

  گرفت. می قرار

 کرد: اشاره او کرد. سعی دیگر بار یک ویل

 .کنم حرکت تر سریع خیلی تو بدون متون می من -

 کرد: قطع را حرفش فوراً هوراس اما
 رو ها اسب ما نداریم. نیازی سرعت به کنیم تعقیب رو ها ورگال خوام می اگه چی؟ که خب -

 رو ها زندونی اون مجبورن اونا وقتی خصوص به نداریم، تعقیبشون برای دردسری هیچ ما داریم.
  ببرن. همراهشون هم

 او رفت. ترباال ای برنده امتیازات با و برد می لذت ویل با بحث ی تجربه از که شد متوجه هوراس
 او روی باشد اش متوجه که آنچه از بیشتر رنجرها خیلی با گذرانی وقت شاید کرد، فکر خودش با

  اشته.گذ تاثیر

 زوهن بخوای تو اگه میشه چی و کردیم؟ پیدا اهمیتی با واقعاً چیز ما اگه میشه چی عالوه، به -
 موقع اون اگه بشه؟ فرستاده بارون به پیغامی یه باشه الزم هم موقع همون و کنی تعقیب رو اونا
  برسونم. رو پیغام ،دی می ادامه تعقیب به تو وقتی م،تون می من بشیم. جدا تونیم می باشیم، تا دو

 در که حاال .است درست هوراس حرف کند تصدیق بود مجبور او کرد. بررسی را ایده آن ویل
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 گفت: سرانجام او .باشد داشته کنارش در را کسی که بود منطقی ،ردک می فکر موردش

  بگیم. لینناو به باید ما اما خب، خیلی -

 پرسید: دختر

 بگین؟ بهم رو چی -

 کوتاهی صدای با و بودند ایستاده که جایی متری چند به لینناو کدامشان، هر سوی از توجه بدون
 کرد: شروع هوراس کردند. می نگاه یکدیگر به صرانهمق حاال پسر دو .بود آمده ،کردند می بحث

  ... که فهمی می داشت... ای ایده یه آه،... ویل -

 اوضاع وقتیاما،  نه. یا دهد ادامه دارد قصد دوستش آیا ببیند تا شد خیره ویل به و کرد، مکث بعد
 گفت: رامیآ صدای اب دختر نآ نبود. کار این انجام به نیازی شد وارونه

 کنین. تعقیب رو ها ورگال که ریختین می نقشه شتیندا -

 کرد: متهم را لیننوا او کردند. بدل و رد نگاهی ،دهد جواب ویل که این از قبل ،موزآکار دو و

 دادی؟ می گوش داشتی -

  داد. تکان نه تعالم به را سرش لیننوا

 کار چی دارن اونا میمبفه که ماست شانس این بشه. انجام باید که هچیزی واضحترین این نه. -
  ن.دکر دستگیر رو ها معدنچی چرا و کنن می

 را جمع ضمایر از ی که استفاده یافت حالی در را خودش ویل دقیقه ندچ نای در بار دومین برای
 پرسید: لیننوا از او کرد. می خاطرنشان جمالت در

 چیه؟ مون شانس از ورتظمن دقیقاً شانسمون؟ -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 نداخت.ا باال ای شانه لیننوا

 هیچ وسط اینجا رو من شماها میام. شماها با ممن کنین، دنبال رو اونا دوتا شما اگه واضحه،  -
  کنین. نمی رها خودم حال به کجا

 گفت: او .کرد شروع هوراس

  ورگالند. اینا اما... -

 شد. خیره او به رامیآ به و چرخید لیننوا و

  بودم. گرفته رو نتیجه همین -

 همین برای انداخت، باال ای شانه رنجر موزآکار کرد. ویل به بیچارگی روی از نگاهی هوراس
  کرد. سعی دوباره هوراس

  ... تو و .نخطرناک ااون -

 بیاورد، لیننوا یاد به را ترس این دالیل البته و ،ها ورگال از ترس خواست نمی او کرد. مکثی او
 گفت: او زد. او به یکمرنگ خندبل و شد بود کرده گیر نآ در هوراس که ای مخمصه متوجه لیننوا

 نه کنین تعقیبشون که ریختین می نقشه شماها کنم فک اما م.ستر می اچیز اون از من ببین، -
  بپیوندین. اونا به که این

 گفت: ویل

  مونه. اصلی ی ایده اون -

 گفت: ویل به او چرخاند. او بر را نگاهش لیننوا و

 از بشیم. نزدیک بهشون خیلی نیستیم مجبور درمیارن، ونخودش از اونا که صدایی با خب، -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 فک باشه. دارن سرشون توی اونا که هایی نقشه اون کردن رو برای شانسی یه ممکنه این طرفی،
 بیاد. خوشم کار این از کنم

 خیلی ،داشت ها ورگال از ترس برای بسیاری دالیل لیننوا کرد. ارزیابی را او جدید احترامی با ویل
 مرگارث به ای ضربه کردن وارد خاطر به را ترس آن داشت تمایل هنوز و ،هوراس یا و او از بیشتر
 گفت: نهایت در ویل بگذارد. کنار

 مطمئنی؟ -

  داد. تکان را سرش لیننوا و
 موجودات احساس اون شنود ی حوزه در بودن دورنمای از مطمئناً نیستم. طمئنم اصالً نه، -

 نمی خوشم خودم حال به اینجا در شدن رها خیال بی ی ایده از طور، همین اما کنم. می تهوع
 د.آ

 کرد: شروع هوراس

  ... کنیم نمی رهات خیال بی ما -

 پرسید: هوراس از او چرخید. او سمت به لیننوا و

 بگی؟ چی کار اونبه  خوای می پس -

 کرد: تایید هوراس ببرد. بین از را کلماتش ی طعنه تا زد می ضعیفی لبخند که حالی در

  کنم. فک کردنت، رها -

 گفت: لیننوا

 کردن تعقیب یا و دزدها، یا و دیگه ورگال گروه یه از فرار بین انتخاب تویخب،  دقیقاً. -
  کنم. می انتخاب رو دومی ، منتا دو شما با ورگال تعدادی
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 شد: متذکر او به ویل

  امونی. در نسبتاً کنی، رعبو اون از وقتی دوریم. مرز از روز یه تنها ما -

 گفت: او داد. تکان انهممصم را سرش لیننوا اما

 یه که باشه مفید شما برای ممکنه طرفی، از کنم. می امنیت احساس بیشتر دوتا شما با من -
 شبونه های نگهبانی برای بیشتر نفر یه ،معنیش این باشین. داشته دنبالتون هم رو دیگه نفر

  شماست. برای بیشتر بخوا معنیش ست.

 گفت: هوراس

  بیاد. ما دنبال بتونه اون که این برای  شنیدم که ست معقوالنه دلیل اولین این -

 نحوی به پسر دو هر و است. گرفته را تصمیمش لیننوا که بود شده متوجه هوراس ویل، مثل
 که نیست زمین روی بر چیزی هیچ ،باشد گرفته را تصمیمش لیننوا وقتی که بودند شده متوجه

 گفت: او زد. لبخند او به لیننوا دهد. تغییر را اش عقیده کنند مجبورش تا دهند انجام بتوانند آنها

 کنیم می رو کار این داریم وقتی .باشیم حرافی حال در جا این رو روز ی همه خواین می خب، -
  شن. نمی نزدیکتر ها ورگال اون

  رفت. بودند بسته را ها اسب که جایی سمت هب و چرخید اش پاشنه روی بر او و
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 یها ذهن با موجوداتی آنها بود. تر راحت دنداشت انتظار که چیزی نآاز  ها ورگال کردن تعقیب
 معدنچی بردن هم نآ که ،بودند متمرکز انجامشان حال در ی وظیفه روی بر تنها و بودند، ساده
 ی حمله از ترسی هیچ ها قسمت ینا در آنها بود. شان ایینه مقصد سمت به کلتی های

 همین برای بودند، شده رانده بیرون نواحی این ساکنان ی همه کنون هم نداشتند، غافلگیرانه
 شان، ثابت ییاآو هم نداشت. وجود ها ورگال سر پشت در سپوری هیچ یا و پیشرو بان دیده هیچ
 کنندگان تعقیب بود ممکن که صدایی هر خوبی همان هب ،رسید می نظر به بدشگون ابتدا در که

  پوشاند. می را ،کنند ایجاد شان

 به شده بسته طور همین ها معدنچی کردند. می اتراق محلی هر در راحت خیلی آنها شب، در
 می کشیک آنها از ینگهبان ،خوابیدند می ها ورگال گروه ی بقیه وقتی و ،نددمان می باقی هم
  بود. ها دنچیمع مراقب و داد

 ویل ذهن در ،داشتند رویشان پیش در ها ورگال که سویی و سمت از ای ایده دوم، روز شروع با
 تاگ حواسبه  و کرد، می سواری اسب جلوتر متری سی داشت او کرد. گیری شکل به شروع
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 Pioneerمترجم: 

 کرد کم را سرعتش کمی لحظه، آن در بود. کرده اتکا رویش پیش در خطری هر شناسایی برای
 گفت: ،بود کرده حیرت کمی که ،او روند. پیش او با همراه تا شد لیننوا و هوراس منتظر و

  رن. می فیشیر سمت به اونا منظر به -

 ،ببینند را بلند و سربرآورده های صخره آن توانستند می آنها فاصله، ینهم از ،هم حاال این هم
 یک خودش کلتیکا .بودند برده آسمان به سر عظیم شکافت آن سمت دیگر از برجی چونهم که

 ،هوراس کرد. می گری جلوه کلتیکا از باالتر متر صدها مرگارث قلمرو اما بود، کوهستانی کشور
 گفت: ،داد می تکان ها صخره نآ سمت به سری که حالی در

   م.یاب پایین نردبون و طناب با ها صخره اون از ندارم دوست اصالً -

 بود: موافق ویل

 بتونی تا کنی پیدا مرگارث طرف توی تراز هم فضای یک مجبوری بکنی، رو کار نای اگه حتی -
 و .اندکه بسیار تعدادشون ها مکان اون ظاهراً و .بیای کلتیکا سمت به و کنی عبور فیشیر روی از

 می شکاف کف سمت به تند شیب یه با مستقیم و راست خیلی ها صخره که اینه ترشممه بخش
  رن.

 گفت: او کرد. نگاه دیگری به یکی از لیننوا

 به طوری همون کشه می نقشه داره اون شاید داده. انجام رو کار این بار یه مرگارث حال این با -
  کنه. حمله آرالوئن

 لیننوا و ویل کرد. می ارزیابی را لیننوا های حرف حال همین در و کرد، متوقف را اسبش هوراس
 در ردنی سر های مربی که هایی درس آن میان در هوراس ،ثانیه چند برای ایستادند. کنارش در

 نه عالمت به را سرش بعد می جوید. را لبش حال همین در و ،کاوش کرد بودند کرده فرو ذهنش
 گفت: سرانجام او داد. تکان
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 یه بیاد حساب به نظامی ی لهحم یه که این از رتبیش کلتیکا به حمله متفاوته. موقعیت یه این -
 خیلی تونن می مردا اون و نداشته نیاز کار این برای مرد تا پونصد از بیشتر اون سریعه. زتا و تاخت
 تا چند با تونه نمی اون و -داره نیاز ارتش یه اون آرالوئن، به حمله برای کنن. حرکت سریع

  .بده عبور فیشیر روی از و بیاره پایین ها صخره اون از رو ارتش یه طنابی پل و نردبون

 ی جنبه ظاهراً بود. جدید او برای هوراس از جنبه این کرد. ارزیابی را هوراس عالقه اب ویل
 مدفون اش شمشیرزنی ورآ فتشگ مهارت زیر در ،گذشته ماه هفت هشت در هوراس آموزشی

 صحبت: به کرد شروع ویل بود. شده

 ؟ ... باشه داشته وقت اون اگه طمئناًم اما -
    تر. قاطعانه بار این داد، تکان نه عالمت به را سرش دوباره هوراس اما

 پایین ها صخره از رو اونها ونیت می تو باشه، کافی وقت اگه .بله ،ها ورگال و در مورد مردا -
 بدی. انجامش تونی می اما ،کشهب طول ها ماه ممکنه کار این بدی. عبور فیشیر روی از و بیاری

 در که این ،بشه خشپ اش شایعه که داره وجود یبیشتر شانس بکشه طول بیشتر یچ هر ،چه اگر
 هستی. کاری چه انجام حال

 تدارکات، غذایی، مواد ذخایر های واگن سنگین، های اسلحه -داره تجهیزات به نیاز ارتش یه اما 
 نر یگاوها و ها اسب ها. اسلحه تعمیر برای آهنگری تجهیزات و زاپاس، های اسلحه چادرها،

 پایین ها صخره روی از طوری اون رو اونها ی همه تونی نمی هرگز تو ها. واگن کشیدن برای
 ؟بدی عبور فیشیر روی از رو اونا خوای می چطوری بکنی، رو کار این بتونی اگه حتی و .بیاری
  ... که بگه داشت عادت کارل سر نیست. شدنی

 گفت: لب زیر او شد. سرخ و ،اند شده خیره او به کنجکاوی با قیهب که شد متوجه او

  .باشه داشته ادامه و باشه داشته ادامه طور همین معنیش این نیست که -

  واداشت. رویی پیش به دوباره را اسبش و
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 Pioneerمترجم: 

 گرفته قرار موضوع از دوستش فهم تاثیر تحت اوافتاد،  دنبالش راه به و داد تکان را سرش ویل اما
 گفت: ویل بود.

  ساختی. خوبی خیلی منطق تو اصالً. ،نه -

 گفت: لیننوا

  چیه؟ مرگارث ی نقشه که ذاره می باقی جواب بی برامون رو سوال این هنوزم این که -

 گفت: او انداخت. باال ای شانه ویل

  بفهمیم. زود خیلی کنم فک -

 بانی رود. دیده موقعیت به دیگر بار تا راند پیش به را تاگ و

  شدند. نقشه نآ متوجه روز همان غروب در آنها

 کردند: دریافت را ،افتاد می داشت اتفاقی چه که این مورد در ،ها نشانه اولین آنها بل،ق مثل
 صدای بعد خورد. می چوب و سنگ روی بر که ها چکش تپ تپ و جرنگ جرنگ صدای
 شکافتن. ثابت اما ،نامنظم صدای -کرد تر نزدیک مطلب فهم به را نهاآ که داشت وجود دیگری

 پیچ تا جاده امتداد در دقت با و شد، ادهپی اسب از ، وبایستند که داد عالمت نفر دو آن به ویل
  رفت. پیش به نهایی

  بعدی، ی تکه سمت به استتار و پوشش از تکه یک از کردن با حرکت و شنلش، در شده پیچیده
 را جاده امتداد و ،بیابد بهتری دید ی نقطه تا زد بر میان را دهکده و رسید، جاده انتهای به او

 که چوبی، برج چهار دید: ساخت را حال در چوبی ساختمان دو او باالی ،فوری خیلی تقریباً ببیند.
 فراز بر و ،بودند شده متصل هم به چوبی ستونی تیرهای شاه و محکم بسیار یطناب های کابل با

 در که شد متوجه او و تپید، می شدت به قلبش بودند. برآورده سر مجاورش دهکده ی حومه
  شود. مطمئن تا رفت جلوتر اما ت.سچیزی چه دیدن لحا
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 در بود. ساختش نهایی مراحل در که عالی بسیار چوبی پل یک ترسید. می نآ از که بود همانی
 کرده کشف را فیشیر کلتیکایی سمت با سطح هم تقریباً ای نقطه ،مرگارث فیشیر، دیگر طرف

 حفاری ها، صخره میان در طبیعی باریک ی لبه آن .بود شده کشیده باریک ی لبه یک که ،بود
 جفت ،برج چهار ید.آ پدید تراز هم و مسطح زمین از بزرگ مکان یک تا بود شده عریض و شده

 .بودند شده وصل هم به عظیمی طنابی های کابل با و بودند، ایستاده فیشیر طرف دو در جفت
 دادن عبور توانایی که -داشت وجود فیشیر روی بر کامل نیمه چوبی مسیر یک نهاآ حمایت در

  .وردآ می وجود به فیشیر ورآ سرگیجه عماقا روی از را پهلو به پهلو مرد شش

 چکش بودند، کرده ازدحام چوبی یبنا نآ روی بر بودند کلتی های زندانی حوضو به که مردانی
  ورگال سرکارگرهای توسط که بود هایی تازیانه از شالق صدای کردند. می اره و کوبیدند می

 .شد می استفاده

 یرو که رسید می گوش به تونلی ی دهانه از نگس بر چکش کوبیدن صدای سرشان، پشت در
 در یکرَاز تَ بزرگتر خیلی بود. کرده باز سر ،پل جنوب متری پنجاه حدود شده، عریض یلبه  نآ

 طور همین اام -مرد یک های شانه از عریضتر کمی تنها -رسید نمی نظر به ای صخره ی کناره
 بر کردند، می کار تونل ورودی روی بر داشتند سخت کلتی یها زندانی کرد می تماشا ویل که

 می وسعت باز کوچکِ فضای آن به و کرده تر عریض را نآ و کوبیدند می سخت سنگ روی
  دادند.

 بودند برآورده سر مرگارث، قلمرو سمت در ،دیگر طرف در که تیره های صخره به نگاهی ویل
 وجود ،باشد مدهآ پایین تراز هم ی لبه سمت به که نردبانی یا طناب از ای نشانه هیچ انداخت.
 باریکی های ترک میان از باید هایشان زندانی و ها ورگال کرد، استدالل خودش برای او نداشت.

  باشند. کرده عبور ها صخره بین

 متر پانزده کرد. می عبور فیشیر روی از داشت حاال بودند کرده تعقیب جا این تا آنها که گروهی
 آن رضع بود. جا نآ در موقت چوبی مسیر یک تنها و بود ساخت حال در هنوز پل مسیر از نهایی
 به هم سر پشت که طور آن کنند، عبور آن روی از بتوانند ها کلتی که نبود کافی هاقدر آن مسیر
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 های شدن پایین باال و ،کوچک یجاپاها به کلتیکا های معدنچی اما بودند، شده بسته هم
  شدند. رد ای حادثه هیچ بدون نهاآ و داشتند عادت ورآ سرگیجه

 که بود وقتش است. کرده مشاهده بار اولین برای کافی ی اندازه به کرد، فکر خودش با ویل
 بعد کرد. طی وار کرم حرکتی با شکسته های صخره استتار میان در را شترگب مسیرِ او برگردد.

 از و فرونشست، رسید، نهاآ به وقتی برگشت. ،بودند منتظرش دیگران که جایی به ،شده خم مالًکا
 با همراه داد، می نشان او به را خودش داشت خرآ روز دو تنش این داد. تکیه ها صخره به پشت
 از فیزیکی نظر از چقدر شد متوجه وقتی کرد حیرت کمی او بود. مسئول او که ین واقعیتا فشار

 ،کمال و تمام نیچن این ندتوانست می روانی های فشار که دانست نمی اصالً او است. ادرآمدهپ
  د.نبربای او از را فرد یک انرژی و قدرت

 گفت: هوراس

 دیدی؟ چیزی افته؟ می داره اتفاقی چه خب -

 گفت: هوراس به او کرد. نگاه او به خستگی با ویل

  سازن. می زرگب خیلی خیلی پل یه دارن اونا پل. یه -

 کرد: تکرار او کرد. اخم بود، شده گیج کامالً که هوراس

 خواد؟ می پل یه مرگارث چرا پل؟ یه -

 اینجا بده. عبور روش از رو ارتش یه که بزرگ اونقدر .بزرگه خیلی خیلی پل یه اون که گفتم -
رو  هیزاتتج اون ی همه و ارتش یه تونه نمی مرگارث چطور که کردیم می بحث داشتیم ما

 رو کار این تا ساخته می پل یه داشته ناو مدت این توی بده، عبور فیشیر روی از و بیاره پایین
  بده. انجام

 گفت: او کرد. می بازی تشکاژ روی بر ینخ با لیننوا
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  خواست. می رو ها کلتی اون همین برای -

 داد: بیشتری توضیح او شدند، خیره او به پسر دو نآ وقتی

 پذیرش برای رو مهارت اون مرگارث های ورگال ان. ماهری خیلی زنهای تونل و بناها اونها -
  نداشتن. این مثل چیزی

 گفت: ویل

 توی غار یه ی دهانه شبیه چیزی یه -باریک خیلی ترک یه زنن. می دارن هم تونل ااون -
  کنن. می ضشیعر دارن و -مرگارث طرف

 پرسید: هوراس

  میشه؟ ختم کجا به -

  انداخت. باال ای شانه لوی و

 طرف در مرگارث فالت کنار، به اینا ی همه ریم.ادربی سر شزا که باشه مهم ممکنه دونم. نمی -
 چون ،باشه تا دو این بین ارتباطی یه باید اما ست. نقطه این از باالتر متری صد هنوز فیشیر دیگه
  نبود. نردبون و طناب از ای نشونه هیچ

 کرد. می ارزیابی را جدید اطالعات آن و ،رفتن جلو و عقب به کرد عشرو و ایستاد هوراس
 گفت: درنهایت او بود. رفته درهم تفکر با صورتش

  .گیرم نمی رو اش نکته -

 گفت: او به ،صدایش در خشم اندکی با ،ویل

 روی که هست یغور و بزرگ پل یه .گیری مین رو اش نکته که نیست سخت مااونقدر هوراس -
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 و ارتششون تتجهیزا و هاش ورگال تمام و مرگارث که هبزرگ ماونقدر -شده اختهس فیشیر
  بشن. رد روش از خنده و شوخی و آواز و رقص با همه و همه و شون نر ایگاو و آهنگراشون

 لیننوا اما ،بود رامآ ظاهر در او بخشد. پایان را اللحنش شدید سخنرانی ویل تا شد منتظر هوراس
 سکوتی تا داد مدتی اجازه برای هوراس ببیند. صورتش در را عصبانیت خسر رد توانست می

 گفت: میزیآ فریب آرام صدای با بعد و شود برقرار بینشان ضعیف

 آره؟ شد، تموم حرفت کامالً -

 او است. کرده روی دهزیا چقدر که شد متوجه و شد جا به جا زینش روی بر معذب حالتی با ویل
 گفت:

 .آره خب... -

 با و بادقت خیلی هوراس دهد. ادامه تا کرد هوراس به ای عذرخواهانه اشاره حال همین در و
 گفت: محکمی کیدتأ

 شما که هایی نقشه توی چیزا این به چرا که اینه آرم نمی در سر ازش من که چیزی اون -
  نشده. ای اشاره هیچ ،وردینآ بدست

 گفت: او کرد. بلند سر کنجکاوی با لیننوا

  ها؟ نقشه کدوم ا؟ه نقشه -

 شد متوجه او بماند. منتظر اه نقشه نآ مورد در توضیحی گرفتن برای او تا کرد ای اشاره ویل اما
 می آماده داشت که میزیآ طعنه جواب و ،است کرده اشاره حیاتی ی نکته یک به وراسه که

 گفت: رامیآ به او رفت. بین از فوراً کرد

  .بود شدهن اشاره فیشیر روی لپ یه هب هرگز ها نقشه توی توه. با حق -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  گفت: هوراس

 یه باید اون که بودی کرده فک تو .نیست اهمیت بی و کوچیک موضوع یه نظر به این و -
  بود. می ااون توی جایی

 سوالش بود شده تحریک اش کنجکاوی دوباره حاال که لیننوا داد. انتک موافقت به سری ویل
  کرد. تکرار را

 ان؟ چی کنین می صحبت موردش در دارین که اه نقشه این -

  کرد. او به ای دلسوزانه نگاه هوراس 

 دست به قبل ی هفته چند رو مرگارث جنگی های نقشه از کپی یه -استادش -هلت و ویل -
 میون از و ها کوهستان از مرگارث نیروهای چطوری که این مورد در زیادی اتیئزج وردن.آ

 کار این خواد می کی که تاریخی حتی داشت. وجود انمی بیرون پس استپ تیری ی رودخونه
 ای اشاره هیچ فقط  .کنن کمک اونها به دارن قصد اسکاندی مزدورای چطور که این و ،بشه مانجا

  .بود نشده ها نقشه اون توی پل این به

 پرسید: لیننوا

  نبود؟ چرا -

 درونش در لحظه هر ترس و دید، می ا، ربود برایشان کشیده مرگارث که ای نقشه داشت ویل اما
 گفت: او یافت. می رشد

  بیفته. دستمون ها به نقشه اون خواسته می مرگارث که، این مگه -

 گفت: فوراً هوراس

  مرده. کار اون اثر در مرداش از یکی کنار، به اینها ی همه ست. احمقانه -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  شد. خیره هوراس چشمان به رامیآ به ویل

 در فقط ده. نمی اهمیتی دماآ ی بقیه زندگی به اون گرفت؟ می رو رگارثم جلوی کار اون -
 هب کنی، نمی پیدا چیزی برای دلیلی وقتی گه: می همیشه رو حرفی یه هلت کن. فک موردش

  بره. می منفعت هاماجرا اون از کی که بپرس خودت از و ،باش پیامدش و نتیجه ترین ممکن دنبال

 گفت: لیننوا

 بوده؟ چی ها نقشه ناو کردن یداپ نتیجه خب، -

 گفت: معطلی بدون هوراس

   کنه. سد رو پس استپ تیری ی نهورودخ برده تا اوثال های دشت سمت به رو ارتش دانکن شاه -

 کرد: بیان را سوالش دوم قسمت و داد تکان موافقت به سری لیننوا

 ببره؟ سود کار اون از ممکنه کی و -

 ،است رسیده آن به او که ای نتیجه همان به لیننوا که ببیند توانست می او کرد. نگاه او به ویل
 گفت: رامآ ویل خیلی لحظه، همان در و رسیده،

  باشن. قالبی ها نقشه اون اگه ،مرگارث -

  شود. متوجه را نآ ی نکته که نبود سریع نقدرآ هوراس داد. تکان تایید سری با لیننوا

 چیه؟ منظورت قالبی؟ -

 گفت: ویل

 ارتش هخواست می اون کنیم. پیدا رو اه نقشه اون ما خواسته می مرگارث که اینه منظورم -
 جایی پس استپ تیری چون ارتش. کل -بشن جمع هم دور اوثال های دشت توی رالوئنآ
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 یه -میشه انجام اینجا از واقعی ی حمله گیره. می صورت جا اون از واقعی ی حمله که نیست
  میشه. نابود بعد و ،افته می تله توی ارتشمون و سر. پشت از غافلگیرانه ی حمله

 سر پشت از عظیم حمله نآ پیامدهای و نتایج توانست می او شد. گشاد ترس با هوراس چشمان
 ستهد و ،روبرو از ها اسکاندی و ها ورگال از ای دسته بین ها آرالوئنی .دکن مجسم ذهنش در را

 -بود فاجعه یک برای دستورالعملی این افتادند. می دام به ناسرش پشت از ها ورگال از دیگر ای
 گفت: او ترساند. می را ژنرالی هر که فاجعه از نوعی

 حاال. همین بگیم. بهشون بریم باید پس -

  داد. تکان موافقت به سری ویل

 که تونلی اون نمش.یبب خوام می که هست هم ای دیگه چیز یه اما بگیم. بهشون که ریم می ما -
 ختم کجا به که این یا و ،ست کاره نیمه هنوز ای شده موتم اون دونیم نمی ما کنن. می حفر ارند

  بندازم. شهب نگاهی یه امشب خوام می میشه.

 او داد. تکان نه عالمت به را سرش هوراس ،کند تمام را حرفش بتواند ویل که این از قبل اما
 گفت:

 کنی ارضا رو کنجکاویت بتونی که این برای فقط تونیم نمی ما بریم. حاال همین باید ما ویل، -
  بزنیم. پرسه بر و دور این

 :گفت او رساند. پایان به را بحث نآ که بود لیننوا این

 پی رو اون بشیم مطمئن باید اما بفهمه. رو موضوع زودتر چه هر باید شاه هوراس. توه با حق -
 ببره وقت ها هفته ممکنه کنه می صحبت موردش در داره ویل که تونلی فرستیم. نمی سیاه نخود

 ارتش تا باشه دیگه ی حقه یه تونه می چیزا این تمام برسه. بست بن به تونه می و بشه تکمیل تا
 که جایی تا مجبوریم کنه. گسیل سرش پشت از محفاظت برای رو نیروهاش که کنه متقاعد رو ما
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 من پس بیشتره، ساعت چند برای شدن منتظر معنیش این اگه بیاریم. در سر چی همه از ممکنه
  بمونیم. منتظر گم می

 نسبت ،ها استراتژی از بهتری فهم او رسید می نظر به حقیقتاً شد. خیره دختر به کنجکاوی با ویل
 ی درناپذیر تردید توانایی و قدرت طور همین و دارد. ،رود می انتظار ندیمه یک از که نچهآ به

  بوده. صحیح گیلن ی ایده که گرفت نتیجه ویل داشت. وجود شمورد

 به نزدیکتری نگاه و شیم می رد پل روی از امشب ما .میشه تاریک هوا هگدی ساعت یه ،هوراس -
  ندازیم. می جا همه

 گفت می اش غریزه نبود. خوشحال او کرد. می نگاه همراهانش از یکی نآ به یکی این از هوراس
 با مقابله در او اما کند. خشپ را پل وجود خبر و تمامتر، چه هر تسرع با براند، اسب حاال همین که

 داشت. باور ،است خودش از بهتر ویل استنتاجی قدرت که این به هنوز و .بود آورده کم رای ویل
 را اکراه خودش با او پیچ. در پیچ افکار این برای نه ،ددی می آموزش کردن عمل برای هوراس
 گفت: او شود. متقاعد که کردمجبور

  ریم. می فردا اما .ندازیم بهش می ینگاه یه امشب ما خب. خیلی -

 با او .برگشت اش قبلی بانی دیده ی نقطه به ویل دقت، با حرکتی با و شنلش در شده پیچیده
 از دقیق ای نقشه تا داشت خواهد انتظار او از لته که کرد فکر این به و کرد، بررسی را پل دقت

  کند. یمترس چوبی یبنا نآ

  پیچید. فضا در شپیور صدای که نبود موقعیت نآ در دقیقه ده از بیشتر او

 که هبود هبانگن یک هشدار و خطر آژیر این که کرد رفک ای لحظه برای ترسان. ،زد خشکش او
 ورگال گلویی تو های فریاد و بیشتر تازیانه صدای او بعد .بود دیده را ها صخره میان در شحرکت

 سمت به پل روی از را ها کلتی داشتند نهاآ که دید کرد، بلند را سرش که وقتی و ،دشنی را ها
 گذاشتند. می هم روی را ابزارشان ،رفتند می که طور همین ها زندانی راندند. می تمام نیمه تونل
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  بستند. مرکزی ضخیم طناب  به را نهاآ دوباره ها ورگال

 فرو ها تپه پشت در که دید را یدشخور وار نحنیم ی تکه آخرین ویل غرب، سمت به نگاهی با
 آن به ها زندانی حاال است. درآمده صدا به کاری روز پایان برای شپیور که شد متوجه و ،رفت می

  گشتند. برمی  شدند، می داشته نگه نآ در که جایی
 ندانیز دو که وقتی درست مد،آ وجود به کوتاهی ی مجادله تونل، ی دهانه به مانده متر چند

 با کنند. بلند را ،بود کشیده دراز نجاآ هک ،مرد یک داشتند سعی و بودند کرده توقف کلتی
 مرد آن از را ها چیمعدن هایشان تازیانه با و بردند شوری جلو به ها ورگال ،نگهبان عصبانیت

 کنند. رها بود افتاده که همانجا را مرد آن که کردند مجبورشان و کردند دور

  شدند. دناپدی آن در و شده برده رژه تونل باریک ورودی سمت به نهاآ دیگری، از دبع یکی بعد

 همچنان ویل ،بعدی ی دقیقه ده در شد. گسترده ها تپه ی روی دامنه بر عظیم پل های سایه
  نه. یا شود می ظاهر تونل سمت از دوباره ورگالی هیچ که ببیند تا شد منتظر ،ماند حرکت بی

 که حرکت بی پیکر همان تنها نبود. کار در کس هیچ برگشت از ای نشانه هیچ یا و صدا هیچ اما
 به را نآ توانست نمی ویل غروب، بد نور در بود. مانده باقی درازکش تونل ی دهانه کنار در

  باشد. مطمئن توانست نمی ویل اما بود. معدنچی یک بدن نظر به دهد. تشخیص وضوح
   .بود زنده هنوز ،بود که کسی هر ،شد توجهم ویل و کرد حرکت مرد آن بعد
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 
 

 

 

 

 

 پوشش را فیشیر روی بر پل آخر متر پانزده که باریک و الواری مسیر آن روی بر ،هوراس و ویل
 می ها، بلندی با مدنآ کنار در باالیش توانایی با ویل کردند. طی دقت با راراهشان  ،داد می

 خاطر محض ،او اما کند. عبور و دویده مسیر نآ روی از مشکلی هیچ بدون و سبکی به توانست
   .کرد می حرکت رامیآ به ،هیکلش درشت و آهسته دوست
 ای هظلح آنها برآورد. گیآسود سر از آهی هوراس رسیدند، مسیر انتهای به نهایت در نهاآ وقتی

 ها کلتی که مهارتی آن مامت با چوبی، یبنا آن کنند. بررسی را چوبی بنای آن تا کردند درنگ
 سازی پل و زنی تونل هنر ، آنهاقبیله و قوم یک عنوان به بود. شده ساخته ،بودند شهره نآ برای

  بود. معمولی مستحکم بنای یک برایشان این و بودند، بخشیده بهبود ها قرن طی در را
 عطری و شیرین بوی ،آن ی عالوه به و بود، کرده پر را شبانه سرد هوا ،شده اره تازه کاج ویب

 بعد شدند. خیره یکدیگر به و ،کرده حیرت ای لحظه برای ،آنها بود. پخش هوا در دیگری
 گفت: او داد. تشخیص را بو نآ هوراس

  قیر. -
 پل ی کننده یتوتق های طناب ،ببینند بزرگ را کابلی های طناب تا کردند نگاه اطراف به نهاآ و
 همچنان ماده آن و کرد لمس را ها نآ از یکی دستش کی با ویل بودند. شده ضخیم ماده آن با
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 گفت: دقت با او بود. چسبناک
  .کنه می جلوگیری طنابها پوسیدگی و فرسایش از این کار کنم فک -
 ،بود شده تابیده و پیچیده هم به که ،خیمض طناب سه از پل اصلی های کابل که شد متوجه و

 و. شود محافظت ها نآ از تا بودند هشد پوشیده قیر از ضخیمی ی الیه با بعد بودند، شده تهیه
 ههمیش برای و محکمتر خیلی را طناب سه آن توانست می شد، می سفت قیر وقتی طور، همین

 زد: حدس او انداخت. اطراف و دور به نگاهی هوراس بچسباند.  هم کنار در
  نیست؟ نگهبانی هیچ -

 بود: موافق ویل بود. صدایش در نکردن تایید از ردی
  .دقت بی خیلی یا نئنممط خیلی یا -

 فیشیر شرقی ی کناره سمت به ویل کرد. می صعود داشت هنوز ماه و بود افتاده فرو کامل شب
 کرد. حرکت

  افتاد. راه به ویل دنبال به غالفش، در شمشیر کردن شل با ،هوراس

 در ویل که مردی ،بود کشیده دراز تونل ی دهانه کنار در که یمرد در حرکت از ای نشانه هیچ
 در و رفتند پیش او سمت به دقت با پسر دو حاال شد. نمی دیده ،بود هدید را او ظهحل آخرین
 و مدآ باال که اش سینه ست. کلتی معدنچی یک او که ببینند توانستند می حاال -زدند زانو کنارش

 فت:گ کنان پچ پچ ویل شد. می پایین و باال سختی به -رفت فرو

  ست. زنده هنوز اون -

 داد: جواب هوراس

  حاال. تا فقط -

 دست تماس با بگیرد. اندازه را شنبض تا گذاشت کلتی گردن روی بر را اش سبابه انگشت او
 صدایی با او .شد خیره دویشان هر به هراسان و گیج و شد باز رامیآ به مرد چشمان هوراس،
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 کرد: را اش سعی مانند قارقار

  کی؟ ... شما -

 خیس را مرد های لب مایع آن از کمی مقدار با و کرد باز اش شانه روی از را آبش بطری ویل
 می سعی که حالی در ،دوباره مرد و کرد حرکت مرطوب های لب روی بر حریصانه مرد زبان کرد.
 گفت: قارکنان قار ،شود بلند رنجآ یک روی بر کرد

  بیشتر. -

 گفت: نرمی به ویل داد. بآ او به بیشتر کمی و بازداشت، کردن تحرک از را او رامی،آ به ،ویل

  بزنیم. ای صدمه بهت خوایم نمی رفیق. باش، آروم -

 ده از که ،خشکیده خون با رتشوص زیاد. هم خیلی -بود کرده اذیتش و زارآ کسی که بود واضح
 بود، شده پاره اش چرمی ژاکت بود. شده لک ،بود زده بیرون تازیانه از حاصل برشِ و زخم دوازده

 هم -گذاشت می نمایش به را تازیانه از بیشتری های نشانه اکتژ زیر در اش برهنه ی تنه نیم و
 پرسید: نرمی به ویل کهنه. خیلی خیلی هم  و جدید

 هستی؟ کی -

 کشید. آهی مرد

 .1ندیسلَگِ -

 سینه ی قفسه که خسی خس ای سرفه کرد، سرفه بعد بود. متعجب خودش نام شنیدن از نظر به
 که دانستند می دو هر کردند. بدل و رد انگیزی غم های نگاه هوراس و ویل لرزاند. را اش

 پرسید: مرد از ویل ندارد. زیادی وقت گلندیس

                                                 
1

 - Glendyss 
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 ؟جا ومدین اینا کی از -

  ریخت. مرد آن ی خورده ترک و خشکیده های لب میان در را بیشتری آب رامیآ به و

 داد: جواب بشنوند توانستند می سختی هب که صدایی با گلندیس

  تونل. روی کار حال در ... بودم جا این وقتی از ماهها و ماهها ماهها... -

 فشار مورد را او ویل بود. شده آشفته مرد ذهن شاید شدند. خیره دیگریک به پسر دو دوباره،
 گذاشت:

 طمئنی؟م شده، شروع قبل ماه یه از تنها ورگالها ی حمله اما ماهها؟ -

 فرو کنان سرفه ،کند صحبت کرد سعی او داد. می تکان نه عالمت به را سرش داشت گلندیس اما
 و ویل که رامآ چنان کرد، صحبت بعد کرد. جمع را اش رفته دست از قدرت .کشید دراز و نشست
  بشنود. را صدایش تا شوند خم شدند مجبور هوراس

 در ... اونجا تا دو ،اینجا مرد یه ... محرمانه جا. همه از ...گرفتن پیش سال یه تقریباً رو ما اونها -
  میرم. می زودی به منم حاال. تا ... مردن ... بیشترشون تایی. پنجاه نهایت

 برایش خیلی ،کردن صحبت برای تقال آن افتاد. تقال دوباره به کشیدن نفس برای کرد، مکث او
  جدید. اطالعات از زده یرتح کردند، نگاه هم به راسوه و ویل بود. زیاد

 پرسید: ستشدو از هوراس

 هیچ و شن می گم نفر پنجاه که اینه منظورم افتاده؟ اتفاق این دونسته نمی کسی هیچ چطوری -
 گه؟ نمی چیزی کسی

  داد. تکان را سرش ویل اما
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 ردم ات دو یکی خب رفتن.گ کلتیکا سرتاسر های دهکده از رو تا پنجاه اون اونها که گفت اون -
 کل تونه نمی کسی هیچ اما کنن، صحبت موردش در محلی طور به ممکنه مردم -شن می گم

  ببینه. رو تصویر

 گفت: هوراس

 نمی رازداری موضوع این مورد در قدر این اونها حاال چرا و کندن؟ رو تونل این چرا حال، این با -
 کنن؟

 گفت: او انداخت. باال ای شانه ویل

  بندازیم. بر و دور به نگاهی یه اگه کنیم پیدا موردش در ای ایده یه شاید -

 چه شانکنار در شده داغان و خرد مرد یبرا نبودند مطمئن کرد، مکث نامطمئن حالتی با آنها
 صعود ها تپه فراز بر و همدآ ترباال ماه ،بودند منتظر که حین همین در دهند. انجام توانند می کاری

 صورت ماه نور .بود هکرد روشن را آن یها کناره و پل مالیمش و یدهپر رنگ نور با و ،بود هکرد
 را بازوهایش از یکی تا کرد سعی ضعف با او بعد شد. باز گلندیس چشمان و کرد لمس را لندیسگ

 شود. او سپر تا شد خم جلو به رامیآ ویل به کند. محافظت چشمان از ماه نور مقابل در تا کند بلند
  گفت:آرامش  حس و ناگهانی هوشیاری با معدنچی

  میرم. می دارم من -

  داد. جواب کوتاه خیلی بعد و کرد مکثی ویل

  بله. -

 اعتراض و ،دهد دلگرمی طوری این را او کند سعی و بگوید، دروغ او به که نبود مهربانانه اصالً
 به بود بهتر .دندانست می را این نهاآ ی همه و مرد می داشت او شد. خواهد خوب حالش او که کند

 ضعف با معدنچی دست شود. روبرو مرگ با باوقار و رامآ که دهند اجازه شود، آماده تا دهند اجازه او
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 کلتی که داد اجازه فشرد، رامیآ به و گرفت را او دست دستش با ویل و زد چنگ را ویل آستین
  کند. حس را دیگر انسان یک با تماس

  بمیرم. نور یرز ... بیرون این ...جا این نزار -

  :داد ادامه رامیآ به معدنچی کردند. بدل و رد نگاهی ویل و هوراس دوباره

  بمیرم. نور از خارج رامشآ در خوام می -

  شد. متوجه ناگهان ویل و

 می معادن و ها تونل در رو شون زندگی اکثر اونها دارن. دوست رو تاریکی ها کلتی کنم فک -
   خواد. می اون که هچیزی اون این شاید ،گذرونن

 گفت: او شد. خم جلو به هوراس

 تونل؟ توی ببریمت خوای می گلندیس؟ -

 رایب ضعف سری با او حاال چرخید. هوراس سمت به ،کرد صحبت پسر که وقتی ،معدنچی سر
 گفت: کنان پچ پچ او ببینند. را واکنش نآ بتواند نهاآ که قدر نآ فقط داد. تکان حرف نآ تایید

  کنین. دور نور زیر از رو من ،اًفلط -

 گلندیس .سراند کلتی زانوان ها و شانه زیر در را بازوانش بعد و داد تکان موافقت به سری هوراس
 اش گرسنگی و رنج برای زمانی وضوح به بود گذرانده اسارت در که هایی هفته و بود نقش ریز
  کند. بلندش راحتی به او و  ،بود هوراس برایساده  باری او .بود

 تظرنم که کرد پیشنهاد ویل بازوانش، روی بر لندیسگ با ،ایستاد راست جوگجن موزآکار وقتی
 که ،باریک های رشته آخرین ،رود تاریک تونل درون به گلندیس وقتی که کرد می حس او بماند.

 اشتد نیاز ویل که بود دیگر سوال یک هنوز و کرد. خواهد رها را بود کرده وصل زندگی به را او
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 گفت: رامیآ به او بداند. را جوابش

 داریم؟ وقت چقدر گلندیس، -

 پرسید: او کرد. سعی دوباره ویل حیران. و گیج شد، خیره او به تگیسخ با معدنچی

  کنن؟ تموم رو پل اونها که این از قبل تا داریم وقت چقدر -

 دو یکی برای گلندیس یند.بب کلتی مرد چشمان میان در را فهم از نوری توانست می ویلبار  این
 داد: جواب او کرد. فکر انیهث

  چهار. شایدم خب اومدن... امروز یبیشتر کارگرای چهار. شایدم روز. نجپ -

 رفک نهاآ ای، ثانیه برای بود. تحملش حد از بیشتر تقال نآ که این مثل بست، را چشمانش بعد
 نفس به او و شد، پایین و باال عظیمی ای لرزه با اش سینه ی قفسه بعد اما است. مرده او کردند

 گفت: ویل داد. ادامه کشیدن

  تونل. توی ببریمش باید -

 شد می که بود نزدیک چنان تونل دیوارهای ،اول متر ده در شدند. رد باریک ورودی از فشار با آنها
 مکانی شد. مشهودتر ها کلتی کار نتایج شدن عریض به کردن شروع وقتی و کرد. لمسشان
 دیوار روی بر متر دوازده ده هر که هایی مشعل های شعله با تنها و بود تاریک و محدود

 تنها و بودند شده ضعیف ها مشعل از بعضی هم الحا همین شد. می روشن ،بودند شده کارگذاشته
 کرد. نگاه رافطا و دور به معذب حالتی با هوراس کردند. می فراهم را سوسوزن و ئنمنامط ینور
 گفت: ویل مد.آ نمی خوشش هم سربسته فضاهای از ،مطمئناً و آمد نمی خوشش ها بلندی از او

 .بدن انجام رو کار این تا داشته نیاز رو معدنچی تا پنجاه اون مرگارث سوالمونه. جواب جا این -
  بشه. ساخته سریعتر چه هر پل تا داره نیاز بیشتری یمردا به او شده تموم تقریباً تونل که حاال
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 بود: موافق او داد. تکان موافقت به سری هوراس

 می داره اتفاقی چه ببینه تونه نمی کسی هیچ اما بره، می وقت ماهها کندن تونل توه. با حق -
  بوده. بیشتر خیلی کاراشون شدن فاش خطر پل، ساختن به کردن شروع اونها وقتی افته.

 از یکی در غار یک تقریباً کردند، پیدا شنی کوچکِ ی قطعه آنها تونل، تر وسیع های هکنار در
 دو نآ که باشد چیزی نآ باید این که شد متوجه ویل .دخواباندن نآ در را گلندیس آنها .ها دیواره
 دهند. انجام وطنشان هم برای داشتند سعی ،بود مدهآ در صدا به کار پایان شپیور که وقتی ،کلتی

  .کرد مکثی او

  کنن؟ می فکری چه کنن پیدا اینجا رو اون فردا وقتی ها ورگال که دلواپسم -

 کرد: پیشنهاد او انداخت. باال ای شانه فقط هوراس

  اومده. خیز سینه جا این تا خودش که کنن فک اونها شاید -

 در چیِمعدن صورت در بسته نقش آرامش به بعد اما کرد. فکر نآ مورد در یددتر و شک با ویل
 بیرون به دیگر بار را مرد آن تا کند راضی را خودش نتوانست و ردک نگاه تیره نور در مرگ حال
 گفت: او برد.

  کن. خارجش دید از تونی می که جایی تا ،ببرش دورتر کمی یک فقط -

 حاال معدنچی، داد. قرار هانآ پشت را چیمعدن رامیآ به هوراس و بود نجاآ ها صخره از ای دسته
 ی اندازه به گفت: خودش با ویل و مدآ می چشمتان به کردید می نگاه نجاآ به دقت اب وقتی تنها

 با هنوز او که شد متوجه ویل برگشت. اصلی تونل به و برداشت عقب به گامی هوراس ه.خوب کافی
 پرسید: هوراس کند. می نگاه را اطرافش و دور ناراحتی

  کنیم؟ کار چی حاال -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 گفت: او .گرفت تصمیمی ویل

  میشه. ختم کجا به تونل این که ببینم برم خوام می مونی. می من منتظر جا این تو -

 اقشذم به اصالً تاریک و پیچ در پیچ تونل آن در بیشتر رفتن پیش فکر نکرد. بحث هوراس
 گفت: او یافت. تنسنش برای مکانی روشن های مشعل نآ از یکی نزدیک او مد.آ نمی خوش

 دنبالت. بیام بشم رمجبو خوام نمی گردی. برمی که شو ئنممط فقط -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 

 

 

 

 

 زاویه با سپس و مستقیم و راست ابتدا تونل ،گذاشت سر پشت را هوراس و افتاد راه به ویل وقتی
 کلتی یمته کار و کاری چکش بر دال یمدرک تونل کف و دیوارها روی بر رفت. باال سمت به ای
  کنند. تر عریض را مسیر تا بودند کرده پودر شکسته و را صخره نهاآ که وقتی ،داشت وجود ها

 -ها صخره میان در طبیعی گسل یک جز به نبوده چیزی اولیه باریک تونلِ که زد می حدس ویل
 تا است، شده عریض تونل چقدر که دید او رفت، می پیش که طور همین اما محض. شکاف یک

 و بود. شده ایجاد بروند، راه دیگریک پهلوی به پهلو هک مرد پنج یا و چهار برای فضایی که جایی
  رفت. می پیش کوهستان قلب درون به همچنان تونل آن

 مجموع سیصد در احتماالً که زد حدس او گذاشت. نمایش به را تونل انتهای ،نور از ای دایره
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 خیلی ببیند توانست می او که ،نور بود. مانده باقی متری چهل تونل انتهای تا و مدهآ پیش متری
 را دلیلش و مدآ بیرون تونل از دقت با او .دیتاب می تونل درون به است، ماه ی ساده نور از تر ویق

  .شد متوجه

 را کیلومتر نیم یادراز و متر دویست عرض با بزرگ ی دره یک و بودند، پراکنده ها تپه اینجا،
 فالت باالتر ایه قسمت به که را عظیمی چوبی بناهای ماه ورن طرف، یک در دادند. می تشکیل

 چه آنها شد متوجه او چوبی، بناهای نآ بررسی ای لحظه چند از بعد داد. نشان او به را رسیدند می
 نارنجی نور در داشتند نفر صد چند و بود شده نروش ها کمپ های آتش با دره کف ها. پله :هستند

 ،باشه مرگارث ارتش ییاگردهم محل باید این ،کرد رفک ویل رفتند. می سو نآ و سو این به آتش
  داشتند. می نگه را شان کلتی اسیرهای شب در ها ورگال که بود جایی جا آن ،لحظه آن در و

 بخش بزرگترین که فالت بسازد. ذهن در آنجا کلی موقعیت از تصویری کرد سعی و کرد مکثی او
 و ها پله اما بود. نقطه این از باالتر متری پنجاه حداقل هنوز ،گرفت برمی در را مرگارث قلمرو از

 فراهم را دره درون به آمدن پایین برای آسان نسبتاً مسیر یک مجاور های تپه کمتر بسیار شیب
 دار شیب تونل آن و داشت. قرار پل که بود جایی از باالتر متری سی حدود خودش دره کرد. می
 در هلت کلمات گر،دی بار یک ببرد. پل سمت به جا این از را یارتش های یگان توانست می

  نیست. عبور قابل غیر واقعاً جایی هیچ ،انداخت طنین شگوش

 های سنگ و ها صخره از ای دسته میان در پناهگاهی و رفت تونل ی دهانه چپ سمت به او
 در داشت. قرار دره مرکز در بدشکلی چوبی حصار باشد. داشته اولیه موقعیتی تا کرد پیدا شکسته

 ای دسته کدامشان هر دور به و ببیند کوچک آتش زیادی تعداد توانست می او چوبی، حصار درون
  هاست. زندانی کمپ این کرد، فکر او بودند. کشیده دراز یا و نشسته مردان از

 می مشخص را بودند کرده اتراق ها ورگال که هایی محل ،محوطه بیرون در بزرگی های آتش
 می حرکت که یوقت ،وضوح به را هیکل درشت و خور تلوتلو های پیکر آن توانست می او کرد.

 رسید. می متفاوت نظر به که داشت وجود او به نزدیک آتشی هنوز و ببیند. تشآ مقابل در ،کردند
  .بود وارتر انسان و راستتر نظر به ،رفتند می راه و بودند ایستاده که گونه نآ ،پیکرهایشان
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 می شب میان در صدا کمترین با .شود نزدیکتر نهاآ به تا کرد کار مسیرش روی ،کنجکاوی با
 تا رفت، می بعدی پوشش به دسترس در پوششِ و استتار از ای تکه میان از سرعت به و خزید
 می او -داشت قرار بود شده حاصل تشآ از که نوری بیرونی ی دایره در درست او که جایی

 نشسته آتش دور به که آنها رایب ،یدیگر جای هر با مقایسه در ،نقطه این در تاریکی ،دانست
  بود. خواهد تر قوی بودند خیلی

 آب به را ویل دهان آن بوی و شد، می کباب تشآ روی بر رامیآ به گوشتی حیوان نوعی از رانی
 و دلپذیر ای رایحه با گوشت و کرد می سفر سرد غذایی جیره با داشت که بود روز چند او انداخت.

 به ترس و بیفتد قور و قار به خواهد می شکمش کرد احساس او .بود کرده پر را هوا شمزهوخ
 می محسوب شانسی بد تصوری قابل غیر طور به این ،کرد فکر خودش با او برد. هجوم شدرون
  بشی. واقع خیانت مورد تشکم قور و قار توسط که شه

 او بود، کنترل تحت بیش و کم گوارشش دستگاه کرد. کور را اشتهایش و افتاد کارگر ترس
 نگاه تا کرد، تر نزدیک زمین به را خودش داد، قرار کوچک ای صخره ی لبه کنار در را صورتش

  بیندازد. تشآ کنار در خوردن به مشغول مردان آن به بهتری

 را آن وقتی و ببرد، را گوشت ای هکت تا شد خم جلو به نهاآ از یکی داد، انجام را کار این وقتی
 وضوح به تشآ نور شد باعث حرکتش کرد. دست آن و دست این را غدا و روغنی غذای گرفت
 پوست های جلیقه روی از نیستند. ورگال نهاآ که ببیند توانست ویل و ،بتابد صورتش روی

 خز سنگین های چکمه و ،بودند شده بسته نوارها با که ،شان پشمی بندهایپا مچ و گوسفند
   تند.هس اسکاندی نهاآ که شد متوجه او ،آبی خوک

 گوشه یک در که های تبرزین و چوبی گرد یسپرها و دار شاخ کالهخودهای او به ،بیشتر بررسی
 ،کنند می کار چه اینجا آنها بداند بود کنجکاو او داد. نشان را بود شده انباشته اتراقشان محل ی

  اقیانوس. از دور قدر این

 پوست ی جلیقه روی بر را تانشدس و بود کرده تمام را گوشتش ،بود کرده حرکت که مردی
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 با او چپاند. تشآ کنار در تری راحت ی نقطه در را خودش بعد زد، آروغ او کرد. پاک گوسفندش
 گفت: اسکاندی ی لهجه هیچ بدون تقریباً و کلفت صدایی

  برسن. اینجا به 1کلوَاُ مردای که میشم خرسند مرگ پای تا  -

 چه اگر کنند. می صحبت رالوئنآ پادشاهی در رایج زبان همان با ها اسکاندی که دانست می ویل
  د.هد تشخیص را کلمات توانست می سختی به او ،بار اولین برای ششنیدن به توجه با

 دور به نفر چهار کردند. اعالم را خودشان موافقت کردن اوهوم هوموا با دریا های گرگ دیگر
 خشکش ترسان بعد بشنود، ترواضح را شانهای حرف بتواند تا رفت ترجلو کمی ویل بودند. تشآ

 تشآ دیگر طرف از مستقیم داشت که دید را ها ورگال از ییک تردید بی و خور تلووتل پیکری زد،
  مد.آ می شسمت به

 آسودگی، از عظیمی حس با کردند. بلند سر خستگی با و شنیدند را مدنشآ صدای ها اسکاندی
 می نزدیک ها اسکاندی شآت به داشته بلکه ،مدهآ مین او سمت به موجود نآ که شد متوجه ویل
 گفت: کوتاهی صدای با ها اسکاندی از یکی شده.

  اینجا. اومده مرگارث خوشگالی از م، یکیالس -

 دریایی های مهاجم گروه سمت به نامفهوم چیزی او بود. ایستاده تشآ دیگر انتهای در ورگال
 گفت: او انداخت. باال ای شانه فقط بود کرده صحبت که یکی آن غرید.

  نگرفتم. رو حرفت جون. تیپ خوش متاسفم، -

 اش جمله او کرد. حس را خشم نآ هم ورگال ،نظر به زد. می موج صدایش در وضوح به خصومت
 باال ای شانه او سمت به ها اسکاندی ی دایره دوباره .بود شده تر عصبانی حاال و کرد، تکرار را

  انداخت.
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 اشاره تشآ روی بر ویزانآ تگوش به او .شد می تر عصبانی دقیقه هر کرد، رشغ دوباره ورگال
 انجام خوردن برای هایی اشاره و ،کشید می فریاد ها اسکاندی سر بر حاال او خودش. به بعد ،کرد
 گفت: ها اسکاندی از یکی داد. می

  خواد. می رو ما آهوی زشت حیوون -

 گفت: مرد اولین شد. پا به آن به لفتمخا در گروه کل از آرامی و کوتاه غرش

  برداره. رو خودش سهم بزارین پس -
 اشاره تگوش به سادگی به بود. کرده تمام را کشیدن فریاد او شد. وارد شانی دایره داخل به ورگال
 که وقتی از ،سکوتش نحوی به برگرداند. گوینده سمت به را درخشانش قرمز چشمان بعد کرد،
 داد: هشدار ها یداسکان از یکی  بود. ورترآ هرهدل ،کشید می فریاد

  .کمه خیلی تعدادمون اینجا .کرِاَ باش، مراقب -
 طور به او شد. دوستش نظر قطمن متوجه نظر به بعد کرد، اخم ورگال به ای لحظه برای ارک

 گفت: کوتاهی
  دار. برش بده. ادامه پس -

 زد ران روی بر بزرگی گاز برداشت، تشآ روی از را چوب ی باریکه و برداشت جلو به گامی ورگال
 نفس جرات دشواری به و بود، کشیده دراز ویل که جایی از حتی کند. نآ از بزرگ ای لقمه و

 ناگاه به ورگال بعد ببیند. حیوان قرمز چشمان در را یروزیپ کریه نور توانست می داشت، کشیدن
 زیر در تا رفتند کناری به سرعت به کاندیاس چند و شد، خارج ها اسکاندی ی دایره از و برگشت

 توگلویی ی خنده صدای آنها ،شد می محو تاریکی درون در ورگال پیکر وقتی نشوند. له پایش
 گفت: لبی زیر ارک شنیدند. را اش

  باشیم. داشته کاری اونا با باید چرا دونم نمی ورن،آ چندش لعنتی موجودات این  -
 گفت: دیگر های اسکاندی آن از یکی

 همه لعنتی آدمِ -خرس موجودات این اومدیم، نمی اگه نداره. اعتمادی مرگارث به 1رثوه چون -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 دشت توی سختی جنگ درگیر ما ی همه وقتی شتن،دا برمی خودشون برای رو غنائم اون ی
  .بودیم اوثال های
 پرید: حرفش وسط نهاآ از دیگر یکی

 های پیشرویی اون در ،نیست رثوه مردان با بودن در هم خوشی هیچ سخت. ی رژه یه و -
 و سخت پیشرویی یه اون بخ دشمن. سر پشت جناح گرفتن برای 1رنتریوت جنگالی حوش حول
  ه.خشن

 فرمانده زد می حدس ویل که ،هورث و مرگارث وضوح به کرد. اخم شنید را حرفها نآ وقتی ویل
 می ریزی پی رالوئنآ نیروهای ایبر را ای ائنانهخ های غافلگیری داشتند ،باشد اسکاندی ی

 افکارش اما کند، ترسیم ذهنش در را اوثال های دشت ی حومه از ای نقشه تا کرد سعی او کردند.
 توجه داد می او به جغرافیا های درس هلت وقتی کاش ای کرد می آرزو او بودند. سطحی و ناقص

 قدر این جغرافی چرا» بود: سیدهپر استادش از که وردآ می خاطر به او بود. داده نشان بیشتری
 و کجاست شمند بدونی خوای می اگه مهمن ها نقشه چون » بود: کرده دریافت جواب و «مهمه؟

 را سرش هلت بعد بوده. هلت با حق چقدر که شد متوجه ویل حاال ،ناامیدی با «بره. کجا داره قصد
 ش،استاد مورد در کردن فکر با ناگهان داشت. همیشه که ساختگی جدیتی همان با ،بود داده تکان

  کرد. کوچکی و تنهایی احساس وجودش اعماق در ویل او، یدانای و اییتوان

 گفت: می داشت ارک

 هم اونها ،نظر به چه اگر کنه. می تغییر چی همه ،برسن جا این به الوک مردای وقتی بهرحال، -
 بود. خواهند خودشون فکر به ائمغن اون مورد در

 گفت: دیگر ها دیاسکان از یکی

 فک .برسن جنوبی های صخره باالی به مرد پونصد تا بره می وقت روزی چند یه باشه. آروم -
  زاره. می اختیارمون در وقت چقدر کن

                                                 
1

 - Thorntree 

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

                    

 

 

 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 گفت: نهاآ از دیگر یکی

 دنبال رو اون مجبورن اونها ی همه و کنیم. می روشن سرمون پشت رو پایی رد یه اما آره. -
  کنن.

 گفت: کشید می را خودش و بود شده بلند که ارک

 که این محض به ها، بچه م،ببخوا رم می رسن. نمی اونجا به من از زودتر خیلیاونها  خب -
  کردم. رو واجبم کار

 گفت: عصبانیت با اونا از یکی

  اونجا. های صخره اون پشت برو نکن. تیشآ کنار رو کار اون خب -

 شده پنهان نهاآ پشت او که ییها صخره سمت به اسکاندی آن که شد متوجه ویل ،هراس با
 می سمتش به و بود برگشته و خندید می دیگر مردان به داشت حاال ارک و کند. می اشاره ،بود

 بر سریعی خیز نهیس با بعد .دوید عقب به سرعت به را متری چند او بود. رفتن زمان مطمئناً مد.آ
 و میختنآ درهم برای هایش موزشآ و ذاتی ایه مهارت آن تمام از استفاده با و ،شکم روی

 رفت. پیش به دسترسش، در استتار و پوشش در شدن پنهان

 سمع استراق جا نآ در که ای نقطه از ،ریزشی صدای که بود رفته پیش متری بیست احتماالً
 صدها درخشش برابر در و کرد، نگاه عقب به و شنید رضایت سر از آهی بعد شنید. ،کرد می

  .دید ژولیده وهایم با رکا از سیاهی و وار بحش پیکر ،دره در مپک تشآ

 و خزید کییتار میان به ویل .بود گفته که است کاری نآ انجام به مصمم ارک که شد متوجه او
 مشعل کدر نور با تا داد اجازه چشمانش به و کرد، طی دقت با را اول متر چند او برگشت. تونل به
 شنی کف روی بر صدایی سختی به شنرم های چکمه کرد، دویدن به شروع بعد کنند. عادت ها

 کرد. می ایجاد تونل
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 Pioneerمترجم: 

 

 

 

 

 

 روی بر دستش یافت، ،بود کرده رها تونل در را او که جایی ، درمنتظرانه حالتی با  را هوراس او
 کرد: پچ پچ خشنی صدای با جنگجو کارآموز .بود آماده شمشیرش ی دسته

  کردی؟ پیدا چیزی -

 او است. کرده حبس را نفسش که سته ای دقیقه چند که شد متوجه و کرد، رها را نفسش ویل
 گفت:

  بده. هم اش همه خیلی. -

 پرسید: او د.نک ممانعت هوراس بیشتر های سوال از تا کرد بلند را دستش او
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  شنیدی؟ گلندیس از ای دیگه چیز هیچ -

 گفت: او انداخت. االب ای شانه غمگین حالتی با هوراس

 که طوری اون حداقل مرده. کنم فک شد. موآر هم بعدش کرد. ناله به شروع قبل ساعت یه از -
  مرد. خواست می

   رفت. پل سمت به تاریک تونل داخل از ویل دنبال به بعد

 اسب با لیننوا که جایی سمت به و ،کردند عبور چوبی های تخته و هاالوار روی از دوباره آنها
  رفتند. بود، منتظر هایشان

 به را اسمش ویل شدند، نزدیک وقتی بود. شده خارج دید از و بود رفته کنار پل کنار از لیننوا
 ،کرد فکر ویل و بود داده لیننوا به را خنجرش هوراس کند. اجتناب او ترساندن از تا زد صدا رامیآ

   رود. تشسم به ظرهتمن غیر بخواهد که نیست شخصی مسلح لیننوا یک

 برای عجله با کرد، می توصیف برایشان بود دیده تونل دیگر انتهای در که را ای صحنه او وقتی
 گفت: او کشید. شن روی بر ای آنها نقشه

  بشیم. مرگارث نیروهای تاخیر باعث تا کنیم پیدا راهی یه باید جوری، یه -

 گفت: هوراس شدند. خیره او به کنجکاوی با دیگر نفر دو

 هزار چند و اسکاندی تا نصدوپ ننتو می دختر یک و کارآموز تا دو چطور بشیم؟ تاخیرشون باعث -
 کنند؟ متوقف را رحم بی ورگال

 گفت: لیننوا

  بدیم. پادشاه به رو خبرش باید گفتی کنم فک -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 گفت: راحت خیلی ویل

  کن. نگاه نداریم. ای دیگه وقت -

 کشید. دیگری شکل و کرد پاک را بود کشیده شن روی بر که را شکلی او و شدند خم جلو به آنها
 های بخش مهمترین شامل شکل آن حداقل اما نبود، مطمئن کامالً شکل آن بودن دقیق از او

  کرد. می فرمانروایی مرگارث که جایی جنوبی، فالت طور همین و بود، پادشاهی

 که هایی ورگال به تا -میان باال ها صخره از بیشتری یها اسکاندی جنوبی ساحل از گفتن اونا -
 ،شمال سمت ازو  هستیم، ما که جایی ،کنن می عبور روی فیشیر از اونها بپیوندن. یمدید حاال تا
 و سد از مرگارث منتظرن اونا که وقتی اونم کنن، می حمله پادشاهی یباال قسمت های بارون به

  کنه. عبور پس استپ تیری رودخانه موانع

 گفت: هوراس

  یم.دز حدس رو اون میدید رو پل که این محض به دونیم. می رو اون ما له.ب -

 گفتن برای دیگری چیز رنجر کارآموز که شد متوجه او شد. ساکت هوراس و کرد نگاه او به ویل
 گفت: ویل دارد.

 اما، -

  کرد. مکث ای ثانیه چند و کرد کلمه روی بر تاکیدی حال، همین در

 می رژه یتورنتر جنگل توی که مرداش و هورث مورد در داشتن وناا شنیدم طور همین من -
  داره. قرار اوثال دشتای شمال باالی جا این ،اونجا کردند. می صحبت رن

  گرفت. را اش نکته سرعت به لیننوا

 و ها ورگال بین اونها ده. می قرار پادشاهی ارتش غربی شمال در رو ها اسکاندی که -
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 Pioneerمترجم: 

 .افتن می تله به د،آ می شمال سمت از که ای  دیگه نیروی و ،گذرن می پل از که ها اسکاندی

 گفت: کرد می نگاه او چشمان به که ویل

  دقیقاً. -

 دشت در شده جمع های بارون برای چقدر موقعیت این که کنند حس توانستند می دو هر آنها
 یشرق یها مرداب انمی از ها اسکاندی جانب از ای حمله منتظر آنها است. خطرناک اوثال های

 دو بین افتادن گیر مثل ،متفاوت جهت دو در اما کرد، نمی غافلگیر را کدامشان هیچ که بودند،
  شدند. می نابود آنها و بود، گازانبر یک ی دسته

 کرد: اصرار هوراس

 !بدیم هشدار شاه به سریعتر بهتره مطمئناً پس -

 گفت: صبوری با ویل

  کشه. می طول روزی ارچه ها دشت به رسیدن هوراس -

 گفت: جوان جنگجوی

  داریم!ن کردن تلف برای وقتی ما کردن. حرکت سریعتر برای بیشتری دلیل -

 کرد: قطع را هوراس حرف بود، زده حدس را ویل ی نقشه که ،لیننوا

 پل و برگرده جا این به ارتشی نوع هر که کشه می طول روز دیگه چهار حداقل اون از بعد و -
  بیشتر. شاید حتی کنه. یرتسخ رو

 گفت: ویل

 دیگه روز چهار پل گفت؟ چی بیچاره معدنچی اون میاد یادت روز. هشت میشه همش اینا -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 و نظامی فرم کنن، عبور فیشیر از که دارن وقت عالمه هی اسکاندی و ها ورگال ست. مادهآ
  کنن. حمله پادشاهی ارتش به و بگیرن جنگی

 کرد: شروع هوراس

  .اما.. -

  کرد. قطع را حرفش ویل و

 بیشتر خیلی تعدادشون مرگارث ارتش بدیم، هشدار ها بارون و شاه به ما اگه حتی هوراس، -
 نشینی. عقب برای راهی هیچ بدون -افتن می گیر ارتش تا دو بین ها آرالوئنی و بود خواهد
 می اما بدیم. هشدار ونهاا به باید که دونم می محاال، من .هسرشون پشت مردابها اون های باتالق
  کنیم. مساوی رو شوندتعدا حداقل که بدیم انجام جااین کاری تونیم

 برگرداند. لیننوا سمت به را سرش هوراس و پرید، حرفش ی میانه به لیننوا

 پل از عبور برای رو ها اسکاندی و ها ورگال جلوی که بکنیم کاری بتونیم ما اگه عالوه هب -
  پیروز بشه. ها اسکاندی شمال جنگیِ نیروی اون بر که داره رو تریبر این شاه ،بگیره

 گفت: او داد. تکان موافقت به سری هوراس

  نشه. پادشاهی ارتش از بیشتر تعدادشون طوری این کنم فک -

 کرد: اضافه اما داد، تکان موافقت به سری لیننوا

 پادشاهی ارتش به پشت از مکیک نیروی یه دارن انتظار ها اسکاندی اون قسمتیشه. یه این -
  .رسه نمی راه از هرگز که کمکی نیروی -کنه حمله

 بار. چندین داد، تکان موافقت به سری رامیآ به او برآورد. سر هوراس چشمان در درک از نگاهی
 پرسید: او کرد. اخم جواب در دعب
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  کنیم؟ متوقف اینجا در رو ها ورگال اون تا بکنیم تونیم می کاری چه ما اما -

 اند. رسیده نتیجه یک به دو هر که ببیند توانست می ویل کردند. بدل و رد نگاهی لیننوا و ویل
 گفتند: هم با نهاآ کردند. صحبت لحظه یک در دو هر آنها

  بسوزون. رو پل -

 

 

 

 

 پایین ،رفت یورتمه اوثال های دشت در پادشاه چادر ی حومه سمت  به رامیآ به وقتی ،بلیز سر
 اصالً گذشته روز سه در آنها تابید. می سو آن و سو این به زین روی بر مدهآ در پا از گیلن بود.

  بودند. کوتاهی گرفته های استراحت ساعت چهار هر تنها و بودند، خوابیدهن

 سمبل یک پیراهنش درون از جوان رنجر و بگیرند را اش پیشرویی جلوی تا آمدند جلو نگهبان دو
 ها نگهبان ،آن دیدن با رنجرها. ی مشخصه ی نشانه -کشید بیرون بلوط برگ شکل به ای قرهن
رنجر  یکتاخیر  موجب کسی هیچ ،روزهایی چنین در کنند. باز را راه تا برگشتند عقب به عجله با

  خوبه. شیبرا چیزی چه نستاد می که وقتی نه -شد نمی

  مالید. را سرخش چشمان گیلن

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

                    

 

 

 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  کجاست؟ جنگ شورای چادر -

 ای تپه روی بر که کرد اشاره معمول حد از بزرگتر چادر یک به اش نیزه با ها نگهبان از یکی
 می ارتش انتظار یک فرماندهی مرکز از که طور همان بود. شده برپا اتراق محل کل به مشرف

 د.تنفر می و مدندآ می افراد از زیادی تعداد و بودند، نجاآ بیشتری های نگهبان ،رود

  کوچیک. ی تپه اون روی قربان. اونجا، -

 اش روزه چهار سفر سریع، خیلی بود، دهوپیم را زیادی خیلی راه او داد. تکان موافقت به سری گیلن
 او بود. راه مایلها شبیه شنظر در بیشتر متر صد چند حاال بود. رسانده پایان به روز سه در فقط را
 کرد: پچ پچ بلیز گوش در و شد خم جلو به

  لطفاً. دیگه، تالش یه من. دوست دورتر، خیلی نه -

 برای گیلن رامآ ی سلقمه با آمد. باال اینچی چند سرش و شد بلند افتاده توان از اسبِ های وشگ 
  گذشت. کمپ میان از و کرد شروع را آرامی نعل چهار حرکت او حرکت،

 آن ،ها آشفتگی و هاصدا چوب، و آتش بوی رفت، می سو نآ و سو این به نسیم با غبار و گرد
 یا و شدن تیز صدای شدند. می زده فریاد دستورات بود. جهان در دیگری کمپ هر مثل کمپ
 با سربازان که وقتی ،بود برقرار چادرها در خنده صدای و بود. پیچیده فضا در ها اسلحه تعمیر

 هبانوگرسر که زمانی تا -بودند کشیده دراز ،دادن انجام برای ای یفهظو هیچ بدون ،آسودگی
 با نآ مورد در کردن فکر با گیلن کردند. می پا و تسد برایشان کاری و یافتند می را آنها هایشان
 برای زمانی انشسربازان که این از ها سرگروهبانید رس می نظر کامالً به زد. لبخند خستگی
  بودند. متنفر باشند، داشته آسودگی

 چرت زین روی بر واقعاً که شد متوجه و پرید، جا از باره یک به  او و شد متوقف دیگر بار یک بلیز
 بودند. کرده مسدود را جنگ شورای سمت به مسیرش دیگر نگهبان دو جلویش در .است زده می
 گفت: خشک گلویی انمی از خشک صدایی با او شد. خیره به آنها تار و تیره چشمانی با او

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

                    

 

 

 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  شورا. برای پیامی پادشاه، رنجر -

 و پادرآمده از ،کهر مادیان روی بر نشسته خاکی، اپاسر و خواب نیمه مرد کردند. مکثی ها نگهبان
 لباس رنجرها شبیه مئناًطم ،بگویند توانستند می که جایی تا .بود رنجر زیاد احتمال به ،کرده عرق

 مرد نای هرگز نهاآ و بودند دیده چشم به را ارشد هایرنجر تمام ننگهبانا حال این با .بود هپوشید
  .بود نکرده ارائه شناسایی برای نشانی هیچ او و بودند. ندیده قبالً را جوان

 رنجرها های اسحله از ییک مطمئناً که داشت، همراه به شمشیری او کردند، بیشتری توجه وقتی
 ی دهش محافظت دقت به چادرِ سمت به او که کنند تایید تا داشتند اکراه آنها همین برای نبود،

  برود. جنگ شورای

 اهمال پیراهنش از بیرون در رنگ ای نقره بلوط برگ کردن رها در که شد متوجه گیلن ،خشم با
 می اش یقه میان در کورکورانه او شد. ن شروعآ دوباره یافتن برای یناگهان فشاری است. کرده

  خزید. هشیارش های حس میان به خوشایند و شناآ بسیار صدایی بعد گشت.

  خوبه؟ حالت شده؟ چی گیلن! -

 می فراهم برایش را امنیت و راحتی ،بود کارآموز یک که هایی سال میان در که بود صدایی این
 چه زمانی و مکان هر در دقیقاً دانست می که صدایی دانایی. و توانایی شجاعت، از پر صدایی کرد.

 گفت: لب زیر گیلن شود. انجام باید کاری

 .هلت -

 به که این از قبل هلت افتاد. فرو زین روی از بعد ،تابد می سو نآ و سو این به که دش متوجه و
 که نبودند ئنممط و بودند ایستاده کنار حاال که شد خیره نگهبان دو به او گرفت. را او بخورد زمین
  :داد دستور هلت نه. یا بکنند کمک

 بکنین! من به کمکی یه -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 کردند. کمک هوش بی نیمه جوان رنجر به و انداختند زمین به را نیشاها نیزه ،دویدند جلو نهاآ و
 گفت: هلت

  ومدی.ا در پا از کامالً کنی. استراحت تا ببریم جایی یه رو تو بذار -

 روی بر را خودش و ،زد کنار را سربازها و کرد فراخوانی را اش انرژی ی ذخیره نآخری گیلن اما
 گفت: هلت به او کرد. پا سر پاهایش

   ده. می رخ کلتیکا توی داره بدی چیز ببینم. رو شورا باید .ممه اخبار -

 و دور به را نگاهش او انداخت. چنگ قلبش به دست سردی همچون بد افکار کرد حس هلت
 ظاهراً گیلن و کلتیکا از بد اخبار کرد. نگاه بود مدهآ آنجا از گیلن که مسیری به و ،چرخاند رافطا

 پرسید: عتبه سر او بود. تنها

  خوبه؟ حالش کجاست؟ ویل -

 گفت: گیلن

  اومدم. جلوتر من خوبه. حالش -

  کرد. تپیدن به شروع و شد آرام کمی ارشد رنجر قلب کردند، می صحبت داشتند نهاآ وقتی

 بودند. کرده شروع رامرکزی  عمارت سمت به حرکت ،کردند می تصحب داشتند که طور همین
 در او رفتند. می کنار هرا سر از هلت دیدن با اما ند،بود تشانسپ سر بیشتری های نگهبان اینجا

 تا بود برده سابقش کارآموز دور به را دستش یک حاال او بود. ای شده شناخته فرد جنگ شورای
  رسیدند. شورا عمارت کخن ی سایه زیر به آنها و دارد نگه راست را او

 با بزرگ میز یک -بودند شده جمع نیش ی نقشه یک دور به مرد هفت یا شش از گروهی
 تازه افراد پای صدای با آنها بود. شده مدل شن با که ها کوهستان و ها دشت مهم مشخصات
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 زد: فریاد او بود. هویدا شصورت در دلواپسی ،دوید جلو به شتاب با ها نآ از یکی و برگشتند وارد

 گیلن! -

 ی دهه اواخر در که بود این از ای هنشان یشگ موهارن که جوگندمی، موی با بود یقد بلند مرد
 پهلوان یک اندامی خوش به اندامش و کرد می حرکت سرعت با هنوز اما .است اش زندگی پنجاه

 گفت: او نشاند. صورت به را خسته لبخند نآ دوباره گیلن .بود جنگاور یک یا و

  پدر. بخیر صبح -

 و کروی بخش نظامی مدرسه سیرئ ،دیوید رسِ جز نبود کسی هیچ جوگندمی مو قامتِ بلند مرد
 اشاره آنجا و نگاه کرد هلت به سرعت به نظامی ی مدرسه یسئر پادشاه. ارتش ارشد ی فرمانده

 خسته فقط ،تسا خوب حالش گیلن شد متوجه او کرد. دریافت آسودگی و دلگرمی از سریع ای
 گفت: رامیآ به او .آمد ئقفا اش پدرانه های واکنش به اش وظیفه انجام حس بعد .است شده

  بفرست. درود پادشاهت به -

 ی فرمانده کراولی او کرد. نگاه ،بود متمرکز او روی بر توجهشان حاال که ،مردان گروه به گیلن و
 کروی از 3گِسرفِ و 2درایدن از 1ایلرت - پادشاهی در ارشد بارون دو و ارالد بارون و رنجرها ی دسته

 دهه اواخر در بلوند امتق بلند مرد یک کرد. جلب را توجهش مرکز در ادهایست مرد اما شناخت. را
 بود، یعضالن و شانه چهار او .سبز رنگ به درخشان یچشمان و کوتاه ریشی با اش، زندگی سی ی

 از او دهند. انجام شبرای را جنگها ی همه دیگر مردان دهد اجازه که نبود پادشاهی چون دانکن
 یکی عنوان به او ،خودش پادشاهی در و بود دیده آموزش نیزه و شمشیر با بود بچه پسر یک وقتی

  شد. می شناخته ها شوالیه تواناترین از

                                                 
1

 - Tyler 
2

 - Drayden 
3

 - Fergus 
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 او کردند سعی و کشیدند جیغ اعتراض در هایش مفصل بنشیند. زانو یک روی بر کرد سعی گیلن
 نآ ی همه یشبازو زیر در هلت دست فشار دیگر بار یک و کنند. منصرف کار این انجام از را

 کرد: شروع عذرخواهانه حالتی با او کرد. جلوگیریاش  دوباره سقوط از که بود چیزی

 سرورم... -

 هلت معرفی گیلن دارد. نگه سرپا را او تا بود گرفته را دستش و مدهآ جلو به حاال همین دانکن اما
  شنید. را

  کلتیکا. از پیامی با مریک. بخش از سرورم، گیلن رنجر -

 ،کرد می ارزیابی نزدیک از را گیلن که حالی در ،او شد. تحریک ناگهانی ای عالقه با شاهپاد
 کرد: تکرار

 کلتیکا؟ -

 ارالد بارون شوند. جمع گیلن دور به ات کردند عبور شنی ی نقشه کنار از شورا اعضای دیگر
 گفت: او کرد. صحبت

 دو دفاعی ی معاهده اون یادآوری .سرورم ،رسوند می سویندن شاه به رو پیامتون داشت گیلن -
  ... ما به پیوستن برای هایی نایگ فرستادن برای سویندن شاه از تقاضا و مون جانبه

 پرید: حرفش میان به گیلن

  ن.آ نمی اونها -

  بدهد. شاه به را اخبارش یدآ در پا از خستگی از که این از قبل باید که شد متوجه او

  داره. دست در رو رهجزی شبه غرب جنوب مرگارث -

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

                    

 

 

 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 را سکوت آن که بود گیلن پدر این انجامسر .برگرفت در را شورا چادر حیرت سر از یسکوت
 گفت: دیرباوری با او شکست.

 ببره؟ کلتیکا به رو ارتشی هیچ تونسته اون چطوری چطوری؟ مرگارث؟ -

  داد. کانت را سرش ،گرفت می را ای خمیازه جلوی بسیار ینیرو با که حالی در ،گیلن

 داشتن کافی های یگان که وقتی و فرستادن پایین ها صخره از رو کییکوچ های دسته اونا -
 ارتش یک تنها سویندن دونم می که جایی تا و .کردند ها کلتی هب ای غافلگیرانه ی حمله
  ... داشته می نگه آماده یککوچ

 میان و به داد تکان موافقت هب سری کرد می خودنمایی اش هچهر در عصبانیت که ارالد بارون
 پرید: گیلن حرف

 داشتند بیشتری ی عالقه همیشه لعنتی یها کلتی اون اما سرورم. ،دادم هشدار سویندن به من -
  کنن. دفاع شون سرزمین از که این تا کنن حفاری رو زمینشون که

 فت:گ آرامی به او کرد. بارون کردن رامآ برای ککوچ ای اشاره دست یک با دانکن

  افتاده. اتفاق ،افتاده اتفاق که چیزی متاسفانه ارالد، ،نیست کردن متهموقت  حاال -

 گفت: تلخ لحنی با رایلت بارون

 به شونطمع و حرص که شده منتظر و ،بوده مراقبشون سالها مرگارث که کنم تصور تونم می -
  بشه. مسلط عقلشون

 ای شبکه برقراری در مرگارث توانایی ادند.د انتک موافقت به سری رامیآ به شورا در دیگر مردان
  بود. ای شده شناخته چیز نهاآ ی همه برای ها جاسوس از

 پرسید: دانکن
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  بگی؟ ما به خوای می که چیزیه اون این خورده؟ شکست مرگارث توسط کلتیکا پس -

  شد. بدل و رد چادر در ای سودهآ های نگاه داد، تکان نه عالمت به را سرش گیلن وقتی بار، این

 شکست هنوز سرورم. شدن، داشته نگه اونجا و شدن برده غرب جنوب سمت به ها کلتی -
 کلتی های معدنچی ها ورگال مهاجم های گروه که اینه اینا ی همه عجیب قسمت اما نخوردن.

 بردن. خودشون با و نکرد دستگیر رو

  کرد. قطع را حرفش که بود کسی کروالی بار ینا

  دارن؟ مرگارث برای ای استفاده چه ها معدنچی اون چی؟ -

 گفت: یسشئر به او انداخت. باال ای شانه جواب در گیلن

  برسونم. جا این به زودتر چه هر رو خبرش بهتر که کردم فک اما قربان. ندارم، نظری -

 پرسید: هلت

 گیلن؟ دیدی، چشم به رو اتفاقا نای تخود تو خب -

 شده متحیر و گیج بود گفته نهاآ به جوان رنجر که چه نآ از چون ،ودب کرده اخم درهم صورتی با
 کرد: ییدأت گیلن بود.

 داخل به بیشتر ما دیدیم. رو متروکه مرزی های تسپ و خالی معدنی های کشهر ما دقیقاً. نه -
 رامونب تازا و تاخت اون مورد در که میدید رو نوجو دختر یه که وقتی کردیم رویی پیش کلتیکا

 .فتگ

 گفت: شاه

 کلتی؟ یه جوون؟ دختر یه -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 .هبود مهمان سویندن بارگاه در بانوش که بود بانویی ی ندیمه اون بود. آرالوئنی اون سرورم. نه -
 که بوده کسی تنها لیننوا رن. می ها ورگال از مهاجم گروه یک سمت به درست اونها بدبختانه

  کرده. پیدا نجات

 گفت: دانلکن

  لین؟نوا -

 چرخیدند. شسمت به زده وحشت ،کرد صحبت شاه وقتی دیگران بود. محض پچی پچ یشصدا
 گیج شاه واکنش از که گیلن بود. شده گشاد ترس با چشمانش و بود گچ سفیدی به شاه صورت

 گفت: بود شده

  سرورم. ،بود دختر اون ماس نای -

 کنار در که کرباسی صندلی سمت به گیج حالتی با و برگشت عقب به او داد. نمی گوش دانکن اما
 رفت. دستانش میان به و سرش افتاد صندلی روی به او رفت. داشت قرار کوچکش ی مطالعه میز

 گفت: کروی از دیوید سر واکنشش. از هراسان رفتند، او سمت به جنگش شورای اعضای

 شده؟ چی سرورم، -

 از که صدایی با او کند. نگاه ینظام مدرسه یسئر چشمان به تا کرد بلند را سرش رامیآ به دانکن
 گفت: بود شکسته ترس

  بود. دخترم ی ندیمه لیننوا لین...نوا -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 
 
 

 
 

 

 -کنند صرف  شب نآ در عملیات انجام برای ای نقشه ریختن برای که بود نمانده باقی وقتی
 لیننوا و هوراس به ویل مرحله، نآ در .رسید می راه از دیگر ساعت یک از کمتر تنها دم پیدهس

 برای آنها که وقتی درست بسوزاند، را پل او تا کنند رها سرشان پشت در را او که بود کرده پیشنهاد
 منطق ازدیگری  نمایشبا  او بود. کرده امتناع هوراس اما تاختند، می اسب آرالوئن به اخبار بردن

  گفت: ،بود شده ذهنیاتش از قسمتی حاال هقوی، ک

 کار در پلی یه ممکنه بگیم؟ چی شاه به ما خب نه، یا شدی موفق که دونیم نمی بریم، حاال اگه -
 اون از تر سخت کمی یه باید ها اندازه این با پلی کردن خراب طرفی از و نباشه؟ هم ممکنه ،باشه

  .تو مثل یمشهور رنجر حتی -یبیابر پسش از تنهایی به بتونی تو که باشه چیزی

 مسخرگی و توهین هیچ منظورش که دهد نشان ویل به تا زد لبخند گفت را ها حرف نآ تیوق او
 شک در او مانند. می او با نهاآ که بود خوشحال او دل، در کرد. می تایید را نظرش ویل و نیست
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  دهد. انجام تنهایی به را کار آن بتواند نیست ممکن که بود سهیم هوراس

 ها ورگال که وقتی ،ها تازیانه و فریادها صدای با بعد خوابیدند، دم پیدهس تا ها غشی مثل آنها
 با آنها روز، طول در شدند. بیدار ،گرداندند برمی پل کردن تمام برای رشاناسرک به رو ها چیمعدن

 نآ در هاآن که ای دره سمت به ،خزید جلوتر جلو و به پل روی چوبی مسیر و ،کردند تماشا ترس
 که مینیخت شد متوجه ویل قلبش، ریختن فرو و ترس از حسی با ودند.ب پنهان کشدراز جا
 دلیلش ها برده زیاد تعداد شاید کنند. اعتماد نآ به بتوانندکه  یستن چیزی بود زده مرده چینعدم

  شد. می کامل و رسید می پایان به بعد روز انتهای در پل که بود واضح اما بود،

 بدیم! جامان امشب رو کار اون مجبوریم ما -

 و بودند کشیده دراز ها صخره روی بر دویشان هر کرد. زمزمه لیننوا گوش در را کلمات این ویل
خنک  نور زیر در رامیآ به و بود، دورتر متری چند هوراس بودند. مشرف ساختمانی کارگاه به

 ویل گوش به دهانش گونه این و کرد حرکتی جایش در دختر زد. می چرت صبحگاهی خورشید
 گفت: کنان پچ پچ و شد نزدیکتر

 یشآت یه برای کافی چوب وبر دور این ما کنیم؟ روشن شیتآ چطوری کردم می فک داشتم -
  نداریم. هم کمپ کیکوچ

 خطور ذهنش به جواب بعد بود. کرده مشغول دشوخ به را ویل ذهن شب طول در سوال همان
 کاریچکش  با که کرد می نگاه کلتی ایه معدنچی گروه به و ،زد لبخند آرامی به او بود. کرده
 را پل روی چوبی مسیر تا کردند می فرو پل اصلی ی بدنه داخل به را کاج چوب های تخته

 داد: جواب او .کنند تکمیل

  بگردی. دنبالش کجا بدونی اگه داریم، اینجا خوب هیزم عالمه یه -

 شد ناپدید اش پیشانی روی بر اخمِ کرد. دنبال را او نگاه خط بعد شد، خیره او به زده حیرت لیننوا
  زد. لبخند رامیآ به و
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 و کرده جمع پل روی از را خسته و گرسنه های برده گروه ها ورگال افتاد، فرو شب یتاریک وقتی
 نظر به تونل کردن عریض ایبر کار که بود شده متوجه عصر انتهای در ویل راندند. تونل درون به

 طی در فرونشست. کامل تاریکی که وقتی تا شدند منتظر هم دیگر ساعت کی آنها و ،شده تمام
 چیزی چه دنبال به دانستند می ،حاال یدند.دن تونل در حرکتی هیچ از ای نشانه آنها ،زمان نآ

 ببینند را تونل دیگر انتهای در واقع دره از تشآ نور از روشنایی ی هاله توانستند می آنها هستند،
 گفت: هوراس شد. می منعکس حرکت در ینِپای ابرهای روی بر که
 بره. می بین از کمال و تمام رو مون نقشه این ی همه بارون نیاد. بارون که امیدوارم -

 او بود. نکرده ورطخ ذهنش به ناخوشایند فکر آن شد. خیره او به سرعت به و ایستاد ناگاه به ویل
 گفت: قاطع خیلی

  د.آ نمی بارون -

 و ناتمام برد پل انتهای به رامیآ به را تاگ و ددا ادامه راهش به او باشد. او با قح که بود امیدوار و
 بوییدن برای اش بینی های سوراخ و خورد می تاب هایش گوش کرد، توقف آنجا را کوچک اسب

 گفت: اسب به رامیآ به ویل .ندخورد می تکان انهشب هوای های رایحه

  باش. هشیار -

 گتا دهد. هشدار نهاآ به کرد حس را خطری شدن نزدیک اگر که گفت می اسب به ردستو آن و
 پل ی نشده قسمت کامل تا مسیرش به ویل بعد کرد. تایید را دستور و داد، تکان را سرش بار یک
 گام سبکی به ،کرد حرکت ورآ سرگیجه ی دره روی بر باریک الوارهای روی از وقتی و داد، ادامه

 که رسیدند ای نقطه به آنها که وقتی هوراس و رفتند، دنبالش دقت با لیننوا و هوراس .برداشت
 پیش شب با مقایسه در که شد متوجه او برآورد. ودگیآس سر از آهی شد می شروع پل بندی تخته

 ویل با حق که شد متوجه و اند کرده طی شده تکمیل قسمت به رسیدن برای کوتاهتری ی فاصله
  .شد می آماده استفاده برای و کمیل شده،ت پل بعدی روز بوده.
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 بعد گذاشت. پل چوبی مسیر روی بر را نهاآ و برداشت اش شانه روی از ار تیردانش و کمان ویل
 در به کرد شروع آن، کردن اهرم با و نشست، زانو روی و کشید بیرون غالفش از را ساکس چاقوی
 یهیزم و بود هشد اره اهموارین طور به بود، نرم کاج از چوب پل. چوبی مسیر های تخته آوردن
 .کناری ردیف در دیگر های تخته وردنآ در به کرد شروع و کشید را خنجرش هوراس بود. عالی
 هم روی بر و برد می کناری به را آنها لیننوا ،آوردند می در و کرده شل را ها تخته نهاآ که وقتی
 نهاآ او ،گرفتند قرار هم روی بر ،داشت بلندی متر یک کدام هر که ،تخته شش وقتی کرد. می کپه

 های کابل نزدیک فیشیر، ی کناره در را آنها و ،دوید پل دیگر طرف به آرامی هب و کرد عجم را
 برگشت که وقت همان و .داد قرار ،بودند شده بسته پل تیرهای شاه به که بزرگ و شده قیراندود

 به لیننوا را اینها دادند. می مهادا بعدی ی تخته شش کردن جدا به داشتند هم هوراس و ویل
 برد. بعدی کابل سمت

 چوبی بنای شود مطمئن که این برای بود. داده توضیح برایشان را اش نقشه روز یلااو در ویل 
 در را هاتیر شاه دو هر و کابل دو هر که داشتند نیاز نهاآ ماند، نمی باقی مرگارث سمت در دیگری

 باشند قادر بود ممکن ها ورگال بفرستند. فیشیر اعماق به را لپ گونه این و ،بسوزانند قسمت آن
 عبور جواز که محکم چنان یچیز نه اما ببندند، فیشیر روی بر موقت  و کوچک یطناب پل یک که
  .کند صادر کوتاه زمانی مدت در را ارتشی های یگان از تعداد آن

 را اسبها ،جنوب خطر مورد در اهیپادش ارتش هشدار برای تمام سرعت با سوزاندند، را پل وقتی
 به توانست می بگذرند فیشیر از بود ممکن که هایی ورگال تعداد آن خطر نگاهآ و .زاندندتا می

  .شود رفع پادشاهی ارتش های یگان از ای دسته توسط راحتی

 خودش، ی نوبه به لیننوا و دادند. ادامه لیننوا برای نهاآ اشتنذگ و ها تخته وردنآ در به پسر دو
 علی .رفت االب تیر شاه هر کنار در هاچوب ی دسته تا داد می ادامه پل روی بر برگشت و رفت به

 ویل وقتی ،سرانجام ریختند. می عرق داشتند ،کار فشار خاطر به ،پسر دو شبانه سرد هوای رغم
 ویل ی شانه بر دستی لیننوا ،کرد بعدی درآوردن به شروع فوراً و وردآدر جا از را دیگری ی تخته

 گفت: کوتاهی طور به لیننوا گذاشت.

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

                    

 

 

 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  باشه. کافی کنم فک -

 کرد. پاک چپش دست پشت با را اش شانییپ و شد بلند هایش پاشنه روی بر کرد، مکث ویل و
 روی بر پل طرف هر در چوب تخته بیست حداقل که جایی کرد، اشاره پل دیگر انتهای به لیننوا

 بعد ،کرد رفع طرف نآ و طرف این به سرش چرخاندن با را ردنشگ گرفتگی او بود. شده کپه هم
 گفت: لیننوا به او ایستاد.

  باشه. کافی اون کردن پایدار و آتیش یه شروع برای باید اون توه. با حق -

 سمت به و برداشت را انشدتیر و کمان او کنند، دنبال را او که این برای ،دو نآ به ای رهااش با
 بررسی ثانیه دو یکی برای را چوب ی دسته دو سخت نگاهی با او افتاد. راه به پل دیگر انتهای

 گفت: او کرد.

  داریم. کننده مشتعل به نیاز ما -

 بوته یا کوچک درخت هیچ جاآن ی مهحو در آیا که ببیند تا کرد می نگاه اطراف به حین همین رد
 البته کنند. روشن آن با را آتششان تا کنند پیدا نازک های چوب بتوانند که جایی ،دارد وجود ای
 پرسید: او کرد. دراز را دستش ویل ساکس چاقوی گرفتن برای هوراس نداشت. وجود که

  دی. می قرض بهم ای لحظه یه رو اون -

 کرد. بررسی را سنگین چاقوی تعادل ای لحظه برای هوراس داد. هوراس دست به را چاقو ویل و
 با و ایستاداند انتهایش  یک روی بر را تخته هوراس برداشت، را ندبل های تخته نآ از بعد، یکی

 او برید.طول  همان با اماباریک  ی تکه دوازده ده به را تخته  ساآ برق و سریع ضربات سری یک
 زد: لبخند نهاآ به

  ه.هشبی بهش خیلی اما نیست. زنی شمشیر تمرین شبیه کامالً -

 ،کردند کوچک ی توده ردو به باریک کاج نوارهای ردنک مرتب به شروع لیننوا و ویل وقتی
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 از ظریفی های حلقه بار این تا تراشید را آن بیشتری دقت با و برداشت دیگری ی تخته هوراس
 روشن را آتش و برگیرنددر را فوالد و سنگ های جرقه اولین ها تراشه تا این ،ببرد را کاج چوب
 شده مطمئن که ،ویل ست. کاری چه انجام حال در لیننوا ببیند تا کرد کوتاهی نگاه ویل کنند.

 کاج های تراشه آن ویل برگشت، خودش کار سر به دهد، انجام کاری چهباید  داند می لیننوا بود
  کرد. کپه کننده مشتعل ی پایه دور به و گرفت را ریخت، مشتش درهوراس  که

 از تا چند هوراس ،دهد انجام او یزمه ی توده با را کار همان تا رفت لیننوا سمت به ویل وقتی
 رطخا به ویل .کرد باریکترشان و کوتاهتر و هکرد نیم دو به وسط از را نهاآ و ،برداشت را ها تخته

 داد: هشدار جنگجو موزآکار به او کرد. نگاه باال به ترس با ها، تخته شکستن صدای

 رد تونل از ممکنه اون صدای و د،نیستن کر واقعاً اهورگال اون که دونی می کن. کم رو صداش -
  بشه.

 گفت: او انداخت. باال ای شانه هوراس

  شد. تموم بهرحال -

 از مناسبی ترکیب آنها که این از شده مطمئن کرد. بررسی را هیزم ی توده دو و کرد مکثی ویل
 نفر دو به او دارند، تشآ داشتن نگه روشن و کردن روشن برای چوب های تراشه و کننده مشتعل

 گفت: نهاآ به او برگردند. عقب به تا کرد اشاره دیگر

  میام. دنبالتون و کنم می روشن رو آتیش من برین. تا دو شما -

 الواری مسیر آن روی از که شود مجبور خواست نمی او نداشت. نیاز دیگری دعوت به هوراس
 می زیادی وقت او دود.ب ،کشیدند می زبانه سرش پشت های کابل دور به که آتشی با ،پل باریک

 گفته ویل که چهآن مفهوم بعد کرد، مکث ای لحظه برای لیننوا کند. طی را مسیر آن تا خواست
  کرد. درک را بود
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 درون به ،پایین کردند به می طی را خرآ متر ده وقتی کردند سعی و کردند عبور دقت با آنها
 وجود پل مسیر در تری پهن درزهایی ناال البته نکنند. نگاه ،پل زیر در فیشیر ترسناک اعماق
 بودند. وردهآدر جا از داد می تشکیل را پل مسیر سطح که هایی تخته از بعضی آنها چون ،داشت

 ،دیدند را او آنها دادند. تکان دستی ویل برای و برگشتند د،نرسید دیگر سمت به امان در قتیو
 و سنگ وقتی پل. راستی سمت تیر شاه کنار در، ها سایه میان در تیره و کرده قوز پیکر یک

 .دیگر ی جرقه یک دوباره و آمد. وجود به کوچکی و روشن ی جرقه ،کشید همدیگر به را فوالد
 گرفتند آتش کاج یها تراشه و شد ایجاد چوب ی توده پایین در درنگرز ی شعله یک بار این و
 شد. پخش ها شعله و

 می تردهسگ که دید را مشتاق و کوچک زردرنگ های زبانه و کرد فوت آن زیر رامیآ به ویل
 بافت که ،اشتعال قابل صمغ از و کشیدند، می زبانه زبر کاج باریک های تخته اطراف در و ،شدند
 که دید او .کشیدند شعله تر مهارناشدنی و بزرگتر ثانیه یک در و کرده تغذیه ،بود پوشانده را چوب
 ی نرده نابط دور به اشتیاق با و ندجهید باال به ها علهش بعد  و ،گرفتند آتش تر باریک های چوب

 شروع ها لکاب روی قیر کردند. پل محکم کابل سمت به رویی پیش به شروع و کشیدند زبانه پل
 ای اشعه با بار هر و افتاد، می فرو ها شعله درون به یرق ی شده آب های قطره کرد. ولز و جلز به

  سوخت. می درخشان و آبی

 دیگر بار و دوید مقابل سمت به ویل گرفته، قرار خودش مسیر در تشآ اولین که شد ئنممط وقتی
 استخری بعد و ،دیدند را روشن های شعله هایش تماشاچی دوباره پرداخت. فوالد و سنگ با کار به
  .بودند رشد حال در سرعت به که  کچکو و زرد های شعله از

 عقب به گامی و ایستاد راست رسید، می نظر به ارو بحش ها تشآ نور خاطر به حاال که ویل،
 اکنون هم .باشند شده روشن خوبی به آتش دو هر که شود مطمئن تا کرد یشانتماشا و برداشت،

 ویل نهایی، اطمینانی با بودند. کرده دود به شروع تشآ گرمای از راستی سمت کابل تیر و شاه
 از ،رسید باریک الوارهای به وقتی اصالً و ،دوید عقب به پل روی از و برداشت را تیردانش و کمان

  نکاست. سرعتش
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 راستی سمت کابل کند. نگاه را کارشان ی نتیجه  تا برگشت ،رسید دیگر نفر دو آن کنار به وقتی
 درون به را آتش های جرقه از ای دسته ،ناگهانی بادی تند درخشید. می شدیدی نور با داشت حاال

 و  ،بود دید خطای شاید سوخت. نمی قبل خوبی به نظر به چپی سمت شآت برد. نآ باالی هوای
 کنارش در کابلِ ی شده اندود قیر طناب به رسیدن از را نآ های شعله باد نامنظم حرکت شاید یا

 زیر در آتش کردند می تماشا وقتی اما داشت. نم بودند کرده استفاده که چوبی شاید بود. بازداشته
  شد. مبدل رنگی قرمز روشن های زغال به میراآ به چپ سمت کابل
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 

 

 

 

 آن در را درد توانست می چادر در هرکسی برگرفت. شاهشپاد درد از پر نگاه از را چشمانش گیلن
 است. شده کشته مرگارث های ورگال توسط دخترش بود هشد متوجه او که وقتی ،ببیند چشمان

 او کرد. می جستجو آنها میان در  از را پشتیبانی و حمایت نوعی و کرد، گاهن مردان دیگر به گیلن
 کنند. نگاه شاه چشمان به که کنند وادار را خودشان توانستند نمی کدامشان هیچ که دید می

 غرب جنوب به و زدن، قدم به کرد شروع چادر ورودی در و شد بلند اش صندلی روی از دانکن
 گفت: او ببیند. فاصله این از را دخترش توانست می که این مثل ،شد خیره

 خوب دوست اون کرد. ترک رو جا این پیش ی هفته هشت کلتیکا از بازدید برای 1ساندراکِ -
 در اونجا اون کردم فک ،شد شروع مرگارث با ماجراها این تمام وقتی بود. 2مدلید خانم شاهزاده

                                                 
1

 - Cassandra 
2

 - Madelydd 
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  برگردونم. رو اون که ندیدم دلیلی هیچ امونه.

  شد. خیره گیلن چشمان به و برگرفت چادر در از را نگاهش او

  ... بگو بهم دونی می که رو چی هر بگو. بهم -

 سرورم.... -

 می که جایی تا است مجبور که دانست می او کرد. جور و جمع را افکارش و کرد، مکث گیلن
  کند. اجتناب رضروریغی دردی با او آزار از خواست می طور همین اما بگوید. شاه به تواند

 .یمپادشاه رنجرهای ویل و من بود داده تشخیص اون اومد. سمتون به و دید رو ما دختر اون -
  ... بقیه که گفت اون کنه. فرار ،کردند حمله گروهشون به ورگالها که وقتی بود تونسته ظاهراً

 گفت: دانکن دهد. ادامه توانست نمی کرد. مکث او

  بده. ادامه -

 را حرفش عجله با گیلن داشت. کنترل تحت را احساساتش دیگر بار شاه بود. محکم صدایش
 کرد: تمام

 ما به رو یاتشئجز اون رو. اونها ی همه سرورم، کشتن، رو اونها ها ورگال که گفت اون دختر -
 از هم و جسمی نظر از هم - پادراومده از و بود خسته اون بکنه. رو کار این خواست نمی نگفت.

  روحی. ظرن

 موافقت به سری دانکن بود. خواهد تر ساده ،کند بیان سریع را نآ اگر کرد می فکر نحوی به
  .داد تکان

 .خوبیه خدمتکار اون باشی. شاهدش که هباش بوده وحشتناکی چیز باید بیچاره. دختر -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 کرد: اضافه رامیآ به او

  ه.دوست یه کساندرا برای بیشتر حقیقت در -

 در که، جزئیاتی هر که این برای دهد، ادامه پادشاه با کردن صحبت به باید کرد می حس گیلن
 به لیننوا ورود ی حظهل که او .کند بیان شاه برای ، راپادشاه داشت دختر رفتن دست از مورد
 گفت: ،وردآ می یاد به را انکمپش داخل

 گرفتیم. اشتباه پسر با یه رو اون تقریباً ما اولش -

 گفت: او کرد. نگاه باال به ،زد می موج صورتش در تحیر که دانکن

 ؟ رنگ قرمز انبوه موی گیسوان اون با پسر؟ یه -

  انداخت. باال ای شانه گیلن

 توی حاال، همین کنه. مخفی رو ظاهرش خواست می احتماالً بود. کرده کوتاه رو موهاش اون -
  .ها ورگال ی اندازه همون به ،شده بر جیب و دزد از پر کلتیکا های تپه

 خواب برای و سوخت، می ستگیخ از هایش استخوان نیست. درست چیزی که کرد حس گیلن
 درست که بود گفته چیزی شاه اما کرد. نمی فعالیت باید که طور آن ذهنش و کرد، می التماس

  ... که چیزی نبود.

 بر و داد تکان را سرش ،کند رها آزاردهنده حس آن از را ذهنش کرد می سعی که حالی در ،او
 نگه سرپا را او هلت مادهآ بازوی که بود خوشحال ،خورد تلو تلو سو نآ و سو این به پاهایش روی

 می جلو که حالی در او گرفت. خود به عذرخواهانه حالتی فوراً دانکن حرکت، آن نددی با داشت.
 گفت: گرفت، می را گیلن دست و مدآ

 رو تو شخصی اندوه و غم یه خاطر به من و آی درمی پا از داری تو ببخش. رو من گیلن، رنجر -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  باشه. داشته استراحت برای محلی و غذا گیلن که ببین هلت لطفاً داشتم. نگه اینجا

 به شروع ورد،آ می یاد به را چادر از بیرون در اش خاکی پااسر و خسته اسب که حالی در گیلن
 کرد: زدن حرف

 .... بلیز -

 داد: جواب رامیآ به هلت

  رسم. می بلیز به من خوبه. حالش اون -

  داد. تکان گیلن سمت به را سرش و کرد، نگاه شاه به دیگر بار هلت

 واالحضرت؟ شما ی اجازه با -

  داد. تکان نهاآ سمت به را دستش دانکن

  کرده. خدمت ما به خوب خیلی اون باش. رفیقت مراقب هلت. لطفاً بله، -

  برگشت. چادر در اش مانده باقی انمشاور سمت به دانکن کردند، ترک را چادر رنجر دو وقتی

  کنیم. پیدا مرگارث حرکت آخرین برای دلیلی تونیم می ببینیم بیاین آقایون، حاال -

 و ،جستجو را بگوید سخن که این مورد در شان موافقت کرد. بقیه به کوتاهی نگاه تایلر بارون
 ت:گف ضعیفی صدای با او کرد. می کسب

 بدیم .... خبر این با اومدن کنار برای شما به وقت کمی یه باشه بهتر ما شاید سرورم، -

 به محکم حالتی با را سرش دانکن اما کردند. تایید لب زیر را نظر شورایش این اعضای ی همه
 گفت: ای خالصه طور به او داد. تکان نه عالمت
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 امور به مربوط لئمسا داره. قرار خرآ ی رتبه در خصوصی لئاسم شاه یه برای و شاهم. من -
  اولند. ی رتبه در پادشاهی

****** 

 گفت: دییام نا از رنجی و درد با هوراس

 !شدند خاموش اونا -

 چشمان که این باشد، اشتباه در او که بودند امیدوار یاس، و بیچارگی با کردند، نگاه تایشان سه ره
 سمت تیر شاه زیر در آتش بود. هوراس با حق اما .باشد شان دادن فریب حال در نحوی به شان
 خیلی آتش دیگر طرف در بود. شده بدل سوز نیمه زغال از کوچک و درخشان ای کپه به چپ

 که ،عظیم کابل قیراندودِ طناب سمت به حریصانه که یهای شعله با ،بود ور شعله کامالً و خوب
 از یکی کردند، می  تماشا هاآن وقتی حقیقت، در رفتند. می ،داشت می نگه سرپا را پل راست سمت

 دهنده هشدار صدایی با پل راست سمت طرف و سوخت ،داد می تشکیل کابل را که ،طناب سه
  کرد. قرچ قرچ

 کرد: پیشنهاد امیدواری با لیننوا

 باشه؟ کافی طرفش یه شاید -

 دوم آتش که کرد می زوآر حال همین در و داد، تکان نه عالمت به را سرش امیدی نا با ویل اما
 کرد: اشاره او کشد.ب شعله دوباره هم

 بمونه، باقی چپ سمت طرف اگه ست. استفاده قابل هنوز اما شده، ویرون راستی سمت تیر شاه -
 بتونن ممکنه اونها بکنن رو کار این بتونن اگه و کنن. عبور پل روی از طرف اون از تونن می اونها

   بدیم. هشدار دانکن شاه به بتونیم که این از لقب ،کنن تعمیر دوباره رو تمامش

 کرد. پل روی از رعبو به شروع دیگر بار و انداخت اش شانه روی بر را کمانش او خ،سرا عزمی با
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 پرسید: او از هوراس

  ری؟ می کجا داری -

 راستی سمت کابل از قسمتی که حاال ،پل بود. چوبی بنای نآ روی بر یداعتما بی با چشمانش
 بنای آن پرسید را سوالش هوراس وقتی و .بود برداشته واضحی خم طرف یک از ،بود سوخته
  نشست. فرو عمیق بسیار ی دره نآ سمت به بیشتر کمی و غرید، دوباره چوبی

 ،بود شده کشیده عمیق شکافت آن روی بر باریک الواری که مسیر روی بر و ،کرد مکثی ویل
  گفت: او کرد. ظحف را تعادلش

  کنم. روشنش دوباره مجبورم -

 هیچ بدون ،سریع چنان او دید وقتی هوراس دوید. پل دیگر طرف سمت دوباره به و برگشت او
 تهوع احساس دوید می عمیق درز آن روی بر ،پایش زیر در باریک یالوار مسیر یک جز به چیزی

 .دکر

 های زغال روی بر که نشستند یلو تماشای به قراری بی روی از هیجانی و تب با لیننوا و او بعد 
 از ای زبانه تا کرد فوت نهاآ به و شد خم بعد و کرد نهاآ زدن باد به شروع او بود. شده خم سوز نیم

 فریاد لیننوا کرد. سوسو به شروع نسوخته ی کننده مشتعل های میان چوب در کوچک یها شعله
 زد:

 !کرد روشنش اون -

 خم ویل دیگر، بار کی مرد. صدایش در پیروزی از حاصل شاطِن ،شد محو شعله نآ که وقتی بعد و
 پل و داد رخ راست سمت کابل در چیزی کرد. فوت سوز نیم های زغال روی رب آرامی به و شد
 به تا کرد متوقف را کارش ویل ای لحظه برای شد. کشیده طرف یک به بیشتر و خورد، تلو تلو
 زغال سمت به بعد سوخت. می سرعت به داشت هنوز که کند، نگاه یراست سمت کابل و تیر شاه
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  زد. باد را آنها عجله و اضطرار با و برگشت ها

 تماشای به که وقتی ،دستانش و «یاال! یاال! » گفت: می خودش به دوباره و دوباره هوراس
  شد. می باز هم از و خورد می گره هم در ،ودب نشسته دوستش

 اسب به تا برگشتند لیننوا هم و هوراس هم دو، هر .کشید دهنده هشدار ای شیهه تاگ بعد
 نهاآ اما دادند. نمی نشان واکنشی آنها ،بود خودشان های اسب از کدام هر اگر کنند. نگاه کوچک

 که...این مگر بماند آرام که دیده موزشآ تاگ که دانستند می

  که! این مگه

 او که بود ضحاو کرد. نگاه بود دهکر قوز مدو تشآ ی مانده باقی بر ویل که جایی به هوراس
 گفت: او کرد. اشاره و قاپید را هوراس بازوی لیننوا بود. نشنیده را تاگ هشدار صدای

 کن! نگاه -

 بود. آمده در نمایش به اندکی نور که جایی ،گرفت تونل ی دهانه سمت به را اش اشاره انگشت و
 ویل اما ،قبل از بلندتر کمی کشید، ههشی دوباره و کشید سم زمین به تاگ مد!آ می داشت کسی

 به او گرفت. تصمیمی لیننوا نشنید. ،بود نزدیک سترا سمت کابل آتش صدای و سر به که
 گفت: هوراس

  بمون! اینجا -

 کرد، طی را مسیرش از اینچ هر دقت با کرد. بیوچ الواری باریک مسیر روی از عبور به شروع و
 بود تاریکی پایش زیر در خورد. تاب و کرد غرش شده عیفتض پل که وقتی آمد دهانش به قلبش

 تاب او بود. جریان در فیشیر انتهای در ،سبعانه حالتی با ،ای قرهن نور با یا رودخانه ،آن کف در و
 متر هشت حاال تنها پل شده بندی تخته قسمت داد. ادامه دوباره و بازیافت، را تعادلش بعد خورد،
  بود. آنجا حاال و .متر پنج حاال بود. دورتر
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 تعادلش تا کرد باز را بازوهایش ،خورد تلوتلو نآ روی بر ای لحظه برای او و خورد تاب دوباره پل
 دهنده هشدار فریاد صدای سرش پشت خورد. تلووتل وحشتناک ی لبه آن روی بر و کند، حفظ را
 مسیر روی بر کامالً و پرید امن وبیچ مسیر روی بر او عمیق، نفس یک با شنید. را هوراس ی

  کرد. سقوط پایش زیر یکاج ی شده بندی تخته

 را پل ی بقیه و شد بلند پاهایش روی بر او تپید، می سقوط به نزدیک موقعیت خاطر به قبلش
لین نوا کرد. نگاه باال به و کرد حس را او حرکت ویل شد، نزدیکتر وقتی کرد. دویدن به شروع
 زد: داد او کرد. اشاره تونل ی دهانه به زنان نفس نفس

  میان! دارن اونا -

 گروه و ،بود شده مبدل روشن مشعل چندین های شعله به تونل درون از نور انعکاس حاال و
 آتش های شعله وقتی و ،کردند اشاره کردند، مکثی تونل ی دهانه در آنها مدند.آ بیرونکوچکی 

 گام حالت از و نفر، شش ،شمرد را آنها لیننوا کشیدند. فریاد ،دیدند را رسید می پل باالی به که
  ورگالند. نهاآ شد متوجه ،ناموزونشان برداشتن

 بینشان ی فاصله سریع اما ،بودند دورتر متر پنجاه تنها کردند. پل روی به دویدن به شروع ورگالها
 به هک حالی در او باشند. شانسر پشت باید بیشتری عدادت که تسدان می لیننوا و پیمودند. را

 گفت: انداخت، چنگ را ویل آستین

  بریم! جا این از بیا -

 ،برد دست کمانش و تیردان سمت به او .درآورد او دست از را آستینش عبوس صورتی با ویل اما
 به او باشد. شده تابث و محکم کمانش زه که کرد کنترل و انداخت اش شانه روی بر را تیردان

 گفت: لیننوا

  دارم. می نگه عقب رو اونها و مونم می من عقب! برگرد -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 هدف رسید می نظر به ،گذاشت شکمان زه در را نآ و برداشت پیکانی زد می حرف که طور همین
 پیکان فرستاد. پیشرو ورگال سمت به کشان سوت را پیکان سرعت به اما نکرده، خاصی گیری

  شد. آرام بعد و کشید درد از یادیفر باره یک به ،افتاد فرو او و نشاند ورگال ی سینه در را خودش

 نگاه رافشانطا و دور به تیاطحا با دیدند. آنها را پیکان و شدند، متوقف جایشان سر در همراهانش
 نمی آنها هنوز، اما است. شده شلیک کجا از پیکان نآ که ببینند کردند می سعی و کردند می

 دیگر پیکان سه ،کردند می نگاه که طور نهمی و ببینند. را پل انتهای در ککوچ پیکر آن تواستند
 برخورد ها صخره وقتی به، ها پیکان از تا دو فوالدی نوک مد.آ بیرون کییتار دل از کشان سوت
 جیغ درد با او نشست. گروه عقبی های گالور از یکی پای در سومی کرد. تولید ای جرقه ،کردند
  فروافتاد. هایشزانو روی به و کشید

 را کمپشان که ای تپه باالی در آتش دود و نور دیدن با کردند. مکث نامطمئن التیح با ها ورگال
 کنند. بازرسی را پل تا بودند آمده آنها بود، شده بلند پل سمت از که دودی و نور  ،بودند کرده برپا

 هب را نهاآ که ،خاص فردی دستور بدون کردند. می شلیک نهاآ به داشتند نامرئی دارانی کمان حاال
 کردند. نشینی عقب تونل ی دهانه پناه به سرعت به و گرفتند تصمیمی آنها ،فراخواند رویی پیش

 گفت: ویل به لیننوا

  رن! می عقب دارن اونا -

 دوباره کرد می سعی وار دیوانه و بود نشسته زانو یرو بر دوباره و بود دیده را حرکت هم ویل اما
 :گفت کنان من من او کند. پا به را تشآ

  بدیم! انجام دوباره رو کار متما باید -

 های تکه و چوبی وزس نیم نوارهای دهی شکل به عشرو و نشست زانو روی بر ویل کنار در لیننوا
 گفت: او کرد. مخروط یک شکل به تر خیمض

  رسم. می کار ینا به من باش! ورگالها مراقب تو -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  ویل .بود کرده مرتب را قسمت این چوبهای لیننوا بار ناولی ،کنار به اینها ی همه کرد. مکثی ویل
 به بعد نه. یا است داده انجام درستی به را کارش لیننوا آیا که بود کنجکاو و کرد شک ای لحظه
 را کمانش ست. لیننوا با حق شد توجهم و دید نجاآ حرکتی دوباره و کرد نگاه تونل ی دهانه

 را او ،لیننوا که برود شآت نزدیکی در ها صخره از تارتاس اولین سمت به که کرد شروع و برداشت
 گفت: او کرد. فقمتو

  بده. بهم رو اون چاقوت! -

 بعد اخت.دان لیننوا کنار در را آن و کشید بیرون غالفش از را ساکس چاقوی او چرا. نپرسید ویل
 سوخت، اتش در بیشتر کمی راستی سمت کابل وقتی و کرد غرش پل رفت. ها صخره سمت به

 را نهاآ از یکی و ورتر شعله را ها تشآ از یکی داشت که یباد به ،رامیآ به او خورد. تلووتل پل کل
  داد. فحش ،کرد می نابود

 گذشته گوششان کنار از قبل ی دقیقه چند کشان سوت که هایی پیکان دنبال به پیکانی چون
 دویدند بیرون تونل میان از دوباره و کرده پیدا جرات و دل مانده باقی ورگال چهار بود، نیامده بودند

 مدند.آ جلو به احتیاط با و

 ،ماندند هم با نهاآ اندیششان، برتری اشتباه ی غریزه با و هدایتگری، باهوش نیروی هیچ بدون 
  کرد. می گیری هدف دقت با و  کرد، شلیک بار سه ویل ساده. هدف یک یعنی این

 خیره اش فروافتاده رفقای به یافته نجات ورگال شست.ن هدفش ی نقطه در ها پیکان از کدام هر
 بر درست که فرستاد دیگری پیکان ویل رفت. ها صخره پوشش سمت به سالنه سالنه بعد شد،

 هست که جایی همان که کرد ترغیب را او و شد، کشیده تییگران سنگ روی بر ورگال سر باالی
  بماند.

 می کمکی نیروی ها ورگال اگر بود. مانده باقی گردی پیکان شانزده کرد. چک را تیردانش ویل
 برای کمش سرعت از لیننوا ،رسید می نظر به کرد. لیننوا به نگاهی او نبود. خیلی ،نددفرستا
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 شد متوجه اما ،کند عجله که زندب دخواست فریا می ویل است. شده دیوانه تشآ کردن برپا دوباره
 کاهش باعث داد، می انجام را رکا این اگر و کند هپاچ دست را او است ممکن تنها کار این که

  شد. می بسته و باز کمان روی بر شدستان ،کرد نگاه تونل به او .شد می سرعتش

 آنها همین برای ،شدند پخش سرعت به و دویدند سریع و آمدند تونل از بیرون به دیگر چهار پیکر
 سمت به پیکان یک و کرد رویتشان سرعت به و کرد بلند را کمان ویل نبودند. هم کنار در حاال

 گذشت، دوان مرد آن کنار از سرعت به پیکان نآ وقتی ویل، کرد. رها راست سمت در دورتریشان
  شد. ها خیره صخره به مشکوکانه مرد آن بعد و ،برآورد خشم از کوتاه فریادی

 به کردن نگاه بدون ،ویل ،بود کرده اصرار نآ انجام بر هلت که تمرین ها ماه و ها هفته برکت به
 .بود کمان ی چله در پیکان نآ هم حاال همین و بود هکشید بیرون آن از دیگری پیکان ،تیردانش

  بودند. کشیده دراز زمین روی خوبی به دیگر دوان مرد سه اما

 را مرد آن سر باالی هوای ،ویل سریع شلیک دوید. جلو به و شد بلند خط میان از آنها از یکی حاال
 می جلو چپ سمت از داشت دیگری مرد بعد رفت. شیرجه پناهی یافتن برای مرد نآ سر و شکافت

  رفت. ها صخره از پوششی درون به او ندک شلیک بتواند ویل که این از قبل و ،مدآ

 به ویل قلب ،مدندآ می پیش و دادند می انجام را او سمت به سریعشان های یورش نهاآ وقتی
 در باید شلیک زمان کند. رفک رامیآ به و بکشد یعمیق نفس تا کرد روادا را ودشخ او و افتاد، تپش
 ای فاصله با ها پیکان که جایی و بود تریمک پوشش که جایی ،شد می انجام آخر متر سی

 از دادن جاخالی همین برای و، کردند می  حرکت سریعترو  کردند می طی را مسیرشان کوتاهتر
 یاد به را بار خرینآ او کوبید. می اش سینه میان در داشت ویل بقل شد. می تر سخت ها آن

 شیند.نن هدف به هایش شلیک بود شده باعث شترس که وقتی -قبل هفته چند تنها -وردآ
 افتاد. نخواهد رخ دوباره اتفاق این که شد می مطمئن او و گرفت خود به راسخانه حالت صورتش

 بشنود. را ،بود اتمکل نآ گفتن حال در که هلت صدای کرد سعی و باش. آروم گفت: خودش به او
 ،کرد تر واضح را او صورت آتش نور وقتی بار این و کرد کوتاهی یورش مردان نآ از دیگر یکی
  کردند. تایید را ،بود کرده شک نآ به ابتدا از که آنچه چشمانش که وقتی درست ،کرد شلیک ویل
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  بودند. دیاسکان آنها نبودند. ورگال واردان تازه

 

 

 

 

 
 

 

 برایش هلت که چادری در پادرآمده. از کامالً ید،خواب خشک چوب یک ساعتی مثل شش گیلن
 افتاده کار از کامالً که بدنش و ذهن نخورد. تکان هم بار یک حتی او مدت این در بود. گرفته
  .گرفتند می ای هتاز نیروی کامل استراحت نآ از داشتند ،بودند

 و ویل ،او شد. شروع رویا و کرد، کار به شروع و ندیدبجن خودآگاهش های حس ساعت شش از بعد
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 راسی ،دید را آنها او و ،بود مغشوش و مبهم رویا اما .دید خواب در را لیننوا دختر نآ و هوراس
 و بودند هایستاد سرشان باالی کارنی و بارت دزد دو نآ ،حال همین در و هم به هشد بسته ،ورگالها

  خندیدند. می

 پرحال  در و بود نشسته اش نزدیکی در هلت، که کرد. من من خواب در و چرخید پهلو به گیلن
 خواب همچنان جوان رنجر دید که وقتی او کرد. باال به نگاهی ،بود هایش پیکان مجدد گذاری

  .رفت خواب به بعد و ،کرد من من دوباره گیلن برگشت. اش عادی کار به ،است

 بلند موی با - بود کرده توصیف را او شاه که طور همان ،دید را ،لیننوا ،خدمتکار آن او رویایش در
  قرمز. و پرجلوه و ضخیم های دسته ،بود رها پشتش در که موی از یانبوه نشده، قیچی و

 گفت: پریده جا از هلتِ به او بیدار. کامالً شد، بلند ناگهان و

 نیست! ونا دختره اون من! خدای -

 می استفاده پیکان محور به غاز هایپر باندنسچ برای که ،محکم و لزج چسب که قتیو هلت
 چسبناک مایع آن او حاال بود. کرده غافلگیر را او گیلن ناگهانی حرکت .داد فحش ،را ریخت ،کرد

 گفت: ترشرویی با او برگشت. دوستش سمت به خشم اندکی با و کرد پاک را

 بدی؟ هشدار بندازی، راه هوار و داد طوری اون که این از قبل یکم یه تونی می -

تن  به عجله با را پیراهنش و شلوار داشت و بود شده خارج کمپ تخت از هم حاال همین گیلن اما
 گفت: اضطراری حالتی با او کرد. می

 ببینم! رو شاه برم باید -

 جوان رنجر .باشدن خواب در رفتن راه حال در گیلن که نبود مطمئن کامالً ایستاد، خستگی با هلت
 کرد. می شلوارش در را پیراهنش حال همین در و ،دوید شب تاریکی درون به و راند کنار را او

  رفت. گیلن دنبال به اکراه هلت با
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 نگهبانان و بودند شده عوض قبل ساعت چندین ها نگهبان رسیدند. شاه عمارت به که بود دیروقت
 را او گیلن که این از قبل نه اما کرد، راه به رو را چیز همه هلت بودند. هندید مچش به را گیلن جدید

 یک از را شاه که باشد این اش معنی اگر حتی ببیند، را دانکن شاه ست حیاتی که کرد متقاعد
  کند. بیدار بود، هم نآ مستحق که ،خوب وابخ

 بر داشتند ارتش ارشد فرمانده و او .بود نخوابیده شاه ،بودن دیر رغم علی ،شد برعکس موضوع و 
 با و برهنه پا گیلن که وقتی درست ،کردند می بحث کلتیکا به ناگهانی تاز و تاخت دالیل روی
 داخل به ورود ی اجازه بود شده بسته جا به جا پیراهنش جلوی در که دکمه چندین و ژولیده مویی

 پرسید: او کرد. بلند سر ترس با وضع و و سر آن با پسرش دیدن با دیوید سر یافت. را عمارت

  کنی؟ می کار چی اینجا گیلن! -

 گفت: او بگیرد. او جلوی تا کرد بلند را دستش یک گیلن اما

  پدر. لحظه یه فقط -

 داد: ادامه کرد می رو پادشاه به که حالی در او

 ؟قرمز موی گفتین آیا ،کردین توصیف رو لیننوا ندیمه قبالً شما وقتی قربان، -

 با دیوید سر و انداخت باال ای شانه بزرگتر رنجر شد. خیره هلت به توضیحی برای دیوید سر
 کرد: شروع او برگشت. پسرش سمت به کرد می گری جلوه اش چهره روی وضوح به که خشمی

  چیه؟ تشاوتف -

 تاهیکو طور به او .بود هایش حرف ابطخ مورد شاه هنوز و پرید او حرف میان دوباره گیلن اما
 گفت:

  قربان. بود، بلوند کرد معرفی لیننوا رو خودش که دختری اون -
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 او کند. ساکت را عصبانی نظامی مدرسه سیرئ که بلند را دستش که بود دانکن شاه بار، این
 پرسید:

 بلوند؟ -

 گفت: او به ،کرد می اشامت را دانکن دقت با که حالی در ،گیلن

 مثل ،بود بلوند شهامو اما بود، کرده کوتاه رو شهامو اون ،گفتم که طورهمون قربان. بلوند، -
  .بود رنگ سبز شچشما و خودتون. موی

 ای لحظه پادشاه کرد. درک را ،گفت می شاه به داشت که را چه نآ اهمیت گیلن حال همین در و
 بیشتر صدایش در امید کرد صحبت به شروع که بعد پوشاند. دست یک با را صورتش و کرد مکث

  شد. می بیشتر و

 داشت؟ کوتاه قامت و قد بود؟ اندام باریک اندامش؟ و ظاهر و -

 داد. تکان موافقت به سری اشتیاق با گیلن

 او بگیریم. اشتباه پسر یه با رو اون تونستیم می ما ای لحظه برای ،قربان گفتم که طور همون -
  بمونه. ناشناس که رهامنت کرده فک ونچ باشه کرده استفاده اش ندیمه هویت از باید

 او چرا که این و کرد می درک را لیننوا های صحبت در تاهوک های مکث آن معنای گیلن حاال
  .رود می انتظار خدمتکاران از که آن از بیشتر ،تداش سیاسی امور و ها استراتژی از یوسیع فهم

 از و ،هلت به گیلن از شاه فهمیدند. ، رابود شده گفته که چه آن اهمیت دیوید سر و هلت آرامی، به
 گفت: آرامی به او برگشت. گیلن به دوباره و کرد نگاه دیوید به او

  ست. زنده دخترم -

  شد. شکسته دیوید سر توسط نهایت در سکوت نآ و شد. برقرار طوالنی سکوتی
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 دارن؟ فاصله تو از چقدر دختر و کارآموز تا دو اون گیلن، -

 :زد تخمین او کرد. مکثی گیلن

  پدر. ،روز دو ممکنه -

 ممکن بقیه و ویل کرد می فکر که ای نقطه دورترین و رفت نقشه سمت به پدرش دنبال به و
 تا فرستاد را سریع رسانانی امپی و دوید فوراً دیوید سر داد. نشان را باشند رسیده آنجا به حاال است

 سبک زره با نظام سوار از ای دسته تا دهد دستور او به و کند بیدار را نظام سواره گروه ی فرمانده
 گفت: شاه به او کنند. ترک را کمپ فوراً تا کند دهاآم را

 نظام سواره اگه قربان. بیارن، رو اونها تا فرستم می رو دارها زهین از نفری پنج ی دسته یه من -
   برسن. وناا به فردا ظهر نزدیکای باید اونها کنن سواری رو شب کل و کنند حرکت دیگه ساعت یه

 کرد: پیشنهاد فوری گیلن

  کنم. می هدایت رو اونا من -

  داد. تکان موافقت به سری تایید با پدرش و

  بگی. رو این بودم امیدوار -

 او زد. لبخند قد بلند مرد صورت به آسودگی از خالصی خرسندی با و گرفت را شاه بازوی دیوید سر
 گفت:

  قربان. ،المخوشح براتون چقدر بگم تونم نمی -

 در اش داشتنی دوست دختر دادن دست از برای او اخیراً ،خب شد. خیره او به گیجی اندکی با شاه
 گفت: او بود. برگشته زندگی به دخترش آسایی معجزه طور به حاال بود. محرمانه سوگواری حال

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

                    

 

 

 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

  امونه. در دخترم -

  بود. خودش با تقریباً

 

***** 

 زه شدن هدکشی مبهم صدای او گاه گه .شد خم پل ی نرده کنار در چوب ی دسته روی بر لیننوا
 اما کرد، می شلیک آمدند می پیش همچنان که دشمنانی به او که وقتی ،شنید می ویل کمان

 می او کند. تمرکز اقدامش دست در کار روی بر و نکند، نگاه که کرد مجبور را خودش لیننوا
 کرد، می اشتباه بار این او اگر دارند. آتش کردن درست برای دیگر نهایی شانس یک آنها دانست
  بود. پادشاهی کل برای فاجعه یک اش معنی

 بین فضای کافی که شد طمئنم و کرد، جاگیر را آنها و داد قرار هم روی بر را ها چوب دقت با او
 نمانده باقی چوب های تراشه نآ از مقداری هیچ اما دارد. وجود هوا جریان برای چوب های هکت

 نظیر بی منبع یک او طرفتر آن متر چند تنها اما کند، استفاده نهاآ از آتش کردن روشن برای تا بود
  بود. مشتعل شدت به همچنان راست سمت کابل داشت. اختیار در را آتش از

 چندین و برداشت را ویل ساکس چاقوی اند، شده جاگیری درست ها چوب که شد ئنممط وقتی
 را. ضخیم کابل خود نه ،ظریفتر های طناب -برید را پل ی کناره ی شده اندود قیر طناب از متر

 روی از و ،شد بلند ،گرفت را ها طناب .ببرد را ضخیم کابل موقع به دبتوان که بود ممکن غیر تقریباً
 روشن را ها طناب از نوار نآ که بود راحتی کار دوید. دیگر طرف در مشتعل آتش سمت به پل
 در را نآ و پیچاند، آتش ی پایه دور به را مشتعل طناب و برگشت خودش تشآ سمت به دبع ،کند

 او وقتی طناب، روی بر یها شعله داد. قرار ،بود گذاشته ها چوب میان در که درزهایی تمام میان
 نادیده را درد و گرفت گاز را لبش او سوزاندند. می را دستش ،چپاند می ها چوب بین را طناب
  باشد. کشیدن شعله حال در راحتی به آتش که شد مطمئن و گرفت
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 کشیدند. شعله بعد و هکشید زبانه و کردند، تروق و ترق ها چوب میان در اندود قیر های شعله
 باریک اینواره بعد و ،شدند پخش ها چوب میان در نهاآ وقتی تا زد باد را آنها ثانیه چند لیننوا

 نرده د.گرفتن تشآ هم تر ضخیم های تخته آن از بعد ،وختندس می تشآ در شدت به کننده مشتعل
 چپ سمت کابل سمت به تشآ های زبانه حاال و گرفت تشآ جا چندین در پل یینپا طنابی های

 جایی سمت به بعد و کردند می تغذیه قیر از و .شدند پخش نآ دور به نکرد شروع و رفتند می پل
  شدند. دهگستر ،بود متصل پل تیر شاه به کابل که

 شده محو آتش خاطر به چشمانش دید .یندازدب ویل به نگاهی تا کرد پیدا وقت او لحظه همان در
 یک پشت در ،ترردو متر پنج ببیند، را ویل لودآ اشک چشمانی میان از توانست می تنها او و بود

  صخره. دسته

 کرده شانی محاصره که ریکیتا به لیننوا کرد. شلیک پیکان یک و ایستاد ویل ،کرد نگاه او وقتی
  ببیند. مهاجمشان از ای نشانه هیچ توانست نمی اما ،شد خیره بود

 وحشت ای درجه با چوبی مسیر و ،کرد دیگر ورآ تهوع و آور شتحو تکان یک پاهایش زیر در پل
 کابل ی دهنده تشکیل طناب سه از طناب دومین که وقتی درست ،شد کشیده سو یک به ورآ

 روی از عبور برای زیادی وقتی آنها کرد. افت سمت یک به چوبی بنای آن و وختس راست سمت
 هشدار ویل به بود مجبور او برگردند. بودند منتظر تاگ و هوراس که جایی سمت به تا ،پل نداشتند

  دهد.

 بود کرده قوز ها صخره پشت در ویل که جایی به باالیی سرعت با دستش، در ساکس چاقوی با
 به رسید او وقتی ویل کرد. می کاوش جنبشی یا حرکت دنبال به را کییتار انشچشم دوید،

 گفت: لیننوا کرد. نگاه او به سرعت

  بریم. اینجا از بیا سوزه. می داره هم دیگه سمت -

 کوچکی ی دسته سمت به اش چانه با بعد داد، تکان نه عالمت به را سرش درهم صورتی با ویل
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 به ویل داشت. بودند فاصله کرده قوز هاآن که جایی با متر سی سختی به کرد که اشاره ها صخره از
 گفت: لیننوا

 وقت ممکنه اون بریم حاال اگه هاست. صخره اون پشت اونا از یکی کنیم. ریسک تونیم نمی -
  بده. نجات ور پل تا باشه داشته

 سرعت به و ددی چپشان سمت در را شتاب با و سریع حرکت یک چشمانش ی گوشه لین ازنوا
 گفت: او کرد. اشاره

  اونجاست! یکی -

 داد: جواب رامیآ به او داد. تکان موافقت به سری ویل و

 یاون کنم شلیک بهش که این محض به کنه. شلیک به وادار رو من داره سعی اون بینمش. می -
 بمونم منتظر ممجبور ،کنم شلیک بتونم که این از قبل .میاره دست به موقعیتی نزدیکتره ما به که
  .بده نشون رو خودش تا

 او شد. گفت می داشت او که نچهآ مفهوم متوجه و ،شد خیره ویل به ترس از پر نگاهی با لیننوا
 گفت:

  بشن. نزدیکتر ما به تونن می بقیه که اینه مفهومش این اما -

 طعاق و رامآ حسی با حاال ،بود کرده حس درونش در که اولیه ترس نگفت. چیزی ویل بار این
 مایوس را هلت که این از خوشحال -بود خوشحال او از بخشی قلبش اعماق در بود. شده جایگزین

 جوابی بود کرده او به بزرگسال رنجر که یاعتماد آن به او که این از خوشحال و ،است نکرده
  بود. کرده انتخاب شکارآموز عنوان به را او هلت که این خاطر به ،است داده شایسته

 تا ،شود اسیر که دارد قصد ویل که شد متوجه لیننوا و شد خیره لیننوا به طوالنی ای لحظه او
  کشته. یا اسیر کرد: اصالح را حرفش او دارد. می نگه دور پل از بیشتر دقیقه چند را دشمنان این
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 که بییند تا برگشت موقع به درست لیننوا و شد بلند پل از ریگدی غرش ایدص سرشان، پشت در
 باالیی ی نیمه که شد باعث این رفت. فرو تشآ های جرقه و ها شعله میان به باالخره کابل ناولی
  خواستند. می هاآن که بود چیزی این بسوزد. نآ با شتیر شاه

 پشت را پل اصلی بنای کار این اما ببرند، را اصلی های کابل فقط که بودند کرده بحث آنها
 خورد، می تاب داشت پل کل حاال شد. می نابود باید هم هاتیر شاه خود .گذاشت می جا به انشرس
 می کابل نآ میان در را راهشان هم الحا همین ها شعله و بود آویزان چپی سمت کابل از و

 عبور قابل غیر دیگر بار فیشیر رفت. خواهد بین از پل دیگر ی دقیقه چند دانست می او پیمودند.
  .شد می

 او کند. رها خودش حال به را ویل نداشت قصد اما ،برود خواست می امیدی نا اب کرد، مکثی لیننوا
 پادشاهی قربانی کل و او برای را خودش داشت قصد بود اما بچه پسر یک تنها ویل ،شد متوجه

  کند.

 داد: هل را او و برگشت لیننوا سمت به ویل

 برو! -

 چشمان ببیند. ویل چشمان در را اشک های قطره درخشش تواند می که شد متوجه لیننوا حاال و
 شفاف را دیدش تا زد پلک او ببیند. واضح را ویل توانست نمی و ،بود کاش از مملو هم خودش

 به تشآ نور از شده روشن شب در که دید را ناهموار و زبر سنگ یک چون ،موقع به درست ،کند
 زد: فریاد او مد.آ سمتشان

  ویل! -

 روی بر و خورد تاب چشمانش بعد نالید، حیرت با او و خورد ویل سر به سنگ بود. شده دیر اما
 جوشید. می اش جمجمه میان از هم حاال همین تیره خون .کرد سقوط پاهایش
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 جلد دوم: پل سوخته ،کارآموز رنجر

 Pioneerمترجم: 

 کنار انداخت را ساکس چاقوی او و دویدند جلو که شنید جهت چندین در را پاهایی صدای لیننوا 
 ،بگذارد کمان زه در پیکانی کرد سعی و کرد پیدا را نآ بعد گشت. ویل کمان دنبال به کورکورانه و

 نگه محکم کنارشدر را انشبازو و کشید بیرون دستش از را کمان گرفت، را او خشن دستانی اما
 زبر پوستین میان به لیننوا صورت و داشت نگه اش گونه خرس آغوش در را او ،اسکاندی داشت.

 ،زد لگد او کرد. خفه را او که داد می زچی همه و عرق و دود و روغن بوی که رفت، فرو اسکاندی
 داشته نگه را او که مردی به ای ضربه سر با کرد سعی داد، تکان را سرش و زد ضربه پایش با

  نبود. شدسترس در و نزدیک اسکاندی سر اما بزند، ،بود

 هق به شروع غم و خشم و امیدی نا با او بود. شده درازکش خاک در حرکت بی ویل کنارش، در
 یبازوها شدند. متوقف نهاآ و مدآ دیگری صدای شنید. را ها اسکاندی ی خنده صدای و کرد هق
  .ببیند توانست او و شد شل کمی دورش به مرد آن

 بین از کامالً راستی سمت ی پایه مد.آ می پل سمت از و بود یبلند بسیار غرش صدای ،صدا آن
 ،کابل آن و داشت. می نگه را بنا کل حاال و شده فضعی تشآ با هم چپی سمت کابل و بود رفته
 1لیننوا ،تیز صدای یک با .بود نشده ساخته وزنی ینچن تحمل برای هم آل ایده شرایط در حتی
 اعماق درون به رامیآ به پل ی همه و ها کابل و ،شد نیم دو به وسط از چپ تیر شاه که دید

 های جرقه از یانبوه با را مسیرش ی،تاریک درون در ،سرش پشت در و کرد، سقوط فیشیر
   کرد. مشخص ندرخشا

                                                 
چون در ویرایش ابتدایی این اسم به غلط ایولین نوشته  ،متاسفانه در فصول بعدی اسم اونلین به صورت ایولین آماده است - 1

 ثه ای فایل های ورد فصول بعدی از بین رفت بنابراین امکان اصالح در فصول بعدی وجود نداشتشده بود و چون در طی حاد
زیادی و ما فقط فایل های پی دی اف را در دسترس داشتیم که به هر شیوه ای هم که به ورد تبدیلشون کردیم به همریختگی 

در آنها رخ می داد. از طرفی دوباره تایپ کردن فصلها کاری سخت بود که اصالً نمی شد دوباره انجام شود. برای همین این 
 . همینجا از تمامی خوانندگان عزیزمان عذرخواهی می کنیم.  زهرا سعیدی.پاورقی آورده شد
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