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 سپاس خدای را ...
او که به من توانایی انجام خدمت به دوستی را داد که همیشه شادی ارمغان و هدیه اش بوده، که اگر نبود 

 حقیقت مرا می کشت! 
 وستی دیرینه....د

 دوستی که هرگز لحظه ای تنهایم نگذاشت...
 و به خاطر او همیشه شاد و مسرور بودم حتی وقتی بزرگترین غم های دنیا را تجربه کردم! 

و چقدر کوچکند آنها که دنیای بزرگش را می بینند و دعوتش را پذیرا نمی شوند. مهربانی که همیشه برای یاد 
 لبته اگر طالب آن باشی! دادن در کنار توست، ا

 با احترام، تقدیم به تمامی کتاب خوان های ایران زمین.... 
 آخرین تجربه ی من در دنیای نت به عنوان یک مترجم...  
 با تشکر از کاترینا و مائده ی عزیز برای ویراستاری فصول، 

 امیدوارم از خواندن آن لذت ببرید .... 
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سه این . در طی برخورد کردندبه طوفانی عظیم فاصله نداشتند که  1دماغه ی بادپناهبیشتر از چند ساعت به 
می  ،به سمت اسکاندیا ،به سمت شمال ،در میان دریایی که به آرامی یک حوضچه کوچک آب روان بود ،روز

 بودند.  شکرگزار این وضع آرامویل و ایولین  اًتحقیقو رفتند، 
 گفت: ،کشتی باریک به آرامی در میان امواج راه می گشودکه وقتی  ،ویل

 اونقدرام بد نیست.  -
که در دریا بر روی عرشه ی کشتی ها به طور وحشتناکی بیمار می شدند  افرادیهای بدی در مورد  داستان او

ته ببیند. ایولین با کمی شک و سرانی در میان آن حرکت آرام و آهگای نده بود. اما نمی توانست چیزی بریشن
اما قبالً در دریا سفر  ،ید سری به موافقت تکان داد. او به هیچ وجه شبیه یک ملوان باتجربه دریانورد نبوددتر

 کرده بود. او گفت:
 وقتی شروع بشه به همون بدیه.  -

ین هم وشده بود به سمت شمال می انداخت  ،کاپیتان کشتی ،که ارک یهای نگران متوجه نگاههم ایولین 
 را با سرعت باالیی به پیش می راند.   2داشت پاروزنان کشتی ولف وایندطور متوجه شده بود که ارک 

خیلی  -هوای بدتری ستآب و آرام منادی تغییرات برای  می دانست این آب و هوای فریب آمیزِهم ارک 
که در حال شکل گیری در افق شمالی ببیند را  اییره تمی توانست خطوط طوفان  اوبا حالتی افسرده، بدتر. 

دور از وزش  وسیعدریاهای زنند و به موقع وارد برا دور  ی بادپناه . او می دانست که اگر نتوانند  دماغهندبود
با د و رسرعت و فواصل را ارزیابی ک ،در میانه آن طوفان نیرومند گیر خواهند افتاد. برای چند دقیقه ،شوندب باد

 مقایسه کرد. سرانجام به اسوینگال گفت:  ی طوفانیرکت آن ابرهاحشان را با  پیشروییتوجه به آنها، 
 نمی تونیم به اونجا برسیم.  -

 ان داد. اسوینگال با حالتی فیلسوفانه گفت: کفرمانده ی دوم سری به موافقت ت
 . این طوری به نظر می رسه -

 یله ایمطمئن شود هیچ ابزار یا وس برای اینکهارک با تیزبینی نگاه سریعی به دور و اطراف کشتی انداخت، 
که در قسمت جلویی  افتادآن دو زندانی به  نگاهشکه نیاز باشد آن را به جایی ببندند.  ، وسیله ایرها نباشد

 خودشان را جمع کرده بودند. او گفت:  کشتی

                                                 
1

 - CAPE SHELTER  با حروف بزرگ در متن آمده بنابراین نباید ترجمه می شد اما خود کلمه گویا نبود و البته صرفاً هم یک اسم نیست. بادپناه
ند که وقتی کشتی ها گرفتار طوفان و یا تندبادهای بزرگ می شدند چند روزی در آنها اقامت می کردند تا طوفان برطرف شود. جزیره هایی در دریاها هست

 و این بیشتر مختص دریاهایی است که زمستان دارند. 
2

 - Wolfwind اسم کشتی ارک 
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 ده کنین. ابه دکل ببندید و پاروی بزرگ رو هم آمبهتره اون دو تا رو  -
. او حلقه ای از طناب کنفی در دست به تماشای او نشستنده سمتشان می آمد بویل و ایولین وقتی اسوینگال 

 داشت. ویل پرسید: 
 اال چی؟ اونها فک نمی کنن که می خوایم فرار کنیم. ح -

به آنها اشاره می کرد. دو آرالوئنی ایستادند و با حالتی نامطمئن ال کنار دکل ایستاده بود و با اضطرار گاما اسوین
 کشتیه سمتش رفتند. ویل متوجه شد که حرکت ب
تلو تلو خورد. پشت  دقتی به سمت اسوینگال می رفتنور شده بود. تباد بیشسرعت و  شدهکمی مشخص تر  

کننده ی بادبان برخورد کرد و  سکندری خورد و ساق پایش به میله ی مهار که ایولینوقتی  سرش شنید 
 فحشی ناخانمانه را زیر لب زمزمه کرد.  ،تش کنده شدسپو

 ناب را برید. او به آنها گفت: طاسوینگال چاقوی ساکسش را در آورد و دو تکه از 
 یم. شها ب مادر طوفان وارد آغوشنه ممکهر لحظه  ،رو به دکل ببندین نوتخود -

 ایولین با دیرباوری پرسید:
 کنه؟  موندریا پرت تویمنظورت اینه که ممکنه باد از روی عرشه  -

مشکل  که دکل بست. دختربیلی محکم خاسوینگال متوجه شد که ویل خودش را با یک گره ی بی نظیر و 
ه دکل ب محکمچاند و بعد او را هم یپآن را به دور کمر او و برای همین اسوینگال طناب را گرفت  ،داشت

 به پرسش دختر جواب داد:بست. اسوینگال 
 ج بشوره. اشاید. بیشتر مثل این می مونه که عرشه رو با امو -

 رخ پسرک پرید. ویل پرسید: ازترس رنگ  ازاو دید که 
 تو داری می گی که امواج دریا ... واقعاً تا روی عرشه میان؟  -

 اسوینگال لبخندی خشم آلود و بدون هیچ شوخ طبعی به ویل تحویل داد. او گفت:
 اُه، بله. حقیقتاً.  -

پاروی بزرگ  تکاپیتان تجهیزاهمین حاال هم و بعد برگشت تا در عقب کشتی به ارک کمک کند، جایی که 
 را برپا کرده بود. 

کشتی شبیه به این می تواند یک ویل چندین بار آب دهانش را قورت داد. او فرض را بر این گذاشته بود که 
شبیه یک مرغ دریایی بر روی امواج دریا به پیش رود. حاال به او گفته شده بود که امواج دریا می آیند تا 

 شناور بمانند. کشتی افتد چطور ممکن است که می اگر این اتفاق که  نمی دانستکوبند. او بعرشه را درهم 
 به آرامی گفت: ،می کرد در حالی که به سمت شمال اشاره ،ایولین
 اُه، خدایا ... اون چیه؟ -

در دویست  درست ، آن همیک آشفتگی چرخان سیاهبه خط تاریک و ظریفی که ارک قبالً دیده بود حاال 
مد. آدریا را جاروب می کرد و به سمتشان می  تیزرواسب و داشت سریع تر از یک  تبدیل شده بود ،متری شان

 ناخن ندند وبایستاده بودند سعی کردند بازوهایشان را به دور پایه ی کاج زبر بدو که در پایین دکل آن 
 . با تقال در چوب فرو کردندجای دستشان  محکم کردنبرای  را هایشان

 خورشید از جلوی دیدگانشان محو شد.     ،شان کردیوقتی طوفان احاطه  و
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خالی کرد. این باد و نیروی وزش آن چیزی  شش های ویل را از هوابه معنی واقعی کلمه نیروی محض باد 
 شمی پیچید، کر شکه به دور زنده و وحشی بود ،نبود که ویل قبالً تجربه کرده باشد. این باد نیرویی باستانی

سعی و وقتی  .کرد و مانع می شد که نفس بگیردمی رد، شش هایش را از هوا خالی کمی  شکرد، کورمی 
 .به درون هوا می کشیدبلند می کرد و جای دست شل شده اش بر روی دکل چنگ بزند او را  داشت

در  چشمانش را محکم بسته بود و تقال می کرد تا نفس بکشد و در همین حال با ناامیدی دکل را گرفته بود.
ود. کورکورانه صدای جیغ ایولین را شنید و حس کرد که او از کنارش سر می خورد و دور می ش ،ها دوردست

 برای گرفتنش چنگ انداخت، دستش را گرفت و او را عقب کشید. 
، با آن موج ه. در مواجهرفت االور بآاولین موج غول پیکر حمله کرد و جلوی ولف شیپ  با زاویه ای وحشت 

 ! ایینرو به عقب و رو به پ -شروع به بلند شدن کرد، بعد کشتی لرزید و شروع به سر خوردن کرد جلوی کشتی
 ،ها می رفت، اما ملوانان به دور دست در میان بادها فریاد می زدند. صدایشان  زنواسوینگال و ارک بر سر پار
. آنها کنندند و منظورشان را درک ببینرا  شانمی توانستند حرکات بدن و اشارات  ،که پشتشان به طوفان بود

به  رو به عقب کشتیچوب بلوطی را حرکت می دادند و حرکت  پاروهایبر روی پارو خم شده بودند و با تقال 
حرکتش  .رامی از بین رفت. کشتی شروع به پیمودن راهش درست در مواجهه با موج کرد، باالتر و باالترآ

 ئن بود دوباره شروع به حرکت عقبگرد وحشتناکی کرده اند. مکندتر کندتر شد تا وقتی که ویل مط
 ر باالی سرشان غرید. موج شکست و ب تاج ناگهان

را چنان از پهلو ، نیروی آب کشتی روی ولف شیب فرو ریخت و آن را به سمت پایین کشاندبر هزاران لیتر آب 
 به سمت راست چرخاند که به نظر نمی رسید هرگز کشتی بتواند خودش را باز یابد. 

ر سرش فرو ریخت صدای جیغش ویل با ترسی کامالً غریزی جیغ کشید، بعد وقتی آب شور منجمد کننده ب
نیروی آب  و  از آب شور شد،دستش بر روی دکل از دست رفت و دهان و شش هایش پر جای خاموش شد و 

تا و او،  ،او را چرخاندنیروی آب بعد کرد،  شمتوقف یخ زدهاو را روی عرشه پرت کرد تا وقتی که آن طناب 
وقتی که  .عرشه به این سمت و آن سمت پرت شداز رویشان گذر کرد، روی آب  آن حجم بزرگوقتی که 

بود و  شهمچون یک ماهی بر روی عرشه باال و پایین می پرید. ایولین در کنار ، ویلکشتی راست می شد
به دکل  ،وردآکه در جسمشان سر بر می  ،دست و پا زنان به سمت دکل برگشتند، و با ناامیدی ،با هم ،آنها

 چسبیدند. 
برمی فضای بین امواج  که به درون  یبه دنبال موجنها آو  ،پرتاب شد شیب دار به جلو با حرکتیجلوی کشتی 

محض بار دیگر جیغ کشیدند. جلوی کشتی به درون فاصله ی بین دو  یو با ترس. به پایین شیرجه رفتندگشت 
آب چون  ،وبارهکرد. د اببه باالی امواج پرتبا شیبی رو به باال دریا را شکافت و کشتی را  ،موج سر خورد

موج از هم پاشیده را داشت و آن دو  یکاما این بار نیروی کامل  .آبشاری بر سر عرشه ی کشتی فرود آمد
کشتی ولف به نظر جوان سعی کردند خودشان را نگه دارند. آب که تا کمرشان می آمد از آنها عبور کرد. بعد 

 گین رها کند.     از آن وزن سنخودش را باریک خودش را تکان داد تا  شیپِ
با تقال آب را با سطل از و به سختی کار می کردند  امداد ملوانانهمین حاال هم  ،ردیف صندلی هادر روی 

خودشان را به مکانی بسته بودند،  ارک و اسوینگالدر قسمت رو باز کشتی کشتی خارج می کردند.  ینطرف
بود که  بسیار بزرگ ی این پاروی هدایت کننده. قرار گرفته بودند هرکدام در یک طرف یک جاروی طوفان
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این پارو در سمت راست عرشه ی عقب کشتی برای استفاده بود.  نصف اندازه اش پاروهای معمولییکی از آن 
برای همین او  ،. پاروی بلند به سکان دار قدرت بیشتری می دادتعبیه شده بود در موقعیت هایی این چنینی

ن بیاید تا از گردش سر کشتی به طرفین جلوگیری کند. امروز هر دو مرد می توانست به کمک پاروزنا
 قدرتشان را به کار می بردند تا آن پارو را اداره کنند. 

باد نیرویش را از دست داد. ویل نمک را از چشمانش پاک می رسید با فرو رفتن بیشتر در بین دو موج، به نظر 
ال آورد. نگاه ترسان ایولین را دید. با ضعف حس می کرد باید کاری کرد، سرفه کرد و آب دریا را روی عرشه با

بود. او نمی توانست باور کند کشتی نانجام دهد تا او را دلگرم کند. اما چیزی برای گفتن یا انجام دادن در کار 
 قبلی دوام بیاورد. موج  بتواند در برابر موج دیگری مثل

موج ها به  فاصله ی بین  تی بزرگتر از قبلی، و از چند صد متریاما با اینحال موج دیگری در راه بود. ح
 سمتشان رژه می آمد، می غرید و خودش را بر باالی سر آنها می کشاند، بلندتر از دیوارهای قصر ردمونت. 

کشتی دوباره آن  و ،و حس کرد ایولین هم دقیقاً همان کار را انجام داد را رو به دکل پوشاند شویل صورت
 وحشتناک را شروع کرد. و بلند شدن آرام حرکت 

، دیبه حد انفجار رس شانیها قلبضربان که  یتا وقت ،پارو زدند لوانانم ،باال و باال رفتنددر چنگال موج آنها 
 امواج برانند.  یرا بر باال ندیولف واو باد  ایدر یشده  بیترک یرویدر مقابل نکردند  یم یسع آنها

لحظه مبارزه را باخت. او با ترس  نیدر آخر کشتیحس کرد  لیو ،که موج بشکند نیقبل از ابار  نیا
موج  تاج .مسلم را شروع کرد یفاجعه   کیبه سمت  شعیگرد سر حرکت عقب یکشت و ،چشمانش را باز کرد

سو و آن سو پرت  نیعرشه چرخاند و به ا یو دوباره او را رو ،ختیفرو ر شانیو بر رو دیسرشان خز یباال
به  یبه طور دردآور یزیحس کرد چ ،دادمی نجات از افتاده در داخل دریا که او را  یشدن طناب هدیبا کش .کرد

 یکرد و بعد جلو یسرش غرش م یباال یاست. آب برا نیولیآرنج ا زیدهانش ضربه زد و متوجه شد که آن چ
و را شروع کرد،  رو به عقب حرکت سر خوردن کیدوباره  ندیو ولف وا دیچرخ نییبه سمت پا گریبار د کشتی

 اردک آب شور را کنار زد. کیو مثل  دیچرخ یعمود با حالتی و رفت رجهیش نییبه سمت پا گرشیاز سمت د
به سمت دکل برگشت.  زیخ نهیناله کرد و س یبزند. او به آرام غیبود که نتوانست ج فیچنان ضع لیبار و نیا

مهلکه  نیکه بتوانند از انیست  یراه چیهبا خودش فکر کرد  اونگاه کرد و سرش را تکان داد.  نیولیاو به ا
در عرشه ی  نگالیارک و اسو .ندیبب نیولیتوانست همان ترس را در چشمان ا یجان سالم به در برند. او م

 ،در هر سمت موجها رفت خودشان را محکم نگه داشتند. یبه درون فاصله  ندیولف وا ی، وقتعقب کشتی
تکان خورد  ،موج های کوچک را باال فرستاد و کل بافت کشتی در اثر فشار لرزید. کشتی چرخید کشتیجلوی 

 و دوباره خودش را راست کرد.  
 اسوینگال فریاد زد:

 از پسش بر می آد.  -
ویل و هم ممکن بود به نظر موضوع این  ،حالتی وهم آورا بارک با حالتی درهم سری به موافقت تکان کرد. 

ید. اما حتی آمثل این بر  یپهناوردریاهای  از عهده یولف شیپ طراحی شده تا رسیده باشد، این که  ایولین
 ییت اگر به مرز چنین محدودیت هاسیک ولف شیپ هم محدودیت های خودش را داشت. و ارک می دان

 و جواب داد:همگی خواهند مرد. ا ،ندسبر

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

                    

 

 . داشت کارمون رو یکسره می کردآخرین موج تقریباً  -
پاروزنان بود که  نیرو و تقالی این آخرینبرمی گشت  ،به درون موج ها ،وقتی که کشتی داشت به عقب 

 نتیجه گرفت: رکموج کشاند. ا تاجکشتی را به میان 
 کنیم.  دورشطوفان  یارویی باروباید کشتی رو بچرخونیم و از  -

چشمانی سوزان از میان باد و فواره ی آب شور به جلو خیره شد. او  و بااسوینگال با حرکت سر تایید کرد،  و
 گفت:
 بعد از این یکی.  -

تمام کرده بود. اما کوچکتر یک چیز نسبی  با آنها را موج بعدی کمی کوچکتر از آخرین موجی بود که کارش
اروی هدایت کننده بستند. ارک از میان کوهی از آب که بر بود. دو اسکاندی دستانشان را محکم بر روی پ

 باالی سرشان می غرید بر سر پاروزنان غرید:
 پارو بزنین، لعنتی ها، پارو بزنین!  -

حس کرد جلوی که وقتی و ولف وایند دوباره یک حرکت رو به باالی آرام و پر مخاطره را شروع کرد. ویل 
 ناله کرد: ،دوباره رو به باال می رود کشتی
 لطفاً تمومش کن.  ،اُه، نه، لطفاً -

 ،. او با خودش فکر کردیابدپایان  تمام اینهاورده بود. او فقط می خواست آترس از نظر جسمی او را از پا در 
 اگه الزمه بزار کشتی غرق بشه. بزار همه چی تموم بشه. تمومش کن. فقط این ترس فلج کننده رو تموم کن. 

 ،بازویش را به دور او چرخاند ویلبا ترس هق هق می کرد.  اویولین را در کنارش بشنود، می توانست صدای ا
 او انجام دهد.  دلگرمیاما نمی توانست خودش را وارد کند که کار بیشتری برای 

بر سرشان فرو ریخت. که و تندری از آب  ،التر رفتند، بعد دوباره همان غرش شکستن تاج موجاو ب و باال باال
به پشت موج ضربه زد و به سمت پایین پرت شد. ویل سعی کرد جیغ  ،از میان تاج موج گذشت کشتی یجلو

 رام سر داد. آی اش تحلیل رفته بود. او تنها هق هقی ژربکشد اما گلویش خشک شده و ان
فریاد می کرد.  ولف وایند دوباره در دامنه ی امواج شروع به حرکت کرد. ارک دستوراتش را بر سر پارو زنان

وقت آن بود که  زمان،باد سایه ی موج دیگری را بر سرشان اندازد. و آن این که تند تا آنها وقت کمی داش
 فریاد کشید: رکچرخششان را انجام دهند. ا

  راست عرشه ی عقبی!به سمت  -
به پاروزنان  اگر صدایشتا دستش به سمت جهت چرخش اشاره کرد با  ، امااگر چه احتمالش خیلی کم بودو 

 آنها متوجه جهت چرخش شوند. باشد جلویی نرسیده
پاروزنان مستقر روی عرشه ی عقبی یا در سمت راست پاروزنان پایشان را در مکان چوبی محکم کردند. 

هل . سمت چپی ها پاروهایشان را به سمت جلو عقب و بیرون بردنددسته ی پارویشان را به سمت کشتی 
 ارک دستورش را فریاد کرد: .. کشتی چرخیددادند

 حاال!   -
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 ،می کشیددیگر به درون دریا شیرجه رفت و همون طور که یک طرف هل می داد و سمت  هاپارو یتیغه 
با زاویه ای کامل در جا ارک و اسوینگال وزنشان را بر روی پاروی هدایت کننده انداختند. کشتی باریک و دراز 

 ارک فریاد کشید: د و دریا چرخید.به سمت باعقب کشتی عرشه ی چرخید و 
 حاال با هم به پیش!  -

و پاروزنان به یکباره آن دستور را انجام دادند. او مجبور بود که کشتی را کمی تندتر از دریایی که به دنبالشان 
ن کرد به دو زندانی آرالوئنی جوا ی. او نگاه کوتاهندامواج آنها را در هم می کوبید که و یا آن دنبه پیش بربود 

و بعد آنها را فراموش کرد و برگشت تا حرکت کشتی اش را اداره کند و  ،بیده بودندسکه با ناامیدی به دکل چ
 عقب کشتی را از دست امواجی که به دنبالشان بودند دور نگه دارد. 

و این پایان زندگی همگی شان بود.  شود،اخ رکشتی اش از طرفین سو باعث می شدهر اشتباهی از طرف او 
به او می دانست که مسیرشان راحتتر خواهد بود. اما وقتی برای حواس پرتی نبود. در نظر ایولین و ویل کشتی 

وقتی کشتی از روی تاج موج به سمت و  ،ور به عقب کشیده شدآبا طرحی وهم  سمت پایین شیرجه رفت، و
 به پیش رفتند. پانزده متربه اندازه ی  یااز فاصله  عمودی رکتیحبا  فاصله ی میان موج ها رفت، آنها

نه این که با آن بجنگند. ویل  ،تر بود. آنها داشتند در دریا پیش می رفتند کنترل شده کشتی اما حاال حرکت
 ،فوراه ی آب سرد هنوز با دوره های منظم بر رویشان فرو می ریخت در درونش حس کرد. یآسودگی سبک

که پی در پی هر کوه آب عهده ی  از ور چیزی بود که گذشته بود. وقتی کشتی آرو به عقب و وهم  اما حرکت
ممکن است شانس کوچکی  این کهباور به شروع کرد  شویل در دل آمد، برمیدر زیر و دور آن در جریان بود 

 برای نجات داشته باشند. 
همان خروش ترس دل به هم  می آمدکه هر موج بر باالی سرشان وقتی اما این تصوری بیرنگ بود. او هنوز 

ممکن است آخرین بار باشد. او هر دو دستش را به دور  نحس می کرد ایاو هر بار و حس می کرد. را زن 
انه ی چ، و چانه ی سرد ایولین به هایولین بسته بود و حس می کرد بازوهای ایولین به دور گردنش بسته شد

 آسودگی و شجاعت را.  ،یافتنددرون یکدیگر شد. و دو جوان جستجو کردند و آن را  خودش فشرده می
و ویل با حیرت متوجه شد که کلمات ناله وارش که همین طور  ،ایولین با ترس می نالید. و او هم می نالید

بود بشنود هر کسی که ممکن  یا تاگ و ،هلت بود برای خبر کردن فریاد هایی و تکرار می شد، تکرار می شد
 . آیدکمکشان به و 

مد و ولف شیپ نجات یافت، پرده ی ترس فرو افتاد و خستگی عصبی جایش را آاما وقتی موج پشت موج 
 به تدریج به خواب رفت.  ویل گرفت و

و به درون حاشیه اقیانوس بی  1به بیرون از دریای نروو ،هفت روز بعد کشتی به سمت جنوب رانده می شد
ی مده و یخ زده. ترس فلج کننده آپایان. و ویل و ایولین در کنار دکل ساکن شده بودند:  گیج و خیس، از پا در

 اما به تدریج داشتند باور کردند که ممکن است نجات یابند.  ،آن فاجعه همیشه در ذهنشان حضور داشت
اما خود خورشید بود. حرکات  ،ن آمد. مطمئناً نورش ضعیف و سرد بوددر روز هشتم، خورشید به میانه ی طوفا

 شیرجه وار وحشتناک پایان یافته بود و بار دیگر کشتی به راحتی بر روی امواج کوچک دریا حرکت می کرد. 
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و کشتی را با حرکت  را حرکت دادارک که ریش و مویش آغشته به نمک بود با خستگی پاروی هدایت کننده 
 داند. او به افرادش گفت:روار خیلی آرامی دوباره به سمت شمال برگمنحنی 
  ی بادپناه بریم. دماغهبه سمت بیاین  -

 

 
 
 

 
 
 

بسیار بزرگ تنه ی  در کنار ،وقتی آن راهزنان از میان جنگل یورش بردند تا کالسکه را محاصره کنند ،هلت
که  درست بوداما هیچ کسی او را نمی دید.  ،درخت بلوط بی حرکت ایستاد. او چشم انداز کاملی داشتآن 
کامالً  ، و از طرف دیگر تاجر و همسرشبودند ،یک تاجر ثروتمند و همسرش ،ان کامالً سرگرم شکارشاندزد

شان را در آن فضای باز محاصره کرده یبودند که حاال کالسکه  ماندهبه مردان مسلحی خیره  و هراسانگیج 
کاله  ،بود که پوشیده بود کامالً وابسته به شنل مستتر کننده ای سهم اصلی دیده نشدن هلت،اما ، بودند

البته دیده نشدنش،  میان سایه ها پنهان کرده بود، و درشنلش بر روی سرش کشیده شده و صورتش را 
 رکت ایستاده بود. حکه او مثل یک تکه چوب کامالً بی بود این حقیقت  وابسته به

توانایی بی حرکت  هبن کار و ای ،هلت رموز یکی شدن با پشت زمینه ها را می دانست ،مثل همه ی رنجرها
بر طبق گفته . دننآدمها مستقیم به او نگاه می ک می آمد حتی وقتی که به نظر وابستگی کامل داشت،ماندن 

 د. شهای رنجرها، باور داشته باشی که نامرئی هستی، همین طوری خواهد 
و به سمت کالسکه رفت. چشمان  آمدها بیرون  یک فرد تنومند که سر تا پا سیاه پوشیده بود از میان درخت

  یه تعقیب و گریز احمقانه.بعد در سکوت آهی کشید. او با خودش فکر کرد:  ،هلت برای ثانیه ای باریک شد
پایان جنگ مرگارث در تعقیب او بود. فلدار زمان مردی که هلت از  ،داشت 1آن فرد شباهت کمی با فلدار
، نیمه انسان ورگال ها نابود شده بود شمرده بود و ارت اشفرمانده از زمانی که فرمانده ی ارشد مرگارث بود. 

 در حال فرار بود.  فلدار
حسی کامالً مجهز با و  -و نقشه ریزی بود تفکر های قابلیتبا انسان  کاما فلدار موجود بی شعوری نبود. او ی

پدر و  ،رابطه با یک اسببه خاطر بحثی در بود که  منحرف و شیطان گونه. یکی از نجیب زادگان آرالوئن
 ،و فرار کرده و به کوهستان های باران و شب گریخته بودا ،مادرش را کشته بود. آن زمان یک نوجوان بود
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جایی که مرگارث  نوعی حس هم ذات پنداری و شباهت در او دیده و او را وارد لیست سربازانش کرده بود. 
بود و شاه دانکن برنامه ی دستگیری و زندانی کردن او را تنها عضو نجات یافته از گروه مرگارث  ، اوحاال

 بود. قرار داده  اولویت شماره یک نیروهای مسلح کل پادشاهی
مثل  معمولی،معموالً در شکل رهزانان  -مشکل این بود که کپی های فلدار در هر جایی سر بلند کرده بودند

اده می کردند تا وحشت به دل قربانی هایشان استف شاین یکی. آنها از اسم آن مرد و شهرت وحشی گری ا
هلت و همکارانشان مجبور  ،از آنها راحت تر دزدی کنند. و وقتی هر کدام از آنها سر بلند می کرد وبیندازند 

 تا آنها را ردگیری کنند. ردهبودند وقتشان را تلف ک
او داشت وقتش را با این مزاحم  .در همان لحظه حس می کرد آتشی از خشم آرام آرام او را می سوزاندهلت، 

 های کوچولو تلف می کرد. 
عات دیگری داشت که باید به آنها می پرداخت. او قولی داده بود که باید به آن عمل می کرد و وهلت موض

احمق هایی مثل این دزدان مانع از انجام آن بودند. فلدار قالبی حاال کنار کالسکه توقف کرده بود. شنل 
مخمل از بود و شنلش  هیکلبود که فلدار می پوشید. اما فلدار خوش  شنلی درست مثل آن شدمشکی یقه بلن

در چند جا حتی و  ،پشم معمولی بود، و به طور بدی رنگ شده بود شنل ازاین  اما و ساتن سیاه محض بود،
 قهوه ای شده بود.  رنگش یقه ی زمخت چرم مشکیو وصله داشت، 

که آن را تزیین می کرد رنگی و پر قوی مشکی  ،بودکثیف  تب و به همان اندازهنامرمرد بی لبه ی آن  کاله
 بر روی آن نشسته بودند.  تا از آن دزدان شرور چند به خاطر این که  احتماالً ،رفته بود ی کاله به میانه

با  یش،حرفها میزآطعنه  لحنصحبت کرد و سعی داشت حالت نوک زبانی فلدار را تقلید کند،  ردحاال که م
 میز گفت:آلهجه روستایی غلیظ و مشکالت گرامری زیادش به یغما رفت. او با تعظیمی تمسخر 

گز رنترسین، بانوی زیبا، فلدار نجیب زاده ه نمهربون. و اص بانوین و وه پایین بیاین، قربکسلاز کا -
 .صدمه نمی زنهکه به اندازه ی هنرشون زیبان، اونایی به 

 که بیشتر شبیه به قد قد یک مرغ بود.  را تقلید کند،او سعی کرد خنده ای شیطانی و تمسخر آمیز 
نبود. آن زن میانه سال بود و اضافه وزن داشت و به طرز هم  اصالً نزدیک به حقیقت "بانوی زیبا"عبارت 

حد لیل نمیشه که اون تا این اما این دفوق العاده ای بد قیافه بود. هلت با حالتی درهم با خودش فکر کرد: 
 . بترسه
از ترس نالید. فلدار  ،عقب کشید، و با دیدن آن مرد سیاهپوش در مقابلشخودش را به درون کالسکه زن 

 میزتر شد. او فریاد کشید:آصدایش زمخت تر و لحنش تهدید  ،گامی به جلو برداشت
 دستت!  می ذارم کف می! یا من گوشای شوهرت رو وبیا پایین، خان -

گرفت. زن فریادی کشید و با ترس  در بردسته ی خنجر بلندی در کمربندش را  رفت و دست راست راهزن
این بود خواهان هم ترسیده بود و بیشتر از آن  که به همان اندازه بیشتر به درون کالسکه عقب رفت. شوهرش

 . هل دهدکالسکه را به سمت در  همسرشتا  می کردسعی  ،هایش کجا هستند گوشکه بداند 
  کافیه.هلت با خودش فکر کرد: 

آن را کشید و بر  ،پیکانی در چله ی کمانش نشاند ،نگاه نمی کند شاز این که کسی به سمت با اطمینان کامل
 موقعیت عالی زوم کرد و پیکان را رها کرد.یک روی 
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که صاعقه وار درست از جلوی بینی شیی آن چیز کمی از و او  ، بود 1نام واقعی فلدار قالبی روپرت گابلستون
اش رد شد، درک کرد. بعد یک قدرت دیوانه وار با یقه ی بلند شنلش درگیر شد و خودش را در حالی یافت که 

 ه بود.به کالسکه دوخته شد ،که همچون تندر از میان جنگل بیرون آمده بود ،مشکی رنگ و مرتعش یبا پیکان
شنلش از سقوط نجات پیدا بند توسط اما از دست داد و تلو تلو خورد، او فریادی از ترس کشید، تعادلش را 

 خفه اش می کرد. داشت گردنش بسته شده بود  ر رویاز جایی که ب ،که حاال ، بندیکرد
ان از کجا آمده است، هلت از درخت دور شد و به سمتشان پیکآن دیگر دزدان برگشتند تا ببینند که  همین که

بلوط عظیم بیرون آن درخت ی آن دزدان ترسان مثل این به نظر می رسید که از درون . با این حال برارفت
 ید. هلت فریاد کشید:آمی 

 رنجر پادشاه! اسلحه هاتون رو بندازین.  -
ی بخواهد از فردمسلح بودند. حتی نشانه ای کوچک مبنی بر این که هم  شان که همگیبودند آنجا ده مرد 

ها بر روی زمین افتاد. آنها درست در همان  چماق و داشت. چاقوها، شمشیرهاآن دستور سرپیچی کند وجود ن
یک ی زمان نمونه ای دست اول از جادوی سیاه رنجرها را دیده بودند: آن مرد عبوس درست از درون تنه 

 مده بود. آبیرون  سبزدرخت بلوط 
پوشیده بود با حالتی نامطمئن در مقابل پشت  آن مرد شنل عجیبی کهشان، آن به نظر هم حاالهمین حتی 

به زمینه ها سوسو می زد، و تمرکز بر روی آن مرد را سخت می کرد. و اگر جادو کافی نبود تا آنها را مجبور 
آنها می توانستند دلیل معتبرتری ببینند: کمان بلند عظیمش، با پیکان مشکی رنگ دیگری  ،ی کنددارفرمانبر

 چله ی کمان بود.  که همین حاال هم در
 رو شکم دراز بکشین! همه تون!  -

جوان  کی ،کشیدند. هلت به یکی از آنها اشاره کرد کلمات مثل شالقی بر آنها فرود آمد و آنها روی زمین دراز
 با صورتی کثیف که نمی توانست بیشتر از پانزده سال داشته باشد. او گفت:

 نه!  ،تو -
 ث کرد. ها و زانوانش مک و پسر بر روی دست

 . گیر و دستهاشون رو به پشتشون ببندتو کمربندهاشون رو ب -
پسر وحشت زده چند بار سری برای تایید تکان داد، بعد به سمت اولین رفیق درازکشش رفت. وقتی هلت 

 او مکثی کرد. هلت گفت: ،دادبه او را  هشدارهای بعدی
 شل پیدا کنم، من ....  گرهاونا رو محکم ببند! اگه یه  -

 ت برای لحظه ای مکث کرد تا تهدیدی مناسب انتخاب کند، بعد ادامه داد: هل
 درخت بلوطی که اونجاست حبس می کنم.  نتو رو داخل او -

درخت روی این کنار . او از تاثیری که حضور غیرمنتظره اش از باید کارگر بیفتهاو با خودش فکر کرد، 
می  استفاده کرده بود. حاالاز آن  آگاه بود. این حقه ای بود که بارها قبل ،بی سواد داشت یروستایی ها

دیدش هد شد و می دانست که تیر خاک و کثافت روی صورتش سفیدر ز ککه صورت پسر توانست ببیند
 است.  واقع شدهموثر 

                                                 
1

 - Rupert Gubblestone 
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بندی  ،کردکه با ضعف در چنگال بند محکم شنلش تقال می مردی او توجهش را به گابلستون معطوف کرد، 
که همچنان به خفه کردن او ادامه می داد. همین حاال هم صورتش قرمز شده بود و چشمانش از حدقه بیرون 
زده بود. وقتی هلت چاقوی سنگین ساکسش را از غالف بیرون کشید، چشمانش بیشتر از حدقه بیرون زدند. 

 هلت با خشم گفت:
 اُه، آروم باش.  -

ابلستون که به ناگهان رها شد با ضعف روی زمین سقوط کرد. به نظر می گاو به سرعت بند شنل را برید و 
 ، به دور از دسترس چاقوی درخشان. باشدرسید از ماندن در آنجا راضی 

بود. هلت با نمایان در چهره هایشان به وضوح هلت نگاهی به افراد داخل کالسکه انداخت. آسودگی خاطر 
 ی گفت:خرسند
فک کنم اگه دوست داشته باشین بتونین به راهتون ادامه بدین. این احمقا دیگه بیشتر از این  -

 مزاحمتون نمی شن.  
سعی کرد با  ه،که با حالتی گناهکارانه به یاد آورد چطور همسرش را به بیرون از کالسکه هل می داد ،تاجر

 خشم و فریاد ناراحتی اش را بپوشاند. 
اونا حقشونه که دارشون بزنن، رنجر! من که می گم دارشون بزنن! اونا همسر بیچاره ی من رو  -

 ترسوندن و هر کدوم از افراد من رو تهدید کردن! 
هلت بدون نشان دادن هیچ احساسی به مرد چشم دوخت تا وقتی که انفجار خشمش پایان یافت. هلت به 

 آرامی گفت: 
 تلف کردن. هم ت من رو بدتر از همه ی اینا اونا وق -

 

***** 
 

 کراولی گفت:
 جوابم نه ست، هلت. درست مثل آخرین باری که این درخواست رو کردی.  -

دوست قدیمی که در مقابلش آن هلت،  از وجودکراولی می توانست عصبانیت و خشم را در هر گوشه ای 
ر بود. اما دستورات دستورات بودند، و به متنف ،کراولی از چیزی که مجبور به انجامش بود ایستاده بود، ببیند.

موظف بود که  ،مثل همه ی رنجرها ،عنوان فرمانده ی رنجرها این شغل او بود که آنها را اجرا کند. و هلت
 تابع دستورات باشد. هلت با خشم گفت:

لف تو به من نیازی نداری! من دارم وقتم رو برای شکار این فلدارهای قالبی در سرتاسر پادشاهی ت -
 اونم وقتی که باید برم دنبال ویل!  م،می کن

 کراولی به یادش آورد:
 پادشاه فلدار رو اولویت شماره یک ما قرار داده. باالخره فلدار واقعی رو پیدا می کنیم.  -

 هلت اشاره ای تند و بی ادبانه کرد. او گفت:
ی خدا، اون تعداد باید و تو چهل و نه تا رنجر دیگه داری که اون کار رو انجام بدن! محض رضا -

 کفایت کنه. 

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

                    

 

شاه دانکن اون چهل و نه تای دیگه رو می خواد. و اون تو رو هم می خواد. اون به تو اعتماد داره و  -
 روی تو حساب می کنه. تو بهترین رنجری هستی که ما داریم. 

  :هلت با صبوری جواب داد
 من سهمم رو انجام دادم.   -

ن کلمات ناراحت است. او همین طور می دانست که یوردن اآلی می دانست آن مرد چقدر برای به زبان وکرا
یشتر به آن توجیهات منطقی توجه بسکوت ممکن بود هلت را وادار کند  -بهترین جواب سکوت خواهد بود

 بیشتر در لحنش گفت: اندکی اطمینانبا هلت والی می دانست هلت از آنها متنفر است.  رکه ک ، توجیهاتیکند
 پادشاهی به اون پسر بدهکاره.  -

 کراولی به سردی گفت:
 اون پسر یه رنجره.  -

 هلت حرفش را تصحیح کرد: 
 موز. آو یه کار -

 به زمین افتاد.  تند و پر از خشمشو حاال کراولی ایستاد، صندلی اش به خاطر حرکت 
هلت. برای هر  همیشه این طوری بوده، برای مارو داره.  اموز رنجر هم همون وظایف رنجرآیه کار -

. این قسم ماست. تو اون قسم رو خوردی. منم خوردم. و ویل هیتورنجر قانون یکیه: پادشاهی در اول
 هم این قسم رو خورده. 

به  که سالهایی بود ،ن سکوت را زشت تر می کردآمد، چیزی که آن دو مرد به وجود آسکوتی طوالنی بین 
احتماالً نزدیکترین دوستش در عنوان دوست و همکار در کنار هم زیسته بودند. کراولی متوجه بود که هلت 

 هایی پر از خشم.  در حال تبادل کلمات تلخ و بحث ،آنها اینجا بودند ،کل دنیاست. حاال
رامتری آم شود. او با لحن که آراکرد او پشت سر هلت رفت و صندلی افتاده را بلند کرد، بعد اشاره ای به هلت 

 گفت:
بعدش با  ،ببین، بهم کمک کن این ماجرای فلدار رو جمع و جورش کنم. دو ماه یا شایدم سه ماه -

 دعای خیر من می تونی بری دنبال ویل. 
 داشت به نشانه ی مخالفت تکان می خورد.  ،تری هلت حتی قبل از این که حرفش را تمام کندسسر موی خاک

به عنوان یه برده فروخته بشه و تا ابد گمش کنیم. باید حاال  مه ممکنه بمیره. یا شایدو این دو مات -
 برم که ردش هنوز گرمه.

 گفت:   ،با صدایی که از بیچارگی بم شده بود یک مکث کوتاه،او بعد از 
 بهش قول دادم.  -

 کراولی با لحنی برای پایان دادن آن بحث گفت:
 نه.  -

 هایش فرو افتاد. او گفت:هلت با شنیدن آن شانه 
 پس باید پادشاه رو ببینم.  -

 گفت: یاحساس دونکروالی به روی میزش زل زد. او با لحن ب
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 پادشاه تو رو نمی پذیره.  -
 را در چشمان هلت دید. مورد خیانت واقع شدن او به باال نگاه کرد و حیرت و بی اعتمادی و 

 ؟ اون از من دوری می کنه؟ پذیرهاون من رو نمی  -
، در تاالرهای سلطنتی با پذیرشی دائمی ،ی از نزدیکترین معتمدان پادشاه بودکهلت ی ،در تمام این بیست سال

 . یبدون هیچ سوال آن هم
برای همین از  ،تو چی می خوای. اون نمی خواد از پذیرش اون خودداری کنهکه هلت، اون می دونه  -

 دیدنت خودداری می کنه.
در آن  یانت واقع شدن از چشمان هلت رخت بر بسته بود. به جای آن عصبانیتحاال حیرت و احساس مورد خ

 تی گزنده. او به آرامی گفت:یبود. عصبان نگاه
 پس مجبورم نظرش رو عوض کنم.  -

 
 
 
 
 

 
 
 
 

را دور زد و به ساحل بادپناه رسید، امواج سنگین از بین رفت. داخل اسکله  به محض آن که ولف شیپ دماغه
به همین  ،تسپرتگاه های سنگی بلند هم نیروی باد و هم  نیروی امواج را درهم می شک ،کوچک ی طبیعیِ

شکلی در دنباله ی ولف شیپ چین برمی داشت.  Vا با حالت هخاطر آب آرام و بدون موج بود و سطح آن تن
 ولین پرسید: ای

 اینجا اسکاندیاست؟  -
ئن شانه ای باال انداخت. مطمئناً آن طور که انتظار داشت به نظر نمی آمد. بر روی مویل با حالتی نامط  

، بدون هیچ نشانه ای از یک شهر. و بدون هیچ شتل و کوچک وجود دازسری کلبه ی متزل کساحل تنها ی
 ویل گفت: ها. نشانه ای از انسان

 به اندازه ی کافی بزرگ به نظر نمی رسه، مگه نه؟  -
 شان طنابی را جمع می کرد، به خاطر نادانی شان خندید. به آنها گفت: ی اسوینگال که داشت در نزدیک
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 . ه1کیل. اینجا اسکورطی نکردیمیا رو هم داین اسکاندیا نیست. ما حتی نصف راه تا اسکان -
 ری داد: یح بیشتضتو شان با دیدن نگاه های گیج

. طوفان دریای نروو تا وقتی که سامر رو یه ضرب طی کنیمبه سمت اسکاندیا  راهمونما نمی تونیم  -
باعث تاخیرمون میشه. ما اینجا پناه می گیریم تا وقتی که وزش اونا تموم  هن می دوجول توش 1یلزگِ

 . هبشه. اون کلبه ها برای همین
 به نظر می آمدند. مکانی ناراحت کنندهچوبی خیره شد. آنها کثیف و  وید به کلبه های فرسوده دویل با تر 

 ویل پرسید:
 چقدر طول میکشه؟  -

 و اسوینگال شانه ای باال انداخت. 
 ته، دو ماه. کی می دونه؟ فشش ه -

 را رصد کنند.  انکه روی شانه اش بود دور شد و دو جوان رها شدند تا محیط پیرامونش یطناب ی او با دسته
و یک ساحل  ،، صخره های گرانیتی با شیب تندو زمختاز سنگ های برهنه  بود متروک، مکانی کورکیلِاس

ازدحام کرده بودند. هیچ جایی در ن در آن نمکی و شیب دار کوچک که خورشید و کلبه های چوبی سفید
 بز. سو نه شاخه ای  ی بودنه درخت ،دیدشان

گرانیتی سیاه های  یده شده بود. بقیه اش سنگ و صدف و سنگپوشرنگ لبه ی صخره ها با یخ و برف سفید 
هر چه رنگ بود را از این پهنه  ،ندتیدکه اسکاندی ها می پرس گویا خدایانیمالل آور بود. رنگ و خاکستری 

 ی سنگی کوچک پاک کرده بودند. 
های رو به عقب بجنگند، پاروزنان ریتمشان را کند کردند.  این که نیاز باشد با دسته ی موج نبدو ،ناخودآگاه

 خلیج کوچک به سمت ساحل شنی سر خورد. آن کشتی بر روی آب در 
، تا جایی که ته پیش راندبه سمت لبه ی آب  و آن را کشتی را در کانال نگه داشت ،سکان ، با هدایتارک

 در طی این روزها ثابت و بی حرکت شد.  کشتی با ساحل شنی برخورد کرد و ولف شیپ برای اولین بار
 در طی آن روزها سست بود.  کشتی ویل و ایولین ایستادند، پاهایشان به خاطر حرکت ثابت

پاروها به روی عرشه ی کشتی آورده شده و بر روی  ،کشتی با صدای مبهم برخورد چوب بر روی چوب پر شد
و از چرخش سکان  ردهکشتی بست تا آن را ثابت کن سکاچرمی به دور اهرم  طنابیهم انباشته شدند. ارک 

 جلوگیری کند. او نگاه کوتاهی به دو زندانی کرد. به آنها گفت: آب دریا، به خاطر جزر و مد ،به عقب یا جلو
 ساحل.  بهاگه دوست دارین می تونین برین  -

یک جزیره بود  سکورکیلندند. ابببا طناب آنها را ی نداشت که به هیچ روشی نگهبانی برایشان بگمارند یا ملزو
 . علی رغم این که این اسکله ی طبیعیِمی رسیددو کلیومتر به به سختی قسمت  عرضش عریضترین که در

خطی بی وقفه از  رکیلساحل اسکو ،پناهگاهی می ساخت زبی نظیر برای اسکاندی ها در طی سامر گیل
 صخره های محض بود که به دل دریا فرو رفته بودند. 

                                                 
1

 - Skorghijl 

1
 - Summer Gales  مده بود ترجمه اش نکردیم! آبوران های فصل تابستان. چون با حرف بزرگ در متن 
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آب  ،که داشتند بشکه های آب اییاز کنار اسکاندی ه آنها .و ایولین به سمت جلوی کشتی حرکت کردند ویل
عبور کردند. بشکه ها و کیسه ها در  ،از کشتی پیاده می کردند های مواد غذایی خشک شده را کیسهجو و 

  .جاسازی شده بودکشتی فضای زیر عرشه ی مرکزی 
ساحل صدفی زیر روی کشتی باال رفت، و چند ثانیه ای از آن آویزان شد و سپس به  جلویلبه ی  ویل از

و برای همین  کشتی باال آمده بودجلوی دماغه ی  ،وقتی که کشتی بر روی ساحل سر خورده بود پایش افتاد.
ویل پایین ز ها بود. او برگشت تا به ایولین کمک کند، اما او هم بعد ا سنگ بر رویسقوط قابل توجه  کی این

 آنها با حالتی نامطمئن ایستادند. پریده بود. 
 زیر لب گفت: ،در حالی که حس می کرد به این سو و آن سو می تابد ،ایولین
 خدای من.  -

مثل این که زمین سفت و سخت زیر پایش می چرخید و تاب برمی داشت. او سکندری خورد و روی یک زانو 
حاال که آن حرکت ثابت روی دریا از بین رفته بود، به نظر می رسید زمین  ویل در موقعیت بهتری نبود. افتاد.

 کشتیو عقب و جلو می شود. او یکی از دستانش را بر روی بدنه ی چوبی  کردهخشک زیر پایشان حرکت 
 ایولین پرسید: گذاشت تا از سقوطش جلوگیری کند. او از

 این چیه؟  -
کوچک تغییر شکل دهد. اما زمین پستی بلندی های او به زمین زیر پایش خیره شد، انتظار داشت که زمین به 

های دل آشوبه را در میان شکمش حس کرد. صدایی در باالی  اولین حالتویل صاف و بی حرکت بود. 
 سرشان هشدار داد:

 مراقب باش!  ،اون پایین ،اونجا -
ئن به این مدر حالی که با حالتی نامط ،مد. اوآهای کنار ویل فرود  ی سنگو کیسه ای از گوشت خشک بر رو

 ن. مرد بدوخیره شد یکی از ملوانان به درون چشمان شوخ طبع ، وبه باال نگاه کرد ،سو و آن سو می تابید
 همدردی گفت:حس  هیچ 

 گرفتار چرخش زمین شدی، مگه نه؟ چند ساعت دیگه باید همه چی رو به راه بشه.  -
سرش ویل چرخ برداشت. ایولین سعی کرد تا بر روی پایش بلند شود. او هنوز داشت تاب می خورد، اما حداقل 

 بازوی ویل را گرفت. او گفت: یولینحس می کرد نبود. ا در درونش که ویل آور ن حالت تهوعآزیر هجوم 
 بیا. کنار اون کلبه ها چند تا نیمکت هست. بهتره بریم اونجا بشینیم.  -

 به سمت میز و نیمکت های چوبی ن ساحل شنیاسکندری خوران از می ،مستانه و تلو تلوخوران یبا حالت و 
 که در بیرون کلبه ها تعبیه شده بودند رفتند. زمختی 

روی یکی از آنها افتاد، سرش را در میان دستانش گرفت و آرنج هایش را برای شکرگزارانه ویل با حالتی 
با حالتی دردناک  ،اشت. وقتی دوباره حالت تهوع موج دیگری در درونش برداشتحمایت روی زانوهایش گذ

 گفت: آرامیبود. او شانه های ویل را نوازش کرد. با صدای  ینالید. ایولین در وضعیت بهتر
 چی باعث این میشه؟  -

 جارل ارک که به پشت سرشان رسیده بود گفت:
 وقتی یه چند روزی روی یه عرشه ی کشتی باشی این اتفاق می افته.  -
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پایین  ، روی زمینبیرون یکی از کلبه هادر  ،روی یک شانه اش آویزان بود از ی را کهتاتدراکی او کیسه 
  :انداخت، و به آرامی زیر فشارش نالید. او ادامه داد

یه جورایی، به نظر میاد پاهات فک می کنن هنوز روی عرشه ی کشتی هستی. هیچ کی نمی دونه  -
 و بعدش خوب میشی.  بگذره، یه چند ساعتباید چرا. تنها 

 ویل با صدای بمی غرولند کرد:
 شه. مینمی تونم تصور کنم دوباره حالم خوب  -

 ارک به او گفت:
 خوب میشی. -

 ای گفت:با لحن تند و بی ادبانه بعد  
 یه آتیش روشن کنین.   -

که از نزدیکترین کلبه چند دوده گرفته و سیاه شده های  او با انگشت شصتش به سمت حلقه ای از سنگ
 اشاره کرد.  ،متری دورتر بودند

 احساس بهتری می کنی.  ،اگه یه غذای گرم توی شکمت باشه -
 یفوالد و سنگ چخماق ،ئن از روی نیمکت بلند شدمویل با شنیدن اسم غذا نالید. با این وجود با حالتی نامط

آتشدان  رفتند.  چیزی که در کنار آن آتشدانبود گرفت. او و ایولین به سمت  دراز کردهکه ارک به سمتش را
و نمکین بود. چند تا از تخته ها به قدر کافی ترد  هآفتاب خورد ،های خشک دسته ای از هیزم قرار داشت،

ای چوب شروع به ه ته شدند و ویل با تراشه ها و باریکهسزاری با دست خالی شکبدون هیچ اب و ،بودند
 کرد.  جای سنگی مدورساختن یک هرم در میانه ی 

ایولین به نوبه ی خودش، شروع به جمع کردن خزه های خشک کرد تا به جای مشتعل کننده از آن استفاده 
ق و تروق می کرد و شعله هایش با حالتی حریصانه به و پنج دقیقه بعد آنها آتش کوچکی داشتند که تر ،کنند

حمله می کردند. ایولین با لبخند کوچکی زیر لب  ،نها به آن آتش می افزودندآکه  ،تکه های ضخیم تر هیزم
 گفت:

 درست مثل قدیما.  -
ک در جواب لبخند زد. به وضوح می توانست پل مرگارث را ببیند که ی وویل به سرعت به سمت او برگشت، 

های  آتشی که آنها برپا کرده بودند و حریصانه از طناب با ،بار دیگر بر باالی سرشان جلوه گری می کرد
تیرهای کاج مملو از صمغ تغذیه کرده بود. ویل آهی از ته دل برآورد. اگر دوباره همان موقعیت شاه قیراندود و 
. اما او آرزو می کرد که ای کاش دادانجامش می  ،مد، هنوز هم همان طور که عمل کرده بودآپیش می 

 ایولین با او دستگیر نشده بود. ای کاش ایولین وارد ماجرا نشده بود. آرزو می کرد که 
نکبت بار  بعد حتی با این که آن را آرزو می کرد، متوجه شد که ایولین یکی از بارقه های روشن در زندگی 

شادی  داشت آرزو می کرد که تنها رد کوچکِ در واقعدور باشد، که ایولین از او  آرزواین و با کنونی اش است، 
 و عادی بودن از روزهایش دور شود. 
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او سردرگم شده بود. با حیرتی عظیم متوجه شد که اگر ایولین با او اینجا نبود، زندگی اش اصالً ارزش زنده 
ن دوباره به ویل خیره شد و این بار ولین را به آرامی لمس کرد. ایولییماندن نداشت. او دستش را برد و دست ا

 ویل اولین کسی بود که لبخند زد. او از ایولین پرسید:
  می گم. رو دوباره اون کار رو می کردی؟ می دونی پل و اون چیزا -

 این بار ایولین به او لبخند نزد. چند ثانیه ای با جدیت فکر کرد و بعد گفت: 
 بدون هیچ تردیدی. تو؟  -

 ،تکان داد. بعد ویل دوباره آه کشید، و در مورد همه ی آنچه که پشت سر گذاشته بودند یدبرای تایویل سری 
 فکر کرد.   

 تاییدکرد. او برای خودش سری به  هگو را مشاهدو بدون این که آن دو جوان متوجه شوند، ارک آن گفت 
و  1امسلَباشند. وقتی به هَ خوب است که دوستی داشته دویشانتکان داد. با خودش فکر کرد که این برای هر 

شان  می رسیدند زندگی برایشان سخت می شد. آنها به عنوان برده فروخته می شدند و زندگی 2کنیابارگاه ر
هر روز سخت  ،. با حالتی غم افزاراه فراریبه یک کارگری سخت بدل می شد، بدون هیچ استراحت و یا هیچ 

. شخصی که قرار بود این طور بعدی پشت سال یو سال آمد،می دیگر و ماهی  رفتبعد از دیگری، ماهی می 
 زندگی کند به یک دوست نیاز داشت. 
 دو . اما آنبودخیلی دور و بعید  ، چیزین دو جوان در دل حس می کردآاین که بگوییم ارک محبتی نسبت به 

 احترام او را برنده شده بودند. جوان 
 زیچی ره تر ازجنگ باالمیان قدرت شجاعت و دالوری در انشان در میاسکاندی ها تباری جنگجو بودند که 

شجاعتشان را اثبات کرده بودند. او با  می کردند، هم ویل و هم ایولین وقتی که پل مرگارث را نابود بود
ولینگ سرنگون ها را مثل میله های ب او با کمان کوچکش ورگال پسره یه مبارز واقعیه.خودش فکر کرد، 

حدس می زد این یکی از نتایج  رکچنین دقیق و سریع دیده بود. ااین خیلی به ندرت شلیکی  کرکرده بود. ا
 آموزش رنجرها باشد. 

گرفته تش کامالً پل را در بر اول از همه مطمئن شده بود که آ ،و دخترک هم شجاعت بسیاری نشان داده بود
ها پرت کرده بود گیج  یکی از اسکاندیبعد وقتی که ویل در نهایت سقوط کرده بود و با سنگی که  ،است

 سعی کرده بود خودش کمان را بردارد و به شلیک ادامه دهد.  ،شده بود
 .هر دو خیلی جوان بودند، سخت بود که برایشان دل نسوزانی. با توجه به آنچه که باید با آن مواجه می شدند

تتر حجایی که ممکنه چیزا رو براشون راام رسیدیم سعی می کنم تا هلسوقتی به ارک با خودش فکر کرد، 
و آن حالت  ،اما چیز زیادی وجود نداشت که قادر به انجامش باشد. او با عصبانیت سرش را تکان داد کنم.

 که بر رویش سایه انداخته بود کنار زد. زیر لب به خودش گفت:را  آزاریشتن ویخ
 احساسات لعنتی برین به جهنم!  -

                                                 
1
 - Hallasholm 
2
 - Ragnak 
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کی اش دزدکی تکه ای مرغوب از یتی در نزداتدارک کیسهاروزنان سعی دارد از او متوجه شد که یکی از پ
و با خشم پایش را بر پشت آن مرد گذاشت، و با نیروی  ،. او به آرامی به پشت مرد رفتدگوشت خوک را بدزد

 او را روی زمین پخش کرد. او غرید:  لگدش کامالً
 دستای دزدت رو کنار خودت نگه دار!  -

که بوی دود می داد شد تا بهترین  یورودی کلبه خم کرد، و وارد کلبه ی تاریک در زیر سردرِبعد سرش را 
 رختخواب را برای خودش تصاحب کند.

 

 
 
 
 

نبود. اما آن جا به  زیوجه تم چیبه ه و اصالًبود  پر از دودو  ،کوتاه یبا سقف ،ریدلگ ،کوچک یآن بار مکان
 ینگر مل ،دمدنآ یم تختیتجارت کاال به پا یکه برا بزرگ یها یکه کشت ، جاییبود کیرودخانه نزد

 برد.  یلذت م کسب و کاری پر رونقاز آن بار و معموالً  ،انداختند

 یزهایاز م یکیکاهش آن هم در کنار  لیو دل ،به خواب رفته بود پر رونقکسب و کار  ،چه در آن لحظه اگر
 نشسته بود.  نهیشوم کینزد ،و پر از لک انیعر
 اریبس وانیسوخت، و ل یگره خورده اش م یشانیپ ریآن مرد چشمانش در ز ،کردبه او  یول بار نگاهئمس

 گفت: تی. او با عصباندیکوب یم کاجچوبی از جنس  زیم زمخت یته هاخت یرا بر رو اش یبزرگ شرابخور

 . هیخال دوباره -

 ایو  نیهشتم نیکرد که ا یادآوریول بار ئمسبه  آن مرد، کلماتدر میان  گیجی و ابهام بسیار کوچکی از رد
جزیی که  پر شده بود، براندیی و ارزان روح پران نیآتش یبراند ازبزرگ  یبار است که آن شرابخور نینهم
  کسب و کار بارهای باراندازی مانند این جا بود. نشدنی از جدا

بود  بالییمثل  یرمشت نیا دیرس یاما به نظر ماست.  یمشتر ،یمشتربه خودش گفت،  دیداو با شک و تر
این مرد برود و اجازه دهد که  نیکرد که ا یو مسئول بار مشتاقانه آرزو م بود بر سرشان نازل شود،که منتظر 

 . نازل شود یگرید یدر جا بال
 های یمشتر ،کرده بود دنیشروع به نوش یراسخانه ا فهد نیو با چن نقش وارد شده بود زیکه مرد ر یوقت

. تنها شش هفت تا ندبه در شده بود دانیاز م کامالً ،یدردسرساز یبرا یعیرطبیغ یزیبا غرا همیشگی اش،
نقش کرد و  زیبه مرد ر ینگاهبود، او  کلیکارگر بارانداز درشت ه کی ،از آنها یکیمانده بودند.  یباق یمشتر
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 نیو مست ممکن بود ا زنقشیر یها ی. مشترستا یبر بیج یبرا یکه مورد آسان فکر کردخودش  پیش
 ینشانه ا ،قرار داشت آن مرد چاقو که در سمت چپ یو غالف دوگانه  یگونه باشند، اما شنل سبز خاکستر

 د،یتوانست به شما بگو یم یفرد عاقل ر. و رنجرها، همان طور که هاسترنجر  کیبود که آن مرد  نیاز ا
 . دینبودند که سربه سرشان بگذار یافراد

و آن  ،دیطول کش هیچند ثان یبه سخت شانیآموخت. مبارزه  یدرس را به روش سخت نیکارگر بارانداز ا آن
تر و دوستانه تر به  امن ییفضا افتنی یبا شتاب برا ،شیرفقااز د. هر کدام اکف بار فرو افت یرو هوشیکارگر ب

 یول بار از روئاش کرد. مس یوردوباره پر کردن شرابخ یبرا یو اشاره ا دیرفتند. رنجر رفتنشان را د یسمت
بارش  یسبن تیبزرگ رنجر را پر کرد و دوباره به پشت امن یشرابخور یعصب یکارگر بارانداز رد شد و با حالت

 کرد.  ینیعقب نش

 شروع شد.  یقیناگهان دردسر حق و
 رنجر اعالن کرد:

 . نیبهم گوش کن دیبا -

 . شده بوداعالن  یادیزو تمرکز  با دقت  ،است دهینوش ادیز یلیخ نددانست یکه م یمرد یبرا ،کلماتش

 ترسو.  هیبه جز  ستین یچیقلمرو، ه نیا لرددانکن مهربونمون،  شاه -

 یپر شد. چشمان مشتر و پر از کشمکش مطلق یسیه سیهبا حاال  ،بار تا قبل از آن منتظر بود یاگر فضا
به دور و  یقفل شده بود. آن مرد نگاه زیآن م نشسته در کنار زنقشِیمرد ر یمانده بر رو یاندک باق یها

اش  یترسخاک لیبسو  شیر نیب وکرد  یم یلبانش باز یبر رو یاطراف انداخت، لبخند کوچک درهم
 گفت:  یواضح شفاف و یکرد. او با صدا یم ییخودنما

 احمق.  هیبزدل. و  هیترسو.  هی -

شاه  یو استهزا نیتوه یشهروند معمول کی یبود. برا کخطرنا یگفت و گو کی نیکس حرکت نکرد. ا چیه
مخصوص  یروهاین  یقسم خورده  یاز اعضا یکیرنجر،  کی یبود. برا یجد یگناه ،نیمثل ا ،در مال عام

 بزرگ بود.  یلیخ انتیخ کیبه  هیشب شتریب نیا ،یپادشاه
سر و  یب ندتوانست یکاش م یکردند که ا یمانده آرزو م یباق یها یمشترنگران رد و بدل شدند.  ینگاه ها

ست که از دست رفته  یانتخاب نیگفت ا ینها مآدر نگاه آرام رنجر به  یزیصدا آن جا را ترک کنند. اما چ
 زکنار آن پر ا ردانیشدند. و ت ،بود زانیوآپشت سر او  وارید یکه بر رو ،است. آنها متوجه آن کمان بزرگ

 بود.     کانیپ
 یکند از در جلو یکه سع ینفر نیاول دنبال به کانیپیک چشم به هم زدن  کیدانستند در  یم یآنها همگ

 یزیمست، به ندرت چ یرنجرها یدانستند که رنجرها، حت یآنها م ی . و همهروان خواهد شدخارج شود بار 
 دهند.  یکه هدف گرفته بودند را از دست م

ه زبه همان اندا ،کرد یرنجر شاه را مسخره و سرزنش مآن که  یآن هم وقت ،جا نیحال ماندن در ا نیا با
در حال  یکه چه اتفاق دیفهم یم یکس دیبا ،شود یخطرناک بود. سکوتشان ممکن بود به عنوان موافقت تلق

 ادامه داد: یبا سرخوش باًیرخ دادن است. رنجر حاال تقر
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 دمی. من شنستیتاج و تخت ن یدارم که شاه دانکن مهربون ساکن قانون نیا یبرا یخوب شواهد  من -
 عهیشا هیمست مستراح شور بوده.  ینظافتچ هیپسر  قتیکه شاه دانکن در حق نگ یمشواهد که اون 

. انتخاب با شماست. هر بوده یرقاص کول هیپدرش با  ییدایاون حاصل افسون و ش گهیم گهید ی
 مگه نه؟ ست،یشاه ن هی یبرا یدرست ریمس نیا ن،یرو انتخاب کن مشکدو

 یتر م گذر کرد. هر لحظه داشت خطرناک تر و خطرناک فردی یها لب از روی یدلواپس یاز رو یآه کوتاه
و حرکت کرد  ،دیدر اتاق پشت بار د یو حرکتاپا و آن پا شد،  نیپشت بار ا یعصب یحالتو مسئول بار با ، شد
 ،بار یبرا یپر از پا یبا بشقاب ،ورود به بار ریدرز در داشته باشد. همسرش در مس انیاز م یواضح تر دیتا د
و  ،بود ستادهیگچ آنجا ا یدیبه سف یخشکش زده بود. او با صورت ،بود دهیجمالت رنجر را شن نیکه آخر یوقت

 کرد.  یکالم به چشمان شوهرش نگاه م یب یبا سوال

داشت خودش را  یکه سع ،یچیگار کی یبه رنجر کرد، اما توجه آن مرد حاال بر رو یعیبار نگاه سر مسئول
 : دیمتمرکز شده بود. رنجر پرس ،کند یبار نامرئ یدر انتها

 یصبحونه  یلکه ها ، بایدیپوش یچرم ی تنه میکه ن ییقربان .... تو ن،یستیفق نامن مو با -
 پادشاهی یه اقتیل یشخص نیهمچ هی...  یختیلباست ر یروهم که انگار همش رو  روزتید

 رو داره؟  یمطلوب به این نیسرزم

چشم در اش جا به جا شد، و اصالً دوست نداشت که با رنجر  یصندل یکرد و رو یلب من من ریز یچیگار
 . چشم شود

 پشت ساختمان حرکت داد. یبه سمت ورودسرش را  ،دایکوتاه و ناپ اریو بس ،عیتند و سر یبار با حرکت مسئول
با  مسئول بارباال رفت.  یبه حالت سوال شیهمسرش به آن سمت نگاه کرد و بعد به سمت او برگشت، ابرو

 . دیان همسرش د. و فهم و درک خواسته اش را در چشم"نگهبان"با حرکت لب گفت: و فقط  دقت
از در  ،عبور کرد یرنجر ماند، زنش از اتاق پشت دیاز خط د رونیهنوز ب گامی برداشت، و یبه آراممسئول بار 

 پشت سرش بست.  ،توانست انجام دهد یحالت ممکن که م نیصداتر یبا ب در رارفت و  رونیب یپشت

 یفیظر کیکل یصدا ،اش افتاد یدر پشت سرش در مکان اصل یوقت ،که به خرج داد، ضامن در یتمام دقت با
 : دی. او پرسدیبدگمان و پرسشگر به سمت مسئول بار چرخ یکرد. چشمان رنجر با حالت جادیا

 بود؟  یچ اون -

نکرد که کلمه  ی. سعدیبند لک دارش مال شیپ یرا بر رو سشیباال انداخت، و دستان خ یمسئول بار شانه ا و
 خشک تر از آن است که به کلمات فرم دهد.  شیدانست که گلو ی. مدیبگو یا

فکر را با  نیاست، اما او ا دهیخاطر را در حالت آن مرد د تیرضا یزود گذر حس کرد که نوع یلحظه ا یبرا
 مرخص کرد. از ذهنش  "مضحکه"عبارت که  نیا

ک رنجر به شاه دانکن واضح تر و شُ یو تهمت ها زیتمسخر آم یها ، حرفمی گذشتند قیطور که دقا نیهم
شد که  یم یا قهیآب دهانش را فرو برد. همسرش حاال ده دق یصبع یشد. صاحب بار با حالت یدهنده تر م

 یم نجایبه ا یباشد؟ مطمئناً آنها هر لحظه ا افتهیاز نگهبانان را  یدسته ا ستیبا یئناً ممرفته بود. مط
  افت؟ی یم انیپا انتیخپر از  یگفت و گو نیو ا ،کردند یم ریرناک را دستگطمرد خ نیا و دند،یرس
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 عقب رفت شیلوالها یبر رو یبلند یصدا ابار ب ییداد، در جلو یشکل مدر ذهنش افکار  نیبه ا یوقت یحت
 که باق ابه درون آن ات زورراهشان را با  ند،شد یم یرهبر یکه توسط سرجوخه ا ،پنج مرد شامل یو دسته ا

که از  تاهو کو نیچماق سنگ کیو  ،بلند ریشمش کیباز کردند. هر کدامشان با  بود روشن یکدرنور 
 بود. زانیپشتشان آو یسپر مدور بر رو کیو  ندمسلح بود ،بود زانیکمربندش آو

 یبر رو نگاهش زمانی که  کرد. یابیگرفتند اتاق را ارز یمردانش پشت سرش موضع م یسر جوخه وقت
 :دی. او پرسندشد کیبارچشمانش  ،قوز کرده بود افتاد زیم یکه رو یکریپ

 چه خبره؟  نجایا -

 و مسئول بار متوجه اش شد. او گفت: دیرس یکه هرگز به چشمانش نم یرنجر لبخند زد. لبخند و

 . میکرد یصحبت م استیدر مورد س میداشت ما -

 خند و استهزا بود.  شیاز نحاوی لحن سنگینی  کلماتش

 گفت: کیبار یجوخه با لبان سر

 . یزد یم زیمآ انتیخ یحرفا یکه داشت دمیشنمن . دمیکه من شن ستین یزیچ نیا -

 هم رفت. او تکرار کرد:در یساختگ یرتیبا ح شیو ابروها ناباورانه ای باز کرد O را با رنجر دهانش

  ز؟یآم انتیخ -

 کنجکاو به دور و اطراف اتاق نگاه کرد.  یبا حالت بعد

 دیکه باکسی کرده،  یهست که چغول نجایا یکرده؟ کس یداشته رازها رو برمال م نجایا یکی پس -
 بشه!  دهیزبونش ... بر

بارش پرت کرده و آن جا دراز بکشد.  ریتوانست خودش را به ز یرخ داد که مسئول بار به سخت عیآنقدر سر 
ن آدر  یکانیدست گرفت و پ را در پشت سرش گکمان بزر یکرد، به نحو ادیرنجر دو کلمه آخر را فر یوقت

قبل  یکه مسئول بار لحظه ا یدرست در نقطه ا ،پشت سر مسئول بار واریدر د کانیکرد. آن پ کینشاند و شل
که پشتش  یضربه ا یرویدر چوب فرو کرد، و هنوز با ن قیعم یلیفرو رفت، و خودش را خ ،بود ستادهیآن جا ا

 د:بود مرتعش بود. سرجوخه شروع به حرف زدن کر

 ....  هیکاف -

کمانش بود. به  یدر چله  یگرید کانیرنجر همکنون پ یکرد، اما به طرز باور نکردن ییشرویشروع به پ او
شده بود و چله اش  دهیشده بود، کمان کش یریسرجوخه هدف گ یشانیپ یبر رو پیکان نوک درخشان ،یکند

 شد. او گفت: رهیمرگ در مقابلش خجلوه گری محکم بود. سرجوخه توقف کرد، و به 

 رو کنار بزار.  اون -

 زیچ کیبارانداز  دادگرانیمستان و بتوقیف کردن دانست.  یقدرت را کم داشت و خودش آن را م شیصدا اما
 یکامالً متفاوت بود. حت یزیچ ،دهیقاتل آموزش د کیمبارز با مهارت و  کی ،رنجر کیبا  ییارویرو و ،بود

از  شتریب یلیخ نی. اکمی مکث کرده و در موردش فکر می کرد دیبا یمقابله ا نیهم در چن هیشوال کی
دانست  یحال سر جوخه ترسو نبود و او م نیدسته نگهبان بود. با ا کی یساده  یسرجوخه  کی یها ییتوانا
 دستش را به ،آرام یلیخ ،یبار آب دهانش را فرو برد، بعد به آرام نیانجام دهد. او چند دیدارد که با یا فهیوظ

 سمت رنجر بلند کرد. او تکرار کرد:
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 کنار.  ... کمان ... رو ... بزار اون -

با سر جوخه چشمانش.   انیمفاصله ی ماند، در  یقااش ب یشانیهمچنان در مرکز پ کانیدر کار نبود. پ یجواب
 به جلو برداشت.  یگام دیترد

 . جلو نیا -

که قلبی ضربان قلبش را بشنود،  یتواند صدا یواضح و روشن بود. سرجوخه مطمئن بود که م دستور آن
توانند آن صدا را بشنوند. نفس  ین اتاق مآهم در  هیبق ایکرد. کنجکاو بود بداند که آ یهمچون طبل صدا م

نبود، تنها  هیشوال کی ای وزاده  بینج کیخورده بود. او  یبه پادشاه یوفادار یبرا ی. او قسمدیکش یقیعم
 زاده.   بیافسر نج یک یکه برا داشت امعن شیبرا یمان اندازه اهبه  قسمشا . امبود یمرد معمول کی
انجام داده بود و با مست ها و مجرمان کوچک مقابله  یاش را به خوب فهیسال وظ انیاو خوشحال بود که سال 

 آن سال. حاال وقت آن بود که بر شتریب یلیخ یلیبود. خ شتریب یلیخ تیموقع نیا یمخاطره  اماکرده بود. 
 قدرت و احترام جواب پس دهد. یها

 برداشت. یگریاو گام د 

و  ،یزیرکامالً غ یبا حالت ،پر از اختناق و وحشت را کر کرد. سر جوخه یفضا باًیرها شدن زه کمان تقر یصدا 
را داشت،  یکانی، انتظار درد سوزان پتبه عقب برداش یو تلو تلو خوران گام دیچیبه خودش پ ،یسختبسیار به 

 را.  یقطع یمرگ یرگیو بعد ت

در  دهیفا یب یبه اسلحه  یباور ریبود. رنجر با دپاره شده افتاده است: زه کمان  یمتوجه شد که چه اتفاق و
کامل ثابت ماند. بعد سرجوخه و مردانش به جلو  ی هیپنج ثان یبرا ینقاش ی مانده بود. آن پرده رهیدستانش خ

در شنل  دهیچیتاب دادند و به آن مرد پ دکه به همراه داشتن ی راو کوتاه نیسنگ یبردند و چماق ها رجهیش
 هجوم بردند.  یسبز خاکستر

 یکه برا یکوچک ی غهیمتوجه نشد که ت یکس چیپخش شد، ه نیزم یهجوم ضربه ها رو ریرنجر در ز یوقت
که  حیرت کرده، این. اما مسئول بار متوجه شد که افتاد نیزم یرو ،زه کمان از آن استفاده کرده بود بریدن
اده که دو برابر اندازه اش بود شکست د را یکارگر بارانداز وحرکت کرده بود  عیکه آن قدر سر ،مردآن چطور 

 .دمآ یبه نظر م ریپذ بیقدر کند و آس نیحاال ا بود،
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ساحل شنی را تمام  به دوره ی بادزده و برهوت اسکورکیل، ویل داشت می دوید. او پنج دور کامل ردر جزی

 ،که  بر باالی  اسلکه ی کوچک سر بلند کرده بودند یحاال به سمت صخره های  شیب دارو  کرده بود.
 برگشت. 

عضله های ران و در زیر آن فشار می سوخت،  ،باال رفتن از صخره ها کردپاهایش وقتی خودش را مجبور به 
مادگی آبه  آسیب زیادییش اعتراض می کردند. هفته ها رکود و عدم فعالیت در کشتی ولف شیپ هاو ساق پا

و حاال او مصمم بود تا آن را دوباره بازیابی کند، عضله هایش را سخت کرده و  ،بودوارد کرده ی اش انجسم
 مناسب برگرداند، دقیقاً به همان مرحله ای که هلت از او خواسته بود.  وضعیتدنش را دوباره به ب

که  باشدئن مممکن بود نتواند مهارت های تیراندازی و یا کار با چاقو را تمرین کند، اما حداقل می توانست مط
 . باشدبدنش آماده  ،مدمی آر موقعیتی برای فرار پیش گا

 مد. آد که چنین موقعیتی پیش خواهد و ویل مطمئن بو
دور می از زیر پایش سر می خورد و  شن و ماسهاو خودش را از آن شیب تند باال کشید، سنگ های ریز و 

می کشید، تا وقتی که عقب هایش می پیچید و او را  در میان لباسبیشتر باد  شدند. هرچه باالتر می رفت،
همان بادهایی که  -در مقابل نیروی عظیم باد شمالی قرار گرفت سرانجام به باالی صخره رسید و  تماماً

های  را بر فراز سنگ ها طه ی جزیره، باد موجقاسکاندی ها آن را سامر گیلز می نامیدند. در شمالی ترین ن
به درون هوا می فرستاد. در اسکله ی پشت سرش آب نسبتاً آرام  یسرکش می راند، و فواره های بزرگ سیاهِ
از وزش باد در  ، آن اسکلهبودند هصخره های نعلی شکل عظیمی که آن را محاصره کرد ه آنب با توجهبود، 

 امان بود. 
مثل همیشه وقتی به این نقطه می رسید، اقیانوس را برای دیدن نشانه ای از یک کشتی رصد کرد. اما مثل 

 رفتند.های بیرحمی که رژه می  مد به جز موجیان شهمیشه هیچ چیز به چشم
مسخره ای کوچک به نظر می رسیدند.  رزاز این جا به ط ، کهاو به درون اسکله نگاه کرد. دو کلبه ی بزرگ 

آنها ن جا می خوابیدند. و دیگری سالن غذاخوری بود که آیکی از آنها خوابگاهی بود که ملوانان اسکاندی در 
 ن می گذراندند. بیشتر وقتشان را در آنجا در حال جر و بحث و قمار و نوشید

به او و اونلین اختصاص داده  آن را آلونکی بود که ارک ،یکی از آن دیوارهای درازکنار در  ،در کنار خوابگاه
، و ویل یک پتوی در محلی شریک شونداما حداقل مجبور نبودند که با اسکاندی ها  ،بود. فضای کوچکی بود

 ن فضای خصوصی کوچکی فراهم آورد. کهنه را از یک طرف برافراشته بود تا برای اونلی
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میان می توانست آن رخوت افسرده وار را در  ، ویلآلونک نشسته بود. حتی از این فاصلهآن اونلین حاال بیرون 
 ویلمی تواند به که او پیشنهاد کرده بود  نلیناوبه  ویلاخم کرد. چند روز قبل،  اوو  ،ببیند اونلین شانه های

 . بازیابی کندی اش را اند تا آمادگی جسمرسعی می ک هایی که ویلدر آن زمان  ملحق شود،
به نظر می رسه به سادگی  این ایده را با حرکت دستش رد کرده بود. ویل با خودش فکر کرد، نلیناو

  سرنوشتمون رو پذیرفته.
وقتی ویل سعی کرده بود روحیه و از همه چیز دست کشیده بود،  ،اونلین در چند روز گذشته تسلیم شده بود

 ،تعامالتشان به حد زیادی نیش دار شده بود، در مورد احتماالت فرار صحبت کرده بودبرایش را باال برد و  اش
 در حال شکل گیری بود.  فرار جهت درهمین حاال هم نقشه ای  ویل در ذهناما 

آن پل به خاطر ماجرای از  ه اونلینی که اوویل به خاطر حاالت اونلین حیرت زده و ناراحت شده بود. او شبی
که از روی آن الوارهای باریک پل دویده بود تا به او  ، اوشجاع، همکاری ثابت قدماونلین  -نبود ،می آورد

 ، اوکمک کند، بدون هیچ فکری در مورد امنیت خودش، و بعد وقتی که اسکاندی ها به آنها نزدیک می شدند
 عقب براند.را  آنها سعی کرده بود که
ش ویل را غافلگیر کرده بود. او بافانه ابه طرز غریبی روحیه اش را باخته بود. رفتار منفی  ،این اونلین جدید

از ادامه تسلیم شده و  ،که وقتی اوضاع بر وفق مراد نبود فردی در نظر بگیردهرگز فکر نمی کرد که اونلین را 
 . کار دست می شست

در میان . حس می کرد چیز دیگری نداشتاما او این را باور  را این طوری ان.شاید دخت ویل به خودش گفت:
دیگر شروع به  آن افکار را دور ریخت، و بار ی،با شانه باال انداختنویل . بودچیزی که اونلین به او نگفته  است،

 پایین رفتن از صخره کرد. 
 . سطح یخ زده و خائنهم آسان آنقدر هاما ن ،سرباالیی استدویدن به سمت دویدن از سرپایینی آسانتر از 

تا بتواند  ،سریع و سریعتر ،زیر پایش به معنای آن بود که مجبور است به دویدنش ادامه دهد صخره ها در
نی کوچک از سنگریزه ها شروع شد. در زیر فشار باال رفتن از متعادلش را حفظ کند، و وقتی می دوید به

به میان ساق پاها و قوزک و درد  احساسود، و حاال او فکر می کرد آن تیر کشیده ب سختشصخره عضالت 
 . استیش رفته هاپا

بر روی ساحل شنی دراز کشید  در همین حال ،به انتهای سراشیبی رسیده بود، به سختی نفس می کشید ویل
به کارش ادامه داد،  اما او ،تا تعدادی شنای سریع را انجام دهد. شانه هایش بعد از چند دقیقه تیر می کشیدند

تا وقتی  ،درد بگذرد، و با عرقی که داشت به میان چشمانش می دوید کور شود مرزخودش را وادار کرد تا از 
 که در نهایت نتوانست بیشتر از آن ادامه دهد. 

ساحل  بر رویبازوانش قادر نبودند که وزنش را تحمل کنند و او روی شکم  .فرو افتاد ،او که از پا درآمده بود
  .نفس نفس می زد، و همچنان دیدراز کش

 یده بود. و حاال با شنیدن صدای او از جا پرید. ناونلین را نش نزدیک شدنصدای  ،در حال انجام شنا بودکه او 
 ویل، این وقت تلف کردنه.  -

چیزی که در این چند روز گذشته زیاد پیش آمده بود. ویل به خودش فکر  ،نداشت جر و بحثصدایش لحن 
خودش را از روی ساحل شنی باال کشید و چرخید و نشست، و شن  ،با ناله ای از درد تقریباً لحنش آرومه.کرد: 
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ش آمد تا اونلین پینمدار را از روی دستانش تکاند. ویل به اونلین لبخند زد و او هم در جواب لبخند زد، بعد 
 روی ساحل بنشیند. ویل پرسید:بر ار ویل کن

 چی وقت تلف کردنه؟  -
صخره ای که از آن  و ه بود،جایی که حرکات شنا را انجام داد ،ساحلشامل  اونلین اشاره ای مبهم کرد که 

 . ، می شدباال رفته بود و پایین آمده بود
 مورد فرار.  همه ی این دویدنا و تمرینات ورزشی. و تمام این حرفا در -

با اونلین شروع کند، برای همین مراقب بود که به خاطر را بحثی جر و ویل اخم کوتاهی کرد. او نمی خواست 
نشان ندهد. سعی کرد لحنی بی طرفانه و منطقی داشته باشد. او  یهایش واکنش خیلی تند و غضبناک حرف
 گفت:

 هیچ وقت روی فرم موندن وقت تلف کردن نیست.  -
 تکان داد و آن حرف را تایید کرد.  موافقتری برای اونلین س

 شاید نه. اما فرار چی؟ اونم از اینجا؟ ما چه شانسی می تونیم داشته باشیم؟  -
ویل می دانست که حاال مجبور است مراقب باشد. اگر به نظر می رسید که دارد برای اونلین سخنرانی می 

می دانست که زنده نگه داشتن امید در موقعیتی بدین  ویلد. فرو روش او ممکن بود دوباره به درون الک ،کند
 اونلین را تحت تاثیر قرار دهد. او گفت: با حقایقشکل چقدر اهمیت دارد و می خواست 

تایید می کنم که خیلی نوید بخش به نظر نمی آد، اما هرگز نمی دونی که فردا چی ممکنه با  -
نه که امیدوار بمونی. ما نباید تسلیم بشیم. هلت این رو ترین چیز ایمخودش به همراه داشته باشه. مه

چون اگه شانسی بهت رو کنه، مجبوری آماده باشی تا اون رو از  ،بهم آموزش داده. هرگز تسلیم نشو
 دست ندی. لطفاً تسلیم نشو، اونلین. 

 . ی تنددوباره داشت دستش را تکان می داد، اما در حالت نلیناو
دی. من تسلیم نشدم. فقط دارم می گم وقت تلف کردنه چون نیازی شمتوجه نتو حرفم رو درست  -

 بهش نیست. الزم نیست فرار کنیم. راه دیگه ای برای خروج از این وضعیت وجود داره. 
که اونلین داشت در  ، راهیراه دیگر را ببیندآن ویل نگاهی به دور و اطرافش انداخت، مثل این که ممکن بود 

 می کرد. ویل گفت:مورد آن صحبت 
 سفم اون رو نمی بینم. اراه دیگه ای هست؟ مت -

 اونلین گفت:
 دیمون رو بدیم. اما می تونیم بهای آز -

ونلین در حالت ساده ا ی کهپیرایگی محض بلکه از روی بی ،نه از روی استهزا  -و ویل با صدای بلندی خندید
 . بود

ز رنجر و یه ندیمه پولی پرداخت کنه؟ منظورم موآم. کی میاد برای یه کاریستن وارخیلی بهش امید -
اینه که می دونم اگه هلت پولی داشت این کار رو می کرد، اما اون هیچ پول این شکلی نداره که 

 بربیاد. کی میاد یه پول خوب برای ما پرداخت کنه؟  پرداخت بهای آزادیمون بتونه از پس
 گیرد. او به سادگی گفت: اونلین مکثی کرد، به نظر می رسید دارد تصمیمی می
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 پادشاه.  -
را از دست داده است. در حقیت برای لحظه ای ویل کنجکاو شد  شعقل اونلینویل چنان به او خیره شد گویا 

گفته اش حتی ذره ای به واقعیت نزدیک  که آیا واقعاً اونلین عقلش را از دست داده. مطمئناً به نظر نمی رسید
 ویل تکرار کرد:باشد. 
 شاه باید کوچکترین عالقه ای به ما داشته باشه؟ پادشاه؟ چرا پاد -
 چون من دخترشم. -

لبخند از روی صورت ویل محو شد. او به اونلین خیره شد، مطمئن نبود که حرفش را درست شنیده باشد. بعد 
که های گیلن در کلتیکا به ذهنش برگشت، وقتی که آن رنجر جوان به ویل هشدار داده بود  دوباره حرف

 نیست. ویل شروع به صحبت کرد: شفافچیزی در مورد اونلین کامالً واضح و 
 تو دختر...  -

 بعد مکث کرد. این بیشتر از آن بود که بخواهد آن را هضم کند. اونلین توضیح داد: 
یه فرد داشتم به صورت  ،کردین مدخترشم. متاسفم ویل. باید زودتر بهت می گفتم. وقتی شماها پیدا -

، شطبیعی بود که به مردم اسم واقعی ام رو نگم. بعد اًدر کلتیکا سفر می کردم. این تقریبناشناس 
که اگه این کار رو بکنم  می دونستمکرد، می خواستم بهت بگم. اما  مونبعد از این که گیلن ترک

 اصرار می کردی که فوراً من رو پیش پدرم برگردونی. 
که داشت می شنید سر در بیاورد. او به دور و اطراف اسکله ی  ویل سرش را تکان داد، سعی داشت از چیزی

 از اونلین پرسید: ،با لحنی که اندکی تندی در آن بود ،کوچک صخره ای نگاهی انداخت. او
 ؟ بود اون قدر بد -

 زد. و اونلین با ناراحتی لبخندی به ا
ها رو تعقیب نمی  درباره اش فک کن، ویل. اگه تو می دونستی که من کی ام، ما هرگز ورگال -

 کردیم. هرگز اون پل رو پیدا نمی کردیم. 
 ویل وسط حرفش پرید:

 ما هرگز گیر نمی افتادیم.  -
 اما اونلین بار دیگر داشت سرش را به نشانه ی مخالفت تکان می داد. او به سادگی گفت:

 پیروز بشه.  بود مرگارث ممکن -
 حق با اوست. سکوتی طوالنی بین شان به وجود آمد. خیره شد و متوجه شد که  نویل به درون چشمان اونلی

 پس اسمت ...  -
 او مکثی کرد و اونلین جمله ی او را تمام کرد. 

 کساندرا. شاهزاده کساندرا.  -
 بعد با لبخندی غم بار اضافه کرد:

رفتار کردم. حس بدی داشتم  ی بی مقداراین چند روز گذشته شبیه یه شاهزاده  یو متاسفم اگه تو -
 سرت هوار کنم.  روی روحقیقت چون بهت نگفته بودم. نمی خواستم این 

 ویل با سردرگمی گفت:
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 نه، نه، حالم خوبه.  -
 او هنوز در اخبار اونلین غوطه ور بود. بعد فکری به ذهنش خطور کرد. 

 کی می خوای به ارک بگی؟  -
 اونلین جواب داد:

. این جور چیزا بهتره در باالترین سطوح حل بشه. همه ی اینا به کنار، فک نکنم کار خوبی باشه -
ارک و مردانش بیشتر شبیه دزدان دریایی کوچولو هستن. نمی دونم چطوری واکنش نشون می دن. 

اونلین بمونم. بعدش یه راه پیدا می کنم تا به  ،تا وقتی که به اسکاندیا می رسیم هفک کنم بهتر
 اسمش چی بود؟ حکمرانشون برسم... 

 می کرد گفت: ارویل که ذهنش با سرعت تمام ک
  .رنیاک. ابرجارل رنیاک -

ک برای یکوچ اقبالیه مثل  ن، اویبه عنوان شاهزاده کساندرا آرالوئن حق با اونه.او با خودش فکر کرد: 
که آزادی اونلین  پول دوست و مزدور بودند، شکی نبود اًابرجارل می ارزید. و از آنجایی که اسکاندی ها اساس

ویل موضوع دیگری بود. او متوجه شد که اونلین دارد وضعیت  اما از سوی دیگر،به فروش گذاشته می شد. 
 صحبت می کند. 

وقتی به اونا گفتم کی ام، کارا رو راست و ریس می کنم که برای آزادی هر دومون پول درخواست  -
 بشه. مطمئنم پدرم موافقت می کنه. 

او به این سمت  جا بود. ویل می دانست. شاید اگر اونلین شخصاً از پدرش درخواست می کرد،و مشکل همین 
و سو تغییر عقیده می داد. اما این موضوع وابسته به اسکاندی ها بود. آنها به شاه دانکن می گفتند که دخترش 

اهزاده ها ممکن بود آزادیشان را در اختیار دارند، و قیمتی برای آزادی او تعیین می کردند. نجیب زادگان و ش
در حقیقتاً در زمان جنگ اغلب این گونه بود. اما افرادی مثل جنگجویان و رنجرها  -در مقابل پول مبادله شود

اکراه داشته باشند،  ،موز رنجرآحتی یک کار ،رد متفاوتی بودند. اسکاندی ها ممکن بود از آزادی یک رنجرامو
نامه نگاری سازی کند. این موضوع طرف دیگری هم داشت. آنها دردسر کن بود در آینده برایکسی که مم

به آرالوئن  آن نامه ها طول می کشید تا حالت یک سال نشاید در بهتری ،شاید ماهها طول می کشید هایشان
جواب دانکن مسیر برگشت را طی کند. مذاکرات شروع می شد. تا  زمان می بردد. و به همان اندازه یسمی ر

 یاو دارایی با ارزش ،م این مدت اونلین در مکانی امن و راحت نگه داشته می شد. بعد از همه ی اینهادر تما
 ،بود. اما چه کسی می توانست بگوید سر ویل چه می آمد؟ او ممکن بود وقتی که این پول پرداخت می شد

افکار قبلی اش را ادامه می  د. اونلین داشتنآن گونه به موضوع فکر نمی ک نمرده باشد. واضح بود که اونلی
 داد. 

برای فرار نیست.  یخب می بینی ویل، هیچ مزیتی در اون دویدنا و کوهنوردیا و پیدا کردن راه -
بشه. اون احمق نیست و من دیدم که  مشکوکرو بکنی. از طرفی ارک ممکنه  ااون کار لزومی نداره

 . فقط آروم باش و همه چی رو به من بسپار. من هر دومون رو به خونه برمی گردونم. مراقبته
که داشت به آن فکر می کرد را توضیح دهد. بعد دوباره دهانش را را می خواست آنچه  ویل دهانش را باز کرد،

اونلین اراده ای آهنین بود که گاهش را نخواهد پذیرفت. حاال متوجه دناگهان می دانست که اونلین دی وبست. 
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که می تواند عادت داشت راه خودش را برود. او متقاعد شده بود اونلین  -استئن ممطبه خودش و  رددا
نمی توانست عقیده ی اونلین را عوض  بیان می کردو هر چه هم که ویل  ،را مدیریت کندبه خانه ان شبازگشت

کند. او به اونلین لبخند زد و سری به تایید تکان داد. اما این تقلیدی مسخره از لبخند همیشگی اش بود. در 
به خانه راهی بیابد.است برای برگشت خودش  درونش، او می دانست که مجبور

 
 
پایه ها و  ،بود. برج های نوک تیز و بلندبا زیبایی شاهانه جایگاه حکمرانی شاه دانکن، ساختمانی  ،صر آرالوئنق

از چشم ناظران می قصر را قدرت که استحکام و  دافسونگری واقعی بوحاوی یک  شبسیار بلند و حائل های
سنگ سخت به رنگ زرد عسلی ساخته شده بود، اما تقریباً به  ی از جنس. مطمئناً زیبا بود، با بلوک هایپوشاند

و زیبایی داده بود. دلبازی به قصر جلوه ای از نور و  شهای بسیار بلند همان اندازه هم رسوخ ناپذیر بود. برج
 ،پیکان جا می توانستندکه از آن  آوردبرای ساکنان قصر موقعیتی مناسب را فراهم میآن برج ها اما همین طور 

د تا به نکه ممکن بود به قدر کافی نادان باشمتجاوزانی  ،فرو ریزند یانسنگ و روغن جوشان بر سر هر متجاوز
 حمله کند.  ی قصردیوارها

اتاق جلوس در قلب قصر قرار داشت، و در درون یک سری دیوار و در و پل متحرک قرار گرفته بود، که در 
 . فراهم می آوردجایگزینی برای ر موقعیت های متوالی مدافعان قص ، برایزمان محاصره های طوالنی

مثل هر چیز دیگری در قصر، اتاق جلوس در اندازه و مقیاس بسیار عظیم بود، با سقفی طاق دار که بر باالی 
صورتی به رنگ  ،که در میان مربع های مرمری و صیقلی سرشان چون برجی قرار گرفته بود، و کفی صاف

 شده بود.  سنگ فرش ،تیره و سیاه
می  زمستان کم ارتفاع خورشید نور بی نظیردر میان های بلند با شیشه های رنگی می درخشیدند و  هپنجر

قدرتی بی اندازه به دیوارها داده بودند دور هم جمع شده و به صورت عمودی باال  یی کهها درخشیدند. ستون
 د. ته بودند تا حسی از روشنایی و جاداری در اتاق ایجاد کننفر

سمت در و شبیه یک برگ بلوط حکاکی شده بود، آن باالسری  واز چوب بلوط،  ای دانکن، منحنی ساده سریر
، میز و نیمکت هایی چوبی بر اعضای کابینه ی دانکن انتهای آنقرار گرفته بود. در  اتاق جلوس دیوار شمالی

صدمتری بر ایستادن درباریان. در فصول جشن فراهم شده بود. در بینشان اتاق تهی بود، با فضایی چند 
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 ،طالیی ،نارنجی رهای خانوادگی که نو رنگی و نشان یبا لباس هاگردهم می آمدند، نجا آجمعیت زیادی در 
 ی، و بارقه های رنگارنگمی گرفتند ،های رنگی پنجره ها بیرون می پاشید هرا که از میان شیش یآبی و قرمز

 . به اطراف بتاباندندجال داده شده از زره ها و کالهخود های 
مشاهده قانونی برای  و ن جا حاضر بودند، کمترین حد ممکنآامروز، به فرمان دانکن، تنها ده دوازده نفری در 

وظیفه ای که در مقابلش قرار داشت روبرو شد. و به هر  اب بسیار کمی اجرای عدالت. شاه با انبساط خاطری 
دان کمتری می خواست تا برای دیدن آنچه که می دانست مجبور به انجام آن اندازه ای که ممکن بود شاه

 حاضر شوند.  ،است
دو  درست به مقابلش نگاه کرد و چشمانش بر روی درِو ش نشست، سریرروی  ، براو با اخم عمیقی بر صورت

ه ای به شکل سر ش با قببسیار بزرگی  دارهقلنگه ی بلندی که در انتهای دیگر اتاق قرار داشت قفل شد. 
تکیه  سریردر غالفش استراحت می کرد و به دسته ی سمت راستی  ،که نشان شخصی دانکن بود ،یوزپلنگ
 داشت. 

 و. پله پایین ترچندین  ،ایستاده بود سریر، پیشکار دانکن در پانزده سال اخیر، در یک طرف 2از اسپا 1لرد آنتونی
با نگاهی با معنا به شاه خیره شده بود و با حالتی عذرخواهانه گلویش را صاف کرد تا توجه شاه را به خودش 

کالم باال رفت و پیشکار  دونبو چشمان آبی دانکن بر روی او چرخید، ابروهایش با حالت سوالی  جلب کند.
 سری به موافقت تکان داد. او به آرامی گفت:

 وقتشه، اعلی حضرت.  -
جنگاور نبود. او اصالً هیچ مهارتی در بازوانش نداشت، و در نتیجه عضالتش  ،کوتاه و بسیار چاق لرد آنتونیِ

مدت زمانی پادشاهی آرالوئن  ا بدهکاری عظیمی به کمک های او،در مدیریتش بود. ب او بود. ارزش و شلنرم 
 بود.  خوشبخت کتی کامیاب ولممطوالنی بود که 

ده کردن و متعهد اار ،که او در حکمرانی باعث نمی شداین و بود.  وب و فردی عادلنکن پادشاهی محباد
توسط اجدادشان طرح ریزی و برقرار شده که  یقوانین -اشدنب با صالبت ،شدن برای اجرای قوانین در پادشاهی

 به ششصد سال قبل برمی گشت. و وجودشان  بود
او مجبور بود یکی از آن  ،جا قرار می گرفت. چون امروزدرست همین و دلیل اخم و قلب پر از درد دانکن 

اجرا کند. در حقیقت مردی که دانکن شان بود دوستو یکی از قوانین را بر روی مردی که خدمتکاری باوفا 
مردی که دو بار در این بیست سال گذشته نقشی به سزا در نجات آرالوئن  -ون بودرا به او مدی همه چیز

در آمدن در چنگال یک  به اسارتو  از مغلوب شدنبا تهدیدی تاریک  همقابل ین درداشت، نجات آن سرزم
 مجنون. 

تکان داد. او  از سر تسلیمآرامی این پا آن پا شد. دانکن حرکتش را دید و دستش را با حرکتی  لرد آنتونی با  نا
 گفت: 
 خیلی خب. بیاید به این کار برسیم.   -

                                                 
1

 - Anthony 
2

 - Spa 
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افراد کمی که آنجا گرد هم آمده بودند حرکتی کردند و با حالتی منتظر  آنتونی به سمت اتاق جلوس برگشت.
چوب آبنوس بود که انتهایش فوالدین بود. او به سمت درها برگشتند. نماد اداری پیشکار یک عصای بلند از 

اق سنگ در میان ات روی سنگفرش اتاق کوبید. صدای برخورد فوالد برکف ه بر روی آن را بلند کرد و دو مرتب
 مردانی که پشت درهای بسته منتظر بودند رسید.  گوش انعکاس کرد و به وضوح به

مکثی کوتاه، و بعد درها باز شدند، تقریباً بدون هیچ صدایی بر روی لوالهای کامالً متعادل و روغن خورده 
م و تشریفاتی پیش . وقتی درها متوقف شدند، گروه کوچکی از مردان وارد شدند و با رژه ای آراکنار رفتند شان

نجا بودند. سه تا آایستادند. چهار مرد در  ختم می شدسریر پادشاهی  رفتند تا در پایین پله های عریضی که به
مردی ریز  ،و چهارمین مرد به تن داشتندرا راهن زنجیرباف و کالهخود نگهبانان شاه یاز آنها یونیفورم و پ

 اش نقش ملبس به لباس های خاکستری تیره و سبز کثیف بود. کالهی بر سر نداشت و موی جو گندمی
گارد راه می رفت و سومین مرد درست در پشت آن درهم و به طور بدی اصالح شده بود. او بین دو پیشرو در 

در  که دیدرا دی زشتی وکبسرش قرار داشت. صورت مرد ریز نقش با خون خشک شده لک شده بود، دانکن 
که باعث شده چشم باالی آن بسته باشد. دانکن قبل از این که بتواند  داشتقرار  آن مرد چپی زیر گونه 

 جلوی خودش را بگیرد گفت:
 هلت؟ حالت خوبه؟ -

با خودش فکر کرد که غمی عمیق  نگاه هلت باال آمد تا به چشمان او نگاه کند. برای لحظه ای کوتاه، دانکن
یره نبود به جز عصبانیتی ت. هیچ چیزی در آن چشمان آن لحظه از دست رفتژرف در آنجا دیده است. بعد  و

 خشکی گفت: ا حالت.  هلت بو استهزا مشخص و ردی از مسخرگی
 واالحضرت.  ،به همون خوبی ام که انتظار می ره -

 زد: لرد آنتونی طوری واکنش نشان داد گویا زنبور نیشش زده است. او فریاد 
 زبونت رو نگه دار زندانی!  -

زندانی را سیلی زند. اما قبل از این  تاکه کنار هلت ایستاده بود دستش را بلند کرد  ای با حرف او، سر جوخه
 دانکن از روی سریرش نیم خیز شد.   ،روانه شودای به سمت صورت هلت  که ضربه

 کافیه!  -
. این باعث شد که آوردبا کمی شرم دستش را پایین  صدایش در آن اتاق نیمه خالی انعکاس کرد. سرجوخه

ت در کل پادشاهی مردی شناخته هیچ کسی در آن جمع حاضر از این صحنه لذت نمی برد. هل بفهمدنکن اد
اما از انجام آن متنفر بود.  ،بسیار محترم بود. دانکن مکثی کرد، او می دانست باید چه کاری انجام دهدشده و 

 لرد آنتونی پرسید:
 می تونم اتهامات رو بخونم، واال حضرت؟  -

شاه با اکراه دستش را به  ،. به جای آنشوداین حقیقتاً بر عهده ی دانکن بود که بخواهد چنین کاری انجام 
 عالمت موافقت تکان داد. او زیر لب گفت:

 بله، بله، ادامه بده اگه باید این کار رو انجام بدی.  -
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حالتی آزرده در صورت لرد چون پشیمان شد، به زبان آوردن آن حرف ها از  ،شد د وقتی به لرد آنتونی خیرهعب  
لرد آنتونی هم نمی خواست آن کار را انجام بر خالف ظاهر ماجرا، . دانکن متوجه شد که نقش بسته بودآنتونی 

 دهد. دانکن با حالتی عذرخواهانه شانه ای باال انداخت. 
 رو بخونین.  متاسفم، لرد آنتونی. لطفاً اتهامات -
. به اندازه ی کافی بد بود که شاه رویه ی اداری را رها کرده بود. با حالتی معذب گلویش را صاف کردآنتونی 

دلیل مناسبی برای اما چیزی که به طور بی حد و حصری پیشکار را آزرده می کرد این حقیقت بود که شاه 
  عذرخواهی از او یافته بود.

شاه و حامل برگ بلوط به تعهد مو  مامورنجری از نیروهای واالحضرت، زندانی هلت، رشنیده شده  -
 وارده کرده است، واالحضرت.  شو اصل و نسب ،ناروایی به شخصیت شاه های تهمت، نقره ای
روی  ی کهبه وضوح به گوش دو مرد ،و تقریباً غیر قابل شنیدن آهی کوتاه ،شاهدان رسمی از موضع کوچک

رسید. دانکن نگاهی کرد و به دنبال منبعش بود. ممکن بود بارون ارالد از قصر  ندبود سکوی سریر پادشاهی
 نجا خدمت کند. یا ممکن بود کراولی فرماندهآحکمران بخشی که هلت ماموریت یافته بود تا در  ،ردمونت باشد
 رنجرها باشد. آن دو مرد از قدیمی ترین دوستان هلت بودند.   ی دسته ی

 آزمایشی ادامه داد:آنتونی به طور 
 چنین حرفبیان  ،که به عنوان یک افسر خدمتگزار شاه میشمیادآوری  محضرتونواالحضرت، به  -

را موجب خیانت آمیز  یرفتار و تخلفی بزرگ از قسم وفاداری زندانی ست و برای همین گناه ،هایی
 می شود.
خیانت آمیز واضح بود. تنها دو مجازات ممکن  فتاررور به پیشکار خیره شد. قانون در مورد آدانکن با حالتی درد

 وجود داشت. او گفت:
 از روی عصبانیت؟  لرد آنتونی. یه سری حرفِ ،اُه، مطمئناً -

 بود. امیدوار بود شاه سعی نکند که در این موضوع اعمال نظر کند.  گیآزردسرشار از حاال نگاه لرد آنتونی 
نتیجه و برآمد خود کلمات نیست، بلکه حقیقت  اعلی حضرت، این تخلفی بزرگ از قسم است. این -

 بارهاست. قانون در این  شدهقسمش موجب شکستن در مالعام  حرف ها زندانی با گفتن آنه که این
 واضح و شفاف است. 

به هلت خیره شد و دستانش را با اشاره ای از ناامیدی گشود. لبخندی کم رنگ در صورت داغان شده  آنتونی
 هلت گفت:   ی رنجر نقش بست.

   میشکنی، اونم با درست مشاور ندادن به پادشاه. خودت رو داری قسم و تو هم  -
سرش موافقت کرد. حق با  این بار آنتونی به او دستور نداد تا ساکت شود. بدون هیچ خشنودی او با تکان دادن

 با رفتار مستانه ی مسخره اش برای همه موقعیتی غیرقابل تحمل ایجاد کرده بود. هلت بود. هلت 
کن می خواست صحبت کرد، مکثی کرد، بعد دوباره شروع کرد. او در حالی که امیدوار بود هلت به طریقی اند

 پیشنهاد داد:   ،راهی برای خروج از آن اتهامات پیدا کند
 اینجا وجود داشته باشه؟ هلت، مطمئناً باید یه سری سوتفاهم  -

 هلت شانه ای باال انداخت. او به آرامی گفت:
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 شنیده بودم.  تونیندی در موردانمی تونم اتهامات رو کتمان کنم، واالحضرت. من یه چیزای....ناخوش -
: هلت نظرات وحشتناکش را در مالعام در سمت و سوی دیگری داشتو از آن وضعیت غیر قابل تحمل  

 می توانست ،مرد و یک دوست یکفت یا هشت نفر شاهد بیان کرده بود. دانکن به عنوان مقابل حداقل ه
قار دربارش را حفظ واو باید  ،. اما به عنوان یک شاهچنین کاری را می کردمطمئناً  -اراده کرده و او را ببخشد

 و تقویت می کرد. 
 اما... چرا، هلت؟ چرا این کار رو با همه ی ما کردی؟  -

چیزی  ،ت هلت بود که شانه باال بیندازد. چشمانش از روی چشمان شاه به زیر افتاد. او با صدای آرامیحاال نوب
 زیر لب گفت که دانکن کامالً نتوانست از آن سر در آورد. او پرسید:

 چی گفتی؟  -
ان هلت ن گرفتار شده بود رهایی یابد. چشمآو در همین حال آرزو می کرد که به نحوی از این تله ای که در 

 دوباره باال آمد تا به چشمان او نگاه کند. او با صدای بلندتری گفت:
 مقدار زیادی براندی روح پران، واالحضرت.  -

 روی صورتش نشاند و اضافه کرد: ،بدون هیچ شوخ طبعی ،نیشخندیک بعد به زور 
اتهام مشروب  ممن هیچ وقت برای مشروب خوری قابلیت زیادی نداشتم. شاید بتونین به اتهامات -

 لرد آنتونی؟ ،کنین هخوری رو هم اضاف
 دانی اش فرو ریخت. او شروع به حرف زدن کرد: ی و حس آدابنبرای اولین بار آرامش آنتو

 لطفاً هلت ...  -
نگارد. بعد خودش را ینه این که به آن روند بخندد و آن را سبک ب ،تقریباً داشت به رنجر التماس می کرد 

 به سمت شاه برگشت. جمع و جور کرد و 
 اینها اتهامات هستن، واال حضرت. که توسط زندانی تایید شدند.  -

سریرش نشست. او به مرد ریزنقش مقابلش روی برای مدتی طوالنی دانکن بدون این که چیزی بگوید بر 
او می  دلیلی را که پشت اعمال هلت بود بیابد.و ببیند چیزی خیره شد، سعی کرد از میان آن چشمان معاند 

کاری انجام  موزشآکاراو برای نجات اجازه برای این که  صدورچون دانکن از  ،ست دانست چرا رنجر عصبانی
امتناع کرده بود. اما دانکن کامالً باور داشت که ماندن هلت در آرالوئن تا وقتی که موضوع فلدار حل شود  دهد،

دانکن می  خطر بزرگتری تبدیل می شد، وحیاتی است. هر روزی که می گذشت، نایب سابق مرگارث به 
 ها بود.  خواست بهترین مشاورانش در کنارش باشند تا به این موضوع رسیدگی کنند. و هلت یکی از بهترین

تصویر  نتواندمد که آدانکن با ناامیدی با انگشتانش بر روی سریرش ضرب گرفت. این اصالً به هلت نمی 
جلوتر از لها که یکدیگر را می شناختند، هلت هرگز عالیق شخصی اش را بزرگتر را ببیند. در همه ی این سا

کینه و عداوت و عصبانیت، اجازه داده بود مشروب و الکل افکار و با مور پادشاهی قرار نداده بود. حاال به نظر ا
کاری که  -در مقابل چشم شاهدان ،کدر و مشوش کند. او در مالعام شاه را ریشخند کرده بودمرا  شقضاوت

یا مثل چند کلمه ی رد و بدل شده در حالت عصبانیت بین دوستان از کنارش  نمی شد نادیده اش گرفت،
 گذشت. 
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می شد دانکن به دوست و مشاور قدیمی اش خیره شد. حاال چشمان هلت به کف اتاق دوخته شده بود. شاید 
به خاطر خدماتش به پادشاهی کمی ارفاق تقاضا می و یا کرد، التماس می  شاگر او برای بخشکاری کرد، 

 کرد ... یا هر چیز دیگری. دانکن دوباره قبل از این که متوجه آن باشد شروع به حرف زدن کرد:
 هلت؟  -

با ناامیدی اشاره ای سوالی با دستانش انجام داد. اما چشمان  دانکن چشمان هلت باال آمد تا به او نگاه کند و
نست بگوید که هیچ التماسی برای و دانکن می توا ندهلت حتی وقتی به چشمان دانکن نگاه کرد سخت بود

خشش در کار نخواهد بود. آن سر مو خاکستری به آرامی با استنکاف تکان خورد و قلب دانکن حتی بیشتر از ب
ت. او بار دیگر سعی کرد تا بر روی فاصله ای که بین او و هلت رشد کرده بود، پل بزند. او به زور قبل فرو ریخ

 لبخندی مصالحه آمیز و کوچک بر روی صورتش نشاند. او با لحنی معقوالنه اضافه کرد:
همه ی اینا به کنار هلت، این به خاطر این نیست که من احساست رو دقیقاً درک نمی کنم. دختر  -

و  ،دم هم با کارآموز توه. فک می کنی دوست ندارم خیلی راحت پادشاهی رو به مشاورانش بسپرمخو
 برم و اون رو نجات بدم؟ 

موز آاین کامالً موضوع متفاوتیه، واالحضرت. میشه انتظار داشت با دختر یه شاه کمی بهتر از یه کار -
 ارزشیه.  رنجر محض رفتار بشه. اون دختر گروگان با

سیلی بر روی صورتش یک می به سمت پشت صندلی اش رفت. تلخی و گزندگی در لحن هلت مثل دانکن ک
، تا دبود. و بدتر از آن، شاه متوجه بود که حق با هلت است. وقتی اسکاندی ها از هویت اونلین مطلع می شدن

التی غمبار، او متوجه رفتار می شد. با ح با او تا بهای آزادی اش پرداخت شود به خوبیند منتظر بودکه وقتی 
 . هشد که تالشش برای مصالحه و آشتی جویی تنها شکافت بین شان را عریض تر کرد

 اتاق را شکست. او به هلت هشدار داد: فزاینده یآنتونی سکوت 
به اتهاماتش محکوم  و گرنهمگر این که زندانی چیزی برای گفتن در دفاع از خودش داشته باشه،  -

 میشه.  
و بار دیگر آن حرکت نفی کوتاه را با سرش انجام داد. اشمان هلت روی چشمان شاه باقی ماند، چ با این که

مده بودند آکه در آن اتاق گرد هم  یبه دیگر نجیب زادگان و افسران ،آنتونی مکثی کرد و به دور و اطراف اتاق
البته چیزی در کار نبود.  ،اما نگاه کرد، امیدوار بود کسی، هر کسی، چیزی بیابد که در دفاع هلت بیان کند.

میدی فرو افتاد، و وقتی که فرمانده ی رنجرها از آن اپیشکار شانه های درشت بارون ارالد را دید که با نا
کراولی دید. آنتونی  یدرد را در چهره  ، آنتونیصحنه  که در مقابل همه یشان پهن شده بود دیده بر گرفته

 گفت:
 رت. بقیه اش به عهده ی شماست که حکم رو صادر کنین. زندانی محکوم میشه، واال حض -

که هرگز برای آن آماده تان نمی کنند. وفاداری، بودن بود این بخشی از نقش شاه  .دانکن می دانست
ها و اسلحه  اسب ،مشروبات خوب و بهترین لباس ها ،غذا ،قدرت و تشریفات وجود داشت. تجمالت ،چاپلوسی

بعد لحظه ای بود که باید برای همه ی آنها جواب پس می دادید. لحظاتی مثل این که ها در اختیارتان بود. و 
جاه و قدرت دربار باید  ،قانون باید اجرا و تایید می شد. وقتی که سنت باید حفظ می شد. وقتی که بزرگی

 . یدرا نابود می کرد انحتی اگر با انجام آن یکی از با ارزشترین دوستانت ،حمایت می شد
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 تونی در حالی که می دانست دانکن از هر لحظه ی این ماجرا متنفر است دوباره شروع به یادآوری کرد:آن
 قانون تنها دو مجازات ممکن برای خیانت در نظر گرفته، واال حضرت.  -

 دانکن با عصبانیت زیر لب گفت:
 بله، بله، می دونم.  -

 وقف کند. نتونی را متآاما نه آن قدر زود که بتواند جمله ی بعدی 
 پیشکار با تشریفاتی مناجات گونه گفت:

 مرگ یا تبعید. نه چیز دیگه ای.  -
و وقتی او آن کلمات را گفت، دانکن لرزش کوچکی از امید در سینه اش حس کرد. او در حالی که آرزو می 

 به آرامی پرسید: باشدکرد مطمئن 
 هامون هستن، لرد آنتونی؟  انتخابتنها اونها  -

 لتی گرفته سری به تایید تکان داد. آنتونی با حا
 هیچ راه دیگه ای نیست. تنها مرگ یا تبعید، واالحضرت.  -

جلو آورد و غالف شمشیر را  شدانکن به آرامی ایستاد، شمشیرش را در دست راستش گرفت. او آن را در مقابل
. او تابش گرمی گرفت شمشیر در زیر قبضه ی حکاکی کاری و میناکاری شده ی پیچیده ی ،تشسدر دست را

 کرد.    یاز رضایت را در درونش حس م
او دوبار از آنتونی پرسید تا مطمئن شود. تا مطمئن شود که کلمات دقیق پیشکار را تمامی شاهدان اتاق جلوس 

 لتی محکم در حالی که حس می کرد هر چشمی در اتاق بر روی اوست گفت:اشنیده باشند. او با ح
اه در بخش ردمونت، بدین وسیله به عنوان لرد قلمرو آرالوئن اعالم می کنم هلت، رنجر سابق پادش -

 ها و متعلقات اون تبعید می شی.  که تو از تمامی سرزمین
مجازات مرگ  ه بودندها فهمید هشنونددرست وقتی که  ،در میان اتاق شنیده شد آهی دوباره صدای رها شدن

کن متوجه شد هر کدام از حاضران انتظار چنین چیزی را آسودگی کرده بودند. داناحساس  و صادر نشده
 داشت. اما حاال بخشی در راه بود که آنها منتظرش نبودند. 

 ذاری ... گب آرالوئن قلمرو پادشاهی بهمنع میشی که دوباره پا  با مجازات مرگ، -
آن را پنهان  ایناو مکثی کرد، حاال غم را در چشمان هلت می دید، دردی که رنجر پیر نمی توانست بیشتر از 

 کند. بعد دانکن جمله اش را کامل کرد. 
 .... برای مدت یک سال از امروز.  -

 اش بود.  کی واقعی در میان چهرهشُ ،در اتاق جلوس رخ داد. لرد آنتونی به پیش آمدهمهمه ای فوراً 
 واالحضرت! من باید اعتراض کنم! شما نمی تونین این کار رو بکنین!  -

دیگر در آن سکوت کنترل شده نبود.  ،اتاقافراد حاضر در دانکن صورتش را محکم و با وقار نگه داشت. بقیه 
ین حالت کراولی داشت به بهتر . در همین حالاو دید که صورت بارون ارالد با لبخندی بزرگ از هم باز شد

 ممکن نیش بازش را در کاله شنل خاکستری رنجرش پنهان می کرد. 
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دانکن متوجه شد که برای اولین بار در این صبح هلت به نحوی از چرخش حوادث  ،با حسی مبهم از رضایت
 . شاه به پیشکارش خیره شد، و ابرویش را باو فریاد کش ی معترضنترسیده است. اما نه به اندازه ی لرد آنتو

 حالتی سوالی باال برد. او با وقار زیادی پرسید:
 نمی تونم، لرد آنتونی؟  -

متوجه شده بود این جزیی از وظایف او نیست که دستورات را  اوآنتونی با عجله جمله اش را جمع و جور کرد،  
 :استدالل کردبه شاه صادر کند. او با حالتی ناقص و لکنت وار 

 . تبعید... خب، اون تبعیده. الحضرت..امنظورم اینه که ... و -
 دانکن موقرانه سری به تایید تکان داد. او جواب داد:

کامالً درسته. و همون طور که خودت بهم گفتی، این یکی از تنها دو مجازاتیه که می تونستم انجام  -
 بدم. 

 آنتونی اعتراض کرد: 
 اما واالحضرت، تبعید ... تبعید همیشگیه! برای کل دوران زندگی!  -

رنجر برای  تا قبل از این کهورتش از شرم سرخ بود. او از هلت هیچ کینه ای به دل نداشت. در حقیقت ص
آنتونی حسی مشخص از تایید و تحسین نسبت به او در دل حس می  شود،تهمت ناروا به آبروی شاه بازداشت 

شاه پادو رسم و رسومات به  ،موضوعات قانونیمورد این شغل او بود تا در  ،کرد. اما همه ی اینها به کنار
 مشاوره دهد. حاال دانکن پرسید:

 صریحاً این رو بیان کرده، آره؟ نقانو  -
نزدیک بود که  .نتونی سرش را به عالمت نه تکان داد، و اشاره ای از روی فروماندن با دستانش انجام دادآو 

 رها شود. از دستش در انجام آن عصای رسمی اش 
 خب، نه صریحاً، نه. الزم نبوده. تبعید همیشه برای کل دوران زندگی بوده.  -

 اضافه کرد: ، وبود یافته بود انکلماتی را که به دنبالشاو 
 این یه رسمه!  -

 دانکن جواب داد:
 دقیقاً. و رسومات جز قوانین نیستن.  -

 آنتونی شروع به صحبت کرد:
 اما...  -

دانکن  علی رغم همه چیز،این قدر بر روی این موضوع اعتراض می کند. بعد خودش را در حالی یافت که چرا 
 اما هم زمان بخشش را همراه مجازاتش کرده بود.  ،راهی یافته بود که هلت را مجازات کند

 را دید و ابتکار عمل را به دست گرفت.  آنتونی شاه مکث و تردید
بعید میشه. تو چهل و هشت ساعت وقت ندانی به مدت دوازده ماه تزاین موضوع رفع و رجوع شد.  -

 داری که مرزای آرالوئن رو ترک کنی. 
ان هلت افتاد. سر رنجر به نشانه ی احترام و قدرشناسی به شاهش مچش ر روینگاه دانکن برای آخرین بار ب

چرا هلت این موقعیت را به همه ی آنها تحمیل کرده  نمی دانستمد. دانکن آهی کشید. او آبه آرامی پایین 
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را بود. شاید، وقتی که سال بعد می گذشت، او از آن سر در می آورد. ناگهان رسوخ بی میلی از کل این ماجرا 
 و به آن جمع حاضر گفت: در درونش حس کرد. او شمشیر در غالف را به درون کمربندش فرو برد.

 تمام شد.  ع کامل شد. دادگاهوموض نای -
خارج شد. آنتونی آن سریر او برگشت و اتاق جلوس را ترک کرد، و از میان اتاق انتظار کوچکی در سمت چپ 

 جمعیت را از نظر گذراند و شانه ای باال انداخت. او گفت:
 شاه حکمشان صادر شد.  -

 مده است. آکه چقدر به خاطر تمام این چیزها در هم شکسته و از پا در  بیان می کردلحنش 
 زندانی برای دوازده ماه تبعید میشه. نگهبانا اون رو ببرین.  -

 او به دنبال شاه از اتاق جلوس خارج شد.   ،و با گفتن آن

 
 

بعد و کرد، می را به دور ساحل کامل  یگریدور دداشت نشست که  لیو یبه تماشا ندهیفزا یبا خشم نیاونل
 یبر رواینقدر  لیدانست چرا و ینم نیانجام داد. اونل عیسر یانداخت و ده تا شنا نیمز یخودش را روکه 

بود،  "فرم ماندن یرو"مثل  یموضوع ساده ا نیکند. اگر ا یم یمسخره پافشار یورزش یبرنامه  نیاانجام 
های از راه  یکی نیوجود داشت و ا لیاسکورک درانجام  یبرا یکار کم چون -ردیآن را بپذ نیبود اونل مکنم

 یوابسته است. عل یترمحکم  لیکرد که آن کار به دل یحس م نیبود. اما اونلشدن  مشغول سرگم بودن و
. در سر داردفرار  یابر ییهنوز نقشه ها لیمطمئن بود که و نیقبل، اونلشان در چند روز  رغم گپ و گفت

 لب گفت: ریز نیاونل

 کله خر!  شق، احمقِ کله -

 دناتو یم ،دختر کی ،که اود ریپذب انستتو ینم می آمد ویل. به نظر پسر هیمثل  قاًیدقبا خودش فکر کرد:  او
 نیا کایدر کلت لیاخم کرد. و نی. اونلمدیریت کند اآرالوئن رن به او بازگشتش دریبه عهده بگ اها ر تیمسئول

 یم یزیبزرگ مرگارث نقشه ر اریبس انهدام پلِ یکه داشتند برا زمانی ش،کرد. به نظر یرفتار نم یطور
 کرده.  رییتغ لیکنجکاو بود بداند چرا و نیخوشحال بود. اونل شیها دهیاو و ا ینسبت به انرژ لیکردند، و

 نگالیکه اسو ییآب رفت، جا یبه سمت لبه  ،ساحل نییبه سمت پا لیکرد، و یطور که تماشا م نیهم
بود. او  ییاتوان ریگیها ماه یاسکاند کاپیتان دومگرداند.  یرا به سمت ساحل برم یکوچک ییپارو یداشت کرج
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او که  یخاردار و کُد یاه یبرد و ماه یم رونیرا ب یکرج ،داد یهر گاه که آب و هوا اجازه م ،ها اکثر صبح
 جیره ی در ندیخوشا یرییتغ به تله می انداخت، وعده های غذایی تازه ی بودند که لیاسکورک قیعم خلیجدر 

 .    ندکرد یم جادیخشکشان ا جاتیو سبز یماه ،ک سود شدهمگوشت ن
آن دانست  یماو  .کردمی صحبت  یبا اسکاندکه نشست  لیوی از حسادت به تماشا اندکی با سوزش نیاونل

برای همین برایش داشت  صورتی گشاده رودوستانه و  یظاهر لی. واردرا ند رد،افراد دا هیبا بق لیکه و یراحت
ها به طور  دمآ دیرس ی. به نظر مباز کندشد  یروبرو مبا او که  یبا هر کسسر صحبت را  یبه راحتآسان بود 

و  ،کرد یها احساس ترس و ضعف م بهیدر مواجهه با غر غلبا نلیناو گر،یناخودآگاه دوستش دارند. از طرف د
 تممکن اس نیخطور نکرد که ا نیحس را نسبت به او دارند. به ذهن اونل نیهم هم هیآمد بق یبه نظر م

 لید آن بود که از وومُ یامروز صبح رو نشاهزاده خانم باشد. و چو کیبزرگ شدنش به عنوان  ی جهینت
جرز و  یکوچک را از ماورا ییپارو یکرد تا کرج یکمک م نگالیبه اسووقتی که  ویل دنید، باشد نیشمگخ

 داد.  شیو خشمش را افزا بیرون بکشد، آزردگیمد 

که انتظار  یزیآن سنگ بزرگتر و ثابت تر از آن چ یساحل لگد زد، و وقت یبر رو یبه سنگ تیبا عصبان نیاونل
و دوست  لیو دنیکه از د ییرفت، جا شانداد و لنگ لنگان به سمت آلونک یفحش ،داشت از کار درآمد

 شد.  یمعاف م دشیجد
 

***** 
 

 و گفت: دیشده بود را پرس دهیپرس خیتارطول در  یریگیهر ماهاز که  یهمان سوال لیو

 بود؟  خوبماهیگیری  -

 اشاره کرد. او گفت: یدر کف کرج یاز ماه یبا سرش به کپه ا نگالیاسو

 گرفتم!  ستاونجاکه خوشگله رو  اون -

 ریتحت تاث که لی. وقرار گرفته بود توجهکوچکتر اما هنوز قابل  ینه ماه ایهشت  انیدر م یبزرگ دکُماهی 
 او گفت: تکان داد. دییبه تا یسربود، قرار گرفته 

  ؟یدارنیاز  پاک کردنشون کمک یبرا خیلی خب، ،قشنگه -

پخت و پز و  تمیزکاری، یکند. تمام کارها یم زیتم یآن بود که گفته بود ماه شیجا نیبدتر ،هر حال به
باز  نگالیخواست سر صحبت را با اسو یگذاشته شده بود. اما او م نیاو و اونل یسرو کردن به عهده  فیوظا

 .کرد با او حرف بزند یکار م لیکه و یممکن است بماند و وقت یاسکاند گونه نیکند و با خودش فکر کرد ا
بند  یگریکه دست کس د یبه خصوص وقت هستند، یرینظ یب یها حراف ها یاو متوجه شده بود اسکاند

 بود. 

 گفت:  یبه راحت کلیدرشت ه یاسکاند

  .شو مشغول -

و  دیکش رونیرا ب یماه لیکه و یوقت نگالیها پرت کرد. اسو یماه یکپه  یبه رورا  یکوچک یچاقو و
 یلبه  یرا شروع کرد بر رو آنکردن  زیو تم ،یماه یدل و روده  دنیکش رونیب ،یپولک تراش فیکارکث

خواهد  یم یسکانددانست که ا یخواهد ماند. او م نگالیدانست که اسو یم لینشست. و یکرج یجلو
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 یطور که رو نیهم لیبودند. و دیو تمج فیعاشق تعر رانیگید بزرگ را به کلبه ببرد. ماهکُماهی خودش آن 
 ،باشد یجد ریطرفانه و غ یب شیصدالحن شد  یخاردار تمرکز کرده بود و مطمئن م یماه یپولک تراش

 گفت:

 ؟یر ینم یریگ یزمان خاص به ماه هیهر روز تو چرا  نگال،یاسو -

 جواب داد: نگالیاسو

 نیا یدون ی. میریگ یدوست دارم برم ماهوقتی که جرز و مد آب رو باال میاره، و مد، پسر. من  جزر -
 . ارهیم بندرگاهها رو به  یآب ماه یطور

 :دیپرس لیو

  ه؟یو مد؟ اون چ جزر -

 :دیسر راست سرش را تکان داد. او پرس و یعیطب یاهزیچ نیدر مورد ا یپسر آرالوئن یبه خاطر نادان نگالیاسو

 ره؟  یم نییباال و بعدش پا بندرگاه تویدر طول روز  یکه آب چطور ینشد متوجه -

 ادامه داد: نگالیاسو ،تکان داد دییبه تا یسر لیو یوقت و

 یرخ م یاز روز قبل رترید یگرده. اما هر روز به کم ید و بعدش هم بر مآ یجزر و مده. جلو م نیا -
 ده. 

 :دیاخم کرد. او پرس لیو

 آد؟  یبار از کجا م نیگرده؟ اول یاون به کجا برم اما -

 به خودشآن را  بینبود که زحمت جستجو و تعق یزیچ نیمتفکرانه خاراند. ا یرا با حالت ششیر نگالیاسو
 گریبود که به د یزیو کجا چ املوان بود. چر کیاو به عنوان  یدر زندگ ساده ای قتیحق ،. جزر و مدداده باشد

 گفت: و بود را به خاطر آورد دهیاش شن یکه در دوران بچگ ی. او افسانه اه بودافراد محول کرد

 . رنگ غول پیکره یآب نهنگگن به خاطر  یم -

 ادامه داد: ،لیو یزده  رتیو ح جیحالت گ دنید با

  ه؟ینهنگ چ هی یدون ینم یکنم تو حت فک -

 . دیکش یپسر آهآن تن ساز حس دان یبه خاطر چشمان خال او

 بزرگه.  یلیخ یلیخ یماه هینهنگ  هی -

 گفت: ،نگالیشکار اسو ایبر نیتحسبا لحنی سرشار از  ،لیو

 د؟ کُماهی  نیا یبزرگ به -

 .دیخند یقیحق یرتیبا ح ایدر گرگ

 ذره.  هیبزرگتره، پسر. درست  نیااز کوچولو  هی -

 :دیپرس لیو

  ه؟یماه ریش هی هیبه بزرگ خب -

زندگی گاه بندر قسمت نیتر یجنوب یصخره ها یبر روو کردند  یحرکت م یکه به کند واناتیاز ح یا دسته
 از قبل باز شد.  شتریب نگالیاسو شیگرفته بود. ن ادیاز ملوانان  یکیرا از  هاو او نام آن می کردند
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حال  نیان. اما با ا یخونه ن. اونا موجودات بزرگ هی یبه بزرگ یمعمول یبزرگتر. نهنگ ها یحت -
نفس  یشماست. اون برا یاز قلعه ها یکی ی. اون به بزرگهیا گهید زیچ رنگ یآب غول پیکر نهنگ

 یم رونیب هسرش یکه رو یسوراخیه از داخل  ور نکشه و بعد او یم خودش آب رو داخل دنیکش
 پاشه. 

 با دقت گفت: لیو

 فهمم.  یم -

 :ادامه داد یبا متانت و صبور نگالی. اسومی رسیدبه نظر گفتنش الزم  جمله ای که

آب رو  یو وقت عقب برمی گرده مدو کشه، جرز  یآب رو داخل مبرای نفس کشیدن اون  یوقت خب، -
 پاشه ....  یم رونیب

 :دیپرس لیو

 سرش؟  یسوراخ باال هیداخل  از -

و  تیدور از واقع یلیبه نظر خ اسوینگال یها د کرده بود. همه حرفکُ یکردن ماه زیدوباره شروع به تم او
 یم رونیب و دندیکش یدر سرشان که آب را داخل م ییبا حفره ها ییها یماه -آمد یبه نظر م یالیخ یلیخ

 یناباور پاین که ردیبود و هم به خاطر ا دهیحرفش پر انیبه م ویل که نیبه خاطر اهم  ،نگالیوفرستادند. اس
 اخم کرد.  ،بود تشخیص داده لیلحن و انیرا در م

. اون برمی گردهکنه جرز و مد دوباره  یکار رو م نیاون ا یسرش. وقت یباال سوراخ هی. از داخل بله -
 ده.    یم ماکار رو انج نیدو بار در روز ا

 :دیپرس لیو

 ده؟  یوقت خاص انجام نم هی یکار رو هر روز تو نیپس چرا ا خب -

 نیباره نداشت. افسانه ا نیدر ا یا دهیاو ا قت،یحقدر اش را نشان داد. اما  یزردگآاز  یگریتاللو د نگالیاسو و
 . کرد ینم انینکته را ب

 ؟  دارن، دارننهنگه، پسر!  و نهنگ ها ساعت ن هیاون  چون -

را هم گرفته و قدم زنان از  شین شد که چاقوئپاک شده را گرفت و مطم یماه رشته یو خشم، او  یبا تند
 شست.  یدستانش م یرا از رو یترک کرد که خون و پولک ماه یرا در حال لیساحل باال رفت و و

 مکتینیک  یبر رو یسالن غذاخور رونیدر ب ارک سمت سالن غذاخوری رفت، از ساحل به نگالیاسو یوقت
 . او گفت:بود نشسته

 ! هیقشنگ دکُ -

 و اضافه کرد: کرد لیبه سمت و یتکان داد. ارک با شصت اشاره ا دییبه تا یسر هکوتا خیلی نگالیاسو و

 ؟اونجا چه خبر بود -

 جواب داد:  نگالیاسو

 .میکرد یصحبت م غول پیکر رنگ یآب نهنگدر مورد  میاُه، پسره؟ ما فقط داشت ؟یچ -

 . دیچانه اش را با تفکر مال ارک

  ن؟یدیبه اون موضوع رس یچطور واقعاً؟ -
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 که انجام داده بود فکر کرد. سرانجام گفت: ییبه گفتگوو کرد  یمکث نگالیاسو

 ! نیخواست در مورد جزر و مد بدونه، همش هم یفقط م اون -

باال انداخت و داخل کلبه  ینه، بعد شانه ا ایگفتن دارد  یبرا یشتریب زیارک چ ایکه آ ندیمنتظر شد تا بب او
 شد. 

 به خودش گفت: ارک

 ؟ حاال چی -

 نیکلبه ماند و به چشم همه ا رونیاو در ب ،ی. در چند ساعت بعدمراقب پسره باشم دیبابا خودش فکر کرد،  او
 یزند. اما چشمانش کارآموز رنجر را هر جا که م یچرت م دینور خورش ریآمد که دارد در ز یطور به نظر م
به پرت کرد، بعد  ایبه درون آب در زمیتکه هچند که  دیکرد. چند ساعت بعد، او پسر را د یرفت دنبال م

 . می کشید ایبه درون دردور شونده آنها را  جرز و مدتماشای آن تکه های چوب نشست که 

 لب به خودش گفت: ریز فیولف ش تانیکاپ 

 . جالبه -

ه را به دقت رصد کرد. ارک سمت لاسک یاش ورود یشانیپ یبر رو یو با دست ستادیا لیمتوجه شد که و بعد
 بلند شد.  کبارهیبه  رتیرا دنبال کرد و با ح لینگاه و

پاروزنان  ،کامالً ناجور یبا روش ،طرف کج شده و در آب فرو رفته بود کیاز  یطور بد بهکه پ یولف ش کی
.دیکش یم اسکلهت خودش را به داخل داش

 
 
 

مه وار که بر  یباران انیدر م یآرامبه  ه بود،درک زدر درون شنلش قو یبا بدبخت که پوش یآن سوار خاکستر
که یه جورایی  یگریداسب آن سوار بود و آن اسبی که بر  -. سم دو اسبشاسب می راند دیبار یمزارع م یرو

 ،جاد شده بودیجاده ا دست انداز هایکه در  یآب یچاله ها انیدر م -ایفا می کردنقش اسب باربر را  داشت
 کرد.  یتلق تلق م

آسمان  انیقصر آرالوئن در م زینوک ت یدر پشت سرش، برج ها و مناره ها ،دیرس یبلند کیبه  یوقت
را نگاهش . او برنگشتو مجلل شکوه منظره ی با آن  دنیسر بلند کرده بودند. اما هلت به خاطر د یخاکستر

 یکه داشتند دنبالش م دیدو سوار را شن یصداخیلی قبل تر از آن که به او برسند، . به جلویش دوخته بود

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

                    

 

دانست که اسب کوچک  یو هلت م خورد چیها پ ابالرد به خاطر صدا درام وار سم اسب یها کردند. گوش
 یآن دو سوار چه کسان دانست یحاال او برنگشت. او م نیرا شناخته است. با ا گریدو اسب رنجر د یصدا

بود که  دواریاش حس کرد. ام نهیدر س یدیاز ناام یکوچک سوزش. ندیآ یدانست چرا دارند م یهستند. و او م
هلت مجبور بود  ، چیزی کهکوچک را فراموش کرده باشد زیچ نیا یکراول ،دشیو غم تبع یسردرگمبه خاطر 

 کند.  شواگذار

کامالً آموزش  افسار ابالرد را لمس کرد. اسب رنجرِ یبه آرام ،یاتفاق قطع نیا رفتنیو پذ کشیدن یک آهبا  
ها  سم اسب ی. صداکردکار را  نیفوراً واکنش نشان داد و توقف کرد. پشت سرشان اسب باربر هم هم ،دهید

در کنارش افسار  لنیو گ یکراول و ،شد رهیبه مقابلش خ کسالت و تیرگیبا  ه بر اسب،شد و او نشست کترینزد
 .دندیاسبشان را کش

 ندیناخوشا یمحتاط تر بودند. سکوت یسه مرد کم کردند. یاحوالپرس گریکدیبا  یآرام یا ههیچهار اسب با ش
 آن را شکست.  یکراول تیبود که در نها نشانیب

 . میبهت برسیم تا بتون بتازونیمتند  یلیاسب ها رو خ می. مجبور شدیشد یزود راه یلیهلت، خ خب، -

ی حوداثروند اش را از  یتا بدبخت انجام می داد نیدروغ یتیمیصمتقلید  یبرا یو کوشش وافر یسع کراولی، 
سرد و مرطوب  ین هواآشد. در  رهیخ گریبه دو اسب د یقصد چیپنهان کند. هلت بدون ه ،رخ داده بود که

 جواب داد: یشد. او به آرام یبلند م انبدنش یاز رو یبخار به آرام

 . نمیتونم بب یم -

موز سابقش به خاطر آدانست که کار ی. مردیبگ دهیرا ناد لنیکرد که غم و اندوه نقش بسته بر صورت گ یسع
 رونیکند. او قلبش را سخت کرد تا غم رنجر جوان را ب یرا تحمل م یقیاو رنج عم حیقابل توض ریاعمال غ

 تر شد.  متر و دره یرا کنار گذاشت. صورتش جد تشیمیهم صم یبراند. حاال کراول

 . متاسفم که مجبورم اصرار کنم ... اما... یهست که ممکنه فراموش کرده باش یزیچ هی هلت، -

زده به خود  رتیو ح یسوال یحالتو کند،  یتلخ نقش بازآن نمایش  یکرد تا انتها یسع هلتمکث کرد.  او
 گرفت. او جواب داد:

دم امروز صبح  دهیاز سپزمان  اونرو ترک کنم.  یچهل و هشت ساعت وقت دارم تا پادشاه من -
 . نیتا من رو اسکورت کن ستین یازیشم. ن یکامالً از مرز خارج مشروع شده. تا اون موقع 

 موجبکامالً  نیبه جاده انداخت. ا ینگاه لنیکه گ دیچشمش، هلت د یسرش را تکان داد. از گوشه  یکراول
 آنها شده بود.   یدرد و غم همه 

نقره  ریزنجگرفتن  یبرا ،به خاطر آن آمده است. او دستش را به درون شنلش فرو برد یدانست کراول یهلت م
 با نشاط باشد گفت: شیکرد صدا یم یدور گردنش. او که سع یا

 . یداشتم که ممکنه فراموشش کن ییدایام هی -

 با غم سرش را تکان داد.  یبرد. کراول نیآن را از ب ریتاث را بست و شیگلوو بغضی راه  یگرفتگ اما

به طور خودکار  ،یدیفرد تبع هیهلت. به عنوان  ،یبرگ بلوط رو نگه دار یتون یکه نم یدون یم تو -
 . یاز دسته ما هم اخراج شد
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رنجرها  یکوچک را به فرمانده  یرا باز کرد و نماد نقره ا ریقالب رنج یتکان داد. وقت دییبه تا یسر هلت
که  یفلز هنوز به خاطر تماس با بدنش گرم بود. وقتآن حس کرد.  دگانشیپشت د را از اشک، رشته ای داد
 از کوچک ی تکه هی رد،. او با خودش فکر کتار شد دشید به دور آن تکه فلز بسته شد، یمشت کروال دید

برگ بلوط را  ،اش یزندگ از یبخش اعظم هلت، درداشت.  یادیارزش زش یبرا با این حال. و درخشان یفلز
آن  ،گریانداخت. و حاال د یبه گردن م ردندک یرنجرها احساس م یکه همه  یمشتاقانه او مباهات  ربا فخ
 گفت: یچارگیبا ب یاو نبود. کراول بیشتر از آن متعلق بهبرگ 

 هلت.  ،متاسفم -

 . او گفت:نشانه باال انداخت تقلیدی از باال برد، مثل را شیاز شانه ها یکی هلت

 .هیکیکوچ یلیخ عوموض -
داشت به  یسع ،شده بود رهیبه درون چشمان هلت خ یفرو افتاد. چشمان کراول نشانیب یو دوباره سکوت

احساس  یب رشیپذحجابی از  ،یاحساس یاز ب یکه هلت در آن مکان برافراشته بود نفوذ کند. حجاب یحجاب
 .آن جا برقرار مانده بود یبه خوبآن حجاب اما  ،بود نی. آن حس دروغتیموقع نیا

محکم ساعد هلت را در دست گرفت. او با خشم  یلیبه جلو خم شد و خ نشیز یرو رسرانجام فرمانده ب
 :دیپرس

  ؟یکار رو کرد نیهلت؟ چرا ا چرا، -

 اب داد:و. هلت جنیهمان شانه باال انداختن آتش دوباره

 میکه هرگز نتونستم مشروب خور یدون یروح پران. تو م یبراند یادیطور که گفتم، مقدار ز همون -
 . یکراول ،رو کنترل کنم

صورتش نقش بست،  یبر رو یبه طرز روح وارآن لبخند با آن همراه کرد. اما  یکرد و لبخند یواقعاً سع او
هلت را رها کرد و به عقب برگشت، و سرش را با  یبازو یلوامرده. کر کیصورت  یلبخند بر رو کی هیشب
 ت در هم شکسته بود گفت:اکه از احساس ییبا صدا تیتکان داد. در نها یدیناام

 خدا بهمراهت، هلت.  -

سر اسبش را چرخاند و چهارنعل دور شد، و  یکروال اسبش، افسار بامعمول  ریغ تکان تند و خشنِ کیبا  بعد
 راند.  شیبرگشت به قصر آرالوئن پ یدر جاده 

زود در باران مه وار گم شد. بعد هلت  یلیرفتنش را به تماشا نشست، شنل رنگ شده و مات رنجرش خ هلت
 بودند. یقیغم حقهم لبخند و هم بار  نیبه سمت کارآموز سابقش برگشت. او با غم لبخند زد، و ا

 . یبا من اومد یخداحافظ ی. خوشحالم که برالنیخداحافظ گ -

 رنجر جوان معاندانه سرش را به مخالفت تکان داد. او با خشم گفت: اما

 . امیکنم. باهات م یباهات خداحافظ که ستمین نجایا من -

آن قلبش تکه پاره شد. هلت  دنیآشنا بود که با د لنیگ یحالت چنان برا نیابروانش را باال برد. ا از یکی هلت
 :دیاز رنجر جوان پرس

  د؟یتبع یتو -

 سرش را تکان داد. او جواب داد: لنیدوباره گ و
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 . یکار کن یچ یخوا یدونم تو م یم من -

 بود کرد.  ستادهیدر پشت ابالرد ا یبه اسب باربر که با صبور یبا سرش اشاره ا او

 مگه نه؟  ل،یدنبال و یر یم یهمراهته. دار تاگ -

 یشدند. او م یم ادیز شیداشتند برا تظاهر یهلت وسوسه شد که آن را انکار کند. اما روزها ،یلحظه ا یبرا
 گفت: یخواهد بود. او به آرام نیتسک ینوع لشیدال دِییبار تا کی نیدانست فقط ا

 تونستم از خدمت رها بشم.  یکه م ی بودتنها راه نی. بهش قول دادم. و النیگ مجبورم، -

 خودت؟  دیتبع با -

 بلند شد.  رباورانهید یبا لحن لنیگ یصدا

 تونست سرت رو بزنه؟  یکه دانکن م هذهنت خطور کرد به -

 بود.  میتسل یبرا یبار تنها اشاره ا نیوار نبود. ا دیتقل یکار اشاره ا نیبار ا نیباال انداخت. و ا یشانه ا هلت

 کرد. مجبور بودم شانسم رو امتحان کنم.  یکار رو م نینکنم ا فک -

 با غم سرش را تکان داد. او گفت: لنیگ

 . امی، باهات مباشین ایباشی  یدیتبع خب، -

وسوسه  کهکند  دییتابود فرستاد. مجبور  رونیو آن را ب دیکش یقیهلت نگاهش را برگرفت. نفس عم ناگهان
ممکن بود خوب و  لنیگ یرو داشت که همراه شیدر پ یسخت و طوالن ،خطرناک یریشده بود. او مس

 و هلت که هم ،ودب ازین یگرید یجا لنیواقع شود. اما خدمات گ دیاو ممکن بود مف ریو شمش ،باشد ندیخوشا
توانست اجازه دهد  ینم ،خم شده بود ،کرده است انتیخ فشیکه به وظا نیدانستن ادر زیر بارِ سنگینِ کنون 

 ساده گفت:  یلیهمان کار را انجام دهد. او خهم که مرد جوان 

 . یتون یتو نم لنیگ -

 تا جوابش را بدهد و هلت دستش را بلند کرد تا او را متوقف کند.  دیکش ینفس لنیگ

وجودم  نجای. و اونا بهم گفتن که به الیکه بتونم برم دنبال و نیا یبودم برا ییمن دنبال رها ن،یبب -
 هست.  ازین

 به موافقت تکان داد.  یفهم آن حرف سر یبرا لنیکرد و گ یمکث او

و ممکنه در اشتباه  ،تنها قضاوت منه نی. اما اکم اهمیته یلیاونا خ ازیگرفتم که ن میمن تصم خب، -
 طایخطرناک. و الزمه که در نطفه خفه بشه. الزمه با احت یلیفلدار خطرناکه، خ یماجرا نیباشم. ا

که  یا گهیدتونم به رنجر  یبگم نم حی. و صرنیکن نیو براش کم نیریردش رو بگ ،نیدنبالش بر
 مناسب باشه فک کنم.  رکا نیا یاز تو برا شتریب

 گفت: انهیجو یتالف لنیگ

 مگه خودت.  -

 یاظهار نظر نیدر کار نبود. ا ییکرد. صحبت خودستا دییرا با خم کردن کوتاه سرش تا قتیو هلت حق
 بود. او گفت: قتیصادقانه از حق

مجبوره  یکراول میکنه. اگه ما هر دومون دور بش یحرف من رو اثبات م نیدرست باشه. اما ا ممکنه -
 کار رو انجام بده.  نیکنه تا ا دایرو پ یا گهیکس د
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 جواب داد: یبا کله شق لنیگ

 دم.  ینم تیاهم -

ن را رها کرد. هلت با وقار به او آدوباره به گره ای کوچک و محکم می پیچاند و دستش را  انیافسار م و
 لبخند زد. 

به همراه داره. باور کن،  یچه حس نیمثل ا قسمیدونم شکستن  ی. ملنیگ ،دم یم تیاهم من -
 . یکن لیرو به خودت تحم یزیچ نیدم چن ی. و بهت اجازه نمهیقیتلخ و عم یضربه ا

 گفت: یبا بدبخت لنیگ

 هلت ...  اما -

 . ستندیاز چشمانش دور ن یلیکه اشک خ ندیتوانست بب یم ینقش مو خاکستر زیمرد ر و

تنها رها کردم! اگه باهاش مونده بودم،  کایکلت یرو تو اونمسئولم. من  لیبه خاطر رها کردن و من -
 ! کردند ینم شریها دستگ یهرگز اسکاند

آرامتر  شیداد صدا یم یکه داشت مرد جوان تر را تسل یمخالفت تکان داد. وقت یسرش را به نشانه  هلت
 گفت: لنیبود. او به گ

درست بوده. به  یکه اون موقع کرد ی. هر کاریاون کار سرزنش کن یخودت رو برا یتون ینم تو -
 این گونهکه  شجاعشرف و با  آن قدر یبه خدمت گرفتن پسر ه خاطرب ،جاش من رو سرزنش کن

در مورد انجام کاری که داشت انجام می هرگز  ویل نیهم یبرا ،آموزش اون ه خاطرعمل کرد. و ب
 شک نکرد. داد، 

دو دل شده است.  هلت  لنیدانست گ ینه. او م ایداشته  یریتاث شیحرفها ایکه آ ندیکرد تا بب یمکث هلت
 . را وارد کرد ییضربه نها یبرا

ترک کنم. این جوری تونم پستم رو  یم ،نجایتو در ابا بودن دونم یم شه،لیدل نی. النیگ ینیب ینم -
 تونم برم.  ینم ،یاز انجامش امتناع کن. اما اگه یم رو پوشش بدیخال یجا یتون یدونم م یچون م

 ییو با صدا به زمین دوخته شد گریفرو افتاد. چشمانش بار د میبا حالت تسل لنیگ یبا گفتن آن، شانه ها و
 لب گفت: ریگرفته و خشن ز

 اون.  ریغ ایشده  دیکن و برش گردون، تعب داشیکن. پ داشیخب، هلت. اما پ یلیخ -

 . او گفت:ردیزد و خم شد تا شانه اش را بگ نیبه گل یلبخند هلت

 . لنی. خدا حافظ گمیگرد یبرم یکه متوجه اش بش نیاز ا قبلساله.  هی فقط -

 گفت: یشکسته ا یبا صدا رنجر

 به همراهت هلت.  خدا -

ها را  تلق تلق مبهم سم اسب یصدا ،ابالرد و تاگ به سمت ساحل رفتند یبود و وقتآکنده چشمانش از اشک 
 . دیمرطوب شن یجاده  یبر رو

 لیباعث تشک اینو باران سبک در مقابلش بود.  دیوز یبه صورت هلت م باد ،راند یاسب م باد ریمس در یوقت
به طرز و . دندیتفرو غل شیگونه ها یقطرات از رو .خورده اش شد باد و باران صورت یبر رو یقطرات کوچک

 از آنها شور مزه بودند.   یبعض یبیغر
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و  کرد، یحرکت م یاز پهلو به سمت ساحل شن یبود. به طرز ناجور یدر حالت بد پیولف ش یآن کشت
از  شتریآمد، و ب یم شیپ یبه سختکشتی بودند تا تماشا کنند.  ختهیر رونیشان بیارک از کلبه  یملوانان کشت
متر  یده سانت یاز سمت فرو افتاده اش به سخت کشتیعرشه  یآب فرو رفته بود. نرده  ریدر ز دیآن چه که با

 وداده  صیتشخرا  یشکل کشت یمنحن یِجلو یها نماد سر گرگ بر رو یاز اسکاند یکیاز آب فاصله داشت. 
 زد:  ادیساحل فر یرو از

 ه! 1گوراسلِ یکشت اون 

 :دیپرس یگرید فرد

 ن بود. ام جاش ایاون تو اسکاند میشدمی  یرفتن به آرالوئن راه یبرا یکار داره؟ وقت یچ نجایا اون 

سمت که از  دیرا د نیبرگشت. او اونل ،ب پرت کرده بوددر آ زمیکه ه ییجا ،با عجله از کنار صخره ها لیو 
به  دیحوادث جد با رخداد نیاونلآزردگی و رنجش چند ساعت قبل . وستیمد و به او پآ یآنجا م آلونک به

 :دیسپرده شده بود. او پرس یفراموش

 اد؟یجا مکاز  یکشت اون  

 باال انداخت.  یشانه ا لیو و

 بلند کردم و اون اونجا بود. رو  صخره ها بودم، بعدش سرم یرو رونیندارم. من اون ب یا دهیا -

 یحاال ماو رو به موت بودند.  یو از خستگ شده فیمتوجه شد که ملوانان نح لیبود. و کیحاال نزد یکشت
دندانه  همین طور شکستگی هایو  ندیبب هایی تشکیل دهنده ی بدنه کشتی تخته نیدرز ب ینتوانست چند
 عرشه افتاده بود. یو روشده  شکستهکه دکل  ییدندانه از جا

کردند.  یشدند و آنها را به زبان جار قیحقا نیبودند متوجه ا ستادهیکه در دور و اطرافشان ا ییها یاسکاند
 :دیکش ادیآب آرام فر فرازاز  ارک

  ؟یدیپر رونیب ی! از کدوم جهنمگوراسل -

 یاز دستانش را برا یکی ،بزرگ بود یعقب، که در حال کنترل پارو یعرشه  یدر رو کلیدرشت ه یمرد
 است.  دهیو خوشحال بود که به اسکله رس ،سته و درمانده بودخ تینها یتکان داد. ب یاحوالپرس

ساحل  یرا به سمت مردان ارک که رو نیسنگ یو طناب تادسیا یکشت یجلو یبر روکشتی از ملوانان  یکی
 دنیطناب را گرفتند و شروع به کش یاز آنها انتها ینفر زدهاده دو ،هیچند ثانظرف منتظر بودند پرت کرد. در 
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فرو افتادند،  شانیها مکتین روی پشتیبه  کشتی پاروزنان جیدر چند متر آخر کردند. به تدر پیولف ش یکشت
  .را شانیپاروهاحتی برای بلند کردن  یانرژ یبدون ذره ا

به صورت  ییپارو یدر قفل ها یانداختند، و وقت یآب رد م یچوب بلوط در رو شکلِ یمنحن نِیسنگ یپاروها
ساحل  به یکردند. ته کشت یوارد م یکشت یبه کناره ها ینیسنگ یها هگشتند ضرب یبه عقب برم ییلوال
ن به آاز  شتریب فرو رفته بود نتوانست بآدر  ندیاز ولف وا شتریمتوقف شد. چون ب یکرد و کشت ردبرخو یشن

 افتاد.  ریگ عیرد کرد و سربرخوبه ساحل  یکشت ی. جلودیدرون ساحل باال آ
کرده و به  زانیآو یکشت یجلو ینرده ها یکردند، خودشان را از روآمدن  ادهیعرشه شروع به پ یمردان رو

بدنشان را  یاز خستگ یبا ناله ا ،مدندآخشک  نیزم روی. پاروزنان تلوتلوخوران به دندیپر یم لساح روی
که به  ینفر نی. آخردندیمثل مرده ها آنجا دراز کش ه وو شن فرو افتاد ربز یسنگ ها یبر روو  دند،یکش

 بود.   یکشت تانیساحل آمد اسلگور کاپ
با نمک لک و چسبناک شده بود. چشمانش قرمز و نگاهش  ششی. مو و ردیساحل پر یروبر  یاو با خستگ

مده با آجلو  یبا گرفتن ساعدهابه طور معمول  ،یبیروبرو شدند. به طرز غر گریکدیشبح وار بود. او و ارک با 
 گرید تانیاز کاپ ارکآن دو مرد باشد.  نیب یاندک اریبس یعالقه  دیکه بافهمید  لینکردند. و یهم احوالپرس

 : دیپرس

  ؟یکار دار یچ نجایوقت سال ا نیا -

 تکان داد.  یزردگآاسالگور سرش را با  

که به طوفان  میزده بود رونیب 1لِشُلمکه از هَ ی بودروز. دو مینجایکه ا میها خوش شانس یلعنت ما -
ن ساعت اول و. همدیوز یقصر اونجا بود و باد درست از قطب م هی یبه بزرگ یی. موجامیبرخورد

کنن از  ادکردن اون رو آز یکه سع ی. دو تا مردمیکن جدااون رو  میرفت و ما نتونست نیدکل از ب
 ،ضربه زد ،آب تراز ، اون قسمت سطحیطور به بدنه کشت نیهم دکل دست رفتن. بعدش سر کلفت

راهروها از  یکیدرست کرد.  بدنه ی کشتی یتو یسوراخ هی میدرستش کن میکه بتون نیقبل از ا و
 . دنفوذ کر گهید یسه تا یب توآافته پر آب شد، و  یداره م یچه اتفاق میکه بفهم نیقبل از ا

 لیوسا قتاًیحق دندیرس یرو باز به نظر م یها قیقا هیبر خالف ظاهرشان که شب پیولف ش یها یکشت
به چهار بخش بود که  یکشت یبدنه  یطراحهمه چیز به طور اعظمی وابسته به بودند.  یمحکم اریبس ییایدر

 راهروی افقی،دو  نیبدر و  یکشت یاصل یعرشه  ریدر زکه ب آ چهار راهرویِ ضد نفوذ، شده بود میتقس
فضاها   نیا یشناور تیخاص، قرار داشتند. نشستند یان منکه پاروز ییجا پایین تر از سطح عرشه ی اصلی،

 ،داشت یکردند شناور نگه م یحرکت م تیاستورم وا یایدر یبه سرعت بر روکه ها را  یکشتآن بود که 
 بودند. میعظ یوار موج هاآ ریززمانی که  یحت
 :دیگور اخم کرد. ارک پرساسل یها به خاطر حرف کلیکه جارل درشت ه دیشد. او د رهیحاال به ارک خ لیو

 . رد بشی تیاز استورم وا بخوایکه  ستین شاالن وقت ؟یکرد یکار م یچ ایدر یتو اصالً -

برداشت.  ،تعارف شده بودبه او از مردان ارک  یکیروح پران که توسط  یاز براند یچوب ی الهیپ کی اسلگور
ها به  یو بعض ،آورده بودند یدنیشان نوشیمده آهم وطنان از پا در  یارک برا یدر اطراف اسکله، ملوانان کشت
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دستخوش امواج متالطم شده و در  شانی یکه کشت یوقتواضح بود آن افراد  کردند که یم یدگیها رسی زخم
تشکر نکرد و ارک  یبرا یاشاره ا چیاسلگور ه .بودند ، درد زیادی را تحمل کردهفان فرو رفته بودوط انیم

 یرفتار اسلگور وقت یدو مرد شد. حتاین  نیو عداوت ب یمتوجه دشمن لیکرد. و دوباره و یاخم کوتاه
 یبه کل موضوع حالت دفاع سبتن یقیکه به طر نیکرد متخاصم بود، مثل ا یم فیشان را توص یبدشانس

ش ستکه جواب دهد با پشت د نیو قبل از ا دیرا نوش یرانداز ب یمیبزرگ نی جرعه  کیداشت. او در 
 خالصه گفت: یلیدهانش را پاک کرد. او خ

 وقتی که تا  می مونه داریپا یکاف یبه اندازه هوا هوا خوب بود. فک کردم  میبود هَلشلم یتو یوقت
 . میطوفان رد بش یاز منطقه 

 :دیگشاد شد. او پرس یارک با ناباور چشمان

 ؟یا وونهیوقت سال؟ تو د نیا  

 تکرار کرد:  یبا کله شق اسلگور

 میایاز پسش بر ب میتون یکردم م فک . 

ملوانان  گریدگوش ورد که به آ نییرا پا شیصدا کلیکه چشمان ارک تنگ شدند. جارل درشت ه دید لیو و
 گفت: ی. او با لحن تند و تلخدندیرا شن شیصدا نیو اونل لینرسد. تنها و

 یبرس 1تاراج به فصل  عیسر یداشت یبهت اسلگور. تو سع لعنت . 

 رو کرد.  تانیکاپ گریبا خشم به د اسلگور

 رمیبگ دیکه من با هیمیتصم نیاکشتی  تانیبه عنوان کاپ ؟یباشه خب که چ یطور نیا میریگ حاال .
  .ارک یا گهینه کس د

 ور شد: آ ادیبه او  ارک

 تتامیتصم هب ه بودنکه قسم خورد یدو تا از مردانت تموم شد. دو مرد یزندگ متیبه ق متیتصم و 
از روی بی پروایی و کله شقی گرفته ممکنه چقدر  اتمیاون تصم شتندا هم یتیوفادار بمونند و اهم

 یلیخ ایعبور کردن از در یدونه که برا یم یا قهیپنج دق یتجربه  هیبا  یباشه. و هر مرد شده
 زوده! 

 ان جواب داد:نز ادیفر گریمرد د

 آروم بود!  آب 

 : دیکش یارک با خشم خرناس و

 یکشه. اما نه اونقدر که بتون یدو روز طول م یکی تیآب آرومه! در نها ییوقتا هی شهیبود! هم آروم 
 و طمعت!  نت بهت اسلگور به خاطر حرصع. لیدون یرو م نیو تو ا رد بشی ایدر یاز رو

 . او گفت: دیخودش را باال کش اسلگور

                                                 
1 - raiding season   شغل اصلی گرگ های دریا ) اسکاندی هایی مثل ارک ( تاخت و تاز به مرزهای خشکی و یا هجوم

به کشتی های روی آب است. به خاطر وضعیت آب و هوایی دریای استورم وایت آنها در زمان خاصی می توانند این کار را انجام 
 دهند. ارک به همین موضوع اشاره می کند. 
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 یدون یرو م نیخودشه و تو ا یارباب کشت ،تانیکاپ هیارک.  ،یکن بازخواستکه منو  یحق ندار تو .
 . و کی این کار رو بکنم مثل تو منم آزادم که انتخاب کنم کجا برم

جواب  شیدر صدا ریبا تحق ارک کند. یم دیحس کرد که دارد تهد لیارک بود و و یبلندتر از صدا شیصدا
 داد:

 به ما  میدیجنگ یتوش م میداشتما که جبهه ای  یتو یانتخاب نکردتو کنم  یم یورآادی بهت
 یها تانیکه کاپ نیو بعدش قبل از ا ینیخونه ات بش یتو کار اون یبرا شدی ی. تو راضیندویبپ
 .     یآسون جمع کن یها متیو غن یایب یدزدک یکرد یسع ،ماده بشنآحرکت  یبرا گهید

 کرد: گور تکراراسل

  برعکس شد.  یانتخاب عاقالنه، اگر چه همه چ هیانتخاب من. و 

 خند شد.  شیبه ن لیتبد شیصدا

 مگه نه، جارل  ن،یدیرسنبزرگ  تیبه اون موفق قاًیهجوم و تاخت و تازتون دق یکه تو شدم متوجه
 ارک؟ 

 . دیدرخش یم گریهشدار به مرد د یشد. چشمانش برا کتریبه او نزد ارک

 رو پشت سرم رها کردم.  یلحن حرف زدنت باش، دزد مارموز. من اونجا دوستان خوب مراقب 

 اسلگور حاال جسورانه تر جواب داد: 

 ازت  یکم یانردقد شبه خاطر رها کردن پسر اکیاز دوست بوده. رن شتریب دمیاون طور که شن و
 . خواهد کرد

 به عقب برداشت.  یکه فکش افتاده بود گام ارک

 شده؟  ریجنگ دستگ یتو 1گرونل 

 یرا از دست داده بود لبخند م آرامششکه  گریداد، و به مرد دمی سرش را به عالمت نه تکان  گوراسلحاال 
 زد. 

 شدنبه پا از تونستن قبل  ها یاز کشت ی. بعضیجنگ تورنتر یکشته شده، تو دمینشده. شن ریدستگ 
 برگردن.  ایطوفان به اسکاند

بود که ساحل آرالوئن را ترک کرد.  یکشت نیآخر ،ارک یکشت ،ندیشد. ولف وا رهیبه سرعت به آن خ لیو
اخبار  ،برگشته بودند شانیها ینگون بخت تقال کنان به کشت ثِرهو یاعزام ئتیه یها افتهینجات  یوقت
بازگشت  یملوانان ارک برااما از ساحل دور شده بودند،  شانیها یبا کشتو آورده بودند به همراه ت را سشک

 ،بود دهیشن ینترردر مورد جنگ تو ندیملوانان ولف وا یصحبت ها یبعداً در ط لیو ارک منتظر مانده بودند.
 یادیکرده بودند که تلفات ز یشاه را رهبردپا یروهایجوان و بلند قد، ن یگریو د شو،یکوتاه و ر یکیدو رنجر 

 یاز جناح پشت به ارتش اصل داشت یکه سع از اسکاندی ها یارتش، ها وارد کرده بود یبه ارتش اسکاند
 ند. بود لنیت که آنها هلت و گسدان یم لیو ،یقیدانکن حمله کند. به طر

 با غم سرش را تکان داد. او گفت: ارک

                                                 
1

 - Gronel 

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

                    

 

 کرد.  میرو به شدت حس خواه شیخال یبود. جا یمرد خوب گرونل 

 دانکن و خانواده اش خورده.  یبرا 1واوزلِقسم وَ هیحس رو داره. اون  نیهم هم پدرش 

 گفت: و اخم کرده بود یبا ناباور ارک

 شه.  یم خوردهقتل  ایو  انتیخ هیواو تنها علزلوقسم  هیتونه اتفاق افتاده باشه.  ینم نیا 

 . تباال انداخ یشانه ا اسلگور

 خدا،  یکه دوست داره انجام بده. حاال محض رضا یتونه هر کار یگم م یمکه ابرجارله. من  اون
  .خراب شده ایما با آب در یانبارا ن؟یدار ییغذا چیه شده رونیو ی رهیجز نیاتوی 

با  اوگاه شد. آ نیو اونل لیاز حضور و . او به یکبارهبود شانیبود سردرگم و پر دهیکه شن یاخبار ازهنوز  ارک
 دستش به سمت کلبه ها اشاره کرد. به آنها گفت:

 گرم دارن.  یبه غذا ازیمردا ن نی. انیآتش روشن کن هی 

شده بود. ممکن بود  یشود عصبان ادآوریاش را به او  فهیوظ باره نیکه اسلگور مجبور شده بود در ا نیاز ا او
شایسته بعد از آن چه که پشت سر گذاشته بودند  تانیکاپ لوانان آناما م ،را دوست نداشته باشد گرید تانیکاپ
 دنیخورد و بعد شروع به دو یسکندررا به سمت کلبه هل داد. پسر  لیکمک و توجه بودند. او با خشم و ی

 هم درست پشت سرش.  نیکرد، اونل
راز  دانست. یرا م زیچ کیتواند باشد اما  یم هواو چزدانست که ول یداشت. او نم یبد سدر درونش ح لیو

 شده بود.   لیتبد یناگهان به موضوع مرگ و زندگ ،نیاونل تینگه داشتن هو
 
 

 
 
 
 

که مزارع  یشدند تا وقت کتریو نزد کینزد جیبه تدر گریبود، و جنگل ها در طرف د انوسیاق کیجاده نزد
صلح بود که ممکن بود مسافران  یمنطقه ا نیپر پشت روستا راه دادند. ا اریکشت شده و سرسبز به جنگل بس

 نگاهیکم یبرا عیوس یپوشش ،جاده کینزد دچار ترس شوند. جنگل انبوهِدر آن به خاطر وجود راهزنان  جو
و تار بود  رهیچنان ت وضع و حالش ،قتیدر دل نداشت. در حق یترس نی. اگر چه هلت چنفراهم می کرددزدان 

ساکس و چاقو  نیسنگ یکوچکش استقبال کند. چاقو ییدارا دنیدزد یممکن بود از هر تالش دزدان برا که
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 یدر دسترس بودند، و او کمان بزرگش را زه کرده به همراه داشت که بر رو یشنل به راحت ریپرتابش در ز
دلیل و با  یشنلش به طور خاص یاز گوشه ها یکیرنجرها.  لیاستاهمان کرد، در  یاستراحت م نشیقاچ ز

بدون مانع  ردانشیدر ت کانیو چهار پ ستیپردار ب یانتهااین گونه  شانه اش جمع شده بود، یبر رو مشخصی
که  ،دانش دارد ریدر ت یو چهار زندگ ستیشد که هر رنجر ب یم. گفته قرار می گرفت شدر دسترس عیو سر

 وو آشکار،  یهیبد یکمان بود. آن اسلحه هادر استفاده از  و مرگبارشان یعیطب ریبه خاطر دقت غاین حرف 
ای بر گرید یبرترمزیت و خطر به کنار، هلت دو شناخت  یخوبش برا اریو بس زیت ی زهیرغهمین طور 
داشت که آنقدر واضح و در چشم نبودند. دو اسب رنجر، تاگ و ابالرد، در اختیار  یر مهاجم بالقوه امواجهه با ه

 صادر کنند.   یآرام یهشدارد نرا حس کرد یا بهیحضور هر غر یبودند که وقت دهیدچنان آموزش 
او و تاگ هر دو و  تکان خوردند،ابالرد چند بار  یها راند، گوش یطور که هلت ابالرد را م نیو حاال، هم
 . دندیکش یچرخاندند و خرناس م یسرشان را م

به آن دو اسب کوچک و چهار شانه  یکرد. او به نرمنوازش  گردن اسبش را یبه جلو رفت و به آرام هلت
 گفت:

 خوب.  یپسرا 

وار شنل پوش فقط داشت سآن  یا نندهیهر بب یخوردند. برا تکانکلماتش  صیها در تشخ اسب گوش و
حد ممکن بود و  نیدر باالتر شیحس ها قتیدر حقاما . یعیکامل و طبوضع  کی -کرد یاسبش را آرام م

 کلمه گفت: کیو  کرد. او دوباره صحبت کرد یذهنش داشت به سرعت کار م

 کجا؟ 

که از جلوتر  یاز درختان در حدود پنجاه متر یشد و به سمت دسته ا لیبه سمت چپ ما یابالرد به آرام سر
انداخت و متوجه شد که  ینگاه شیشانه ها یز روااشاره کرد. هلت به سرعت  ،بودند ترکیبه جاده نزد هیبق

کرد. هر دو اسب حضور  یم گاههم داشت به همان سمت ناو رود،  یم ورتمهیدر پشت سرش  یتاگ به آرام
 ند. هلت دوباره حرف زد:ه بوددرختان حس کردآن  انیرا در م یا بهیغر دیشا ایها  بهیغر

 راحت باشین . 

 یسرشان را از سمت ،آن مشخص شده یو سو د هشدارشان گرفته شده و سمتستندان یهر دو اسب که م و
 ریغ یرنجرها قدرت رایبود که ب یاز مهارت مخصوص یقسمت نیبرگردانند. ا ،کرده بودند شکه مشخص

 .    فراهم می آوردخطرها  ینیب شیپ زنده ماندن و یبرا یعیطب
با  ست،یگاه نآدرختان میان آن کس در  چیکامالً از حضور ه وانمود می کرد ظاهرکه در هلت  ،حال نیبا ا

 ندیتوانستند به او بگو یها تنها م فکر کرد که اسب قتیحق نیراند. او به ا شیآسوده اسبش را به پ تمیهمان ر
او  ایکه آ نیو ا نندک ییگو شیتوانستند قصد و منظور آن فرد را پ یبا غم لبخند زد. آنها نم ، وآنجاست یکس

  یه.عیقدرت فراطب هی قتاًیحق ایننه. او با خودش فکر کرد:  ایدشمن است 

کوتاه.  یبوته ها یپر برگ و در محاصره  -ا بودندجنآدرختان بود. هفت هشت درخت  یحاال در چهل متر
می توانستند  ای استدالل کرد،با خودش  یآوردند. او منطق یبه وجود م یپوشش کامل نگاهیکم کی یآنها برا

 . در امان باشد دیبار یم ریکه داشت ده ساعت اخ یاز باران نرم ستخوا یمفقط که  یسبرای ک باشند یپناه
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چشمان هلت هدف  ،یا ندهنیهر ب یبرا دنیدقابل  ریها و غ هیسا انیدر م یکاله شنلش، با صورت ریزاز 
 یغرولند گونه ا یبود، صدا کتریکرده و پوشش انبوه را جستجو کرد. ابالرد که حاال به خطر بالقوه نزد یریگ

 یلرزه  کیاز  شتریبچیزی بود، و توسط سوارش  دنیقابل شن یبه سختآن صدا برآورد.  شیگلو یاز انتها
 گفت: یبه او زد. او به آرام یزانو سقلمه ا کی. هلت با نبودستبر اسب  ی نهیکوتاه در س

 دونم.  یم 

هر حرکت لبش را پنهان خواهد کرد. او با خودش  شکاله شنل یها هیکه سا دانست یحال م نیهم در
توانست دور  یکه م ییداد که تا جا یرا به او م یبرتر نیکمانش ا .کهینزد یکاف ی: به اندازه گرفت میتصم

 برداشت.  یگریکه توقف کند گام د نیا تاگ قبل از ستاد،یو ابالرد ا دیافسار را کش یبماند. به آرام

 چیدست دراز کرد و آن را در زه کمانش قرار داد. ه ردانشیدر ت یریو راحت هلت به سمت ت الیس یحرکت با
و  کیشل ،یریهدف گ ،دنیکش یمهارت الزم برا یدائم نیزه کمان نکرد. سالها تمر دنیکش یبرا یتالش

 گفت: یلندب یچشم به هم زدن را به او عطا کرده بود. او با صدا کیضربه وارد کردن در 

 تنمیفضا باز بب یدارم تو دوست. 

جاده  یمد، و در لبه نمایان شد و به پیش آدرختان  انیسوار چهار شانه از م کی کریو بعد پ ،مکث یلحظه ا
 باز اسبش را متوقف کرد.  یدر فضا

بازوان و  یرو بربافش  ریبه جز درخشش زره زنج ی به چشم نمی آمدزیچ چیجنگجو، ه کی د،یاو را د هلت
از  یشکل ساده ا یمخروط نیبود. کالهخود فوالد دهیپوش یاز باران شنل یدور یبه دور گردنش. او هم برا

اسلحه  چیبا ه ریاز شمش ینشانه ا چیبود. هلت ه زانیسپر بدون نشان و گرد از پشتش آو کیو  نشیقاچ ز
در سمت چپ  ادیبه احتمال ز ییزهایچ نیاما با خودش استدالل کرد که چن ند،یتوانست بب ینم یگرید ی

به  ،یاز هر نوع ، حاالیبود فرض کند سوار اسلحه ا بهترکه رو به او نبود.  یگریدر طرف د ،مرد قرار دارند
 ،. اگر چهستیاسلحه بودن ن یو ب مهیزره ن دنیپوش در یتیمز چیبه کنار، ه نهایا یهمراه داشته باشد. همه 

 و هلت سوار را بازشناخت.    ،شتریب یوار وجود داشت. لحظه ا هیسا کریآشنا در مورد آن پ یزیچ
راند و رفت تا با  شیبرگرداند. او ابالرد را پ ردانشیرا به ت کانشیپ با مهارت او آرام شد، با همان حرکت آرام و

 :دیکند. او پرس یاحوالپرس گریسوار د

 ؟یکن یکار م یجا چ نیا  

 گفت: هوراسداشت که جواب آن سوار چه خواهد بود.  یکامل ی دهیحاال هم ا نیهم و

 امیم باهات . 

 کرد.  دییبود را تا شک کردههلت به آن که آن چه  و

 خوام بهت ملحق بشم.  یو من م ل،یدنبال و یر یم یدار تو 

 گفت: ردیتا در کنار آن جوان قرار گ دیکش یطور که افسارش را م نیهم هلت

 فهمم.  یم 

 افتی یدست باالتر از ابالرد بود. رنجر خودش را در حال نیاش چند یبود و اسب جنگ یپسر بلند قامت هوراس
خطوط ، در صورت هوراس، . او متوجه شد، آن جاندیرا بب هوراس کند تا صورت جوان یکه به باال نگاه م
 : دی. او پرساند صف شده قطعیت و اعتماد
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 بگه؟    یچ دیرو بفهمه با نیا یاستادت وقت یکن یفک م و 

 باال انداخت.  یشانه ا هوراس

 امیدونه. بهش گفتم دارم م یحاالم م نیاون هم ؟یردن سر . 

 یملحق شدن به او به راحت یاندک خم کرد. انتظار داشت که هوراس در تالشش برا یرتیسرش را با ح هلت
و مکار. هلت متوجه  یخائن و فرار یساده و روراست بود، نه فرد یفرار کرده باشد. اما کارآموز جنگجو فرد

 فرار کند.  ید که به سادگآی یهوراس نم تیبه شخص نیشد ا

 برخورد کرد؟ ریخط یخبرا نیبا ا یاون چطور و 

 :دینامطمئن پرس ی. او با حالتاخم کرد با حالتی گنگ هوراس

 د؟یببخش  

 . دیکش یآه یهلت به آرام و

 گوشت خوبوند؟  ریجانانه ز یلیس هیگفت؟ فک کنم  یچ یبهش گفت یوقت اون 

شد و  یم یشد. او به سرعت عصبان یمنکارآموزانش شناخته  ینافرمان یبرا باالقدرت تحمل به خاطر  یردن
 گفت: یاحساس چیکردند. هوراس بدون ه یکامل آن را حس م یرویاغلب ن یپسران مدرسه نظام

 بدم.  یغامیپ هی. اون گفت بهت نه 

 :دیسرش را تکان داد. او پرس رتیبا ح هلت

 ه؟یچ غامیاون پ و  

جواب  تیجا به جا شد. پسر در نها نشیز یمعذب بر رو یمتوجه شد هوراس قبل از جواب دادن با حالتهلت 
 داد:

 یرسم ریو گفت بهت بگم من با موافقت اون اومدم... البته غ« یموفق باش»  :گفت اون . 

 جواب داد: هلت

 البته . 

 را پوشاند.  ینظام یدرسه م یفرمانده  تیحما یمنتظره  ریغ یاز اشاره  شرتیح تیبا موفق و

 بهت بده، مگه نه؟  یدیمجرم تبع هیفرار با  یبرا یموافقت رسم هیه ستتون یم یسخت به 

 تکان داد. او جواب داد: دییبه تا یدر موردش فکر کرد و سر هوراس

 ام؟یباهات ب ید یکنم. پس اجازه م فک  

 نه تکان داد. او به سرعت گفت: یسرش را به نشانه  هلت

 مراقبت کنم.   تاز یست تارم وقت ن یمکه دارم  ییزارم. جا یکه نم البته 
 سرخ شد. او گفت:  تیهلت با عصبان زیمآ نیصورت پسر به خاطر لحن توه 

 محافظت از  یبرا ریشمش هیاز  یتون یسفرات احتماالً م یطور گفت بهت بگم تو نیهم یردن سر
 .  یپشت سرت استفاده کن

 :دیکرد. او پرس یابیزد با دقت پسر بلند قامت را ارز یطور که هوراس حرف م نیهم هلت

 کلمات اون بودند؟  قاًیدق اونا 

 سرش را تکان داد. به نشانه ی نه هوراس  و
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 قاًیدق نه. 

 درخواست کرد: هلت

 گفت.  یچ قاًیبهم بگو دق پس 

 . دیکش یقینفس عم هوراس

 یمحافظت از پشت سرت استفاده کن یخوب برا ریشمش هیاز  یتون یم» بود نیا قشیدق کلمات»  

 :دیهوراس را به مبارزه طلب او لبخندش را پنهان کرد. هلت

 ؟ هبود یمنظورش ک و 

توانست  یبود که م یجواب نیبهتر نینداد. ا یاسبش نشست، و جواب یبر رو تیسرخ شده از عصبان هوراس
 بدهد. 

دانست آن پسر در  یانگاشت و م یرا سبک نم یردن ی هیکرد. او توص ینگاهش م کیهلت داشت از نزد
مبارزه به اوثال مرگارث را رو در رو  یها دشت رد یوقت هوراسدارد.  رهیذخ بسیار یدرونش جرات و شجاعت

با آن همه   -از حد به خود مطمئن و مغرور شود شید برا اثبات کرده بود. اما ممکن بو ششجاعت ،بود دهیطلب
 یگونه بود هوراس فوراً جواب مبارزه طلب نیاگر ا ،شود. اگر چه رانیممکن بود سردرگم و ح دیو تمج فیتعر

 داد.    یهلت را م زیطعنه آم
و اعتماد  تیطعااسبش نشسته بود و خطوط ق ینداده بود و فقط در مقابل هلت رو یکه او جواب قتیحق نیا 

هلت به یاد کرد.  یم انیآن پسر ب تیدر مورد شخص یادیز یزهایدر چهره اش نقش بسته بود، چبه نفس 
 و سال ینظام ی رسه. به وضوح، نظم و انضباط مدبود قلدرماب یتا حد ،که جوانتر بود یوقت ،هوراسداشت 

 کرده بود.  جادیدر وجودش ا یجالب راتییبلوغ تغ یها

اش  یهمراه در طول سفر طوالن کیکه داشتن او به عنوان  یکرد. و به راست یابیدوباره آن پسر را ارز او
ئن به ودر آرال نجایا گرید یدانست رنجرها یامتناع کرده بود چون م لنیمد. او از خواسته گآ یبه کار م اریبس
از  شتری. او بیرسم ریبه طور غ -داده بود اجازهبه او  بود. استادش یدارند. اما هوراس موضوع متفاوت ازیاو ن

به اسارت  لیو یکند از وقت دییهلت مجبور بود تا یمستقل بود. و از طرفو زن ماهر بود. او وفادار ریشمش کی
 یاقیو اشت جانیه یتنگ شده است. دلش برا برشجوان در دور و  یداشتن فرد یدلش برا ،گرفته شده بود

که  یانیپا یب یپرسش ها یبراهمین طور  بود تنگ شده بود. و خدا به او کمک کند، دلش انانکه همراه جو
 تنگ شده بود.هم همراه آن ها بود 

 یزیچ چیبود و تا آن جا او ه شیمیکند. پسرک منتظر تصم یاو را نگاه م یهوراس با دلواپس متوجه شدهلت 
سر که از سوی  "خوب ریشمش " ینکه مع نیهلت در مورد ا زیطعنه آم ینکرده بود به جز مبارزه  افتیدر
 اش نشست. او گفت: یشانیپ یسبع بر رو یو اخم دیکش یقی. هلت آه عمچیست شده بود انیب یردن

 ؟یریگمی رگبار سواالت  ریمن رو ز شب و روزکنم  فک 
و  دیکلمات را متوجه شد. صورتش درخش یبعد ناگهان معن ،فرو افتاد هلت هوراس به خاطر لحن یشانه ها
 دوباره راست شد. او گفت: شیشانه ها

 ؟یبر یکه منو همراهت م نهیا منظورت 
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 یاز بندها یکینگاه کرد و  نییلرزاند. هلت به پا یم متوجه اش باشد از آن چه که بیشتررا  شیصدا جانیه
خواست اجازه دهد  ینداشت. او نم بازبینیبه  یازیکه اصالً ن یبند ،کرد بازبینی و مرتبرا  نشیز فیک یرو

 . او با اکراه گفت:ه بودداد نیکه صورت باد و باران خورده اش را چ یفیظر ، لبخندندیرا بب شآن پسر لبخند

 مگه نه؟  ،یبرگرد یسر ردن شیپ ،بعد از فرارت یتون یمجبورم. تو نم ادینظر م به 

 ،به خاطر  نیا دم! یقول م ،یشینم مونی! ممنون هلت! پشهیعال نیکه ... ا نهیتونم! منظورم ا ینم نه
 . یکنم نجاتش بد یکنم و کمک م یم دایرو پ لیبه خودم قول دادم و ییجورا هیکه  نهیا

با زانو به  یکرد. هلت سقلمه ا یبلغور مش را ریپذ یاش برا یخشنود ،یاکاریر چیبدون ه ،داشت پسرک
اش را تازاند تا با هلت هم  یدنبالشان کرد. هوراس اسب جنگ یابالرد زد و شروع کرد به رفتن، تاگ به راحت

 اش ادامه داد.  یقدرشناس لیگام شود، و به س

 بودن از شاه دانکنه!  یعصبان یتظاهرت برا لیدل نیدونستم ا یدنبالش هلت. م یر یدونستم م یم
دونستم  یتوانست اون رو باور کنه، اما م یافتاده نم یچه اتفاق دیکه شن یوقت تردمون یتو یچکیه
 ...یها نجات بد یرو از دست اسکاند لیو و یبر یتون یم یطور نیا

 هلت سرانجام گفت:

  !بسه 

کند، و هوراس در وسط جمله متوقف شد، سرش  یریآن کلمات جلوگ ختنیر رونیو دستش را بلند کرد تا از ب
 خم کرد. او گفت: یذرخواهانه اعرا با حالت 

 زنم.  ینم یا گهیحرف د چی. البته. متاسفم. هبله 

  :کرد دییتا یبا قدردان هلت

 شه. ب یطور نیکنم ان فک 

 یحرکت م یراند و آنها به سمت ساحل شرق یدر سکوت اسب م دشیار گرفته در کنار استاد جدطاخ هوراسِ
 :دی. او پرساوردیاز آن نتوانست طاقت ب شتریب گریرفته بودند که د گریچند صد متر د آنهاکردند. 

 نیا میتون یم م؟یر یم ایراست پشت سر اون مهاجما به اسکاند هیما  م؟یکن یم دایپ یکشت هی کجا 
  م؟یرد بش ایوقت سال از در

 گفت:  یبم ینگاه مرگبار به مرد جوان کرد. او با صدا کیو  د،یچرخ نشیز یبر رو هلت

 که دوباره شروع شد.  نمیب یم 

   حسی از سبکی داشت، متفاوت از آنچه که در چند هفته ی اخیر تجربه کرده بود.در درون، قلبش  اام
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تر از قبل کرد. ندیرا ناخوشا لیشان در اسکورک ی، زندگ1اسلگور، ولف فنگ یکشت یمنتظره  ریغ دنیرس
گروه مناسب بود، بدتر از  کی یکه فقط برا ییبا چپانده شدن دو گروه ملوان در فضا یجمع یزندگ طیشرا

 یرکود عادت نداشتند، برا یوالنط یساعت هابه ها  یاسکاند. درس یازدحام به جنگ مو قبل شده بود. 
 یدردسر است. وقت یبرا یدستورالعمل مطمئن باًیکه تقر -ندکرد یو قمار پر م دنیوقتشان را با نوش نیهم

فرو نشسته و فراموش  یآمد معموالً به صورت یکه به وجود م ییها گروه آنجا بودند عدم توافق کی یاعضا
جر  نیهم یبرا ،کرد یرا ملتهب م تیآن موقع نلوانادو گروه از م یجداگانه  و جانبداری یشد. اما وفادار یم

که ارک بتواند  نیاوقات سالح ها قبل از ا یرفت و گاه یشد و آرامش از دست م یو بحث ها شعله ور م
 شد.  یم دهیکش رونیکند از غالف ب یمداخله ا

. هسرکوب کن روتا دعواها  نهک یبلند نم رو شقابل توجهه که اسلگور هرگز صدا نیابا خودش فکر کرد،  لیو
دارد و احترام  یاندک یشد که آن مرد قدرت واقع یمتوجه م شتریب دید یولف فنگ را م تانیکاپ شتریهر چه ب

 یخودش برا نملوانا ی. حتبودنش دریافت می کند فرماندهبه خاطر  ها یاسکاند گریدجانب از ی اندک اریبس
 . یاز وفادار یحس چیهبه خاطر نه  ،کردند یپول کار م

را انجام  یزکاریصرف کردن و تم ، کاردو برابر شده بود. آنها حاال دوبرابر پخت و پز نیاونل و لیکار و البته
واجب که انجامشان  ییکارها یبرا که مطالبه می کردند آنها  ییها یاسکاند فرمایشات ربارب دادند. و دو یم

هر کدام از آن  ی. آن آلونک براتندداش اریشان را در اخت یکنند. اما حداقل آنها هنوز محل زندگ تیبود فعال
با  لی. ویاستفاده شخص کیدر نظر گرفتن  رایب یحت ،بودو کوچک  تنگ اریبس کریغول پ یها یاسکاند

 شدن توسط غولهاست. ریاس یایاز مزا یکی نیا ،خودش فکر کرد
کرده بود.  لیبه جهنم تبد نیو اونل لیو یرا برا یاز مبارزه و کار سخت وجود داشت که زندگ شتریب یزیاما چ

اش  یبود. زندگاز پا درآورده شاهزاده خانم را  ،خورده شده بود اکیکه توسط رن ، قسمییاخبار ولزواو افسانه ا
به  ،یاطیاحت یب یاز رو یکلمه ا نیکوچکتر ،هر کدامشانسوی از  یاشتباه نیحاال در خطر بود و کوچکتر

، مثل سابق به رفتارش با او ادامه دهدو التماس کرده بود که مراقب باشد،  لیمرگ او بود. او به و یامعن
. با او رفتار می کرده، قبل از زمانی که به او از هویت واقعی اش گفته بود درست همان گونه که قبالً

 یو بدگمان ظنبود که  ناحترام، ممکسر از  یاشاره ا نیکوچکتر ل،یاز جانب و یرییتغ ونشانه  نیکوچکتر
 . بود نیاونل یراه برا یانتهااین و  ،داده شیرا افزا اسکاندی ها

                                                 
1

 - WOLF FANG 

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

                    

 

کرد که هرگز به  یم یادآوریخواهد بود. او به خودش  شکه رازنگهدار کرداو را مطمئن  لیو یعیطور طب به
افکارش. اما هر چه  انیدر م یحت ،استفاده کند نیاز اسم اونل شهیبه عنوان کساندرا فکر نکند، و هم نیاونل

 یخواهد آن را ناخواسته به زبان جار یم شتریب دیرس یبه نظر م کرد، یامتناع م نینام اونلی از استفاده  شتریب
 کند.  انتیخ نلینکه ممکن است سهواً به او ، اینکرد یم یزندگ یدائم یکند. او با ترس

خطر  نیدر مواجهه با ا ،در میانشان بیش از هر چیز دیگریزاده شده  یدیآنها، ماللت و ناام نیبد ب روابط
 تیکمک و حما یبودند، و عزمشان برا مانیرفته بود. آنها دوباره دوست و هم پ نیاز ب یجد یلیو خ دیجد

 آنها برگرداند.   هاز آن لذت برده بودند را ب کایدر کلتشان کوتاهاقامت که در زمان  یقدرت و راحت ،گریکدی
که  یتوانست خودش را به مرد یرفته بود. او نم نیگرفتن خون بها حاال کامالً از ب یبرا نیلنوا یالبته نقشه 

 یعیبه عالوه خشم طب، تیموقع نیکند. فهم ا یکرده بود معرف ادی سوگند اشکشتن هر عضو از خانواده  یبرا
و  رهیترا  لیاسکورک یبر رو شا یزندگ ،ندیناخوشا یخدمتکار و کارها کی یانجام کارها یااش در اجبار بر

شجاع و جسور. او  شهیپرکار، هم شهیبشاش، هم شهی... هم بود لیاش و یروشن زندگ یکرده بود. نقطه  تار
 یبرا بود، که امکانش یوقت را، کارها نیتر فیو کث نیبدتر ،سرو صدا یب یلیخ لیکه چطور و بودمتوجه 

 لیبا و این گونه ریکه او در چند روز اخ نیکردن در مورد ا فکرقدردانش بود. با  نیو اونل شتدا یخودش برم
 دییو او کامالً متقاعد شده بود که تا -کند یکرد معذرت خواه یسع یشد. اما وقت یرفتار کرده بود، شرمنده م

 گفت: لیآن را کنار زد. و یبا خنده ا لیو -هکند در اشتباه بود

 بهتره.  ،می. هر چه زودتر فراموشش کنمیافتاد بودن ینیهم کاب یها کشمکش یکوچولو تو هیهمه اش  ما -

 لیدانست و یبه او کمک کند. او م دیدانست که با یم نیفرار بود، و اونل یبرا یزینقشه ر یهنوز در پ لیو
کار را  اتییجز نیبه اونل نجایکرد و تا ا ینقشه اش کار م یهنوز داشت بر رو لیدر سر دارد، اما و ینقشه ا

 نگفته بود. 

آنجا بود  ی چوبیها وانیقاشق ها و ل، ها بزرگ از بشقاب کیسه ایشام تمام شده بود و  یوعده  حاال، نیهم
او خم شد تا آنها را  ،یآه دنیبا کش .شد یم زیتم در ساحلآب  یو شن نرم در کنار لبه  ایآب دربا  دیکه با

برای سابیدن و پاک کردن آن ظروف  تا قوزک در آب سرد فتنو فکر فرو ر ،از پا درآمده بود نیبلند کند. اونل
 گفت: یبه آرام لیوچرب بیشتر از حد تحملش بود. 

 کنم. یاون کار رو م من -
 هسینباشند، بعد ک شانیا در حال تماشاه یکدام از اسکاند چیبه اطراف انداخت تا مطمئن شود که ه یاو نگاه

 اعتراض کرد: نیگرفت. اونل نیرا از اونل نیسنگ ی

 ...  ستی. عادالنه ننه -

 گفت: او. جلویش را بگیرددستش را بلند کرد تا  لیو اما

تو توی این  ی. از طرفهیاون کار پوشش خوب یبرا نیخوام چکش کنم. ا یهست که م یزیچ هیحال  بهر -
 استراحت کن.  ی. برو و کمیبد داشت اوقات چند روز

 لبخند زد.  ویل

دارم من  یوقت یتون ی. و روز بعدش. تو ممیفردا دار یبشور بساب برا یکنه کل یاگه حالت رو بهتر م و -
 . یهمش رو انجام بد خودم رو سر فرم نگه می دارم،
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دست او را لمس کرد. تنها فکر دراز کردن بدن  یداد و با قدرشناس لیو لیتحو یلبخند خسته ا نیاونل
 ساده گفت: یلیداشته باشد خوب بود. او خ تیواقعبیشتر از آن که انجام ندادن  یکار چیو ه ،خشکش

 . ممنون -

برگشته  یعیبه حالت طب نشانیکه روابط ب نیبه شدت از ا لیکه و می دانست نیتر شد و اونل پهن لیو لبخند
 گفت: یخوشحال با لیخوشحال است. و

 ذارن.  ینم یزیته بشقابشون چ یلیخ ان، یقهار یپرخورا امونحداقل مهمون -

لبخند زنان خم  نیآن را بر شانه انداخت و به سمت ساحل رفت. اونل یقوتلق تل یرا تاب داد و با صدا سهیک او
 لونکش شد.  آشد و وارد 

 
***** 

 
 یزندگ .دیکش ایسرد در یدر هوا یقیزد و نفس عم رونیپر از دود و صدا ب و شلوغ یجارل ارک از آن کلبه 

نظم و  ثباتو  یبرقرار یکه از قدرتش برا یبه خصوص با اسلگور ،کرد یداشت او را آزرده م رهیدر آن جز
 کیو اسلگور  .بی مصرفهمست  هیاون مرد با خودش فکر کرد:  تیکرد. ارک با عصبان یانضباط استفاده نم

 یها از هدف ، برای این که خیلی سادهانتخاب کرده بود سلگوربود که ا معمول لقبی تنها  نیا -جنگجو نبود
ارک مجبور شده بود تا در  کرد. یمورد تاخت و تازش محافظت کند، و هرگز خودش را وارد جنگ و مبارزه نم

 یاز ملوانان ولف فنگ مداخله کند. مردان اسلگور از مجموعه ا یکیو  دشاز مردان خو یکی نیبی مجادله 
 یساکسش را بر رو یچاقو آن مردمجادله شروع شده بود  یاستفاده کرده بودند و وقت 1وزن دار یاز تاس ها

مشت  کیبود. ارک وارد ماجرا شده بود و آن ملوان  احمق ولف فنگ را با  دهیکشبیرون ها  یاسکاند گرید
گذارد، مجبور شده  شیرا به نما یطرفانه ا یکه روش ب نیا یدر کرده بود. بعد براه دان بیگ از مبزر اریبس

ضربه  کی ها. یاسکاند لیاستا ،طرفانه یببا خودش فکر کرد:  یبود که ملوان خودش را هم بزند. او با خستگ
 مشت راست. هیآرنج چپ،  ی

آب  یرا که به سمت لبه  رهیت کریو آن پ دسر بلند کر ،دیشن یساحل شن یرا بر رو ییقرچ قرچ پا یصدا رکا
 یصدا رکپسر کرد. اآن شروع به دنبال کردن  انه،یبود. مخف یرالوئنآ. او با تفکر اخم کرد. پسر دیرفت د یم

. ارک با را دنیساب یو بعد صدا د،یشن ،شد ختهیساحل ر یرا که بر رو ها وانیها و ل ق بشقابوتلو تلق 
به  یبا دقت قدم برداشت و خودش را کم یلی. خنه دمیشوره. شا یرو م افقط داره ظرف دیشا خودش فکر کرد:

 کرد.  کتریآنجا نزد

که  دیابس یها را م داشت بشقاب لیرنجرها منطبق نبود. و یدهارارک کامالً با استاندا ی انهیمخف حرکت
 ییایخوک در هی ای یه اسکاندیه ای. او با خودش فکر کرد: دیرا شن کلیدرشت ه یشدن اسکاند کینزد یصدا
 . هکش یم یساحل شن یرو وخودش ر رهداکه 

شنل  یبه واسطه  یکیدر تار یداد، که حت صیارک را تشخ کلیدرشت ه کریگاه کرد و پنگشت و به باال بر
 لی. ودیرس یبه نظر م بایدبود، بزرگتر از آن چه که  دهیباد پوش یگزنده  یکه به خاطر سرما یت خرسسپو
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 یرا متوقف کرد. او با صدا وسر زانو بلند شود، اما جارل با تکان دست ابر شروع کرد که از آن حالت نشسته 
 گفت: یبم و درشت

 کارت ادامه بده.  به -

لنگرگاه  یارک از رو وچشمش به تماشا نشست  یها را از گوشه  یادامه داد و رهبر اسکاند دنیبه ساب لیو
 لب گفت: ری. ارک سرانجام زدیطوفان را بو کش یپر از بو یانداخت و هوا ینگاه ایبه در

 ده.  یتعفن م یبو نجایا - 

 با جسارت گفت: ،بشقابیک  دنیدر حال ساب به زیر انداخته، یبا چشمان ،لیو

 . یکیکوچ یجا نیهمچ هی یدم توآهمه  نیا -

اوقات  ینبود. گاه یمرد ظالم قتاًیرحم بود. اما حقیب یخت و مبارزسسر یبود. او مرد لیو یمورد عالقه  ارک
 . ندیدوستانه در او بب با روشی خشن، حسی ،توانست یم ویل

داره  یاحتماالً سعکرد؟ ارک با خودش فکر کرد:  یکرد. او داشت چه م یم یابیرا ارز لیارک هم داشت و
 زیرموز رنجر آداد. کار یپسر بود انجام م نیا یبود که او هم اگر به جا یزیچ نیا .کنه دایفرار پ یبرا یراه

 یورزش یبود که او چطور به آن برنامه  دهیطور مصمم و با پشتکار بود. ارک د نینقش و مبتکر بود. هم
 . یچه طوفان بودچه هوا صاف  ،ساحل یرو برباز  یدر فضا دنیداد، دو یادامه م ندهیفرسا

 کیو آن دختر. او هم به عنوان  -موز رنجر در وجودش حس کردآاز احترام نسبت به کار یدوباره او حس و
 انجام داده بود.   یادیدختر کار ز

افتاد. به خصوص با اسلگور و  یمنطقه به خطر م نیزود، او در ا یلیفکر آن دختر باعث شد اخم کند. خ
و درشت. ملوانان  زیر یها ها و مجرم یکثراً زندانا -بودند یزیمردانش. ملوانان ولف فنگ مردان تاثر برانگ

اگه این اتفاق بیفته، ب، خ یلیبا خودش فکر کرد: خ وفانهلسیف یدادند. او با حالت یخوب به اسلگور تعهد نم
 شیمثل مردان اسلگور به نما ی. او قصد نداشت قدرتش را با ارذل و اوباشمچند تا سر رو به هم بکوب مجبورم

 بشیکه از سفر منحوس به آرالوئن نص یارک بودند. تنها منفعت یها ییگذارد. آن دو برده جز دارا شیو آزما
فکر  نیکه ا نیداد. هم یبه او جواب پس م دیبزند، با بیآس ااز آنه یکیکرد به  یم یسع یشده بود و اگر کس

اش است اما  هیسرما کرد خودش را متقاعد کند که تنها به فکر محافظت از ی، سعبه ذهنش خطور کرد
 :دیحرف کامالً درست باشد. پسر پرس نیئن نبود که اممط

 ارک؟ جارل -

ها  یرا از رهبر اسکاند شیها سوال دیدانست چطور با یدر خود داشت چون نم رهیئن و تمنامط یحالت لحنش
در نظر  صحبت اجازهعنوان آن را به  لیاما و ،را مشخص نکرد فشیبپرسد. ارک غرولند کرد. آن صدا تکل

 : دیپرسباشد  بدون عالقه شیصدالحن کرد  یم یکه سع یگرفت و ادامه داد. او در حال

 بود؟  یزد چ یولزواو که جارل اسلگور ازش حرف م نیا -

 کرد.  حیرک حرف پسرک را تصحا شدن آن لقب اخم کرد. هبه خاطر گفت ارک

 . پیولف ش هی تانیکاپ ،رلهسکاِ هی. او فقط ستیجارل ن اسلگور -

 گفت: یبا فروتن لیو

 . متاسفم -
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با  یمساو یکردن ارک بود. به وضوح با منصوب ساختن اسلگور با لقب یخواست عصبان یکه م یزیچ نیآخر
ت، سخشم ارک فرو نشسته ا دیرس یکرد، اما به نظر م یکرده بود. او مکث سکیموضوع ر نیا یرو لیو ،او
 : دیدوباره پرس نیهم یبرا

 ولزواو؟  و -

طرف خم شد تا توانست پشتش را بخاراند. او مطمئن بود که ملوانان اسلگور  کیآروغ زد و از  یارک به آرام 
تا آن زمان با آن دست  مجبور نبودندکه آنها  بود ییها یاز بدبخت یکی نیورده اند. اآبا خودشان کک به کلبه 

اضافه کرده آن کک را هم به  آن مردان تعفن. اما حاال ی، دود، و بوو رطوبت نم ،ماسر و پنجه نرم کنند.
 تیاستورم وا یایدر یبورانها انیدر م اسلگور پیبار، که ولف ش نیاول یکرد ، البته نه برا یبودند. او آرزو م

 گفت: یحس مهربانانه ا چیغرق شده بود. او بدون ه

 خودش رو به انجامش متعهد کرده. اکیقسمه، که رن هی اون -

 اضافه کرد:  او

توی  یعقل چی. نه اگه هیکن یرو عصبان 1زلِوَ یراحت نیبه ا دیداشته باشه. تو نبا یلیدل چیکه ه نیا بدون -
 . کله ات باشه

 :دیپرس لیو

 ان؟ یاونا ک ز؟لِوَ -

 نیسرش را تکان داد. ا یو شگفت رتیشد. او با ح رهیقوز کرده بود خ شیپا ریکه در ز یا رهیبه فرم ت ارک
 : دیبودن! او پرس ینادون یها چه آدما یآرالوئن

 دن؟   یم ادیبهتون  ینمورتون چ یکوچولو ی رهیاون جز یاونا تو ؟یدینشن یزیوقت در مورد ولز چ چیه -

 سکوت برقرار شد، بعد ارک ادامه داد: یدر جواب نگفت. چند لحظه ا یزیعاقالنه چ اریبس لیو

خودشون رو نشون می کرکس  هیخرس و  هی ،کوسه هیانتقام هستن. اونها به شکل  یپسر، ولز سه خدا -
 . دن

بار حس کرد که اظهار  نیا لی. ویا نه فرو رفته است لیو یدر کله  شیها حرف ایآ ندیکرد تا بب یمکث او
 نامطمئن گفت: یالزم است. او با حالت ینظر

 فهمم.  یم -

 . دیناس کشربا استهزا خ ارک

 هیبا  یکس چیطور ه نی. همهنیخواد ولز رو بب ینم یم حتیبا عقل سل یکس چی. هیفهم یکه نم مطمئنم -
 کنه.  یاونا رو انتخاب نم ههرگز سوگند ب میعقل سل

 : دیگفته بود فکر کرد. او پرس ینچه که اسکاندآدر مورد  لیو

 انتقامه، درسته؟ یقسم برا هیولزواو  نیا پس -

 تکان داد. او جواب داد: دییبه تا یدرهم سر یو ارک با حالت 

 یم ادیانتقام  یکه قسم براتنفر تمام وجودت رو اونقدر در بر گرفته ده که  یرخ م یوقت نیکامل. ا یانتقام -
 هر عضو خانواده اش.  یکه بهت بد کرده، بلکه برا یشخص ینه فقط برا ،یکن
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 :دیپرس لیو

 عضو؟  هر -

شده وجود دارد. اما نتوانست  فیرد یها سوال نیا در میان یزیچ ایارک کنجکاو بود که آ یلحظه ا یبرا
او . ادامه داد نیهم یبرا ،دیفرار به کمکشان آ یتواند در تالش برا یشکل م نیبد یبفهمد که چطور اطالعات

 گفت: لیبه و

 ی، اگه کارفردی متعهد انجامش بشه وقتی. ستیقسم مرگه، و البته قابل شکستن ن هی نینفر. ا نیآخر تا -
 یانی. اونا خدامی گیره یاصل یها یقربان یبشه، ولز اون و کل خانواده اش رو به جا بیکنه که اون قسم تکذ

 باور کن.  ،یباهاشون داشته باش یسر و کار چیه یکه بخوا ستنین

و با خودش  ،ادامه دهد شیها به سوال یتواند به قدر کاف یم ایدانست آ ینم لیسکوت کوتاه. و کی دوباره
 اش را بکند. او شروع کرد: یکوچک سع یلیخ یلیخ یبازه یک  یتواند برا یگرفت که م میتصم

 ...  اکیقده خطرناکن، چرا رن نیاگه اونا ا پس -

 زد: ادیارک حرفش را قطع کرد. او فر اما

 تیوقت شخص چیه اکیخوره! رن یبه ولز قسم م وونهید هیست! بهت گفتم، تنها  وونهیدیه اون  چون -
 جنون کشونده.  یبه لبه  ور ندست دادن پسرش اوواضحه که واقعه ی از نداشته؛ حاال  یداریپا

 ک خسته شده است. او ولز ترسن اکیکه از موضوع رن دیرس یکرد. به نظر م یزیمآ نیتوه یاشاره  ارک

 از اون طرف.  اک،یرن یخونواده  ایپسر.  ،یستین دانکن یبرو شاکر باش که جز خونواده  فقط -

کرد و  یم ییکلبه خودنما یوارهاید نیب هایترک و درز انیتش از مآکه نور  ییبه سمت جابرگشت،  ارک
 گفت:  تیاو با عصبان .انداخته بود یشن ساحل نمورِ یبر رورا از نور  یبیدراز و عج یالگوها

 برگرد سر کارت.  حاال -

ها  بشقاب نیآخر یحوصلگ یبا ب و ،تماشایش کرد لیکلبه ها برگشت. و یاو قدم زنان به سمت گرما و بو و
 به خودش گفت: ی. او به آرامدیساب ایرا در آب سرد در

 .رونیب میجا بر نیا از دیواقعاً با -
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او را سردرگم کرده است. در  کیدانست کدام یوجود نداشت و هوراس نم دنیو شن دنید یبرا یادیز یزیچ
 یها قیبودند: قا یبود. اسکله ها پر از کشت جوش و خروش در یبا شور زندگ 1وجیاالر یاطرافش، شهر بندر

و از دکل ها  یو جنگل دندهم لنگر انداخته بو یدو دکله پهلو به پهلو یِتجارت یها قیقا و یریگ یساده ماه
 . بودشده  دهیکش کرد یکه چشم کار م ییتا جاایجاد کرده بود که ها  ادبانب

دور  یایبر سر بقا گریکدیبا سوت می کشید، مرغان دریایی داشتند  ییایمرغان در غیبه خاطر ج شیها گوش
 اسکله یرو کرده بودند زیرا آنجا تم دشانیکه ص یرانیگیکه توسط ماه ،دندیجنگ یم یماهی شده  ختهیر

 یو م شده نییدر داخل بندرگاه باال و پا یکوچک و بزرگ با عبور باد سبک یها ی. کشتریخته شده بود
 ،ییایوار مرغان در غیج یصداها ی نهیثابت نبودند. و در پس زم یلحظه ا یبرا قتاًیحق چگاهیو ه دند،یجنب
 شیها هیرا از همسا ها یکشت ه یکه تن وجود داشت یریحص لیشدن صدها حا دهیثابت غرش و کش یصدا

 کرد.     یمحافظت م

نسبت به غذای وطنش که متفاوت  یبو کیاما  -خوش غذا بود یدود و بو یاش پر از بو ینیب یها سوراخ
 .  یآور و خارج جانیه گانه،یب یزیدر کار بود: چ یگرید یبو نجای. اآماده می شد قصر ردمونتدر 

 یبار در دوره  نیاول یبرا قتاًیچون او حق .انتظارش رو داشت شهیکه م یزیتنها چبا خودش فکر کرد:  او
به حساب  سفر نیاما ا ،سفر کرده بود کایگذاشته بود. البته او به کلت یکشور خارج کیکوتاهش پا به  یزندگ

و  تیمتفاوت تر بود. در اطرافش، صداها با عصبان یلیخ نجایاز آرالوئن بود. ا یا عهتوس قتاًیحق کلتیکامد. آ ینم
 کی. و دندیخند یم گریکدیو با  دادهفحش  همدیگر را ،دادند یرا خطاب قرار م گریدیک  یجیاز گ یحالت

 .        داندرا بهوراس معنایش هم در کار نبود که  بیو غر بیکلمه از آن زبان عج

بود و افسار سه  ستادهیا ،کرده بود ادهیشان لنگر انداخته و آنها را پ یکه کشت ییجا یساحل واریاو در کنار د
، آن کرد یحساب م هیکوچک و پهن تصف یبار یکشت کیهلت داشت به صاحب  و ،اسب را نگه داشته بود

، از 1کایلدر گَ ،نجایا یدباغ خانه ها یپوست گاو و گوسفند برا یبد بو یمحموله  کی انیدر مکشتی آنها را 
 ،توانایخشک از پوست ح یبا دسته ا کیبعد از چهار روز مجاروت نزد .نروو عبور داده بود یایدر یرو
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 - La Rivage 
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 - Gallica   منسوب به قوم باستانی گل ها که در محل امروزی کشور فرانسه زندگی می کردند. از جایی که در مورد
 اندیناوی ها و کلتیکا تلفظ اسم را وارد متن کردم در این باره هم تصمیم بر این شد که از تلفظ اسم استفاده شود. اسک
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که از چرم ساخته شده بود را  یزیچ ،نیتواند بعد از ا یم ایدانست آ یکه نم افتی یهوراس خودش را در حال
 نه.  ایبپوشد 

 یخم و فرتوت داشت به او لبخند م ،ریپ یبرگشت. عجوزه ا انو او ترس ،دیو کش گرفتکمربندش را  یدست
پاره و مندرس بودند  شیها لباس کرده بود. داد و دستش را دراز یدندانش را به او نشان م یب یزد، و لثه ها

 ریبود که غ فیاما حاال چنان کث ه،بود یرنگ یکه احتماالً روزگاربسته بود  یبا دستمال گلداررا و سرش 
که هوراس توانست  یکار یگفت و همه  یمحل بانبا ز یزی. او چدیبودنش مطمئن باش یممکن بود از رنگ

 گدا بود.  کیو واضح بود که آن زن  شتندا یپول چیانجام دهد شانه باال انداختن بود. بهر حال او ه

بدون  یبه سمتش هوار زد. حت فراوان را با تف یمحو شد و او عبارت رهیت یبا اخم رزنیپ یلبخند چاپلوسانه 
 گانبرگشت و لنگ لن رزنی. بعد پستین دیو تمج فیتعر کی نیادانست  یهوراس م ،از آن زبان فهمی چیه

 یدیشان درست کرد. هوراس سرش را با ناام نیدر هوا در ب یبیمتقاطع و عج یاز آنجا دور شد، و اشاره 
 تکان داد.

 ،ودندباز او بزرگتر  یچند سال دی. شاندیاو را از جا پراند و او برگشت تا سه دختر جوان را بب یخنده بلند یصدا
خودش را  یتوانست جلو یداده بود بودند. او نفسش را حبس کرد. نم خر رزنیاو و آن پ نیشاهد آن چه بو 
 ییها شان لباس یهمگ بودند، نیو دلنش بایز یا عادهشان به طرز فوق الیبه نظرش همه که . دخترها، ردیبگ

از آنها دامنش چنان کوتاه  یکیشود.  فیتوص "به شدت ناقص"توانست با عبارت  یبودند که تنها م دهیپوش
 . دیرس یزانوانش به انتها م یر باالببود که درست 

عجله دهانش را  با کردند. او یم دیبا آن دهان باز تقل را او ی رهیکردند و نگاه خ یدخترها دوباره به او اشاره م
به پیششان او را دست ، و با اشاره با کلمه ای او را صدا کرداز آنها  یکی. دندیبلندتر خند یبست و آنها همگ

 ،کرد یبودن م گانهیو ب یاحساس نادان ،که دختر گفته را بفهمد یکلمه امعنای آن . او نتوانست فرا می خواند
بلندتر از قبل  یفقط دخترها را واداشت که حت اینگل انداخت. که  یبا قرمز پررنگ شیو حس کرد که گونه ها

 انب، و با آن زندکرد دیو سرخ شدن او را تقل هبلند کرد شانیشان را به سمت گونه ها بخندند. آنها دستان
 کردند. هلت در پشت سرش گفت: یم یوراج گریکدیبا  شان بیعج

 یکرد دایدوست پ ادینظر م به . 

 -فکر کند یگریتوانست به هلت جور د یهوراس هرگز نم -گناهکارانه برگشت. رنجر یهوراس با حالت و
 :دیکرد. هوراس پرس یم یابیاو و آن سه دختر را ارز نگاهش،در  رتیاز ح یداشت با رد

 ؟یزبون حرف بزن نیبا ا یتون یتو م هلت  

کرد که رنجرها  یفکر م شهینکرده است. او هم رتیحآن  افتنی قتیاز حق یبیاو متوجه شد که به طرز غر 
های اخیر به او اثبات  اتفاقاین دارند و  اریتمتنوع در اخ اریمحرمانه و بس یها از مهارت عیوس یمحدوده ا

 کرده بود که تفکراتش در مورد رنجرها درست است. همراهش سری به تایید تکان داد. او به آرامی جواب داد: 

  .به اندازه کافی که بتونه به کار بیاد 
و هوراس با تظاهری غیر کنجکاوانه تا جایی که توانست به آن تظاهر کند به آن سه دختر اشاره کرد. او 

 پرسید: 

  اونا چی می گن؟ 

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

                    

 

آن را به خوبی درک می کرد.  در این مدت معنایرنجر حالتی خالی از حس و درک به خود گرفت که هوراس 
 هایت گفت:هلت در ن

  .شاید بهتر باشه ندونی 
سری به موافقت تکان داد، اما آرزو می کرد احمق تر از آن چیزی که  ،که کامالً درک نکرده بود ،هوراس

 د به نظر نیاید. او تایید کرد:رحس می ک

  .شاید 
شد.  ،1کیکر ،اسب جنگی اشبر هلت به راحتی بر زین ابالرد سوار شد و هوراس حرکتش را دنبال کرد و سوار 

گیز و از سر حیرت دخترها را بلند کرد. او دوباره حس نتحسین برا یصدای هورا سوار شدنش بر روی اسب،
 کرد که رنگ سرخ به گونه هایش می دود. هلت به او خیره شد با حالتی که احتماالً افسوسی آمیخته به حیرت

های شلوغ و باریک اسکله باز کرد و  ان خیابانراهش را در می، تکان می دادبا تاسف که سرش را  هلت،. بود
بودن بر سوار از را حس کرد که  عتماد به نفس همیشگی ا سوار بر اسب، موج ،هوراسداز دور شد. از باران

حسی از تساوی و برابری با این خارجی ها شتابان و  وجود آن، و با می آمد.به وجود در درونش پشت اسب 
ب نداشت تا او را مسخره کند، یا از او  به نظر می رسید که هیچ کسی شتاالمد. حاآغرغرکن به درونش 

وجود  افراد سوار و مردان مسلح ونثارش کند. تفاوتی طبیعی بین افراد پیاده  یو یا توهین و فحش ،گدایی کند
. افراد با بوداش  ییدر حد نها نیا دیرس یبه نظر م کایلدر گ نجایما ا، ا. در آرالوئن همیشه این گونه بوددارد
که آنها را  ند کوچکشانبر تنومآن دو مرد سوار و اسب بار یکردند تا راه را برا یحرکت م یشتریب یچابک

 کرد باز کنند.  یدنبال م

طرفانه نباشد. در  یکامالً مثل وطنش منصفانه و ب کایکه ممکن است نقش قانون در گل دیهنش رسذ به
 ادهیافراد پ نجایا دیرس یگذاشتند. به نظر م یدان سوار احترام ممربه  جیرا یروشبه عنوان  ادهیآرالوئن افراد پ

 دنیپرس ینفسش را برا یو حت دپرسب تشاز هلت در مورد تفاومی خواست  ترسان هستند. او یو حت مناکیب
کرد و هوراس  یغرغر م شیها خودش را گرفت. هلت مدام به خاطر سوال یسوالش فرو برده بود که جلو

ناهار توقف کردند  یبراکه  یگرفت وقت میخودش تصم پیشاش را کنترل کند. او  یمصمم بود که کنجکاو
 یکه بتواند جلو نیبه ذهنش خطور کرد و قبل از ا یگریاز هلت بپرسد. بعد فکر د شیها در مورد سو ظن

 گفت: ییکرده بود. او با کمرو یگریسوال د ای پرسیدنبر ینیشروع به مقدمه چ رد،یگخودش را ب

 هلت؟  

در درونش خودش  هوراس. دیراند شن ینقش و کوتاه قامت که داشت در کنارش اسب مزیاز مرد ر قیعم یآه
 تفاوت گفت: یب یا هرا سرزنش کرد. هلت با چهر

 یا قهیدو سه دق هی. فک کنم  یگرفته باش یزیچ یاون جا مرض یبه خاطر ماجراها دیکردم با فک 
 گذشته باشه.  یبود دهیکه ازم پرس یسوال نیاز آخر

 او شروع کرد: . ادامه داد یحاال با سرسپردگ هوراس

 از اون دخترا ...  یکی 

 خودش حس کرد.  یفوراً نگاه رنجر را بر رو و

                                                 
1

 - Kicker 
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 بود.  دهیکوتاه پوش یلیدامن خ هی اون 

 : دیشود پرس یکجا ختم م گفت و گو بهاین ئن نبود ممکث به وجود آمد. هلت که مط نیکوتاهتر

 بله؟  

باعث شد که  بش،یخوش ترک یآن دختر، و پاها یباال انداخت. خاطره  یئن شانه امنامط یبا حالت هوراس
 ئن گفت:منامط ید. او با حالتزوسبا شرم ب شیدوباره گونه ها

 ،نینه، همش هم ای طبیعیه یجور لباس نیاپوشیدن جا  نیا ایکنجکاو بودم که آ خب . 

 را صاف کرد. او گفت: شیبار گلو نیکرد. او چند یابیجوان کنارش را ارز یصورت جد هلت

 دن.  یمثل قاصدها رو انجام م ییشغال ییکایگل یدخترا ینم گاهک فک 

 کرد.  یاخم کوتاه هوراس

 قاصدها؟  

 گهید یبه اداره  یاداره ا هیاز  ایرسونن.  یم یا گهیفرد د دست به یرو از فرد امیپ هی. اونا قاصدها 
 و شهرها.  ها شهرک  یتو ،ای

 هلت وجود نداشت که یلیدل چی. هیا نه کند یاو را باور م یها هوراس حرف ایآ ندیکرد که بب بررسی هلت
 اضافه کرد:  نیهم یبرا ،کندمی فکر کند هوراس باور ن

 یاضطرار یامایپ. 

 هوراس تکرار کرد:

 یاضطرار یامایپ. 

گفت را  یهلت داشت مکه هر چه مستعد آن است  دیرس یارتباطش را متوجه نشده بود. اما به نظر م هنوز
 مرد مسن تر ادامه داد: نیهم یباور کند، برا

 یبدو دیبا یواقعاً اضطرار امیپ هی یمن فک کنم برا و . 

 یطور که ارتباط موضوع را درک م نی. هوراس همدید آن پسر انموضوع را در چشم درکِ از یدرخشش حاال
 کرد: شنهادیبه موافقت تکان داد. او پ یبار سر نیکرد چند

 ،راحتتر بدون؟  یلیکنن که خ یکوتاه.... اونا بهشون کمک م یدامنا خب 

 تکان داد.  دییبه تا یهم سر هلت

 ًینسبت به دامن ها یفرم لباس معقوالنه تر ه،باش دنیدر حال دو ادیز یلیخواد خ یم هاگ مطمئنا 
  ه.بلند

کرده را برعکس  یآن دست انداختن مهربانانه اش همه چ آیا ندیبه هوراس کرد تا بب یعینگاه کوتاه و سر او
راحتی به  فقطو بافی ست  اوهیدر حال هلت  نشده کهمتوجه  اًقتیپسر حقآن  ایکه بفهمد آ نیا یبرا -یا نه
بود. سرانجام  حس درک و فهم آن حرف هاصورت هوراس باز و سرشار از  ،کرد. اگر چه یوانمود مدارد 

 هوراس جواب داد:

 کنم.  فک 

 اضافه کرد: یآرامتر یبا صدا بعد

 رسن.  یبهتر به نظر م یلیخ یمطمئناً اونطور اونا 
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 یآمد هوراس با آن جواب متقاعد شده است. برا یبه او کرد. اما به نظر م یعیهلت نگاه تند و سر دوباره
به کنار،  نهایا یاز گناه در وجودش حس کرد. همه  زیت یبود و درد مانیپش مشیهلت از تصم یلحظه ا

. رنجر به آن یگذارب شگونه سر به سر نیآسان بود که ا یلیو خداشت  کامالً صادق یتیهوراس شخص
 یمانیاز پش یهر حس، و شد رهیخجنگجو  صورت صادق کارآموزو رنگ  یآب یو متقاعد شده  ایر یچشمان ب

 ادی زیچ یزندگ ندیوقت داره تا در مورد سمت ناخوشا یهوراس کلفرو نشانده شد. او با خودش فکر کرد، 
 حفظ کند.  یگریمدت کوتاه د یاش را برا یشیآال یو ب یتوانست سادگ یم هوراس .رهیبگ

را محاصره شهر مزارع که آن  ی هاش ترک کردند و به سمت محدود یشمال یرا از دروازه ها وجیاالر آنها
طرف به طرف  کیاش بود، و او به دقت از  یگشیهوراس به همان قدرت هم یکرده بودند رفتند. کنجکاو

. دکر یرد م یمزرعه ا یرا از کنار مزارع و کشتزارها و خانه ها، جاده ای که آن ها کرد یجاده نگاه م گرید
 متفاوت سبز یها رنگ نیهم یآنجا بود و برا یمتنوع تر یها روستا متفاوت از آرالوئن بود. درخت یحومه 
پهن و بزرگ بر  یشان هم نا آشنا بودند: برگ ها یاز محصوالت کشاورز یمد. بعضآ یآنجا به چشم م رنگی

قبل از جمع  دیرس یه نظر مخشک شوند و ب تامرد بودند رها شده بود  کی یکه به بلند ییساقه ها یرو
 یآلونک ها یکه بر رو دیها را د جا هوراس همان برگ نیبپالسند. در چند شانیساقه ها یبر رو یآور

چه  گرید نیخشک شده اند. او کنجکاو بود بداند ا گرید یها از برگ شتریب یشده اند و حت زانیبزرگ و باز آو
 ، تفاوتیهم آنجا بود یگریکند. تفاوت د رهیرا ذخ شیها که سوال رفتگ میاست. اما مثل قبل تصم یگیاه

 نوعی از. شدبه ناگاه متوجه آن بعد از وجودش اصالً آگاه نبود.  یهوراس حت یلحظه ا یتر. برا فیظر یلیخ
از  یشده بود و بعض یدگینها رسآدر مزارع و کشتزارها وجود داشت. به وضوح به  یختگیو بهم ر یآشفتگ

عشق را کم داشتند که او  یوسواس گونه و از رو یمد آنها مراقبتآ یزده شده بودند. اما به نظر م خممزارع ش
توجه کشاورزان را حس کند و در  کمبودتوانست  یم یبود.  هر کس دهیوطنش د یدر مزارع و کشتزارها

 گفت: ی. او به آرامدیکش یضوح آشکار بود. هلت آهوهرز به  یاز کشتزارها وجود علف ها یبعض

 ادیم نیجنگن سر زم یآدما م یکه وقت هییبال نیا . 

که عالقه  هوراسخودش سکوت را بشکند.  یمعمول بود که رنجر مو خاکستر ریبه او نگاه کرد. غ هوراس
 :دیشده بود پرس کیاش تحر

 جنگه؟  یداره م یک 

 را خاراند.  ششیر هلت

 پایینزاده و بارون رتبه  بینج ییوجود نداره. چند تا یقو یحکومت مرکز نجایها. ا ییکایگل 
برن و  یم ورشیجنگ ساالر. اونا دائماً به هم  ، می تونی فک کنییهستن... اگه دوست داشته باش

از  یمیشده. ن یدگیمزارع رسبه  یدقت یببا قدر  نیخاطر ا نیخودشون جنگ دارن. به هم نیب
 ه خدمت فراخونده شدن. ا اون ارتش بیارتش  نیا یکشاورزها برا

نبود. تنها  نجایاز جنگ ا ینشانه ا چیکه هر طرف جاده را محاصره کرده بودند نگاه کرد. ه یهوراس به مزارع
 :دیبه ذهنش خطور کرد. او پرس کبارهیبه  یمسامحه و غفلت. فکر

 دن؟یترس ی... از ما م یکم هیمردم  می اومد به نظر نیهم یبرا  

 تکان داد.  دییهلت سرش را با موافقت و تا و
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 بهت باشه.  یدیآره؟ پسر خوب. هنوز ممکنه ام ،یمتوجه اون شد تو 

 جواب سوال هوراس ادامه داد: رایبو 

  .شن... نه به  یخطر بالقوه در نظر گرفته م هیکشور به عنوان  نیا یزره پوش و سواره تو مردانآره
 صلح.  انیعنوان حام

خطر مهاجمان  در مقابله باو مزارعشان  ان خودشانمحافظبه عنوان سربازان به  عآرالوئن کارگران مزار در
بودند. هلت  یجد یسربازان خودشان خطر و مخاطره ا نجا،یهوراس متوجه شد ا کردند. ینگاه م یاحتمال

 ادامه داد:

 ها با  خاطر بارون نینداره. به هم یو قدرت واقع فهیضع یمحضه. شاه هنر یکشور در آشفتگ نیا
 نی. اما استیمشکل بزرگ ن نیا ،کشن. توجه کن یرو م گهیکنن و همد یمجادله م ،جنگن یهم م

کشن... تنها چون اونا سر راهشون  یگناه روستاها رو هم م یا ساکنان باون یوقت هیبزرگ یناعدالت
 . ی.... اُه، لعنت مجبوریم اما ما فقط ،ما باشه یبرا یمشکل هیممکنه  نی. استنه

کم  ،قلب حس کرده بود میاز صم ی که هلتقتیاز حقهیچ چیز گفته شد، اما  یآخر به آرام یدو کلمه  آن
 مقابلشان را نگاه کرد.  ینداشت. هوراس نگاه هلت را دنبال کرد، و امتداد جاده 

درختان رشد  یکه از هر طرف در محاصره  یبا جاده ا ،مدندآ یم نییپا یکوچک یتپه  یداشتند از رو آنها
پل یک کرد و  یها عبور م مزارع و درخت انیکوچک از م یتپه، رودخانه ا نییبود. در پا نزدیک جادهکرده 
در  بایز الًو کام ،یعیطب یکاف اندازه یبه  ،آرامش بخش بود یکرد. منظره ا یگذر مرودخانه  یرو از یسنگ

هلت  یها لب انیآرام را از م کلماترودخانه نبود که آن آن  ایو  ،پل ایو  ،درختانآن حد خودش. اما به خاطر 
اسبش در  سوار بربود که بر اسب  سوارو  زره پوش ییبود. آن کلمات به خاطر جنگجوشده  دهیکش رونیب
 را مسدود کرده بود. رشانیجاده مس انیم
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 نیبا ا یحت . اندکی حیرت در درونش سر بلند کرد.شانه اش حس کرد یرا بر رو لیتماس آرام دست و نیاونل
 گفت: یه بود. او به آرامنیدرا نش ویل شدن کینزد یصدا ،بود دهیدراز کش داریکه ب

 دارمیرو به راهه. من ب یچ همه . 

 جواب داد: یهم به همان آرام لیو

 می. وقتشه برنهییپا ماه . 

برداشتن  ی. او دستش را براشیبود، به جز چکمه ها دهیپتو را کنار زد و نشست. او کامالً لباس پوش نیاونل
 شبه دسترا بود  دهیبر شیکه از پتوپارچه ای نوار  یدسته ا لیآنها. و دنیآنها دراز کرد و شروع کرد به پوش

 گفت: نیداد. او به اونل

 کنن.  یشن خفه م یرورو پات  ی. اونا صداچیرو به دور پاهات بپ نایا 

کرده است و او هم با شتاب همان کار  چیاز پارچه نوار پ یبزرگ یخودش را با بقچه  یپا لیکه و دید نیاونل
در  مردانِن ن مِخرناس و مِ یتوانستند صدا یآلونک و خوابگاه، آنها م نینازک ب وارید انیرا انجام داد. از م

 آیا ندنین خشکشان زد، منتظر شدند تا ببیو اونل لیکرد و و یها سرفه ا یاز اسکاند یکیبشنوند. را خواب 
بستن آن تکه پارچه ها را به  نیخوابگاه دوباره خاموش شد. اونل قه،ینه. بعد از چند دق ایشده است  داریب یکس

 نبال کرد. را تا دم در د لیو و ستاد،یتمام کرد و ا شیدور پا

که نفسش را حبس کرده بود به  لیکرده بود. و یروغن کار یپز در آلونک را با روغن خوراک یلوالها لیو
    .برآورد یاز سر آسودگ یآه ،دیچرخ شیلوالهاروی در آلونک در سکوت بر  یو وقت ،در را باز کرد یآرام

نور ستارگان را  یکه به طور محو و مبهم ره،یت یمحض بود و آب ورقه ا یکیبدون نور ماه، ساحل در تار
آرام  یو باد به طور قابل مالحظه ا ،شده بود. شب صاف بود لیهوا در چند روز گذشته تعد کرد. یمنعکس م

 هریزج یخارج یبر لبه  کهد نتندروار را بشنو یها مبهم موج یتوانستند صدا یشده بود. اما آنها هنوز م
 کردند.  یبرخورد م

 گری. طرف دندیبب را آمده بودند شیساحل پ یرو تاکه  یپیولف ش یدو کشت ی رهیت کریتوانست پ یم نیاونل
 ییآنجا رها شده بود. آنجا جا نگالیاسو یریگیسفر ماه نیکوچک، که از آخر یبود: کرج یکوچکتر زیچآنها 

 . می خواستند بروندبود که 

بودند،  مودهیشب تمام آن را پ لیکه انتخاب کرده بود اشاره کرد. آنها در اوا یریبه مس ییبایبا صبر و شک لیو
 یاستعداد ذات نیدوم باًیتقر یآورد. حرکت پنهان یم ادیرا به  ریمس نیکه اونلمطمئن شود خواست  یاما او م

خواست که  یم نیشد. اونل هدخوا یباز باشد عصبرو  طیدر مح یوقت نیدانست که اونل یبود، اما او م لیو
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 دهیشن ای دهید ایشانس بزرگتر بر کی یعنی نیسر و صداست و ا شیسرعت معنا وها برسد.  یبه کشت عاًیسر
 صحبت کرد. ممکن پچ پچ  نیکرد و با آهسته تر نیگوش اونل کیشدن. او دهانش را نزد

 ها. اونجا منتظرم بمون.  ی. بعدش صخره ها. بعدش کشتها مکتیباش. اول ن آروم 

آب دهانش را با ترس فرو برد و حس کرد که تنفسش  نلینکه او دید لیبه موافقت تکان داد. و یسر نیاونل
 او را فشار داد. یشانه  یبه آرام لیتندتر شد. و

  یکه بود ییهر جا، اومد، خشکت بزنه رونیب یباشه، اگه کس ادتیآروم باش. و . 

به  باشد، ستادهیحرکت ا یکه کامالً ب یممکن بود شخص ،نجایمثل ا یئنمدر نور نامط ،حل آن بود دیکل نیا
به  یسر نیکشاند. دوباره اونل ینگاه را فوراً به سمتش م یحرکت نی. اما کوچکتردیاین یتماشاچ کیچشم 

 نوازش کرد. او گفت: یرا به آرام نیشانه اونل ویل موافقت تکان داد.

 یبر هبهتر . 

 مکتیو ن زیباز شد. به محض آن که به سمت پناه مرو  یو بعد وارد فضا د،یکش یگرید قینفس عم نیاونل
است.  نور  دیدر معرض دکه کرد  یحس م یده متر دورتر از کلبه ها، حرکت کرد به طرز وحشت آور ها،

و با  ،کند کتمدند و او خودش را مجبور کرد که آهسته حرآ یروز به نظر م یمبهم ستارگان حاال به روشن
 ی. پارچه هادیجنگ یبه سمت آن سرپناه م دنیدو وسوسهبا  در همین حال بگذارد و نیزم یرا رو شیتامل پا

با وجود آنها، به  یداد. اما حت یکارش را خوب انجام م شیپا یدر خفه کردن صدا شیپاها یبر رو دهیچیپ
 یکیسه تا ... دو تا ... ...  گهیکرد. چهار گام د یداشت کرش م شیپا ریقرچ قرچ شن در ز یمد صداآ ینظر م

 . گهید

زمخت  یها مکتیو ن زهایمی  هیبه درون سا جیزد، و او به تدر ینبضش به شدت م د،یتپ یبه شدت م قلبش
بود. آنجا او  یبه ساحل وجود داشت. هدف بعد دنیراه رس مهیدور هم در ن یاز صخره ها یفرو رفت. دسته ا

دانست اگر  ی. اما مماندفراهم شده بود ب زهایبخش که توسط م آرام ی هیخواست در آن سا یکرد، م یاو مکث
زد،  رونیها ب هیراسخ از سا ینخواهد کرد. او با عزم داینشود، هرگز شجاعت حرکت کردن را پ یزود راهخیلی 

بخش از حرکتش  نی. ادیلرز یبه خود م شیپا ریسنگ در ز یخفه  یبا هر صدااو و  گر،ید یبعد پا ،پا کی
 .    دید یآمد به حتم او را م یم رونیها ب یاز اسکاند یکی. اگر داد یدر مقابل در خوابگاه قرار م میاو را مستق

شده به دور خودش را  دهیچیپ یها هیسا تیحما ندیو دوباره حس خوشا دیصخره ها رس ی هیاو به پناه سا
به خودش وقت داد تا  یا قهیکرده بود. او چند دق یرا ط ریقسمت مس نیتر سخت گریحس کرد. حاال د

خواست بدود.  یم یدیآنجا بود، با ناام کیها رفت. حاال که نزد ینبضش آهسته تر شود و بعد به سمت کشت
 فنگ حرکت کرد.  در کنار ولف یکیدر تار یو نرم یو به آرام دین وسوسه جنگآاما با 

 دید یکرد. حاال م هیتک یکشت یبدنه  یو به تخته ها نشستمرطوب فرو  یها از پا درآمده، در سنگ کامالً
 کند.  یاو را دنبال م ریهم مس لیکه و

تر را به صورت موج وار  رهیت یها هیاز سا یو دسته ا ندکرد یاز ابرها به سرعت از آسمان عبور م یدسته ا 
ثابت در طول  ییو با گام ها همنطبق کردباد و ابرها  تمیحرکتش را با ر لیانداختند. و یساحل م یبر رو

 لیو .نفسش را حبس کرد رتین با حیآمد. اونل شیپ حاال آن را پشت سر گذاشته بود نیهم نیکه اونل یریمس
کامل شد. به  ریاز آن تصو یفرو رفت و قسمت هیمتحرک نور و سا یشد و در الگو دیدپبعد از چند متر اول نا
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مد در چند آ یبعد به نظر مو و بعد در کنار سنگ ها.  د،ید ها مکتیو ن زهایدوباره او را در کنار م یطور کوتاه
که  رهندا یتعجبحس کرد:  شسرش را تکان داد. او در درون ریبا تح نیبرآورد. اونل نیممتر دورتر از او سر از ز

 . رنجرها جادوگرند ننک یمردم فکر م
 شد تا بتوانند حرف بزنند.    کیبه سرعت به او لبخند زد و به او نزد لیو ن،یناآگاه از واکنش اونل

 :دیپرس یآرام یاو با صدا

 ؟یماجرا بش نیوارد ا یخوا یم یخب؟ مطمئن یلیخ  

 گفت: یبا حالت مصمم نیدر کار نبود. اونل یمکث چیه ربا نیا

 مطمئنم . 

 به دور و اطراف کرد.  یرا گرفت. او نگاه کوتاه نیلناو یشانه  ،شجاعتش نیتحس یبرا هدوبار لیو

 خوبه.  یلیخ 

شود و باد هم  دهیشن شانید داشت که صداووج یشانس کم واز کلبه ها دور بودند  یکاف یحاال به اندازه  آنها
 کرد.  یآن فراهم م یبرا ینداشت، پوشش فوق العاده ارا اگر چه قدرت قبلش 

 اشاره کرد.  یبه کرج نیهم یاش استفاده کند برا یتواند از دلگرم یم نیکرد اونل یحس م لیو

 نینه ا ،شه یبزرگ سوار م یها موج ی. اون روستیها ن پی. مثل ولف شکهیکوچ نیباشه، ا ادتی 
 مثل خونه هامون امنه.  نیهم یاونا بشکنه و خرد بشه. برا ونیکه در م

را  ییو پنگوئن ها ییایمد. او مرغان درآ یم یآخرش مطمئن نبود اما به نظرش منطق یدر مورد دو جمله  او
مد هر چه آ یکردند تماشا کرده بود و به نظر م یم یموج سوار میظع یها موج یبر رو رهیکه در اطراف جز

 . دیدر امان تر دیکوچکتر باش

کرده و آن را با  یبود. او شرابش را خال دهیتدارکات دزد نیرا به همراه داشت که از کاب یاو مشک شراب بزرگ 
با خودش فکر  لسوفانهیف یاو با حالت ت.داش ینداشت، اما آنها را زنده نگه م یخوب یآب پر کرده بود. مزه 

 .    میاره موود شتریهر چه مزه اش بدتر باشه ب ،یاز طرفکرد: 

دکل کوچک و  ،وقت صرف کرد تا پاروها، سکان یا قهیقرار داد و چند دق یدر کف کرجآن را او با دقت 
باال آمده  یکرج ریسوم مس کی تا باشند. جرز و مد حاال شانیدر جا یبه درست ید که همگنبادبان را چک ک

 ینیشعقب ن بهشروع جزر و مد بعد،  قهیبود. در چند دق یم دیست که با یدانست به همان بلند یبود و او م
جنوب سمت در  ییجا 1لنتتیدانست ساحل توئ یاو م یرفتند. به طور مبهم یآن م اب نیکرد. و او و اونلمی 

قرار  یکشت کی دید معرضشده است در  لیتعد لزیآمد سامر گ یحاال که به نظر م دیشا ایآنها خواهد بود. 
 یزندان کیتواند  یدانست که نم یم یادگنکرده بود. به س ندهیصرف نگاه به آ را یادیگرفتند. او وقت ز یم

 داد. او گفت: یم حیرود، مرگ در حال فرار را ترج شیطور پ نیخواست ا یبماند. اگر م یباق

 اول بکش، بعد میرو به آب بنداز قیقا ایو ب ری. اون طرف رو بگمینیبش نجایتمام شب رو ا میتون ینم .
 هل بده. 

ت به ساحل عرسبه قایق . در ابتدا دندیآنها با هم آن را هل دادند و کش یآمده کرج باال یبا استفاده از لبه ها
 دنیساحل شروع به سر یراحتتر بر رو یلیست، خکآنها بلندش کردند و نگه دارنده اش ش ی. اما وقتدیبسچ

                                                 
1

 - Teutlandt 
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 یداد و کرج شین هل را با پایآخر لیبا تقال سوارش شدند. و آنها آب شناور بود و یبر رو کرجیکرد. و بعد 
کرد و بعد متوجه شد که وقت ندارد تا به  یرا حس م یروزیاز پ یلحظه ا لیساحل کنده شد. و یاز رو

کوچک باال  یها موج یبر رو قیکه قا ی، وقتعصبیگچ و  یدیبه سف یبا صورت نی. اونلدیبگو کیخودش تبر
 گفت:  ویلبود.  دهیرا چسب یکرج یلبه  گریطرف د ،دش نییو پا

 دورتر بهتر.  یهرچ 

خشان قرار اها را در سورپارو انهیناش لیکرد. و انتیبه او خ شیکرد صدا یحس مدر درونش که  یاما با ترس
کرده بود. اما حاال متوجه شد که تماشا کردن و  تماشا آن کاربار در حال انجام  نیرا چند نگالیاسو ویلداد. 

از آن  شتریب نیا دیرا حس کرد. شا دیداز شک و تر یبار تلنگر نیاول ی، و براندانجام دادن دو موضوع متفاوت
را انجام داد و آب را با آنها شکافته و کنار زد.  انهیخام و ناش ی. او با پاروها حرکتدنیبود که از پس آن برآ

 سقوط کند.  یکف کرج یبود که بر رو کیو نزد دیخبه پهلو چر قیدر رفت و قا شسمت چپ از دست یپارو

 کرد: شنهادیپ نیلناو

  آرومخیلی . 

. او به حس کرد قیقا انیاز حرکت را در م یندیبار موج خوشا نیامتحان کرد. ا یشتریدوباره با دقت ب لیو و 
پارو به  یچرخاند تا مانع شود که لبه  یهر حرکت م یرا در انتها یپاروها نگالیبود اسو دهیورد که دآ خاطر

 گریچند بار د ،یشتریآسانتر شد. با اعتماد به نفس ب شهمان کار را انجام داد، حرکت یآب برخورد کند. وقت
به پشت  نیاونل یداد و وقت یرا نشان م رشیتر حرکت کرد. حاال جرز و مد داشت تاث راحت قیپارو زد و قا

ه واکنش او متوج لیرا حس کرد. و یمیظترس ع ،چقدر دور شده اند دید یوقتو نگاه کرد،  ،به ساحل ،سرش
 گفت: نیبه اونل  زدنپارو  نیشد. او در ح

 جزر و مد حرکت  یلبه  یرو می. ما هنوز دارشهیحرکتمون تندتر هم م ،ایبه وسط در میبرس یوقت
 . میکن یم

 زد: غیج یهشدارگونه ا یبا صدا نیاونل

 قی! آب اومده تو قالیو ! 

که ورود آب را حس کند. اما حاال که آب به داخشان  شده بودندمانع  شیشده به دور پاها دهیچیپ یها پارچه
 . دیجوش یکف م یتخته  یکه آب از پشت و جلو ندیتوانست بب یم ،نگاه کرد نییبه پا یو وقت نفوذ کرده بود

 گفت: یبا خونسرد لیو

 بیرون می ریزیماون رو  ،میاسکله دور شد دیاز د یه. وقتآب تراوش یکم هی فقط . 

 جواب داد: ،که به خس خس افتاده بود نیاونل

 نیره! بب یداره فرو م قی! قاستیاوش آب نرت نیا ! 

کف  یتخته ها یآب در باال متر یند سانتچبود.  نیمد. حق با اونلآنگاه کرد و قلبش به دهانش  نییبه پا لیو
 آمد. او گفت: یبود و سطح آن داشت باال م یکرج

 ،عاًیسر م،یکن شیخال دیمن! با یخدا اُه ! 
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. اما ختیر رونیطرف ب کیوار آب را از  وانهیآن را برداشت و د نیبود و اونل یکرج یدر انتها یسطل کوچک
طور که آب  نیهم قیتوانست حس کند که قا یم لیو و به آرامی بر سرعت او پیشی می گرفت،سطح آب 

 دهد.  یشد کندتر واکنش نشان م یوارد آن م شتریو ب شتریب

 :دیکش ادیفر لیبر سر و نیاونل

 برگرد! برگرد ! 

تکان داد، مشغول تر از آن  دییبه تا یسر لیشده بود. و ختهیدور ر ماندن و رازگونه دهیافکار ناد آن حاال تمام
را به سمت ساحل چرخاند.  قیپارو انداخت و سر قا کی یوزنش را رو یدیبود که بخواهد حرف بزند، و با ناام

حرکت پارو را از  کیکرده بود مبارزه کند. او  چارهیبکه او را  یحاال مجبور بود که با واکنش جزر و مد و ترس
از دست دهد. دهانش  سمت کی یپارو را از رو کیبود  کیاز دست رفت، نزد قیدست داد و دوباره تعادل قا

 گرفت.  قهیدق نیخرآو آن را در  اختدانپارو چنگ او به دنبال  ،به خاطر ترس خشک شده بود

 یم ایآب به در قدر متوجه شد که هر خت،یر یم رونیب قیوار آب را از قا وانهید یکه داشت با حالت نیاونل
کرد. او داشت با احساس ترس  یم یرا خال ایکه داشت در نیمثل ا ،گردد یهمان قدر آب به داخل برم زدیر
کند. او با خودش فکر کرد:  یب را خالآ یشتریو خودش را مجبور کرد که با آرامش ب دیجنگ یم یا مارگونهیب
 گرفت.  یم یشیاما آب هنوز داشت از او پ بهتره. یطور نیا

جرز و مد برگشته  یبه اطراف داشت، و به لبه  قیحرکت قا یبرا حس غریزی خوبی لیو ،یخوش شانس با
 مشیبهتر به راه مستق قیقا ،یآب اصل انینبود. آزاد شده از دست جر یآب به آن تند انیکه جر ییبود، جا

 عتریرفت، آب سر یم وب فرآدر  شتریرفت، و هر چه ب یبه درون آب فرو م قاًیادامه داد. اما هنوز داشت عم
 . همراه بود یشتریب یبا سخت قیقاپارو زدن شد. و  یوارد م

 به او قوت قلب داد: نیاونل

 پارو بزن! تندتر پارو زدن ادامه بده!  به 

بود که انجامش  کیبه ساحل برگرداند. نزد یکند را به آرام قِیپاروها را بلند کرد و آن قا یدیمابا نا د،ینال لیو
 یباال یاز لبه  ایرفت. آب درفرو آب  ریکوچک سرانجام به ز قیاز ساحل دور بودند که قا یدهند. سه متر

دست و پا زدند و با  ،که تا کمرشان بود یبآ در یفرو رفت. وقت شانیپا ریدر ز قیو قاقایق شد  داخل قیقا
سطح  ریدرست در ز شان،وزن ریشده از زخالص  یمتوجه شد که کرج لی، وتلوتلو خوران پیش آمدند یخستگ

 را دنبال کرد.  او نیساحل کشاند، اونل یدوباره شناور شد، او آن را گرفت و آن را به قسمت جلو ،آب

 گفت: یعبوس یصدا

 ن؟یخودتون رو بکش نیخواست یم  

هایی پت و  خندشینبا ملوانش  نیبود. چند ستادهیآب ا یکنار لبه که  دندیبه باال نگاه کردند و ارک را د آنها
 بود.  ستادهیصورتشان در پشت سرش ا یبر رو پهن

 شروع به حرف زدن کرد: لیو

 ارک ...  جارل 

چرخاند. او آن را  یرا در دستانش م یککوچ یگفتن وجود نداشت. ارک داشت ش یبرا یزیمکث کرد. چ بعد
 پرت کرد. او گفت: لیبه سمت و
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 ؟یرو فراموش کرد نیا دیشا  

متر  یشش سانت دیاز چوب بود، شا یکوچک یکرد. استوانه  یرا بررس یآن ش لیبدشگون بود. و شیصدا
 شد.  رهیبه آن خ یدرک و فهم چیبدون ه ویلمتر عرض.  یو دو سانت طول

 داد: حیبا طعنه توض ارک

 رو  قیوارد شدن آب به قا یجلو نیچوب پنبه. ا میگ یراحت بهش م یلیکه ما ملوانا خ هیزیچ نیا
 سرجاشه.  یکه مطمئن بش هیخوب ی دهی. معموالً ارهیگ یم

گذشته را در  ی قهیپا درآمده بود، و ده دق شده بود، ازمثل موش آب کشیده فرو افتاد. او  لیو یها شانه
در را به خاطر شکستشان  یاز دلسرد یمیظاو حس ع نها،یا یبود. با همه  دهیچنگال محکم ترس به خود لرز

 یتبر باد رفته بود! بعد دس یلعنت یچوب پنبه  هیبه خاطر  شانیچوب پنبه! نقشه  هیکرد.  یمدرونش حس 
صورت  یمتر یجدا کرد، صورتش در چند سانت شیپاها یرا گرفت و او را کامالً از رو راهنشیپ یجلو میعظ

 در صورت او کرد: یغرولند یارک. اسکاند یعصبان

 کنم!  یبکن و بعدش من پوستت رو م یشکل نیکار ا هیرو احمق فرض نکن، پسر! دوباره  من 

 کند.  دیآن تهد مشمولرا هم  نیبرگشت تا اونل او

 دوتون!  هر 

و آن را بر  را از خودش دور کرد لیصبر کرد تا مطمئن شود هشدارش در کله شان فرو رفته باشد، بعد و او
 سخت ساحل دراز کش شد، کامالً شکست خورده.  یها سنگ یموز رنجر بر روآ. کارروی زمین پرت کرد

 نها گفت:آبه  ارک

 به کلبه!  نیبرگرد حاال 

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

                    

 

 گفت: یمنزجر، به آرام یهلت با لحن

 ؟می دونستین رو یا دیبان  

دو  نیاسبش ب یکه بر رو یکرد. کس یم گذرکوچک  یرودخانه  یاز رو یمحدب یمقابلشان، پل سنگ در
 در زره کامل بود.  هیشوال کیمسافر و پل نشسته بود 

بدون  یحت ،برداشت و آن را در زه کمان قرار داد ردانشیاز ت یکانیپ ،شانه اش رد کرد یدستش را از رو هلت
 :دیکند. هوراس پرس یدارد چه م ندیکه بب نیا

 هلت؟ ه،یچ اون 

 لب گفت:  ریداد ز یو عداوت تکان م نهیسرش را با ک که هلت

 یکه من برا یوقت مدن اون یهاست که بهش ادامه م ییکایگل نیا های یاز اون مسخرگ یکی نیا 
 شیمتیپل ق یتا اجازه بده از رو رهیخواد از ما باج بگ یاحمق م نیراهم عجله دارم. ا یادامه 
 . میبگذر

زره اش را با پشت دست راستش باال  خودکاله جلویکرد، مرد زرهپوش  یطور که هلت صحبت م نیهم
بدتر  یدر آن دستش بود حت نیسنگ یسه متر ی زهین کیکه  قتیحق نیبا ا و ،بود انهیناش یحرکت نیداد. ا

به  یبنگ یبا صدا در انجام آن حرکت، نیزه رارا از دست دهد و  زهین یدستش بر رو یبود جا کیشد. نزد
. دیکرد که به گوش آن دو مسافر رس جادیا یبرخورد مبهم یو آن حرکت صدا د،یکالهخودش کوب یه رکنا

 :دیکش ادیفر یمبارزه طلبانه ا ییبا صدا هیشوال

 1!یس -پونت یپسر س یاوانت د ور،ینیآراتز ال، مس س  

 یمغرورانه بود. هوراس م یریبه طور خطاناپذ یشرا متوجه نشد، اما لحن صدا شهوراس مفهوم کلمات
 .خواست بداند

 گفت؟ یچ اون 

 گفت: تیداد. او با عصبان یتکان م هیشوالسمت هلت به شدت سرش را به  اما

 بزار با زبون ما حرف بزنه.  ،خواد با ما صحبت کنه یم اگه 

 :دیکش ادیفر یبلندتر یبا صدا بعد
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 - Arrêtez là, mes seigneurs, avant de passer ce pont-ci! 
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 یآرالوئن! 

از  یبودند، هوراس متوجه موج ستادهیاز آن مرد ا که یفاصله ادر  یحت ،تشانیبه هنگام به زبان آمدن مل
 آرالوئنی هاداشت با زبان که  یصحبت کرد، وقت هیشد. بعد دوباره شوالدر حالت آن مرد استهزا  و ریتحق

 زد: ادیکرد. او فر یم صیقابل تشخ یکلمات را به سخت ظشیغل یکرد لهجه  یصحبت م

 ،1از رای پول مان بدونه این ک ب مان خرج بداین عابور کانین نمتاینین ،سراوران مان شماها. 

 :دیاز هلت پرس هوراس

 ؟یچ 

 به سمت او برگشت. او گفت: رنجر

 پل من  یاز رو نیتون ی... نممییان من... البته منظورش مارمگه نه؟ اون گفت: شماها سرو ه،یوحش
 . نیعبور کن دینج بخراکه به من  نیبدون ا

 :دیپرس هوراس

 خراج؟ 

 داد: حیتوض هلت

 مثل  یکشور احمقانه بود، افراد نیا یتو یقانون واقع هیکالس باالست. اگه  یفرم از دزد هی نیا
که دلشون  یتونن هر کار یا ماون ه،یطور نیشدند. و چون ا ینم دهیکارا کش نیا هدوستمون هرگز ب

خوان که  یو از مردم م ،کنند یم یریها جاگ تقاطع ها و پل یها رو هیخواد انجام بدن. شوال یم
تونن مبارزه با اونا رو انتخاب کنن. چون اکثر  یاگه اونا نتونن خراج بدن، م عبور خراج بدن. یبرا

 . دن یاونا خراج م ،رو ندارنکامالً زره پوش  هیشوال کیمبارزه با  مهارتمسافرها 

داشت اسبش را در عرض  حاال مرد سوارکرد.  یاسبش به عقب نشست و مرد سوار را بررس یبر رو هوراس
مقاومت کردن دلسرد کند. سپر  را ازداشت آنها  یشک سع یب این چنینی یحرکت باکرد،  یجاده جلو و عقب م

و ساق  فلزیداشت، یها شده بود. دستکش نییاز نماد سر گوزن تز یزشت یکات شکلش با نشان خانوادگ
جابه جا شو که حاال  کالهِ شیبر سر داشت با پ یگرد خودو کاله پوشیده بود، شیساق پا یرو یفلز یبندها

از  یمیعظ لیبیبرجسته و سر باال. س ینیب کیبا  ،الغر بود خودکاله یپشت لبه  یه باال داده شده بود. چهر
 شیکه پ یوقت هیفکر کند که شوال ستتوان یزده بود. هوراس تنها م رونیباال رفته ب خودِکاله شیهر طرف پ

 :دیکند. او پرس یرا جمع م لشیبیس یورد با شتاب لبه هاآ یم نییکالهش را پا

 م؟یکار کن یچ دیحاال با خب  

 جواب داد: شیدر صدا میلحن تسل اندکیهلت با  

 ،پره و  یم رونیدفعه ب هیکه  یکنم. اگه به هر دزد کیفک کنم مجبورم به اون احمق ابله شل خب
شلیک به . اگر چه یه عوضی ام ،آزاد تنها متعلق به اونه خراج بدم یزندگ هی یبرا ایکنه دن یفک م
 شه. ب عذابرنج و  هیتونه ما یماون 
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این مرد شوالیه سوار نمی تونه به خوبی انگلیسی حرف بزنه. البته نویسنده هم روش خاصی برای کلماتش اتخاذ نکرده بود.  - 
 برای همین من سعی کردم جمالت رو به فارسی غلط )!( بنویسم. 
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 گفت: هوراس

 ده. اون حقشه.  یم تیاهم یره، اگه کشته بشه کمی ور و اون ور  نیمبارزه ا یاگه اون برا چرا؟ 

 داد: حیدر زه بود و آماده. او توض کانیپپایین آورد و آن را بر روی زینش خواباند، اما کمانش را  هلت

 مبارزه  هی ی. اگه تو تویسلحشور نیقوان گنیاحمقا بهش م نیکه ا یزیچ به اون شهیمربوط م نیا
تاسف باشه،  یجا دیکامالً قابل بخششه. شا ناو ،یبش یزخم ایکشته و  هیشوال هیوار با  هیشوال ی

فرض  قلبت یه پوک بنشونم،  یاون کله  یتو کانیپ هیاگه من  گه،یاما قابل بخششه. از طرف د
سفر  یاحمقا معموالً گروه نیمنطقه داره. ا نیا یتو یشیقوم و خو ایو  . اون مطمئناً دوستمیشه

 یبال هی نی. همون طور که گفتم اراه بیفتن خوان که دنبالمون یکنن. و اگه بکشمش، اونا م یم
 . هیلعنت

 کشان، شروع به بلند کردن کمانش کرد.  آه

آمد آن مرد به  ی. به نظر مانداختبود  ستادهیکه در مقابلشان ا یمرد متکبرآن به  یگرینگاه کوتاه د هوراس
. به وضوح، او برخورد بودتوجه  یکامالً بروبرو خواهد شد،  رانگریو یانیبا پا گرید هیکه چند ثان قتیحق نیا

در  یا دهیمد اآ ی. به نظر مبود به خودش مطمئن دهیکه رزه کامل پوش قتیحق نیبا رنجرها داشته و با ا یکم
 شیکالهخود بسته اش بنشاند. پ شیپ انیم در کانیپ کیتواند  یکه اگر هلت بخواهد منداشت مورد  نیا

 شنهادیپ دیدتر یبا کم تیهلت بود. هوراس در نها یها با مهارت یکس یبرا یآسان بسیار کالهخود باز هدف
 کرد:

 برسم؟  نیمن به ا یدار دوست 

 واکنش نشان داد. او گفت: رتیبود، با ح دهیراه رسی  مهیکه کمانش به ن هلت

 تو؟ 

 به موافقت تکان داد.  یهوراس سر 

 که  ی. و تا وقتامیاز پس اون برب ،خوب ،اما فک کنم ستم،یکامل ن هیشوال هیمن هنوز  یدون یم
 یدنبالمون راه نم یچکیبه در شده، ه دونیاز م گهید ی هیشوال هی توسطدوستاش فک کنن اون 

 افته، مگه نه؟ 

 :دیکش ادیفر یصبر یبا ب مرد

 نیاب بداوون جادرخاسته م  ب دیب شوما! ونیآق ! 

 را به سمت هلت باال برد.  شیابرو کی هوراس

 گفت: رنجر

 به کنار، اون  نایا یهمه  ست؟ین یادیبرات تعهد ز نیکه ا ینئ. مطممیجواب درخواستش رو بد دیبا
 ست.  دهیکامالً مهارت د ی هیشوال هی

 گفت: یبا دستپاچگ هوراس

 آره.  خب ... 

 ست.  ییخواست هلت فکر کند که او در حال خودستا ینم او

 مگه نه؟  ست،یام خوب ن یلیاون واقعاً خ اما 
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 :دیپرس دارطعنه  یبا لحن هلت

 ست؟ین  

 عالمت نه تکان داد.  هپسر سرش را ب آن ،رتیبا ح و

 اش رو  زهیداره. و اون ن یاسب نشسته. اون تعادل وحشتناک یچطور رو نی. نه واقعاً. نگاه کن ببنه
 تیولژ هی واکنش به ی. اون رو برانیو بعدشم سپرش رو بب ؟ینیب یمحکم به دست گرفته، م یلیخ

 بسته، مگه نه؟  نییپا یلیخ یناگهان

 را باال برد.  شیابرو کی هلت

 تونه باشه؟  یم یچ تیژول نیا و 

 حیتوض خیلی جدی یرنجر نشد. او با حالت یصداموجود در  زیمتوجه لحن طعنه آم وراسهمی رسید به نظر 
 داد:

 بعد یکن یات شروع م نهیس یست. تو با هدف گرفتن سپر بر رو زهیهدف با ن یناگهان رییتغ هی اون .
 . یاری یاون رو تا نوک کالهخودت باال م ،لحظه نیدر آخر

 ادامه داد.  شیدر صداای نه هالحن عذرخوا یکرد و بعد با کم یمکث او

 نهی. همش همتیگن ژول یدونم چرا بهش م ینم . 

. واقعاً به ستیپسر در حال بلوف زدن نآن که  ندیتوانست بب یبه وجود آمد. هلت م نشانیب یوالنط یسکوت
چانه اش را خاراند. او با متفکرانه  یکند. رنجر با حالت یصحبت م یزید در مورد چه چدان یمد مآ ینظر م

نبود، هلت  هوراساگر اوضاع بر وفق مراد  .ههوراس واقعاً چقدر خوب ببینم هباش دیمف هممکنخودش فکر کرد: 
 یکانیپل پ نگهبان دهان گشادِآن  سمت راحت به یلیالف رجوع کند و خ یتوانست به نقشه  یم شهیهم
 مشکل کوچک در کار بود.  کیاز  رتشیکند. اگر چه، ب کیشل

 یندار یا زهی. ظاهراً تو نیرو انجام بد یتیژول چیه یتون یتو نم البته . 

 به موافقت تکان داد.  یسر دییبا تا هوراس

 دیآب کنم. نبا ریاستفاده کنم تا سرش رو ز باری که از کنار هم رد میشیم نی. مجبورم از اولبله 
 باشه.  یمشکل بزرگ

 :دیکش ادیفر هیشوال

 نیب بداواجو دی! شوما بونیآق! 

 گفت: یلب ریاش ز یدر همان حالت قبل هلت

 ،باشه، آره؟ یمشکل دیخفه شو. خب نبا اُه 

 عالمت نه تکان داد.  هبرا بر هم فشرد و سرش را مصممانه  شیلبها هوراس

 ،بندازه.  نیرو زم زهیبوده سه بار اون ن کیاون نزد میهست نجایکه ما ا یوقت ازنگاش کن، هلت.  خب
 . ادیتونه از پس اون برب یبچه ام م هی

به پسر بچه  کیاز  شتریب یبود هوراس بود، به سخت نجایکه ا نیو با گفتن آن، هلت مجبور شد لبخند بزند. ا
را  رشانیکه مس هیشوالآن  دست را از زهیتواند آن ن یبچه م کیگفت که  یم به وضوح، و داشت نظر می آمد

بود انجام  وراسکه خودش هم سن ه یورد که وقتآ ادیرا به  ییزهای. بعد هلت چاوردیمسدود کرده بود در ب
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مرد مضحک  اینخطرناکتر از  اریبس یبیبود، رق دهیآورد که هوراس چطور با مرگارث جنگ ادیو به  ،داده بود
. او دیدو اعتماد به نفس در آنجا ن تیعبه جز قاط یزیچ چیه کرد و یابیآن پسر را ارز گریبار د کیکنار پل. او 

 گفت:

 مگه نه؟  ،یزن یحرف م یدر مورد چ یکه دار یدون یواقعاً م تو 

 دییبه تا یبود. دوباره هوراس سر حاوی حقیقت یجمله ا شتریشد ب انیب یکه آن عبارت سوال نیبا ا یحت و
 تکان داد. 

 هیکه من  گهیم یدارم. سر ردن یشکل نیا یزایچ یبرا یحس هی، هلت. من فقط یهدونم چطور ینم 
 نچرالم. 

 مشیاوثال به هلت گفته بود. و ناگهان هلت تصم یها دشت یرا بعد از مبارزه  زهایهمان چ باًیهم تقر لنیگ
 را گرفت. او گفت:

 میروش تو رو امتحان کن ایخب، ب یلیخ . 

 او را مورد خطاب قرار داد. او گفت: یبلند یصبر برگشت و با صدا یب ی هیاو به سمت شوال 

 ،وار با شما رو انتخاب کرد!  هیشوال یهمراه من تعهد به مبارزه ا آقاه 

بود که تعادلش را به  کینزد باًیتقر آن مردنشست. هلت متوجه شد  نشیز یو راست بر رو سیخ شدمرد سوار 
 از دست دهد. او جواب داد: رمنتظرهیخبر غ نیخاطر ا

 ه! یراند یا هیشوال چیمره شوما هاوار؟ ه هیشوالنگ یج هی 

. او در ندیتواند بب یتکان داد و مطمئن شد که آن مرد آن اشاره را م دییتانشانه ی به شدت سرش را به  هلت
 زد: ادیجواب فر

 ،1نهیدو چ لوهیر هوراس از محفل فست! اون سِ هیشوالیه بله. اون  اُه . 

 به لب به خودش گفت:  ریکرد و ز یمکث او

 ستیباشه؟ مهم ن 2نهیدو چ پهیاون کر دمیشا ای . 

 : دیپرس هوراس

 ؟یگفت یچ بهش 

بست. هلت  یچپش م یبازو یآورد و بر رو یبود در م زانیکه در پشت آو ییداشت سپر مدورش را از جا او
 به او گفت:

 یر هوراس از محفل برگ بلوطگفتم تو سِ بهش. 

 نامطمئن اضافه کرد: یبا حالت بعد

 یبلوط کیکه بهش گفتم. ممکنه گفته باشم تو عضو محفل پنک هیزیچ نیفک کنم ا حداقل . 

 با اریاو بس یبرا یگر هیو شوال یلحشورس نیشد. قوان رهیدر نگاهش به او خ نا امیدیاز  ییدایبا رد ناپ هوراس
 :دیاستفاده کند. او پرس "سر هوراس "که از لقب  ستیمستحق آن ن دانست که هنوز یبود و او م تیهما

 کامالً الزم بود؟  اون 

                                                 
1

 - Feuille du Chêne 
2

 - Crêpe du Chêne 
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گذاشت  یاش را بر سر م یطور که هوراس کالهخود مخروط نیبه موافقت تکان داد. او هم یرنجر سر و
 اضافه کرد: 

 ،باشه. فک نکنم متوجه باشه که  هیشوال هی دیجنگه. اون با ینم یکه اون با هرکس یدون یآره. م اُه
 . یتو زره ندار

، را جمع شده بود شیشانه ها یشنلش بر رو ریکه در ز ،ربافشیحاال هم باال پوش رزه زنج نیهوراس هم 
 یگشت تا آن را آنجا بگذارد. هلت دستش را برا یم ییرا باز کرد و به دنبال جا ششنل وده بود یباال کش

 برد. او گفت: شیگرفتن آن پ

  .اجازه بده 

داد  ین کار را انجام مآهلت  یخودش انداخت. هوراس متوجه شد که وقت نیز یروبر ن شنل را گرفت و آو 
 تکان داد. او گفت: یاسلحه سرآن شنل آزاد کند. کارآموز به سمت  ریمراقب بود که کمان بلندش را از ز

 نیازی به اون نیست . 

 جواب داد: هلت

 ًدمیرو شن نیا قبال . 

 یسه متر یچوب ی زهیه با نک یدر حال آن مردزد به باال نگاه کرد.  ادیکه نگهبان پل دوباره فر یوقت بعدو 
 کرد گفت: یشد اشاره م یختم م یآهن سرش به سرنیزه ایاش که 

 زه ندارا. ایشوما ن هستود 

 جواب داد: هلت

 نیبجنگ ریکنه با شمش یم شنهادیهوراس پ سر . 

 با خشم سرش را به عالمت نه تکان داد.  هیشوال و

 کانم!ی زه ام استفاده مای! نه! مان از ننه 

 گفت: یرا به سمت هوراس باال برد. او به آرام شیابرو کی هلت

 دست  تیسه متر یایبشه که از مزا نیا اگه مشمول امخوبن، ا یلیخ یسلحشور نیقوان ادینظر م به
 فراموشش کن.  ،یبکش

 باال انداخت. او با آرامش گفت: یشانه ا یبه سادگ هوراس

 ستین یمشکل . 

 :دی، پرسباشد به ذهنش خطور کرده کبارهیبه  یکه فکر نیمثل ا بعد

 ،امیبرم از پسش برب شیکه اون قدر پ نیتونم بدون ا یکه م نهیمجبورم بکشمش؟ منظورم ا هلت . 
 موز گفت:آ. او به کارروی آن سوال فکر کردهلت  

 ،اون رو  یاگه کس ،به کنار انیا ینده. همه  نبه او یشانس چیباشه. اما ه یفک نکنم الزام خب
باشه که از مسافرا به زور خراج  پرزوراون قدر  ،بعد از اون ستیبه او داده. ممکن ن یبکشه درس خوب

 . رهیبگ

باال انداخت. او  یرو به رنجر باال برد.  هلت شانه ا یرا با حالت دردناک شیبار نوبت هوراس بود که ابرو نیا
 گفت:
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 ،بشهو معاف  دهیبخش یراحت نیاون به ا یکه بزار نی. فقط قبل از اهیکه منظورم چ یدون یم خب، 
 مطمئن شو که حالت خوبه. 

 :دیکش ادیفر هیشوال

 وریسن ! 

 اسبش فرو کرد.  یرا به پهلو شیزهایبغلش گذاشت و مهم ریاش را ز زهین او

 َذبحت کانم!  میا! درم مهباش دهاما 

بلندش را از غالف  ریهوراس شمش ،چرم به وجود آمد یشدن فوالد بر رو دهیکش یآهسته  سیه یصدا
 حمله ورش مواجه شود. او به هلت گفت: بیرا چرخاند تا با رق کریو ک دیکش رونیب

 کشه.  یهم طول نم قهیقد هی 

 کرد.     یرا ط یچند متر یبلند آن فضا ییها راند، و با گام شیرا به پ کریک بعد
 

 
 
 
 

 گری. دونداز پنجاه متر از کلبه ها دور ش شتریبکه منع شدند  نیو اونل لیآن فرار شکست خورده، و یدر پ
از بافتن  ،انجام دهندتا  افتی رشیدو اس یرا برا کارهااز  یدیجد ارک دسته یدر کار نبود.  یو ورزش دنیدو

از طناب  ییو تکه ها ریبا ق ندیولف وا ین بدنه ییپا یتا چسباندن تخته ها ،خوابگاه برای دیجد یننوها
 . رفتندیپذ تسلیم یآن را با حالت نیاونل و لیاما و ،بود سوزانیو  ندیفرسوده. کار ناخوشا

توجهی ها  یدو گروه از اسکاند نیبه تنش رو به رشد ب دتوانستن ینمآنها  شرایط، نیمحدود شده در احتی 
اعالم کرده  داد و فریادتنوع بودند، با  جادی. اسلگور و مردانش، که خسته شده بودند و به دنبال انشان ندهند

کرده بود که آن  شنهادیپ یکرد حت یم سیه لبانش را خشالق بخورند. اسلگور ک دیبا یبودند که دو آرالوئن
. او باشدپرده و رک به اسلگور گفته بود سرش به کار خودش  یعهده خواهد گرفت. ارک ب ررا خودش ب فهیوظ

طور از  نیشد و هم یگرفته بود خسته م شیکه اسلگور در پ یداشت به شدت از رفتار مسخره و پر از افاده ا
 کردند.  یانداختند و تقلب م یرا دست م ندیملوانان ولف وا یتیکه در هر موقع انش،وار مرد طنتیروش ش
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 ریمتحاز دریافتش  مقایسه کرد،اش  یدو زندانبا را او ارک  یو وقت ،پهلوان پنبه بود کیترسو و  کی اسلگور
 ینها به خاطر تالش براآاز  یا نهیک چی. او هتوافق دارداز هموطنش  شتریب نیو اونل لیکه با و ، اینشده بود

کرد. و حاال دور نگه داشتن اسلگور  یم همان کار امبه انج مبادرتآنها  تیفرار در دل نداشت. او هم در موقع
 دهیعق نیکرده بود. ا کتریارک را به آن دو نفر نزد یبه نحو ،منحرفش سرخوشی از شالق زدن آنها به خاطر

 لیاسکورکتجمعی بهم پیوسته برای به گند کشیدن هوای پاک  اسلگورمردان  که ارک بود یسرسختانه  ی
 بودند. 

 یشکل را بر رو یمنحن یو چند چاقو ینیداشت چند س لیشام منفجر شد. و یوعده  یدر ط شبی تنش، آن
صرف می سوپ در کنار میز دیگری بزرگ  یقابلمه  کیداشت با مالقه از درون  نیداد. اونل یقرار م زیم کی

خم  کشیدرجه  قیاسلگور و رف نیاو ب یشدشان نشسته بودند. وقترکه ارک و اسلگور با ملوانان اجایی  ،کرد
 دیخند یاز مردانش م یکیحرف طور که به  نیکرد و هم هیاش تک یصندل یبه پشت اِسکرلبه ناگهان ، شد

 یساعد برهنه اش خال یپر برخورد کرد و سوپ داغ بر رو یبه شدت باز کرد. دستش به مالقه را دستانش 
 شد. 

که  چاندیرحمانه پ یاو را چنان ب یبازو د،یرا گرفت و او را جلو کش نیو مچ اونل دیبا درد نعره کش اسلگور
 کف اتاق افتادند.  یخم شد. قابلمه سوپ و مالقه بر رو زیم یزنان بر رو و پا دست نلیناو

 تنبل!  ینگاه کن، خوک آرالوئن نی! به ایبهت دختر! تو من رو سوزوند لعنت 

نگه  گرشیحال او را با دست د نیتکان داد و در هم نیجزغاله شده اش را در مقابل صورت اونل یبازو او
 یاش فرو م ینیب یاز سوراخ ها یزارآگوش  یبا صدا اسلگور توانست بشنود که نفس یم نیداشته بود. اونل

 شتاب گفت: ابد او ناراحت و معذب بود. او ب یبو حس کردناز  نیو اونل دیآ یم رونیرود و ب

 متاسفم . 

 . دیاز شدت درد به خودش لرز ،چاندیپ شتریاو را ب یبازو اسلگورکه و وقتی  

 زدیبه مالقه دستت رو تو خودت  اما . 

 یصحبت کن رلاسک هیبا  یدم چطور یم ادی من بود، آره؟ بهت ریتقص ! 

در کمربندش همراهش بافته شده بود و  با سه طناب کهرفت ی طور که دستش به دنبال شالق کوتاه نیهم
 یکرد آن را بر رو یو ادعا م دینام یم عامل تشویقشد. او شالقش را  اهیکبود و س تیصورتش از عصبان ،بود

واضح و کامالً  نیباور نداشتند. اآن را شناختند  یکه او را م یکه کسان ییادعا -برد یپاروزنان تنبل به کار م
دختر جوان  کیپاروزن تنومند بزند. اگر چه  کیبه  یضربه ابا آن شالق که او جرات ندارد  مبرهن بود

 بود.  یبود. مخصوصاً حاال که او مست و عصبان یموضوع متفاوت

کرد. در داخل کلبه، به  یکلبه ناله م یحاضر در مقابل تخته ها شهیهم بادِ رونیدر سکوت فرو رفت. در ب اتاق
 حرکت ماند.  یدور اتاق ب یِروغن چراغ هایآتش و  و پر از دودنامطمئن  در نورِ یلحظه ا ینظر آن صحنه برا

سر و صدا انبوه  یب لیو قاتا گرید یکه در مقابل اسلگور نشسته بود به خودش فحش داد. در انتها ارک
 یآن سرخ یبر رو ،اسلگور قفل شده بود یبر رو یگریمثل هر کس د گذاشت. نگاهش نییها را پا ینیس
 دزر یها انددن نیباز زبانش که  یبر روهمین طور درون چشمانش، و در  صورت و درالکل  ی مارگونهیب

 را تر کند.  مشیضخ یها تا لب دیپر یم رونیرنگ و کجش مدام ب
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 برش ایو دو لبه که آنها از آن بر نیسنگ یچاقو کی -از آن چاقوها را برداشت یکیکارآموز رنجر ناخودآگاه 
شباهت به  یب ،متر یسانت ستیحدود ب طولبا کردند.  یاستفاده م زیم ی روی شده خوک نمک سود گوشتِ

 آشنا بود.  شیبرا از اینها شتریها آموزش با هلت ب که بعد از ساعت ییچاقو د،ساکس کوچک نبو یچاقویک 

حال مردان خودش  نیبود. با ا یو لحنش منطق آهسته اریبس تقالبا  شیمد. صداآسرانجام ارک به حرف 
بود.  یدر حال شوخ کرد معموالً یم ادیارک داد و فر یراست نشستند و توجه شان را به او جلب کردند. وقت

 خودش است. او گفت: تیموقع نیدر خطرناکتر ،بود لحن صدایش بم واو آرام بود  یدانستند وقت ینها مآ

 اون بره، اسلگور.  بزار 

 زد: ادیاز دستور او و لحن مطمئن دستور پشت آن. او فر یبه او اخم کرد، عصبان اسلگور

 بشه!  هیتنب دیکار رو از قصد کرد و با نیمن رو سوزوند! اون ا اون 

دوباره حرف زد، با  ی. وقتدینوش شیاز آبجو یبزرگ یز کرد و جرعه رااش دست د یدنیفنجان نوش برای ارک
 برخورد کرد.  رلاسکبا  یو آزردگ یاز خستگ یحس

 منه.  یگم. بزار اون بره. اون برده  یبهت م گهیبار د هی 

 کرد گفت: یبه اطراف اتاق م یعیکه نگاه سر اسلگور

 خب  ،یکار رو ندار نیکه تو قصد انجام ا میدیما د یدارن. همه  ازین تیو ترب انضباطها به  برده
 کار رو برات انجام بده!  نیا یا گهیوقتشه کس د

بکشد. اما  رونیبخودش را محکم او  یپنجه میان کرد از  یاسلگور را حس کرد سع یکه حواس پرت نیاونل
از همه  شتریکه ب ییآنها ،تن از ملوانان ولف فنگ نیگرفت. چند یشد و او را به راحت شاسلگور متوجه حرکت

 اعالم کردند. سلگورا اناتیموافقتشان را با ب ییآوا با هم ،مست کرده بودند
 یکند. او م حس یب یتوانست به جلو خم شده و اسلگور را با ضربه ا یم یکرد. او به راحت یارک مکث

در آن  ینبود. هر کس یکاف نیاش انجام دهد. اما ا یصندل بلند شدن از رویکار را بدون  نیا یتوانست حت
به همراه  یافتخار چیکار ه نیتواند بهتر از اسلگور باشد و انجام ا یمبارزه م کیدانست او در  یاتاق م
د. اسلگور گردو سرافکنده شده  ریخواست او تحق یبود و مشده  کسلاز دست آن مرد خسته و  رکا. نداشت

 آن را صورت دهد.  دیدانست چطور با یاستحقاق کمتر از آن را نداشت و ارک م

به جلو خم شد و شمرده شمرده و  زیم یماجرا خسته شده، و بر رو نیکه از کل ا نیمثل ا ،دیکش یآه او
. ارک با خودش فکر حرف می زدهوش ممکن  نیبا کمتر یموجود داشت باکه  نیمثل ا ،هسته صحبت کردآ

 .هاسلگور یذهن یها تیظرف یکامل و خوب برا یجمع بند کی نیاکرد، 
 ،از  یکیخوام تو مسئول مرگ  ی. نمسودم بودندو تا تنها  نیداشتم و ا یمن جنگ سخت اسلگور

 . یاونها باش

 . دیخند یرحم یبا ب اسلگور

 شالق خوب اون رو  هی ،یکنم. و از طرف یارک. دارم بهت لطف م ،ینرم بود یلیدو تا خ نیبا ا تو
 کنه.  یفرمانبردارتر م ندهیآکشه.  فقط اون رو در  ینم

 گفت: یبه آرام ارک

 اونجاست.  ه ست کهکنم. منظورم پسر یدر مورد دختره صحبت نم من 
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بود. اسلگور نگاه او را دنبال  ستادهیا اتاق سوسوزن یها هیسا انیدر م لیاشاره کرد که وجایی  با سرش به او
 ماجرا اخم کرد. سلگور به خاطر مفهوم نبودن امردان اتاق.  ی هیطور بق نیهم ،کرد

 به اون بزنم.  یبیقصد ندارم آس پسره؟ 

 تکان داد. او جواب داد:به نشانه ی تایید چند بار سرش را  ارک

 احتمالش هست که پسره بکشتت. و بعدش مجبورم  ،هدونم اما اگه شالقت دختره رو لمس کن یم
ندارم که اون قدر از منافعم رو  نیا یمادگآمن  ،کنم بکشم. و متاسفم مجازاتشکه  نیا یاون رو برا

 رو از دست بدم. پس بزار اون بره.  
شده بود، داشتند  بیان اطمینانیارک که با چنان لحن توام با  یحاال هم با سخنران نیها هم یاز اسکاند یبعض

 . وستندیمردان اسلگور به آنها پ ی. حتدندیخند یم

متنفر بود  شده بودارک واقع  یکه هدف جوک ها نیدرهم رفت. او از ا تیشد و با عصبان رهیاسلگور ت یشانیپ
کوچک  اریبس یکه آن پسر آرالوئن نیکردند ارک کامالً با تظاهر به ا یم رفک اسکاندی ها و او و اکثر آن

 :او با لحن تمسخر آمیزی گفتکرده بود.  ریاو را تحق ،برتر از او باشد یتواند در مبارزه ا یاحتماالً م

 یموش مزرعه. من م هیکه  خطرناکه ی. پسره به همون اندازه ایتو مشاعرت رو از دست داد ارک 
 . خرد کنمدست اون رو از وسط  هیتونم با 

 یحس چیاشاره کرد. ارک به او لبخند زد. ه ،قفل نشده بود نیاونل یبازو دور که به یهمان ،زادشآبا دست  او
 در لبخندش نبود. او گفت: یاز شوخ طبع

 بکشتت.  یگام به سمتش بردار هیکه  نیتونه قبل از ا یم اون 

. اتاق آن را ستیکردن ن یگفت او در حال شوخ یارک وجود داشت که م یدر صدا یکامل و آرام نانیاطم
را از  کرد تا خودش یحس کرد و کامالً در سکوت فرو رفت. اسلگور هم آن را حس کرد. او اخم کرد و سع

 دهیاو آن را ناد کهجا بود  نیا یزیو مغشوش کرده بود. چ رهیکشد. الکل مشاعرش را تب رونیماجرا ب نیا
که به نظر  یدر حال ،. اوردیاو را بگ یاما ارک دستش را بلند کرد تا جلو ،گرفته بود. او شروع به حرف زدن کرد

 گفت: ،اکراه داشت قتیدر مورد حق

 بکشه.  ین حرفااثبات ا یاون تو رو برا میبزار میتونمی کنم واقعاً ن فک 

 گرید یدر انتها یخال همین یکوچک براند یبشکه  کی یش بر رونگاهانداخت و  یاو به دور اتاق نگاه
 او درخواست کرد: . او به سمت آن اشاره کرد.دیدرخش شانزیم

 نگالیاسو نجا،یا ادیاون بشکه رو هلش بده ب . 

سراند.  تانشیزمخت به سمت کاپ زیم یکوچک گذاشت و آن را بر رو یبشکه  یروبر را معاونش دستش 
 گفت: یفیخند ظربکرد. او با ل یارک با انتقاد آن را بررس

 بزرگتره، اسلگور.   یکله  یحدوداً اندازه  نیا 

بشکه  ی رهیچوب ت یبر رو دیبرداشت و به سرعت دو سوراخ سف زیم یکمربند خودش را از رو یاو چاقو
 کرد.  یکنده کار

 چشماتن.  انیا میبزار بگ و 
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 انیبه آرنج او برخورد کرد. در م باًیتقر کههل داد و آن را در کنار اسلگور قرار داد  زیم یبشکه را بر رو او
 نیکنجکاو بودند که اآنها مد و آاز سر انتظار به وجود  یپچ پچ ،کردند یطور که تماشا م نیمردان اتاق هم

 یارک خدمت کرده بودند، اشاره ا هپل ب یو هوراک که در رو نگالیشود. تنها اسو یماجرا به کجا ختم م
موز آدانستند که پسرک کار ی. آنها مرا درک کرده بودندکه ارک در حال انجامش بود  برنامه ایاز آن  زیناچ

کمان  نجای. اما او ایه او احترام بگذارب دیست که با یبیبودند که او رق دهیرنجر است. آنها با چشم خودشان د
 کرده بود.  یراستش مخف یبازو ریدر ز لیکه و ییبودند: چاقو دهیبود را ند دهیکه ارک د یزینداشت و آنها چ

 ادامه داد: ارک

 ،طوره.  نیاما خب مال اسلگور هم هم کن،یبه هم نزد یکم هیپسر، اون  چشما  خب 

 مورد خطاب قرار داد.  میها به وجود آمد و ارک حاال آنها را مستق یاسکاند نیب یخوشسراز  یموج

 نه، باشه؟  ای شهیظاهر م یزیچ چشما اون نیب ایآ نینیو بب نیهمه با دقت نگاه کن 

 ریغ باًیکند. تقر ینگاه م زیم یرو یو با دقت به بشکه  کیکه آن را گفت، تظاهر کرد که از نزد نیهم و
مکث کرد، اما حس  یا هیثان لیکند. ونهم در آن اتاق کار او را دنبال  یگریقابل امتناع بود که هر کس د

بود کامالً واضح بود. به سرعت،  تادهفرس شیها برا یکه رهبر اسکاند یامیتواند به ارک اعتماد کند. پ یکرد م
 اتاق رد شد.  انیچرخان از م یو چاقو تاب دادعقب به را  شیبازوسر،  یاز باال یاو با پرتاب

و آتش را به خود گرفت به وجود آمد.  یروغن یها چرخان که نور قرمز رنگ چراغ ی غهیاز ت یکوتاه تابش
دو سوراخ کنده  نیب ینه کامالً در فاصله  -به چوب برخورد کرد زینوک ت ی غهی! تیتق بلند یبعد با صدا

 . دیبه عقب سر یمتر یسانتضربه ده آن فشار  ریشده. بشکه واقعاً در ز

. دختر به سرعت از او شددستش رها  از نیاونل یبازو اریاخت ی. بدیعقب پربه از ترس برآورد و  یادیفر اسلگور
ن آدر  البته و دیدر اتاق دو نیسرش به سمت در اشاره کرد، اونل باارک با اضطرار چون دور شد و بعد 

 . توجهی به او نشد یسردرگم

کردند و آن  دنیو بعد مردان ارک شروع به خند ،ترس در اتاق وجود داشت یاز رو داد و فریادی یک لحظه،
 زیم یرو رلاسکو  وستندیمردان اسلگور هم کم کم به آنها پ یکردند. حت نیپرتاب را تحس رینظ یمهارت ب
 یخاطر او را دنبال م نیا بهنبود. مردانش تنها  ی. او مرد پر طرفدارآن میز مردان به دور هب یبا اخم ،نشست

فصول تاخت و تاز با ارزش بود. حاال چند  یبرا یکشت کیفراهم کردن  یبرا یکاف یکردند چون به اندازه 
 کردند.    یم دیکه هنگام فرو رفتن چاقو در بشکه سر داده بود را تقل یخشن ادینها فرآتن از 

 زد: می رفت حرف  یطور که م نیرا دور زد و هم زیبلند شد و م مکتین یارک از رو

 تو مطمئناً حاال  ،کرده بود یریهدف گ یاشتباه کله ی چوبی هی یاسلگور، اگه پسره برا ،یدید خب
 کشتم.  یمجازات اون کار م یاون رو برا دیو من با یمرده بود

قوز کرده بود و  زیم یرو یا مهیبه طور نصفه ن رلتوقف کرد و به اسلگور لبخند زد که اسک لیو یکیدر نزد او
 . ارک ادامه داد:دیآ یم شیمنتظر بود که بعد چه پ

 تو مجازات کنم.  یبه مهم یترسوندن کس ایاون رو بر دیطور شد، من فقط  با نیحاال که ا و 
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و او را  د،یطرف سر پسرک کوب کیبر  یارک مشت بک هند ند،یآن ضربه در راه را بب لیکه و نیقبل از ا و
کلبه اشاره  یکف چوب یبر رو هوشیب کریکرد و به پ نگالیبه اسو ی. ارک نگاهدیکف اتاق کوب یرو هوشیب

 کرد. او دستور داد:

 لونه اش بنداز.  یادب رو تو یتوله سگ ب نیا 

و سرد  زیتم یکلبه، در هوا رونیبه درون شب قدم گذاشت. در ب یپشتش را به اتاق کرد و به آرام رکا بعدو 
. دیوز یاما حاال متعادل شده و به سمت شرق م د،یوز یبه آسمان نگاه کرد. آسمان صاف بود. باد هنوز م رکا

 بود. او به ستاره ها گفت:  افتهی انیپا لزیسامر گ

 رونیب میبر نجایاز ا وقتشه       . 

سوار بر اسب به  ی. دو جنگجوافتی انیپا هیدر کمتر از چند ثان د،یآن را مبارزه بخوان دیاگر بتوان ،آن مبارزه
از  یکرد، و ابر یا مدناهموار ص ی سطح جادهبر وار رشان تند یاسب تاختند، سم اسبان جنگ گریکدیسمت 

را مشخص  رشانیشد تا مس داز گرد و غبار به هوا بلن  یو توده ا ،دیچرخ یم هواشان در سر خاک در پشت
 سازد. 

 کیکه هوراس در تکن یتوانست ضعف یاش را رو به جلو نگه داشته بود. هلت حاال م هزین ییکایگل ی هیشوال
با حرکت  ،نگه داشته شده بود ینییمحکم در سطح پا یلیکه خ ،زهی. نوک نندیشده بود را بب اشآن مرد متوجه 

ن را بر مرکز آاحتماالً نوک  ،ر و قابل انعطافتر آن اسلحهآرام ت. نگه داشتن دیجنب یسو و آن سو م نیاسب به ا
 . دیلرز یمد و با هر قدم اسب مآ یرفت و باال م یم پایین زهیگونه بود، ن نیداد. و چون ا یهدفش قرار م

با آرامش کرد و  یشانه اش استراحت م یبر رو رشیراند و شمش یاسب م یهوراس به آسان گریطرف د در
 . حفظ کندد که وقتش بو یزمان برایقدرتش را  سعی داشت تا

که  یهوراس همان مانور نظام ندیانتظار داشت بب باًیبود. هلت تقر یعیطب نیا ،دندیسپر به سپر به هم رس آنها
لحظه بچرخاند. اگر چه کارآموز به  نیخرآمرگارث استفاده کرده بود را به کار برد و اسبش را در  یبر رو

 یکمان وار از رو ریبودند، شمش دهیهم رس یبه ده متر باًیتقر یو خط حمله را ادامه داد. وقت هراهش ادامه داد
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به سمت سپر هوراس  زهیکرد و بعد که نوک ن میدر هوا ترس یا رهیدا آن مد و نوکآ نییاستراحتگاهش پا
سر پسر باال برد. به  یرا گرفت و آن را شالق وار به باال و بر رو زهیکامالً ن دیچرخ یکه هنوز م ریمد، شمشآ

کرد متوجه شد که آن پسر کامالً در کاربرد اسلحه ها  یطور که تماشا م نیاما هلت هم ،کامالً راحت بودنظر 
سپر  یاش بر رو زهین فشار مورد انتظار روی که ییکایگل هی. شوالستنچرال ا بسیار با مهارتاستاد  کی

بدنش رو به جلو حرکت  یمقاومت چیکه بدون ه افتی یکرده بود به ناگاه خودش را در حال حسابهوراس 
 یکننده برا دیناام یدر تالش فرو می افتد. نیز یرودارد از و حس کرد  تاب خوردسو و آن سو  نیکرد. او به ا

 گرفت. محکم  را  شنیقاچ زشتن خودش، نگهدا

داشت کنترل  یکه سع یاز دست راستش استفاده کرد، همان دستکار انجام آن  یبود که برا یبد شانس نیا
 ریسدر مبود حاال  دهیهوراس رو به باال چرخ ریکه با نوک چرخان شمش زهیرا حفظ کند. ن نیسنگ ی زهیآن ن

زمان  کیدر را  زهینتعادل و  خودش توانست تعادل ینم شوالیهداد.  یانجام م بسیار بزرگ را یخودش کمان
 مد.آ رونیکالهخودش ب ریز خفه از یفحش ،فرو افتد زهیخودش را وادار کرد که اجازه دهد ن یحفظ کند، و وقت

شان رویارویی  نیدوم یکرد آن را برا یخودش را گرفت و سع ریشمش یکورکورانه دسته  میعظ یبا خشم او
 بکشد.  رونیب فکامالً از غال

  .داشت رویارویی کیمبارزه تنها  نیا بدبختانه،

و  ه شد،عقبش نگه داشت یپاها یچرخان بر رو حرکتیبا  کریو فوراً ک ،خارج کرد یرا از باز زهیهوراس ن یوقت
افسار استفاده  یسپرش بر روحاوی از زانوان و دست  ند،عبور ک شاز کنار ییکایگل ی هیکه شوال نیقبل از ا

  .خاموش سرش را تکان داد یدییدر تا هلت ،عقبش بچرخد یپاها یکرد تا اسب بر رو

 یهوراس ادامه م و آرام که مچ دست روان دنبال می کردرا  آرام و سبکر اویره هنوز آن حرکات دا ریشمش
 گریبه پشت کالهخود مرد د یزنگ دار بلند یو با صدا دیکمان وار چرخشمشیر  گریبار د کیداد و حاال 

 برخورد کرد. 

به خود  ،داشته باشد دیبا ییچه صدا نیدر آن کالهخود فوالد ضربه کرد که آن یکه تصور م یهلت در حال 
از  شکافته ورا ست فلز سخت نیساده ممکن  یضربه  کی .یاز آن بود که انتظار داشته باش شتریب یلی. خدیلرز

راست  کیضربه  میعظ یرویکرد و ن جادیسخت در کالهخود ا یتورفتگ کیعبور کند. اما آن ضربه میان آن 
 . وارد شدکه آن کالهخود را بر سر داشت  یا هیشوال یفوالد گذشته و به درون جمجمه  انیاز م

 کیبهم هم نزد یرامآبه چشمان شد،  یخال یرایهوشحس پنهان بود از  یکه از نظر دو آرالوئن هیشوال چشمان
جاده  یروواژگون شد و  نیز یآهسته از کناره  یلیخشوالیه . بعد ندبرگشت به حالت اول و بعد دوباره هشد
. بعد دبه حرکت چهار نعلش ادامه دا گریو همانجا بدون حرکت درازکش شد. اسبش چند متر د فرو افتاد یخاک

و  هو سرش را خم کرد ،چهارنعلش را آرام کرد حرکت ،براند شیاو را به پ گریکه د ستین یمتوجه شد که کس
 در علف بلند کنار جاده کرد.  دنیشروع به چر

جاده دراز کش  یبر رو ییکایگل ی هیکه شوال ینقطه ا یدر باال به عقب راند، و یاسبش را به آرام هوراس
 به هلت گفت: ی. او کامالً جدستادیشده بود ا

 ستیام خوب ن یلیگفتم که اون خ بهت . 
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که بر  ینتوانست مانع لبخند پهن د،یبال یبه خودش م و عبوس همیشگی اشرنجر که به خاطر رفتار کم حرف 
 جوان مشتاق مقابلش گفت: داو به مر شود.بصورتش نشسته بود  یرو

 یاومد یبه نظر م کارآمدکامالً  توی اون صحنه ی نبردخوب نبود اما مطمئناً  دیخب، شا . 

 راحت جواب داد: یلیباال انداخت. او خ یشانه ا هوراس

 دمیکه براش آموزش د هیزیچ نیا . 

او  یرو یاستخوان الف زن هم ندارد. مطمئناً مدرسه نظام کی یمتوجه شد که آن پسر در بدنش حت هلت
مرد  یورد. بازوها و پاهاآ یاشاره کرد که حاال داشت حواسش را به دست م هیداشته. او به شوال یخوب ریتاث

داد. او  یمرده م همیخرچنگ ن کیچون  یو به او ظاهر دادهانجام  یفیناهماهنگ و ضعآهسته، حرکات 
 جواب داد:

 دهیکه اونم براش آموزش د هیزیچ نیا . 

 اضافه کرد: بعد

 بود هوراس جوان.  یعال 

نثارت  هودهیب فینبود که تعر افرادیدانست که رنجر از آن  یهلت سرخ شد. او م نیاز تحس یبا خوشنود پسر
 :دیکرد پرس یبه دشمن فرو افتاده اشاره م رشیکه با نوک شمش یکند. او در حال

 م؟یکار کن یحاال با اون چ خب  

 مد و به سمت آن مرد رفت. او گفت:آ نییپا نیز یبه سرعت از رو هلت

 منه.  یباعث خرسند نیمن به اون برسم. ا بزار 

 ریدر ز یزیچ جیگ ی هید. شوالآورنشسته در  تیمرد را گرفت و او را به موقع ی قهیدست  کیاو با 
 یکه انتها ندیتوجه کند توانست بب یاتییجز نیچنبه وقت داشت  هوراسکالهخودش زمزمه کرد و حاال که 

 تیبه موقع اطور که هلت او ر نیبسته شده برآمده شده بود. هم کالهخودِ شیپ هر طرفِ در آن مرد بلیس
 من من کنان گفت: یجین گبا لح هیکشاند شوال ینشسته و راست م

 ،قربن متشکرام . 

نه  ،جاده به تقال افتادند اما هلت او را به عقب هل داد یبر رو شیداشت بلند شود پاها یطور که سع نیهم
 نقدر آرام. رنجر گفت:آ

 چیزی برای تشکر وجود نداره . 

 یلحظه ا یکوچکترش را در دست دارد. برا یمرد را گرفت و هوراس متوجه شد که او چاقو یچانه  ریز او
خفه، هلت بند  یاضربه  کیرد. بعد با آن مرد را بب یخواهد گلو یآن پسر ترسان مطمئن شده بود که هلت م

شد، هلت  دهیبند بر یداشت. وقت ینگه م او سر یکه کالهخود را بر روبندی  ،دیبررا  چانه آن مرد ریز یچرم
از درد سر  یکوتاه یناله ا هیجاده پرت کرد. شوال یکناره  یکالهخود را برداشت و آن را به داخل بوته ها

 شد.  هدیکش رونیهمچنان بسته به زحمت ب کالهخودِ شیاز پ لشیسب یچون انتها ،داد

. ستیدر کار ن هیاز جانب شوال یگرید دیئن شده بود که تهدمسرانجام مط .را غالف کرد رشیشمش هوراس
 یپشت اسب بر باال یکه از رو یکیشده بود و به آن  رهیمغلوب جغدوار به هلت خ یجنگجو در سمت دیگر،

 با لرز اعالم کرد: اوسر بلند کرده بود. چشمانش هنوز تمرکز الزم را نداشتند.  یسر آنها چون برج
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 نیبه رهتان ادمه بدا نیتون یم شوما . 

 .  دندیچشمان او در کاسه چرخ گریبر پشت او کوفت و بار د یهلت محکم ضربه ا

 ی هیهوراس شوالر دوست من. شانس برگشته و کامالً عادالنه. سِ ،یبرو به جهنم. تو شکست خورد 
 رو ببخشن.  تیموافقت کردن که زندگ هنیدو چ هلویال ف یمحفل د

 مرد لرزان گفت: آن

 ،ممنان.  اُه ... 

 یتا حالت رتیاز ح یوار به سمت هوراس انجام داد.  هلت که اجازه داد لحن خشن یمبهم و نظام یاشاره ا و
 شود ادامه داد: یمستول شیمور مور کننده در صدا

 تمتعلقات یهمه  اسب و، زره ،دست یساق بندها یگر هیو شوال یسلحشور نیچه، بر طبق قوان اگر 
 شن.  یر هوراس ضبط متوسط سِ

 :دیپرس یرباورید یهوراس با اندک   

 شن؟  یضبط م اونا 

 تکان داد. دییبه تا یسر هلت

 شن.  یآره. ضبط م 

 با ضعف اعتراض کرد: هینگه داشت. شوال نییهلت او را پا ،و قبل از آن ستدیکرد با یسع گریبار د هیشوال

 ساغ باندهام و ضره ام؟ مطمئناً نه؟  قربن...  اما .... 

 جواب داد: هلت

 ام مطمئن باش.  یلیخ 

 نیمفهوم کامل آنچه که ا یوقت ،دیلرز یگچ شده بود و م یدیبه سفکه همین حاال هم  گریصورت مرد د
 :دیحرفشان پر انیرنگ باخت. هوراس به م شتریرا متوجه شد ب بوده گفت یشنل خاکستر ی بهیغر

 ،شه؟ ینم بی دفاع یکم هیاون بدون اسلحه ها و ... اسبش  هلت 

 شهیدفاع م یبله مطمئناً ب . 

 مطمئن و کامل بود.  یجواب نیا

 یکه م یگناه یب یمسافرا دیگه برایکنه تا  یمایجاد سخت تر  تیموقع هیاون  یبراکار  نیا که 
 نکنه.  نیمکپل عبور کنن  نیا یخوان از رو

 متفکرانه گفت: یهوراس سر بلند کرد. او با حالتوجود موضوع در  درک

 ،دمیفهم اُه . 

 کرد گفت: یمعنادار به او نگاه م یکه داشت با نگاه هلت

 هوراس.  ،یرسوند انیبه پا نجایرو ا ی. تو کار خوبقاًیدق 

 اضافه کرد: او

 غارتگر رو از دور  نی. اما تو ایتا انجامش بد دیطول نکش قهیاز دو دق شتریتو ب یبرا نیاباشه  ادتی
با باف کامل و  ریزره زنج هی. و البته حاال ما شهیها امنتر م یمحل یبرا یو جاده کم یکن یخارج م
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می  میرسبکه  یبعد یدهکده  بهکه  میخوش فرم دار اریاسب بس هیسپر و  هی ،ریشمش هی ارزش،
 . مشونیشفرو

 :دیپرس هوراس

 نه؟یجز قوان نیکه ا یمطمئن  

 به او زد.  یهلت لبخند معنادار و

 ،دیطلب یما رو به مبارزه م یوقت دیدونه. با یرو م نیا مو کامالً واضحه. اونست عادالنه  نیآره. ا اُه 
 کرد. یدقت م شتریب

 نشسته بود گفت:  شیپاها یسرافکنده که رو ی هیبه شوال او

 میاریبافت رو در ب ریزره زنج رهنیپ ایه...   بلخوشگ حاال . 

 شروع به انجام آن کار کرد. هلت به همراه جوانش لبخند زد. او گفت: یلیم یبا ب جیگ ی هیشوال

 خوشم میاد کایلکه انتظار داشتم داره از گ یزیاز اون چ شتریب  . 
 

 
 

ترک کرد. اسلگور و  ایسکاندشمال شرق به سمت ا در جهترا  لیاسکورک یاسکله  ندیدو روز بعد ولف وا
 برسند تا بتوانند یموقت راتیتعم ی فهیبه وظقبل از عزیمتشان ماندند تا  در اسکورکیلمردانش پشت سرشان 

توانست حرکت به  یبود که نم دهید بیآن قدر بد آس شان یشان برگردند. کشت یاصل گاهیلنگ لنگان به پا
با  شان گاهیترک کردن زود هنگام پا ایاسلگور بر میادامه دهد. تصم افصول تاخت و تاز ر یغرب برا متس

 بهایی سنگین و گزاف به اثبات رسیده بود. 
داد که  یها اجازه م یبه اسکاندو  ،داده بود ریمس رییبود به سمت غرب تغ دهیکه هفته ها از شمال وز باد

چین  به دنبالشآب کرد و  یحرکت م یخاکستر یایدر یبر رو یبه راحت ندیرا برپا کنند. ولف وا یبادبان اصل
بخش و آرام  اطنش ،شد یم یبدنه اش ط ریدر ز لومترهایک یوقت ،شد. حرکتش یم دهیکشبرمی داشت و 
 ایبر نیو اونل لیر شد. تنها وت شدند روحشان با طراوات کتریشان نزد ملوانان به وطن یکننده بود و وقت

 ریغ یو با جو بایر،بود،  یا رهیمکان ت لیدرماندند. اسکورک یبخش یشاد فضای چنین نیشدن در ا کیشر
از هم جدا شوند. آنها  ودبود که ممکن ب یزمانپیش آمدن که آنجا بودند مانع از  ییها دوستانه. اما حداقل ماه
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ارباب  اوجود داشت که هر کدام ب یادیز احتمالدانستند که در هلشام به عنوان برده فروخته خواهند شد و  یم
 همراه شود.  یمتفاوت

 را دلگرم کند. او گفت: نیاونلهلشام  شان در  ییاحتمال جدابحث در مورد با  کرد یبار سع کی لیو

 رو  گهیهمد میهنوزم ممکنه بتون م،یبش ماگه از هم جدا ی. حتستین یبزرگ یگن هلشام جا یم اونا
 چهار ساعت و هفت روز هفته رو کار ستیتونن انتظار داشته باشن ب ی. بعدشم، اونا که نممینیبب

 .کنیم
چه  قاًیدق دیداده بود که با ادیبه او  نهایاز ا شتریب یلیها خ یبا اسکاند اتشیجواب نداده بود. تجرب نیاونل
 از آنها انتظار داشته باشد.  یزیچ

در  یهمدرد یبرا قیعم یانداخته بود و درد هیآنها سا یشد که بر رو یمتوجه سکوت و حالت غمناک ارک
برای نه. او  ایبمانند  یهست که مطمئن شود آنها در کنار هم باق یراه ایدانست آ یدرونش حس کرد. نم

 ازین چیخودش نگه دارد. اما او ه یآنها را به عنوان برده ها دتوان یم شهیهم البتهخودش استدالل کرد که 
 یاو در دفاتر سربازخانه ها زندگ ا،یدر اسکاند یرهبر جنگ کینداشت. به عنوان  یشخص یبه برده ها یواقع

 یخودش نگه م یرا برا یدو آرالوئن نیشد. اگر ا یم نیتوسط ابرجارل ها تام اجاتشیها و احتازیکرد که ن یم
طور مجبور بود مسئول اعمالشان باشد. او با  نیشان را بپردازد. و هم داشت، مجبور بود پول خوراک و لباس

 لب با خشم گفت: ریافکار را دور انداخت. او ز نیسرش ا دیتکان شد

 به جهنم.  نیاونا بر با 

باشد متمرکز کرد، با  رشیکامالً در مس یکه کشت نیا یرا بر رو افکارشراند و  رونیافکار را از سرش ب آن
 د. لرزان شناور بو یا غهیرا تماشا کرد که در محفظه اش با ت یسنگ یقطب نما یسبعانه نوک عقربه  یاخم

 ینیب شیکه ارک پ ییجا قاًیدق -دندیرس ایاحل اسکاندوس در یخشکیک روز دوازدهم سفرشان،  آنها به  در
 لیشد، و یانداخته م یکه به جارل کشت یزیآم نیتحس ینگاه ها انی. از مدر آن توقفی داشته باشندکرده بود 

 قابل توجه بوده است.        یشاهکارکار  نیا دیتوانست بگو یم
 اتییاز جز ندتوانست یم نیو اونل لیکه و ییشدند، تا جا کتریساحل نزد یرو، آنها به لبه  شیپ یگذر روزها با
 یمایاز برف مسلط بر س دهیپوش یها بلند و کوه یصخره ها دیرس ی. به نظر ماورندیسر در ب یشتریب

 . ندبود ایاسکاند

 برود به آنها گفت: یبان دهیشد تا از دکل باال رود و به مکان د یکه آماده م نگالیاسو

 استفاده کرد.  یعال یلیلوکا خآبی  اناتیاز جر اون 

آنها به عنوان  یدانست که زندگ یبه دست آورده بود. او م یمحبت واقع نیو اونل لیعاون شادمان نسبت به وم
که ممکن بود آن را جبران کند.  ییتا جا هدوستان یداشت با کلمات یخواهد بود، و او سع رهیبرده سخت و ت

به  نیاونلبرای و هم  لیو یهم برا یکم آسایشنه اش نابا توجه به حالت مهربا اش یبدبختانه کلمات بعد
 دکل بکشاند گفت: یبود تا خودش را بر باال زانیاز بادبان آو یهمراه داشت. او که بر طناب

 ،خونه.  میبرس گهیسه ساعت د ایدو  دیخب، با آه 

از  تتوانس یسرانجام دوباره مکه  پی. ولف شاشتباه از آب در آمداو حرف ، با چرخش اوضاعچه  اگر
ساعت و ربع بعد از آن  هیهلشام را حدود  یاسلکه  یکه دهانه  یظیمه غل انیاستفاده کند، در م شیپاروها
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که  یتا وقت ستادندیا یکشت یدر سکوت در پهلو نیو اونل لیبر آب روان بود. و یمحاصره کرده بود چون شبح
بلند و  یها رشته کوه یدامنه  انیگرفته در م انهینبود.  آش یمه سر برآورد. مکان بزرگ انیشهر هلشام از م

طبقه بودند و ظاهراً از الوار  کیو همه شان تنها  -از درخت کاج، هلشام احتماالً پنجاه ساختمان داشت دهیپوش
 بود.      یل و خاک چمنگاز کاه یبیرکشان ت ده بودند و سقفکاج  ساخته ش

ولف  یکشت شتریبحتی  ای ییده دوازده تا که ییاسکله واقع شده بودند جا یساختمان به دور لبه  یتعداد
 یمردان بر روو طرف کج شده بودند  کیرفته و از  شیساحل پ یرو ایدر بارانداز لنگر انداخته بودند  پیش

ها  یکشت یچوب یکه مدام تخته ها ییایمزاحم در یها گلو در مواجهه با حمالت ان می کردند بدنه شان کار
 یمد و هواآ ی. دود از اکثر دودکش ها باال مگرفتار بودند انیپا یب یدر جنگ ،بردند یم نیخوردند و از ب یرا م

 کاج سوخته معطر شده بود.  یالوارها یمست کننده  یسرد با بو

شهر با آنها  یها انساختم گریساخته شده بود که د ییاز همان الوارها اک،یبزرگ رن یسرسرا یاصل ساختمان
داد بر  یدار که اجازه م بیش یتر بود، با سقف ضیدرازتر و عر ،ساخته شده بودند. اما آن ساختمان بزرگتر

در مرکز شهر واقع شده و بر  مانآن ساخت متوجه شد لیسر بلند کند. وچون برجی  یشها هیهمساسر  یباال
 کاج. موانعی بیشتر از الوارهای  -شده بودموانع محصور یک سری خشک و  یو با نهر استمسلط  هرکل ش

از  ضیدراز و عر یجاده  کیبود.  ایدر اسکاند یساختمان ساز مصالح نیدسترس تردر چوب کاج به وضوح 
 . دیرس یم یاسکله اصل آن ساختمان بهموانع  انیم یورود

و  یگریفکر کرد که در زمان دبا خودش اسکله،  یا شهیآب صاف و ش یرو رِهبه ش کوتاهی با نگاه لیو
که با پوشش برف بر  یمیعظ یها کوهآن با  و زیبا، شده  فیرد یخانه هاآن احتماالً  ،یگرید طیتحت شرا

 . ، جلوه ای زیبا برایش داشتندسر آنها سر بلند کرده بودند یباال

طور که دو  نی. همبرای او خوشایند کندرا  دشانیجد یکه خانه  ندیبب یزیتوانست چ یچه، اکنون نم اگر
 گفت: یبه آرام لیشروع به بارش کرد. و یدر اطرافشان برف سبک ،کردند یجوان تماشا م

 سردتر هم بشه.  نجایکنم ا فک 

، در همین و فشرد آن را گرفت یبه آرام. او دیبه درون دست خودش خز نیحس کرد که دست لرزان اونل لیو
احساسات درونش میان که کامالً در آن لحظه در  یبدهد. حس یاز دلگرم یبود به او حس دواریامحال 
 بود.   گانهیب یموجود

 

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

                    

 

 کرد:  یادآوریهلت به هوراس 

 کنه.  یسپرت سفرمون رو راحتتر م یرو گفتم اون نمادِ بهت 

 دیدندکهخم شده بود،  نیقاچ ز یهلت بر رو یز پاهاا یکینشسته بودند،  شانیها نیز یطور که بر رو نیهم
 یرا بر پهلو شیزهایمهم ،تقاطع را بسته بود کیروبروشان به سمت  ریمس از یکه قسمت ییکایگل هیشوال

 شهر تاخت.  نیکترینزد تیاسبش فشرد و چهار نعل به سمت امن
 ،انداخت. او یکرده بود نگاه یسابقش نقاش سپر صافِ یبلوط که هلت بر رو برگِ به نماد سبز رنگِ وراسه

 گفت: ،شیاز عدم موافقت در صدا مرنگیبا رد ک

 یخانوادگ ینماد رسم چینشده باشم ه هیشوال یبه طور کامالً رسم که یکه من واقعاً تا وقت یدون یم 
 نخواهم داشت. 

کرد که هلت به  یفکر م یکامالً سخت و محکم بود و او گاه یتحت نظارت سر ردن سهورا یها آموزش
باال  یبه هوراس کرد و شانه ا یاز پهلو نگاه شویکند. رنجر ر ینم یتوجه کاف یگر هیرسوم و رفتار شوال

 کرد: یادآوریانداخت. او 

 نیاز ا چکدومیبا ه مبارزه ای هم یتون ینم ،یشده باشن هیشوال هیکه کامالً  یتا وقت ،یجور اون 
 . رهیرو بگت جلو یزیکه چ دمیند. اما انجام بدیها  هیشوال

نگهبان  غارتگرِ یها هیتوسط شوال رگید یدو مسافر شش هفت دفعه  ، آنپلروی در  شان ییارویرو نیاول از
 زیآم نیتوهبا سهولتی  باًیآنها تقر یمتوقف شده بودند. همه  کیتنگ و بار یها، و کوچه ها تقاطع ها، پل

 به در شدند.      ندایجوان از م یموز جنگجوآتوسط کار
 ،یگریبعد از د یکیقرار گرفته بود.  ریآن مرد جوان تحت تاث یاز مهارت و قدرت ذات ییحد باال درهلت 

 یماهرانه  یکرد، در ابتدا با چند ضربه  یواژگون م شان نیز یکنار جاده را از رو آن نگهبانانِ هوراس
 راسوهکه  یحسیک نیزه با  ،متعادل به دست آوردو  ،خوب و ستبر ی زهین کیکه  نیهم راً،یو اخ رشیشمش

بلند کرده و او را پرواز کنان به  نشیز یاز رو را بیتندر وار آن رق یحمله  کیبا  او مد،آ یاز آن خوشش م
قابل توجه از  یدو مسافر توده اآن کرد. و حاال،  یپرت م رویش، در پشت اسب چهارنعل دورتر، متر نیچند

بسته بودند که ضبط کرده بودند. هلت برنامه  ییاسب ها نیز یرده بودند که آنها را بر روحه گرد آوزره و اسل
 شد. ورا بفر ی فلزیشدند، اسب ها و زره ها و ساق بندها ین وارد مآکه به  یداشت در شهر بزرگ بعد

آن  تماشای خشنودی کاملی درکه  قتیحق نیرغم ا یو عل ،مهارت هوراس و تحسین دییتا یهمه  با ،هلت
آن که  یدنباله دار یرهای، از تاخباز می ماندند، در درونش حس می کرداز تجارتشان که قلدر  یکرکس ها
به  یبدون آنها، او و هوراس به سخت یکردند متنفر بود. حت یم جادیدر مسافرت هوراس و خودش اشوالیه ها 
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 دنیرس ،زمستان با برف و بوران نیکه اول نیا قبل از ، درستدندیرس یم ایاسکاند و کایدور گل اریبس هایمرز
 به آنجا را مشکل کند.  

 مزرعه یاز سکنه  یملک کامالً خال کیدر  یرانیو همین ی طور که در انبار غله نیپنج شب قبل، هم نیبنابرا
از رنگ سبز  یسطل کوچک وبود  دهیرا کاو دهیپوس یزنگ زده و ساک ها لیوسا یاتراق کردند، او توده  ای

را بر  یاو طرح برگ بلوط سبز رنگ ،کرده بود. با استفاده از آنها دایرا پ یخشک شده و کهنه ا یو برس نقاش
ر هوراس از محفل برگ بلوط سِ یبود که او انتظار داشت. آوازه  یهمان جهیبود. نت دهیسپر هوراس کش یرو
 دند،ید یدزد آمدنشان را م یها هیکه شوال نیهم شه،ینه هماما . حاال، اغلب کرد یآنها حرکت م شیشاپیپ

 کریک یآرام یکردند. هوراس که با سقلمه  یکه بر سپر هوراس بود فرار م یزچیآن  ندیگشتند و از د یبرم
 شد: ادآوریبرد  یم شیپ یکنون یشده  یرا به سمت آن تقاطع خال

 ره. شونه ام هنوز کامالً خوب نشده.  یاون م نمیب یتونم بگم متاسفم که م ینم 

 دنیبزرگراه داشت.  با د انیجنگجو یکل یاز آن دسته  یو قابل توجه تر شتریهوراس مهارت ب یقبل بیرق
مبارزه آن به  اقیبا اشت ، وداد یهوراس نم یوازه آبه  یتیسرکش شده و به وضوح اهم ،سپر یآن طرح بر رو

 یاز گرزش از لبه  یشان ضربه ایه زمبار یبود و در ط دهیطول کش یا قهیشان چند دقیبود. مبارزه  وستهیپ
 هوراس برخورد کرده بود.  یبازو یسپر هوراس رد شده بود و به باال یباال

 کیبا  ،گرفت یضربه را گرفته بود، اگر آن ضربه را بازو هوراس م یرویاز ن یادیسپر مقدار ز ی خوشبختانه
 یبود. و چون چماق به آن جا برخورد کرد، باعث خون مردگو خرد شده سته شک شیبازو ،واضح ییدرست نما

که  نیبعد از ا هینثا مین باًیکرد. تقر یحرکت نم یشد و بازو و شانه اش هنوز آن طور که دوست داشت به راحت
 گریکالهخود مرد د یبه جلو یبد یهوراس با صدا ریبک هند شمش ی، ضربه به بازویش آسیب رساندچماق 

 یو با ضربه  روی زین تلوتلو خورد،هوش شده  یب هیبه جا گذاشت و شوال یگتورفت کی ،برخورد کرد
مجبور نشده بود که مبارزه  تخوشحال بود که از آن وق هوراسجنگل برخورد کرد. حاال  نیبا زم ینیسنگ

 کند.       
 هلت گفت:

 بازوت  یبرا یو ضماد میربخ ییدارو اهیگ یکم هی میبتون دی. شامیگذرون یشهر م یشب رو تو
 . میدرست کن

کرد، واضح بود که آن ضربه باعث  ینم یکه هوراس ناله ا نی. با ادیمال یرا م شیمتوجه شد که پسر بازو او
 . هوراس گفت:بودشده  یدرد قابل توجه

 رییتغ هی نیزم یرو دنیهمه خواب نیبعد از ا ،یرختخواب واقع هیشب با  هی. از این خوشم میاد 
 . ندهیخوشا

 . او جواب داد: دیکش یبا استهزا خرناس هلت

  ًیمثل من م رمردیپ هیکه  هیجالب زیچ یلیخ نی.  استیکه قبالً بود ن یزیاون چ ینظام مدرسهظاهرا 
پسر جوون به خاطر اون تمام بدنش خشک  هیکه  یدر حال ،باز بخوابه یفضا یتو یتونه به راحت

 . رهیگ یم سمیو رمات شهیم

 باال انداخت. او جواب داد: یشانه ا هوراس
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 خوابم.  یرختخواب م هی یحال خوشحالم که امشب تو نیباشه. با ا یطور نیا دیشا 

 را بفهمد. او گفت: نیهلت هم همان حس را داشت. اما قصد نداشت که اجازه دهد هوراس ا قتاًیحق و

 یکه همه  نیقبل از ا میرختخواب خوب و راحت برسون هیو تو رو به  م،یبهتر باشه عجله کن دیشا 
 بند. سمفصالت به هم بچ

داد  رییگام برداشتن را تغ یراند. در پشت سرش، تاگ فوراً نحوه  شیبه پ یا با چهارنعل آرامرهلت ابالرد  و
کرد کارش  یم تشانیمصادره شده که او هدا یکرده بود و با اسب ها رتیتا به آنها برسد. هوراس که ح

 . وستیهسته تر به آنها پآ یمختل شده بود کم

 یکم ،که حامل اسلحه ها و زره ها بودند ،یاسبان جنگ دنباله ی ،راندند یم ها ابانیخ انیطور که در م نیهم
 عالقه و توجه در شهر به پا کرد.    

را باز کنند. او  مسیرشتا  دندیدو یدوباره متوجه شد که چطور مردم م ،راند یطور که اسب م نیهوراس هم
بار  کیاز  شیگذشت ب یطور که از کنار مردم م نیهمو  ،شد یم ششد که به سمت یدزدک یها متوجه نگاه

 :دیهلت کرد. او پرس به ویاز سر کنجکا ی. او نگاهدیرا شن نهیدو چ هیپچ پچ کنان عبارت شوال

 گن؟  یم یچ 1رهایدارن در مورد زنج اونا 

بود. او به کارآموز جوان  زانیهوراس آو نیز یجلو کرد که از یسپر یبه نماد برگ بلوط بر رو یاشاره ا هلت
 گفت:

 برن. یبرگ بلوط به کار م یکه برا هیزنن. اون کلمه ا یحرف م نهیاونا دارن در مورد چ ر،یزنج نه 
 برگ بلوط. ظاهراً شهرت و آوازه ات پخش شده.  ی هیزنن: شوال یاونا دارن در مورد تو حرف م

 نامطمئن گفت:  یبا حالت اونه.  ایخاطر خوشحال است  نیبه ا ایاخم کرد. مطمئن نبود که آ هوراس

 نشه.  یدردسر چیباعث ه دوارمیام 

 باال انداخت.  یشانه ا هلت

 انتظار دارماون چیزیه که من . و برعکس دهیبع یلیخ ن؟یمثل ا یشهر کوچک هی یتو . 

تنگ و  آنجا یاصل ابانیدهکده بود. تنها خ کیاز کمی بزرگتر  باًیآنجا تقر ،شهر کوچک کی یبرا قتیحق در
مجبور بودند  ادهیتوانستند شانه به شانه حرکت کنند. افراد پ یدو اسب م یکه به سخت ییبا فضا ،بود کیبار

به خاطر و  -مردان سوار دهند هبروند تا اجازه عبور ب ها ابانیخ ی بکشند و به کناره واریپشت خودشان را به د
جا  ناهممجبور بودند  ،کردند یحرکت م مردان سوار در پشت آن یکه به آرام یکوتاه اسبان نظام دنباله ی

 د.  نبمان

و چسبان  یگل یریمس به عاًیسر یکه با بارش هر نوع باران یکامالً خاک ریمس کی سنگفرش نبود، ابانیخ خود
 یعیطب سایکمتر از مق فضایی در دیرس یکه به نظر م ،طبقه بودند کیشد. خانه ها کوچک و اکثراً  یبدل م

 گفت: یساخته شده اند. هلت به آرام

 ه دار. گمهمونخونه باز ن هیکردن  دایپ یرو برا چشمات 

ترس عادت  اًهلت بود. در آرالوئن او به سو ظن ها و گاه یبزرگ برا یتجربه  کیهمراه بدنام یک سفر با 
بزرگشان  یها با کاله رهیت یبود. شنل ها ندیرنجرها خوشا یهر عضو دسته  پیش چشمکرده بود که در 

                                                 
1

 - Chains  هوراس اشتباهاً کلمه یchêne   راChains  .شنیده است 
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 یرنجرها، همراه با اسلحه  فورمیونی کا،یدر گل نجایآمد ا یبودند. به نظر م یمردم پادشاه یآشنا برا یزیچ
، که هلت ستیبه آن ن یعالقه ا ایو  دیآ یناظران م دیچون کمان بلند و آن دو چاقو، کمتر به د یمشخص

 . آن خوشحال بود دانستنکامالً از 

او قبل از آنها حرکت کرده بود و مردم با همان  یشهرت و آوازه مشخصاً بود.  یکامالً موضوع متفاوت هوراس
 تیموقع نیکردند. ا یها به آن خو گرفته بود به هوراس نگاه م سال یکه هلت در ط ینانیظن و عدم اطم سو

در  پوشیدهاز جانب آن مرد جوان  یگرفته بودند که خطر اصل میکرد. اگر مردم تصم یهلت را کامالً خوشنود م
 قتیداد. و حق یمیک مزیت قطعی  راسبه او و هو موضوع نی، ایدردسر هر نوعبا حادث شدن  ،زره است

دشمن بالقوه چیزی بیشتر از یک در آن شنل مستتر کننده،  یتر مو خاکستر بود که آن مرد مسن نیا
 ست.  هوراس گفت:اخطرناک 

 باال.  اون 

 .  دیکش رونیهلت را از افکارش ب و
 هیساختمان بزرگتر از بق کیداد را دنبال کرد و آنجا  یپسر نشان م یکه انگشت اشاره  ییهلت سمت و سو

و نسبتاً به  ،خم شده بود ابانیخبه سمت  یلزکه به صورت متزل یدوم یبا طبقه وجود داشت،  ساختمان ها
بودند.  همدآ رونیاول ب یشد که از سطح طبقه  یم هنگه داشت زمختی یبلوط یها رکیتوسط ت یطور ناامن

جام شراب و  کیاز  یبیبدترک ریتصوو  ،خورد یتاب م میبا حرکت نس یباد و باران خورده به آرام یتابلو کی
 شده بود. هلت به کارآموز هشدار داد: یآن نقاش یپوسته پوسته شده بر رو یاز غذا با رنگ یبشقاب

 جنگل  یتو یباال نبر. ممکنه بتونرو توقعت  یلیرختخواب نرم و خوب خ هیدر مورد  بامش یبرا
 . یخواب داشته باش یبرا یراحتتر یجا

زود قضاوت او در مورد مهمانخانه  خواهند داشت.خواب  یبرا یزتریتم یاضافه نکرد که مطمئناً جا هلت
 .برعکس شد زیهمه چ کرده بود، و

 یبر رو یوقت دیرس یکامالً راست و قائم نبودند. سقف کوتاه و ناهموار بود و به نظر م وارهایکوچک بود و د
شدند. اما حداقل  یخم م تسم کیپله ها از  ،که به آنها داده شده بودند ندیرا بب یتا اتاق رفتند یپله ها باال م

 میشد که نس یباز م یعیباز وس یداشت که رو به فضا روشندلباز و بزرگ و  یبود و اتاق خواب پنجره ا زیتم
دار و  بیزمخت و ش یانبوه سقف ها یطور که از رو نیکرد. هم یرا وارد اتاق م یعصرگاه یخنک و تازه 

و  یانخانه چممد. مهآمزارع تازه شخم زده شده به سمتشان  یوکردند، ب ینگاه م رونیدرهم و برهم شهر به ب
 -بود ندیهمسرش هر دو مسن بودند، اما به نظر حداقل نسبت به آن دو مهمان رفتارشان دوستانه و خوشا

بدون سوار جمع شده  یاسب ها یکه بر رو دندیرا د ییکه انبار زره دست ها و زره ها نیخصوصاً بعد از ام
جوان به وضوح مرد با  هیگرفتند: شوال میخودشان تصم شیخانه به خط شده بودند. آن پهمانم رونیدر ب وبود 

داد و ستدها  ین که او همه یقابل توجه، با توجه به ا ینفوذبا با اعتبار و  یفرد ین طورست. و هم یاستعداد
 اسحسبا اکامالً  نی. ایخاکستر-شنل سبز ملبس به یرا به خدمتکارش واگذاشته بود، آن مرد ترشرو

عالقه  چیزاده ه بیجور بود که فرض کند مردم نجدر مورد تکبر و افاده فروشی نجیب زادگان  یانخانه چممه
 شب ندارند.   کیاقامت  یاتاق برا کی متیق رینظ این چنینی یموضوعات تجاربه  یا
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و هلت به  ،کنند لیشان را به پول تبد وجود ندارد که بتوانند در آن غنائم یبازار چیشد که در شهر ه مشخص
شب قشو کند. البته به جز ابالرد و تاگ. او شخصاً به  یمهمانخانه اجازه داد تا آنها را برا یپسرک اصطبل چ

 هوراس هم همان کار را برای کیکر شخصاً انجام می دهد. که دیده بودبود شده و خوشحال  د،یرس یآنها م

تا به آنها گفته بود هنوز شام  یشو شدند، دو همراه به اتاقشان برگشتند. همسر مهمانخانه چقها  اسب یوقت
 ده نبود. امآ دیگر دو ساعت یکی

 به هوراس گفت: هلت

 میبه بازوت بنداز یه نگاهیتا  میکن یوقت استفاده م از . 

ها  هلت، رختخواب ی. بر خالف گفته هادیکش یآه یدر رختخواب فرو رفت و با خرسند جیجوانتر به تدر مرد
موز آاز جانب هلت، کار یو موجدار. با اشاره ا دیسف یو ملحفه ها زیو تم میضخ ینرم و راحت بودند، با پتوها

کار  نیانجام ا یکه مجبور شد برا نید، و  همیسرش باال کش یرواز را  کشیباف و تونریزنج راهنیو پ ستادیا
 . دیبا درد نال یبه آرام ،اوردیشانه اش باال ب یرا تا باال شیبازو

ایجاد کرده بود  رنگ داده  رییکار چهل تکه از گوشت  تغ کیپخش شده بود، و  شیبازو یدر کل باال یکبود
 اطیاحت اشد. هلت ب یممبدل  یزرد بدرنگکبودی به  یو در کناره  تغییر می کرد اهیتا س رهیت یکه از رنگ آب

 نیهم هوراس .ستیدر کار ن یاستخوان شکسته ا چیکرد تا مطمئن شود که ه یکبود شده را بررس ی هیناح
 کرد گفت: یوارد م یبه دور کبود یکرد و فشار یکه انگشتان رنجر حرکت م

 یاو ! 

 :دیپرس هلت

 گرفت؟ درد 

 شد.او با خشم گفت:  رهیو هوراس با غضب به او خ 

 یگفتم: او نیهم یکه داشت. برا البته ! 

 لب گفت: ریمتفکرانه ز هلت

 اووممم . 

را بر  شیها درد دندان ازهوراس  در همین حال ،ور و آن ور چرخاند نیهوراس را گرفت و آن را ا یبازو  و
. دیاز دسترس هلت عقب کش و خودش رااز آن تحمل کند،  شترینتوانست دردش را ب تیفشرد. در نها یهم م

 :دیپرس شیدر صدا یاو با  لحن تند

 ًلذت می  هریگ یکه من دردم م نیاز ا یفقط دار ای ؟یاون انجام بد یبرا یکار یخوا یم واقعا
  ؟بری

 گفت: یبه آرام هلت

 دارم کمک کنم.  یسع من 

 . او گفت: دیعقب کشخودش را هوراس دست دراز کرد اما هوراس  یگرفتن بازو یبرا گریبار د کی او

 فهمم اون  ی. نمیزن یم خونکیو س ید یم رو فشار موخودت نگه دار. تو فقط باز شیدستت رو پ
 کمک کنه.  هتون یم یچطور

 داد: حیهلت توض 
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 نشکسته.  یزیشدم که چ یمطمئنم م داشتم فقط 

 هوراس سرش را به عالمت نه به سمت رنجر تکان داد.  اما

 نیکبود شدم، فقط هم یکم هینشکسته. من فقط  یچ چیه . 

. او دهانش را باز کرد تا صحبت کند و قصد داشت هوراس را مطمئن انجام داد میتسلسر از  یااشاره  هلت
 . و کمال به طور تمام -از دستان او خارج شد زیدارد کمک کند، که همه چ یکند که واقعاً سع

و  همسر مهمانخانه  رود، در باز شدب نیکه آن صدا از ب نیدر؛ و ناگهان قبل از ا یبر رو یتق کوتاه یصدا
آنها لبخند زد و  یوارد شد. او به هر دو شانیها رختخواب یبرا زیپر از بالشت تم یبا آغوش ، وبا شتاب یچ

 شد.  نیگزیجا یا درانهما یمحو شد، و فوراً با دلواپس شهوراس نشست و لبخند ینگاهش به بازورد بعد 

و به سرعت به کنار  د،یرا نفهم شیکدام از آنها معنا چیگفت که ه ییکایبه زبان گل عییسر یاو جمالت 
به او نگاه کرد که دستش  یتختخواب هوراس انداخت. هوراس با بدگمان یهوراس رفت و بالشت ها را بر رو

دلگرم  یو با نگاه ردرا برهم فش شیها کرد، لب یرا لمس کند. آن زن مکث یزخم یتا بازو ه بودرا دراز کرد
 کند.   نهیاجازه داد که آن زن زخمش را معا نانیکننده به چشمان هوراس نگاه کرد. هوراس با اطم

خدمات  میمحسوس و سبک انجام داد. هوراس که تسل ریغ باًیتقر لمس کردنیو با  مالیم بسیارکار را  نیاو ا
هلت کرد. رنجر اخم کرد و بر رختخوابش نشست تا تماشا کند. سرانجام زن عقب  به یآن زن بود نگاه معنادار

آنها را  ی. او برگشت تا هر دوندیرختخوابش بنش یهوراس را گرفت و او را برد تا در لبه  یبرگشت و بازو
 نامطمئن گفت: یکرد. او با حالت یرنگ داده اشاره م رییغت یحال به بازو نیمورد خطاب قرار دهد و در هم

 ستین یاستخوان شکسته ا چیه . 

 تکان داد. او جواب داد: دییبه تا یسر هلت

 کردم.  یفک م یطور نیهم 

که کلماتش را با  یتکان داد و بعد، در حال دییبه تا یسر یدو بار یکیکرد. زن  ینیف نیهوراس با تکبر ف و
 نیکمتربرای همین در بود  قیقاش ناد یآرالوئن و مجموعه لغات دستور زبان کرد، ادامه داد. یدقت انتخاب م

 . او گفت:می زدحد ممکن حرف 

 الزمه ...  .بد .. یها یکبود ،یکبود 

 . افتیبود که آن را  یکرد، به دنبال لغت یمکث او

 ییدارو اهیگ  ... 

 کرد.  دیدرست کردن ضماد را تقل یبرا اهانیگ دنیعمل سابدر آورد، و  دنیساب ادایبا دو دستش  او

 نجایا یذار ی... م یکن یرو خرد م اهایگ  ... 

 تکان داد. او به آن زن گفت: یتوافق سر یرا لمس کرد. هلت برا دهیب دیآس یبازو گریبار د او

 لطفاً انجامش بده. خوبه . 

 گفت:  اوکرد.  یگاهبه هوراس ن هلت

 آد کارش رو بلده.  ی. به نظر ممیخوش شانس یلیخ ما 

 گفت:  یبا لحن خشک هوراس
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 شدم که احتماالً تا حاال  یتو سپرده م یکه من خوش شانسم. اگه به خدمات پزشک هنیمنظورت ا
 دست نداشتم. گهید

کلمات را متوجه نشده بود، برگشت تا او را مطمئن کند، با  یمعنا هاگر چ ،دیرا شن شیآن زن، لحن صدا 
 داد و گفت: یکرد. او هوراس را دلگرم سرا لم یر کبودنرم چون پَ یو با دست ،آرام و زمزمه وار ییصدا

 یدرد چی. بدون هیکبود چیروز ... سه روز ... بدون ه دو . 

 هوراس به آن زن لبخند زد.  و

 استفاده کند گفت:از آن  دیجوان و مودب با ی هیشوال کیکرد  یچاپلوسانه که تصور م باًیتقر یبا لحن او

 ونمی. تا ابد به شما مدممنونم . 

را  شیو داروها ییدارو اهانیگ ریرود تا ذخا یکه م به آنها فهماندو اشاره  مایزن به او لبخند زد، و با ا آن
 یب میتعظ کی ،دیدخن یم زیر یکرد و با خنده امی ا ترک راتاق  آن زن یوقت ، و. هوراس بلند شداوردیب

 قواره اجرا کرد. 

 سمان چرخ داده بود گفت: آکه چشمانش را به سمت  هلت

 ،پوف.... لطفاً.      اُه 
 
 

 
 
 

و بزرگ که  عیآتش وس کیاز افراد حاضر، و  یادیبود. تعداد ز ادیز اریبس اکیرن یغذاخور یسرسرا یگرما
به طرز عذاب  را آنجا یبودند تا دما وستهیبه هم پ ،اتاق گسترده شده بوددیوارهای از  یکیدر کنار  باًیتقر
 . ودنشسته ب نیزم یآنجا بر رو رونیکه در ب یقیرغم برف عم یعل کنند،گرم  یآور

 ی کهسوم زیکه در طول آنجا گسترده شده بودند و م زیم کوتاه، و با دو یدراز و با سقف ،بود یبزرگ اریبس تاقا
 در مقابل آتش قرار گرفته بود.  گرید زیکه در مقابل آن دو م بود اکیرن استیر زیم
در هم گذاشته بودند و روی  بر یو برش یگراستآ چیکاج بودند که بدون ه یبرهنه  یالوارها های اتاقوارید

 یبه سخت ،از خاک رس و گل یبیبا ترک ، آن درزبه جا گذاشته بود یارشان درزوکه شکل ناهم ییجاهر 
 کیسقف خودش کج شده بودند تا سقف را نگه دارند،  با زوایاییاز کاج  یشتریب یشده بود. الوارها نگس
 یتوکار چیضخامت داشت. ه یمتر کیدر همه جا  باًیکه تقربود و کاهگل  یبافت و محکم از ن زیر ی هیال

پشت بام بسته شده بودند تا  یها هیبه دور پا میضخ یاز چوب ها یسبک تر نوارهایوجود نداشت.  در اتاق
 نگه دارند.  ی راکاهگل آن سقف
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کر  گر،یدیکزدن بر سر  ادیو فر دنیدر حال خوردن و آشام ،تسم یصد و پنجاه اسکاند کی باًیآن صدا، تقر
 . دکننده بود. ارک به دور و بر خودش نگاه کرد و لبخند ز

 ود که دوباره در خانه بود. خوب ب یلیخ

 ایابرجارل بود و  اکیرن ی. وقترفتیرا پذ اکیرن 2لفمنِی، ه1از آبجو از بورسا گرید یار بزرگلیوان بس کیاو 
او  بود. آن قوم مره یبود که مراقب روند روز ریمن مدلفیها، ه یاسکاند یهمه  انیجارل ارشد در مهمان 

پرداخته شوند، مهاجمان سر وقت فرستاده  ها اتیکشت شوند، مال کشاورزی شد که محصوالت یمطمئن م
درنگ و با  یب -مدآ یت مسکه بد یزیچهارم هر چ کی -آن تاخت و تازها یاز همه  اکیشوند و سهم رن

 داخت گردد. او گفت:ها پر پیهان ولف شدعادالنه توسط فرمان یحساب و کتاب

 ارک ،یداشت یو کار بد کسب.  

 کردند.  یرالوئن بحث مآو شکست خورده شان به  هودهیداشتند در مورد سفر ب آنها

 تاخت و  یاصالً شکار ما نبود. ما برا نی. امیکرد یم یجنگ طوالن هیهرگز خودمون رو وارد  دینبا ما
 نی. امیخارج بش زیو دوباره به سرعت و تر و تم میرو بردار میغنا م،ی. وارد شمیدیبرش د عیسر یتازا

 بوده.  یطور نیا شهیروش ماست. هم

فکر کرده بود. اما  نیبه هم می کرد، واگذاررا به او  یسفر نیچن اکیرن یتکان داد. وقت دییبه تا یسر ارک
 ارک گوش دهد.  حینبود که به نصا یابرجارل در حالت

 ادامه داد: فمنیه

 پول ما رو پرداخت کرده.  شیپ شیحال، مرگارث پ نیا با 

 آن حرف باال رفت.  دنیارک به خاطر شن یابروها

 رو پرداخته؟  شپول اون 

که به دست  یمتیهر غن یکرده بود که او و مردانش تنها برا کر. او فدیشن یحرف را م نیبود که ا یبار نیاول
. اما همراهش با ودهبشکست مسلم  کی هپیش آمدند و سفرشان با توجه به اتفاقات یدجنگ یم دوردنآ یم

 تکان داد.  دییبه تا یسر تیقاطع

 ،مردانتون  یخدمات شما و همه  ی. اون براستیاحمق ن ونهیپول در م یپا یوقت اکیآره. واقعاً. رن اُه
 کرد.  دیخواه افتیتون رو در گرفته. شما تمام سهم پول از مرگارث

هنوز . اما بورسا به دست آورده بودند یزیآن چند ماه گذشته چ یفکر کرد، حداقل، او و مردانش برا ارک
 او گفت: داد. یداشت به خاطر جنگ آرالوئن با تاسف سرش را تکان م

 ه؟یمشکل چ نیبزرگتر یدون یم  

 که ارک جواب بدهد ادامه داد: نیقبل از ا و

 ما  ،مورد نیاو در جنگن.  یها م یها مثل مبتد ی. اسکاندمیندار ستیاز خودمون ژانرال و استراتژ ما
 یها ستیما رهبرا و استراتژ م،یش یبه عنوان مزدور استخدام م ی. اما وقتمیدر جهان نیبهتر

 . میکن هیتکمثل مرگارث  ییبه احمقا میمجبور نیهم یکنن. برا تیکه ما رو هدا میخودمون رو ندار

                                                 
1

 - Borsa 
2

 - hilfmann 
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 تکان داد.  یسر دییبا تا ارک

 از اندازه هوشمندانه  شیان، ب یچیپ چیپ یلیاون خ یگفتم که نقشه ها یم م،یآرالوئن بود یتو یوقت
 . نبود

 زده شده بود. او اضافه کرد: رتیانگشت اشاره اش را به سمت ارک تکان داد. ارک از غضب آن مرد ح بورسا

 میاستفاده کن یآرالوئن یمثل اون رنجرا ییاز آدما میتون یحق با توه! ما م و . 

 گفت: ارک

 م؟یداشته باش ازیچرا به اونا ن ؟یگ یم یجد 

 ستیو استراتژ یرزم یها یطراح یکه برا ییمثل اوناست. آدما ی. منظورم افرادقاًیاونا دق نه 
نحو  نیما به بهتر یها گانیو از  ننیبزرگتر رو بب ریکه بتونن تصو ییتوانا نی... با اننیب یموزش مآ

 استفاده کنن. 

 نیو اونل لیبه موضوع ورک ا اتیذهن ،کند که آن مرد حق داشت. اما با ذکر نام رنجرها دییمجبور بود تا ارک
 :دیپرس یتفاوت یکه مشکل معامله کردن آنها را حل کند. او با لحن ب دید یم یشد. حاال او راه تهیمن

 ن؟یبزرگ استفاده کن یدور و بر سرسرا دیجد یاز چند تا برده  نیتون یم  

 او گفت: تکان داد. دییبه تا یفوراً سر بورسا

 ذهنت هست، آره؟  یتو ی. کسمیاضافه استفاده کن یاز برده ها میتون یم هشیما هم 

 به او گفت: ارک

 دختر.  هیپسر و  هی 

 کارآموز رنجر است.  کی لیبا خودش فکر کرد بهتر است ذکر نکند که و او

 قصد داشتم اونا رو میکرد ریدستگ کایمرز کلت یان. سالم و باهوشن. اونا رو تو یدو تاشون قو هر .
که  یطور نیشکست پرداخت کنم. اما حاال اگه ا نیکل ا یبرا یزیبتونم به ملوانانم چ شم تاوبفر

 شم اونا رو به شما بدم.  یشه، خوشحال م یپول ما پرداخت م یگ یم

 تکان داد. او جواب داد: دییبه تا یسر یبا خوشحال رساوب

 ًتونم از اونا استفاده کنم. اونا رو فردا برامون بفرست.  یم مطمئنا 

 گفت: یبا شادمان ارک

 ًحتما ! 

 ذهنش پاک شد.  انیو سرزنشگر از م بجویع یحس کرد موجود او

 کجاست؟ گهید یبجوآ یکوزه  حاال 

دربسته در کنار  یکلبه  کیبود، آنها در  نیو اونل لیسرنوشت و ایبر یریگ میتصم یکه ارک در حال یوقت تا
از  یکیلنگر انداخته بود. صبح بعد، آنها توسط  ندیکه ولف وا یبه نقطه ا کیشدند، نزد یبارانداز نگه داشته م

 یبررس ینیزبیآنها را با ر فمنلیبزرگ برد. آنجا ه یشدند، که آنها را به سرسرا داریرسا از خواب بوکارکنان ب
 یکارا شیزندگ یآد که تو یدختره خوشگله، اما به نظر نمکرد و از نظر گذراند. او با خودش فکر کرد، 

 ارشی. او به دستهنقش زیر ی، اگر چه کمهو سرحال یپسره، عضالن گه،یانجام داده باشه. از طرف د نیسنگ
 گفت:
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 اطیح یشپزخونه. پسره رو بفرست توآو  یتونه بره به غذاخور یم دختره   . 

 به بارِ ،نییپاطبقه شام به  یبرا ساعت بعد از غروب آفتاب، هلت و هوراس اتاقشان را ترک کردند و کی
آماده کرده بود. آن  را یتاس کباب خوش طعم ازبزرگ  یقابلمه ا یمهمانخانه چمهمانخانه رفتند. همسر 

دختر  کی. دنیجوش حالو در  ،بود زانیکنار اتاق جا گرفته بود آو کیکه در  یآتشدان بزرگ یقابلمه بر رو
که  بیدراز و عج ییها ورد، به همراه قرص نانآگرم  یپر از غذا یبزرگ یچوب یکاسه ها شانیخدمتکار برا

 کیدراز و بار یلیبود. آنها خ دهیندقرص نانی گونه  نیرگز اهبود که هوراس قبالً  یشان به گونه ا شکل
ها سفت و درونشان  به  آن نان ی هیروبودند تا قرص نان.  میضخ یعصاها هیشب شتریب نیهم یبرا ،بودند

گوشت ِ آب جذب یبرا یابزار مناسبها آنزود کشف کرد که  یلیبود. و کارآموز خ یسبک و پفک یریطرز دلپذ
کرد. هوراس آب  افتیدر اش ییغذا یاز شراب قرمز با وعده  یآن تاس کباب خوشمزه بودند. هلت جام بزرگ

 یرا با قهوه  شانیها فنجان وبردند،  یخوشمزه لذت م یآلبالو یپا کی وردنحاال داشتن از خو . دادسفارش 
از جانب رنجر  یکه با اخم خت،یقاشق سر پر از عسل درون فنجانش ریک پر کرده بودند. هوراس  یرینظ یب

 لب گفت: ریدنبال شد. هلت ز

 یبرد نیخوب رو از ب یقهوه  هی ی مزه . 

 همراهش خو گرفته بود. او به هلت گفت: یساختگ یریبه سخت گ گریباز شد. او حاال د ششیکامالً ن هوراس

 گرفتم.  ادیموز خودت آکه از کار هیزیچ نیا 

 نیدانستند به سر او و اونل یکه نم یفکر کردند، در حال لیآنها هر دو ساکت شدند، و به و یلحظه ا یبرا و
 من و سالمت باشند. یآنها ا یبودند که هر دو دواریو ام ،مدهآچه 

آنها را از آن حالت به  ،تش نشسته بودندآکنار در که  اهالی شهراز  یگروه هبسرش ی سرانجام هلت با اشاره 
 نیروش هلت بود که ا شهیهم نیاتاق گرفته بودند. ا یدر انتها یزید. او و هوراس مرآو رونیفکر فرو رفته ب

 ندیاتاق را بب ی هیکه بتواند بق ندیبنش ییو جا محکم پشت سرش نگه دارد وارید کی شهیگونه عمل کند، هم
 ماند.  یباقمریی نا باًیو هم زمان تقر

 ایآمده بودند تا شام بخورند  ایبا ساکنان شهر پر شد،  جیخوردند، اتاق به تدر یطور که داشتند شام م نیهم
 یکیشده بود  هآبجو لذت ببرند. رنجر متوج ایچند جام شراب  دنیبروند از نوش شانیکه به خانه ها نیقبل از ا

ساز  کی ،کوک کننده یها با سوزن یگرید دمرو  دیکش رونیاز ساکش ب انبان یاز ن یاز ساکنان اتاق دسته ا
 نواخت. او به هوراس گفت: یرا م یکدو شکل تارِهشت 
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 شهیداره شروع م برنامه ی سرگم کنندهجور  هیآد  ینظر م به . 

کردند و  کتریرا به آتش نزد شانیها یافراد اتاق صندل گریکردند، د ینها صحبت مآطور که  نیهم و
 کنند. پر را دوباره  شانیها اش را فراخواندند تا جام سرو کننده اریو دست یمهمانخانه چ

خالف آن را شروع کرد، و  یآهنگ و نوازنده ی ساز زه دارکرد  با تن غم دار ینواز شروع به نواختن آهنگ ین 
د، شو طنین انداز یا وستهیبلند و پ  یا نهیپشت زم ریز ینواخت تا صدا بر زه سازش لرزان و تند ییضربه ها

 و آهنگ به ناگهان شروع شد. 
 یو افکار دوستان ،تسنش ینها فرو مآکه در روح  ییاتاق را پرکردند، صدا یمحزون و وحش  ییها با صدا ین

نوندگانش شافکار  یگذشته را به صف جلو یها نزماهمین طور افکار و  ،ها بود از دست رفته بودند که مدت
 . دورآ یم

بلند تابستان  یها که روز افتی یخودش را در حالهلت در اتاق گرم منعکس شد،  یقیموس یکه نت ها نیهم
 یها که سوال پر سر و صداو  زنقشیر یکریورد، و پآ یم ادیبه را دور تا دور قصر ردمونت  یها در جنگل

 یاو م نش،چشم ذه یورد. در جلوآ یاو م یعالقه را به زندگ  و ینو از انرژ یو حس دیپرس یم یانیپا یب
 یو پر از حس ،شعله ور یاش با کاله شنل، چشمان قهوه اشده  دهیژول یمو -ندیرا بب لیتوانست صورت و

 . یشوخ طبع ازسرکش 
آورد که پسرک به خاطر حس داشتن  ادیرا به  یورد، افتخار و غرورآ ادیرا در حال مراقبت از تاگ به  لیاو و
 آن دو برقرار شده بود.  نیکه ب یاز آن خودش نشان داده بود و آن ارتباط خاص یاسب

 یخاکستر یموها ، زیراوردندآ یها به او هجوم م توانست حس کند سال یبود که هلت م نیبه خاطر ا دیشا
اش  یرا به زندگ یو سرزندگ یو شوخ طبع یهمان حس جوان لیاز حد انتظارش بودند. اما و شتریب ششیر
 جررن کیکه بود  یو خطرناک کیتار یهاروش  با ندیخوشا در تضادی شوخ طبعی و سرزندگی اشورده بود، آ

 داشت آنگونه رفتار کند.  ازیاغلب ن

هوراس به او گفته بود که  یوقت، آن غرور و افتخار در درونش حس کرده به چه اندازهبه خاطر آورد که  او
در  ییکه چطور آن پسر به تنها نیدنبال کند، ا کایها را در کلت ورگال یروهایانتخاب کرده بود تا ن لیو طورچ

تش پل را در شود که آ ئنآتش کار کند و مطم یبر رو نیبود تا اونل ستادهیها و ورگال ها ا یمقابل اسکاند
 برگرفته است. 

د داشت. هلت با خودش ووج یو وفادار روح سرکش بود. آنجا شجاعت و قوه ابتکار کیاز  شتریب یزیچ لیو
مثل  لیوبا متوجه شد که افکارش در رابطه  هناگابه . و شد یم یرینظ یآن پسر رنجر بزرگ و بفکر کرد: 

 امکان نداشت.       نیاز ا شیبوده است که انگار آن احتمال ب نیا
از احساسات  یظاهر یکه هلت نشانه ا یجا به جا شد. از وقت یچشمانش با اشک به نم نشست و او با ناراحت

حداقل  لیو ،باال انداخت. او با خودش فکر کرد ی. بعد او شانه ا، زمانی بس طوالنی می گذشتنشان داده بود
نکرد تا آن  یحرکت چیه او ، وردمثل او را دا یمو خاکستر یه خرد شد رِیاشک از جانب پقطره ارزش چند 

 اشک ها را پاک کند. 
 یقینه، اما هوراس با موس ایآن پسر متوجه اشک ها شده است  ایآ ندیتا بب به جانب هوراس کرد یاو نگاه

تکان  یبه آرام شیها آن نشسته بودند جلو رفته بود و لب یکه با هم رو یزیم روی محسور شده بود و در
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و با  شه،یرب گرفته بود. هلت با خودش فکر کرد، مثل همض زیم یانگشتش ناخودآگاه بر باال کیخورد و  یم
 اشک انیغمبار در م ینت ها نیاو با اول ندیبکه ب خوب نبودپسرک  یغمبار به خودش لبخند زد. برا یحالت
احتماالً  اند،که شاه را به باد تمسخر گرفته  یخائن یاخراج یرنجرهافرو رفته است. رنجرها، مخصوصاً  شیها

 اخته شده بودند. سسخت و محکم  یاز ماده ا

و رغبت  لی. هلت و هوراس با مافتی انیاتاق پاداخل افراد سوی از  دیو تمج فیتعر ادِیبا فر گآهن تینها در
دست چشمانش را بپوشاند و رد رطوبت را در آنجا  کی ابو هلت از آن لحظه استفاده کرد تا  وستند،یبه آن پ

 پاک کند. 

د از جانب شنوندگان اجرشان را ش یپرت م یکه درون کاله ییمتوجه شد که اجرا کننده ها با سکه ها او
در کف اتاق به صورت وارونه در مقابل آنها گذاشته شده بود. او  یکه به طور ماهرانه ا ، کالهیکردند افتیدر

 . او گفت:دتکان دا یسر نوازندگان به سمت هوراس هل داد و به سمت یچند سکه ا زیم یبر رو

 وردند.   آرو به دست  نیرو به اونا بده. اونا ا نایا 
 یآن الوارها ریاتاق عبور کرد و سرش را از ز انیاز م ،تکان داد و بلند شد یاز ته دل سر یدییهوراس با تا

 نیبود که در اتاق ا ینفر نی. او سکه ها را در کاله پرت کرد و آخردیداشتند دزد یکه سقف را نگه م نیسنگ
تشکر تکان داد. بعد او دوباره با  یبرا یرو س دیرا دآشنا صورت ناآن زن سرش را بلند کرد و  یکار را کرد. ن
شروع به پر  وها بلند شد  ین یصدادر آنها،  دنیدمبا  گریبار د کیرا بلند کرد و  شیها ین یآرنجش صدا

 کردن اتاق کرد. 

که هلت در  ییدور شود. به جاکه شده بود اکراه داشت  عشرو یگریکرد، حاال که آهنگ د یهوراس مکث
را  نوازندگانکه  یکوچک تیمعج کنارباال انداخت و در  یشانه ا ،انداخت یها نشسته بود نگاه هیسا انیم

 نشست.  یزیمباالی  احاطه کرده بودند بر 

 یبود، که توسط ضربه ها یدر آن ملود یروزیاز پ فیلط ی. تنوجود داشت یمتفاوت تن از آهنگ تکه نیا در
 یم دهیبه جلو کش شتریتکه ب نیانواختن  یکه برا به وجود می آمد ،یمیدر آن ساز س میو ضخ یاصلهای زه 

و  دیچیپ یها م ین یصدا پیشاپیششکل  ییکدو ی لهیاز آن وس یدوام و طوالن یموجدار و ب یها شدند. نت
صورت  یبر رو یاز سرخوش یداشت. لبخند یم اتاق وا انیرا به ضرب گرفتن در م پا و دست انگشتان

نشد که  یو او اصالً متوجه تازه وارد دیچیبه درون اتاق پ یباز شد و تندباد ابانیدر رو به خ .هوراس نشست
 وارد اتاق شد. 

 یرینظ یخطرناک به طرز ب یها تیدر موقع یها زندگ متوجه شدند و هلت، که حواسش با سال هیچه، بق اگر
 در جو اتاق حس کرد.       یرییشده بودند، تغ زیت
 یحت دان ها شد. یقیشده به دور موس عافراد جم ریگ بانیگر یبدگمان باًیاز هراس و تقر یمد حسمی آبه نظر  

 . تنها کوتاهبودکه وارد شده  دیدرا  یبه باال کرد و مرد یزن نگاه یها به وجود آمد و ن کوتاه در نت یمکث
 بود تا متوجه آن شود.  یهلت کاف یاما برا رمحسوس،یغ باًیو تقر ،تمیمکث ممکن در ر نیتر

 شیده سال از خودش جوان تر. مو و ر دیشاقامت، مرد خوش فرم و بلند  کیشد.  رهیبه تازه وارد خ هلت
 یها یاز آن محل یکیداد. به وضوح  یبدشگون م یکه به او ظاهر شو پرپشت یمشک یو ابروها ،یمشک
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با نشان  هککرد  ییرونما یمشک یژاکت وباف  ریزنج یکه شنلش را کنار زد، از زره نیساده نبود. به محض ا
 شده بود.  دهیپوش دیکالغ سف کی یرسم

درخشان  یقبه  کیو  ،الط ی از جنسیها میدر کنار کمرش بود، با س یبه طور مشخص رشیشمش ی دسته
 کیکرد که او  یچرم نرم و بلندش مشخص م یسوار یاز همان فلز ساخته شده بود. چکمه ها که نیو سنگ

 ،بار رونینداشت که در ب یژاکتش. هلت شک یرو یبا توجه به نشان رسم ه،یشوال کی -جنگاور سواره است
، با توجه به رنگ غالب هایکامالً ساسب های از آن  یکیاحتماالً  -افتیرا خواهد افسار بسته ای  یاسب جنگ

 . بهیدلخواه آن غر

 چیبدون هنگاهش بود. چشمانش به سرعت اتاق را جاروب کرد،  یفرد یرد مشخصاً در جستجوتازه وا آن
 .    دیدرخش هوراس یهلت عبور کرد، و سرانجام بر رو یاز رو ،وار در عقب اتاق هیسا کریبه آن پ یتوجه
خودش. پسر،  یمحسوس، برا ریغ اًبیتکان داد، تقر دییبه تا یدر هم رفت و او سر ییبه طور جز شیابروها

 یبه آن بررس یتوجه چیحاال ه ه بود،حس نکرد هیشوال وروداز  یاصالً اثر بود و شده یقیمفتون موسکه 
 در اتاق بودند که متوجه آن بودند.  یگرید افرادبود.  اصلی اش عونداشت که موض ای مشتاقانه

 یبودند و منتظر بودند که حوادث ستادهیکه به تماشا ا دیسرش را دمو ه یمهمانخانه چ دیشد یاریهش هلت
دادند در  یم حیکه ترج نیاز ا ینشانه ا ،از ترس نشان دادند ییها نشانه یدهد. و چند نفر از افراد محل یرو
 باشند.  یگرید یجا

که  یوقت یدر دسترسش بودند، حت شیاسلحه ها شهیرفت. مثل هم زیم ریبه ز ردانشیت به سمتهلت  دست
و  دهیداشت همکنون زه اش کش هیپشت سرش تک وارید یبر روکه خورد، و کمان بلندش  یداشت شام م

که وقتی  ناهم ، درستقرار داد شیش رویدر پ زیم یورد و آن را در روآدر  ردانیاز ت کانیپ کیبود. او آماده 
 . دیرس انیابه پ هنگآ

نبود. تنها هوراس مشتاقانه دست زد و بعد متوجه اتاق در کار حاضر در از افراد  نیاز تحس یادیفر چیبار ه نیا
از خجالت و شرم بر  یو ردبود، شده  جیگ ،کرد یدهد، مکث یکار را انجام م نیاست که ا یشد که او تنها کس

 . دیدو شیگونه ها یرو
نان چبود و با  ستادهیاو ا یشش هفت قدمدر  هک، مردی مرد زره پوش در اتاق آگاه شدحضور حاال کامالً از 

 بود.     دهیبود که به سر حد اهانت رس هشد رهیبه او خ یقایاشت
تازه وارد تکان داد. هلت خوشحال شد که  یبرا یسر ییخوشامدگو یو برا افتیاش را باز یپسرک خونسرد

 ندیناخوشا یزیچ که کرد یحس م هوراس. ندازدیبه سمت او ن یکه نگاه شتهوراس آن قدر حضور ذهن دا
 دانست.  یرا م دیایتوجه ن دانیکه هلت به م نیابرتری در شرف رخ دادن است و 

هوراس، و  یبود، به همان بلند یبم و خشن بود. او مرد بلند قامت شیتازه وارد صحبت کرد، صدا سرانجام،
 یمرد با رد آنمرد خطرناک بود.  نیا .ستین ینوابیمبارز خ هیاون کامالً چهار شانه. هلت با خودش فکر کرد: 

 :دیاز استهزا پرس

 ؟یسلحشور برگ بلوط هست تو  

 .  ییکایمشخص گل یزد، اما با لهجه  یرا خوب حرف م یآرالوئن او

 مکث جواب داد: یبعد از لحظه ا هوراس
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 کنن.  یصدام م یطور نیکنم ا فک 

به طور   شیها خودش تکان داد و لب یبرا یسر ، اوکرد یم یسررا بر ب هوراسجوا هیمد شوالآ ینظر م به
 باز شد. او گفت: یاخند مسخره شین با یا مهینصفه ن

 که  ییدروغگو یسگ آرالوئن هیکه تو  نیا ای ؟یرو باور داشته باش تخود یتون ینم ؟یکن یم فک
 کنه؟  یها پارس م هیفروما یبرا

دست  یداشت او را برا یسع گریاهانت به او بود. مرد د یخام برا یتالش نیاخم کرد. ا شده سردرگم هوراس
با  ینشود. او به آرام کیبود که تحر یکاف برای همین این دلیلیکند. و  کیجنگ تحر یبرا یلیدلیافتن به 

 جواب داد: یتفاوت یبا ماسک ب دهیپوش یرتوص

 یدوست دار یطور نیاگه ا . 

 ،کرد سناخودآگاه سمت چپ کمرش را لم باًیو تقر یبه آرام هوراسمتوجه شد چطور دست چپ  هلت اما
باال  یشان در طبقه  در اتاق در پشتِ ریبود. البته حاال، شمش زانیآو یعیدر حالت طب رشیکه شمش ییجا
 خنجر مسلح بود.  کی هبود. هوراس تنها ب زانیآو

باز  هانریشر یکمان صورت هزد و لبانش ب یاال لبخند محشده بود. او  یرارادیهم متوجه آن حرکت غ هیشوال
کرد.  یبرداشت. حاال داشت مرد جوان را برانداز م یموز جوان و عضالنآبه سمت کار کترینزد ی. و او گامشد

کرد، با ظرافت و  یم کت. و او خوب حریعضالن اریکمر و به وضوح بسقسمت پهن، الغر اندام در  یشانه ها
بود.  لهیو ح ریاز تزو یرد چیجنگاور خبره بود. اما صورتش جوان و به وضوح بدون ه کی یکه نشانه  یتعادل

ی  و تیره اهیس یها نبود که مهارت یجنگاور نیمرگ با مردان بجنگد. ا یرانه تا پاانبود که مک یبیرق نیا
صورتش  دنیتراشتازه شروع به  اًیبد. پسرک تقراشب هختوآم بدون حس ترحمدر مدارس را مرگ  یمبارزه تا پا

به او احترام  دیکه بابود  ییاز آنها یکیشک  یبود و ب دهیاز آن مبارزان آموزش د یکیکرده بود. بدون شک 
 یمرد مسنتر همچنان گام ،داد یاش را انجام م یابیطور که ارز نی. همیکه از او بترس نی. اما نه ایگذاشت یم

 شد. او گفت: کتریزدبه جلو نهاد و ن

 هستم.  1وهیپارنید من 

 باال انداخت. او جواب داد: یشانه ا یداشته باشد. هوراس با شوخ طبع ییح انتظار داشت نامش معناوبه وض

 به حالت.  خوش 

 در هم فرو رفتند.  گریپرپشت بار د یو آن ابروها  

  تو. یکه با رفتار رذل صفتانه و مکرانه ات شکستم بد ستمیکنار جاده ن یها یاز اون دهات یکیمن 
 یاز هم وطنا یلیخ همون طوری که ،یبزدالنه ات من رو خلع سالح کن یها کیبا تاکت یتون ینم

 . یبه در کرد دونیمن رو از م

نه. اگر چه هوراس آنقدر عاقل  ایمطلوب را داشته اند  ریتاث زشیمآ نیکلمات توه ایکه آ ندیکرد تا بب یمکث او
 جواب داد: یباال انداخت. او به آرام یشانه ا گریننهد. او بار د یها را وقع بود که آن حرف

 یادم خواهد موند ناًمئمط . 
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جواب  ریبود. صورتش تحت تاث هوراس دستان نیب یدر فاصله  کلیدرشت ه ی هیو شوال ،گریگام د کیو 
 :دیکش ادیشدن. او فر نیاستنکاف پسرک از توههمین طور شده بود، و  دهیپوش تیهوراس با عصبان

 رو کشته یآرالوئن یترسوها شتریب ،یخارج یفضوال شتریجنگاور که ب هی! التمیا نیا یروانمن فرما، 
 از اونا بپرس! یکن ی. اگه باور نمنیسرزم نیدر ا ه ایگید ی هیاز هر شوال شتریب

در  یجواب چیه یلحظه ا یتش چرخاند. براآدور  یزهاینشسته به دور م یاو دستش را به افراد خشک شده  و
و او نگاه سبعانه اش را بر آنها چرخاند، و آنها را به مبارزه خواند تا با او مخالفت کنند. با آن نگاه،  ،کار نبود
بار  ،زمزمه کردند. بعد شیهااز ادعا لیم یب یدییلب تا ریفرو افتاد و زبه زیر  افراد حاضر در اتاق چشمان

اما رنگ  ،جواب داد بی تفاوت ی. پسرک آن نگاه را با نگاهبرگشت تا هوراس را به مبارزه بطلبدنگاهش  گرید
 کرد. او با دقت جواب داد: شیشروع به رنگ کردن گونه ها زقرم

 مونه.  یم ادمیطور که گفتم،  همون 

 . دیصورت پسرک درخش یبر رو وهیپارنیچشمان د

 کشه و زره و  یو خدعه م بیرو با فر ییکایگل یدونم که جنگاورا یدزد م هیل و دبز هیمن تو رو  و
 دزده!  یاسب ها و متعلقاتشون رو م

 نیکه در کل ا یمیدر اتاق به وجود آمد. سر انجام هوراس جواب داد. او با همان لحن مال یطوالن یسکوت
 حفظ کرده بود، گفت: شیمواجهه در صدا

 یکنم در اشتباه باش فک  . 

 :دیکرد. او پرس ینیبا خشم عقب نش وهیپارنیفرو نبرد. و حاال د ش رادر اتاق نفس یکس چیه

 دروغگو؟  یگ یبه من م تو 

 نه تکان داد.  یسرش را به نشانه  هوراس

 اطالعات غلط بهت داده.  ی. ظاهراً کسیاصالً. من گفتم در اشتباه نه 

 دستانش را گشود و کل اتاق را مورد خطاب قرار داد:  هویپارنید

 تحمله!  رقابلیغ نیند! اصورت خودم من رو دروغگو خو ی! اون تونیدیرو شن نیا شما 

 یاز دستکش ها یکی ،که دستانش را گشوده بود یهمان حرکت بابود،  ختهیآن نقشه ر یهمان طور که برا و
در اتاق بتواند  یکه کس نیو حاال قبل از ا دیکش رونیکمربندش قرار داده بود ب ریمحکم در زکه اش را  یچرم

 یدر حالت ،دکوبببر صورت هوراس  یلیس کیبه مانند  تا آن را را عقب برددستکش نشان دهد، آن  یواکنش
 یضربه  کیبرد تا  شیرا پ شاو دست ،یشادمانی از گرفت. با حس دهیشد آن را ناد یمبارزه طلبانه که نم

 ش بر صورت پسر بکوبد. کسخت با دست

 کنان عبوراتاق پرواز انیشد، و از م دهیکش رونیدستش ب انیاز م یینامر یکه آن دستکش با دست نیا فقط
 مد.  آلرزان در  یبه توقف ، وداشت دوخته شد یکه سقف را نگه م یبلوط یاز آن الوارها یکیکرد، و در 
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خوران به عقب برده  یسکندر نی. اونلیمماجراها از هم جدا شد نیا یبا خودش فکر کرد، بعد از همه  لیو

خودش  ویلزده در صورتش.  بتیمص نگاهیکرد، با  ویل،به  ش،به پشت سر یشانه اش نگاه یشد، و از رو
 گیسرزند از بی تفاوتی و یدست تکان دهد، و اشاره ا شیاو لبخند زد و برا یدلگرم یتا برا داشترا وادار 

دلگرم کردن  یتالشش براسعی و . دیخواهند د یدر مدت زمان کوتاه را رگیکه دوباره همد نیمثل ا ،بکند
تلو تلو  یزدند چند گام یزنگ م شیها گوش در حالی کهبر صورتش کوتاه شد. او  یسخت یلیبا س ،نیاونل

 غرولند کرد: طایبخش ح یناظر اسکاند 1راکخورد. تِ

 چقدر می تونی بخندیکه  دید میبرده! خواه فت،یب راه . 

 .دیزود آن را فهم یلیخ لیکم. و اریبس اریبود: بس نیا سوالآن  جواب

را برعهده داشتند.  هاکار نیندتریو ناخوشا نیسخت تر اطیح یها، برده ها یاسکاند رانیاس یهمه  نیدر ب
کردن  کارآسایش و راحتیِ حداقل  -کردند یکار م یکه در آشپزخانه و سالن غذاخور ییآنها -خانه یبرده ها

 شانیهاوپت انیمده در مآروز از پا در  یداشتند. ممکن بود که در انتهادر اختیار گرم را  یدر مکان یدنخوابو 
 گرم بودند.  هاپتوحداقل فرو افتند، اما 

برآورده بود  نیازکه بیرون خانه،  در و صعب ندیناخوشا وظایفیبود که  الزم ،گریاز طرف د اط،یح یرده هاب
کردن توالت ها و  یخال ،ی رفت و آمدرهایکردن برف از مسپارو تن، سشک زمیمثل ه - شوند را انجام دهند

 کردن اصطبل ها.    زیو تم واناتیب دادن به حآکردن آنها، غذا و  زیتم
کردند در  یآن فشار عرق م رین برده ها در زآ یشد. و وقت یانجام م دسر ییدر هوا دیکارها با نیا یهمه 

بست و  یم خیبدنشان  یبر رو دیرس یکارشان به اتمام م یشدند که وقت یمرطوب رها م ییها لباس انیم
 ربود.  یم شانیها بدن انیرا از م اگرم

از  ی بیرونسرمادیوارهایش به عنوان مانعی در برابر  که دندیخواب یم یو سرد رانیو یآنها در انبار غله 
 یدما برای یپوشش کامالً ناکاف کی -نازک داشت یوپت کیهر برده  کار کمی انجام می دادند. ساختمان
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 رشانیکه گ یا سهیککهنه  ایپوشش را با هر کهنه لباس و  نی. آنها ادیرس یانجماد م ینقطه  ریشب به ز
 . دندیجنگ یکردند. و اغلب سر آن م یم ییگداو یا  دند،یدزد یرا م زهایچ نیکردند. آنها ا یآمد کامل م یم

مبارزه کردند. او  سهیک کی یکه تا سر حد مرگ بر سر تکه پاره ها دیدو برده را د لیدر سه روز اولش، و
خطرناک  یواقع یمعنا بهناراحت کننده است.  نهایاز ا شتریب یلیبودن خ اطیبخش حی متوجه شد که برده 

بود،  اطیبه ظاهر مسئول بخش ح راکشد. ت یکردند به آن خطر اضافه م یکه تحت آن کار م یستمیبود. س
شدند.  یشناخته م 1تهیکه به اسم کم محول کرده بودتبهکار  و کوچک فاسد یرا به دسته ا شاراتیاو اختاما 

 گریبر سر درا  یمرگ و زندگ کردند و قدرتِ یعمل م یباال بودند که گروه یشش هفت برده با سابقه آنها 
نظم و انضباط  ،شتریب یمثل غذا و پتو شتریب یو راحت اراتشانیداشتند. در مقابل اخت یشان نگه مانهمراه

برده ها را  گرید فیاظکردند، و و یم نییرا تع یکار فیوظا ،کردند یرا حفظ م اطیبخش حی  رحمانهیب
را به  فیوظا نیبردند راحتتر یکردند و از آنها فرمان م یشان را م یچاپلوس کهکردند. آنها  یمشخص م

 افتندی یم یخودشان را در حال ،کردند یو مقاومت م کردهمخالفت  شان که در مقابل ییوردند. آنهاآ یدست م
  دادند. یرا انجام م یکارها نیو مرطوبتر نیخطرناکتر ،نیکه سردتر

داد. آنها تا  ینم ش بودتیمسئول ریزآنچه به  یتیراحت اهم یلیگرفت. او خ یم دهیرا نادشان  یعدالت یب راکت
حفظ نظم  یبرا تهیراحتتر بود اگر از کم یلیاش خ یداد قابل استفاده بودند، و زندگ یم تیکه او اهم ییجا

 نیاخوب  ،شدند یمعلول م ایکشته  از جانب برده های دیگر رمحتملیغ شورشیکرد. اگر آنها در  یاستفاده م
 بود.  آن راحتیپرداخت  یبرا اندکی یبها

 اطیروزش در بخش ح نیدر سومآن واقعه در افتد.  تهیمبا ک تش،یبه شخص با توجه ل،یبود که و یحتم نیا
یک سورتمه بر روی  یرا بر رو ینیگشت، و بار سنگ یرمشکستن ب زمیه تیاتفاق افتاد. او داشت از مامور

دانست به محض  یبود و او م سیعرق و برف ذوب شده خ یبه واسطه  شی. لباس هادیکش یبرف سبک م
 . دیاز سرما به خودش خواهد لرز ابد،ی انیآن فشار و تقال پا کهآن 

و با گذر هر  ،داد یانجام نم یادیبدن کار ز یگرما یابیباز یشد برا یکه به آنها داده م یکم ییغذا ی رهیج
، در زیر آن فشارخم شدهماماً شود. ت یاش محو شده و دور م یریکرد قدرت و انعطاف پذ یحس مویل  ،روز

بخش خانه  یبرده ها هک ییجا ،نار آشپزخانه توقف کندتا در ک دیو آن را کش د،یکش اطیبارش را به داخل ح
را گرم کنند.  میبردند تا آن مکان پخت و پز عظ یخرد شده را به داخل م یکردند و الوارها یم یآن را خال

که  دیرا شن ییصدا ،یرونیب یاز آشپزخانه ها یکیرفت، بعد از پشت  جیگ یسرش کم ستادیراست ا یوقت
 کرد.  یبا درد ناله م یگریکس د ، وداد یفحش م

 را بفهمد.     اهویآن ه لیسورتمه اش را رها کرد و رفت تا دل یبا کنجکاو او
گره دار او را  یگتر و تنومندتر با طنابرجوان بز کیدرازکش شده بود و  نیزم یرو دهیپسر الغر و ژول کی

 زد.  یشالق م

 گفت: زانیاشک ر ینقربا 

 ،دونستم مال توه!  ی! نم1گونیا متاسفم 
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 یگرم یشده بود و لباس ها هیتر به نظر خوب تغذ کلیدرشت ه متوجه شد که هر دو برده اند. اما جوانِ لیو
 یسالگ ستیرا در حدود ب شسن ویلپاره و لک دار بودند.  شیکه لباس ها نیرغم ا یعل ت،به تن داش

آزاردهنده  یگمانبد کی نیوجود نداشت. ا اطیدر بخش ح یمسن یهامتوجه شده بود که برده او زد.  نیتخم
 ماندند.  یزنده نم یطوالن یلیخبه مدت  اطیح یکه برده هااین، بدین خاطر بود  دیبود که شا

 بزرگتر گفت: جوان

 دم!  یم یدرس هیبهت  لمی! به خاطر دست زدن به وسا1کیراول ،یدزد هی تو 

 دید لیاش زد. و انهیتاز انهیوحش یمورد هدف قرار داد و با حالترا اش  یقربانطناب گره دار سر با حاال  او
چشم پسر کوچکتر دهان باز  ریدر ز یکرد زخم یطور که تماشا م نیکبود شد، و هم یصورت پسرک به سخت

وشاند. پبرهنه اش صورتش را ب یازوهاداشت با ب یزد و سع یم ادیفر کیرلوارا پوشاند. ش صورت نکرد و خو
 . ستدیاز آن کنار با شتریتوانست ب ینم لیزد. و یتمام شالق م یگریشکنجه گرش با وحش

طناب گره دار را گرفت، و  یکرد انتها یرا شروع م یگرید یگون ضربه یا یبه جلو برداشت و وقت یاو گام
تعادلش را از دست داد. تلو تلو خورد و اجازه داد طناب از دستش  گونی. ادیآن را عقب کش یعیسر یبا ضربه 

یا و  راکت دنیر داظانت باًیشود. تقر شجرات کرده مزاحم و مخل یچه کس ندیبرگشت تا بب رتیرها شود، و با ح
 تهیکم یاز اعضا یکیت مواجهه با اجر یگریکس د چی. هکه آنجا ایستاده باشد، را داشت گرید یاسکاند کی
 نداشت.    را

 یالغر روبرو بود که حدوداً شانزده ساله به نظر م کوتاه و یکه با جوان افتی یاو خودش را در حال رت،یبا ح
 گفت: لی. ودیرس

 بسشه. 

آمدن کرد. او  جلوشروع به  ،نیخشمگ ،گونیآشپزخانه پرت کرد. ا اطیح یطناب را به درون برف آب شده  و
و  بهیدر چشمان آن غر یزیکند. چ هیپروا را تنب یب ی بهیو آماده بود تا آن غر ،بود لیتر از و نیبزرگتر و سنگ

از نظر  او. و ندین چشمان ببآدر  یترس چیتوانست ه یرا متوقف کرد. نم گونیبود که ا ماده اشآدر حالت 
ست و هنوز تازه وارد ا اطیدر بخش ح آن غریبهمبارزه بود. اگون متوجه شد که  یده امآو  دهید نیتمر یبدن

 . نبود یبدبخت هدف آسان کِیرلوااست. مثل  ینسبتاً خوب طیدر شرا

 گفت: یخس یخس یحاال با صدا دهیسر ژولپ

 ،گون. یا متاسفم 

 او گذاشت.  یچکمه ها یرفت و سرش را بر رو تهیبه سمت عضو کم زیخ نهیاو س

 کنم.  یاون کار رو نم گهید 

اش را به عقب هل  یقربان شیاش از دست داده بود. او با پا هیاول یعالقه اش را به قربان گریحاال د گونیا
گون اصالً متوجه یاست و فرار کرد. ا یگرید زیگون معطوف چیکه توجه ا دیبه باال نگاه کرد و د کیرلواداد. 

 یگرینبود. اما راه د یراحت ینقربا یکی نیکرد. ا یم یابیشده بود، و او را ارز رهیخ لیرفتنش نشد. او به و
 :دیحساب با دردسرسازان وجود داشت. او پرس هیتصف یبرا

 ه؟یچ اسمت 

                                                 
1

 - Ulrich 

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

                    

 

 بود. کارآموز رنجر گفت:شده  زیربا خشم  شیشده بود و صدا کیچشمانش بار

 کنن، یصدام م لیو 

 بار. او قول داد: نیتکان داد، چند یسر یگون به آرامیا و

 مونه.  یم ادمیرو  نیا 

 گماشته شد.  و پاروهادر کنار چاه به کار  لیبعد و روز

در مرکز  یهلشام از چاه بزرگمصرفی بود. آب  اطیح یبرده ها انیکار در م نیترسناکتر چاه و پاروهایش
شد، آب چاه، اگر مورد  یشروع م فصل سرماکه  نیشد. به محض ا یم نیتام اکیرن یدر مقابل کلبه  یدانیم

نصب کرده بر رویش  یزرگب یپهن چوب یها پاروها یاسکاند نیهم یزد. برا یم خی ،گرفت یتوجه قرار نم
 یکردن دسته  نییشود بشکنند. باال و پا منجمدکه کامالً  نیرا قبل از ا خیبودند تا دائماً آب را هم بزنند و 

 بود.  یطاقت فرسا و دائم یکار ند،وردآ یزمخت را در آب به گردش در م یچوب یها غهیتکه  ییاهرم ها آن
در کنار  یکس چیسرد بود، کامالً از پا در آورنده. ه یو کار ،مرطوبفضای کاریش برف، مثل پارو کردن 

مده بود. هر آحاال از پا در  نیاما از هم ،نصف صبح را در حال کار بودفقط  لیورد. وآ یدوام نم ادیپاروها ز
در دسته ای که سوخت. او پارو را بلند کرد،  یفشار مآن  ریدر ز شیپاهادر در بازوانش، کمرش و  یعضله ا

ب چاه آهم زدن سطح  نیاز آخر یا قهیچند دق وزمرده صاف شده بود. هن یها دست یدر توال ،ها سال یط
به آن  یچوب ی غهیکه ت نیشده بود. هم لین تشکسطح آ یبر رو ینازک خیحاال هم  نیاما هم ،نگذشته بود
 ترک خورد.   ، یخن سمت راندآسمت به  نیات از سرعو آن را به  برخورد کرد

تا از   خودش را چرخاند، و آب را به حرکت درآورد یخورد و پارو یعیچاه، همکارش تکان سر گرید یدر انتها
 کند.  یریزدن آن جلوگ خی

انگاشته  دهیاش ناد یلپرساتکان داده بود. اما احو گرید یبرده  یبرا یسر لیبود، و دهیدر ابتدا که از راه رس
 . زیر آن فشار درشان  یدائم یکردند، به جز ناله ها یاز آن موقع، آنها در سکوت کار م شد.

و  د،یرا شن شیمد. او صداآ دفرو ویل یشانه ها در بینبرد،  یبه کار م سشانیکه رئ ن،یسنگ ینوار چرم کی
حس شده بود.  یخاطر سرما بضربه در کار نبود. بدنش به آن از  یحس سوزش چیفشارش را حس کرد. اما ه

 غرولند کرد: سشانیرئ

 زنه.  یم خی رشیآب ز نیهم بزن یطور نی! اگه فقط سطحش رو انیببر قتریرو عم اونا 

را در  یچوب یبلند شد تا پارو شیانگشتان پا یاطاعت کرد، بر رودستورش را کرد  یناله م یکه به آرام لیو
آب را بر زده ی  خی پنجه ی. او دیاز آب به باال پاش یکار را کرد فواره ا نیا یوقتو زده فرو برد،  خیدرون آب 

 بدنش حس کرد.  یرو

از آن  یکی یبرا یدانست که وقت ی. مدبود که خشک بمان رممکنیغ باًیشده بود. تقر سیحاال هم خ نیهم او
شد، لباس  میداده اش  آنها اجازه، یکی از آن زمان های کوتاهی که به ندمتوقف شوکوتاه  یحت هااسترا

تمام  لرزشِ نیبدنش را خواهند ربود و دوباره لرزش بدنش شروع خواهد شد. ا ایزده گرم خیو  سیخ یها
کرد. او  یم دنیبدنش شروع به لرز ساکن می شد،که  نیترساند. هم یم دیگری زیاز هر چ شیاو را ب ،ینشدن

 شده بود که متوجه یتواند. او با افسردگ یکه نممتوجه شده بود و  رد،ین را بگآ یکرد به زور جلو یم یسع
 .   دبدن خودش را از دست داده بو یبر رو کنترلِ
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بود. تنها راه  دیام ن ناآدر مورد  یو او از انجام هر کار دندیزلر یو دستانش م به هم می خوردند شیها دندان
هم ها  یاسکاند یحت .افتی انیساعت کار پا جیکار بود. به تدر یشروع دوباره  ای بدنشگرم یابیباز یبرا

از  ،لرزان ل،یچهار ساعته در کنار پاروها کار کند. و فتیش کیاز  شتریتواند ب ینم یکس چیبودند که ه دهیفهم
 اش رسید،شده  نییخواب تع یکه به فضا نیت. همان به محل کارگران برگشتلوتلوخور ،رمق یپا درآمده و ب

 نهیس شیاها و پاه دست یبود تا دوباره بلند شود. او بر رو یانرژهر گونه فاقد  ،خورد و فرو افتاد یسکندر
 نازک.   یاندک پتو یگرمابه دنبال رفت،  زیخ

 در کار نبود!  ییاز او بلند شد. پتو یدیاز ناام یخس خس یناله ا بعد

بدن درهم شکسته  یحفظ گرما یبرا یدر تالشخودش را جمع کرد. اتاق کف سرد  یبر رو زانیاشک ر او
که شنلی نها حلقه کرد. او به شنل رنجر گرمش فکر کرد، آرا به دور  شیرا جمع کرد و بازوها شیزانوها ،اش
کل  ردشده بود از دست رفته بود. لرزش بدنش شروع شد و او حس ک ریتوسط ارک و مردانش دستگ یوقت

د و به سمت یرس شیها به استخوان میبه درون گوشتش نقب زد، مستق اًقیدهد. سرما عم ین راه مآبدنش به 
 شد.  یهر تک سلول بدنش راه

قابل تحمل و  ریمحصور در سرما بود. او خود سرما بود. سرما غ شیایبه جز سرما در کار نبود. دن یزیچ چیه
 به جز سرما.  زیچ چینبود. ه شیایاز گرما در دن یفیضع یپرتو چیبود. ه ریتاب ناپذ

و تکه  او خم شده است، یبر رو یزیچ دیگونه اش حس کرد و چشمانش را باز کرد و د یزمخت بر رو یزیچ
 در گوشش بود.  یرامآ یکشاند. بعد صدا یبدن لرزان او م یزمخت را بر رو ی سهیک کیاز  یا

 باش.  یست من. قووباش، د آروم 

حس پر از  چشمانش. اما نگاهش بود که منبع توجه ویل بودبود.  دهیو ژول شویر ،بلند قامت یبرده  کی
 . دیکشباال  به دور چانه اش شتریزمخت را ب یآن پارچه  زیانگت رق یبا حالت لیو و درک بودند. یهمدرد

 اش گفت: یناج

  میاریدووم ب نجایا میخوا ی. اگه مدمیشن انجام بدی کیرلوا یبرا یکرد یکه سع یزیچ اوندر مورد 
 م. 1ندل. من هَمیبا هم متحد بش یداب

 یکه سع نیهم شیخوردند و صدا یداشتند بدون کنترل به هم م شیها اما دندان ،کرد جواب دهد یسع لیو
 بود.  دهیفا ی. بدیکرد به کلمات فرم دهد لرز

 گفت: هندل

 رو امتحان کن.  نیا نجا،یا 

 . ستین شانیدر حال تماشا یانداخت تا مطمئن شود کس شبر به دور و ینگاه

 رو باز کن.  دهنت 

و محو با  رهیت یبا حالت لیدر دهانش چپاند. و یزیلرزان را از هم باز کرد و هندل چ یها نابه زور دند لیو
 خشک بود.  اهیگ کیاز  یمثل دسته ا یزیچ هیشب ،خودش فکر کرد

 پچ پچ کنان گفت: هندل

 شهیزبونت. بزار حل بشه. حالت خوب م ریرو بزار ز اون . 

                                                 
1

 - Handel 
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رهاشده و  حسِ لیکرد، و سیزبانش خ ریکه بزاق دهانش آن ماده را در ز نیناگهان، بعد از چند لحظه، هم و
 شد.    یرا در درونش حس کرد که در بدنش منتشر م اباشکوه گرم

پخش شد. او  شیدست و پا نموج تپنده تا نوک انگشتا یسر کی هیشبو  راند، رونیسرما را ب بایز یگرما
در  یرامآگرما به  یدر پ یکه امواج پ نیاش حس نکرده بود. هم یگدر کل زند یورآشگفت  زیچ نیهرگز چن
و  آسودگیلذت بخش  سفت شده اش با حسِ یرفت. عضله ها نیلرزش بدنش از ب ،شد یپخش مدرونش 
او تکان داد. آن چشمان  یبرا یو سر ندیرا بب به لبد کرد تا هندل لبخند . او سر بلننددیرامش رسآبه راحتی 
با آن  ویلبه راه خواهد شد.  رو زیدانست همه چ یزدند و او م یدلگرم کننده لبخند م یتبا حال رینظ یگرم و ب

 صحبت کرد و گفت: یبه سخت شخورده در دهان سیخ یتوده 

 ه؟یچ اون 

 به او گفت: یبه آرام هندل

 داره.  یگرمابخشه. اون ما رو زنده نگه م اهیگ اون 

زد. هندل کارش را  یکرد و لبخند م یگون آن دو را تماشا میاتاق، ا ییانتها ی گوشه یها هیسا انیم در
 خوب انجام داده بود.   

 
 
 

با  شدستکش یخفه ا یبا صدا و دیکش رونیدستکشش را از دستش ب کانیکه پ نیپوش هم اهیس ی هیشوال
نگاهش  یا هیبه الوار ثان کانیپ نیگرفتن سهم فحش داد. فرو ،نشست میآن رفت و در درون الوار بلوط ضخ

بار متوجه حضور آن  نیاول یمده است. براآاز کجا  پیکان نیکه ا ندیتا بب دیچرخ یانمرا جلب کرد، بعد با بدگ
حرکت کرد و به درون  زیکه هلت از پشت م یعقب اتاق شد. بعد در حال یها هیو نامشخص در سا رهیت پیکر

ده بود. کمان دار ان آمآکه همکنون در زه  یکانیبا پ ،متوجه آن کمان بلند شد هیمد، شوالآ یینور و روشنا
کرده  هرا مشاهد شاز مهارت یحاال نمونه ا نیهم وهیپارنیاما د ،بود هکمان را به خودش نداد ندیزحمت کش

چشم به هم زدن کمانش را بکشد و  کیتواند در  یت که مسروبرو یت که با استاد کماندارسدان یبود. او م
 نستدا یکرد. م یکنترل م یستاده بود و خشمش را به سختیحرکت ا یب یلیخدیپارنیوه  حاال کند.  کیشل

 وابسته است. د،انجام ده یچه کاردر این زمان  که ،اش ییاش به توانا یکه زندگ

 گفت: هلت

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

                    

 

 برگ بلوط با  لمحف ی هیشوال ،ر هوراسسِ ،یگر هیو شوال یسلحشورانجام امور  یبدبختانه برا
که  یقادر نخواهد بود به آن دعوت یشانا نیتند. بنابراسه ماریچپشان ب یشانه  یبر رو یزخم
 جواب بدهند.   دیدید یتدارک م دیداشت

 نیو عبوس، ا شوی. رببیندرا واضحتر  شصورتارکان توانست  یم وهیپارنیو د مده بودآنور  میانبه  یلیخ حاال
 هی. شوالدیاز شک و ترد یرد چیبدون ه ،با تجربه بود. چشمانش سرد بودند و سربازکهنه کار کی ی چهره

 . ید ازش بترسیبود که با یمرد نیا ،دیفوراً فهم

با خشم به خروش  ییکایگل ی هیمد و درون شوالآشهر در اتاق به وجود  یاز اهال یکیآرام از جانب  یپوزخند
برده بود تا لبخندش را  نییکه صورتش را پا دیرا د یو نجار دیمنبع آن صدا چرخ یمد. چشمانش بر روآ

حسب بر دیپارنیوه، . اگر چه دیرس یحساب از راه م هیروز تصفآن مرد را به خاطر سپرد.  وهیپارنیپنهان سازد. د
 بر لب نشاند. او به کماندار گفت: یبه زور لبخند ،ظاهر

 البته با تمام حس امیدوار بودم دست و پنجه نرم کردن دوستانه با سلحشور جوان  هیبه  ف،یح چه ...
 . یرفاقت و دوست

 گفت: یآرام یبا صدا هلت

 البته . 

 . نخورده است بیهم فر یلحظه ا یبرا آن مرددانست که  یم وهیپارنید و

 یاضطرار باًیتقر تیمامور هیچون ما در  م،یکن تون وسیأم میهمون طور که گفتم مجبور اما 
 . میهست

 پرسش باال رفت.  یمودب برا یبا حالت وهیپارنید یابروها

 ن؟یبر نیو شما و اربابتون کجا قصد دار ه؟یطور نیا  

مقابلش خواهد داشت. واضح بود که  یشویدر آن مرد ر یریچه تاث ندیرا اضافه کرد تا بب "اربابتون"عبارت  او
و احتماالً  را جریحه دار کردهغرور آن مرد وار بود که دیجوان نبود. ام ی هیو آن فرد شوال ست،یارباب ک نجایا

متوجه نور  دیپارنیوهداشت.  یوتاهو آرزو عمر ک دیآن ام البتهباشد.  ردهک کشیتحر یانجام اشتباه یبرا
 یبرا ی دیپارنیوهها کیمتوجه شد تاکتهلت طور که  نیهم ،در چشمان آن مرد شد یاز سرخوش یفیضع
 گفت: یست. هلت به طور سر بسته ایچ

 ،شما واقع شود.  رینظ یکه مورد عالقه فرمانده ا ستین یتیو اونجا. کار چنان با اهم نجایا اُه 

 ایو  ییدر مورد مقصد نها یرجدیغ یها نگذاشت که او به سوال یباق هیشوال یبرا یشک چیه شیلحن صدا
 اهیس ی هیت پسر هنوز در دسترس شوالسدان یسفرشان جواب نخواهد داد. هلت که م یسمت و سو یحت

 اضافه کرد: ،است

 ن؟ید یتون استراحت نم یزخم یبازوبه  و نینیش یهوراس، چرا شما اونجا نم سر  

در کنار  یصندل کی یدور شد و بر رو هیبعد مفهوم حرفش را درک کرد و از کنار شوال ،به او نگاه کرد هوراس
 تش نشست. آ

 رهیبودند خایستاده  گریدیک یرو در که رو یشهر به دو مرد یمحض در اتاق حاکم بود. اهال یحاال سکوت
 وه،یپارنیق، هلت و داات نآدو نفر در  ها. تنافتیوضع بغرنج چگونه خاتمه خواهد  نیو کنجکاو بودند اند شد
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کمان که  نیقبل از ا ،کردن کمان دار یو زخم ریشمش دنیش در کشسدارد شان یسع هیکه شوال نددانست یم
محکم و راسخ از جانب رنجر  یمکث کرد، با نگاه وهیپارنیکه د نیهم .کند یابیارز ، راکند کیبتواند شل دار

 گفت: یرامآمواجه شد. هلت به 

 خوام.  یواقعاً نم من 

آن کار  که ممکن بود او یمان سرعتهبه  نستدا یچشمان او خواند و م انیرا در م امیآن پ اهیس ی هیشوال  
 نییپا یسرش را کم قتیاعتراف به آن حق یبرا دیپارنیوهعتر خواهد بود. یسر گری، جواب مرد درا انجام دهد

 حاال وقتش نبود.  ؛وردآ

 گفت: یبه سمت هوراس کرد. او با شاد تمسخر آمیز یمیبر صورت نشاند و تعظ یبه زور لبخند او

 دوستانه با شما  یمن به دنبال مبارزه ا ،نیحاصل کرد یبهبود یسر هوراس. وقت گهیروز د هی دیشا
 خواهم بود. 

 موافق بود: هوراسترش کرد.  به همراه مسن یعیبار او متوجه شد که پسر قبل از جواب دادن نگاه سر نیا

 گهیروز د هی دیشا . 

و به سمت در رفت. آنجا لحظه  دیخچر شیپاشنه ها یاتاق را از نظر گذراند، بر رو کیبار یبا لبخند وهیپارنید
که فرستاد واضح  یامینگاه هلت را جستجو کرد. لبخندش محو شد و پ گریبار د کیمکث کرد، چشمانش  یا

 . یبعد یدوست من. دفعه  یدفعه بعد ؛بود

 انیگفتگو در م ی. فوراً همهمه دیچیدر اتاق پ یآسودگسر از  یجمع یهآدر پشت سرش بسته شد و  بار درِ
را جمع  لشانیاست، وسا دهیرس انیآن شب به پا یحاضران بلند شد. نوازندگان، که حس کردند وقتشان برا

 . دریافت کردند ییدنشاز دختر خدمتکار نو یکردند و با خرسند

را از  کانیبود. او با تقال پ دهیکش خیرا به م هیهلت دستکش شوال کانیرفت که پ یبه سمت الوار هوراس
 :دیپرس نفس نفس زنانرا به هلت برگرداند. او  کانیپرت کرد و پ زیم کی یبر رو را چوب درآورد، دستکش

 بود؟  یواسه چ نایا 

داد. او به  هیتک وارید یبر رو گریبار د کیبرگشت، و کمان بلندش را  ها هیسا انیدر م زشانیبه سمت م هلت
 پسر گفت:

 وهیپارنی. واضحه دوستمون دیکن یماعتبار  شهرت و کسبافته که تو شروع به  یاتفاق م یوقت نایا 
خطر بالقوه  هی و تسلط کنترل نیا یطقه رو در دست داره و اون تو رو برامن نیکه کنترل ا هیکس

 اومده بود تا بکشتت.  نجایخب، ا. دهید

 سرش را تکان داد. او گفت:   یهوراس با سردرگم

 ی؟ مطمئناً منظور، آرهدلخورش کردم یجور هیبا اون مرد ندارم. من  ییدعوا چی... چرا؟ من ه اما 
 نداشتم. 

 موز جوان گفت:آتکان داد. او به کار دییبه تا یموقرانه سر هلت

 یهست موقعیت هیاون  یتو برا اهمیتی به تو نمی ده.اون نداره.   یتیاهم نیا . 

 :دیپرس هوراس

 ؟یچ ی؟ براموقعیت هی 
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 داد:  حیتوض هلت

 مثل اون اکثراً با ترس و رعب  ییمنطقه. آدما نیمردم ا بر تسلطش یبرا یدوباره ا دییتا یبرا
مثل  یشه، کس یم هیناح نیقهرمان وارد ا هی مانندجوان  هیشوال هی یکنن. خب، وقت یحکومت م

کشتت،  یکنه، م یم تکیتحر رو مبارزه تو هی ی. اون برانهیب یم تیموقع هیاون رو مثل  وهیپارنید
 بر شکنترل یبرااحتماالً افراد کمی ترسن و  یازش م شتریشه. آدما ب یم بیشتر و شهرت خودش

  ؟یدی. فهمایجاد کنن مردم دردسر

 گفت: شیدر صدا یا وسانهیتکان داد. او با لحن ما دییسرش را به تا یبه آرام پسر

  تعیین می کنه یگر هیو شوال یکه سلحشور ستین یروشو راه  نیباشه. ا دینبا یطور نیااون . 

 به او گفت: هلت

 نهیبخش جهان، راه و روش اون هم نیا یتو    . 

 

 

 

 

      
 
 
 
 

ر هلشام بود که د یچند هفته ا اک،یارشد رن یها جارل یداخل یو عضو شورا پیولف ش تانیجارل ارک کاپ
از  یگشت، با حس یبرم ی رنیاک باز به سمت کلبه یازه هارود انیداشت از مسوت زنان حاال  بود. اون

 شده بود.  مانجا یکه به خوب یکار یبرا تیرضا

 یها اتیکمبود آشکار در مال در مورد فرستاده بود تا یجنوب مناطق مسکونیاز  یکیاو را به ساحل  بورسا
ر چهار پنج سال د در مالیات پرداخت شده یبازخواست کند. بورسا متوجه کمبود یجارل محلاز پرداخت شده 

 کمتر از سال قبل یکممالیات شود، اما هر سال  زیکه شک برانگ یناگهاننه به مقدار زیاد و گذشته شده بود. 
شود.  یا رانهیشر یاختالف ها نیذهن حسابگر مانند ذهن بورسا بود که متوجه چن کی یبه عهده  نی. ابود

در  دیبا انتخاب جارل جد مستقیم یا گزارش شده رابطه یها اتیدر مال ییداده ها لیلتق چنین کند هجو تو
... و جارل  کند قیارک را گماشته بود تا تحق لفمنیهبا توجه به آن بد گمانی و سو ظن، . داشته باشدروستا 

و  استیس نیمطمئناً بهتر ییراستگو ،بدهکار بود اکیکه به رن ییها اتیکند که در مورد مال بیرا ترغ یمحل
 ، آن همبود ششینوع ارک شامل گرفتن آن جارل نگون بخت از ر قاتیکه تحق میکن دییتا دیراهبرد است. با

میان  میو مستق عیسر رابطه ای آن جارلصبح خواب بود. بعد اگر  شیدر گرگ و م آن جارلکه  یدر هنگام
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 یبر رو یجنگ ینیارک با تبرز ایجاد نمی کرد،پرداخت  یکه داشت به هلشام م یاتیمال زانیمرفتار ارک، و 
 کامالً. آن جارل ریتاث نیالترابودند، اما با ب یزمخت و دم دست ییها کیکرد. آنها تاکت یم دیاو را تهد سرش،

 پس دهد. اًعیشده را سر خورده اتیشد تا مال یم قمشتا
 داشت لیکه و کندعبور  ورودیاز  یست در همان لحظه ارشانس محض بود که ارک قدم زنان د کی نیا

که در تمام ، برف سنگینی کرد یتقال م نیدر آن برف سنگ مسیرکردن  زیتم ایدر دست بر پاروییبا  در آنجا
 بود.  دهیطول شب بار

قهوه  ی دهیژول یآشنا در مورد آن مو یزیرا نشناخت. اما چ یارک آن فرد لرزان و الغر مردن یلحظه ا یبرا
 لب گفت: ری. او زستادیا یقترینگاه دق ید داشت. ارک براوو درهم برهم وج فین طور کثیهمو  یا

 ؟ییپسر! تو ،یکیتار انیخدا 

تفاوت بود. او تنها به صدا واکنش نشان داده بود. نشانه  یو ب یبرگشت تا به او نگاه کند، نگاهش خال پسرک
 یم یابیرا ارز کلیدرشت ه یطور که آن اسکاند نیدر حالتش نبود که صاحب صدا را شناخته باشد. هم یا

 بود.  و نگاهش محو و مبهمچشمانش قرمز  ،کرد
دانست  یمو  ،شناخت یگرمابخش را م اهیگ ادیاعت ینشانه ها او ارک فرو نشست. البته در وجود قیعم یغم

 ریتاث در اثراز آنها  یادیبود که تعداد ز دهیشود. و او د یاستفاده م اطیبخش ح یکنترل برده ها یاز آن برا
ن آبه  ادیاعت ی جهینتاین که  ،مردند یم یزندگ یو عموماً فقدان اراده برا ه،یسرما، سو تغذ یشده  بیترک

 زیچ چیه دست یابی به یبرا طرحیشد،  ینم زیچ چیگرمابخش منجر به ه اهیگبه  ادیمخدر بود. اعت یماده 
 یگرید زیچ راز ه شتریب که خاطر بود نیمهبه  شان نداشتند.روحیه ی تیتقو یبرا یدیام چیآنها ه اًتجیبود. نت

 کشت.  یم ، آنها رایمدت طوالن کیدر  اعتیاد به آن گیاه

آزارش  ن چشمانآ دنیزار داد. دآارک را  ،مده استآ نییپااز نظر شأن و منزلت قدر  نیپسر که ا نیا دنید
به  دیام فقدانبه جز  یزیچ چیهآن نگاه  و حاال ،بود تیپر از شجاعت و قاطعچشمانی که روزگاری ، می داد
 . که از مصرف ماده ای مخدر حاصل شده بود رهیو ت یته یاحساس ،کرد یمنرا منعکس آینده 

دو  کی یمحو برا یبود. در اعماق وجودش، خاطره ا یمنتظر شد، منتظر گرفتن دستور یا هیچند ثان لیو
 یلیبه خاطر آوردنش خ بود. بعد فشارِ دهیکه شن ییمقابلش و صدا یاز چهره  یکرد. خاطره ا ییخودنما هیثان
برگشت و تلوتلو خوران به سمت  یشانه باال انداختن نیبا کوچکتراو و  ظ،یغل یلیمه مواد مخدر خ و شد ادیز

شد. بعد  سیبا عرق خ نین کار سنگدر اثر آاو  قه،یرفت تا پارو کردن برف را شروع کند. در چند دق یورود
شناخت.  یزد و سرما دوباره از داخل شروع به خوردنش کرد. او حاال سرما را م خیبدنش  یرطوبت بر رو

 یاندک بعد و دقایق مد.آ یگرمابخش م اهیگ یبعد مصرف اقیاش بود. و با فکر سرما، اشت یشگیهمراه هم
 . یاز لذت و راحتپر اش 

خودش فحش ه ب یرامآخم شد و با تقال به کارش پرداخت. او به  ینشست که به آرام لیو یبه تماشا ارک
 خیمشغول کار بودند، و  نیریچاه آب ش یهمکنون در کنار پاروها طایح یبرده ها ی هیو برگشت. بق داد

 شده بود.  جادیا گذشته یشکستند که در طول شب منجمدکننده  یرا م یمیضخ

بعد ازظهر،  ردر اواخ ،زد. دو روز بعد یسوت نم گری. دینگاه چیبدون ه ،به سرعت از کنار آنها گذر کرد او
 به بخش جارل ارک احضار شد.      نیاونل
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 یگرم شدن در طول شب به اندازه  یورد که براآخودش به دست  یبرا یکرده بود تا مکان خواب یسع نلیناو
 پز شود.  که آب کیباشد، اما نه آنقدر نزد کیبزرگ نزد یبه اجاق ها یکاف

در درون آن فرو رفت، و  یرا گشود و با خرسند شیپتو ،ییاو با سرعت باال ،یآن روز طوالن یدر انتها حاال
 یکهنه ا راهنیپدر اجاق بود، که  یها زمیه یاز توده  ی. بالشتش چوب کوچکچاندیآن را به دور خودش پ

ی یسرفه ها -سپرد گوش طرافشدور و ا یگذاشت، و به صداهاالوار آن  یسرش را بر رو اوشده بود.  یچیدهپ
 نیدر ا ایاسکاند خیدر برف و  یزندگ ریاجتناب ناپذ ی جهیکه نت هنیس انیاز م تند و خشن و گاه یگاه و ب

بود که برده ها آزاد  ییها از معدود زمان یکی نیآرام. ا یپچ پچ گونه  یگفتگوها یموقع از سال بود، و صدا
 . ندیها بب گفتگو نیدر ا یتیتوانست مز یآنقدر خسته بود که نم نیلحرف بزنند. معموالً اون گریکدیبودند تا با 

ای از بلند شد.  برده  یآرام یکرد و او با ناله  یرا صدا م شداشت نام یآگاه شد که کس قتیحق نیاز ا او
را تکان دهد  یشد تا شانه ا یمد، و گاهاً دوال مآ یم شیافراد درازکش پ فیرد انیداشت در م هاتاالر بخش
 یا نه.  ابدیکردند را ب یش میصدا نیکه اونل یآرالوئن یتواند آن برده  یداند کجا م یم یکس ایکه آ

 یبرده ها برا انیدر م یزندگ طیکرد. شرا افتیتفاوت را در یب ییو شانه باال انداختن ها رهیخ ییها نگاه اکثراً
 گفت: نیان مساعد نبود. اونلدچن دیجد یها یدوست جادیا

 نجایا! 

 یبا گذر از رو ،و با دقت راهش را به سمت او د،یآ یکه صدا از کجا م ندیبخش تاالر نگاه کرد تا بب یبرده  و
 گفت: شیدر صدا یمتکبرانه ااو با لحن  دمر انتخاب کرد. یها بدن

 ایمن ب با ! 

 یهاه دادند، خودشان را ناظران برد یکلبه را انجام مبخش های مجزای  یکه کارها هابخش تاالر یها برده
غذا و شراب دور در میان  و  ،چرب ییایاز افراد که در دن یدسته ا -تندسدان یآشپزخانه م ساده ی بخش

 :دیپرس نیکردند. اونل یم یزندگ ختهیر

 کجا؟  

 جواب داد: او به سمت او کرد. ینیف نیف ریدختر با تحق و

 شهیکه بهت گفته م ییجا . 

 ر کرد تا اضافه کند: اخودش را واد هابخش تاالر یبلند شدن نکرد، برده  یبرا یحرکت نیچون اونل بعد

 خواستهارک  جارل . 

می اگر فکر  یآشپزخانه نداشت، حت یدر مورد برده ها یشخص اراتیاخت چیه آن دختربه کنار،  نهایا ی همه
 یا از روسادبرده بود، و ج کیبرده  کیشدند.  یرا قائل نم یتفاوت نیها چن ینهاست. اسکاندآباالتر از  کرد

 نها مثل هم بودند. ، آاطیتبهکار ح

دراز  ایاش نشسته  یکیکه در نزد به وجود آمد ییبرده ها ی هیبق انیدر م یاز سر عالقه و کنجکاو یجنبش
خودشان را از  یشخص یجا افتاده بود که برده ها یزیچ نیها ا یارشد اسکاند یافسرها یبرا .بودند دهیکش

 . رندیدختران جوان و جذاب به خدمت بگ یدسته  انیم
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را جمع کرد و آن را همانجا  شیبلند شد و با دقت پتو ست،یچ یبرا نهایا یکه کنجکاو بود همه  نیاونل
تا اونلین ، پیش بیفتد و راه را نشان دهدکه  گریدختر دبه  یارا مشخص کند. بعد با اشاره  شیگذاشت تا جا

 از آشپزخانه او را دنبال کرد.   رونیب

 بزرگِ یمرکز یز سرسراابود که  ییاز راهروها و اتاق ها یخرگوش واقعی النه  کیعمالً  اکیرن منزلگاه
ند. گرفت یم انجام یادار یشدند و کارها یسرو م ییغذا یکه وعده ها ییشدند، جا یسقف بلند منشعب م

که  دندیرس ییکه به جا یکم نور و با سقف کوتاه عبور داد تا وقت یراهرو یسر کی انیرا از م نیآن دختر اونل
نشان داد. او به طور  نیتاالر آن را به اونل یقرار داشت و برده  وارید یدر انتها یبه ظاهر بن بست بود. در

 گفت: یخالصه ا

 اونجا . 

 :بعد اضافه کرد و

 یاول در بزن بهتره . 

کارها  نیمکث کرد، مطمئن نبود که ا یلحظه ا نیکم نور دور شد. اونل یاو برگشت و با عجله از راهرو و
 زد.  یمحکم ضربه ا در چوب بلوطِ یبعد با بند انگشتانش بر رو ست،یچ یبرا

 تو.  ایب 

را از  شیبودند که صدا دهیخوش صوت ارک آموزش د یهارا داد بازشناخت. تار شکه جواب ییصدا نلیناو
 آرام باشد.   شیهرگز تن صدا دیرس یبه گوش مردانش برسانند. به نظر نم تیوا استورم یایدر یفراز تندبادها

 آن را بلند کرد و داخل رفت.  نیدر وجود داشت. اونل رونیدر ب یضامن

 وجود داشت و منیاتاق نش کیآنجا  .کاج ساخته شده بودند یالوارها ابضرورتاً  و ارک ساده بودند یتاالرها
در  .وجود داشت که تاالر خواب ارک بود میو ضخ یپشم یبخش جدا شده با پرده ا کیطرف اتاق،  کیدر 

 ،کرد یلذت بخش عطا م ییکه به اتاق گرما وجود داشت کوچک یزمیآتش ه کی منیاتاق نش گوشه ی کی
 یخارج یقال کیمتوجه  نی. اونلقرار داشتدر آن اتاق تراش خورده از چوب بلوط  یصندل نیچند همچنین و
تاخت و  یاز دستاوردها یکی نیزد ا یحدس م نیپوشاند. اونل یکف زمخت اتاق را مکه شد  قیمتگران یلیخ

 بود. دهیدقالی  نیا هیشب یمشابه یاش در قصر آرالوئن تکه ها یزندگ یها باشد. او در سال کایتاز ارک به گل

می دو دهه  ای یکیحوش  ها که اغلب حول و سال یدر ط 1هررایت یتوسط هنرمندان دهکده  که ها یآن قال
 یبراارک کرد  یفکر نم نیاونل یشدند. به نحو یدست به دست م یمعموالً با مبالغ اندک ،بودند بافته شده شد
 یراحت یها یدلاز آن صن یکی یپرداخت کرده باشد. جارل کنار آتش نشسته بود، و به پشت یخودش پول یقال

 زیم کی یبر رو ییها وانیو ل یاشاره کرد که داخل شود و به بطر نیداده بود. او به اونل هیتراش خورده تک
 کوتاه در مرکز اتاق اشاره کرد. 

 میبا هم داشته باش یگپ و گفت هی دی. ما بانیو بش زیدختر. برامون شراب بر تو، ایب . 

آنها را به  زا کیکه  ی. بعد در حالختیشراب سرخ ر وانینامطمئن از اتاق عبور کرد و در دو ل یبا حالت نیاونل
به  خاطرآسودگی او با  ،بر خالف ارک البتهدسته دار نشست.  یصندل کی یداد بر رو یم یدست اسکاند

                                                 
1
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فرار بود.  یده اکه آم نیا مثل نشست، یصندل ینگران در لبه  ینکرد. او با حالت هیاش تک یصندل یپشت
 دستش را تکان داد.  کیکرد، بعد  یابیرا ارز نیاونل ،از غم در نگاهش بود یکه ظاهراً رد یزیجارل با چ

 اونا من. شرابت رو بخور. ی همه بزنه... اولِ یبیخواد بهت آس ینم یکس چیباش دختر. ه آروم 

ت. ارک داشت او را تماشا سخورد و متوجه شد مزه اش خوب ا ی از شرابش راجرعه ا یشیطور آزما هب نیاونل
 :دیپرس نی. او از اونلدید نیدر صورت اونلرا  رتیاز ح یاراد ریغ یکرد و او حالت یم

 از  یفصل تاراج قبل یرو تو نیبزرگ از ا یبشکه  هیمگه نه؟ من  ،یشناس یشراب خوب رو م تو
 مگه نه؟ ست،ی. بد ندمیکش رونیب یفلورانس یکشت هی

به درون بدنش  گرمی آرام بخشی ،شد و شراب یآرام م یتکان داد. او داشت اندک دییبه تا یسر نیاونل
شد که بهتر  ادآوریآن فکر به او  دست به الکل نبرده است. یشکل چیفرستاد. او متوجه شد که ماههاست در ه

 باشد. و مراقب زبانش.  شیها است مراقب گام

 دیکه مطمئن نبود چطور با نیحرف بزند. به نظر ارک مردد بود، مثل ا یاسکاند تانیحاال منتظر بود تا کاپ
 ی. او جرعه اوردیاز آن تاب ن شتریسرانجام ب نیکه اونل یتا وقت افتیشان رشد  نیکند. سکوت در ب انشیب

 :دیو بعد پرس د،یاز شرابش نوش یگرید عیسر

 ن؟یدنبال من فرستاد چرا 

با  نیسر بلند کرد. اونل رتیبا ح ،حرف زد نیاونل یشده بود. او وقت رهیآتش کوچک خ یارک به شعله ها لجار
  .هکه با اون حرف بزنن عادت ندار ییداشتن برده ها به ناوخودش فکر کرد: 

شب را در  یآنها ممکن بود همه  ،وردآ یتوپ را به حرکت در نم یباال انداخت. اگر کس یشانه ا نیبعد اونل
 نینشست. به ذهن اونل شویآن صورت ر انیکه در م دیرا د یلبخند کوتاه رتی. او با حنندیبنش نجایسکوت ا

 یاسکاند ییایدزد در کی هیتوانست کامالً شب یاو م ،یگرید طیو تحت شرا یگریکه در مکان د کرد خطور
 بزرگ شود. ارک گفت:

 ًیکن یبهش فک م یکه دار یلینه به اون دل احتماال. 

 دامه داد:ا ،خودش یبرا باًیتقر رک،بدهد، ا یجواب نیکه اونل نیقبل از ا و

 یانجام اون کار هست یکنم تو اون فرد برا یانجام بده و من فک م یکار دیبا یکس . 

 تکرار کرد: نیاونل

 انجام بده؟ یکار ه چیزیچ یانجام بده؟ برا یکار 

کرد و بر لبه  یخال وانشیشراب را در ل یمانده  یبرآورد، باق یقیرا گرفت. او آه عم مشیبه نظر آمد ارک تصم
وارش را به سمت او مو ناه شویداد، و سر ر هیزانوانش تک یرا بر رو شیمد، آرنجش هاآاش جلو  یصندل ی

 :دیچرخاند. او پرس

 جوون رو؟  لیو ؟یدیدوستت رو د راًیاخ 

تفاوت  یبآدم او آن  میبهتره بگ ایبود...  دهیرا د لیخب، او و یلیچشمان ارک فرو افتاد. خ یاز رو نیاونل نگاه
کرد  یآشپزخانه کار م رونیداشت در ب لیشده بود. چند روز قبل، و لیبه آن تبد لیبود که و دهیتلوتلوخور را د

آن را در دهانش  وانیح کیقاپ زده بود و مثل  رابا دستانش نان  لیغذا داده بود. و یبه او کم نیو اونل
کوتاه، او ی  دو هفته نیشده بود. در ا رهیخ نیزد، او فقط به اونل یبا او حرف م نیاونل یچپانده بود. اما وقت
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 اقصر ردمونت ر رونیجنگل در ب یکوچک در کناره  یرا فراموش کرده بود، هلت را و آن کلبه  نیاونل
که  یوقتآن اوثال افتاده بود را فراموش کرده بود،  یها که در دشت یاتفاق مهم یفراموش کرده بود. او حت

 سنگدل مرگارث روبرو شده و آنها را شکست داده بود.  یها ارتش شاه دانکن با ارتش ورگال

آنچه که در مورد آن دلواپس  یاش، با همه  یدر مدت کوتاه زندگ گرید یزهاین چآ یها، و همه  اتفاق آن
فکر و فقط  کی یو کل هوش و حواسش بر رو یزندگ ،واقع شده بود. امروز در مکانی در دوردست هابود 

 ش. گرمابخ اهیگ اش از یفکر متمرکز بود: مصرف بعد کی

او با  ،به آشپزخانه برگشته بود نیاونل یبود. وقت دهیآنها را د ییارویرو رزن،یپ کی ،گرید یاز برده ها یکی
 گفته بود: نیبه اونل یآرام یصدا

 حاالم مرده.  نیرو ازش گرفته. اون هم شاریدوستت رو فراموش کن. مواد اخت 

 به ارک گفت: یآرام یبا صدا نیاونل

 دمشید . 

 گفت: تیبا عصبان کار

 ماجراها ندارم.  نیبه ا یربط چیه من 

 پاسخش از جا پراند.  خشم را با شدت نینلوا و

 یکس چیکنه. ه یکار م یبا آدما چ دمیمتنفرم. د یدختر، من از اون مواد کوفت . باور کن،یچیه 
 . ستین یتوهمموار و  هیسا یر زندگر اون جواسزاو

بود و کامالً واضح  ایر یسرش را بلند کرد تا دوباره به چشمان ارک نگاه کند. به وضوح ارک صادق و ب نیاونل
 تکان داد. او گفت: دییبه تا یسر نیکند. اونل دییرا تا فتگ یم شتآنچه که دااونلین خواهد  یبود که م

 کنم.  یم باور 

که  نیمثل ا ،در اتاق کوچک و گرم به قدم زدن پرداخت یاش بلند شد. او با آشفتگ یصندل یاز رو ارک
 ،مواجه شده بود لیبا و یکه از وقت ، خشمینشاند یرا فرو م شخشم ،یکیزیف تیهر نوع فعال ،یکیزیف یکار

 در درونش شروع به رشد کرده بود. 

 رسه،  یکوچولو باشه که تا زانو م یره شح هی. اون ممکنه هیواقع یجوگجن هیمثل اون  یپسر هی
 رو داره.  یواقع یاسکاند هیاما اون شجاعت 

 به ارک گفت: یبه آرام نیاونل

 رنجره.  هی اون 

 تکان داد.  دییبه تا یارک سر و

 مصرفش اجازه  اکیدونم چرا رن ی! نمی. اون مواد کوفتنهاستیطوره. و اون سزاوار بهتر از ا نیهم
 رو داده!   

 برگشت و ادامه داد:  نید به سمت اونلعورد. بآمکث کرد تا کنترل خشمش را به دست  یطوالن یمدت یاو برا

 دونستم بورسا اون رو به بخش  ی. نمنیخواستم شما دو تا با هم بمون یکه من م یخوام بدون یم
 یمورد احترام رفتار کنه. اما چه انتظار دشمنِ هیدونه چطور با  یفرسته. اون مرد نم یم اطیح

 شمره.  یگندم رو م یها سهیموجود زنده ک هی ی. اون براستیجو نگجن هیبورسا  ؟یدار
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 با دقت گفت: نیاونل

  کنمدرک می . 

 ،با خودش فکر کرد نیرود. اونل یاز جانب او م یکرد انتظار جواب یکند، اما حس م ینبود که درک م مطمئن
  کنه. یابیارز بهم خیره شده، و داره من رو یرکیارک با ز

 اضافه کرد:  ی. ارک با لحن آرامردیرا بگ مشیتصم یزیداشت در مورد چ یمد ارک سعآ یم به نظر

 بره.  یجون سالم به در نم اطیاز بخش ح یک چیه 

 . دیچیسرد به دور قلبش پ یحس کرد دست نیرا گفت، اونل نیکه او ا نیهم و ،با خودش بود باًیتقر

 گفت: ارک

 ،میانجام بد اوندر مورد  یماست که کار یبه عهده  نیا خب . 

 یدر درونش سر بلند کرد. او به آرام دیام ،وردآخر را به زبان آارک آن کلمات  یوقت ، وشد رهیبه او خ نیاونل
 :دیپرس

 ؟ هفکرتون یتو قاًیدق چی 

 که در مورد آن گپ و گفت درست قضاوت کرده باشد.  آرزو می کرد
 ن سرسپرد. آرا گرفت و به  شبرگشت یب میکرد، بعد تصم یمکث هیدو ثان یکی یبرا ارک

 سرانجام گفت: او

 یکنم که اون کار رو انجام بد یو من کمکت م یبر یو اون رو با خودت م یکن یفرار م تو   . 
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کدامشان مطمئن  چیدهند. ه یماندند تا نگهبان داریو به نوبت ب ،بدون استراحت را گذراندند یو مسافر شبد
 برعکس شد، و ترس زیاگر چه همه چ ؛دیایبه دنبالشان ن یکیدر تار یواشکی یمحل ینبود که فرمانده 

طور که در انبار  نیهم عد،در کار نبود. صبح ب وهینرپایداز  یگرید ی. آن شب نشانه افتین قتیحق شانیها
شد. او با  کیبا ترس به هلت نزد ی، مهمانخانه چبر روی اسب هایشان زین می گذاشتندپشت ساختمان 

 عذرخواهانه گفت: یحالت

 نیکن یمن رو ترک م یمتاسفم که مهمانخانه  تونم بگم ینم نقربا . 

 تا نشان دهد ناراحت نشده است.  نوازش کرداو را  یشانه  هلت

 یتبهکار محلاون چشم  یکه خودمون رو تو مکنم، دوست من. متاسف یشما رو درک م تیموقع 
 . مینکرد زیعز

 دهیکه ترس نیراف کرد، مثل اطبه دور و ا یبا ترس نگاه ،که با هلت موافقت کند نیقبل از ا یچ مهمانخانه
احتماالً به  یزیچ نیزد که چن سگزارش کند. هلت حد وهیپارنیاو را به د انتیو خ ندیآنها را بب یبود کس

 -کرد یبود احساس تاسف م دهیخند ارکه شب قبل در ب یمرد یشهر رخ داده است. او برا نیدفعات قبالً در ا
 کرد: دییتا یآرام اریبس یبا صدا یشده بود. مهمانخانه چ دهید اهیس ی هیکه عملش توسط شوال یکس

 ش تونن در مورد یمثل ما چه کار م ییقربان، اما کسا ،یکاف یبه اندازه  ه،یمرد بد یلیخ یلیخ اون
 نه جنگاور.   م،یپشت سرش داره و ما فقط کاسب کیارتش کوچ هیبکنن؟ اون 

 هلت به او گفت:

 میادامه بد ونبه راهم میاما مجبور م،یتون کنککم میتونست یکاش م یا. 

 :دیپرس یتفاوت یمکث کرد، بعد با لحن ب یا هیثان یبرا او

 هست؟  قیهر روز قا 1ورجسسلس  یگذر از رودخانه  یبرا 

به سمت غرب درازا داشت. هلت و  رتلومیک تسیحدود ب یزیشهر بود که چ یرودخانه  ی ازکی سورجس لس
هر  یبرخواهد گشت، و برا وهیپارنیرفتند. اما رنجر مطمئن بود که د یهوراس داشتند به سمت شمال م
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که مهمانخانه  تکه به کدام سمت و سو رفته اند پرس و جو خواهد کرد. او انتظار نداش نیدر مورد ا یسرنخ
متوجه اش نبود. آن  یسرزنش چیداشت ه یراز نگه دارد. و اگر هم نگه نم کیسوالش رو به عنوان  نیا یچ

 داد.  یتکان م یآن سوال سر دییمرد حاال داشت در تا

 ،و  شهیبزنه، اونجا بسته م خیکه آب  ی. ماه بعد وقتهست قیموقع سال هنوز قا نیقربان، در ا بله
 استفاده کنن.  1زیاریمسافرا مجبورن از پل کلپن

ضبط شده  یاسب ها یدنباله  تیحاال هم سوار شده بود، و افسار هدا نیشد. هوراس هم نشیسوار بر ز هلت
بودند که عاقالنه تر است هر چه  هگرفت میمشب گذشته، آنها تص یرا در دست داشت. بعد از ماجراها شانی

 گفت: یبلند یزودتر شهر را ترک کنند. هلت با صدا

 درسته؟  شه،یبه سمت شمال چند شاخه م گهید لی. جاده چند ماقیبه سمت قا میر یما م پس 

 تکان داد.  دییبه تا یسر یمهمانخانه چ دوباره

 ،و اون شما رو به  نیری. جاده سمت چپ رو بگنیرس یکه م هیتقاطع اصل نیقربان. اون اول درسته
 بره.  یم قیسمت قا

به ابالرد زد و آن را به سمت خارج  یسقلمه ا شیبلند کرد و با زانو یتشکر و خداحافظ یستش را برادهلت 
 کرد.  تیهدا اصطبل اطیح

 دهیسمت چپ را ناد ریبه تقاطع ها، آنها مس دنیو بدون استراحت سفر کردند. با رس عیسر یلیآن روز خ آنها
 ینشانه ا چیپشت سرشان هی جاده  یادامه دادند، به سمت شمال. بر رو شانیرو شیپ ریگرفتند و به مس
توانستند اگر  یم که آنها را احاطه کرده بودند ییدر کار باشد نبود. اما تپه ها و جنگل ها یبیتعقدال بر این که 

شناخت، به  یشهر را م یکه حومه  ،وهیپارنیکنند. هلت کامالً مطمئن نبود که د نهانارتش را پ کیبود  ازین
 یدورتر در طول جاده برا یتا در نقطه ا آنها عبور کرده ز کنارا دیشاکه  ،با آنها در سفر نباشد یمواز یقیطر

 کند.  نینها کمآ

 یعبور ریکه مس در مالزمت آن پل گرید یا هیبا شوال ،دندیرس یگریدر اواخر عصر به پل کوچک د یوقت
افکار و  ،را انتخاب کنند یکیپرداخت خراج و مبارزه با او  ینکرد که ب شنهادیشان را مسدود کرده بود و پ

 مبدل شد.  تیکم اهم یزیبه چ دلواپسی هایش

سه سال قبل  ایدو  ستیبا یکه ماسبی  –نشسته بود  یاستخوان یاسب شاه بلوط کی یبر رو که هیشوال
و پاره  یروبرو شده بودند متفاوت بود. ژاکتش گل اوکه شب قبل با  یبا فرمانده ا یلیخ -شد یبازنشسته م

بود. زره اش در چند جا  در آمده یفیمات و کث دیسف محو رنگ هبود، اما حاال ب رنگ زرد یبود. احتماالً روزگار
در یک سوم طولش گره  بود، یزمخت یشده و تراش خورده  دهیاش به وضوح نهال بر زهیوصله شده بود و ن
 یدگی، ژولیبه فرسودگ ینشان مناسب مرد نیشده بود. که ا یسپرش با نماد سر گراز حکاک دار و زمخت بود.

 او بود.       یو شلختگ
 یگذراندند، اسبشان را متوقف کردند. هلت با خستگ یآن صحنه را از نظر مطور که  نیهلت و هوراس هم

 لب به هوراس گفت: ری. او زدیکش یآه

 شم.  یخسته م یلیخ یلیخ زایچ نیاز ا دارم 
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 رد. هوراس گفت:آو یشانه اش در م یرواز شروع کرد که کمان بزرگش را  و

 لحظه صبر کن، هلت.  هی 

 دست چپش برد.  یورد و بر روآ رونیسپر گردش را از پشت سرش ب ،شیبا باال دادن شانه ها او

 نه؟  ایکنه  یض مونظرش رو ع ایآ مینیو بب نهییاون نشانه برگ بلوط رو ب مینزار چرا 

 ،رفت یم یکانیطور که دستش به دنبال پ نیمقابلشان اخم کرد و هم یاده میان جبه آدم ژنده پوش  هلت
 مکث کرد. او با اکراه گفت: یلحظه ا

 نشونم. قلباً از  یاش م نهیس یتو کانیپ هی. بعدش من مید یشانس م هیخب. اما فقط بهش  یلیخ
 ناراحتم.  ییآدما نیوجود چن

 روبرو شود. دهیژول ی هیعقب رفت و هوراس اسبش را راند تا با آن شوال نشیز یبر رو او
 ریغ نیبود و هلت با خودش فکر کرد که ا امدهین رونیجاده ب انیاز آن مرد م ییصدا چیوقت بود که ه یلیخ

، بمانند و رجزخوانی نکنندتوانستند منتظر  ینم یجنگاوران جاده ا ،یقانون کل کیست. به عنوان  یعیطب
رو داشته باش،  نیپس ا" ایو  "هو، آدم رذل! "رجزخوانی هایشان پر بود از جمالت فروتنانه شان:معموالً 

 . یشکل نیا گرید ی قهیعت رجزخوانی های گرید ای "هیشوالآقای 

نش به صدا درآمدند و او کارآموز جوان را هخطر در ذ یکه آن فکر به ذهنش خطور کرد، زنگ ها نیهم و
 مواجهه شود.   فشیتاخت تا با حر یکه اسب م یدور شده بود، هوراس یمتر ستیکه حاال ب فراخواند

 هی نیهوراس، برگرد! ا  ... 

 یدرخت بلوط که بر رو کی یشاخه ها یاز رو رهیت شی کی د،یکه بتواند کلمات آخر را بگو نیقبل از ا اما
هوراس با  ،یلحظه ا ی. براپیچاندپسر  یو خودش را به دور سر و شانه ها فرو افتاد آمده بودند،جاده 

و  دیرا کش یطناب یئنامر یزد. بعد دست کرده بود دست و پاش گرفتارکه  یتار و پود آن تور انیدر م یچارگیب
 برخورد کرد.  نیبا زم یبلند یفرو افتاد، و با صدا نیز یو او از رو ،تور به دور هوراس تنگ شد

چهار نعل رفت و بعد متوجه شد  یچند گام د،از سوار فروافتاده اش دور شپر روی پا بلند شده و  ،ترسان کریک
 شده بود تماشا کرد.  خیس اطیتکه با اح ییها ا گوشو ب ستادیا ست،یکه خودش در خطر ن

 جمله اش را تمام کرد: یبه آرام هلت

 ست.  تله 

او اجازه داده  ده،یژول ی هیآن شوال یدش فحش داد. با حضور مسخره واش به خ یاریبه خاطر فقدان هش و
 . ه بودندفرو رفت یخطرناک یمخمصه  نیچندل اش آرام شوند و آنها به  یاریهشحواس و بود 

اسب  یروی  هیشوال ینبود، آن را برا دیدر د یتیهدف قابل روچون اما  ،در زه کمانش قرار داد یکانیپ حاال او
از  یاسبش نشسته بود. بدون شک او بخش یجاده رو ی انهینگه داشت که هنوز در سکوت در م قهیعت یجنگ

نشان  رتیاز ح ینشانه ا چیه ،هوراس افتاده بود یکه آن تور بر رو یوقت ،کامل و استادانه بود. او یتله  نیا
 لب گفت: ریبود. هلت ز هنداد

 یتله بهاش رو بپرداز نینقش خودت در ا یبرا یتون یدوست من تو م خب . 

گونه اش را  کانیپ یکه پر انتها یتا وقت دیبه عقب کش مآن را با قدرت تمازه بلند کرد،  یکمان را به آرام و
 کرد.    سدهانش لم ی درست در کنار لبه
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 گفت: ییخشن آشنا یصدا

 نکنم اون کار رو بکنم.  فک 

 گذاشت.  شیرا به نما وهینرپاید ی رهیت یمایو س دیرا عقب کش خودشهکال شیو شلخته پ دهیژول ی هیشوال

آرام  یصدا یسر کیشده بود، و او  دهیکامالً کش در زهِ زهنو کانیکرد، پ یبه خودش فحش داد. او مکث هلت
بوته ها سر بلند  انیاز م رندکه حداقل ده دوازده نفر دا دیفهم ی. وقتدیهر دو طرف جاده شن یبوته ها ریزاز 
زه کمان را کم  یکشش رو یرامآبه  رند،در دست دا یکوچک مرگبار نیپوالد یهاکمان  یو همگ ،ندنک یم

 ودند.به سمت او نشانه رفته ب یکرد. همگ
 شیها ران یکه آن کمان بر رو ییورد تا جاآ نییپشت سرش جا داد و کمان را پا ردانِیرا در ت کانشیهلت پ

، کرد یآن تور بافته شده تقال م انیکه هوراس هنوز داشت در منگاه کرد  ییبه جا یچارگیقرار گرفت. او با ب
 بود.  دهیچیپ هوراسبه دور  راخودش  توری که کامالً

 چارهی. آنها به کارآموز بدندیدو یم رونیبوته ها و درختان دو طرف جاده ب انیم داشتند از یشتریمردان بحاال 
تور کار  یگره ها یبر رو هیدادند بق یطور که چهار نفر از کمان داران آنها را پوشش م نیو هم دند،یرس

 یمندتیکه با رضا وهیپارنید. دردنبلند ک شیپاها یسرخگون رو یکردند تا آنها را باز کنند و هوراس را با صورت
صحبت کردن  که ینها راند. با توقف در فاصله اآاش را به سمت  یخوانتبر لب داشت، اسب اس یلبخند پهن
 کمرش اجرا کرد. او با تمسخر گفت:میان  زا یسرسر یمی، تعظبود آسانتردر آنجا 

 ببرم.  1مبرسُنتاتو مشَهستم که شماها رو به عنوان مهمانانم به  ژهیحق و نیا یمن دارا ،ونیحاال آقا 

 :دیپرس ،ینه از شخص خاص ،را باال برد. او شیابرو کی هلت

 م؟یدعوت امتناع کن نیما از ا هممکن طورچ 
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از  یگریطور که منتظر تماس د نیگذشت. هم یبه بخش ارک احضار شده بود م نیکه اونل یپنج روز از وقت
از نقشه  یگریاز جانب ارک بود، مشغول انجام بخش د یگریمنتظر تماس د او همان طور کهبود،  رکجانب ا

 یشخص یاز برده ها یکیداده بود؛ غرغر کردن در مورد چشم انداز  حیآن را توض یبود که ارک طرح کل یا
  ارک شدن.

 فیکرد و بعد وظا یتمام م انههفته را در آشپزخاین که او و ارک ساخته و پرداخته بودند، او  یبر طبق داستان
اً در صوصکرد و مخ یتنفرش از ارک را ابراز م ،کردن یبا نقش باز کالً، گرفت. او یرا به عهده م دشیجد

که ارک در طول سفرش به هلشام به  یتوانست از ظلم یکه م ییارک در نظافت، و تا جا یمورد استانداردها
یکی از ، ارک نیشده توسط اونل فیارک توصدر مورد  دنیچند روز با شن نی. در احرف می زداو کرده بود 

 کفش.  یبو هیشب ، بوییبد دهان یبود، با بو یجهنم نیاطیش نیبدتر

 گفت: نیبه اونل یبا خستگ ،ینیچن نیبعد از چند روز ا ،ارشد آشپزخانه یاز برده ها یکی ،1جانا

 یکن یباشه. بهش عادت م نایتونست بدتر از ا یم اوضاع دخترم . 

 تیمز یشخص یبرده  کی یدر زندگ قت،یخسته شده بود دور شد. در حق نیاونل یدائم یکه از غرولندها او
 بخش ها.      هیبق انیدر م یتر راحت یلیخ یو بخش ها ،بود: غذا و لباس بهتر ییها
 :دیکش ادیدر پشت سر او فر نیاونل

 کشم.  یخودم رو م اول 

 یاراندست ی یکی از بلند شدهدست کند.  یتر م یرا عموم نفرتش از جارلمیزان که  نیاز ا خوشحال
را به زنگ زدن  شیها برده، محکم به پس گوشش برخورد کرد، و گوش کینه  انسان آزاد کیآشپزخانه، 

 گفت: نیمرد به اونل نآ انداخت.

 کنم، تنبل خانم.  یکار رو برات م نیا خودم ،سر کارت یاگه برنگرد 

و  اکیرن یشد و با شتاب رفت تا آبجو رهیبا نفرت به او خ ،سرش را تکان داد، بعد از دور شدن آن مرد نیاونل
 شام سرو کند.  زیش را در سر منهمراها

را  یاز دلواپس یموج مشخص ،اکینگاه رن شد، مکانی در زیر یکه وارد سالن غذاخور یوقت شهیمثل هم
 یها برده انبوهآن تعداد  انیاست از م دیبع اکیکرد که رن یمنطق به او حکم م با این که درونش حس کرد.

کرد که  یم یزندگ یترس دائم نیکند، او هنوز با ا یابیبودند او را رد یدنیشتابان که سرگرم سرو غذا و نوش
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در هر شب  ان،یپا یب ارک یبه همان اندازه  ،یدلواپس نیشود. ا ییبه عنوان دختر دانکن شناسا یقیبه طر
 آورد.  یدرش م ربود و از پا یرا م شیرویتمام ن

متوجه شد که  یبا خستگ نیبه محل خوابشان رفتند. اونل جیکه کار غروب تمام شد، برده ها به تدر نیاز ا بعد
 اتاق برده است.  گرید یرا به انتها شیدر مورد ارک، پتو نیدائم اونل ینا به وضوح خسته از غرغرهااج
کرد، تکه  یکار را م نیکه ا رطو نی. همدیچیخودش را پهن کرد و پارچه را دور چوب بالشتش پ یپتو ننلیاو
 افتاد.     رونیکرد ب یاستفاده م یلوله شده که به عنوان روبالشت یکهنه  هناریپ انیاز کاغذ از م یکوچک ی

انداخت  یپوشاند، و به دور و اطراف نگاه شیبه سرعت آن کاغذ را با پا نیاونل د،یتپ یه به شدت مک یبا قلب
 یمتوجه شده باشد. همه  یمد کسآ ینه. به نظر نم ایکدام از مجاورانش متوجه آن شده است  چیه ایآ ندیتا بب

آن تکه کاغذ کوچک را برداشت  د،یتمام دراز کش اطیاحت با نیاونلخواب ادامه دادند.  یبرا یده سازامآنها به آ
نوشته شده بر  یکلمه ا کی امیکه به پ افتیرا  نیا تیسپس موقع د،یو بالفاصله پتو را تا چانه اش باال کش

 امشب. : ندازدیب یکاغذ نگاه یرو

سوسوزن آتش  یها را خاموش کرد، و تنها شعله ها بعد آمد و چراغ قهیچند دق آشپزخانه اناریدستی از کی
که به  یباز و قلب یاز پا در آمده، با چشمان نیاونل. دماندند تا اتاق را روشن کنن یباق یرو به خاموش یها

 .دیبه پشت دراز کش ،که زمان بگذرد نیار اظدر انت د،یتپ یسرعت م

خواب  یو منظم برده ها قیعم یها نفس یو با صدا د،ییگرا یداخل اتاق به خاموش یصداها ج،یتدر به
در  ریپ وتونیکه ت ی، و وقتبه وجود آمد گاه یگاه و ب یسرفه ا ایآرام  یو آنجا خرناس ها نجایشد. ا نیگزیجا

  بود، به وجود آمد. یلب ریزو  حرف زدن که نامفهوم  یدو بار صدا یکید، کر یخواب من من

شب  مهیاعالم ن یاسکله برا یاز رو یکه نگهبان دیشن نیشد و اونل لیتبد یمحو قرمز رنگِ ییبه روشنا آتش
همچنان درازکش  نی. اونلبود ،در حدود ساعت هفت صبح ،دم دهیتا سپ پوریعالمت ش نیآخر نی. ازد پوریش

 شکه نقشه ا یشب منتظر بماند. او وقت مهیساعت بعد از عالمت ن کیمنتظر شد. ارک به او گفته بود که تا 
 شتریب بشه. قیده که دراز بکشن و خوابشون عم یبه اونا وقت م نیا ":گفته بود نیداد، به اونل یم حیرا توض

  ".ییدارن برن دستشو ازیو ن دارشدنیکنن به ب یشروع م ریپ یخواب سبکا و برده ها یاز اون معطل کن

ترس آور،  یافتادند، و با اضطراب یداشتند فرو م شیکرد، پلک ها یکه حس م یرغم تنش و اضطراب یعل
منتظر نگه  شد. یم یعالبه خودش فکر کرد:  یبوده به خواب رود. او با تلخ کیمتوجه شد که نزد نیاونل

خرخر  شیپتو انیداشت در مدر همان حال او  و ،بزرگ خارج شود یاو از سر سراچشم انتظار  ،داشتن جارل
ش را در کف ینقل مکان کرد، و ناخن ها یناراحت تر تیق رفت، به موقعاات سفتکف  یکرد. او رو یم

گذشت کرد، بعد متوجه شد،  یکه م زمانیرا خبردار نگه دارد. او شروع به شمارش  ش اودرد تافرو برد دستش 
 بوده او را به خواب فرو برد.  کیخواب آور شمارش دوباره نزد ریکه تاث ر،ید یلیخ باًیتقر

را  شیپتو تاطیکه با اح یگذشته باشد. وقت دیساعت با کیگرفت که  میماز جسارت، او تص یانجام، با موج سر
اگه کس شود. او با خودش فکر کرد  داریخانه بزکس نبود که در آشپ چیاز ه ینشانه ا چیه ،کنار زد و بلند شد

 .ییدستشو مرفت یداشته م مادعا کن متون یتکون بخوره، م
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آنها را در دست داشت، و پتو را به دور . او حاال شیکامل به رختخواب رفته بود، به جز چکمه ها لباساو با 
سرد به  یکه هوا نیسردتر شده بود و او هم جیکه آتش فرونشسته بود، اتاق به تدر نی. همدیچیخودش پ

 . دیبدنش خورد بر خودش لرز

را  یتوانست مرده ا یچنان بلند بود که م شیبه نظر صدا ،را باز کند اطیبخش ح درِ یکرد به آرام یسع یوقت
 کند.    داریب

و با دقت  د،یدش لرز. او، بر خودینده بود چرخنکر ک یغیکه به نظر ج ییمحکمش با صدا یلوالها یدر بر رو
 شده باشد.  دارین بآ یبا صدا یکس چیه به نظر نمی آمد متوجه شد که رتیحهر چه تمامتر آن را بست، با 

را  نیکه زم یحال برف نی، اما با اندافکننده بود هیسابر سر شب  یمیضخ یابرها در کار نبود. یماه نور
که  ییا رهیتکرد. ساختمان  یرا آسان م اتییجز دنیکرد، و د یرا منعکس م یپوشانده بود هر نور کوچک

آن  یچهل متر  یس در یاحتربه که ، بود شده رانیانبار سرد و و کیبود،  اطیبخش ح یمحل خواب برده ها
 . شد یم دهیطرفتر د

به سمت چپ رفت، و  ،یساختمان اصل ارویکنار ددر کرد. بعد  شیپا یکی یکیرا  شیچکمه ها یدواریبا ام او
نفس تند و  اریاخت یب د،یرس وارید یکه به انتها نیماند. هم دیوار همان طور که ارک دستور داده بود در کنار

 ساختمان قوز کرده بود.  یها هیسا یکیتنومند آنجا منتظر بود، و در نزد کریپ کی. دیکش یزیت

حس کرد که خنجر ترس به او زخم زد. بعد متوجه شد که آن فرد جارل ارک است. او  نیاونل یلحظه ا یبرا
 پچ پچ کنان گفت: یبا لحن عصبان

 یکرد رید . 

 یجارل، او داشت برا ریغ ایشده است. جارل  کیخودش تحر یمتوجه شد که او هم احتماالً  به اندازه  نیاونل
به  نیگاه بود. اونلآ قتیحق نیاز ا یبه خوب رککرد و ا یم سکیاش ر یزندگ یبرده بر رو کیکمک به فرار 

 دروغ گفت:

 بودن.  دهیتعدادشون هنوز نخواب هی 

کرد و  ی. ارک در جواب غرولنداست زمان نداشته یریاندازه گ یبرا یراه چیه دیکه به او بگو بی فایده بود
 نیدستان اونل انیرا در م یکوچک ی سهیواقع شده است. ارک ک رشیحدس زد بهانه اش مورد پذ نیاونل

 ارک گفت: گذاشت.

  پسره  یتا بتون یرشوه بد تهیکم یاز اون اعضا یکیبه  دینقره هست. احتماالً با یاونجا چند تا سکه
که اونا  شنیبدم، اونا فقط بدگمون و کنجکاو م شتریباشه. اگه بهت ب یکاف دیبا نی. ایاریب رونیرو ب

 از کجا اومدن. 

ارک با هم بحث کرده  یپنج شب قبل در بخش ها نهایا یتکان داد. آنها در مورد همه  دییبه تا یسر نیاونل
ارک دستور  به همین خاطر بود کهشد.  یارک انجام م به سمت یا نهانیبدب اتهام چیبدون ه دیبودند. فرار با

مسلم  یلیدل نیغرغر و اعتراض کند. ا شتهاو شدن در چند روز گذ یبرده موضوع در مورد  نیه بود اونلداد
 شد. ارک گفت: یفرار م یبرا نلینتالش او یبرا

 ریرو هم بگ نیا. 

 داد.  نیرا به دست اونل نیچرم یکوچک در غالف یخنجر و
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 سر قول و قرارش  یکه بهش رشوه داد نیبعد از ا تهیاون عضو کم یالزم باشه مطمئن بش ممکنه
 مونه.  یم

 دهیپوش راهنیکه به کمر بسته بود فرو کرد. او شلوار و پ یکمربند پهن انیاسلحه را گرفت، و آن را در م نیاونل
 :دیپرس یرامآشده بود. او به  دهیچیپ شیشنل به دور شانه ها کی هیکه شب ییبود، با پتو

 ؟یچ شوردمآ رونیب یوقت  

 رفت اشاره کرد.  یو به سمت شهر کوچک هلشام م اسکلهکه به سمت  یریبه مس ارک

 که به  ینیب یم یا گهید یریمس هی ،یاز ورود یدوردر فاصله نه چندان رو دنبال کن.  ریمس اون
برات گذشتم، با غذا و  ریاون مس یتو یپون هیبرو.  یتپه. اون ور یره، به سمت باال یسمت چپ م

 . یرو همراهت ببر لیتا و یدار ازیلباس گرم. به اسب ن

 کرد و بعد اضافه کرد:  یمکث او

 گذاشتم اسب نیساک ز یگرمابخش تو اهیگ یکم هیطور  نیهم     . 
نگذاشته  یدر مورد تنفرش از آن ماده مخدر باق یشبه اهیچ ارک  ،شبآن به ارک نگاه کرد.  رتیبا ح نیاونل

 داد: حیبود. ارک به طور خالصه توض

 ی باره هیبا توقف  شه،یر معتاد مدماده مخ هیبا  یآدم هی ی. وقتیالزم دار لیو یرو برا اون 
و هر هفته مقدار مصرفش رو  ،یریاون رو کم کم از اون فرد بگ دی. باشیبکش یتون یمصرفش م
 کنه و بتونه بدون اون سر کنه.  دایبهبود پ عملکرد مغزشکه  ییتا جا یکاهش بد

 گفت: نیاونل

 کنم یم ادیاز دستم بر ب یکار هر.  

سرشان کرد و هوا را بو  یباال یبه ابرها ینگاه رکرا گرفت. ا نیاونل های مچ دست یمردلگ رایارک ب و
 . او گفت:دیکش

 یدرست م یاشتباه ریمس هیپوشونه. بعالوه منم  یردپاتون رو م نی. اادیدم برف م دهیپساز  قبل 
 کیبه  ریمس یکه تو یتا وقت نیرو دنبال کن ری. اون مسنیها ادامه بد کنم. فقط به باال رفتن از کوه

وسطه. بعدش برو چپ و با دو روز راه رفتن  نشونیکه بزرگتر ،یرس یانشعاب با سه تا تخته سنگ م
 . یرس یکلبه م هیبه  گهید

بود. حاال آنجا  پناهگاه کیها  یشکارچ یبود، که در فصل تابستان برا یکوچک یکوهستان کلبه  یباال در
 گفت: نیکرد. ارک به اونل ینسبتاً امن در طول زمستان فراهم م یآنها پناهگاه یاز سکنه بود و برا یخال

 یتا اون موقع حالش خوب بشه. اما نم دی. پسره بانیفتیراه ب دیبهار شروع شد، با یباشه، وقت ادتی 
و به سمت جنوب  نیایرون بیرفت، ب نیبرف از ب ی. وقتنیبش ریها دستگ یتوسط شکارچ یبزار یتون
 . نیبر

 باال انداخت. او گفت: یشانه ا یکرد، بعد با عذرخواه یارک مکث

 مدت کوتاه  نیا یتونستم تو یکه م هیزیچ اون یهمه  نیبکنم. ا یشتریتونم کار ب یکه نم متاسفم
 بره.  یجون سالم به در نم نیاز ا شتریب لیو م،یانجام ند یانجام بدم، و اگه حاال کار

 . او گفت:دیسارک را بو یشویر یبلند شد و گونه  شیانگشتان پا یبر رو نیاونل
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 اون  یتونم برا یکنم، جارل ارک. نم یفراموشت نم نی. هرگز به خاطر ایکار انجام داد یلیخ تو
 بکنم.  یتشکر درست حساب یکن یم یکه دار یکار

به آسمان  ینگاه گریرا متوقف کرد. او بار د نیتشکرات اونل و باال انداخت ای شانه یبا دست پاچگ ارک
 گفت: نیاشاره کرد. او به اونل اطیح یانداخت، بعد با انگشت شصتش به سمت اقامتگاه برده ها

 یبر بهتره . 

 بعد اضافه کرد: و

 یباش موفق . 

از  دهیپوش اطیاز ح یبه سمت انبارها رفت. او وقت نیزم یبه او لبخند زد، بعد با شتاب از تکه برهنه  نیاونل
در پشت سرش  ییانتظار داشت از جا باًی، و تقرمی کرد کامالً در معرض دید استکرد احساس  یبرف عبور م

 فرو رفت.  واریکنار د یها هیدر سا جیو به تدر دیبه ساختمان رس ای هحادثبشنود. اما بدون  یبازخواست

به  واریبعد از کنار دبرسد.  یتر ربان نرمالض هو قبلش ب ،دیایمکث کرد تا نفسش سر جا ب یا هیچند ثان او
و  د،یرا به عقب کش پیچ ساده. او آن چیپ کیو تنها با  رونیاز ب یاما تنها قفل سمت در رفت که البته قفل بود؛

 باز شد و او به داخل رفت.     رفته شد نفسش را حبس کرد، بعد در زهوار در دهیفلز کش یکه فلز بر رو یوقت
منتظر شد و اجازه داد تا  نیرا روشن کند. اونل یرگیکه آن ت یآتش چیمحض بود، بدون ه یکیانبار تار انیدر م

 یدهد که بر رو صیبرده ها را تشخ ی دهیخواب یها کریتوانست پ جیبه تدرعادت کند.  یکیتار هچشمانش ب
بر  ینور ی دیوارالوارها انی. از مشده بودند دهیچیتکه پاره ها و پتو ها پ انیو در م دهیاتاق دراز کش فیکف کث

 شد. یم آنجا ساختمان داخل میچوب کاج ضخ یارهاوید یدرزها انیکه از م ، نوریآنها افتاده بود یرو
 یبرا یآتش کوچک یکه حت ییانبار داشتند، جا یاتاق مجزا در انتها کیکه ارک گفته بود  یا تهیکم یاعضا

به  ینها در انبار اصلآاز  یکیوجود داشت که  تیموقع نیشه ایگرم شدن روشن نگه داشته بودند. اما هم
 طور خنجر را.  نیخاطر ارک به او نقره ها را داده بود. و هم نیبپردازد. به هم ینگهبان

لمس کرد. او چند روز قبل به  یدلگرم ی، و آن را براگرفتسرد آن اسلحه را  یدستش دسته با او  حاال
بد. او شروع به رفتن به اخو یکجا م لیدانست که و یم یانبار آمده بود و به طور مبهم ییشناسا اتیعمل

حرکت  رشیمس یبر رو مانشکرد. چش یدمر انتخاب م یکرهایپ انینجا کرد، و با دقت راهش را از مآسمت 
. رشد می کرددر درونش  یچارگیاز ب یحس همین طور که جستجو می کرد،و  ل،یو یکرد و جستجو یم

راهش را به سمت او  یاز سر آسودگ یشناخت، و با آهبازپاره  یپتو کی یرا در باال ییناگهان او انبوه مو
 . مودیپ

که حواسشان و مغزشان  اطیبخش ح ینداشت. برده هاد وبه حرکت وج لیدر واداشتن و یمشکل چیه حداقل
 کردند.      یاطاعت م را کردند یم افتیکه در یشده بود، هر دستور رهیبا مواد کند ت

 متوجه شد که یوقتبعد  ،یرامآ به لاو -کند داریخم شد، شانه اش را تکان داد تا او را ب لیدر کنار و نیاونل 
 کیکه در نزد ی. او در حالندهیفزا یبا خشنونت د،یخواب یمرده م کیمصرف موادش مثل  وضعیتدر  ویل

 کنان گفت: سیه سیخم شده بود ه لیگوش و

 شو! بلند شو! داری! بلیو 
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 افتهیرشد  ین با حسی. اونلنیتنفسش سنگ یکرد. اما چشمانش همچنان بسته ماند و صدا یاول من من لیو
 و التماس کرد: دوباره او را تکان داد ،از ترس

 ًبلند شو! لیو لطفا . 

باز شد و با نگاه  ویل . آن حقه کارگر شد. چشماندیکوب لیو یبا دست مشت شده اش بر گونه  نیاونل و
 اششانه  نیبود. اونل داریدر کار نبود، اما حداقل ب نیاز شناختن اونل ینشانه ا چیشد. ه رهیخ نیبه اونل یمحو

 را تکان داد. او دستور داد:

 ایشو و دنبالم ب بلند . 

 . در سینه اش به سرعت به تپش افتاد یروزیبا حس پ قلبش ،اطاعت کرد لیو یوقت
 یداریو با حالت ناپا ستاد،یبلند شد و ا شیپا یو تلوتلوخوران بر رو ،اما حرکت کرد ،حرکت کرد یبه آرام ویل

به سمت در اشاره کرد که باز  نیبود. اونل گریو منتظر دستورات د د،یتاب یسو آن سو م نیبه ا نیاونل در کنار
 دستور داد: نیمد. اونلآ یآن به درون انبار م انیاز م یرنگ دیسف نوربود و 

 ،به سمت در.  برو 

خواب لگد  یبرده ها بهگذارد، و  یرا کجا م شیداد پا ینم یتین کرد، اهمآشروع به رفتن به سمت  لیو و
من من  شترینشان دادند، ب یها واکنش کم هآن برد ،یگذاشت. به طرز قابل توجه یپا م شانیزد و بر رو یم
 گرید یدر انتها یسرد یرا دنبال کند که صدا لیبرگشت تا و نیزدند. اونل یدر خواب غلت م وکردند  یم

 او را متوقف کرد.     ،اتاق

  ؟یر یم یکجا دار یکن یلحظه خانم کوچولو. فک م هیفقط  

 یبرده ها نگهبان گریبر د مراقبت یبود. حق با جارل ارک بود. آنها برا گونیاو ا ،بدتر یبود. حت تهیعضو کم او
او  ،لین برگشت تا با او روبرو شود. مثل ویمد اونلآ یاتاق شلوغ به سمت او م انیاز م گونیا یدادند. وقت یم

مد آنها را لگد آ یطور که م نیو هم ،داد یکف اتاق نم یلگدکوب کردن افراد خواب رو هب یتیاهم چیههم 
توانست از  یکه م ییصدا نیو با محکمتر دیکش یقیخودش را جمع و جور کرد و نفس عم نیکرد. اونل یم

 گفت: دیعهده اش بر آ

 داره که به داخل بخش  ازین مزیببرم. اون ه ششیبرده رو با خودم پ نیارک من رو فرستاده تا ا جارل
 هاش برده بشه. 

شب  ی مهیارشد در ن یها از جارل یکی. اگر بگویدکه آن دختر راست  ممکن بودکرد.  یتبهکاران مکث سیئر
کرد.  یدر دل حس نم یتاسف چیه ،دیجد زمیوردن هبرای آک برده یشد، در فرستادن  یآتشش تمام م زمیه

 بحث گونه گفت: یاو با حالت را می شناسد.دختر  نیکرد ا یم ربدگمان بود و فک ونگیالبته ا

 خاص فرستاده؟  یبرده  نیا به دنبالتو رو  اون 

 تفاوت باشد گفت: یب شیکرد صدا یم یکه سع یدر حال نیاونل

 درسته . 

 ،یگرید یهر اسکاند ایوجود نداشت که ارک،  یلیلد چیمحکم نبود. ه یلیخکه از داستانشان بود  یبخش نیا
 گونیداشته باشد. ا هیکار پست و دون ما کیانجام  یبرا طایدر بخش ح یخاص یبه برده  یخاص یعالقه 

 با تحکم گفت:
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 برده؟ نیا چرا 

 را امتحان کرد.     یگرید یمتوجه شد بلوفش کارساز نبوده است. او حقه  نیاونل و

 یمنه و اون برا یاز دوستا یکی لیبرده. اما و هی. اون فقط گفت یکی نیاون نگفت ا قتشیخب، حق 
 فک کردم ...  نیهم یمختصر، برا یاذغ هی دیکار کنه و شا ،ره داخل که گرمه یم یچند ساعت

متقاعد شده  گونیبود ا دواریکه ام یدر حال ،باال انداخت یمله اش نا تمام بماند، شانه اجاجازه داد  نیاونل
شد. او  کیبار نیاونل صیادامه داد. سرانجام، چشمانش با تشخ نیشدن به اونل رهیفقط به خ گونیباشد. البته ا

 :گفت

 مگه نه؟  ،ردیک یرو نگاه م دور و بر شتیدا دمی. دیبود نجایا ای هم گهیروز د هی . تودرسته 

کوچک  ی سهیبرد. او ک نیتگنا را به سرعت از ب نیگرفت که ا میمدر درونش به او فحش داد. تص نیاونل
 و آن را تکان داد. او گفت: دیکش رونیسکه ها را ب یحاو

 به تو بهاش رو می پردازم.کار خوب بکنم، من  هیدوست  هی یخوام برا یمن فقط م ن،یبب 

 نیشاهد ا تهیکم گرید یکدام از اعضا چیکرد تا مطمئن شود ه ینگاه شیشانه ها یبه سرعت از رو گونیا
 . او گفت:دیقاپ نیاز دست اونل را سهیمد و کآجلو  شصحنه نباشند. بعد دست

 یکن یمن م یبرا یکنم، تو هم کار یم یتو کار ی. من براادیخوشم م نیاز ا شتریب . 

 نی. اونلستادیمتر دورتر ا یتر شد، و تنها چند سانت کینزد نیو به اونل ختیر راهنشیسکه ها را در داخل پ او
انبار. ناگهان  یرودوتفاوت در کنار  یب یتماشاچ کیکه منتظر بود،  دیرا د لیشانه اش، و یاز رو یبا نگاه

 کرد:  شنهادی. او پدکر کتریش گرفت و او را به خودش نزدیاه را از شانه یناونل گونیا

 یکن دایشده پ میقا یا گهید یکه جا گهید یچند تا سکه  یتو بتون دیشا . 

 یگرم از رو یعیو ما -بر صورتش نشست یشکمش حس کرد اخم یروبر را  زیت یزیدرد چ یبعد وقت
در نگاهش لبخند زد. او  یگرم چیبدون ه نی. اونلدیتراو رونیکه درد متمرکز شده بود ب ییپوستش در جا

 گفت:

 بکشم.  رونیب یشاه ماه هیدل و روده ات رو مثل  مبتون دیشا ،برم یاگه نزار 

مطمئن  یکردن دل و روده شاه ماه زیکامالًًٌ در مورد تم نیفرو کرد. اونل گونیست اوخنجر را در پ گریو بار د 
و به سمت در اشاره  د،ی. او به سرعت عقب کشستیئن نممورد مط نیهم در ا گونیمد اآ ینبود. اما به نظر م

 گفت: اوکرد و به او فحش داد. 

 کنم بهاش رو بپردازه.  یم یدوستت برگشت کار ی. اما وقترونیخب. گم شو ب یلیخ 

. در آنجا، دیکش رونیرا گرفت و او را ب لیو یبا عجله به سمت در رفت، بازو نیاونل ،یبزرگ از آسودگ یآه با
به سمت  رشانیرا به مست مس لیکه و یدر حال ،گذاشت. او شیرا دوباره در سر جاقفل در  چیاو برگشت و پ

 گفت: ،کرد یم تیاسکله هدا

 رونیب میرب نجایاز ا دی. بالیو بجنب . 

او آنها را  قه،یبرآورد. بعد از چند دق یاز سر آسودگ یو آه ،که آنها دور شدند دیها، جارل ارک د هیسا انیم از
 داد. یانجام م دیبود که با یدنبال کرد. امشب هنوز کار
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در مرکز آنها  وهیپارنیراس با دوجاده را به سمت شمال دنبال کردند. هلت و ه ،راناسواسب کوچک ی  دسته
قبالً بر که  یفرتوت رِیداده بود. اسب پ رییزره معمولش تغ لباسش را به زره و ژاکتِ وهیپارنیراندند، د یاسب م

 کی وهیپارنید، همان طور که هلت انتظار داشت ،ران رانده شده بوداسو ی حاال به عقب دسته آن سوار بود،
در  یسرباز محاصره شده بودند که به آرام ستیاز ب شیآنها با براند.  یرا م اهیو بزرگ س جممها یاسب جنگ

دند که به دو گروه پنج ده جنگاور سواره هم آنجا بو ،به عالوه کردند. یجلو و پشت سرشان رژه وار حرکت م
 مستقر شده بودند.  از سربازان هر ستون یانتها رشده و د میتقس ییتا

نشانده و آماده بودند تا از آن استفاده  نیپوالد یدر کمان ها کانیپ ،شان کیمتوجه شد که مردان نزد هلت
 آن کمان یها کانیفرار نشان دهند، او و هوراس با پ یکه برا یینشانه ها نیشک نداشت که با اول اوکنند. 

 قدم دور شده باشند.  هکه د نیقبل از احتی خواهند شد،  دهیکش خیبه س نیپوالد یها

آنها  یوقت وهیپارنیداشت. د اریاش را در اخت زهیو ن ریبود، و هوراس شمش زانیوآبلند خودش از شانه اش  کمان
 :ه بودباال انداخته و به انبوه مردان مسلح به دورشان اشاره کرده بود. او گفت یشانه ا ،کرده بود ریرا اس

 دم اسلحه هاتون رو نگه  یزه مااج نیهم ی. براستینمقاومت  فایده ای در چیکه ه نینیبب دیتون یم
 . نیدار

 و اضافه کرد: ،هلت آرام گرفته بود نیقاچ ز یبر رو یکرد که به سبک یبه کمان بلند یبعد او نگاه معنادار

 شونه ات  یو رونباشه ن کمان زهش بسته اگه که اوخواهم داشت  یچه، فکر کنم احساس بهتر اگر
 باشه.  زونیآو

مبارزه هست و  یبرا یگفت که زمان یباال انداخته و موافقت کرده بود. نگاهش به هوراس م یشانه ا هلت
 ییکایگل ی تکان داده بود و آنها در کنار فرمانده دییبه تا یچون و چرا. هوراس سر یب رشیپذ یبرا یزمان

 ی. هلت به تلخه بودنداو محاصره شد رانکه با خدمتکا افتندی یقرار گرفته بودند و خودشان را فوراً در حال
نشد.  ی که مصادره کرده بودند،یها و زره ها شامل حال اسب وهیپارنیمتوجه شد که بخشش و سخاوت د

از سرسپردگان سواره اش سپرده شود،  یکیآنها به دست  تیهدا طناببا خشم دستور داده بود که  وهیپارنید
متوجه شد  ،با عالقه ،شان رکنندهیمد. اسآ یم شیپ نظامستون سواره  یدر انتها اسبان که حاال با آنمردی 

 کیب هلت ماند. او در کنار اس یندارد و به آرام تیهدا یبرا یکوچک طناب یکه آن اسب باربر پشمالو
 نزد.  یرا باال برد اما حرف شیابرو
، که این باعث تحیر کردند وعپوش سر اسبش را به سمت شمال برگرداند و آنها حرکتشان را شر اهیس هیشوال

 :دیهلت پرس هلت شد.

 ؟یبر یما رو کجا م یبپرسم دار ممکنه  
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 نها گفت:آکرد. او به  یمیتعظ نیز یاز رو زیتمسخرآم یبا تواضع وهیپارنید

 دیمهمانان من خواه یمدت کوتاه یکه برا یی، جامی ریم مبرسُنتامبه سمت قصر من در  میدار ما 
 بود.  

 کرد. بعد به پرسش ادامه داد و گفت: یکه آن اطالعات را هضم م یتکان داد، در حال دییبه تا یهلت سر

 م؟یاون کار رو انجام بد دیچرا ما با و  

 به او لبخند زد. او گفت: اهیس هیشوال

 کشاورز  کی یو اسلحه ها یکن یسفر م هیشوال هیبا  ی. تو داریکردخودت تو من رو دلبسته  چون
 مگه نه؟  ،یستیخدمتکار ساده ن هی. اما تو یهمراهت داررو 

 ،تکان داد ینظر داشت و سر ریاو را ز یرکیبا ز وهیپارنیباال انداخت. د ینگفت، تنها شانه ا یزیبار چ نیا هلت
 کرد.  یم دییکه افکار خودش را تا نیمثل ا

 و لباسات توجه من رو جلب کرده. شنلت ... روینه پ ،یفرمانده ا نجای. تو ایستیخدمتکار ن هی. تو نه . 

 چند رنگ هلت را لمس کرد.  رنجرِ شنلِ یها نیبه جلو خم شد و با انگشتانش چ نشیز یاز رو او

 دمیند نیا هیکامالً شب یزیچ هیهرگز  من . 

نگفت، به نظر  یزیاو چ ینه. وقت ای دیبگو یزیبار چ نید اهخوا یهلت م ایآ ندیکرد، منتظر بود که بب یمکث او
 متعجب نشد. او ادامه داد: یلیخ وهیپارنید

 یکیتونه اون شل یم یکماندار چیه مدون ی. نمیاز اون هست شتریتو ب ،. نهیکماندار ماهر هیتو  و 
 نه.  ایرو انجام بده  یانجام داد شیرو که شب پ

 کرد. او جواب داد: اکراهروی از  یشاره اابار هلت  نیا

 هم نبود. من گلوت رو هدف گرفته بودم.  یشاهکار کیشل نیهمچ اون 

 انداز شد.  نیطن یو بلند ریفراگ یبا صدا وهینرپاید ی دهخن

 ،یرفت که براش هدف گرفته بود یینجاودرست هم کانتیفک نکنم، دوست من. فک کنم پ اُه . 

 وهیپارنیبلند بود، به چشمان دصدایش که  نیو نشاط، با ا ی. هلت متوجه شد که آن شاددیاو دوباره خند و
 گفت: وهیپارنی. ددیرس ینم

 ،یستگیشا مهارت های غیرعادیتازه واردی با چنین  نیچن هیگرفتم که  میمن با خودم تصم خب 
دونه  یم یبه کنار، ک نایا یدوست من. همه  ،یباش دیمن مف یرو داره. تو ممکنه برا شتریب یبررس

 شده؟ ن معمولت پنهون ریاون شنل غ ریز یا گهید یها ییکه چه قدرت ها و توانا

و ، هدرا به او از دست دا تمام عالقه اش ییکایگل هید شوالآم یکرد. به نظر م یآن دو مرد را تماشا م هوراس
 ،ن دو مردآ نیبا نشاط و خوشمزه ب یها غم آن حرفر یناخرسند نبود. عل قتیحق نیهوراس به خاطر ا

 یها ییداشت از حد توانا اآن گفتگو حس کند. کل آن ماجر ریو مرگبار در ز یجد یتوانست لحن یهوراس م
و چرخش در ماجراها آنها  چیپ نیا ندیهلت را دنبال کند و بب اهود که رو خشنود ب یرفت و او راض یاو فراتر م

 برد.  یرا به کجا م

 فرمانده جواب داد: ی جمله نیبه آخر یبه آرام هلت

 براتون داشته باشم.  یمورد استفاده ا چیدارم که ه شک 
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 یقصد چیکه هلت ه نینه: ا ایکرده است  افتین کلمات را درآ ریز امیپ وهیپارنید ایت آسدان ینم هوراس
 شان ندارد.  رکنندهیدر خدمت اس شیها استفاده از مهارت یبرا

که  زنقشیآن مرد ر ای چند لحظه یبرا اهیس هی، چون شوالهکرد افتیرا در امیآن پ وهیپارنید دآم ینظر م به
 کرد و بعد جواب داد: یابیراند را ارز یدر کنارش اسب م

 ،کنم تا  شکشیام را بهتون پ یوازن تا مهمان نیلحظه بهم اجازه بد نی. در ادیفهم میخواه خب
 . ابدیدوست جوان تون بهبود ب یکه بازو یوقت

 کرد.  شانیاو را وارد گفت و گو ربا نیاول یبرا وبه هوراس زد،  یگرداند و لبخندبرسرش را  او

 ستندین نمیها ا جاده نیا نیفرم نباش یاگه کامالً رو ،به کنار نایا ی همه   . 
 یبانهبه نگ را یسربازان وهیپارنیجاده درست کردند. د کینزد یباز یدر فضا یآنها آن شب کمپ کوچک

بود که  یاز آن تعداد شتریب شت،داخل کمپ گما یکه او به نگهبان یگمارد، اما هلت متوجه شد که تعداد افراد
 توی این وهیپارنیاحتماالً د :کرد رخودش فک. هلت با گمارده بودمتجاوزان  یمراقبت از کمپ از حمله  یبرا
  .نهک یحس م ینسب یتیامن نایمز

خواست که  تشانیاز امن نانیاطم یشان برا رکنندهیاس ،معنادار یشب توقف کردند، با حالت یکه برا نیهم
مجبور بودند دستورش را اجابت کنند.  یدو آرالوئن ،یواقع یراه چاره  چیکنند. بدون ه میرا تسل شانیاسلحه ها

البته  -بزرگ همیخ کیانتخاب کرد که در او کرد،  ینم یو دوست تیمیتظاهر به صم گرید ،فرماندهحداقل آن 
برپا کرده بودند.  شیکه مردانش برا، خیمه ای غذا بخورد و بخوابد ییبه تنها  -ساخته شده بود اهیبا کرباس س

کرد، به ساده  یم رتمساف ییرو بود. اگر به تنهاه رو ب همعماگون یزیکه با چ افتی یهلت خودش را در حال
را  شیاسلحه ها دور می شد،طور که  نیشب آب شده و دور شود، و هم انیدر م می توانستحد ممکن  نیتر

و ممکن  ،مهارت بود یرنجرها ب زیگرفرار و و  یپنهان یحرکت ها ی. اما هوراس کامالً در هنرهاردیباز پس گ
شد، هوراس  یم دیناپد یینبود که اگر به تنها یشک چیکند. ه هاکه او را ر ابدیهم نبود که هلت دل آن را ب

خواهد افتاد. حداقل  یچه اتفاق ندیکرد که منتظر بماند و بب یخودش را راض نیهم یرازنده نمی ماند. ب یلیخ
شب گذشته در  ،خواستند بروند. به عالوه یه مک ییرفتند، همان سمت و سو یآنها داشتند به سمت شمال م

مجاور با  یها نیزم ،1تلندییتو نیب یها یموقع سال قبل از عبور از بلند نیبود که در ا دهیفهم مهمانخانه بار
 افتندی یرا م ییجا دیخاطر آنها با نید بود. به همنبا برف مسدود خواه ، مسیرهاآن یدر باال ایشمال، و اسکاند

جاها همان  هیمثل بق مبرسُنتام وزد که شت یکنند. او حدس م ینجا سپرآرا در  ندهیدو ماه آ یکیکه 
کرده  دایپ وا یاصل یاز حرفه  یسرنخ وهینرپایخواهد داشت. هلت شک نداشت ددر بر را و هزینه صورتحساب 

با . هلت ردیاش هلت را به خدمت بگ هیهمسا انجنگ با فرمانده ایبود بر دواریام دیپارنیوهاست. به وضوح 
درست هستند.  ریدر امان خواهند بود و در مس یکاف ی آنها به اندازه ،فکر کرد یلحظه ا یمتفکرانه براحالتی 

 کند. اما حاال زمانش نبود. جادیا یراتییاو مجبور بود تغ د،یرس یزمانش فرا م یوقت
 یبرا یمیدر صبح تصم وهیپارنید ،یتیخوش ن ییبتداش ای. بعد از نمادندیروز بعد به قصر فرمانده رس

چاقو در  یآشنا و دلگرم کننده  بدون وزنِ یبینکرد و هلت به طرز غر ذاتخا شانیبازگرداندن اسلحه ها
 کرد.  یم یاز شانه اش احساس برهنگ زانیآو کانیو چهار پ ستیو ب ،کمربندش
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و  ریبادگ ریبود که مسواقع شده ت مسطح شد کی یبر روو  ،محاط جنگلِ کی یدر باال مبرسُنتام شتو
مسیر هر طرف  از نیزمو باال و باالتر رفتند،  رین مسآ. آنها از باال می رفت قصر نسمت آبه از دشت  یکیبار

 رفت.  یتند فرو م یبیبا ش
چنین  .داد یم یکردند را در خود جا یکه شانه به شانه حرکت م ایچهار مرد سواره  یبه سخت ریمس یپهنا

دوست فراهم  یروهاین یبرا عقوالنه از سمت صاحبان قصرم یرشیپذپهنایی برای مسیر ورودی یک قصر، 
 کی نیشوند. ا کیدر تعداد انبوه به آن قلعه نزد یشد که هر نوع مهاجم یمانع مهمین طور کرد، اما  یم
دند و یجنگ یبا هم م یبرتر یبرا که فرماندهان دائماً ییبود، جا کایدر گل یدوست مفهومعبوسانه از  یادآوری

 بود.  ریامکان پذ یحمله در هر لحظه ا تیموقع
قرار داشت، ساختاری  در هر چهار گوشه اشکه  نیسنگ ییها و برج میضخ ییوارهایبا د و بود خود قصر پهن

قصر  ایردمونت برج های  یبلندپروازانه  یافسونگر از آن برج ها به کدام چی. هقدرتمند به وجود آورده بود
 ینه برا ؛جنگ ساخته شده بودند یو ساکت بودند، که برا کیتار ،عهممنو ییآن، بناها ی. به جانبودندآرالوئن 

 یشود. به نظر نام یم "اهیکوهستان س" شیمعنا "مبرسُنتام"گفته بود کلمه  س. هلت به هورایگرید لیلد
بود. هرچه باالتر  ریو خم و بادگ چیپر پ یآن جاده  یدر انتها میضخ یوارهایآن ساختمان با د یدرخور برا

 ،بودند زانیوآکه از آنها  بیمربع شکل و عج ییزهایبا چ ییها هیشد. پا یمعنادارتر م یآن نام حت ،رفتند یم
با ترس شدند، هوراس توانست از آنها سر درآورد، و  کتریطور که نزد نیدر هر طرف جاده خط شده بودند. هم

بودند که  ییایبقا یدست، و حاو کیچرخاندن  فضایی برایبودند، تنها با نیآهن ییآنها قفس ها متوجه شد
تاب با ورزش باد  یمبودند و به آرا زانیوآجاده  یدر باال ییباال یلیخدر ارتفاع انسان بود. آنها  کی یروزگار

 یبرااز آن انسان ها  تعدادی. به وضوح دیوز یتندتر م ریمسارتفاع های باالتر آن که در  می خوردند؛ بادی
شده به خاطر  اهیخشک شده، چروک خورده و س یپوست دارای قفس ها، داخل آن یکرهایپ ؛ها آنجا بودند ماه

 دتریجد هیشدند. اما بق یآراسته م ،پاره و ژنده که در اهتزار بودند یی، و با لباس هابودند شان یاقامت طوالن
 یمربع یکه در شکل نیآهن ییها لهیبودند. قفس ها از م صیقابل تشخ قفس ها نآداخل  یها و انسان هبود
گذاشتند که داخل شوند و  یم یباق ییها فضا کالغ ها و زاغ یساخته شده بودند، و برا ،شده بودند فیرد

 مده بودند. آها را تکه پاره کنند. چشمان اکثر جنازه ها توسط پرنده ها از حدقه در  گوشت انسان
خشنود از  و به او لبخند زد، دیحرکتش را د وهیپارنیناخوش به صورت عبوس هلت زل زد. د یهوراس با حالت

 گفت: یافکنده بود. او به راحت هیپسرک سا یجاده اش که بر رو یور و هولناک کناره هاآترس  ریتاث

 و محکوم شدن. اثبات شده جرمشون اونا  یمحدود. البته همه  یلیخ یلیجرم خ یسر هی یبرا فقط
 اصرار دارم.  مبرسُنتامدر  رانهیو سختگ دیقانون اک هیاجرای  یمن رو

 :دیپرس پسر

 بوده؟ یچ جرمشون 

 یبه او لبخند وهیپارنیسخت بود تا به کلمات فرم دهد. دوباره دبرایش و  ،خشک و منقبض شده بود شیگلو
 جواب داد: و وردآسخت فکر کردن را در  یداد. او ادا لیتفاوت تحو یب

 اونا من رو ناراحت کردن.  ،به طور خالصهاما رنگ. وا و رنگ یبگم جرما دیبا 
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، بعد سرش را تکان داد و نگه داشتن مرد آ ینگاه متفکرانه  ینگاهش را بر رو یا هیچند ثان هوراس
 یتاسف آور و تکه تکه شده که بر باال یکرهاینگاهش را از آن پهمین طور  کرد یفت. او سعرنگاهش را برگ

او متوجه  و ،شد شتریها آنجا بودند. بعد ترس هوراس ب تا از آن ستیاز ب شتری. بردیبرگنیز  ،بودند زانیسرش آو
کرد. در ابتدا فکر کرد  یکه حرکت م دید را یزندان کیاز قفس ها او  یکینها نمرده اند. در آ یشد که همگ

تر  کینزد یشده است. بعد وقت یباد ناش دست مرد در یتصور و وهم است، که از حرکت لباس ها کی نیا
شک  یمد. بآ رونیاز قفس ب یزیانگبر ثرقارقارمانند تا یو صدا ،آمد رونیها ب لهیم انیاز م یدست ،شدند

 گفت: یبخشش بود. هوراس به آرام یبرا یادیفر

 ،من،  یخدا اُه 

،  وزنش را به ایستادو  دیرا کش اهشیافسار اسب س وهیپارنی. ددیفرو بردن نفس هلت را شن زیت یاو صدا و
 گفت: شیدر صدا یانداخت. او با لحن متفکرانه ا نیطرف ز کی

 دمید ربااون  یاون رو اون شب تو ن؟یساشن یرو م اون . 

بار با فرمانده مواجهه شده بودند حداقل  نیاول یبرا یآشنا نبود. وقت شیمرد براآن سردرگم اخم کرد.  هوراس
 ادیبه  هیاز بق شتریمرد را ب نیانتظار رود که ا دیدانست چرا با ین شب در آن بار بودند. او نمآده دوازده نفر در 

 گفت:  یسرد یورد. بعد هلت با صداآ

 دیبود که خند یکس اون . 

 زد.  یلبخند کوتاه وهیپارنید

 اش حاال خشک  یچطور حس شوخ طبع ادیبه نظر م بی. عجی دارهناب یمرد شوخ طبع ن. اودرسته
 معمول سرگرم باشه.  ریشاد غ یجک ها نیها با ا ممکنه ساعت ردمک یشده. فک م

با به راه افتاد. گروه سواران  گریبار د کیو  دیاش کوب یافسارش را تکان داد و آن را بر گردن اسب جنگ بعد
و هلت و  ند،کرد یحرکت م ،کرد یحرکت مو وقتی  ،ندستادیا یم ستادیا یم یوقت حرکت او هماهنگ بودند،

 کردند که همان کار را انجام دهند.  یهوراس را مجبور م

 هیرا جستجو کرد. رنجر چند ثان چشمان هلتدلگرم کننده  یامیپ یشد و برا رهیبه هلت خ گریبار د هوراس
دارد،  یت آن پسر چه احساسسدان یتکان داد. هلت م یسر یرا در برگرفت، بعد به آرام هوراس نگاه یا

 یهلت کم دییهوراس از تا یقیکه شاهدش بود. به طر ظالمانه ینومو مض سادو ف یناخوش از تبهکار
ر صهم به سمت ق راند. و آنها با شیو آن را به پ کرد سرا لم کریک یپهلو شیزانوبا کرد. او  افتیدر یدلگرم

 که منتظرشان بود اسب راندند.   یاهیممنوعه و س
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به باد  یبسته شده بود، پشتش را با صبور یافسارش به نهال ؛بود که ارک به او گفته بود ییهمانجا یپون 

بند افسار را باز کرد و  نیورد. اونلآ یهلشام م یزا را بر رو برف یکرده بود که داشت ابرها یامنجمدکننده 
و  د،یکش یکاج زوزه م یها سوزن انیدر م بادسرشان،  یبه دنبالشان آمد. در باال یراسب کوچک با فرمانبردا

 کرد.  یم جادیا امواج رو به ساحل را هیشب ییصدا ،جنباند یبرف پوش را م یکه شاخه ها یوقت

 یرا پوشانده بود تلوتلو م ریمد و مسآ یتا ساق پا م هک یکرد و در برف یگنگ او را دنبال م یبا حالت لیو
از هفته ها این خستگی که  ،از پادرآمده و خسته یپسر یسخت بود، اما برا نیاونل یآن راه برا مودنیخورد. پ

زود  یلیخ نیلسخت تر بود. اوناین کار به مراتب حاصل شده بود،  یگرم ناکاف یبدون غذا و جا ،کار سخت
و اگر قرار دارد.  یپون نیکند که ارک گفته بود در خورج دایرا پ یگرم یها توقف کند و لباس دیمتوجه شد با

. اما، در شود یسوار پون لیکنند، الزم بود اجازه دهد و یرا ط یشتریدم مسافت ب دهیتا قبل از سپ خواستند یم
گفتند  یبه او م زشینداشت که چقدر کوتاه باشد. تمام غرا یتیاهم ت،خواس ینم یریتاخ چیآن لحظه، او ه
تواند  یکه م ییتا جا ، واندازندیفاصله ب یخودشان و آن شهرک اسکاند نیکه ممکن بود ب ییادامه دهد، تا جا

 انجام دهد.  عتریکار را سر نیا

را به  یدست پون کیبه جلو خم شده بود، و با  در برابر باد نیو اونل دیچیپ یکوهستان م یسمت باال به ریمس
ادامه دادند،  ورانخرا نگه داشته بود. آنها با هم تلوتلو  لیو یزده  خیدست  گریو با دست د دیکش یدنبالش م

آن سطح  ریکه در ز ییها نگدرختان و س یها شهیر یبر روو  ،دندسر می خور نیآن برف سنگ یبر رو
 .می خوردند یسکندر صاف پنهان شده بودند

 یبر رو ،ختندیر یطور که از آسمان فرو م نیبرف را هم یدانه ها نیاول ر،یمس یساعت ط میبعد از ن
 کرد، و یمکث نیشروع به بارش کردند. اونل نیسنگ یلیخ و شدت ابرف ب یصورتش حس کرد. بعد دانه ها

و از نظر پنهان شده  دهیپوش باًیحاال هم تقر نیهم شانیکه ردپا ییت، جاخپشت سرشان اندا ریبه مس ینگاه
 زیارک منتظر شده بود تا غرا آد. یم ینیدونست که امشب برف سنگ یارک مبود. او با خودش فکر کرد: 

 یاز وقت ربا نیاول یخواهد شد. برا دهیپوش نیو اونل لیو ریمس ینشانه ها ی همه ندیاش به او بگو یانوردیدر
بعد  دیزد. شا عتریسر دیاز ام یحس کرد که قلبش با حس نی، اونلندبود دهز رونیب اکیرن یکلبه  یکه از ورود

 شد.  یکارگر م شانینقشه برا نیا نهایا یاز همه 

 نیزانو در برف فرو افتاد. اونل لب من من کرد و با رینامربوط ز یزیخورد، و چ یسکندر لیپشت سر او، و در
از پا  یواقع یرنگ شده، و به معنا یزد و از سرما پوستش آبرل یبه سمت او برگشت و متوجه شد که او دارد م

 ریداخلش را ز یبا آشفتگ را باز کرد و شیارفت، بنده یپون یبر رو زانیآو خورجینمده است. او به سمت آدر 
 و رو کرد. 
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رزان انداخت و پسر ل یها هشان یاو آن را بر رو .وجود داشت میضخ پوستین کی گرید یزهایچ انیدر م آنجا
داد با  یآن کار را انجام م نیطور که اونل نیهم لیها فرو کند. و نیبه او کمک کرد دستانش را در سوراخ آست

اتفاق  شیرا که برا یزیهر چ ،بود، الل و گنگ گنگ وانیح کیشد. او  رهیخ نیمحو و گنگ به اونل یحالت
در اجتناب از آن ضربه نخواهد  یتالش چیه لی، ورا بزند لیواگر دانست که  یم نیاونل .رفتیپذ ید ماافت یم

که بود به  یشد، و او را آن طور رهیم به او خغبا  نیدر جواب آن. اونل یضربه اتالشی برای  یحت ای ،کرد
 نیگرمابخش چن اهیاز معتادان به گ یاگر چه تعداد کم ابد،یبهبود  لیبود ممکن است و تهخاطر آورد. ارک گف

را داشت  تیموقع نیا لیها، آنچنان که بودند، و در آن کوهستان و رها شده وردند. تنهاآ یبه دست م یشانس
 کی یکه برااین باشد،  ید که حق با جارل اسکانددعا کر نیمواد مخدر را بشکند. اونل طینتبد یکه حلقه 

 حاصل کند.  یکامل یگرمابخش بهبود اهیاز گ وم ماندنمعتاد ممکن باشد که با محر

 یلحظه ا ین سوار شود. براآ یبرد و به او اشاره کرد که بر رو یپسر را بدون مقاومت به سمت پون نیاونل
نامطمئن به  یآن نشست، با حالت یو بر رو دیباال کش نیزمکث کرد و بعد دست و پازنان خودش را از  لیو
برد  یکوهستان م ینها را به باالآجنگل که  ریدوباره به راه افتاد و مس نیو اونل د،یتاب یسو و آن سو م نیا

 درشت برف به بارش ادامه دادند.  یدنبال کرد. به دورشان دانه ها

 نیاونل یروند که برا یم یدند، و به سمت آن تقاطعش یم دیجنگل ناپد انیدر م یکه پنهان دیآن دو را د ارک
دنبال ورودی کلبه حصار تا درست هستند، او آنها را  ریکه آنها در مس نیکرده بود. مطمئن شده از ا فیتوص

 اسکله رفت.  سمتآن به  یبودند عبور کرد و به جا دهیچیکه آنها پ یکرد و بعد از کنار نقطه ا

برای گمارده شده باشد.  رنیاک بزرگ یسرسرا مسیر نداشت که در وجود یبان دهید چیهوقت سال  نیادر 
را پوشانده  شاندور یها کوهستانی که نیچون برف سنگ ،از مهاجمان در کار نبود یترس چیهساکنان کلبه 

 شهیمحتاط تر شد. هم ،دیاسکله رس یبه جلو یاما ارک وقت. تاثیر گذار بود یبان انسان دهیاز هر د شتریب ،بود
می  بر گاهشانیبه سالمت به پا پیش ولف یها یمطمئن شود کشتنگهبانی که وجود داشت،  ینگهبان نجایا

ورد، آ شیساحل پ یها را تکان داده و آنها را بر رو یکشت یتوانست لنگرها یم یتندباد ناگهان کیگردند. 
ها را در  یکشت یرا هشدار دهند و ملوانان رو یطیشرا نیآنجا گمارده شده بودند تا چن یمردان نیهم یبرا

وقت  نیو کنجکاو شوند در ا دننیارک را بب یتوانستند به راحت ی. اما آنها مندینما داریموقع خطر از خواب ب
 ماند.  یباق ها هیسا انیدر م ستتوان یکه م ییتا جا نیهم یبرا ست؛یشب او در حال انجام چه کار

 یکه م یاش شد، در حال یسوار کشت یدر اسکله لنگر انداخته بود و او به آرام ند،یوا خودش، ولف یکشت
. او آن بعد از ظهر آنها را مرخص کرده بود، با ستیآن ن یعرشه  یدر حال حاضر بر رو یملوان چیدانست ه

 یید قواکه آن شب ب ودرا مطمئن کرده ب ملوانانش ،هوا یکننده  ینیب شیپ کیبر شهرتش به عنوان  هیتک
 ،یخم شد و آنجا در بادپناه کشتکشتی  یرونیموتور ب ن بر رویموج شکیک  یدر کار نخواهد بود. او بر رو

 آن روز آن را آنجا بسته بود.  لیکه او اوا ، کرجیشناور بودبر روی آب کوچک  یکرج کی
که  دیو د ،رفتند یشان مهای هالنگرگسمت داخل اسکله به  یها قیانداخت که قا یریبه مس ینگاه ارک

گردد به  یبرم ایکه جرز و مد به در یکرده بود که درست وقت یاست. او زمان بند انیجر رهنوز جزر و مد د
رفت و در عقب آن به  نییکوچکتر پا قیبه سرعت به درون آن قااز باالی کشتی و حاال  دیایاش ب یکشت

دستانش فواره  یشل کرد. آب منجمد کننده در باال یآن را کمچوب پنبه ی شت و گکش  زه یدنبال نقطه 
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و  دیخودش را باال کش پیولف ش یگذاشت، و از نرده  شیپر شد، او چوب پنبه را سرجا مهین قیقا یزد. وقت
نگه داشته بود را  یرا در کنار کشت یکه کرج یطناب لنگر د،یبرگشت. خنجرش را کش پیولف ش یبه رو

در آب فرو رفته بود، شروع کرد به عقب  باًیکوچک، که تقر قی. بعد قافتادین یاتفاق چیه یلحظه ا یبرا د،یبر
 قیدر قا یی. پاروهندیفزا یجزر و مد کنترلش را به دست گرفت با سرعت یبعد وقت ،یدر ابتدا به آرام ،ینینش

دلیلی، برای وقتی که آن به بنا  ،بود جاسازی کردهگونه  آن را آن کشده بود. ار ریجاگ ییبود که در جاپارو
 یپارو کیپر از آب، با  مهیظاهراً غرق شده و تا ن ،یخال قیقا کی بیترک می شد؛ دایپ ندهیآدر چند روز  قیاق

 یها قیقا انیخارج شد و در م سلکهاز سمت ا یکرد. کرج یتصادف اشاره م کیبه  ی، همگهاز دست رفت
نجام هر آنچه در توان داشت، ارک به ااز  یخارج شد. راض دیبزرگتر که در لنگرگاه تجمع کرده بودند از د

متوجه  تیرفت، با رضا یطور که م نیبزرگ رفت. هم یرفت و دوباره به سمت سرسرا نییسمت ساحل پا
 چیاز ه ینشانه ا چیهبرده است. در صبح،  نیهم از ب حاال نیاش را هم یقبل یرد پا نیشد که برف سنگ

 نیبود از ا ییگم شده و طناب لنگر پاره شده تنها سرنخ ها قِیعبور کرده باشد. قا ریمس نینبود که از ا یکس
 اند.  ختهیبه کجا گر یفرار یکه برده ها

به نفس  نیاونل یشد، باال رفتن سخت تر شد. نفس ها شتریب بشیجنگل ش انیدر م رشانیکه مس نیهم
فرستاد.  یاز بخار به هوا م یبزرگ یمنجمد کننده ابرها یشد، و در مقابل آن هوا لیخشن تبد یها نفس زدن

 فرو نشسته بود. گلو و دیچیپ یکاجها م انیکه قبالً در م یکبس دبا ،که برف شروع به بارش کرده بود نیهم
اش را  یبرف تشنگ یمشتکرد چند بار با  یدر دهانش بود. او سع ندیبد و ناخوشا یدهانش خشک بود و مزه ا

 ،رفت یم نییپا شیاز گلوو آن آب اندک  شد یبرف آب م یداشت. وقت یعمر کوتاه یفرو نشاند، اما آن راحت
، وردآت سبه د اندکی که اونلینآب  در فضای دهان و گلویش، در مقابلبرف  و غیرقابل تحمل دیشد یسرما

 هیچ مزیتی نداشت.

مد با آ یمد، و به نظر مآ یم شبه دنبال نییپا یبا سرو محکم  یبا حالت یبه پشت سرش کرد. پون ینگاه او
 دهیچیمحکم پ نیپوست انیخودش را در م اوبود،  یپشت پون یجمع شده بر رو کریپ کی لیسرما آشناست. و

 کرد.  یناله م وستهیو به طور پ یرامآبه  وبود. 

 یرا از هوا شیشش ها کبارهیزد، و به  ینفس نفس م یمکث کرد، به سخت یلحظه ا یبرا نیاونل
ها و ساق  پشت ران یکرد. عضله ها یاحساس درد و گزش م شیگلو یدر انتها باًیمنجمدکننده پر کرد. تقر

 که مجبور تدانس یاما او م دند،یزلر یم نیآن برف سنگ یو در اثر حرکت بر رو دندیکش یم ریت شیپاها
در هلشام دور شده  اکیرن یدانست چقدر از کلبه  یتواند به حرکتش ادامه دهد. او نم یکه م ییتا جا است

 نیدرست کردن رد دروغ ی. اگر تالش ارک براستینزیاد  یفاصله به قدر کاف نیاند، اما بدگمان بود که ا
را  یریتوانستند مس یم کلیدرشت ه یها یاز اسکاند گشتی نداشت که گروه یشک نیبود، اونلمی ناموفق 

 ساعت پشت سر بگذراند.  کیدر کمتر از  کرده بودند یط لیکه او و و
از  دیآنها بابعد از آن که ممکن بود از کوهستان باال روند.  ییدم تا جا دهیبود که قبل از سپ نیدستورات ارک ا

 یم وزدر طول ر لیکه او و و ییجا ،رفتند یم میپوشش درختان ضخ به داخلشدند و  یخارج م ریمس
 توانستند پنهان شوند.
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 ایاز ماه و  یهر نشانه ا میانداخت. آن پوشش ضخ یسرش نگاه یدرختان باال نیب کیبه درز بار نلیناو
با  ،یچارگیسر بزند. با ب دهیچقدر مانده تا سپ ایدانست چقدر گذشته است و  یکرد. او نم یستاره ها را پنهان م
محکم پشت سرش  یداشت با حالت یاو دوباره شروع به باال رفتن کرد، پون ش،یپاها ی اعتراض هر عضله

را بررسی  یدوبل گرفتن از پون یو سوار لیسوار شدن در پشت سر و نیاونل یلحظه ا یآمد. برا یم شیپ
 شانلیوسا یاعتراض چیکه بدون ه نیکوچک بود و با ا یپون کیتنها  نآآن فکر را عقب زد.  نی. بعد اونلکرد

 نیاه بودن از اآگکرد. با  یبه سرعت او را خسته م طیشرا نیدر ا باری بیشتر ،کرد ینفر را حمل م کیوزن و 
که بهتر است به  نیا ،را گرفت مشیمبا اکراه تص نیآن موجود کوچک و پشمالو وابسته بودند، اونل هکه چقدر ب

 یبود. او هرگز نم لیو یبرا یقطع یمرگ نیورد، اآ یرا از پا در م یادامه دهد. اگر پون ادهیپ یحرکت با پا
 مده بود. آخسته و از پا دراو آن قدر که  ،را به راه رفتن وادارد لیو ستتوان

پوشش  یکرد و وقت ین را در برف فرو مآرد و دوباره آو یبه راهش ادامه داد و هر پا را از برف در م نیاونل
هم فشرده  روی بربرف ها خورد، و  ین سر مآ یبر رو یبه آرام ،کرد یقرچ قرچ م شیپا ریدر ز نیزم میضخ

 کرد.  یم دایپ یمحکم یپا یجا گریبار د که یوقت تا ندشد یم
کرد و  ی. نفسش هنوز در هوا بخار مشهیراست. دهانش خشک تر از هم ی. پاچپ یراست. پا یچپ. پا یپا

کرد.  یم ینشانه گذار مودیپ یرا که م یریمس یشد، و به طور کوتاه یپشت سرش معلق م دارِیدر شب پا
قصد  یآن کار وجود نداشت. او از رو یبرا یلیداشتند کرد. دل یکه برم ییها شروع به شمردن گام، ناخودآگاه

که  بود یتکرارشونده و دائم یتمیبه ر یرارادیغ یواکنش نی. اردینداشت فاصله را اندازه بگ یو غرض سع
و دوباره از  دیرس ستیو از اول شروع کرد. دوباره به دو دیرس ستیداد. او به دو یداشت به آن ادامه م نلیناو

است و  دهیرس ستیداند چند بار به عدد دو یبار تکرار آن، متوجه شد که نم نیاول شروع کرد. بعد از چند
باال  یآگاه شد که دوباره در حال شمارش است. شانه ا نیگام، اونل ستیشمارش را متوقف کرد. بعد از ب

 یکه دوباره از ابتدا شروع کند. او با شوخ طبع نیگرفت تا چهارصد بشمرد قبل از ا میبار تصم نیانداخت. ا
 . تنوع یاندک یبرا یزیهر چکرد:  ربا خودش فک یمبهم

خالص رنگ کردند.  دیرا با سف شیو مو هکرد سصورتش را لم ،درشت برف به بارش ادامه دادند یها دانه
 یو متوجه شد دستش هم ب دیتش آن را مالسبا پشت د ،حس شدن کرد، و او با قدرت یصورتش شروع به ب

 جستجو کند.  لشانیدر وسا گریتوقف کرد تا بار داو و  ،حس شده

 یها کرد، دستکش دایبود. او دوباره آنها را پ دهیبود آن جا دستکش د افتهی لیو یرا برا نیآن پوست یوقت
 ینها را بر روآگرش. او یانگشتان د ی هیبق یجا برا کیو  ،انگشت شصت یجا برا کیبا  ،یساق بلند پشم

بغلش  ریزدر  و دیکوب شیاه دنده یرا تاب داد و دستانش را بر رو شیبازوها د،یکش زده اش خیدستان 
، و از برگشت حس یگزش کم نیشکل، اونل نیبد قهیکند. بعد از چند دق کیخون را تحر انیگذاشت تا جر
 در دستانش حس کرد و دوباره به راهش ادامه داد.  گردش خون

 نیبه راه افتاد. اونل نلیناو یدوباره در پشت رد پا یحاال با صبورو بود.  ستادهیاتوقف کرده بود، او  یوقت یپون
        و دوباره از اول شروع به شمارش کرد.                       دیبه چهارصد رس
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 نگاه کرد. او گفت: ،شد یشان داده م که نشان یمیعظ یهلت به دور و اطراف آن تاالرها

 ،اما خونه ست.  ،بزرگ نیست ادمیز یلیخ خب 

بودند،  مبرسُنتاتو مشَ یانصاف را نکرده بود. آنها بر فراز برج مرکز تیاو با جمله اش کامالً رعا قت،یحق در
او با تمسخر اضافه  -دارد یخودش نگه اش م یشخص یاستفاده  یگفته بود منحصراً برا وهیپارنیکه د یبرج

 . مهمونام ینه براکرده بود، 
 یوجود داشت که برا هایی یو صندل زیبزرگ و کامالً مبله شده و راحت بود. م یاقن بودند اتآکه در  یاتاق

کامالً راحت در  یِدسته دار چوب یها یآن صندل یدرست به خوب ؛کامالً خوب بود ییغذا یخوردن وعده ها
حمام  یحت دند،یرس یاز هر طرف به دو تاالر خواب کوچکتر م ییدرهاو  بزرگ. ی نهیشوم گریطرف د

 یپرده  مهیچند ن یسنگ یوارهاید یآنجا وجود داشت. بر رو ییدستشو کیو  یوان قلع کیبا  یکوچک
 کیتراس کوچک و یک پوشاند.  یاز کف اتاق را م یقسمت اعظمبزرگ  یقال کیو  ؛استه وجود داشتآر

 ریکه در ز یو جنگل ،کرده بودند تا به قصر برسند یکه ط ی راریبادگ ریاز مس یکه منظره ا د،پنجره آنجا بو
 کرد.  ینها ارائه مآآن واقع شده بود را به 

 یباد و باران آرامش خاطربرای حفاظت در برابر  از داخل اش یچوب یشفاف نبود، پشت پنجره ها پنجره
 یا رهیدستگ چیاز داخل هدرِ تاالر . وجود داشتتفاوت عمده ی تنها  زهایچ یکرد. در طرح بند یفراهم م

 بودند. یانزند زهایآن چ یهمه  باآنها  ،دانست یاما هلت م ،راحت باشند شانینداشت. ممکن بود بخش ها
در کنار آتش  یراحت یصندل نیخودش را در اول یکف اتاق رها کرد و با خشنود یکوله اش را بر روهوراس 

سط بعدازظهر بود. او با خودش فکر اکه تنها او نیبا ا یحت د،یوز یپنجره به داخل م انیاز م یانداخت. سوز
با توجه به حد میانگین، بودند.  دقصر سر یحال، اکثر تاالرها نی. اما با اتر خواهد شد و خنک ترشب سردکرد، 

 نه بهتر و نه بدتر بود. او گفت: یکی نیا

 ،زایچ نیا یاون تله بهمون هشدار ندادن؟ مگه اونا برا یکنجکاوم بدونم چرا ابالرد و تاگ برا هلت 
 نشدن؟  تیترب

 تکان داد. او گفت: دییبه تا یسر یبه آرام هلت

 هامون داشته.  یروزیپ یبه رشته  یفکر به ذهن منم خطور کرده، و فک کنم اون ربط همون 

 داد: حیرا توض اتییشد، و هلت جز رهیبدون درک به او خ ینگاهبا  پسر

 شده بود  یریبارگ ییزره ها ماومدن، روشون یکه به دنبالمون م میداشت یشش هفت تا اسب جنگ ما
که  نهی. حدسم انکرد یشده صدا م یسرهم بند یکالسکه  هی هیکردند و شب یلوق موتو که تلق 

 داده.  یکردن رو پوشش م یم جادیا وهیپارنیکه مردان د ییاون صدا هر صدا

 :دیاخم کرد. او به آن فکر نکرده بود. او پرس هوراس
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 اونا رو حس کنن؟  یتونستن بو یاونا نم اما 

 از سمت ما به سمت اونا  تخاطرت باشه باد داش اد در جهت درست و مناسب بود، بله. اما اگهب اگه
  .دیوز یم

مشکالت  نیبا چنچطور که  ، اینها ناراحت بود اسب یاز ناتوان یکرد که به طور مبهم یابیهوراس را ارز هلت
 . هلت ادامه داد:شده بودندمغلوب  یکوچک

 اونا فقط  ،به کنار نایا ی. همه میشیم لیرنجر متما یاز اسبا یادیز یلیخ اتما به انتظار یگاه
  !انسانن

ن نشد. او فقط سرش آلبخند دهانش را لمس کرد. اما هوراس متوجه  نیتر کمرنگ ،حرف را گفت نیا یوقت
 او گفت: .اش ادامه داد یرا تکان داد و با سوال بعد

 م؟یکار کن یحاال چ خب  

 -دیکش یم رونیرا ب وسایل یسر کیبود و داشت  خودش را باز کرده یباال انداخت. او کوله  یشانه ا رنجر
 تشو. او گفت:سش لیو وسا غشیت ز،یتم راهنیپ کی

 ایکه به سمت اسکاند ییها هنوز. کوهستان -مید یرو از دست نم یوقت چی. همیمون یمنتظر م ما 
 مید یبه خودمون استراحت م نجایا یچند روز نیهم ی. خب برانپر برف یرن حداقل تا ماه بعد یم

 ذهنش داره.  یتو یچ برامونگستاخ دالور  نیا مینیبب یتا وقت

تکان داد،  یرا با خوش شیورد، و انگشتان پاآدر  گرشید یش استفاده کرد تا چکمه را از پایپا کیهوراس از 
 لذت برد. او گفت:  یآزاد یو از احساس ناگهان

 هلت؟  زه،یر یم یداره چه نقشه ا وهیپارنید نیا یکن یهست، تو فک م یزیچ هی 

 مکث کرد، بعد سرش را تکان داد.  یلحظه ا هلت

 کنه.  یرو م ادستش ر ندهی. اما احتماالً در چند روز آستمین مطمئن 

 متفکرانه اضافه کرد: او

 رنجرم داره.    هیکه من  نیدر مورد ا یمبهم ی دهیکنم ا فک 
 : دیهوراس متعجب پرس

 رنجر دارن؟  نجایا اونا 

که هلت سرش را به عالمت نه  نیهمتا هستند. هم یرنجرها در آرالوئن ب یکرد که دسته  یفکر م شهیهم او
 . هلت جواب داد:هدرست بود اتشیتکان داد، متوجه شد که فرض

 دور پخش نشه.  یلیو خ ادیز یلیرنجرها خ یکه حرف دسته  میکن یم یسع شهی. ندارن. و ما همنه
 . یوارد جنگ بش یکسچه ممکنه با  یکِ یدون یهرگز نم

 اضافه کرد: او

  ممکنه  نیهم یبرا ،حفظ کنیراز کامل  هیمثل اون رو مثل  یزیممکنه که چ ریلبته، غاما ا
 باشه.  دهیدر مورد اون شن یزیچ وهیپارنید

 : دیپرس هوراس
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 یمند شده چون م اون فقط به ما عالقه قتاًیکردم حق یفک م یدون یم ؟یطور باشه چ نیاگه ا و 
 . یخواد با من مبارزه کنه، همون طور که تو گفت

 موافق بود.  هلت

 نیا یداره رو یبرده و فک کنم سع ییبوها هیبود، اما حاال اون  یطور نیاون احتماالً اولش هم که 
 تونه از من استفاده کنه.  یموضوع کار کنه که چطور م

 آن نقشه اخم کرده بود تکرار کرد:  دنیکه با شن هوراس

 از تو؟  استفاده 

 کرد. او به پسر گفت: یتفاوت یب یاز رو یاشاره ا هلت

 ًتونن  یچطور م ننیگردن تا بب یم شهیکنن. اونا هم یفک م یطور نیمثل اون ا ییآدما معموال
 متیاگه ق ،دیشه خر یرو م یکنن هر کس یرو به نفع خودشون عوض کنن. و اونا فک م تیوضع
 ارائه بشه.  یدرست

 اضافه کرد: یبه آرام او

 یتازه م یهوا یپنجره مقدار محدود ؟یاون چکمه رو دوباره سر جاش برگردون یبتون یکن یم فک 
 بپوشش.   ی، اون رو به آرامخوشبو شدن یلیتونه وارد کنه و جورابات خ

 گفت: ،دیکش یش باال میها جوراب یاش را دوباره بر رو یسوار یکه چکمه  یهوراس در حال

 ،متاسفم!  اُه 

 رکنندهیدر اتاق آگاه شد. او که موضوع را به اس ییقو یبووجود او از  ،که هلت در موردش حرف زده بود حاال
 :دیگرداند پرس یشان برم

 خورن که به  یها قسم م هیخورن؟  شوال ینم یگر هیقواعد شوال یبرا یکشورقسم نیا یها هیشوال
 از مردم استفاده کنن.  دیکمک کنن، مگه نه؟ اونا نبا هیبق

 به او گفت: هلت

 ها به مردم  هیشوال کمکِ ی دهی. و اهیا گهیخورن،  اگر چه حفظ قسم موضوع د یم ییقسما اونا
 یپادشاه قو، جایی که ما یه شه یمثل آرالوئن کارگر م ییجا یکه تو ییها دهیاز اون ا یکی ،یعاد
خودت ازش  ندیو خوشا التیتما یدر راستا یتون یکامالً م ،یاریبه دست ب یاگه قدرت نجا،ی. امیدار
 . یاستفاده ببر یکل

 لب گفت: ریز وراسه

 ،ستیدرست ن نیا خب . 

آمد. او حاال به هوراس  یبدست نم یزیبه نظر چ ،با گفتن آنبا با او موافق بود، اما  ن موضوعیدر ا هلت
 گفت:

 که  میفهم یزود م یلی. خدست نمی آریمبه  یزیچ بیشتر عجوالنه یکارابا صبور باش.  فقط
 . میآرام باش و میاستراحت کن دیمدت، با نیخواد. در ا یم یچ وهیپارنید

 گرفت گفت: یم دهیهمراهش را ناد شنهادیکه پ وراسه
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 چیتونه ه ینم یقیحق ی هیشوال چید. هآ یکنار جاده خوشم نم یقفسا نی... من از ا گهید زیچ هی 
 زایبد بوده باشه. اون چ ههاشون چقدر ممکن نداره که جرم یتیکنه، اهم هیبنت یرو اون طور یکس

 ! ان یرانسانیوحشتناکن. غ یلیخ

 کششیآرام کردنش پ یوجود نداشت که بتواند برا یزیچ چیشد. ه رهیپسر خ ینگاه صادقانه به درون  هلت
 بود. او سرانجام گفت:      هاتیآن تنب یبرا یواقع فیتوص کی یانسان ریو غ کند

 در اون  حیتوض یکم وهیپارنیسرورم د نجاید. فک کنم که قبل از ترک اآ یبله، منم از اونا خوشم نم
 بدن.  ارائهمورد 

، و شتریب ای نفر یس یبرا ییبود، با فضا عیوس یزیممیزشان شام خوردند.  ییکایگل یآن شب با فرمانده  آنها
خدمتکار در انجام  ی. دخترها و پسرهادندیرس یدور و برشان کوچک به نظر م یخال ینها با فضاآهر سه 

وردند. غذا نه خوب بود و نه آ یم زیبه سر م یشتریکردند و اگر الزم بود غذا و شراب ب یشتاب م فشانیوظا
 یو حت ،خوش آب و رنگ یغذاها یبرا یآوزاه ا ییکایگل یفرو برد. آشپز رتیبه ح یبد، که هلت را کم

 کیکه آن شهرت  بود نیا رشد به نظر اشاره ب یسرو م شانیکه برا یداشت. خوراک ساده ا بیو غر بیعج
شان را با  فیتکاران وظامود که خدب نیکه هلت متوجه اش شد ا یگرید زیاصل و اساس بوده. چ یب یآوازه 

کردند.  یشام اجتناب م زیسر م با هر کدام از سه نفرِ یدادند و از ارتباط چشم یفتاده انجام منگاهی به زیر ا
 یرود تا برا کیشد نزد یهر کدام از خدمتکاران مجبور م یداشت، که وقت انیقابل لمس در اتاق جر یترس

نه  وهیپارنیطور حس کرد که د نیشد. هلت هم یبرجسته تر م ،را پر کند شجام ایسرو کند  ییاربابشان غذا
از خدمتکاران به او  یکی یبرد. وقت یبلکه از آن لذت هم م ،اتاق آگاه بود یراب فضاتنها از تنش و اضط

 یها لب تیاز رضا یا مهین لبخند نصفِ ،حبس شده نهیدر س یفرو افتاده و نفس یچشمانبا شد،  یم کینزد
 کرد. یکارش را تمام مآن خدمتکار که  یکرد تا وقت یرا لمس مدیپارنیوه  یطانیش

که به  یخرسند است، درست مثل پسر ارزیابی شاناز  وهیپارنیکم حرف زدند. به نظر د یلیغذا خ یآنها در ط
خالل نه هلت و نه  نی. در ااست که به دام انداختهنشسته  یو مورد عالقه ا ختهناشنا یحشره تماشای 

شد، سرانجام فرمانده  زیتم زیرا خوردند و م شانیغذا ی. وقتداشتندن گفتگویی چیشروع ه یبرا یلیهوراس تما
 یاز سر ب یبه هوراس کرد و با حرکت دست ینگاه ریبا تحق اودر مورد آنچه که در ذهن داشت صحبت کرد. 

 اشاره کرد. او گفت: دیرس یم شانیکه به تاالرها یبه سمت راه پله ا یلیم

 یبر یتو رو نگه دارم پسر. تو اجازه دار نیاز ا شتریتونم ب ینم . 

به هلت کرد و حرکت آرام سر  یشد نگاه کوتاه یسرخ م یرامآبه  مارگونهیکه به خاطر آن لحن ب هوراس
 ییکایگل ی هیاش را به شوال یکرد سردرگم یکرد وقارش را حفظ کند، و سع ی. او بلند شد، سعدیرنجر را د

 گفت: ینشان ندهد. او به آرام

 هلت.  ریبخ شب 

 تکان داد. او گفت: یهلت دوباره سر و

 هوراس.  ریبخ شبت 

و اتاق را ترک کرد. دو  دیخنگاه کرد و با شتاب چر وهیپارنید، به چشمان دیجنگجو خودش را باال کش موزآکار
پله ها اسکورت  یفوراً پشت سرش راه افتادند و او را تا باال ،بودند ستادهیها ا هیسا انینگهبان مسلح که در م
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بود،  کیاشاره کوچ یه نواخودش فکر کرد:  بارفت  یطور که به سمت تاالرشان باال م نیکردند. هوراس هم
 مبرسُنتامگرفتن ارباب شتو  دهیناد، طور که اتاق را ترک کرد نی. اما هماز اون بچگونه هاش یکیو احتماالً 

 کند. دایپ یباعث شد احساس بهتر
اش را  یصندل عدسنگ فرش دور شد منتظر ماند. ب یپله ها یهوراس بر رو یپا یکه صدا یتا وقت وهیپارنید

 گفت: یرنجر به سمت او برگشت.   او به آرام یبر رو یو با نگاه حسابگر د،یعقب کش زیاز کنار م

 ،میداشته باش کیکوچ یگفتگو هیارباب هلت. وقتشه که  خب . 

 :دیرا برهم فشرد. او پرس شیها لب هلت

 ستمیخوب ن زایجور چ نیکردن و ا بتیغ یمتاسفانه من تو ؟یمورد چ در . 

 زد. او گفت: یفیلبخند ظر فرمانده

 ؟یهست یک قاًی. حاال بهم بگو دقیور باشآفت گمهمون ش هی یتونم بگم تو قصد دار یم  

در مقابلش قرار گرفته بود  زیم یکه بر رو ،یخال باًیتقر ،یانداخت. او با جام باال یشانه ا یتفاوت یبا ب هلت
تراش خورده چطور  ی شهیکرد که ش یچرخاند، و تماشا م یسمت و آن سمت م نیکرد، آن را به ا یم یباز

 گرفت. او گفت: یکنار اتاق را به خود م تشِآنور 

 زیچ قتاًیکنم. حق یر هوراس سفر مهستم. اسمم هلته. اهل آرالوئنم، با سِ یمعمول یلیآدم خ هی من 
 . ستیگفتن ن یبرا یشتریب

ته بود سکه در مقابلش نش ییشویمرد ر یابیپا برجا ماند و او به ارز وهیپارنیصورت د یهمچنان بر رو لبخند
 قتیساده بود... در حق شیمطمئن بود. لباس ها نیبود، از ا معمولی و ناشناس یکاف یبه اندازه  ادامه داد.

که نیمثل ا ،با خودش فکر کرد وهیپارنیبد کوتاه شده بود. د یلیخ شیو مو شیکسل کننده. ر یزیبه چ کینزد
شمار  یاز ب یکیکه او تنها  نیاز ا غافل ،می کنهشکار استفاده  یاز چاقو اونا کوتاه کردن یمرد برا این

 . شتندرا در مورد هلت دا دهیکه همان فکر و عق بود افرادی

بود، و  یحال او عضالن نی. اما با ادیرس یفرمانده م یبه شانه ها یهم بود. سرش به سخت زنقشیمرد ر آن
در مورد  یزیبود. اما چ یفوق العاده ا یکیزیف طیدر شرا شیو موها شیر یر روب یخاکستر یرغم موها یعل

 ،که آن مرد کرده بود یبودن یمعمول یمحکم و حسابگر... که به ادعا ،رهیت یچشمانش وجود داشت... نگاه
 یکه به فرمانده ینگاه مرد ،شناخت یرا مآن نگاه که کرد  یبه خودش مباهات م وهیپارنیکرد. د یم انتیخ

 . بود نگاه آنصاحب  مطمئناً ،مرد نیو ا ،عادت داشت و رهبری

حس خطا  نیچنبا  را یمعمول بود که مرد ریوجود داشت. غ این مرد زاتیدر مورد تجه یزیعالوه چ هب
 یمعمول یاسلحه  کیکمانش  وه،یپارنینگاه ددر  مسلح نبود. ،هیشوال کیکه مثل  ینیبب یاز فرمانده یریناپذ

بود تا  افتهیرا  تیموقع نیا. او اشدقبالً با آن مواجه شده ب وهیپارنیبود که دن یزیچ شیبود، و غالف دو چاقو
 یانداخت که اسکاند یم ینیساکس سنگ یچاقو ادیبزرگتر او را به  یدو چاقو را مورد مطالعه قرار دهد. چاقو

پرتاب با تعادلی کامالً بی  یچاقو کی گر،ید یمثل چاقو یزیکوچکتر، با نوک ت یها به همراه داشتند. چاقو
 . ک فرماندهی یمعمول برا ریغ ییدر واقع اسلحه ها :با خودش فکر کرد وهیپارنیبود. دنظیر 

 زبو س یخاکستر یها نامنظم از رنگ ییبود. با الگوها ختهیرا برانگ وهیپارنید یاوکهم کنج بیشنل عج آن
شنل، وقتی که آن . کاله بزرگ آن دید ینظم نم یب یها و الگو آن رنگ در یلیدل وهیپارنیو د ،رنگ شده بود
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 یط ربار د نی. چندشود شد تا صورت مرد پنهان یموجب م ،دیکش یسرش م یبر روکامالً را مرد آن 
جنگل  یها نهیدرخشد و با پشت زم یمتوجه شده بود که به نظر شنل م ییکایگل هیشوال مبرسُنتامسفرشان تا 

 یم نیشد. و ناگهان آن توهم از ب یم دیناپد دیاز د باًینقش تقر زیآن مرد ر نیهم یبرا زد،یمآ یدر هم م
 بیعج یها تیخصوصشاید  کهبود. او مشکوک بود  اندکی خرافاتیکشورش،  مثل اکثر مردم وهیپارنیرفت. د

 از جادو در ارتباط باشد.  یشنل به نوع

دانست  یم گلیکایی ست. فرمانده رفتار هلت دوپهلو یسمت و سو برد که به نحو نیافکارش او را به ا نیآخر
که  یا وقتت ،کند یرا با دقت باز شیها مصمم بود تا کارت نیهم یخواهد. برا یبا جادوگران نم یدشمن چیه
و  یکیتار یها هلت قدرت نکهیاثبات ابا رود. و  یانتظار م زیاسرارآم مرد کوچکِ نیاز ا یزیبداند چه چ قاًیدق

را  گرشید ید داشت که بتواند او را متقاعد کند استعدادهاووج وهیپارنیدبرای امکان  نیا شهیندارد، همجادو 
توانست  یم شهیفرمانده هم، آنگاه می کردن او این کار را کند. و اگر لیمتما وهیپارنید یاهداف شخص سمت به

هلت سکوت  ین جمله یشد از زمان آخر متوجه وهیپارنیکه دوست داشت بکشد. حاال د یدو مسافر را هر وقت
بود به  کرده انیکه هلت ب ییها از شرابش خورد و سرش را به خاطر حرف یشده است. او جرعه ا جادیا

 عالمت مخالفت تکان داد. او گفت:

 هلت.  ،یمن رو به سمت خودت جلب کرد ی. تو عالقه باشی یکنم معمولن فک ،در هر صورت 

 جواب داد: یباال انداخت. او به آرام یدوباره رنجر شانه ا و

 فهمم چرا.  ینم 

با  باشردر به وجود آمد و سر م یبر رو یضربه ا یانگشتانش چرخاند. صدا انیجام شرابش را در م وهیپارنید
قابل  ریخطرناک و غ یش مردبترس وارد شد. او به تجربه آموخته بود که اربا یعذرخواهانه و اندک یحالت

 . ست ینیب شیپ

 بود گفت: یکه از آن ورود سر زده عصبان وهیپارنید

 شده؟  یچ 

 ن؟یالزم دار یا گهید زیخواستم بدونم چ یخوام سرورم، اما م یعذرم  

 یشیآزما نیابه ذهنش خطور کرد. او با خودش فکر کرد،  یه فکرککرد  یداشت او را مرخص م وهیپارنید
رود. او  ینه از کوره در مواو چگ ندیکه بب نی. ابود خواهد بیغر بیعج یآرالوئن نیکردن ا یعصبان یجالب برا

 گفت:

 دنبال آشپز بفرست. بله . 

 مکث کرد. او تکرار کرد: یسردرگمبا  مباشر

 ،؟نیالزم دار یشتریب یسرورم؟ شما غذا آشپز  

 :دیکش ادیبه سمت او فر وهیپارنید

 دارم، احمق!  ازیبه آشپز ن من 

 با شتاب عقب رفت. او گفت: مرد

 ًسرورم.  فورا 

 به هلت لبخند زد. او گفت: ییکایگل هیاو رفت، شوال یبا ترس عقب عقب به سمت در برگشت. وقت و
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 ممکن شده.  ریکردن خدمتکار خوب غ دایپ باًیروزا تقر نیا 

 گفت: یرامآشد. او به  رهیبه او خ ریهلت با تحق 

 شما باشه.  یبرا یمشکل دائم هی دیبا 

او را حس کند. آنها در سکوت  یپشت کلمه ها ی کرد تا هر طعنه یبه او نگاه کرد، و سع یرکیبا ز وهیپارنید
تر او  مباشر برگشت. آشپز چند گام عقبمد و آدر به وجود  یبر رو یضربه ا یکه صدا یتا وقت ،نجا نشستندآ

 و دردی فشار شسال بود و صورت انیزن م کیفشرد. او  یدامنش م شیکرد، و دستانش را در پ یرا دنبال م
 مده بود. مباشر اعالن کرد:آبه وجود  وهیپارنید یداد که به خاطر کار کردن در خانه  یرا نشان م

 سرورم.     آشپز 
سکوت در  یشود. وقت یم رهیپرنده خ کیمار به  کیشد که  رهیبه زن خ یاو طورنگفت.  یزیچ وهیپارنید
رانجام آشپز سمشخص شد.  شتریو ب شتریدامنش ب شیدر پ آشپز دستان چرخانحرکت  ،کرد یرشد م نشانیب
 . او شروع کرد:ردیخودش را بگ یاز آن نتوانست جلو شیب

 خوب نبوده، سرورم؟ غذا . یزیچ. . 

 :دیکش ادیکرد فر یبه آن زن اشاره م تیبا عصباندر حالی که شد و  یاش بلند م یصندل یکه از رو وهیپارنید

 زد! پس ساکت باش، زن!  یاربابم! تو قبل از من حرف نخواه نجاینزن! من ا حرف 

 یدانست که همه  یشدند. او م کیکرد بار یرا تماشا م ندیطور که آن صحنه ناخوشا نیهلت هم چشمان
او چگونه واکنش نشان خواهد  ندیبخواهد ب یم وهیپارنیکرد که د یشود. او حس م یمبه خاطر او انجام  نهایا

به او  ینگاه کوتاه وهیپارنیانجام دهد. د نزآن  یبرادر حال حاضر نبود که او بتواند  ی، کارناامیدیداد. با 
اش  یصندل ی. بعد بر روید شدندتای شیسوظن ها ،آرام است شهیمثل هم زنقشیکه مرد ر دید یوقت ،کرد

 نشست، و به سمت آشپز بخت برگشته برگشت. او سرانجام گفت:

 ها سرد بودند.  یسبز 

 و ترس بدل شد.  یزن کامالً به سردرگم حالت

 ًها ...  ینه، سرورم؟ سبز مطمئنا 

 :دیان حرف او پریبه م وهیپارنید

 بودن سرداونا  بهت گفتم ! 

 .  وارد بحث کرداو به سمت هلت برگشت. او هلت را 

 مگه نه؟  ،سرد بودن اونا 

 گفت: یباال انداخت. او به آرام یشانه ا هلت

 خوب بودن.  ها یسبز 

کرد.  یدور م شیو خشم را از صدا تیاز عصبان یهر رد دید، او بااافت یم ینداشت که چه اتفاق یتیاهم چیه
 زد. او به آشپز رو کرد. او گفت: یلبخند کمرنگ وهیپارنید

 مهمان  نیا یباعث شد ،یمهمانم سرافکنده کرد یا من رو جلوهنه تن ؟یکار کرد یچ ینیب یم
 ازت دروغ بگه.  یطرفدار یبرا

 ،من ...  قتاً،یحق سرورم 
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 دستش حرف او را قطع کرد. او گفت: یبا حرکت متکبرانه  وهیپارنید

 یبش هیتنب دیو با یکرد دیمن رو ناام تو . 

وار دیکه ام ینبود. او در حال یع راحتوموض هیقصر تنب نیدر آمد. در ا یزن با ترس به رنگ خاکستر صورت
 گفت: ،ممانعت کند هشیتنب یبرا وهیپارنیه دیاعالناز بود 

 ،ًدم.  یکنم. قول م یم شتریسرورم. لطفاً، من تالشم رو ب لطفا 

 شد. او التماس کرد: رهیزن با التماس به هلت خ آن

 ًاون کار نداشتم.  از یمنظور نیبگ ونارباب، بهش لطفا 

 سرانجام گفت: رنجر

 اون بره.  بزار 

 گفت: زیبحث برانگ یسمت خم شد. او با حالت کیمنتظر به  یبا حالت وهیپارنیسر د

 ا؟ی  

جادوگر بود،  کیقتاً یاو حق ها. اگر فقدان آن قدرت ای -اش بود یزندان یها قدرت یابیارز یبرا یتیموقع نیا
 کرد.  یحاال دستش را رو م دیشا

کرد انتظار در  یطور که هلت را تماشا م نیکند. هم یفکر م یزیکه آن مرد به چه چ ندیتوانست بب یهلت م
کرد  یاورد. او سعزبان بی را به یدیآن را ندارد که تهد تیموقع زد. رنجر با اکراه متوجه شد که یفضا موج م

 انداخت تکرار کرد:  یم طور که شانه باال نی. او همردیبگ شیرا پ یگرید ی هیرو

 وار ادست و پا که نه سز یخدمتکار ب هیجز  ستین یچی. اون هتهیاهم یع بوموض نیا ؟یچ ای ا؟ی
 ه من. جتو سزاوار و نه ستتوجه شما

هلت ممکن بود  تفاوت بودنبی  گونه یتظاهرحالت را لمس کرد.  شیها متفکرانه لب یبا حالت ییلکایگ
 یاصل لیندارد. دل یقدرت چیباشد که او ه قتیحق نیپوشاندن ا یبرا یفقط راه نیممکن بود ا ای .باشد یواقع
 اراتیاختبا  ای رتبا قد تِیشخص چیکرد ه یبود که واقعاً باور نم قتیحق نیا ،وهیپارنیشک در ذهن د یبرا

 ایشده باشد.  میخدمتکار داشته باشد. ممکن بود هلت تسل کی یبرا یآن یدلواپس کیاز  شتریواقعاً ب ییباال
که هلت را  یدر حالدیپارنیوه،  .می دادداشت ن یمدآ یموضوع چه پ نیکه ا نیبه ا یتیممکن بود واقعاً اهم

 تکرار کرد: ،کرد ینگاه م

 بشه.  هیتنب دیحال، اون با بهر 

 دهیعقب کش وارید کیمرد تا مقابل  ،ماجراها ادامه داشت نیهمه ا یشد. وقت رهیحاال به سر مباشر خ وهیپارنید
 گفت: وهیپارنیکند. د یئکه ممکن بود خودش را نامر ییداشت تا جا یبود و سع

 و اربابش رو خجالت زده کرده.  تهیکفا ی. اون تنبل و بیکن هیزن رو تنب نیا دیبا تو 

 کرد. او گفت:  میچاپلوسانه تعظ مباشر

 خواهد شد.  هیزن تنب نیسرورم، البته سرورم. ا بله 

 را باال برد. او گفت: شیابرو زیمآو تمسخر  یساختگ یرتیبا ح وهیپارنید

 خواهد بود؟  یاون چ هیتنب واقعاً؟ و 
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گرفت که بهتر است در  میتصم تیاست. در نها هینداشت که چه در ذهن شوال یا دهیکرد. او ا یمکث خدمتکار
 قضاوت کند. او جواب داد: یا هظالمان یسمت و سو

 سرورم؟  خوردن، شالق 

 ادامه داد:  یشتریب نانیدهد، آن مرد با اطم یتکان م یآن سر دییتا یبرا وهیپارنیمد دآکه به نظر  نیهم و

 خوره.  یشالق م اون 

تاس مباشر  یشانیپ یعرق بر رو یداد و دانه ها ینه تکان م یحاال فرمانده داشت سرش را به نشانه  اما
 گفت: نیشمینرم و ابر یبا لحن وهیپارنینشست. د

 شهی. اون به قفس انداخته میخور ی. تو شالق منه . 

در مقابل چشمانش نشست که ظالمانه  صحنه یآن به تماشای مداخله،  یبرا یقدرت چیهلت، بدون ه 
با ترس از حالت افتاد. اما آن زن، با  ،شالق بخورد دیبا دیکه شن نیهم مباشر. صورت سر ه بودگسترده شد

به  را زیبادخ ریبود. هلت آن مس یدیاز ناام یو صورتش ماسک ،داکف اتاق فرو افت یروبر خودش  هیتنب ندیشن
رقت  نِیآهن زانِیوآ یبا قفس هامسیری که مبر سفر کرده بودند، نتسُاکه در آن به سمت م ، مسیریوردآ ادی

کرد. با شتاب و خشم  یمقابلش احساس کسالت م ظالمِ مپست محاصره شده بود. او به خاطر آن حاک زِیانگ
خورد رباتاق سطح سنگ فرش  به و واژگون شد اش یصندل نیهم یبرا ،اش را عقب راند یبلند شد، صندل
 کرد. او گفت:

 دمید ی. به حد کافمبرم بخوا یم   . 

 
 
 

 
                

 
 

پایین و پونی، با سری روند.  یتلوتلوخوران باال م یبرف رین مسآدانست چه مدت است که در  ین نمیاونل
 کرد، دنبالش می رفت. بدون هیچ شکایتی، با ویل که بر پشتش به این سو و آن سو تکان می خورد و ناله می

 ریج ریج دهیتازه بار برف خشکِ یبر رو شیداد، پا یخورد و ادامه م یم لوتلو ت یفکر چیبدون ه نیخود اونل
ادامه دهد. او تلوتلوخوران متوقف شد و به  نیاز ا شیتواند ب یکه نم دیکرد. سرانجام فهم یو قرچ قرچ م

 در آن جا اتراق کنند. را شب  یتا باق گشت ییجادنبال 

هم کپه روی بر  یمیها برف را به طور ضخ کاج ریطرف بادگ در ،چند روز گذشته نیدر ا دائمی باد شمالِ
گتر بر زرب درختانِ نییپا یشاخه ها برجا گذاشته بود. یقیسوراخ عم کاج ها در سمت بادپناه جتاًینت وکرده بود، 

ورده آاتراق کردن به وجود  یبرا ییهاسطح برف فضا ریگسترده شده بودند و در ز ییسوراخ ها نیچن یباال
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کرد، آن سوراخ  یکه ادامه داشت حفظ م یو بارش برف رونیب یآنها را از هوا بودند. نه تنها آن جان پناه
آل  دهیا یمکان مخف کی یواقع یکرد. احتماالً به معن یم یمخف ریعابران آن مس زیآنها را از نگاه ت ،قیعم

 بود. رسبود که در دست یزیچ یننبود، اما بهتر
جاده سه چهار  ریخودشان و مس نیر خارج کرد و به دنبال درختان بزرگتر گشت، و بیرا از مس یپون نیاونل
فرو  دیسر یکه تا کمر م یدر برف کبارهیبه  باًیتقربا پا گذاشتن در آن مسیر، درخت فاصله انداخت.  فیرد

 نیبرد. ا شیکرد پ یم جادیکه با بدنش ا یریرا در پشت سرش در مس یرفت و پون شیرفت. اما تقال کنان پ
 کیپشت در  یقیعم یتلوتلوخوران وارد حفره  تیو قدرتش را گرفت، اما در نها یانرژ ی اندوخته نیکار آخر

 درخت شد.  
خم شود  یگردن پون یبر رو ت تاقدر حضور ذهن داش نیحداقل ا لید او را دنبال کرد. وعکرد و ب یمکث یپون

 و پر برف بزرگ اجتناب کند.  زانیکاج آو یتوسط آن شاخه ها نیز یرو از افتادنتا از 

کم و کرد.  یم جادیشان ایهر سه  ایبر یبزرگ یبزرگ بود و فضا یورآ رتیدرخت به طور ح ریز یفضا
 نلیننبود که او ییبه سرما کیجا اصالً نزد نیا ،محصور شده یشده شان در فضا بیبدن ترک یبا گرمابیش 
 .خطرناک نبود ناجان ش یاما برا بود، هنوز گزنده آنجا یسرما اما بدانید،کرد.  یفکر م

پت  نیزم یلرزان بر رو لی. وندیشود و به او اشاره کرد که بنش ادهیپ یپشت پون یاز رو لیو کمک کرد که وا
را جستجو  یپون نین خورجیاونل در همین حالداد،  هیدرخت تک کیزمخت  یو پشتش را به تنه  و پهن شد

انداخت، و بعد در کنار او نشست و  لیو یکرد. او آنها را به دور شانه ها دایپ یپشم میضخ یکرد و دو پتو یم
 لیرا در دستش گرفت و انگشتان و لیاز دستان و یکی. او دیخودش هم کش یپشم زمخت را به دور شانه ها

 گفت:  لیلبخند زد. او به و لیبه و یدلگرم یبرا نیبودند. اونل خی هی. شبدیرا مال

 کامالً روبه راه. شهیروبه راه م یهمه چ گهید حاال . 

تنها به  لیا شناخته است. اما متوجه شد که وراو  لیفکر کرد و نیاونل یلحظه ا یشد و برا رهیبه او خ لیو
گاه  یگاه و ب یگرم شد، و لرزش بدنش به تشنج یکه به نظر کم نیه است. همدواکنش نشان دا شیصدا

 .     ردرا شل ک یو بار پون نیخودش کنار زد و ز یپتو را از رو نیبدل گشت، اونل
 یبر رو یرامآبعد به  د،یخرناس کش با آسودگی ،دور شکمش شل شد یکه بندها نیکرد و هم یناله ا وانیح

ها  از برف، اسب دهیپوش نیسرزم نیدر ا دی. شادراز کشیدشان  زانوانش فرو نشست و در کف جان پناه
مکان  ،دهیدراز کش یدر موردش نداشت. اما پون یا دهین ایانجام دهند. اونل یکار نیکه چن دندید یآموزش م

و او را  بلند کرددرخت کنار از  یمقاومت چیآن پسر را بدون ه نیکرد. اونل شکشیپ لیبه او و و یاستراحت گرم
جا گرفت.  لیو کیو نزد دیچینشاند. بعد دوباره خودش را در پتوها پ نیمز یداد و رو هیبه شکم گرم اسب تک

بار در  نیاول یو برا .از پشتش حس کند یدر بخش کوچک اتوانست آن ر یبود. او م یمتبدن اسب نع یگرما
 فرو افتاد و خوابش برد.  لیو یشانه ها یحس کرد. سرش بر رودر درونش گرما را حس  نیساعات، اونل نیا

 
***** 
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تمام  قه،یدق ی. در سمی باریددر دل آسمان  نییرو به پا یدرشت برف همچنان از ابرها یدانه ها ،رونیب در
 ،نداکه دو برده فرار کرده  نیبر ا یمبن یشد. اخبار یم یمخف یمیبرف ضخ انیدر م رشانیمس ینشانه ها

 یحادثه ا نینو چ ،شد یم رتیباعث ح یبه سختاین عمل وقت برد تا در صبح بعد به گوش ارک برسد. 
از  یکیکه  نیتنها بعد از ا ،قتیارشد شود. در حق یاز جارل ها یکی شینبود که مخل آسا تیآنقدر با اهم

چند روز گذشته را در حال گله و غرغر در مورد گماشته شدنش به  نیکرد که اونل یادآوریآشپزخانه  یبرده ها
گاه شده آشدن دختر  دیعث شده بود بورسا که از ناپداب، ارک گذرانده بود یاز خدمتکاران خانگ یکیعنوان 

بعد از  که دیرا د یکشت یشویر نِتایکاپ ی، وقتهمین دلیلخبر را به ارک بدهد. و به  نیا د کهنبود، فکر ک
. او ، همین طور گذری خبر را به او اطالع دادکرد یرا ترک م یغذاخور یداشت سرسرا روقتید یصبحانه 

 لب گفت: ریو ز فترک را به سرعت به کنار

 تو در رفته.  یلعنت دختر 

از آن خبر  زیبرده، بورسا ن کیشدن  دیبه محض با خبر شدن مباشر آشپزخانه از ناپد لفمن،یالبته به عنوان ه
 .رو به رو شود و در رفع آن ها بکوشد مدیریتی مشکالت نیبود که با ا لفمنیه ی فهیوظ نی. اه بودآگاه شد

 شد.  رهیاز درک به او خ یخال یارک با نگاه

 من؟ دختر 

 دستش را تکان داد.  یصبر یبا ب بورسا

 ظاهراً در یبرش دار تبه عنوان خدمتکار یکه قصد داشت یکی. اون یکه آورده بود یآرالوئن اون .
 رفته. 

 یبر خالف انتظار کم یحوادث نیواقع شدن چن یت که براس یکرد منطق یاخم کرد. او حس م ارک
 :دی. او پرسدیآبه نظر  نیخشمگ

 کجا؟  به 

 :جواب داد تیعصبان یاز رو یبورسا با شانه باال انداختن و

 ییجا چیباره. ه یبرف م یداره مثل چ شیو از شب پ ستیفرار ن یبرا ییجا چیدونه؟ ه یم یک، 
 . ستیاز ردپاش ن یاثر چیه

از نقشه اش با  یورد. در هر حال بخشآبر یاز آسودگ یبه خاطر آن قسمت از اخبار، ارک در درونش آه و
که در اعماق وجودش پنهان شده بود  یتیاش به حس رضا یانجام شده بود. اگر چه کلمات بعد تیموفق

 :دیکش ادیکرد. او با خشم فر انتیخ

 به دنبال خودم نکشوندم که تو گمش  تیاستورم وا یهمه راه اون رو از رو نیکن! ا داشیخب، پ
 ! یکن

از فرماندهان  یکیجارل ارشد بود و  کیو طوفان وار دور شد. به هر حال او  دیچرخ شیپا یپاشنه  یبر رو و
 ن،یمثل ا ینظام یجامعه با سمت و سو کیاما در  ،باشد اکیارشد رن ریو مد لفمنی. بورسا ممکن بود هیجنگ

 معنادار باالرتبه تر از او بود.  یوتاارک با تف

آرام انجام داد. نه تنها از تفاوت رتبه  یلیکار را خ نیا و فحش داد. اما کرد یبه پشت سر ارک نگاه بورسا
به  -حالت در پشت سرش نیدر ا ای -شیرو یکه ارک را در جلو یدانست فرد یم بلکهگاه بود، آ شانیها
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با  یبه سخت یکیتحر نیشده بود که با کمتر هشناخت تیخصوص نیست. ارک با ا یمرد نادان ردیتمسخر بگ
 . دیاش خواهد جنگ یجنگ نیتبرز

موز رنجر بود. آکه کار یپسر -را به ذهن او آورد یگرید یدختر، برده آن ارک از آرالوئن با  ییایفکر سفر در
را به دور خودش  ینیبود. او شنل خز سنگ دهیپرس آن پسرچند روز گذشته در مورد  کبود که دختر دهیاو شن

 رفت.  اطیح یبرده ها یابه سمت در و بعد از آن به سمت بخش ه ، ودیچیپ

 

 یبخش ها ی، بورسا در کنار درگاه ورودکثیف و نَشسته یها بد آن بدن یاش در مقابل بو ینیدادن ب نیچ با
 :دیپرس یرباوریمقابلش را از نظر گذراند. او با د چاپلوسِی  تهیو عضو کم ستادیا طایح یبرده ها

 اون بره؟  یدیند 

داد.  یانداخت. رفتارش احساس گناهش را نشان م رینگاهش را به ز سرش را به عالمت نه تکان داد و برده
در رابطه با آن نکرده است. او  یو کار ،دهید ایو  هدیشن یزیمرد از فرار آن برده چ نیبورسا مطمئن بود که ا

 اده گفت:س یلیو به سمت نگهبان کنارش برگشت. او خ سرش را تکان داد تیبا عصبان

 بزن.  شالقش 

. دیگم شده به کلبه رس کوچکِ قیساعت بعد بود که گزارش قا کی باًیبرگشت. تقر یاصل یبه سمت کلبه  و
 قیقا کیگم شده،  یگفت. دو برده  یخودش را م یشده بود که قصه  دهیبا چاقو بر یطناب لنگر یانتها

 قیقا کیزمان در  نیا رد تیاز استورم وا افتنیس نجات اناش واضح بود. بورسا در مورد ش جهیگم شده. نت
 یبرا برداشت می شد،که آنچه ساحل. بر خالف ی های کینزددر  در حرکت قایق به خصوص -روباز فکر کرد

 یو موج ها یمدائ یحرکت بادهابا توجه به ساحل، و  یکینزددر آزاد بود.  یایدر در یها شانس بهتر یفرار
، قبل از این که ده خرد نشده باشند یصخره ا ساحل یرو برکه قایق شان جزه بود عم کی نیا ن،یسنگ

  کیلومتری دور شده باشند.

 لب گفت: ریاو ز   

 یخوب یخالص چه . 

رفته  کوهستان یشمال یرهایمس یجستجو یفرستاد که برا یگشت زن رای برگشت گروه هایب یدستور و
 . بودند

و فرار کرده بودند.  دهیدزد یقیکه قا دیشن یآرام دو برده در مورد آن دو آرالوئن یبعد ارک از صحبت ها روز
ها برگشتند. مردان به وضوح خوشحال بودند که از  جستجو از کوهستان یحول و حوش ظهر، گشت زن ها

 خالص شده بودند.    ،بود هشروع شد دهیپسبعد از  یو آن باد گزنده که مدت کوتاه نیآن برف سنگ
 یتا وقت  :معقوالنه با خودش فکر کرد یاو با حالت ها تا بهار در امان بودند یروشنتر شد. حداقل فرار ارک قلب
 نزنن خیسرما  کلبه  تو ناو افتنی یدر تالش برایا تا وقتی که و  ،کننرو پیدا داخل کوهستان  نیکاباون که 
   .نمیرنو 
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 یدلش م یوقت ،وهیپارنیفرمانده د زبانشان،یبه خود گرفت. م یافسرده کننده ا یدر شتو مانتسمبر الگو یزندگ
 یشام رخ م یدوبار در هفته در وعده ها یکیاتفاق  نیکه معموالً ا ،دید یرا م لیم یت آن دو مهمان بسخوا

 یدام گذشتن برا یبرا یدیجد یها کرد که او افکار و روش یم دایپ یتالق یطور عموماً با اوقات نیداد. هم
در اتاق برجشان کامالً  یاوقات دو آرالوئن گریکند او را به حرف آورد. در د یکه سع نیا یبرا افت،ی یهلت م

نگاه  ریبپردازند، در ز نیقصر به تمر اطیاجازه داشتند در ح یمحبوس بودند، اگر چه هر روز مدت زمان کوتاه
 ایبودند آ دهیبار پرس نیبودند. آنها چند یم برج مراقبشان یباال ازسرباز که  یشتریبتعداد  ای وازدهبدگمان ده د

 زِیچ چیه اما ،قصر گشت و گذار کنند نییدر دشت پا یکم دیقصر روند و شا یوارهاید رونیممکن است به ب
سروان و  کینب ااز ج نیسکوت سنگ کیجواب آن  ؛کردند انتظار نداشتند افتیکه در یاز جواب یشتریب

حتی با این که انتظار چنین جوابی را گماشته شده بودند، اما تشان مراقببه بود که  یسربازان یسردسته 
 کننده بود.  دیحالت کامالً ناام نیاداشتند، باز هم 

در داخل هلت چهارزانو  قدم می زد. شتو ماتسمبر یتراس برج مرکز روی دربا بی صبری حاال هوراس داشت 
 لیو یکرد که داشت آن را برا یرا تمام م دیمان جدک کی یینها یرهادر رختخوابش نشسته بود و داشت کا

 یآغاز کرده بود. او با دقت نوارها رسیده بودند، کایگل که به یپروژه را از وقت نیا یساخت. او کار بر رو یم
 آن تکه چوب های متفاوت نیهم یمحکم به هم بست و چسباند، برا یلیآنها را خ و ه،را انتخاب کرد یچوب
 دست کی یمنحنیک به  لیرا ساختند که تبد یک قطعه مرکبو  هختیدر هم آم گریکدیبا  یعیاشکال طب در

 شانیو انحنا دندیرس یمشابه اما کوتاه تر را به هم متصل کرد، که در هر انتها به هم م ینشد. بعد دو منح
خواست.  یکه او م ؛ همان طورجاد کردیدوبل ا یمنحن کیکار  نیا ،کرد جادیکمان را ا کی یشکل اصل

 یلیبود، اما دل دهیهلت د لیداخل وساآن را  یتکه ها وهیپارنید ،دندیتسمبر رسنبار به ما نیاول یآنها برا یوقت
 کرد.  ینم جادیاو ا یبرا یخطر چیه مهیکمان نصفه ن کی ،کانیبود. بدون پ دهیند شانضبط یبرا

بر سر قرار گرفته  یسنگ ی دهیتراش یکرهایپ انیو راهش را در م د،یچیکوچک قصر پ یمناره  انیباد در م
رفتند که در  شانیو به سمت النه ها همدآباد به پرواز در  انیکالغ در م یتراس، دسته ا ریآن ادامه داد. در ز

در حال پرواز در آن  یبه پرنده ها یوقت شهیقرار داشت. هوراس هم قصر محکم یتیگران یوارهاید یهادرز
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شنلش را محکم به دور  د،یکنار نرده عقب کش ز. او اکرد یم تهوعاحساس  درونش، در کرد ینگاه م نییپا
داشت، و در شمال به همراه باران را با خودش  بویتا باد را از خودش دور نگه دارد. آن هوا  دیچیخودش پ

سرد  یانروز زمست کی رِهبعد از ظ نیمدند. اآ یباد داشتند به سمتشان م انیدر م میضخ یاز ابرها یدسته ا
آن  یبلند نیاز ا -و افسرده کننده بود رهیت ،گسترده شده بود شانیپا ریکه در ز یتسمبر بود. جنگلندر ما گرید

 :دیمد. هوراس پرسآ یزمخت به نظر م یقال کی هیجنگل شب

 هلت؟ م،یکار کن یچ دیبا ما 
که او از جواب آن سوال نامطمئن باشد؛ بلکه به  نیمکث کرد. نه به خاطر ا یکم ،و همراهش قبل از جواب

 راحت گفت: یلیخاطر که مطمئن نبود دوست جوانش چگونه با آن برخورد خواهد داشت. او خ نیا

 میمون یم منتظر . 

مسائل مربوط  است که یزیچ منتظردانست آن پسر  ی. هلت مدیچشمان هوراس د انیرا در م یدیفوراً ناام و
 گفت:  تی. پسر با عصبانببخشد سرعت وهیپارنیبه د

 که میکن یو تماشا م مینشست نجایکشه! و ما فقط ا یده و م یداره مردم رو شکنجه م وهیپارنید اما 
 کار رو بکنه!   نیاون ا

 یصبر کردن. رکود اجبار یاز دستور ساده  شتریب، چیزی رنجر سابق داشتجانب از  یشتریاو انتظار ابتکار ب  
و کسالت در  یدیپر از ناام مره یروز یزندگ یخوب از عهده  یلیسوزاند. او خ یداشت هوارس را از  درون م

انجام دهد. او در  یکارخواست  یو م ،بود دهیآموزش د تیو فعال کردن عمل یمد. او براآ یتمسبر بر نمنما
ال معا یرا برا وهیپارنیاست دخو ی. او میحاال هر کار -کرد یحس م یانجام کار یبرا یدرونش اضطرار
خفه کند.  شیرا در گلو اهیس هیشوال زیمآخواست تا دستورات طعنه  یم یتیکند. او موقع هیظالمانه اش تنب

که  یبه جاده برگردد. هلت تا وقت لیو یجستجو یبرا وآزاد گردد  رتسمبنخواست از ما یاز همه، او م شتریب
 جواب داد:  متیآرام گرفته است منتظر ماند. او با مال یمتوجه شد هوراس کم

 قصر هم هست. و اون پنجاه مرد در پشت سرش و تحت فرمانش داره. فک  نیطور لرد ا نیهم اون
 .    میباهاش مواجه بش یبه راحت میباشه که بتون یاز اون تعداد شتریب نیکنم ا
به دورها  شیپا ریز ینرده برداشت و آن را در چشم انداز ته یاز گوشه  یتیاز سنگ گران یهوراس تکه ا

که  یقصر رفت تا وقت یوارهایوار به سمت د یمنحن شسقوطدر مسیر سنگ  آنپرت کرد، و تماشا کرد که 
 گفت: یخارج شد. او با بدخلق دیاز د

 میانجام بد یکار میتونست یکاش م یدونم، اما ا یم . 

در درون  یدیام کرد اما حس نا یرا پنهان م قتیحق نیکارش برگرفت. اگر چه او ا یچشمانش را از رو هلت
قصر  نیحالت ممکن از ا نیبا راحتتر تستوان یبود، م نجایاز هوراس بود. اگر خودش ا زتریو ت شتریب یاو حت

توانست خودش  یو او نم -کرد مجبور بود هوراس را در پشت سرش رها کند یکار را م نیفرار کند. اما اگر ا
 ریگ متناقض یدارادو وف نیکه ب افتی یآن خودش را در حال یم دهد. به جااکار را انج نیکند که ا یرا راض

انتخاب کرده بود تا  یخودخواه چیکه بدون ه یبه مرد جوان وفاداری اش و ل،یاش به و یوفادار -افتاده است
 چینسبت به هوراس ه وهیپارنیاگر فرار کند د کهدانست  یدوست با او همراه شود. او م کی یدر جستجو

 یریگیهر سلول از بدنش مشتاق بود که در جاده باشد و در پ ،نشان نخواهد داد. در همان لحظه یترحم
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 از نا یکامل شده انداخت، و مراقب بود که هر حس باًیگم شده اش. او دوباره نگاهش را به کمان تقر آموزکار
 کند. او به هوراس گفت:  رونیب شیخودش را از صدا یدیام

 اد. وخ یم یکه از من چ ستیانجام بده. اون مطمئن ن مون زبانیم دیرو با یحرکت بعد متاسفم
 شی، در حالت دفاعهکه اون نامطمئن ی. و تا وقتامیکه من ممکنه به چه کار اون ب ستیمطمئن ن

 کنه.    یاون رو خطرناک م نیخواهد بود. که ا
 : دیهوراس پرس

 م؟یبا اون بجنگ دیمطمئناً ما هم با پس  

 به عالمت نه تکان داد. او گفت: دیهلت سرش را با تاک اما

 مورد  ایدم که حس کنه ما اون قدرام خطر ناک و  یم حیآرومتر بشه. ترج یدم کم یم حیترج
 یتونم حس کنم که اون سع یکرده. م یکه اون از اول تصور م یاونقدر ، نهمیستیناون استفاده 

 بود.   امتحان هی. اون کارا با اون آشپزه رهیرو بگ مشیداره در مورد من تصم

متوجه شد آن  رتیح ی. هوراس به باال نگاه کرد و با اندکدیپاش تراس سنگفرش یقطرات باران بر رو نیاول
د. او کردن یت مکحاال بر فراز سرشان حر نیهم دند،یرس یقبل آن قدر دور به نظر م قهیابرها که چند دق

 تکرار کرد: 

 امتحان؟  هی 

 . صورت درهم کشیدهلت   

 نه که من چه یخواست بب یم دیدم. شا یدر موردش انجام م یکه من چه کار نهیخواست بب یم ناو
 تونم در موردش انجام بدم.  یم یکار

 گفت: یبا لحن تند هوراس

 ؟ینکرد یتو کار پس  

محکم به چشمان  ینشان نداد. او با حالت یدلخور چیشد. اگر چه هلت ه مانیفوراً از آن کلمات عجوالنه پش و
 لب گفت: ریانداخت و ز ریهوراس چشمانش را به ز جینگفت. به تدر چیپسر نگاه کرد و ه

 هلت.  متاسفم 

 داد: حیتوض ی. او به آرامرفتیاو را پذ یتکان داد، و عذرخواه دییبه تا یسر هلت

 در حالت  وهیپارنیکه د یهوراس. نه تا وقت ،که بتونم انجام بدم وجود نداشت نیا یبرا یادیز یزیچ
دشمن  هیدر مخالفت با  یکه عمل ستی. االن وقتش نهیحالت دفاع یتوست و باال یریپذ کیتحر

 متاسفم.  ،یانجام بد

 گفت:  یزیبا لحن هشدار آم او

 برامون به همراه دارن. ی از این دستشتریبی ها تست یبعد یهفته  چند 
 آن حرف فوراً توجه هوراس را به خودش جلب کرد. 

 گذره؟  یم یاون چ یکله  یتو یکن یفک م 

 گفت: هلت

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

                    

 

 اجرا  یندتریناخوشا یکارها وهیپارنیتونم شرط ببندم که دوستمون د یدونم اما م یرو نم اتشییجز
 دم.  یانجام م یمن در رابطه با اونا چه کار نهیکه بب نیا یخواهند کرد، فقط برا

 . صورت درهم کشیدرنجر سابق  دوباره

 و دور و بر من  شه،یآروم م شتریانجام ندم اون ب یمن کار شتریب یجاست که هر چ نیاش ا نکته
 . شهیمراقبت و دقتش کمتر م

 : دیپرس یپرسش یبا حالت ،کرد یکه تازه داشت آن حالت را درک م هوراس

 ؟یخوا یکه تو م هیزین چیا و  

 تکان داد. او گفت: دییبه تا یدرهم در جواب سر یبا صورت هلت

 خوام.  یکه من م هیزیچ نیا 

 کرد: شنهادیگذشتند. او پ یسرشان م یانداخت که داشتند از باال رهیت یبه ابرها ینگاه او

 یبش سیکه خ نیقبل از ا ،تو یایبهتره ب حاال . 

از آن  قطرات باران را یافق یلتابا ح باًیزد و تقر یباد با شتاب ضربه م افت،ی انیپا یمد و ساعت بعدآ باران
 یشان اهمال کرده بودند وارد ساختمان م یچوب یدر شتو که ساکنان در بستن پشت پنجره ها ییپنجره ها

برد، و نور  نوبابرها را به سمت جدائمی،   . بادِه بودباران تمام شد ،یکیساعت قبل از تار کیدرست . کرد
پراکنده در  یطوفان یمد، و در مقابل ابرهاآپنجره ها به داخل  انیغرب از مجانب از  یعصرگاه نییپا دِیخورش

 دیغروب خورش یاز تراس جاروب شده توسط باد در حال تماشا یندانزساخت. دو  بایز یمنظره ا دست باد،
زنگ  یبود، و بر روقصر  یاصل یر تنها در وروداسب سوا کی. دندینش ییاهویه شانیپا ریبودند که از ز

 ریو شمش زهیو سپر و ن ،بود دهیلباس پوش هیشوال کی. او مثل دیکوب یبود م زانیکه در آنجا آو یبزرگ یبرنج
 بزرگتر از هوراس.     یدو سال یکیاحتماالً تنها  -که جوان بود ندیتوانستند بب یبه همراه داشت. آنها م

 ییکایبزند. او با زبان گل ادیرا پر از هوا کرد تا فر شیزنگ را تمام کرد و شش ها یبر رو دنیتازه وارد کوب
اگر چه مطمئناً اسم  ،دیگو یت او دارد چه مسدان یو هوراس نم د،یکش ادیفر مییبهتر است بگو ایحرف زد، 

 :دیداد. او از هلت پرس صیرا تشخ وهیپارنید

 گه؟  یم یداره چ اون 

 گفت گوش دهد. او گفت:  یم هیکه آن شوال یکلمات نیبه آخر ورنجر دستش را بلند کرد تا او را ساکت کند  و

 طلبه.  یرو به مبارزه م وهیپارنید داره 

از  یسر در آورد. هوراس اشاره ا بیعج ی هیاز کلمات آن شوال شتریطرف خم شده بود تا ب کیاز  سرش
 خشم گفت: یانجام داد. او با اندک ییبایناشک یرو

 رو گرفته بودم! اما چرا؟  اون 

تازه  یدستش را تکان داد تا او را ساکت کند. لحن صدا هلت ،ادامه داد دنیکش ادیتازه وارد دوباره به فر یوقت
پایین می باال و کردند و  یم سفر چانیباد پ انیدر م یبود، اما کلمات وقت یعصبان یکاف یبه اندازه  وارد

 گفت: یرامآمشکل بود. هلت به  یاندک شان صیتشخ شدند،

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

                    

 

 رو کشته...  قمونیرف نیا یخانواده  وهیپارنیدوستمون د که من تونستم بفهمم ییزایبا توجه به چ
انجام  یتو کایدر گل نجایااون و خانواده اش دور بوده.  نجایاز ا یتیمامور هی یکه اون برا یوقت

 ته ان. سبرج یلیخ ها تیمامور

 خواست بداند:  یم هوراس

 افتاده؟  یچه اتفاق پس 

 گوش کرد و گفت: شتری. او باندازدیباال ب یرنجر فقط توانست در جواب شانه ا اما

 ًپسرک رو از سر راه برداشته.  نیا نیوالد نیهم یخواسته، برا یخانواده رو م ینایزم وهیپارنید ظاهرا
 دفاع.  یب باًیاونا مسن بودند و تقر

 ناله کرد.  هوراس

 میدون یم وهیپارنیمورد ددر مونه که  یم یهمون مثل . 

قصر دور شد و  یبرداشت، سر اسبش را برگرداند و چهار نعل از ورود دنیکش ادیدست از فر بهیبه ناگهان غر 
 واکنش شد. کیمنتظر 

 یتوجه نیکه کوچکتر نبود، کسی به جز هلت و هوراس یگریکس د چیاز ه ینشانه ا چیه قه،یچند دق یبرا
زره پوش  کریباز شد و پ یبلند یصدا اب جلویی قصر بزرگ میان دردر درب کوچک  کیکرده باشد. بعد 

 براق به جلو تاخت.  اهیاسب سیک  یبر رو یاهیس

 گریهمد یدر رو آرام کرد. آنها رو گرید هیاز شوال یمتر صد کیحدود  یتیحرکت اسبش را در موقع وهیپارنید
اش را تکرار کرد. در استحکامات قصر، هوراس و  یجوان دوباره مبارزه طلب ی هیکه شوال یتا وقت ستادندیا

در راه ی تا مبارزه  ردندک یتصاحب م ار یبهتر تیموقع اقیبا اشت وهیپارنیکه مردان د نندیتوانستند بب یهلت م
 آنها گفت: دنیرا تماشا کنند. هلت با د

 ها.  کرکس 

 شیپ یهانگنا یسپرش را بلند کرد و با ضربه ا یراحت لبه  یلی. او خنداد بهیبه غر یپوش جواب اهیس هیشوال
و  د،یکش نییخودش را پا کالهخود شیبود. او هم پ یمبارزه طلب جوان کاف یبرا نیکالهخودش را بست. ا

بلند شده  ییها زهیها با نآنو  ردهم همان کار را ک وهیپارنیاش فرو برد. د یاسب جنگ یرا در پهلو شیزهایمهم
 حمله کردند.  گریکدیبه سمت 

بر  منگاهشیبامهارت نبود. نش که مرد جوان چندان نندیتوانستند بب یفاصله، هلت و هوراس م نیاز ا یحت
وار به رطور که تند نیبود. هم گیتجرب یو ب یخامحاکی از اش  زهیسپر و ن تیبود و موقع تاسب سس یرو

گرفته و به طرز  تیکامالً موقع وهیپارنید شوالیه جوان، با آن سهیدر مقا ،کردند یحرکت م گریهمد تسم
 گفت: یمد. هوراس با لحن نگرانآ یتوانا به نظر م یترسناک

 د. آ یبه نظر نم خوب 

 ی هیشوال ی زهیقصر انعکاس کرد. ن یوارهاید انیبه هم ضربه زدند که در م یپژواک کننده ا یآنها با صدا 
 هیبه درون سپر شوال وهیپارنید ی زهیاشتباه تکه تکه شد. در مقابل ن یا هیبد و در زاو یریگ تیجوان با موقع

 به تلوتلوخوردن واداشت.  نشیز یبر رو اجوان ر هیشدند شوال یطور که از کنار هم رد م نیرفت، و هم گرید
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 یدر علف ها زهیاش از دست داد. ن زهین یروبر را دستش  یجا وهیپارنیظاهراً د یبیحال به طرز عج نیبا ا
در  دیاز ام یهوراس موج یلحظه ا یگذر برگشت چرخاند. برا یاسبش را برا او و ،پشت سرش فرو افتاد

 :فتگ اقیدرونش حس کرد. او با اشت

 بود!  انسیش ی ضربه هیشده! اون  یزخم اون 

 :هلت که اخم کرده بود سرش را به عالمت نه تکان داد. او گفت اما

 داره.  انیجر نجایا یمشکوک زینکنم. چ فک 

برخورد کردند.  گریو دوباره به هم حمله بردند. به همد دندیرا کش شانیزره پوش حاال قداره ها یجنگجو دو
بر کالهخود  یزنگ دار یخودش با صدا ریرا با سپرش گرفت. شمش گرید ی هیشوال یضربه  وهیپارنید
 ند، ودیکش غیبا ترس ج یجنگ هایتلوتلو خورد. اسب نشیز یبرخورد کرد و دوباره مرد جوان بر رو بشیرق

به دست  یروزیپ یبرابهتری  تیموقع ندداشت یکه سع انیبا سوار ند،پا بلند شد یبر رو ،دیآنها چرخ یوقت
هر  وهیپارنیدوباره و دوباره به هم ضربه زدند، و مردان د دندیرس یمکه سواران به دسترس هم  نید. همنورآ

 :دی. هوراس پرسدندیکش یزد هورا م یم یکه لردشان ضربه ا یزمان

 کنه؟  یکار م یداره چ اون 

 رفته بود.     نیاش از ب هیاول جانیه

 ضربه کار اون رو تموم کنه!  نیتونست بعد از اول یاون م 

 زد.  یموج م شیدر صدا یزاریتنفر و ب دیرا فهم قتیحق یوقتو 

 کنه!  یم یداره باهاش باز اون 

 گریکدیبه سپر  دو شوالیه یادامه داشت، و وقت ریشمش یبر رو ریزنگ دار شمش شیسا یصدا شان،یپا ریز در
، که سمانند هلت و هورا یباتجربه ا یها یتماشاچ یشد. برا یدنبال م یخفه تر یبا صدا ،زدند یضربه م

کرد.  یکار م یداشت با حالت مهار شده ا وهیپارنیبودند، به وضوح د دهیرا در قصر ردمونت د یادیمسابقات ز
 ییها از مهارت یقیشناخت حق چیکه ه بودند یمد مردانش متوجه باشند. آنها کشاورزانآ یاگر چه به نظر نم

 یبا صدا ،مدآ یکه فرود م وهیپارنید یمد نداشتند. آنها همچنان با هر ضربه آ یدوئل به کار م کیکه در 
کرد  یاشاره م شانیپا ریاستحکامات ز یرو که به سربازان یشان ادامه دادند. هلت در حالدییتابه غرش وار 

 گفت: 

 که  یزیرو بهتر از اون چ گهید هیداره اون شوال دیپارنیوهکنه.  یم یهاش باز یداره با تماشاچ اون
 ده.  یواقعاً هست نشون م

 عتیاز طب یگرید یداشت سمت و سو ،نیمانند ا یدر مبارزه ا ریبا تاخ ،وهیپارنیسرش را تکان داد. د هوراس
 کرد تا با یمهربانانه عطا م انیپا کیجوان  ی هیبهتر بود که به شوال یلیداد. خ یو ظالمش را نشان م بثیخ
 گفت: یآرام یکند. او با صدا یباز او

 خوکه.  هی اون 

 یبودند. هلت برا تیبااهم اریهوراس بس یبود که برا یگر هیاصول شوال  یبرخالف همه  وهیپارنید رفتار
 تکان داد.    یسر دییتا

 کنه.  شتریپسرک استفاده کرد تا شهرت و اعتبار خودش رو ب نی. اون از امیدون یرو م نیما حاال ا 
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 داد: حیتوض شتریبه او کرد و هلت ب ینگاه سردرگم هوراس

 یت که چقدر بهش احترام مسوابسته ا نیکنه. تسلطش بر مردانش به ا یم ییترس فرمانروا با اون 
تونه اجازه  یمنکنه. اون  دیترس رو هر بار تجد نین. و اون مجبوره که استر یذارن و چقدر ازش م

واقعاً هست، اون آوازه و  که یزیبهتر از اون چ بشیبده اون ترس فرو کش کنه. با نشان دادن رق
 مردها ...  نیده. ا یم شیجنگاور بزرگ افزا هیاعتبار خودش رو به عنوان 

 اشاره کرد:  شانیپا ریبه استحکامات ز ریاو با استهزا و تحق 

 فهمن.  ینم نیا از بهتر 

انجام شده است. دو  یکاف یبه اندازه  شیداختن هاان ریگرفت که به تاخ میتصم وهیپارنیمد دآ ینظر م به
تاخت و تاز او بر  ریجوان در ز هیمشاهده کردند. شوال شیدر سرعت و قدرت ضربه ها یفیظر رییتغ یآرالوئن

 آن جواناسبش را پشت سر  ،اهیس شِزره پو کریکند. اما پ ینیکرد تا عقب نش یتلو تلو خورد، و سع نیز یرو
 یرو ،خواست یکه م ییبه هر جا گرفت، رگبار ضربه ها ریرا ز او را دنبال کرد و او رحمانه یبه سرعت راند، ب

به  -وارد کرد ریپذ بیآس یبه نقطه  یضربه ا وهیپارنید ریکه شمش یکالهخود. سرانجام وقت ای ریشمش ،سپر
 بلند شد.  یخفه ا یصدا -کرد یرا محافظت م بشیکه گردن رق یباف ریزره زنج

او سر اسبش را به سمت  ریمرگبار و کشنده است. با استهزا و تحق یضربه ا نیدانست ا یم اهیس ی هیشوال
مچاله شده بود و از  شنیز یکه رو یکس بش،یبه رق ،به پشت سرش یقصرش چرخاند، بدون نگاه یورود
 د،یچمن فرو افتاد و بدون حرکت آن جا دراز کش یتلوتلوخور بر رو کریآن پ یوقتخورد.  یآن تاب م نیطرف
در پشت سر  یبلند یر با صداصق یورود درِ استحکامات، دوباره بلند شد. یافراد رو دنیهورا کش یصدا

 را نوازش کرد. او گفت: ششیمتفکرانه ر یبسته شد. هلت با حالت دانیم روزیپ

 کلید حل مشکلمون با دیپارنیوه رو پیدا کردیم. ...کنم فک  

 
 

 

     
 
 
 
 

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

                    

 

 
 
 
 اریکه چه وقت روز است در اخت نیدانستن ا یبرا اهیشد، اگر چه او ر داریب نیصبح بود که اونل ی مهین

مان پنهان بود. در دل آس یزا برف یدر پشت ابرها دی. خورشدیده نمی شد دیاز خورش ینشانه ا چینداشت. ه
بود  یزیتمام چ نینور روز بود و ا نی. ادیآ یم ید از هر سمتآم یو پراکنده بود که به نظر م نور آن قدر پخش

 دانست.  یم نیکه اونل
 داریراست نشسته بود و کامالً ب لیبه اطراف کرد. در کنار او و یو نگاه د،یاو عضالت منقبض شده اش را کش

شده  داریبقبل از او  یا قهیممکن بود تنها چند دق ایونه نشسته باشد و گ نیبود. ممکن بود که ساعت ها ا
عقب و جلو  یرامآو به  ،باز یبا چمشان ،نشست یفقط م لیوجود نداشت. و دنشیفهم یبرا یروش چیباشد. ه

 زد.  یزل م شیو به جلو شد یم

 کرد.  یرا پاره پاره م نیحالت قلب اونل نیدر ا لیو دنید

 یروبر ن تکان خورد، اسب حرکت او را حس کرد و شروع کرد که خودش را باال بکشد و یکه اونل نیهم
را گرفت و او را هم  لیهد، و دست ودبه او ب یکاف یعقب رفت تا فضا وانیاز کنار ح نی. اونلستدیبا شیپاها

دش را تکان داد وبعد خ د،یکوب نیزم یرو یدو بار یکیرا  شیبلند شد و پا شیپاها ی. اسب بر رودیعقب کش
شب تمام شده  یمنجمد کننده فرستاد. برف در ط یاز بخار به داخل هوا یو ابر بزرگ دیکش یدیو خرناس شد

 .    دیدرخت را پنهان نما ریبه سمت آن سوراخ در ز نرشایمس یاهکه تمام نشانه  نیاما نه قبل از ا ،بود
سخت خواهد بود اما حداقل او حاال استراحت کرده بود. او فکر  ییتقال ریکه برگشت به مس ن متوجه شدیاونل 

را در  دهیآن ا نیبعد اونل .اسب قرار داشت نیغذا در خورج یمقدار اندک -خوردن کردغذا در مورد  یکوتاه
 جستجو هم یوه هادانست که گر یماو ن. به خودشان و هلشام کنار زد شتریمقابل حرکت و فاصله انداختن ب

با  گریتواند چند ساعت د یگرفت که م میکنون  توسط بورسا بازخوانده شده و برگشته اند. او با خودش تصم
که دهانش را خشک کرده بود. با  یکننده ا انیطغ یشکمش زنده بماند، اما نه با تشنگ انیم یاحساس ته

زه داد که اجا نش گذاشت، وبرف برداشت و آن را در دها یاو مشت ود،و تازه ب نیکه برف سنگ ییحرکت به جا
 نیاو ا نیهم یبرا ،کرد یم دیآب تول یکم یمقدار یورآ رتیح رزکار به ط نیبرف در دهانش ذوب شود. ا

گهان ااما ن ،نشان دهد چگونه همان کار را انجام دهد لیتکرار کرد. او فکر کرد که به و گریبار د ینکار را چند
تونه خودش از  یاگه تشنه اش باشه مکرد. او با خودش گفت:  یصبر یاحساس ب رشانیدر مسبودن  یراب

 . ادیپسش بر ب

دور کمر آن را محکم  یتوانست بندها یکه م ییگذاشت، و تا جا یشان را بر پشت پونیهاربا نیدوباره ز او
 یکه وقت ،کرد هوا را به درونش بمکد و شکمش را باد کند یسع ،باهوش بود به سهم خودشکه  یکرد. پون
را  شیساله بود از آن حقه آگاه بود. او زانو ازدهی یاز وقتاونلین د. اما وبندها شل ش دیدم یم رونیهوا را ب
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ن با یاونل ،شد یبدن اسب خال یو وقت دهد رونیمحکم به شکم اسب فشار داد و او را وادار کرد که هوا را ب
معقوالنه سرنوشتش  یتاز آن با حال ریاما به غ ،پر از سرزنش به او کرد ینگاه یبندها را محکم کرد. پون شتاب
 .      رفتیرا پذ
راه  دیرس یکه تا کمر م یبرف انیدر م گریو بار د افت،ی یم رونیبه ب یدرخت راه ریاز ز اونلین طور که نیهم

آرام  یلیاو را گرفت، دستش را بلند کرد و نه خ ین جلویشود. اونل یحرکت کرد تا سوار پون لیکرد، و یباز م
 گفت.  لیآن را به و

استراحت کرده بود. بعداً  یآن سوراخ برف ینسب یدر گرما یآرام باًیتقر در شبِ لیداشتند و و ازین یبه پون آنها
 ی برگشته یهانیرودانست که  یم نیاو دوباره اسب را براند. اونلبگذارد از داشته باشد تا یممکن بود ن نیاونل

اسب  یروهایتوانستند ن یو آنها م د،یایب ادهیتوانست پ یم لیحاال، وبرای . اما ستندین قیعم یلیخ ویل
 که ممکن بود حفظ کنند.  ییکوچک را تا جا

نفس  یحاال به سخت نیراحت برسند، و هم تاًنسب ریبه مس گریوقت برد تا بار د ای قهیدق پنجسخت  کارِآن 
 ،یاش ادامه داد. اسب با صبور ییسرباال ریمصرانه به مس نیشده بودند، اونل سیزدند و با عرق خ ینفس م

 یها نالهمد. آ یم ادهیپ شدر سمت راست عقب تر یمگا مین لیمد و وآ یآهسته و محکم در پشت سرش م
 یگرفت، چون م دهیتا حد امکان آن را ناد نیورد، اما اونلآ یرا به ستوه م نیداشت اونل لیو یوقفه  یآرام و ب

که هلشام را ترک کرده بودند او  یبار از وقت نیصدم یتواند آن را متوقف کند. برا ینم لیدانست که و
 ستمیسرانجام تمام رد مواد مخدر را از س لیند که وییرا ب یکرد روز یکه آرزو م افتی یخودش را در حال

 انیمد. بعد از چند ساعت حرکت محکم و آهسته در مآ یدور به نظر م یلیبدنش خارج کرده باشد. بدبختانه خ
 خوردند، و یبه هم م شیها شد. دندان ریکنترل اس رقابلیغ یلرزش انیناگهان در م لیو ده،یبرف تازه بار

به  را زد و زانوانش یبرف غلت م انیدر م یتوان چیو بدون ها ،افتاد نیمز یرو و خورد تلوتلو ،دیزلر یبدنش م
 د.     کراش جمع  نهیدرون س

در دهانش چپانده شده بود.  یبه حالت محکم گرشیو دست د ضربه می زد،برف  به یهودگیدستش با ب کی
 خواست و با یاز روحش برم قاًیمبدل شد، که عم یلرزان ادیبه فر ی ویلناله ها ،با ترس به او نگاه کرد نیاونل

 مد. آ یم رونیب تقال
او را  لیاو را آرام کند. اما و شیکرد با صدا یو سع چاندیپ لیزانو زد و بازوانش را دور و شدر کنار نیاونل

انجام دهد به  یحالت کار نیا یتواند برا یمتوجه شد که نم نیعقب زد، و دوباره غلت زد و ضربه زد، و اونل
لباس گرم و  یبرا یهد. او وقتدگذاشته بود ب نیکه ارک در خورج یگرمابخش اهیاز گ یکم لیکه به و نیجز ا

 یکتان سهیکیک  خشک شده که در یها از برگ یکبود. مقدار اند دهیگشته بود آن را آنجا د را نیپتو خورج
مواد دست آن از  کبارهیقادر نخواهد بود به  لیشده بود. جارل ارک به او هشدار داده بود که و دهیچیپ یروغن

کامل  تین محرومیهم یکرده بود، برا جادیا یکیزیف یوابستگ کیادش یاعت انیگرمابخش در م اهیبردارد. گ
 بود.  یدرد واقع شیآن معنا

 یبازه ها شیافزاو  یبا کاهش مقدار مصرف رد،یپسر را از مواد بگ جیبه تدر است به او گفته بود مجبور ارک
بود که ارک اشتباه کرده  دواریام نی. اونلدیایکنار ب تیبتواند با آن محروم لیکه و یتا وقت ،مصرفش نیب یزمان

رف صکه فقط بتواند م بود دواریدهد و  ام یم شیرا افزا یزمان وابستگ مصرف باردانست که هر  یباشد. او م
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کمک  یبرا یراه. اما دیاین کنار بآاز  تیدرد و رنج محروم اقطع کند و به او کمک کند تا ب کبارهیرا به  لیو
 یچکبه او اجازه داد که مقدار کو نیه اونلاحالت نبود، همان طور که حاال آن گونه بود، و با اکر نیدر ا لیبه و

از جلوی چشم ویل را  سهیبا بدنش ک دیکش یم رونیب نیاز خورجکیسه را  یوقت . اواز برگ خشک را بخورد
 برگرداند. شیا سرجاو بعد دوباره آن ر ندیآن را نب لیتا و دور کرد،

 ییتاللو نیبار اونل نیاول ی. برادیقاپ یترسناک اقیرنگ را با اشت یترسخاک یاهیگ یمشت کوچک ماده  لیو
متوجه شد که  نیموادش متمرکز شده بود و اونل یکامالً بر رو لی. اما توجه ودید لیدر نگاه محو و مات و

کند. در سکوت، اشک ها در چشمانش  یم یحکمران شرافکو بر ا لیو یزندگ روزها کامالً بر نیچطور مواد ا
 گریبورسا و د نلینشد. او رهیبود خ یاتیو ح قیشف یهمراه یکه روزگار یبه آن کالبد ته نیحلقه زدند، اونل

که به آن اعتقاد  یهر جهنم یگوشه  نیبه داغتر ،کرد نیرشده بودند نف نیرا که باعث ا ییها یاسکاند
 داشتند. 

تا بزاق  تا داد و گذاشلپش ج یکارآموز رنجر آن مقدار کوچک از برگ را در دهانش چپاند، آن را در گوشه 
لزره  جیبرد. به تدر یش مدنب ستمیس انیرا آزاد کند که مواد مخدر را در م یکند و ماده ا سیدهانش آن را خ

 به دهیاز هم در یقوز کرد، و با چشمان ،انو زدکه او در کنار برف کنار جاده ز یها و تشنج ها آرام گرفت، تا وقت
که در  ییپر از درد و تنها یدر جهان ،با خودش ناله کرد یبه آرام گریو بار د ،عقب تاب خوردو به جلو  یرامآ

 بود.  دهیگز یآن سکن

 علفِ یاه هرکند و کنا یدر برف م یصحنه ها را تماشا کرد، گهگاه با سمش گودال آن یتفاوت یبا ب یپون
بر  یمقاومت چیرا گرفت و او را بدون ه لیدست و یمابه آر نیخورد. اونل یزد را م یم رونیکه از آنجا ب یاندک
 بلند کرد.           شیپا یرو
 گفت: ینیسرد و غمگ یبا صدا نیاونل

 میرو دار شیدر پ ی. ما هنوز راه درازلیو بجنب . 

 انیشکار در م یاز فاصله شان تا کلبه  شتریب یزیکه آن را گفت، متوجه شد دارد در مورد چ نیهم و
بار  نیراه افتاد و اونل نلین به، به دنبال اوشبا خود ای بدون هیچ ملودی نالهبا  لیزند. و یکوهستان حرف م

رفته بود. او  نیاز ب باًیتقر روز ورکرد ن دایرا پ نیآن کاب ی. وقتمودیپ یرا م ییدر آن سرباال رشانیمس گرید
به خاطر آنها را که ارک به او گفته بود  پیروی می کرد یکه از دستورات یدوبار از کنار آن گذر کرده بود، در حال

صد  کیکه  کیبار راه کیصد گام بعد از کاج درخشان متبرک؛  کیسمت چپ در جاده  ریبسپارد: در مس
کم عمق رودخانه عبور  قسمت کی بعد ازباال برو، و  ترفت، بعد دوباره به سم یم نییپا یبیسراش با یمتر

 کن. 

از  که نور محو غروبآن سمت و آن سمت را در  نیکرد و ا ینشانه ها را مشخص م نیاونل یطور ذهن به
تنها  -ندیاز کلبه بب ینشانه ا چیتوانست ه یکرد. اما نم یبه دقت نگاه م ختیر یفرو م یها درخت یباال
 برف.  یبدون نشانه  یدیسف

در  ستیبا یباشد. خود کلبه هم م دنیکلبه قابل د کی مثل دیکلبه نبا کیکه البته  ،سرانجام او متوجه شد
خودش آگاه  یدر ده متر یبرف کپه ی بزرگاز  دیفهم اساده ر قتیآن حق نیاونل یبرف مدفون شده باشد. وقت

 کی یو لبه ها د،یرس یم شیبرف تا پا و کورکورانه جلو رفت، یرا رها کرد و با دست پاچگ یشد. افسار پون
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منظم تر و محکم تر از هر  یلیخ آنجا ،گوشه کیتند  ی هیبعد زاو ،سقف یبیبعد سراش ،داد صیرا تشخ وارید
او در سمت  م،یبرف پنهان کرده باشد. با حرکت به دور آن برف عظ ریدر ز عتیممکن بود طببود که  یشکل

که  ندیکوچک را بب یپنجره  کیدر و  کیو او توانست  ودب دیدر معرض د شتریب یلیخکه  رفت، بادپناه کلبه
شده بودند. او با خودش فکر کرد که خوش شانس است که  دهیپوش یچوب هاییو پشت پنجره ا یبا پشت در

 کیبه عمد بوده است. تنها  کار نیو بعد متوجه شد که ا ،ساخته شده است نیقسمت بادپناه کاب کلبه دردر 
 کردند.  یدر آنجا کپه م قاًیبرف را عم یشمال یدائم یبادها هداد ک یقرار م یرا در طرفکلبه  احمق درِ

 لیو زیرا گرفت. قدرت ناچ یبه عقب برگشت و افسار پون شیرد پا یاو بر رو ،یاز سر آسودگ یبرآوردن آه با
سو و آن  نیخم شده بود، تاب خوران به ا یپون نیز یبر رو گریبار د کیها قبل از دست رفته بود و او  ساعت

 . یآرام و دائم ییو ناله کنان با صدا ،سو
 خیمتوقف کرد، افسارش را به م کلبه می رسید، یکوچک که به درگاه ورود وانیک ای کناررا در  یپون نیاونل

 چیه ی. پونستیکار ن نیبه ا یازیشده بود بست. او با خودش فکر کرد احتماالً ن یجاساز نیمکه در ز یافسار
در محتاط  یمشکل چیه نلینترک کند. اگر چه او یادیزفاصله ی او را به که بخواهد نشان نداده بود  یلیتما

روشن هوا به  کیتار انیبود که مجبور شود در م نیخواست ا یم نیکه اونل یزیچ نی. آخردید ینم بودن
در کامالً چفت شده را هل داد  ،ئن شد که افسار محکم بسته شده استممط یو سوارش برود. وقت یشکار پون

 .ندو داخل آن را برانداز ک دشانیتا پناهگاه جد تا باز شود و وارد کلبه شد
 ،ییانتها واریدر هر طرفش. در مقابل د مکتیزمخت و دو ن زیم کیا ب ،یاتاق اصل کیکوچک بود، فقط با 

نم و کپک  یبود. اتاق بو یپر شده از ن یکه ظاهراً  بالشت ها یزیوجود داشت با چ یرختخواب چوب کی
، روشن کند یسنگ ی نهیومدر ش یآتش یداد، بعد متوجه شد وقت نیاش را چ ینیداد و او فوراً ب یم یگزد

 یرفع آن بوها انجام دهد. دسته ا یبرا یتواند کار یم ،را اشغال کرده بود یغرب واریکه اکثر د شومینه ای
روشن کردن  یرا برا یا قهیبود. او چند دق قرار گرفته نهیآهن در کنار شوم کیسنگ چخماق و  کیبا  زمیه

 یکه در فضا یسو زن زرد رنگ سوآتش و نور  یبخش ترق تروق شعله ها یشاد یو صدا وقت گذاشت آتش
 کرد.  شتریداخل کلبه به رقص در آمد، دل و جراتش را ب

حس کرد. او  دایآشپزخانه بود، آرد، گوشت خشک شده، و حبوبات پیک به وضوح ی کلبه، که گوشه  کیدر 
دانست او و  یو ما خواهند بود. یکاف ندهیدو ماه آ ای کی یبرا احتماالًاما  ،بودند اندک شانیآذوقه هامی کرد 

مواد را از  ریاثدر صورتی که ت لیبردند. به خصوص اگر و یکنند اما جان سالم به در م یاشیتوانند ع ینم لیو
، می توانست به روند نجاتشان کرد یم یابیاش را باز یقبل های مهارت کدام ازهر  ، وکرد یش دور مدرون

در  ها کانیاز پ یچرم ردانیتیک و  ،ککمان شکار کوچیک آنجا که در  دید نی. چون حاال اونلکمک کند
کوچک در  یشکار ها شهیهم، هم قیعم یبا برف هاییدر زمستان یحت ،عموماًبود.  زانیوآپشت در کلبه 

 ی مهیآنها ممکن بود بتوانند آن را ضم .یبرف ییصحرا یخرگوش ها ای یبرف یخرگوش ها -دسترس بود
آن فکر را با شانه باال  نیاونل ...توانستند شکار کنند یاگر نماما  انبار شده بود. نجایکنند که در ا ییغذا
ببرد.  نیرا از ب لیگرمابخش و اهیاد گیشانس را داشت تا اعت نی. حداقل آزاد بودند و حداقل ارفتیپذ یختنااند

 دادند با آنها رودر رو شود. می و خودشان را نشان  ندکردمی مشکالت سربلند  یتوانست وقت یاو م
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 لیو یشود. وقت ادهیپکه اشاره کرد  لیبرگشت، به و رونیبه ب نیداخل اتاق گرمتر شده بود و اونل یفضا حاال
 حال نیبماند. با ا رونیتواند در ب ینم که پونی دین فهمیاخم کرد. اونل یبه پون نیکار را انجام داد، اونل نیا

سخت بود. شب قبل،  یندکدر طول مدت زمستان ا یک پونیتک اتاقه با  یشدن در آن کلبه  میفکر سه
ساطع می که از او  وانیبدن ح یقو یبدن اسب خوشحال بود، کامالً از بو یگرما یبرا نیکه اونل نیا با یحت
ود نکرده ب شیکه تا حاال جستجو ییگفت که کنار در منتظر بماند و به دور کلبه رفت، جا لیآگاه بود. به و شد

طرف باز بود اما پناهگاه  کیدر کنار کلبه ساخته شده بود. از  تاهآلونک کو کی. افتیو جوابش را آنجا 
 ایرها شده  یمثل آذوقه  ،آنجا بود چیزهای دیگری همکرد.  یم جادیدر طول زمستان ا یپون یبرا یمناسب

آنجا به از ساده. واضح بود که  یهارابزا نیبودند، همچن زانیآنجا آو یآهن یها خیم یکه رو یافسار چرم
 شد.  یاصطبل استفاده م کیعنوان 

کلبه در مجاورت  یرونیب واریآن خشنود بود. در کنار د دنیاز د نیهم داشت، که اونل یگرید یاستفاده  آنجا
 نی. همدیکش یآنجا نفس راحت شان دردنین با دیشکسته وجود داشت. اونل یها زمیاز ه یبزرگ یکپه  ،آلونک

 کرد.      یم دیچه با ددر کلبه تمام ش زمیآن مقدار اندک ه یحاال به فکر فرو رفته بود که وقت
علوفه در  یسطل غذا و مقدار اندک کیبارش را برداشت و افسارش را باز کرد.  نیرا به آلونک برد و ز یاو پون
و ملچ و ملوچ کنان  ستادیا یبا خوشحال یاز آن را بخورد. پون یاندک یگذاشت پون نیاونل نیهم یبود، برا آنجا

 . دیدارند به هم کش ها اسبکه  یرا در آن روش راحت شده ا شیها علوفه رو خورد و دندان

زد و با خودش  یم سیروز برف را ل یدر ط یبود که پون دهی. اما او دافتیاو ن یبرا یآب چیه نیآنجا اونل در
کند.  باریخودش را آن گونه س ابدیب یمساله راه حل نیا یاند براکه بتو یتواند تا وقت یم یفکر کرد که پون

در مورد  یلحظه ا یبرا نیداد و اونل یرا نم یونمقدار اندک علوفه در اصطبل به وضوح تا زمان بهار کفاف پ
 شانیبرا یتواند راه حل یکه نم ییزهایکه در مورد چ ، ایناش یکنون یآن نگران شد. بعد با توجه به خط مش

 آن فکر را دور انداخت. او با خودش گفت:  ینگران نباشد، با شانه باال انداختن ابدیب

 ًبراش نگران شو.  بعدا 

 کلبه برگشت.  یبه محوطه  و

 یها کتمیاز ن یکی یکرده و او بر رو دایرفتن به داخل کلبه پ یبرا یحس خوب لیمتوجه شد که و نیاونل
که ارک در  ییغذاها یایگرفت و آماده شد تا از بقا کیرا به فال ن نیا نیآتش نشسته بود. اونل کینزد

 .بود زانیآو نهیشوم یدسته  یرفته بر رو تو یکتر کیآماده کند.  ییقرار داده بود غذا شانیبرا یپون نیخورج
شعله ها  یبر رو یکه کتر یتاب داد تا وقت نهیشوم یدسته  یرا پر از برف کرد و آن را رو یاو آن کتر

را در بخش آشپزخانه  یکوچک یمد. او جعبه آشد و برف شروع به ذوب شدن کرد و بعد آب به جوش  زانیوآ
گرم  یدنشینو یه نیمتو یداقل مح: خودش فکر کرد او با. دیرس یم ربه نظ یچا هیکه شب افتیکلبه  ی
 .  هدور کن مونرد سرما و رطوبت را از بدن نیتا آخر وریمبخ

 نیخورد که او در مقابلش گذاشته بود. اونل یرا م ییغذا یتواتف یکه داشت با ب ویلی ،لبخند زد لیاو به و
او نگاهش را به دور کلبه گرداند. نور روز  گریبار د کیدر وجودش حس کرد.  یقدرتمند ی نانهیحس خوش ب

بخش آتش روشن  یشاداما  داریاناپ رد رنگِتوسط نور ز ییبه تنها کلبه شانرفته بود و از بین  رونیحاال در ب
 نامد و همآ یبخش به نظر م نانیو اطم ندیخوشا یداد کلبه به نحو یکه آتش به اتاق م ی. در نورشد یم
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، آن بوی نم و غالب شده بود یرطوبت و کپک یدود کاج بر بو یآتش و بو یداشت گرما دیام نیطور که اونل
 را پر کرده بود. او گفت: فضای آنجا، بار وارد اتاق شده بود نیاول یبرا یکه وقت رطوبتی

 ،اما خونه ست.  ست،یبزرگ ن ادمیز خب 

 ورده بود.آن طرفتر در جنوب بر زبان آ لومتریکه هلت صدها ک دیگو یرا م یدانست دارد کلمات ینم او
 
 
 
 

 

 
 

 
نها آها به  نگهبان دسته یطرفه، سر کی یآن عصر بعد از آن مبارزه  ینکردند وقت رتیهوراس ح هلت و
دستور بود، نه  کی نیست. اا یغذاخور یآنها در آن شب در سرسرا یمنتظر همراه وهیپارنیکه لرد دگفت 

سروان  امیاز پ یارزسپاسگ چیاست. او ه یگرید زینداشت که تظاهر کند آن چ یازیدعوت، و هلت ن کی
 یب حالت نیانسبت به مد سروان آ یشد. به نظر م رهیخ رونیبرج به ب ینکرد و فقط برگشت و از پنجره 

 یغذاخور یبرگشت که به سرسرا شکل یحلزون یپله ها یدر باال تشیتفاوت است. او برگشت و به موقع
 بودند.  دهیها آن را شن یرا داده بود. خارج امشیشد. او پ یختم م

 نییت پاطبقابه سمت شکل  یحلزون یو با هم از پله ها دندیحمام کردند، لباس پوش آنها یآن غروب هر دو
کرد. آنها  یسنگفرش صدا م یرفتند بر رو یکه م یوقت شانیچکمه ها یرفتند، پاشنه  نییتر در قصر پا

ن شب گذرانده بودند و آشان در  حرکات ینقشه  یبخش از بعدازظهرشان را در حال بحث بر رو نیآخر
 یغذاخور یسرسرا یسه متر یکه به درها نیاجرا کند. هم یمشتاق بود تا آن را وارد مرحله  هوراس

را در صورت مرد  یصبر یتوانست ب یهوراس گذاشت و او را متوقف کرد. او م یبر بازو یهلت دست دند،یرس
گوش کرده بودند،  وهیپارنید ی. آنها حاال هفته ها بود که آنجا محبوس بودند، به تمسخرهاندیجوان بب

 ی هواقع .تماشا کرده بودند لمانه اش با خدمتکارانش راو ظا انهیوحش یو رفتارها فرو خوردهرا  شیرهایتحق
مختص  یصبر یدانست که هوراس، با ب یبود. هلت م مشتی نمونه خروارجوان تنها  ی هیآن آشپز و آن شوال

دانست  یطور م نیکند. هلت هم یم افتیمجازاتش را در وهیپارنیند دیمردان جوان، مصمم بود تا بب تمام
 بود.     قیدق یآن توافق کرده بودند وابسته به صبر و زمان بند یکه بر رو ینقشه ا
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 یبود که م یعفضمردانش نقطه مقابل  در یشریست ناپذکش یبرا وهیپارنید ازیهلت متوجه شده بود ن
را  ای کرده بود که مجبور بود هر مبارزه ایرا مه یتیخودش موقع وهیپارنیکنند. د یتوانستند از آن بهره بردار

 چیشد. ه یدر برابر شاهدان انجام مطلبی   زهبه خصوص اگر آن مبار رد،یکه ممکن بود درخواست شود را بپذ
 یبرا یاکراه ایشد تا ترس نشان دهد،  یاز جانب فرمانده در کار نبود. اگر او حاضر م ییجو بیاعتراض و ع

هلت  ستادند،یکه ا نیبود. حاال هم یطوالن وار چیسقوط مارپ کیشروع  نیآن رقابت انجام دهد، ا رشیپذ
 حسابگر، صبور و محکم. او گفت: ینگاه -نگاه منتظر و مشتاق هوراس را با چشمانش در بر گرفت

 تا من بهت عالمت بدم.  یکن ینم یکار چیباشه ه ادتی 

را با  اقشیکه اشت یقرمز شدند. او در حال یبه آرام جانیبا ه شیبه موافقت تکان داد. گونه ها یسر هوراس
 کرد گفت: ینترل مک یسخت

 دمیفهم . 

او هستند. او  یوحس کرد و متوجه شد آن چشمان پر از تحکم هنوز بر ر شیبازو یدست رنجر را بر رو او
 یدگیبار با سنج نیا ،تکان داد دییبه تا یبعد دوباره سر ،و ضربان قلبش را آرامتر کرد دیکش قیسه نفس عم

 . او دوباره گفت:شتریب

 هلت. دمیفهم 

  :برگرفت. او دوستش را مطمئن ساخت رو نگاهش را د ،بار به چشمان رنجر نگاه کرد نیا هوراس

 نگران قدرش رو می دونمو من  میلحظه منتظر بود نیا یبرا یلیکنم. ما خ یرو خراب نم اوضاع .
 نباش. 

که در  امدهیبه زبان ن امِیآن پ ه ازکرد. بعد، مطمئن شد یابیاو را ارز یگرید یمدت زمان طوالن یبرا هلت
به ؛ هوراس را رها کرد. او درها را به عقب هل داد یتکان داد و بازو دییبه تا یسر د،ید یچشمان آن پسر م

 یسرسرا نهم به درو برخورد کردند. هوراس و هلت با شانهر دو طرف یوارهایها به ددرخاطر  نیهم
 ن بود. منتظرشا وهیپارنیکه د ییجا ،رفتند یغذاخور

اغراق شده بود.  بود که در موردش ییکایز دست پخت گلا یگرید ید کننده یمانا یکه خوردند نمونه  ییغذا
 یاز خامه  مارگونهیب یاندک بیترکبا و  نیریش اریشان بس گذاشته شده در مقابل یها هلت، خوراک یبرا
 یبا اشتها اسرا خورد اگر چه متوجه شد که هور شیغذا یلیم یبودند. او با ب ریو افراط در استفاده از س ،اریبس

 خورد.  یدهند م یرا که در مقابلش قرار م ییذاغمرد جوان با حرص هر  کی

حماقت  را  ادامه داد، حرفهایی در مورد زیمآاز سخنان طعنه  یدائم یغذا، فرمانده رگبار ی در سرتاسر وعده 
نشان ناشناس روز قبل از خودش  ی هیه شوالهایی ک برعرضگیو  ش،بودن خدمتکاران خود یو دست پا چلفت

آنها  یکرد. وقت یاما هوراس با آب خودش را راض ،درشراب خو شیهلت با غذا ،یشگی. به رسم همداده بود
 گذاشتند.  زیم یقهوه را رو یها وانیرا تمام کردند خدمتکاران ل بسیار شیرینو  نیسنگ یخوردن آن غذا

 یده ماآم یها آن را با مهارت فوق العاده ا ییکایبود که گل ییزهایاز چ یکی نیکند ا دییمجبور بود تا هلت
 تیبود. هلت با رضا دهیکه در آرالوئن چش یبهتر از هر قهوه ا یلیبود، خ یبهشت یکردند. قهوه شان مائده 

 یابیاو را ارز وهیپارنینگاه کرد که د ییافنجان قهوه اش به ج یو از لبه  د،یداغ خوش عطر را چش یدنیآن نوش
 نظر داشت.   ریاش ز یشگیهم زیمآ نیکرد و هوراس را با لبخند معمول توه یم
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در رابطه با  یترسناک زیچ چیبود. او باور کرده بود که ه دهیرابطه رساین در  یمیبه تصم ییکایگل هیاالن شوال
در  ییها با کمان داشت. و احتماالً مهارت یوجود ندارد. به وضوح آن مرد مهارت یخاکستر شیر یآن خارج

 یها ممکن بود مهارت لتاش که ه یاصل یها داشت. اما بنا به ترس یو اسب سوار یچوب لیساختن وسا
کرد که در آن مورد اشتباه کرده است.  یم یحس راحت دیپارنیوه ...جادوگر داشته باشد کیبه عنوان  یپنهان

 نیست در مقابل انتوا ینم وهیپارنیامن است، دهمه چیز  شینقشه ها ییرو شیپبرای کرد که  یحاال حس م
که  قتیحق نی. اردیگن راز قبل به باد تمسخ شتریب یهاریها و تحق نیوسوسه مقاومت کند که هلت را با توه

ناراحت کردن او را دوبرابر کند.  یشد فشارش برا یباعث م ،دو دل بوده شویمرد ر نیا نسبت به یمدت
آن بود که آنها  دنیبود، عاشق د یچارگیبرد. او عاشق نگه داشتن مردم در ب یبا مردم لذت م یاز باز فرمانده
طور که  نیو هم ی غوطه ورند.ناتوانو خشم در  او یوار زبان طعنه گو قشال رگبار ریدر زو یا کشند  یرنج م

 ،یشد. هر وقت یم ادترینسبت به هوراس هم ز زشیمآ نیرفتار توه افت،ی یهلت رشد م یتمسخرش برا
توانست  یشد که م یم یمنتظر لحظه ا یظارانتچشم  خوردند، او با یبا هم شام م ییکه سه تا ،مانند حاال

که از خشم و خجالت  ییو او را با گونه ها قرار داده مورد تمسخر را  یادبانه مرد جوان عضالن یب ینیبا توه
گرفت حاال وقت آن است که دوباره آن  میبرگرداند. او با خودش تصم شانبفرستد، و به برج رونیسوخت ب یم

را که در دست  شیاش بلند کرد، جام نقره ا یعقب یها هیپا یرا بر رو نیسنگ یکار را انجام دهد. او صندل
 به سمت پسر اشاره کرد. او دستور داد: گریکرد. با تکبر با دست د یچپش نگه داشته بود خال

 ما رو تنها بذار. پسر 
پسر بعد از  ، وحس کرد ی رازیمتما حس خوشاینداز  یاز نگاه کردن به هوراس امتناع کرد. او لرزه ا یحت

 کلمه جواب داد:  کیو با  ستادیا یبه همراهش به آرام یعیکوتاه و نگاه سر یمکث

 نه . 

از  ینشانه ا چیاما اجازه نداد ه ،مدآپسر به وجد  نافرمانیبا  وهیپارنیور شد. داطرافشان شنا یکلمه در فضا آن
به صورت  یساختگ یاز ناخرسند ینیآن، او با ناز و تکبر اخم سنگ ی. به جادیدر آ شیآن بر صورتش به نما

 یهوراس به واسطه  یکه نفس ها ندیتوانست بب یصورتش را به سمت جوان چرخاند. م یبه آرام ونشاند. ا
بود که باالخره  یاتیهمان زمان ح نیشد، حاال ا یتندتر و تندتر م دیدو یم شیها رگ انیکه در م ینیآدرنال

 تکرار کرد:  وهیپارنیبود. د دهیاز راه رس

 نه؟  

 است.  دهیشن یزیر کند چه چواتوانست ب یکه نم نیا مثل

 فرمان بدم. تو با نه  گرانیباعث لذت منه که به د نیقانونه. ا نجایقصرم، و حرف من ا نیلرد ا من
  ؟یکن یم یادب یقصر خودم بهم ب یگفتن به من تو

 دقت جواب داد: با هوراس

 شد.  یاطاعت م یپرسش چیزمان گذشت که حرف تو بدون ه اون 

 بماند که هلت گفته بود.  یدر همان کلمه بند قاًیکرد تا مطمئن شود دق یاخم کرده بود و تقال م 

 یبرد نیجوانمردانه ات از ب ریبا اعمال غو دادن ر فرمان یتو حق خودت برا . 

 ادامه داد.  یر به ناخشنودههمچنان به تظا وهیپارنید
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 ؟یذار یرو در امالک خودم مورد بحث م یحق فرمانده تو  

 کند.   یجوابش را درست کلمه بند قاًیمکث کرد، مطمئن شد که دق گریبار د هوراس
که هوراس  نیهم قت،یداشت. در حق یادیز تیطور که هلت به او گفته بود، دقت در زمان حال اهم نیهم

 جواب داد: یبود. او بعد از مکث یموضوع مرگ و زندگ نیمتوجه آن شده بود ا یهم به خوب

 که اون حق به بحث گذاشته بشه.  وقتشه 

 یاش بلند شد، بر رو یصندل یحاال از رو ند،یبنش کشیتار یمایگرگ وار بر س یاجازه داد لبخند وهیپارنید
 : دیسطح چوب برهنه قرار داد. او پرس یبه جلو خم شد، و دستانش را بر رو زیم

 ؟یطلب یتو من رو به مبارزه م پس  

 کرد. او گفت: نانیاز سر عدم اطم یتماماً واضح بود. اگر چه هوراس اشاره ا شیدر صدا یخرسند

 یبشه، تقاضا دارم که بهش احترام بزار انیب یکه هر نوع مبارزه ا نیاز ا قبل . 

 اخم کرد. او تکرار کرد:  یفرمانده به آرام و

 کن؟  واق واقتو توله سگ  ه،یبزارم؟ منظورت چ احترام 

 گرفت.  دهیرا ناد نیهوراس مصرانه سرش را تکان داد و آن توه 

 مردان خودت  یخوام اون رو جلو ی. و میمبارزه پا برجا بمون هیخوام که تو بر اجزا  یقول م هی من
 . یانجامش بد

 ،ه؟یطور نیآره ا ه،یطور نیا اُه  

 رود.   یکه پسر دارد به کجا م ندیتوانست بب یبود. او م ینبود. واقع یساختگ وهیپارنید یرد خشم در صدا حاال
 . او گفت: دیحرفشان پر انیبه م یهلت به آرام

 وهیپارنیلرد د ن،یکن یم ییکنه شما با ترس فرمانروا یپسر حس م نیکنم ا فک . 

 :دیبرگشت تا با او روبرو شود. او پرس ییکایگل

 به هر کدوم از شماها داره، کماندار؟  یچه ربط نیا و 

 یباال انداخت، بعد با ب یداند. هلت شانه ا یمدلیلش را حاال هم  نیکرد هم رفکپیش خودش او  اگرچه
 جواب داد:  یتفاوت

 که  نهیده تا بب یم حیجنگاور با تواند. فک کنم هوراس ترج هیبه خاطر آوازه ات به عنوان  مردانت
 بشه.  رفتهیرقابت در مقابل مردانت درخواست و پذ

 چیدانست ه ی، ممی شداز مردانش درخواست  یدر مقابل تعداد شیکه کم و ب یاخم کرد. با رقابت وهیپارنید
جوان شانزده  کینسبت به  یمد ترسآ یبه نظر م یکه حت یبه جز اجابت آن ندارد. فرمانده ا یحق انتخاب

اگر در  یکرد، حت یم افتیدر داد یکه به آنها فرمان م یاز جانب مردان یاحترام کم ،نشان دادهاز خودش ساله 
 : دیپرس شخندیشد. او با ن یم روزیآن پ پس ازجنگ 

 ترسم؟  یپسر م نیا یمن از درخواست مبارزه  یکن یفک م تو 

 لند کرد. او گفت:بدستش را  یاریبا هوش هلت

 شرف هر  پذیرش که تو شجاعتِ مینیبب میخوا یارائه نشده ... هنوز. ما فقط م یدرخواست هنوز
 . یا نه یرو دار ادیب شیکه پ یرقابت
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 . دیکش یرنجر خرناس یمحتاطانه  یها در برابر حرف وهیپارنید

 که  دمی. حاال دیکردم ممکنه جادوگر باش یکمان دار. فک م ،نمیتو رو بب یتونم درون واقع یم حاال
 جنگه.  یو شلخته، که با کلمات م فیکث لیوک هیبه جز  یستین یچیه

کش دار  نشانینداد و سکوت ب یگریبلند کرد. او جواب د یبر لب آورد و سرش را به آرام یفیهلت لبخند ظر 
بودند  ستادهیبزرگ ا یدر کنار درها یغذاخور یکه در داخل سرسرا یبه دو نگهبان یعینگاه سر وهیپارنیشد. د

را به نمایش گذاشته  شد یم یبازداشت  نکه در مقابلشا یصحنه ایشان به  عالقه شانیانداخت. چهره ها
پسرک بدست  نیبر ا یناعادالنه ا تیکند هر نوع مز یسع ایرقابت امتناع کند،  نیخواست از ا ی. اگر مبود

نسبت به او داشتند و او آن  یشد. مردانش عشق کم یقصر پخش م انیساعت بعد در م کیدر  اتییجز ،وردآ
کرد. احتماالً  یشروع به از دست دادن آنها م . وگرنهانجام دهد نهرا عادال یرقابت چیه دیکه نبا دانست یرا م

 یکردند و به دشمنانش م یم یرا خال شپرچم ریو دو دو تا ز یکی یکی ج،یاما به تدر ع،یسر یلینه خ
 دشمن داشت.  یادیز اریتعداد بس وهیپارنی. و دوستندیپ

عادالنه بهتر از هوراس باشد.  یمبارزه  کیتوانست در  ینداشت که م یشک چیبه پسر کرد. ه یحاال نگاه او
تسمبر نوارد شده بود. در شتو ما یتیموقع نیبه چن یکرد که او با زبردست یاو را منزجر م قتیحق نیاما ا

کرد به آنها نگاه  یبه لب نشاند و سع یبه زور لبخند وها را اداره کند. ا یداد خودش باز یم حیترج وهیپارنید
 فت: گ یتفاوت یمعامله خسته شده است. او با لحن ب نیااز کل  هکه ب نیمثل ا ،کند

 شم.  یرقابت متعهد م هیاجزا  یتمام بهمن  ،یکه دوست دار هیزیچ نیخب، اگه ا یلیخ 

 به سرعت گفت:  هوراس

 ؟یش یمتعهد م نجایتو اون رو در مقابل مردانت در ا و  

مد را کنار آ یخوشش نم شیشویگو و همراه ر هیپسرک کنا نیکه او از ا یفرمانده به او اخم کرد، هر تظاهر و
 به آنها کرد.  یا انهیجو زهیگذاشت. او نگاه ست

 نیرو در مقابل مردانم تضم رشمیاون رو جز به جز بگم تا خوشحالت کنم باشه، من پذ دی. اگه بابله 
 کنم.  یم

که با  ییاز جا ،دیکش یم رونیرا ب شیاز دستکش ها یکیبرآورد. او داشت  یاز سر آسودگ یآه بزرگ هوراس
 گفت:  . اوکمربندش قرار گرفته بودمیان در  یخاطر جمع

 شهیانجام م آینده یدو هفته طی  . مبارزه در شهیدرخواست م یرقابت پس . 

 جواب داد: وهیپارنید

 موافقم . 

 تسمبر .. نزار مقابل شتو ما نچم یها نیزم در 

 موافقم . 

 مد. آ رونیبا تف ب باًیکلمه تقر آن

 قصر ...  گهیافراد د ی هیمقابل مردان خودت و بق در 

 موافقم . 

 مرگ خواهد بود.  یتا پا یمبارزه ا نیا و 
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تکان داد  یسر دییبه هلت کرد و رنجر به تا ینگاه یآن عبارت مکث کرد، او به آرام انیب یبرا یهوراس کم
 . او دوباره گفت:یتلخ و وحش ،کیفرمانده برگشت، بار یها لب یبر رو یدهد. و حاال لبخند یتا به او دلگرم

 موافقم . 

 همراه بود.  یخرخر یبار آن کلمه با صدا نیا و

 و شلوارت رو  یکه دل و جراتت رو از دست بد نیقبل از ا ر،پس یبهتره اون رو درخواست کن حاال
 . یکن سیخ

در دست اوست. او  تیکرد کنترل موقع یبار حس م نیاول یسرش را به سمت فرمانده خم کرد و برا هوراس
 گفت:  یبه آرام

 یسته یکامل ندیتو چه تکه ناخوشا وهیپارنید . 

با دستکش که  یفاتیتشر یضربه آن  یبرا ،برد شیبه جلو خم شد، چانه اش را پ زیم یاز رو اهیس هیشوال و
 گفت:  شخندیکرد. او با ن یم ریو برگشت ناپذ یماجرا را قطع نیا یکرد و تمام یرا درخواست م تآن رقاب

 پسر؟  ،یدیترس 

که درد باعث شده  نیشد. نه ا دهیگونه اش کوب یبه رو یدستکش به طور دردآور کی یوقت او از جا پرید  و
آن  ینکرده بود. به جا یحرکت زیپسر در آن طرف مبود.  هرمنتظریباشد او از جا در برود. بلکه آن ضربه غ

 یبرا یزمانبلند شده بود و به فرمانده  شیپا یبر رو یبا سرعت و چاالک یترسمو خاک یشویکمان دار ر
نگه داشته بود به صورت  زیم ریگذشته در ز ی قهیکه در چند دق یواکنش نشان دادن نداده بود، و با دستکش

 او ضربه زده بود. رنجر گفت:

 وهیپارنیطلبم، د یمن تو رو به مبارزه م پس . 

از  یموج هیچند ثان یبرا د،یرا در پشت آن چشمان استوار و راسخ د قیعم نانینور اطمآن فرمانده  یو وقت
 را در درونش حس کرد. نانیعدم اطم
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را  دیخورش یزد گرما یچرت م یصندل یکه رو نی. اونلدیتک اتاق کلبه خز انیدر م دینور خورش باریکه ای از
 ،نشسته بود نیزم یبر رو قیعم یلیبرف هنوز خ رونیصورتش حس کرد و ناخودآگاه لبخند زد. در ب یبر رو

 یلذت م ییاز گرما و بیداری ابخو درسط بعد از ظهر بود. او ادر او یو بدون ابر بایز یاما آسمان به رنگ آب
را  دیبسته اش، او درخشش قرمز رنگ نور خورش یها لکپ تکرد. در پش یاو حرکت م یرو یبرد که به آرام

بود، در  ستادهیدر مقابلش ا لیرا باز کرد. و شیها چشم نینور را گرفت و اونل یجلو یزیحس کرد. ناگهان چ
 یود و چشمان قهوه ابدر هم فرو رفته  شیها . دستبودگذشته  یآشناتر از چند هفته  نیاونل یکه برا یحالت

در بر را عاجزانه  یبه جز درخواست یزیچ چیه د،یدرخش یم یو شوخ طبع یبا سرخوش یاش که روزگار رهیت
غم به او  ین با اندکینشان دهد و اونل یواکنش نیظر بود که اونلتبود و من ستادهیمتانت انداشت. او با صبر و 

 گفت:  لیبه و یاملبخند زد. او به آر

 خب.  یلیخ 

 رهیمد آن لبخند در آن چشمان تآ یبه نظر م یلحظه ا یبرا ت،سنش لیلبخند بر لبان و کیرد  نیتر کمرنگ
 یرشد م شحس کرد که در چند روز گذشته در درونی را دیشده از ام دیتجد یموج نیمنعکس شد، و اونل

 قهیمواد را از او مضا نیاونل یکرد. در ابتدا، وقت یم رییداشت تغ لیو ،یاما به طور قابل توجه ج،ی. به تدرافتی
از  یقسمت کوچک  نیشد که اونل یخوب م یشد، و تنها وقت یترسناک دچار م یکرد، او به آن تشنج ها یم
 داد.      یگرمابخش را به او م اهیگ

داشت  نیشد، اونل یم کمتراش  یتر و مقدار مصرف یمصرفش طوالن یزمان یاه طور که بازه نیاما هم
گذشته بودند.  مربوط به یزیچ لیو یناگهان ی. حمله هاافتیسرانجام بهبود خواهد  لیشد که و یم دواریام

به سمت  یصورت ذهن به شتریب آن را طلب کند،که با بدنش  نیا یجامواد بود، به آن در طلب  یحاال وقت
شد،  یمنعکس م گونه التماس حالتی در شیازیبود، اما ن یازیشد. هنوز در آنجا ن یم لیمصرف کمتر متما

 . دید یحاال داشت آن را م نلینکه او یرفتار بچه گانه ا هیشب شتریب
 امیبود و پ ستادهیراحت در مقابل او ا یلیمده بود و خآ نیبه سمت اونل لیمواد، ومصرف بعد از سه روز بدون 

موادش را به او  ی افتهیکاهش  شهیهم یمقدار وعده  نیاونل ،چشمانش واضح بود. و در جواب درون
مسابقه  کی نیت، اسدان یم نیمانده بود. اونل یباق یروغن یکتان ی سهیکه در آن ک ، موادیداد یم صیتخص

او  فتاد،ا ی. اگر آن اتفاق منه ایکشد می طول داخل کیسه از مقدار مواد  شتریب لیو یوابستگآیا  ندیبب است، تا
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چه خواهد بود اگر مواد  لیدانست واکنش و ینم نی. اونلندیرا در مقابل خودشان بب یاوقات سخت تتوانس یم
آن قابل کنترل و  ریغ یلرزه هاآن انند مهم ای  جهینت شتریب تیمکرد محرو یحس م کند. او غیرا از او در

 لیو یایاح یالزم براو  یبعد یمرحله  نیا د،یخواهد داشت. او با خودش استدالل کرد شارا در پی  ادهایفر
باشد. ویل و آشکار  دانهیناام ازیکند که دوباره شاهد ن یتوانست خودش را راض یغلط، او نم ایبود. اما درست و 

گرمابخش تمام شود. او  اهیگ ی که سرانجام اندوخته یوقت،  ی دارماون وقت کاف یبرااو با خودش فکر کرد، 
 گفت: لیبه و ،رفت یو به سمت در م شد یاش بلند م یچوب یدلنکه از ص یدر حال

 جا بمون.         نیهم 
است. آن نور به محض آن که  دهید لیرا در چشمان و تیاز رضا یفکر کرد که درخشش مبهم نیدوباره اونل

که آن  دیتوانست به خودش بگو یم نیرخت بربست. اما اونل لیچشمان و انیاست از م دهیفکر کرد آن را د
 . دبو دهیداشت ند دنشیبه د دیرا که ام یزینور واقعاً آنجا بوده و او فقط آن چ

آنجا.  کفشل در  یهاتخته  ی از کیداشت، در پشت  یگرمابخش را در اصطبل نگه م اهیگ یاندوخته  نیاونل
 دیها پنهان کند. اما بعد متوجه شد که با زمیه یرا در کپه  یروغن یکتان سهیداشت که آن ک میدر ابتدا تصم

کند ترسناک از  دایمواد را پ یاندوخته ویل که  نیو احتمال ا اوردیبه داخل کلبه ب زمیاستفاده کند تا ه لیاز و
 اریبس زدو کیخواهد آمد اگر او  لیسر وبر  ییدانست چه بال ینم نیرفت. اونل یبود که تصورش م یزیآن چ

 ینو ا .رسه یم یدیبه سطح جد گهیبار د هی شیکه وابستگ نهیحداقلش اباال مصرف کند. او به خودش گفت: 
که او  یزیمهلک آن. چ راتیتاث یحت -هم بکشاندمواد بودن  یدائم راتیرا به سمت تاث ویل شتریممکن بود ب

 یمصرف م میعظ یاشیع کیآن را با  یو همه  افتی یگرما بخش را م اهیگ لیبود که اگر و نیدانست ا یم
آن  زا لیو یوقت ، درستگرفت یرا در چنگش م لیشد که و یبا هفته ها تشنج و لرزه روبرو م نیکرد، اونل

 شهیکه او هم ابدیرا در  قتیحق نیتواند ا یم لیو ی رهیذهن ت ایدانست آ ینم نیشد. اونل یمواد محروم م
گذاشتن علت و معلول  فتاظراین که ویل به طریقی د؛ دگر یگرمابخش برم اهیکند و با گ یرا ترک م نیکاب

 شود.    ینگهدار نیکاب رونیدر ب ییجادر  دیبا اهیخودش استدالل کند که گ شیرا در کنار هم داشته و پ
کوچک  یرا از مکان مخف سهیکوقتی  کرد و ینم یسکیر چیمطمئن نبود، اما در هر صورت، او ه نیاز ا نیاونل

 ینکند. او با دقت از رو بیاو را تعق لیبه شدت مراقب بود تا چک کند که و دیکش یم نوریب یچوباز کف 
. اما دیکش یبه او خرناس ییخوشامد گو یبرا وسرش را بلند کرد  یشانه اش نگاه کرد و وارد اصطبل شد و پون

که  ییبود همان جا یداشته باشد. ظاهراً او راض نیبه حرکات اونل یعالقه ا چیه لینبود که و نیاز ا ینشانه ا
برخواهد گشت که او در  یبا مواد یمدت زمان کوتاهدر  نیدانست اونل یکه م یهست منتظر بماند، در حال

 لینبود که و یبه نظر سوال افت،ی یکجا آن را م ایافتاد، و  یچطور اتفاق م نی. حاال اختسو یم اقشیاشت
 پرداخت.  یواضح م ساده و قیحقا هتنها ب لیروزها و نیبودند و ا دهیچیپ زهایچ نیدلواپسش باشد. ا

مانده از مواد را دوباره بسته و  یمقدار باقدرِ  خت،یدر مشتش ررا گرما بخش  اهیاز گ یاندک اریمقدار بس نیاونل
 یم دهیدویل  ایآ ندیببه ناگهان برگشت تا ب راه، همیشل برگرداند. دوباره در ن یآن را دوباره در پشت تخته 

 یشفاف و باهوش تماشا م یداشت با چشمان یتنها پون -از همراهش در کار نبود ینشانه ا چینه. اما ه ایشود 
 :گفتبه اسب  یآرام اریکرد. او با لحن بس

 بهش نگو.  یچیه 
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دهند.  یم انجامها گهگاه  یکه پون یهمان کار ،اسب سرش را تکان داد یطور قابل توجه بهدر آن لحظه 
و  دهینبود که اسب حرفش را ش نیباال انداخت. مثل ا یشانه اپونی  یاز واکنش ناگهان یا هیثاناز بعد  نیاونل

 یها را برگرداند تا آن را مخف هگذاشت و آن بخش از تخت یرا در سوراخ سهیک نیآن را درک کرده بود. اونل
که محل  ختیخط لبه دار ر یخاک برداشت و و آن را بر رو یمشت ،کف اصطبل یکند.  قوز کرده بر رو

توانست  یکه م یبه همان خوب ،یمخف مطمئن شد که آن مکانِ یکرد. بعد وقت یاتصال چوب را مشخص م
 برگشت.  نیبه کاب شده یمخف ،باشد

او را  قدیم یاز آن روزها لیفکر کرد که و نیاونل یلحظه ا یلبخند زد و برا لیو ،شدکلبه وارد  یوقت
بودند و اما  شیچند ماه پکمتر از  روزها . آنمیقد ین روزااوبازشناخته است. او با غم با خودش فکر کرد: 

دست راست  یبر رو لیوکرد. بعد متوجه شد که نگاه  یمفکر در موردشان  یباستان یخیحاال او به مانند تار
 نیا :حال او با خودش فکر کرد نیاو. با ا ینه برا ،مواد بود ی. آن لبخند برامانده است رهیخ اشمشت شده 

  شروعه. هی

 ،دناسبدستان او بهم چ ریدو دستش را در ز ،به جلو برداشت یگام اقیبا اشت لیمشتش را باز کرد و و او
دستان او  انیسبز به م یخاکستر اهیاجازه داد که آن گ نیاز دست نرود. اونل یبرگ چیکه ه نیدلواپس از ا

با  لیکرد. ناخودآگاه زبان و یدنبال م رااز مواد  کیبار انیآن جر لیچشمان و ،و به صورت او نگاه کرد زد،یبر
و اجازه داد که  -را به او دادمواد ن آ یمه ه نیاونل یشد. وقت دهیلبانش کش یبر رو یو چشم انتظار اقیاشت

 -بود را به دست خودش جاروب کند دهیچسب شرا که به کف دست اهیگ یخرده ها نیبا دقت کوچکتر لیو
 ئن بود. مزد، او از آن مط یلبخند م نیبه اونل بار او نیدوباره لبخند زد. ا ودوباره به او نگاه کرد  لیو

 خالصه گفت:  یلیخ ویل

 خوبه . 

 نیرا از اونل شی. او روبرگشتدستش  انیگرمابخش خشک شده در م اهیمقدار اندک گ یبعد نگاهش بر رو و
را  دیاز ام یناگهان یدرخشش گرید بار نیدستش خم شد و آن را به سمت دهانش برد. اونل یبرگرداند، بر رو

 لیبار بود که و نیاول نیبودند ا ختهیکه از هلشام گر ی. از زماندیدرخشی م یدرونش حس کرد که به روشن
لبخند  ویلبه پشت سر  نیشروع بود. اونل کی نیکلمه. اما ا کینبود. فقط  ادیز یلیواقعاً با او حرف زده بود. خ

از ترس  یزیگونه به طور غر وانیح ،را گرفته بود مواد یدوال شده بود. او وقت نیاز کاب یدر گوشه ا لیو و ،زد
 گفت:  یبه آرام نی. اونلردین را از او بگآممکن است  نیکه اونل دیترس یمد مآ یبه نظر م ،دوال شده بود

 لیو ،یبرگشت خوش  . 

 گرمابخش دوباره او را در چنگش گرفته بود.     اهینگفت. گ چیدر جواب ه لیو اما
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را در دست سمت  یبلند چوببلند شد. او  شیها رکاب یبر رو دیرس یبه چهار نعل کامل کریک یهوراس وقت
واقع شده  دانیم ی انهیهلت در م ،درست با بدنش و خط حرکتش. در مقابل او ی هیدر زاو ،راستش گرفته بود

 یکناره  کانیپردار پ یانتهاکه  یتا وقت دیزه کمان بزرگش را کشاو  بود، ستادهیحرکت ا یدر مقابل قصر ب
 بیشترینکه به  یراند، تا وقت شیاش را به پ یاسب جنگ یادیدهانش را لمس کرد. هوراس با سرعت ز

 یکه در انتها ین شود که کالهخودانداخت تا مطمئ ی. او به سمت راست خودش نگاهدندیسرعت ممکن رس
 زیر کریپسمت بود. بعد او نگاهش را به  هلترو به و درست  تیچسبانده بودند هنوز در موقع تیرکنوک 

از چله  یقابل تصور ریو سرعت غ وریرها شد، با ن کانیپ نیکه اول دیکه در مقابلش بود برگرداند. او د ینقش
دستان هلت حرکت  ،یدنیقابل د ریبا حرکت محو و غ باًیکمان به سمت هدف متحرک رها شد. بعد تقر ی

 یتیرکدر طول که را حس کرد  یدوبل یدر همان زمان، هوراس ضربه  باًی. تقرددر راه بو یگرید کانیکرد و پ
از هم به درون کالهخود  هیثان مین یبا فاصله  کانیدو پ درست همان لحظه، آمد یم نییکه نگه داشته بود پا

بدل کند، و  یماآر ی ورتمهیحرکتش را به  کریاو اجازه داد تا ک ،گذشتند یاز کنار هلت م یوارد شدند. وقت
آنجا  نشیدر مقابل رنجر توقف کند. هلت حاال با کمان روبه زم یراه برد تا به آرام یضیعر ی رهیاسب را در دا

و کالهخود سر  تیرک . هوراس اجازه داد تاندیرا بب تشاننایتمر ی جهیبود نت منتظر یبود و با صبور ستادهیا
 یدرزها انیراهشان را در م یبه طرز باورنکردن کانیرود. هر دو پ نییدر مقابل او پا نیآن به سمت زم

 زیت نوکفرو رفته بودند که هلت در داخل کالهخود چپانده بود تا از  یبودند و به لفاف نرم مودهیکالهخود پ
 نیقاچ ز یوررا بر  شیرا در دستانش گرفت، هوراس پا یمیکالهخود قد لته یمحافظت کند. وقت ها کانیپ

اش را  یریهدف گ نیتمر ی جهیطور که نت نیهم ی. رنجر مو خاکستردیپر نیزم یتاب داد و در کنار او رو
 تکان داد. او گفت:  دییبه تا یگذراند سر یاز نظر م

 ستیبد ن . در کلستین بد . 
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 دانیو کوتاه که در م میبرود و در آن علف ضخ کریافسار اسبش را رها کرد و اجازه داد ک یهوراس انتها 
که آن مسابقه  نینگران اعمال هلت بود. بعد از ا آناز  شتریسردرگم بود و ب یبود بچرد. او کم دهییمسابقه رو

را برگرداند. هلت ادعا کرده  شانیاسلحه ها هرده بود کموافقت ک وهیپارنید ،شده بود رفتهیدرخواست شده و پذ
 وهیپارنیمبارزه آماده کند. د یرا برا شیها است مهارت ازینکرده است و ن کیشل یکانیبود که هفته هاست پ

 یبود. برا دهیدر آن تقاضا ند یرمعمولیغ زیچ چیکرد ه یم نیخودش را تمر یمبارزه  های که هر روز مهارت
با حداقل شش هفت  ،کردند یم نیکه تمر یهر وقت یدو آرالوئن ،اگر چه .داده بود نهااسلحه ها را به آ نیهم

  .نظر بودند ریمرد کمان دار ز

و  دیایچهار نعل به سمت او ب دانیسه روز گذشته، هلت به هوراس دستور داده بود که در داخل م نیا در
نشاند. هر بار  یم یکانیدر هر سوراخ چشم آن کالهخود پ او ، ودرنگه دا رکیت کی یکالهخود را در انتها

را در همان  کانی. عموماً هلت تالش کرده بود هر دو پافتی یخودش را م گاهیجا ها کانیاز پ یکیحداقل 
 کرده بود بنشاند.      یریهدف گ شانیکه برا یکوچک یها مکان

بود. حاال هم  یاز هلت انتظار نداشت. مهارت هلت با کمان بزرگش افسانه ا یشتریب زیحال هوراس چ نیبا ا 
 ییکایفرمانده گل یبرا شیها کیکه با انجام آن داشت از تاکت یکند، به خصوص وقت نینبود تمر یازین

 :دیپرس یرامآکرد. هلت به  یم ییرونما

 کنه؟  یداره تماشا م اون 

توانست آنجا  یقصر کرده بود و نم یوارهایافکار هوراس را خوانده است. رنجر پشتش را به د دیرس ینظر م به
 انیرا در م اهیوار س هیاس کریتوانست آن پ ،سرشحرکت و نه  ،. اما هوراس تنها با حرکت چشمانشندیرا بب

همان  -بود انشینرده قوز کرده در حال تماشا یدهد که بر رو صیشمار قصر تشخ یب یها تراسیکی از 
 کرد. او گفت: یم شانیآمدند تماشا یم دانیکه به م یگریطور که هر زمان د

 ،یکه اون م میانجام بد ییکار رو جا نیت که اسعاقالنه ا نیکنه. اما ا یهلت. اون داره تماشا م بله 
  نه؟یتونه بب

 رد لبخند لبان رنجر را لمس کرد. او جواب داد: نیتر کمرنگ

 ًمگه نه؟  م،یکن نینداره کجا تمر یتیاهم ،شه که ما رو تماشا کنه ینه. اما اون مطمئن م احتماال 

 کرد:  دییبا اکراه تا هوراس

 مگه نه؟  ،یندار ازین نی. اما مطمئناً تو به تمربله 

 سرش را تکان داد. او گفت: یبا حالت غمبار هلت

 رسونه، هوراس جوان.  یضرر نم یکردن هرگز به کس نی. تمریزن یحرف م یکارآموز واقع هی مثل
 تو ذهنت باشه.  شهین همیا یبه قصر ردمونت برگشت یوقت

 دیکش یم رونیب یو چرم یلفاف ن انیرا از  م کانشیبه هلت نگاه کرد که داشت دو پ یبا ناخشنود هوراس
 که با آن داخل کالهخود را پر کرده بود. هوراس شروع کرد: 

 هم هست؟  یا گهید زیچ 

 او گفت:  را بلند کرد تا او را متوقف کند. شهلت دست و

 کنه، مگه نه؟  یم تیتو رو اذداره دوباره  یگر هیاز شوال متتیق یذ یدونم. قانون ها یم ،دونم یم 
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که هلت  یبود و از وقت شاننیب یاختالف نیتکان دهد. ا دییبه تا یخودش را وادار کرد تا با اکراه سر هوراس
شده بود، بعد با  یدر ابتدا، فرمانده عصبان وجود داشت. نشانیرا به مبارزه بطلبد ب وهیپارنیبود تا د ختهیبرنامه ر

تواند او را به مبارزه بطلبد. او در صورت  ینم یعام ردف کیکرده بود که  انیب ای و متفکرانه زیلحن طعنه آم
 بود:  دهیکش ادیهلت فر

  درخواست  یمبارزه ا نمی تونه ازم از جنگل یزاده! هر وحش بینج هیخاص هستم.  هیشوال هیمن
 . کنهب

و خطرناک  ریز شیصحبت کرده بود لحن صدا یرفته بود. وقتفرو رنجر به خاطر آن گفته در هم  یابروها
د. نکلماتش را بشنو یشتریو هم هوراس به طور ناخودآگاه به جلو خم شده بودند تا با دقت ب وهیپارنیبود. هم د

 هلت جواب داده بود: 

 صحبت  رلندیا یخاندان سلطنت یاز اعضا یکیبا  ی! تو دارهیگ فروماستو  ر،یزبونت رو بگ یجلو
 بینجهمگی که  یخانوادگ ی شجره نامههر نسل از و با  ،به تاج و تخت نسل نیششم ،یکن یم

 ! نیکن دایخوردن پ یبرا یتا آشغال نیزد یها پرسه م یسگ دون یتو و امثال تو تو یوقت ،زاده بودند

قابل  رتیبه کلماتش داده بود. هوراس با ح یرلندیا ریلهجه خطاناپذ کیکه آن را گفته بود  نیبه محض ا و
. اشدب یسلطنت یشاخه  کینداشت که هلت از  یا دهیا نیشده بود. او هرگز کوچکتر رهیبه او خ یتوجه

از  یمتعهد نبود که به مبارزه ا یا هیشوال چیکرد. البته حق با او بود. ه ینیهم با آن اخبار عقب نش وهیپارنید
 یجنبه  یدر مورد خون سلطنت یکمان دار مو خاکستر یدعاادستانش احترام بگذارد. اما  ریاز ز یجانب فرد

 ینم وهیپارنیشد. د یرفتار م طلبی اش مبارزهبا  ،و با احترام تیبا جد دیداد. با یبه آن موضوع م یمتفاوت
تن از مردانش طلب شده بود. با  نیدر حضور چند ی... مخصوصاً که آن مبارزه طلبردیبگ دهین را نادآتوانست 

هفته بعد از آن  کی یبرا بود و رفتهیاو پذ جه،یبرد. در نت یم لیتحل یرا به طور جد شتیموقعامتناع از رقابت 
هلت به زبان  ی نهیشیرا در مورد پ رتشیبرجشان هوراس ح یبود. بعداً در تاالرها روز قرارش گذاشته شده

 ورده بود. او گفت:آ

 رهیگ یسرچشمه م یخاندان سلطنت هیاز نسلت دونستم  ینم . 

 . او گفت:دیخرناس کش زیاهانت آم یجواب داد با حالت یهلت وقت

 که بتونه اثبات  نیا یبرا یراه چیدونه و ه یرو نم نی. اما دوستمون استمین یاز خاندان سلطنت من
اجباراً  ومبارزه ام ردرخواست اون مجبور بود  نیهم وجود نداره. بنابرا ستمیکنه من از اون خاندان ن

 . رهیبپذ

داد،  یم تیبه آن اهم یلیبود که هوراس خ یگر هیسخت و محکم شوال مانیبه پ یتوجه یبیک  نیا و
 کیبداند او چه تاکت قاًیه دشمنش اجازه داده تا دقهلت بد آم یکه به نظر م قتیحق نیا ی به اندازهدرست 

 روز با آن فاصله داشتند.  کیکه حاال تنها  ، روزیدرمبارزه به کار خواهد ب یبرا ییها
انباشته  هوراس در ذهن یگر هیدر مورد شوال یو استلزامات محکم ها مانیپ ینظام یمدرسه  رآموزش د

بودند.  رییقابل تغ ریو غ دیمق قوانین بود آن دهیماه گذشته آموزش د جدهیکرده بود. آن طور که هوراس در ه
اعطا  یا ژهیها حقوق و هیدادند و آنها به شوال یشدند قرار م یم هیکه شوال یآن افراد یبر رو یآنها استلزامات

 یکرد. با آنها زندگ یم تیاعرا ر نیقوان دیبا هیشوال کیشدند.  یم لیتحص دیبا ژهیو آن حقوق و کردند یم
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 نیا نیقابل انعطاف تر ریو غ نیمحکمتر انیم نیمرد. در ا یآنها م یشد برا یکرد و اگر الزم م یم
 یم یط ییتنها توسط آنها دیبود که با یریمس نیمبارزه بود. ا کی ریمس یبرا هیشوال کی یاستلزامات اعاده 

 کیبه عنوان  ،یواقع یهوراس، به معنا یمتنوع بودند. حت یگر هیاز آن قواعد شوال یکیرو  لهشد که دنبا
مقام نبود و رفتار  نیرا به مبارزه بطلبد. اما هلت مطمئناً در ا وهیپارنینبود که د یدر مقام ه،یشوال ریجنگاور غ

آن پسر را شوکه کرده بود.  ،ودب لقائ شیاحترام را برا نیشتریکه هوراس ب تمیسیوار رنجر به س هیشوالغیر 
 مهربانانه گفت: ریغ یلیهلت نه خ

 نیبب...  

 پهن هوراس گذاشت.  یشانه ها یدستش را بر رو کی او

 که به تمام  ییاونا یکنم. اما تنها برا یم دییهستن، من اونا رو تا یخوب یزایچ یگر هیشوال نیقوان
 متعهد هستن.  نیقوان

 ن کرد: دهوراس شروع به حرف ز

 اما  ... 

 او را متوقف کرد.  اش،شانه  یبر رو یهلت با فشار اما

 که  ییها سال در طیغارت و قتل عام  یکنه، برا یکشتار استفاده م یبرا نیاز اون قوان وهیپارنید
رو که براش خوب بودن انتخاب کرده و  نیاز اون قوان یدونه. اون قسمت یفقط خدا تعدادشون رو م

 . ینیبب یتون یحاالم م نیرو هم نی. اختهیرو که خوب نبودن دور ر هیبق

 تکان داد.  دییبه تا یسر یبا ناخشنود هوراس

 که ...  دمیدونم، هلت. فقط من آموزش د یم 

 . او گفت: یاما به آرام ،دیحرف او پر انیدوباره به م هلت

 تیرو حما یگر هیشوال نیکه قوان یزاده بودن. مردان بیکه نج یدیآموزش د ییمردا ی لهیبه وس تو 
 یبهتر ایمن مرد ،کنن. بزار بهت بگم یم یکنن... تمام اونا رو ... و بر طبق اونا زندگ یم تیو تقو

که در مورد  یزیمثل اونا به هرچ یشناسم. مردان یاون موضوع نم یبارون ارالد برا ای یاز سر ردن
 . بندنیدرست هست پا یو سلحشور یگر هیشوال

تکان داد. هلت دو تا از  یسر دییتا یشد. هوراس برا رهیبه صورت ترسان پسرک خ تیکرد، با جد یمکث او
کرده است  کحرفش را در یاو نکته  دیو بارون را انتخاب کرده بود. هلت که د یسر ردن ،او یاصل یالگوها

 ادامه داد: 

 ییمردا یاستانداردها یبرا ییاجازه داشته باشه که ادعا دینبا وهیپارنیخوک قاتل ترسو مثل د هی اما 
 یکنم تا وقت یکه به اون گفتم نم ییدر مورد تمام دروغا یاحساس تاسف چیمثل اونا رو بکنه. من ه

باهاش بجنگم ... و اون رو  نمکه بتو ارمیب یکنه تا اون رو به نقطه ا ین دروغا بهم کمک میکه ا
 شانس.  یشکست بدم، با کم

 یکمتر. او با تلخ یاندک دیاما شا ،که همچنان درهم بود ین، هوراس به سمت او برگشت، با صورتآبا گفتن  و
 : دیپرس

 ؟یدار یدونه تو چه نقشه ا یم قاًیاون دق یوقت یکه اون رو شکست بد یدار دیام یتو چطور اما  
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 از لبخند جواب داد:  یرد نیباال انداخت و بدون کوچکتر یشانه ا هلت

 من خوش شانس باشم.     دیشا 
 
 
 
 

 
 
 

آن  باًیدر زه آن بنشاند، تقر کانیپ کیکرد تا  یسع یبود. او کورکورانه وقت نیدر دست اونل انهیکمان شکار ناش
در  یبه آرام باشد که یکوچک وانیح یچشمش بر رو داشت یسع او ،انداخت شیپا یرا به درون برف جلو

کنان به زبان آورد و فوراً  سیه سیهرا  شفکرانه رنجشیکرد. او ب یآن مکان مسطح مقابلش حرکت م انیم
توانند رد  یا میآ ندیکه بب د،یبه سمت او چرخ شیها اش بلند شد، گوش یعقب یپاها یخرگوش بر رو

و هوا را  دیاش به آن سمت چرخ ینیو ب نه، ایبود  دهیکه به گوشش رس رندیبگای را  گانهیب یاز صدا یگرید
 نه.  ایحس خواهد کرد  گانهیب یاز هر بو یرد ای ندیکرد تا بب یم ینمونه بردار

بعد  ست،یدر کار ن یخطر فور چیخودش را مطمئن کرد که ه وانیکه ح یخشکش زد، منتظر شد تا وقت نیاونل
آن را  ریزد تا علف کوتاه و مرطوب ز یرا کنار مبرف اش  ییجلو یبا پاها ،برگشتکارش خرگوش به سر 

 دنشیتماشا کرد که خرگوش دوباره به چر ،داشت دنیجرات نفس کش یبه دشوار که نی. اونلاوردیب رونیب
 یکه هر نشانه  یآن نقطه ا ریرا در زه گذاشت درست در ز کانیپ ،نگاه کرد نییبار به پا نیبرگشت، بعد ا

شده بود،  دهیچیکه در آن جا به دور آن پ یطه زه کمان، با رسن خوبقن نیدر اار داشت. رآنجا ق یکمان یمعمول
به  یازین چیبدون ه کانیخاطر پ نیگرفت؛ به هم یم یکامال راحت در آن جا کانیتر بود که نوک پ میضخ

مکان راحت و دنج  کیدر زه کمان آنجا  شد. یکار را انجام دهند در آن جا نگه داشته م نیانگشتان او که ا
 . ه می شدفرستاد رشیبه مس مکان در می رفت وآن  پیکان ازفوراً  ،رها کردن زه یرویناما با  ،برای پیکان بود

کار را به  نیدانست که ا یمو شروع کرد که با دست راستش زه آن را عقب بکشد. او  کمان را باال آورد نیاونل
که  ستین یآن روش نید اناه بدبود ک دهیکمان دار د یکاف یدهد. او در عمرش به اندازه  یانجام نم ستیدر

کماندار  کی یتماشامتوجه شد ، رسید درک آن موضوعبه  نیاونل که نیاگر چه، هم .دهند یانجامش م
 یچطور م لیورد که وآ ادیبه  نی. اونلاستموضوع کامالً متفاوت  وو رقابت کردن با حرکت او د ،دهیآموزش د
 یم ییتقال چیشده و ظاهراً بدون ه نیتمر ،حرکت آرامیک در کمان بنشاند و آن را با  کانیپ کیتوانست 

 ییاز حد انتظارات توانا شتریکامالً ب نیتوانست آن حرکت را حاال در ذهنش مجسم کند، اما ا ی. او مدیکش
ن باال آورد و نوک آدرون  ریکمان را با ت نیآن کار اونل یکند. به جا یرا بازسازحرکت تا آن  ودو با یها
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زه کمان را به عقب  شیبا قدرت انگشتان و بازو اکرد که تنه یانگشتان و شصتش گرفت و سع نیرا ب کانیپ
بر هم  تیبا عصبان را شیها راه بکشد. او لب مهیکمان را به نزه  یبکشد. با انجام آن تنها توانست به سخت

کرد تا  ینگاه کرد و سع کانیبه پ کیبار یت و با چشمانسچشمش را ب کیداد. او  یانجامش م دیفشرد. با
که  یخورد و به خطر مرگبار یغذا م  یکه داشت با خرسندخرگوشی کند،  یریکوچک هدف گ وانیح یرو

 توجه بود. یکرده بود ب نیمحوطه کم ی هیدرختان حاش انیدر م
اتفاق افتاد.  زیرا رها کرد. سه چ کانیپ یسرانجام دستش بر رو نلینمجاب شدن، او یبرا یشترید بیبا ام

اش پرتاب  یسه متر یرا به سمت هدفش در حداقل فاصله  کانیخورد و پ یدر دستش تکان سخت کمان
د با حرکت ش موجبکه در پشت آن  یکاف یروین بود، با دهیپر رونیب کمان از یسخت یبا ضربه  کانیکرد. پ

 دهیکش نیپوست صاف داخل ساعد راست اونل یبر رو یبه طرز دردآور ن، و زه کمادحرکت کن یزیتند و ت
 شد. 

جنگل در  انیدرخت عبور کرد و در م یاز کنار تنه  کانیانداخت. پ نیو کمان را زم دیکش ادیاو با درد فر
نگاه سرتاسر  کیبا  ،شد رهیشد. خرگوش دوباره بلند شد و به او خ دیآن مکان مسطح ناپد گرید یانتها

را با دقت  نلینطرف خم کرد تا او کیچون او سرش را از  بود،که به آن خرگوش غالب شده  یسردرگم
به سمت درختان و خارج از آن مکان مسطح رفت.  ینشست و به آرام شیچهار پا ی. بعد روندیبب یشتریب

 . دیچرخ یکه داشت دور سرش م یخطر کشنده ا یبرا اده،یز یلیخفکر کرد:  شبا خود یبه تلخ نیاونل

شده بود  دهین کشآ یکه زه کمان بر رو ییجا ،دیساعدش را مال یدردناک رو یکمانش را برداشت، نقطه  او
تواند  یم کانیگرفت که آن پ میاو تصم یا قهیده دق یجستجو کیکند. بعد از  دایرا پ کانیو رفت تا پ
 گفت:  ودشلب به خ ریکوچک رفت. ز نیبه سمت کاب یروز رهی. او با تماندب یگمشده باق

 کنم.  نیتمر نایاز ا شتریکنم مجبورم ب فک 

از لحظه ی تر  دکنندهیثمر و هر لحظه اش ناام یکامالً ب شتالش نیشکار بود. اول یتالش او برا نیدوم نیا
 .سالم بود لیاگر و، برآورد یآه نیاونل ،بار بود نیکه احتماالً پانزدهم یزیچ یبود. براقبلش 

به  نیکند. اونل ایمه اسفره شان غذ یکمان استفاده کند تا براآن توانست تماماً از  یم یمشکل چیبدون ه لیو
. اما او ایجاد کند خاطرات انیم در یآن اسلحه جرقه ا دنیبود که د دواریالبته ام .ده بوداکمان را نشان د لیو
که حاال  یتحال ،شد رهیبه آن اسلحه خ قبدون عالقه و شو یکه با حالت نینکرده بود به جز ا یکار چیه لیو

 نیطور که تقالکنان به سمت کاب نیهم نیبود و اونل دهیربرف با اًتمام بشیآشنا بود. د نیاونل یتماماً برا
 نیاونلاوضاع  نیهفته گذشته بود و و ا کی نیا یبرف در ط نیاول نی. ادیرس یگشت برف تا زانوانش م یبرم

مد آ یبهار م یوقت جیاز نصفش تمام شده باشد و به تدر شتریب دیفکر انداخته بود که زمستان با نیرا به ا
تعدادی از آنها  یحت دیکردند. شا یها م کوهستان نیا انیها از هلشام دوباره شروع به حرکت در م یاسکاند
ساکن شده در آن در طول زمستان  لیکه او و و ینیاستفاده کنند، کاب نیاز کابمی خواستند  دندیرس یموقتی 

 نیشروع کنند و اونل اشان به سمت جنوب ر یتا بتوانند سفر طوالن افتی یتا آن موقع بهبود م دیبا لیبودند. و
از آن  نیکند اما اونل یم شرفتیمد هر روز پآ ی. به نظر مدیچقدر طول خواهد کش لیو یدانست بهبود ینم

 که برف یزمان ،مانده استباقی توانست مطمئن باشد چقدر تا زمان تنفس بهار  یواقعاً نم یمطمئن نبود. حت
 د. کردن یها شروع به ذوب شدن م
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 انیخط پا نیاو ا ی. برادید ینم ینشان انشیکه او از خط پا یرقابت هستند. رقابت کیدانست آنها در  یاو م
 یاز دودکش باال م زدود چوب هنو کیکه رد بار دید یمد. وقتآ دشیبه د نیتوانست باشد. کاب یم یهر روز

بود که  دواریکرده بود و اماز هیزم آتش را کامالً پر  ،شود یکه صبح زود راه نیخوشحال شد. او قبل از ا دیآ
 چیحاال کشف کرده بود که ه نیاو بسوزد. او هم بیچوب در آن گذاشته باشد تا در غا یکاف یبه اندازه 

نبود که  یراه چیه عتاًیخاموش نبود. طب یبا آتش ،سرد و مرطوب ای به خانه دنیدلسرد کننده تر از رس یزیچ
 نیمانند ا یکار ساده ا دیرس یبه نظر م یبه آتش برسد. حت لیو ستیکه در خانه ن یوقتتا انتظار داشته باشد 

عالقه  یکامالً کسل و ب لینبود، و مربوط به توانایی او نیا ه بوددیمفه نیست. اونلویل ا یها ییاز توانا شتریب
 یاکراه داشت. او م ،کارها نیتر از حد ساده شتریبحرفی، گفتن  ایو  هاساده کامالً از انجام کار یلیبود. او خ
 گرمابخش اهیمد و درخواست گآ یم نیاونل شیو گهگاه با آن حالت ملتمس در نگاهش پ د،یخواب یخورد، م

 گذره.     یم هیمدت هیکار رو کرده  نیکه ا یحداقل از وقتداد:  یخودش را تسل نیکرد. اونل یم یشتریب
تکه  هی ایدستانش و  اینشست، به کف اتاق  یکه ممکن بود م ییساده هر کجا یلیخ لیها و زمان یدر باق 

 شد.  یم رهیکرد خ یم جادیچشمانش در آن زمان ا یتمرکز برا ینقطه  کیکه  یزیهر چ ایچوب و 
بود تا  یکاف ا. آن صدندقرچ قرچ کرد نیدر کاب یمیقد یچرم یهالوال ،ن در را به داخل هل دادیاونل یوقت

که  یهمان حالت باًیتقر ،نشسته بود نیرا به او معطوف کند. او چهار زانو در کف اتاق در وسط کاب لیتوجه و
 نشاند گفت: یبه صورت م یکه به زور لبخند نیترک کرده بود. اونل ها قبل او را در آن حالت ساعت نیاونل

 ،من برگشتم.  ،لیو سالم 

 .او جوابش را بدهد یزنده بود که روز دیام نیکرد و با ا یم یسع شهیهم نیاونل

 د،یکش یکه با خودش آه م نیعالقه نشان نداد. اونل یحت ایاز جواب و  ینشانه ا چیآن روز نبود. پسر ه امروز
را شل  نزه کما دیدانست با یم یبه طور مبهم نیدر. اونل پشتدرست در  ،داد هیتک واریکمان کوچک را به د

از  یآشپزخانه رفت و تکه کوچک متدمق بود. او به س یلیانجام آن کار در آن لحظه خ یاما او برا ،کند
ماده آنجا بود و او شروع به آهم برنج  یبرداشت. کم شانیگوشت خشک شده  ی فتهای لیتقل یاندوخته 

را گذاشت تا به  گذشته شده بود، آب یشان در چند هفته  یاصل ییغذا یکرد که وعده  کردن برنج و گوشت
ل به آن گوشت مزه قده کرد تا حدااماز برنج آ یکوچک ی مانهیو پ ساندیتا بتواند گوشت را در آن بخ دیآجوش 

 بدهد.  یا

در پشت سرش  یکوتاه صدایکه  ختیر یگرید یتابه  یاز برنج برداشت و آن را در درون ماه یفنجان او
اشغال کرده بود حرکت کرده آنجا را عصر و بعد ازظهر  بیشتر که ییاز جا لی. او برگشت و متوجه شد ودیشن

به آن  لیباعث شده و یزیکنجکاو بود بداند چه چ نینشسته بود. اونل یدرگاه ورود کیاست. او حاال نزد
. بعد هاو بود یبرا یتصادف لیتما کی نیگرفت که احتماالً ا میخودش تصم شیبعد پ .سمت حرکت کند

 یمتیاز برنج ق یکه مقدار یکرد، به طور جادیدر وجودش ا یا هتکان دهند رتیح نیو ا د،یرا د لشیدل نلیناو
 داشت. اما حاال زه کمان باز شده بود.  هیکنار در تک واری. کمان کوچک هنوز به دختیر زیم یرا بر رو
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که کوتاه کردند را  یعلف بلند یبزرگ یمده بودند، و با داس هاآ رونیزود ب یلیاز صبح خ وهیپارنیمردان د
طرح  یمبارزه خراب شدن  یبرا یتیموقع چیه ییکایگل هیتسمبر را پوشانده بود. شوالنمقابل شتو ما دانیم
 یم نیدراز به زم یعلف ها یگره ها انیدر م یبود که اسبان جنگ دهیگذاشت. او د ینم یشده باق یزیر

 پاک باشد.  یشکل نیشان از هر نوع خطر ایمبارزه  نیخواست مطمئن باشد که زم یخورند و م

ن استفاده کرده بود آمبارزه اش از  نیآخر تیکه در موقع ورودی جنگیساعت بعد از ظهر، او از  کی حاال
 بهیدر مورد آن غر یتصور غلط چیطور ه نینداشت که هلت را شکست خواهد داد. اما هم یمد. او شکآ رونیب

 یو م ،را تماشا کرده بود ودندب هکه هلت و هوراس به راه انداخت یدائم یها نینداشت. او تمر نقشزیر ی
که  ییها یکیدر مورد تاکت یشک چیست. او ه یباورنکردن یبا مهارت ،کمان دار کی یدانست که آن آرالوئن

 ار شده بودند. کواضح و آش شاننیدر زمان تمر ، تاکتیک هایی کهبه کار خواهد برد نداشت بشیرق
 کی یدائم دنید جالبن. یلیهلت خ یروان یها کیتاکت :به خودش لبخند زد. او با خودش فکر کرد وهیپارنید
خوب بود  یکاف ینشست به اندازه  یم ی سریعدر حال حرکت کالهخودِ کی تیقابل رو یکه در درزها کانیپ

 یکمتر خیلی شک ت،هلت داش یها ییدر مورد توانا یشک اندک که وهیپارنیتا اکثر رقبا را مرعوب کند. اما د
تواند  یئن بود که ممو او مط ،گربه بود کی یزیبه تند و ت شیالعملها سعک خودش داشت. یها ییبه توانا

 یمو خاکستر یآرالوئن یاد اونبه نظر م: هلت را با سپر خودش دفع کند. او با خودش فکر کرد یها کانیپ
     .را دست کم گرفته بشیرق

انتظار داشت. حاال به  بهیاز آن غر نهایاز ا شتریدر درونش کرد. او ب یمبهم یدامیاحساس نا قتیو با آن حق
بود  یاست. هلت کمان دار ماهر افتهی لیتقل یاندک اریبه مقدار بس هیاول یها یو شگفت رتیمد آن حآ ینظر م
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در مقابل  قتیمحرمانه. در حق ییامهارت ه ای و نداشت یعیقدرت مافوق طب چیبود. او ه نیو همه اش هم
به  دیپارنیوهدر مورد خودش.  ییبا فکر و گمان باال یبه شدت کسل کننده ا محدود بود، مردِ یلیاو خ ،فرمانده

ر انداشت. آن مرد سزاو شیبرا یتیاهم گریمشکوک بود، اما د اش یکمان دار در مورد نسب سلطنت یادعا
 کند.  مرحمتخوشحال بود که آن را به او  وهیپارنیمرگ بود و د

 ایه ترومپت ها و باشکو یصدا ،جنگ آورد دانیبه م یاش را به آرام یاسب جنگ وهیپارنیکه د یوقت این بار
 کیبود.  اهیس هیشوال یساده برا یروز کار کی نینبود. ا فاتیها بلند نشد. امروز روز تشر مواج طبل یصدا

 نیرا با باالتر یافراد نیبود. الزم بود که چن تهمنطقه به بحث گذاش نیرا در ا شاراتیقدرت و اخت ل،آدم فضو
 یاریتسمبر و تعداد بسنهر عضو خدمتکار در شتو ما ،یواقع یبه معنا ینهم ی. و برایبه در کن دانیقدرت از م

 ینشاند وقت به لب یحاضر شده بودند تا شاهد آن مبارزه باشند. او لبخند گرگ وار وهیپارنیاز مردان جنگاور د
. او با نندیت او را ببسمبارزه آمده اند تا شک نیا یبه تماشا دیام نیکرد که چند تا از آنها با ا فکر نیبه ا

 به ندایاز م قتیبودند. در حق یدیاما آنها محکوم به ناام  تعداد انگشت شمار. کیاز  شتریب :خودش فکر کرد
توانست نظم و انضباط  ینم یزیچ چیاو به همراه داشت. ه یبرا یمناسب موقعیتدار  نامدر کردن آن ک

فضول  کیبه  عیسر یمرگزمان اعطای  در ،لرد و ارباب شتو او، دنید موجب شود، یخوباین را به  اش ینظام
 . سهینوک

 یوارد آنجا شد، بر رو دانیم گرید یاز انتها ورتمهیشد، خب او حاال آنجا بود. کمان دار با  طانیشآن حرف از 
 چیکه ه یدار چرم خیم ی قهیجل کیبود، و تنها  دهینپوش یزره چی. او هعشیاسب کوچک و مضحک و سر

حاضر  شهیکرد. و البته شنل هم یفراهم نم وهیپارنید زهیو ن ریآن ضربات شمش یهمه  مقابلدر  یمحافظت
بود و  دهیبافش را پوش ریراند. او زره زنج یماتش. همراه جوانش چند گام عقبتر از او اسب م یسبز خاکستر

که با نشان  یرداشت و سپر گرا همراه د رشیبود. او شمش زانیاش آو یاسب جنگ نیز یکالهخودش از جلو
الوقوع هلت همراه  بیت قرسبا واقع شدن شک جالبه،با خودش فکر کرد:  وهیپارنیشده بود. د نییبرگ بلوط تز

   چه بهتر.با خودش فکر کرد:  اهیس ی هی. شوالردیکرد تا انتقام دوستش را بگ یجوانش تالش م

دوبرابر داشت.  یریدو مرگ تاث ،کرد یاکثر مالزمان سرکشش فراهم م یسودمند برا یمرگ درس کیاگر 
بار  نیاول برایکننده  دیو بار ناام کار نیکل امسئول بود که شخصی  همان آن جوانبه کنار،  نهایا یهمه 
 بود. 

کرد، و مطمئن  ناش در دست راستش امتحا زهین یدستش را بر رو یحاال اسبش را متوقف کرد، جا دیپارنیوه
آمدن ادامه  شیبه پ بشیرق دان،یم گرید یاش در نقطه و تعادل درست قرار گرفته است. در انتها زهیشد که ن

و  یمد، کوتوله وار در کنار آن جوان عضالنآ یبه نظر م زنقشیر یو با وقار. به طور مسخره ا یبه آرام ،داد
    مدند.آ یم شیپکه در کنار او  کرشیغول پ یاسب جنگ

 شانیداشت تماشا وهیپارنید دیشاچون حرف بزند،  شیکرد بدون حرکت لب ها یم یکه سع یهوراس در حال
 گفت:   -کرد یاو داشت همان کار را م یشک چهی بدون که –کرد  یم

 یکن یکار م یچ یدار یبدون دوارمیام  . 

 گفت: یبه آرام هلت

 طور.  نیهم منم 
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. او دیکش یم رونیرا از غالفش ب رشیداشت شمش گریبار د کیمتوجه شده بود که دست راست هوراس  او
 یراندند انجام داده بود. هلت به آرام یم شیبه پدر مدتی که اسبها را  یکار را حداقل شش هفت بار نیا

 اضافه کرد. 

 باش.  آروم 

نه. او با  ای ندیب یاو را م وهیپارنیدهد که د یتیکه اهم نیبدون ا ،آشکار به هلت نگاه کرد یلیبار خ نیا هوراس
 تکرار کرد:  رتیح

 کمان و  هیبه جز  یزیچ چیبودن ه یر یکامالً زره پوش م هیشوال هیبه مبارزه با  یتو دار آروم؟
 که آروم باشم؟  یگ یبهم م

 به او گفت:  متیبا مال هلت

 که.  یدون یهم همرام دارم، م کانیدو تا پ یکی من 

 سرش را تکان داد. او دوباره گفت:  یهوراس با ناباور و

 یکن یکار م یچ یکه دار یبدون دوارمی... فقط ام خب . 

 لبخند. او جواب داد:  نیترمرنگ بار به او لبخند زد. رد ک نیا هلت

 یدوباره تکرارش کرد پس . 

 یخوردند و برا یتکان م شیها ابالرد زد و اسب کوچک متوقف شد، گوشبه  شیزانو با یسقلمه ا بعد
 یها قفل شد و پا در دور دست اهیدر زره س کریآن پ یماده بودند. چشمان هلت بر روآ شتریب یها عالمت

 شد.    ادهیاسب پ یآورد و از رو باال نیقاچ ز یراستش را بر رو
 موز گفت: آاو به کار

 اون رو از خطر دور نگه دار. 
 رهیبه اربابش خ یرا تکان داد و با کنجکاو شیها . ابالرد گوشردیگرنجر را بو هوراس خم شد تا افسار اسب 

  :آرام به گفت یلیشد. هلت خ

 برو . 
توانست  یکرد. م یاسب جنگ ینشسته بر رو نبه جوا یرگیاسب اجازه داد که دورش کنند. هلت نگاه د و

 زد:  ادی. او فرندیرا در هر جز از بدن پسر بب ینگران

 هوراس؟  
 به او نگاه کرد.  ،موز توقف کرد و به عقبآکار و

 کنم.  یکار م یدونم دارم چ یکه م یدون یم 
 به خاطر آن حرف به لب نشاند. او گفت:  یبه زور لبخند کمرنگ هوراس

 باشه.  ،هلت یگ یم یطور نیتو ا اگه 
درون  کانیو چهار پ ستیب انیکان از میکردند هلت به دقت سه پ یطور که داشتند صحبت م نیهم و
راستش سراند. هوراس  یچکمه  یبود در باال نییکه نوکشان پا یانتخاب کرد و آنها را در حال ردانشیت

در دسترس قرار  نهگو را آن شیها کانینبود که پ یازیهلت ن یو به خاطر آن تعجب کرد. برا دیحرکت او را د
کند. هوراس  کیبکشد و شل رونیپشت سرش ب ردانیاز ت کانیپ کی هیاز ثان یتوانست در کسر یدهد. او م
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 ادیمبارزه فر دانیم گرید یداشت از انتها وهیپارنیکند. د یدر مورد آن کنجکاو شتریتا ب افتین یشتریوقت ب
 : دیکش یم

 ن؟یشما آماده هست ،هلت سرورم 
 طرف کنار رفت.   کیو از  دیاو افسارش را کش و ،دیلهجه دار او به وضوح به گوش هوراس رس یصدا

دستش را بلند کرد. هوراس با خودش  کیدر جواب  نداخت،یحرف زدن خودش را به زحمت ن یبراکه هلت 
زده ، با چمن چمن دانیآن م انیتنها در م ستادهیا رسه، یبه نظر م ریپذ بیو آس زنقشیچقدر رفکر کرد، 

 بتازد.  متشمرگبار به س یتا با سرعت ،کرشیغول پ یاسب جنگ یبر رو یپوش اهیس ی هیشوال در انتظار ،شده

 :دیکش ادیبا تمسخر فر وهیپارنید

 خواهد شد!  روزیمرد پ نیبهتر پس 

 :دیکش ادیبار هلت جواب داد. او فر نیا و

 ختمیبرنامه ر براش . 

 شتریاسبش فرو کرد و سالنه سالنه شروع به حرکت کرد و سرعتش را ب یرا در پهلو شیزهایمهم وهیپارنید
بدل شد. و ناگهان به ذهن هوراس خطور کرد که  یشد حرکتش به چهار نعل یم کیطور که نزد نیهمو کرد 

ظار داشت تا رنجر به او تان باًیچه کند. تقر دیبا دش یبرنده م وهیپارنیبه او نگفته که اگر د یزیچ چیهلت ه
 یفور دنیکه هلت او را از به مبارزه طلب می دانستبکند. او مطمئناً  اش را یفرار سع یدستور دهد که برا

بود که هوراس  یکار همان قاًیباخت دق یکه اگر هلت م یزیچ -بعد از آن مبارزه منع خواهد کرد دیپارنیوه
 نیبه خاطر ا شاید ،نگفته بود یزیچدر این مورد رنجر  چرابداند بود  اوبود. هوراس کنجک ختهیبرنامه ر شیبرا

خاطر بود که او کامالً  نیبه ا شاید ایو  ،خواهد گرفت دهیرا ناد ینوع دستورالعمل دانست هوراس هر یکه م
 وجود داشته نیا یبرا یراه دمآ یحاال به نظر نماگر چه مد. آخواهد  رونیب ندایم نیاز ا روزیمطمئن بود که پ

و چشمان متخصص  دیلرز یجنگ اهیاسب س یها سم ریدر ز نیباشد. زم ندایم روزیپ واندباشد که او بت
بود. با  یعیطب ییو توانا میعظ یبا تجربه ا ،جنگاور کی ییکایگل یکه فرمانده  ندیتوانست بب یهوراس م

 لهیا وسیکرد که گو یحمل م یو دراز را طور نیسنگ ی زهیاسبش نشسته بود، و ن نیز یبر رو یل کاملداتع
 زهیطور نوک ن نیم. و هبلند شده بود شیها رکاب یبر رو یسبک بود، به جلو خم شده بود و اندک اریبس یا

 شد.  یم کتریو نزد کترینزد یدر شنل سبز خاکستر زنقشیر کریاش به پ
طور که  نیوارد کرد. هلت هم وهیپارنیرا به ذهن د یکوچک ترس و بدگمان یبارقه ها نیشنل بود که اول نیا

 یشنل، بر رو یرو ظمنامن یو الگوها دیتاب یم ن سوآسو و  نیبه ا یبود داشت به آرام ستادهیا نیزم یرو
 یآمد و م یو تمرکزش م دیاو به داخل د کریمد پآ یگرفتند و به نظر م یقرار م یزمستان یعلف کوتاه شده 

کرد تا  یراند و سع یکننده را به کنار جیآن فکر گ تیبا عصبان وهیپارنیبود. د مزیپنوتیمثل ه رشیرفت. تاث
 نکر....  یمتر، و هنوز کماندار کار یکمتر از س یلیبود. خ کینزد الکماندار متمرکز کند. او حا یرو نگاهش را

به  یباورنکردن یکه با سرعت یکانیپ نیکه بلند شد و اول یناز کما ی. حرکت محودیآ یکه دارد م دیآن را د او
به  یکامل یفراموش مد وآ یکالهخودش م تیوقابل ر یسمت او پرتاب شده بود و درست به سمت درزها

 مد.  آ یهمراه آن م
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 یبود، سپرش را به حالت کج عتریسر وهیپارنیاما د ،کرد یبه سرعت حرکت م کانیدرست بود که پ حال نیا با
 یشدن فوالد بر رو هدیکش یبه سپر برخورد کرد، صدا کانیرا دفع کند. او حس کرد پ کانیورد تا پآباال 

درخشان  اهیلعاب س یبر رو زرگیخراش ب با ،آن را منحرف کرد ریسپر مس یقتو کانیو پ ،مدآفوالد به وجود 
را مسدود کرده بود و او سپر  زنقشیبه سمت مرد ر دشید ریکنان دور شد. اما حاال سپر مس سیه سیسپر ه

 ورد. آ نییرا به سرعت پا

 کیبود، شل ختهیآن نقشه ر یبود که هلت بر رو یزیچ نی! ارنیکل جهنم اون رو در بر بگ نیاطیش تمام
 که سپر همچنان باال بود!       نیبا ا یحت کانیپ نیدوم

خائن را  کانیپ نیدوباره سپر را باال آورد تا دوم ،دوباره جان او را نجات داد وهیپارنید یباور نکردن یواکنش ها
 یلب فحش داد وقت ریبعد ز، کنه یراندازیت عیتونه اون قدر سر یم یک :منحرف کند. او با خودش فکر کرد

 یبود رد شده بود، به آرام ستادهیدار در آنجا ا نکه کما یطور که کور بود از کنار نقطه ا نیمتوجه شد هم
 یضیو آن را در کمان عر دیآهسته در آ یبه چهارنعل یاجازه داد تا اسب جنگ وهیپارنیورد. دآ نییرا پا زهینوک ن

شود.  جادیاسب ا دنیصدمه د سکیشد که ر یباعث م، باال یلیت خعبا سر اسب ندر چرخاند یچرخاند. سع
 د،یچرخ یمد. با دستپاچگآچپش به وجود  یاز درد در شانه  یکین لحظه رد بارآنکرد... و در  یا هاو عجل

 کانیکرده هلت پ یکه چهارنعل از کنار هلت عبور م یوقت دیبا کالهخود محدود شده بود و او فهم دشید
 کرده بود.   یریشانه اش هدف گ یدر زره اش بر رو یدرز یبرابار  نیو ا هبه سمت او پرتاب کرد یگرید

 یهمچنان سع کانیپ زیرا گرفته بود اما نوک ن کانیپ یروین شتریکه آن درز را پوشانده بود ب یباف ریزنج زره
 ،ودبدردناک که جایش متوجه شد  وهیپارنینفوذ کند. د بدنش شتوشکافته و به گ را کوچک رین مسآداشت 
 تاندون ایو  یاصل تکدام از عضال چیرا به سرعت تکان داد تا مطمئن شود که ه شیکوچک، بازو یاما درد
 ریدفاع سپرش تاث یسفت شود و بر رو آنجا ممکن بود د،یانجام یاند. اگر مبارزه به طول م دهیند بیها آس

 بگذارد. 

حس کرد که خون  یکرد وقت یرنج دردناک، او حس بهتر کیبود.  هو همان طور که بود آن زخم آزار دهند 
هم  یگران ی. و او بهاپردازه یهلت بهاش رو م :به خودش قول داد وهیپارنیروان شد. د شیبازو یگرم از باال

طور که او  نیهم هلت. ستا دهیمهلت را فه یباور داشت که نقشه  وهیپارنیخواهد پرداخت. چون حاال د
چشمانش محافظت از لحظه  نیکرد تا در آخر یاو را وادار م وداد  یبه کور کردن او ادامه م برد، یم ورشی

  کرده و از اسب او دور می شد.کرد از پهلو حرکت  یاز کنارش عبور م وهیپارنید یکند، بعد وقت
 زهیاش با ن انهیر سرعت وحشپُ یکند. او از حمله  شرکتهلت  ینداشت تا در باز یلیتما هیکه شوال نیبه جز ا

به  یازین مبارزه ایناو در  ،به کنار نهایا ی. همه رو آورد دهیک شدن آرام و سنجینزد کیو به  ت،دست برداش
داشته باشد  یکه سعشوالیه ای رودررو نبود،  گریزره پوش د ی هیشوالیک و قدرت حرکتش نداشت. او با  روین

 نیبود. هم ستادهیمبارزه ا دانیم انیو تنها در م کهیروبرو بود که  یاو با مرد د،انداز نییپا نشیز یرو او را از
 ی لهیراز کرد و مانداخت، دستش را د نیزم یرا رو نیبلند و سنگ ی زهیکه آن نقشه به ذهنش آمد، او ن

انداخت. بعد قداره اش  نیمز یرو زهیه اش بود گرفت و شکست، و آن را پشت سر ننشا کیرا که نزد کانیپ
بود. او هلت  شبود، و منتظر ستادهیهلت ا کهکرد  ییشروع به حرکت به سمت جا یو به آرام د،یکش رونیرا ب
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او را منحرف کند.  یها کانیتوانست پ یبود که م ییخاطر سپر در جا نیبه ا ،را در سمت چپش نگه داشت
 آن را حس کرد.  رینظ یو او وزن آشنا و تعادل ب دیچرخ یوار م رهیدا یدر حالت یدراز به آسان ریشمش

 یبرا انیپا کیافتاد. حاال تنها  شپاش تندتر به ت نهیقلبش در س دکرد حس کر یم شانیهوراس که تماشا
داده  عموض رییآهسته و پر تامل تر تغ یبه حرکت میپرقدرت مستق یاز حمله  وهیپارنید یآن رقابت بود. وقت

 ،هلت های کیتاکتاز  یعصباننفرشان، نه  هیده شوالهر دانست از  یبود. هوراس م یهلت در خطر جد ،بود
ن خرد کنند. هوراس اشودبرتر خ یرویاو را با ن دتوانن یمبودند که ئن ممطاز این و می دادند به حمله ادامه 

را حس  روشحماقت آن  عاًیبود که سر یا هیده شوالهر نفر از  کیآن  وهیپارنیکه د ندیتوانست بب یحاال م
 سازد.   یهلت را خنث تیمز نیکرد تا بزرگتر یم دایپ یکیکرد و تاکت یم

به سمت او حرکت  ینقش دور بود و داشت به آرام زیر کریاز آن پ یسوار بر اسب حاال چهل متر ی هیشوال
با تمسخر سپرش را  باًیماهرانه و تقر هویپارنیبود. د رشیدر مس کانیمد و پآباال ه کرد. مثل قبل کمان ب یم

و دوباره سپرش  دیرا شن کانیفشار پو شدن  دهیزنگدار کش یبار او صدا نیرا منحرف کند. ا کانیورد تا پآباال 
که  دیشده است. او د یریهدف گ شسر یهمکنون بر رو یبعد کانیکه پ ندیتوانست بب یورد. او مآ نییرا پا

 سپرش را باال آورد.  دیبه سمتش جه کانیپ یکرد و دوباره وقتکمان دست کماندار شروع به رها کردن زه 

 . دیود که او آن را ندبهم در کار دیگری  مهم زیچ اما

 یمتفاوت بود، با نوک کانیپ نیبود که هلت در کنار چکمه اش قرار داده بود. و ا یکانیاز سه پ یکی کانیپ نیا
 نیا ،هلت ردانینرمال در ت یجنگ یها کانی. بر خالف پدهیساخته شده از فوالد سخت و گرماد ،تر نیسنگ

ساخته شده بود که توسط  ردسی مته  کینوک  هیآن نوکش شب یبرگ نبود. به جا هیشب نوک تیزش یکی
 یم وهیپارنید سینهزره  یمنحرف شدن آن را از رو یکوچک محاصره شده بود که جلو تیز و زیچهار مهم

 یحاشکافتن زره طر یبود که برا یکانیپ نیداد تا راهش را به گوشت پشت آن باز کند. ا یگرفت و اجازه م
 یو وحشظالم  یبود، از کمان داران سواره  وختهمربوط به آن را آم یها قبل رازها شده بود و هلت سال

 . یشرق عیوس یجلگه ها

اضافه ی سر که وزن  دیسپرش را باال آورد، هرگز ند وهیپارنیدکه  نیکمان رها شد. هم یاز چله  کانیپ
به  با حرکتی کمان وار کانیرود. پ نییشده بود پا یریکه هدف گ ینقطه ا ریبه ز کانیباعث شد که پ کانیپ
در سرعت  یرییتغهیچ که آن جا گسترده شده بود برخورد کرد، بدون  یا نهیزره س باو  رفت کج شده سپرِ ریز

 یصدا کی شتریب -را فلز یروو مبهم فلز بر  نیبرخورد سهمگ ی. صدادیرا شن شیصدا وهیپارنی. دشیرویو ن
را  یقو یاز درد ی. بعد مرکز کوچکستیچآن صدا زنگ دار. کنجکاو بود که  یصدا کینه  ،فلز وار یخفه 

کرد و به سرعت گسترده شد تا  ییشرویآن حس به سمت چپش پ ،از درد انفجاریدر درونش حس کرد و با 
 چیمبارزه برخورد کرد ه دانیم یفعل نیمدنش با زب یکه کل بدن او را در خودش غرق کرد.  وقت ییجا

چله ی  زره شکاف را که در کانِیپ نیآورد. زه آن را رها کرد و دوم نییرا پا نحس نکرد. هلت کما یفشار
 برگرداند.  ردانشیبه ترا قرار گرفته بود کمان 

 یتماشا یکه برا یجماعت تماشاچ یبر رو نیسنگ یحرکت درازکش شد. سکوت یسمبر آن جا بتشتو مان لرد
کدامشان  چیدانست چطور واکنش نشان دهد. ه یکدامشان نم چیمده بودند فرو افتاد. هآ رونیمبارزه از قصر ب

در  تیمحتاطانه از رضا یاصطبل ها حس ارانیو خدمتکاران، آشپزها، و دست را نداشت یا جهینت نیانتظار چن
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 یآهن یاو از شالق و قفس ها ینبود. استفاده  یهرگز ارباب پر طرفدار وهیپارنیکردند. د یوجودشان حس م
که  یشده بود. اما انتظارشان از مرد حسی نیمنجر به چن ،کرده بود ریاو را دلگ ی کههر خدمتکار یبر رو

 بهیآنها فکر کرده بودند آن غر یمنطق ینبود. به طور باالتر یلیرا کشته بود لزوماً خ وهیپارنیحاال د نیهم
جور  نیا نییروش و آ نی.  اردیتسمبر را به دست بگنخاطر کشته که بتواند کنترل ما نیاربابشان را به ا شویر
در  یبهبود چیدر اربابشان ه رییشان به آنها آموخته بود که تغ یقبل یو تجربه ها ،بود کایدر گل زهایچ

 یرا شکست داده بود. برا یخودش سالها قبل سلطان ستمگر قبل وهیپارنیبه همراه نخواهد آورد. د شاناوضاع
کردند،  یظالم و ستمگر در درون حس م اهیس ی هیکشته شدن شوالبرای  یقیعم تیکه آنها رضا یوقت نیهم

 کردند.  ینگاه نم ینیاز خوش ب یحس بزرگ چیرا با ه دانیم زرویپ

متفاوت تر بود. آنها حداقل  یع کموموض نیکردند ا یخدمت م وهیپارنیدست د ریمردان سرباز که در ز یبرا
بود. اما  خواهد ییگزافه گو یوفادار فیآن حس در رد یاگر چه قرار ده ،به مرد مرده داشتند یکتریحس نزد
کرده  تیتاخت و تاز هدا یتوجهو در مقدار قابل  یشمار یب یها یوزریسال آنها را در پ انیسال یاو در ط
 یکه به سمت دسته  یبا دستان ،به سمت هلت کردند ییشرویحاال سه نفر از آنها شروع به پ نیهم یبود، برا

 رفته بود.  رهایشمش

 یصدا. ردیقرار گ یآنها و کمان دار شنل خاکستر نیراند تا ب شیرا به پ کریهوراس ک شانحرکت دنید با
کار را کرد نور  نیا یو وقت د،یکش رونیرا از غالفش ب رشیچرم به وجود آمد و او شمش یزنگدار فوالد بر رو

را شهرت هوراس  آنها. ندمنعکس شد. سربازان مکث کرد رشیشمش ی غهیت یبر رو یعصرگاه دیخورش
تا با مرد جوان به  دید یباال نم یرزنیدر هنر شمش یکدامشان خودش را به اندازه کاف چیو هشنیده بودند 

جو  کیبود، نه  یجیو گ رتیمعکوس پر از ح ی جهیرقابت بپردازد. رزمگاه نرمالشان به خاطر آن جنگ با نت
 هوراس گفت:  بهدوئل. هلت  نیزم کی درحسابگر و سرد 

 ریرو بگ اسبه . 

در  ،مهجدا از  ییبود. با پاها ستادهینکرده بود. او ا یبه دور و برش کرد. هلت حرکت ینگاه رتیبا ح کارآموز
اگر چه کمانش  ،در زه کمانش نشانده شده بود یکانیپ گریبار د کی. نی که نزدیک می شدندکنار آن سربازا

 :دیمانده بود. هوراس سر در گم پرس نییپا

 ؟یچ  

نامطمئن  یکرد و با حالت یپا و آن پا م نیکه داشت ا یفرمانده اشاره کرد. اسب یرنجر با سرش به اسب جنگ
 داد. هلت تکرار کرد:  یسرش را تکان م

 ری. اون حاال مال منه. اون رو برام بگاسبه . 

را در دست گرفت.  اهیبرد که توانست خم شود و افسار اسب س یبه سمت نقطه ا یرا به آرام کریهوراس ک و
ن سربازان انداخت و ده آبه  ینگاه اطیتانجام آن کار در غالف کند و او با اح یرا برا رشیاو مجبور بود شمش

سمت و نه به آن سمت  نیهنوز نه به ا ، سربازانی که بودند ستادهیا شانکه پشت سر یگریدوازده سرباز د
 : دیکش ادیمتعهد نشده بودند. هلت فر

 ؟ییها! کجان انگهب تانیکاپ  
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به  ینهاد. هلت لحظه ا شیبه پ یاز گروه بزرگتر جنگاوران گام مهیبا زره ن کلیمرد چهارشانه و درشت ه کی
 : دیکش ادیاو نگاه کرد و بعد دوباره فر

 اسمت؟  

دنبال کردن  یبه راحت یمبارزه ا نیچن روزیدانست پ یاو م ،ها اتفاق نیا یعیطب ریکرد. در مس یمکث تانیکاپ
. اما افتی یتسمبر ادامه مندر ما یرییتغ چیبدون ه باًیتقر یرا خواستار خواهد شد و زندگ یقبل تیهمان وضع

را سربازان تنزل مقام  ستتوان یم دیجد یفرمانده  کیبه ندرت  گاهی دانست که یم طور نیهم تانیکاپ
برد. او نسبت به آن کمان در دستان آن ب نیرا از ب یحکومت قبل یباال رتبه  یافسرها یحت ایو کند  بانتخا

 شانیبرا نیاگر ا ی سربازان، هی. بقدید یشناساندن خودش نم در یتیمز چیحتاط بود. اما همآگاه و  بهیغر
 را مشیکردند. او تصم یاو را مشخص مموقعیت به سرعت ، ودبو ترفیع رتبه  یاحتمال ییشرویپ شیمعنا

 گرفت.      
 او گفت:  

 سرورم.  ،1لمونیف 

 : فریاد کشیدمد. هلت سرانجام آناراحت کننده و بلند به وجود  یهلت به درونش رسوخ کرد و سکوت چشمان

 لمونیجلو ف ایب . 

را دلگرم  تانیکرد. آن حرکت کاپ زانیچپش آو یشانه  یگذاشت و کمانش را بر رو شردانیرا درت کانشیپ و
 یو در اندک زمان رداش بردا شانه یتواند کمان را از رو یکرد، اگر چه او شک نداشت که اگر هلت بخواهد، م

شده  کیتحر اطیاحت با بدنش در راه خواهند بود. هر عصب کانیپ نیآن که او بتواند پلک بزند چند کمتر از
هلت صحبت کرد.  ند،صحبت کردن بود یبرا یمناسب یدر فاصله  یشد. وقت کینزد زنقشیاو به مرد رو بود، 
 گفت:  یرامآاو به 

 تئوتلند و  رهایماه مس هی یجا بمونم. در ط نیکه الزمه دوست ندارم ا یزیچ از اون شتریب یبرا من
 . می گردیمبر نورمیو من و همراهم به مس می شنباز  ایاسکاند

 : دیپرس تی. در نهادیخواهد بگو یاو چه م دداشت بفهم یاخم کرد و سع لمونیکرد و ف یمکث او

 م؟یایبون تدنبال نیانتظار دار م؟یایما باهاتون ب نیخوا یم  

 سرش را به عالمت نه تکان داد.  هلت

 و  قصر نیاز ا یزیچ چی. من هنمیکدوم از شماها رو بب چیدوست ندارم دوباره ه طور نیهم من
من  دانیم نیا روزیچون به عنوان پ رمیگ یرو م وهیپارنید یخوام. من اسب جنگ یمردمش نم

غذا، آدماش.  م،یغنا ه،ی: قصر، اثاثیاونا رو داشته باش یتون یم ازیچ یباق یصاحب اون هستم. و برا
 اونا مال توه.  ،یاونا رو از دست دوستات حفظ کن یبتوناگه 

و  ریو قصر و  ذخا ،رفت یم بهیشانس فوق العاده بود! غر هی نیتکان داد. ا یسرش را با ناباور لمونیف
 ها.     ساده از نگهبان تانیکاپ کی -داد یرو به دست او م یشاندوخته ها

                                                 
1

 - Philemon 
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منطقه. او  نیا یبه عنوان کنترل کننده  ،شد یم وهیپارنید نیگزیخودش سوت زد. او جا یبرا یرامآاو به  
 انیدادند. هلت به م یرا انجام م شاتشیکه فرما یقصر و مردان سرباز و خدمتکاران کیبا  ،شد یلرد م کی

 :دیافکارش پر

 یطور تمام خدمتکارا و برده ها نی. و همیکن یقفسا رو فوراً آزاد م یتا موضوع. تو اون افراد تو دو 
برن. به هرحال من اونا رو به تو متعهد  ایدم که بمونن  یحق انتخاب رو م نیقصر رو، من به اونا ا

 کنم.  ینم

آن نگاه  یهم رفت. او دهانش را باز کرد تا اعتراض کند، بعد وقتبه خاطر آن جمله در نتایکاپ میضخ یابروها
 . او گفت:ینوع دلسوز چیمطمئن و مطلقاً بدون ه ،سرد یکرد. نگاه یمکث دیرا در چشمان هلت د

 یانتخاب رو به عهده  نیانتخاب توه. در مورد اون بحث کن و من ا نیتو. ا عد ازب روزیپ ایتو  به 
 شه. میتو  نیگزیذارم که بعد از کشتنت جا یم یکس

نخواهد کرد. هم  دیآن تهد یدر اجرا یمکث چیمتوجه شد که هلت ه لمونیفها،  ن حرفآ دنیبه محض شن و
 یدادن به او خودشان را به زحمت نم تیاهم یبرا یاسب جنگ یجوان بر رو یزن عضالن ریاو و هم شمش
از مردان مسلح  ییرویخوب، و ن اریبس یطال، قصر جواهرات،کرد:  نیرا سبک سنگ گرید یایانداختند. او مزا

، از خدمتکاران یکمبود احتمال کینها دستمزد پرداخت کند و آخواهند بود چون او پول داشت تا به  وشریکه پ
 و حاال. او گفت:  نجایمرگ در ا ای و

 رمیپذ یم . 

 نیرا ندارند که بروند. شانس ا ییا جاه آن خدمتکاران و برده شتریدانست ب یم لمونیبه کنار ف نهایا ی همه
سرنوشت مختوم که اوضاع  کیبا اعتقاد به  ،تسمبر را انتخاب کنند خوب بودنکه اکثرشان ماندن در شتو ما

 تکان داد.  دییبه تا یسر یرامآهم بهتر شود. هلت به  یبدتر شود و ممکن است کم یلیخ قتاًیتوانست حق ینم

 یکن یدونستم قبول م یم               . 
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 یبر رو یشد و اخم کوچک یرده مشف شیهاان سخت تمرکز کرده بود. نوک زبانش به دند یلیخ نیاونل
 کهدانست  یببرد. او م یحیاز آن چرم نرم را به شکل صح یاو شروع کرد تا تکه ا .وجود داشت شصورت

که در ذهن داشت  یفهد یبراآن تکه بود و تنها  افتهیکند. او آن تکه چرم را در اصطبل ب یتواند اشتباه ینم
آلونک دور آن افسار وجود داشتند که در  یاز انتها یگرید یهابود. تکه  کیبود. صاف و نرم و بار مناسب

 کیداشت  نیداشت. اونل ازیبود که او ن یهمانچرم  هکت نیاما آنها خشک و محکم بودند. ا ،شده بودند ختهیر
با کمان دست شسته بود. او با خودش  یرتهر نوع مها یریادگیدر  یساخت. سرانجام از سع یقالب سنگ م

  .شیم تلف می یبه خاطر گرسنگ لخودم و وی ،مکن یانداز ریانبار ت هی یبه کناره  وقتی بتونمفکر کرد: 
سوزن  یتوانست به خوب یبود. او م یپرنسس مطمئناً وضع نامساعد کی. بزرگ شدن به عنوان دیکش یهآاو 
 کیزاده و همسرانشان در  بیدهد و از ده دوازده نج صیتشخ اشراب خوب ر ،کند یدوز و قالب یدوز

 یها با پشت ساعت یتوانست برا یکند و م یتوانست خدمتکارها را سامانده یکند. او م ییرایشام پذ یمهمان
 . حاضر شود خسته کننده یرسم فاتیآن تشر انیصاف و ظاهراً با دقت در م

 تیاو در موقع یبرا یادیکدامشان استفاده ز چیاما ه بودند، شان با ارزش تسدر مکان در آن مهارت تمام
بود. او با  هگذراند یان دارمک یرا در آموزش مقدمات یکاش چند ساعت یکرد ا یاش نداشتند. او آرزو م یکنون

 . باالتره مها ییااز توان یلیخ داری کمانغم با خودش فکر کرد: 

او و دو عموزاده اش قالب سنگ  ،دختر کوچک کیبود. به عنوان  یموضوع متفاوت نیقالب سنگ! ا هیاما 
 یسنگ پرت م یتصادف یو به هدف ها دندیدو یرون قصر آرالوئن میب یجنگل ها انیساختند و در م یم

 یدر تولد ده سالگ ،نیاونلاز جانب  ادیز اریبا خشم بسخوب بود.  یلیداشت که او در آن کار خ ادیکردند. او به 
پسرانه را متوقف کند و شروع به  یکه رفتارهازمان آن رسیده دخترش  یگرفته بود که برا میاش پدرش تصم

روش  یریادگیو  یو قالب سنگ ممنوع شدند. قالب دوز زیخکند. جست و ب رفتارهای بانوانه یریادگی
 یکاف یتونم به اندازه  یم نیتمر یحال احتماالً با کم نی: با ابا خودش فکر کرد نیشروع شدند. اونل یزبانیم

 . هتا حاال به دردم بخور ارمیب ادیرو به  هاش کیتکن

اوقات  یورد. آنها از همه آ ادیقصر آرالوئن را به  تیاز امن پر یکه آن روزها یزد، در حال یلبخند کوچک او
او  دارم. یدیجد یها امروز من مهارتبا خودش فکر کرد:  یدور بودند. او با خستگ یلیخ یلیاش خ یکنون

سفت و سخت بخوابد،  یزایچ یبه دنبال خودش بکشد، رو ینیبرف سنگ انیرا در م یپون کیتوانست  یم
خودش  یغذا با یک شانس خوب،به حمام برود و  الزم می دانست،ن دمتم یجامعه  کیکمتر از آنچه  یلیخ

 را درست کند.  یتوانست آن قالب سنگ لعنت یاگر م نه،یهم ،کند و بپزد. البته زیتم ،کشدرا بُ
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تا  دیمحکم کش یلیو چرم نرم را خ چاندیسنگ را در آن پ چاند،یسنگ گرد پ کیچرم نرم را به دور  نیاونل
 یم یبود و باز کرده بود و با زور سع چاندهیپبه دور سنگ را بارها و بارها چرم درست کند. او آن  یا سهیک

مد آ یآن فشار دستانش شروع به درد گرفتن کردند و به نظر م کند. به خاطر جادیکرد شکل سنگ را در چرم ا
 دادند. او به خودش گفت:  یانجام م شیبخش را برا نیا ی قصربچه خدمتکارها کی نآورد به عنوا ادیاو به 

 م، مگه نه؟ آ یام به کار نم یلیمن واقعاً خ 

از شجاعت، اعتماد به نفس، و  شیگرفت. اندوخته ها یکم ارزش در نظر م یلیداشت خودش را خ قتیحق در
او  می شد،بزرگ  طیکه در آن شرا یکس درست مثلابتکارش.  یبودند، درست مثل قوه  میعظ اریبس یوفادار

. او هرگز افتی یرا م شاو راه ی. اما به نحوافتی یحل مشکالتشان نم یراه حل را برا نیبهتر شهیهم
 یوفق ده یبرااش  ییو توانا ش،هدف داشتن ش،توانست به آرالوئن برگردد قدرت یشد. و اگر م ینم میتسل

 کبارهیو برگشت. قلبش به  دیدر پشت سرش شن ییکرد. او صدا یبدل م رینظ یب یرا به فرمانده ا خودش، او
از احساس.  یبودند و حالتش خال یاست. چشمانش ته ستادهیبه او ا کینزد یلیکه خ دیرا د لیو یوقت ستادیا

گردد و او  یگرمابخش م اهیاز گ یگریدارد به دنبال دوز د لیفکر کرد و نیترسناک، اونل یلحظه ا یبرا
او آن را  یگذشت. وقت یم یمصرف موادش دو هفته ا نیاز ترس در درونش حس کرد. از آخر یواقع یموج
 یافتاد وقت یم یچه اتفاق یبعد یدانست دفعه  یشده بود. او نم یخال یواقع یبه معنا سهیداده بود ک لیبه و
کرد که او  یم یزندگ یمرگبار و دائم ین با ترسیلناو زورد. هر یکشمی پنجه  لیاد در درون ووبه م ازیکه ن

 ادیاز اعت ویل دیکه شا محو و مبهم یا افتهیرشد  دیهمراه با امالبته درخواست خواهد کرد،  شتریمواد ب یبرا
و  یاریاز هش یشتریب یبه دنبال نشانه ها نیان را گشوده بود، اونلمکه او زه ک یشده باشد. از روز خالص

 هوده بود. یزوها بربود. اما آن آ لیخاطرات از جانب و یادآوری
 ختیاز آب ر یوانیل لیو یبرآورد. او برا یاز سر آسودگ یآه نیاشاره کرد و اونل زیم یبه پارچ آب بر رو لیو

 شناختند قفل بود.  یکه تنها معتادان آنجا را م یدور اریبس یهنوز در جا شاتیذهن، دور شد ورانخووللتاو و 
به بعدها موکول  دیترس یاز آن م نیکه اونل یاما حداقل لحظه ا هنوز خوب نشده،با خودش فکر کرد  نیاونل

دو رشته  آنها را عقب راند و به سر کارش برگشت. صبح زود او  نیشده بود. چشمانش به اشک نشست. اونل
را  گکرد. او سن یسه مانند وصل میک بود، و حاال آنها را به هر طرف آن چرم هدیاسب بر نیدراز از خورج ی

آشنا  یاما به طور مبهم ،وقت قبل بوده یلیکرد و قالب سنگ را با تجربه چرخاند. خ یدر چرم تو رفته جاگذار
ن یچرم جا گرفته بود. اونل یدر تورفتگ یداشت و با حالت محکم ی. وزن سنگ احساس خوبدیرس یبه نظر م

گم  شیایچشمانش بسته بودند و در دن ،جمع کرده بود خودش را نیکاب واریدکرد. او در مقابل  لیبه و ینگاه
 نجا خواهد ماند. او به خودش گفت:آها در  ساعت یدانست او برا یم نیشده بود. اونل

 ستین یخوب چیه شتریب وقت تلف کردنِ یتو ! 

 گفت: لیبه و یبلند یبا صدا بعد

 گردم.  یبرم گهید کم هی. لیرم شکار و یم من 

 یموخته بود حاال که کلبه مسکونآاش با کمان به او  یقبل یسنگ جمع کرد و عازم شد. تالش ها یاو مقدار
: با خودش فکر کرد نیدادند. اونل یم یتر عیوس تیموقعبه آنجا  نیدور و اطراف کاب وحشِ اتیشده بود ح

 . دردناک گذشته یتجربه ها
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کرد تا  یاستفاده م تیرفت از موقع یطور که م نیشکار نداشت. هم یاو برا یبه تالش ها یمطمئناً ربط نیا
چرخاند  ینشاند آن را به دور سرش م یکند، سنگ را در قالب سنگ م نیقالب سنگش را تمر یها کیتکن

کرد. در  یرها م کشینزددرخت  یبعد آن را به سمت تنه ها ،کرد یم جادیا یمبهم وزوز یکه صدا یتا وقت
کم  یاما دقتش به طور غم بار ،ن بود که دلگرمش کند. سرعتش خوب بودآبدتر از  شیکار ی جهیابتدا نت
 بود.   
 ییها سنگ شتر،یو ب شتریداد مهارت سابقش شروع به برگشت کرد. ب یادامه م نیطور که به تمر نیاما هم

ب م داد و دو سنگ در قالابهتر از آن را انج یکردند. او حت یبرخورد م شانیها کرد به هدف یکه پرتاب م
ماده است، او عازم آکه  نیا زمطمئن شده ا جیضربه زدن را دوبرابر کرد. به تدر یسنگ گذاشت و شانسش برا

 یچرند و بر رو یها م بود خرگوش دهیکه د ییرودخانه رفت، جا کیشکار شد و به سمت مکان مسطح نزد
 . رندیگ یگم آفتاب م یسنگ ها

 ینیها و ب بسته و با گوش یبا چشمان ،صخره ها نشسته بود یخرگوش نر بزرگ بر رو کیبا او بود.  شانس
حمام  بدنش، ریزخورده در  دیخورش یسنگ ها یو گرما زیر نور خورشیدو در  ،خورد یکه تکان م ییها

 آفتاب گرفته بود. 
و شروع به  تسنگش گذاش بزرگتر در قالب در درونش حس کرد و دو سنگِ نانیاز اطم یجنبش نیاونل

قالب سنگ سرعت گرفت و  و وز وز مبهم بلند شد یسرش کرد. صدا یچرخاندن قالب سنگ در باال
 دید نیو همانجا ماند. اونل نکرد یآن صدا احساس خطر دنیآن باز شد. اما او با شن دنیچشمان خرگوش با شن

 یاشت که قالب سنگ دو سه بارمقاومت کرد. او گذ یپرتاب فور یکه چشمان او باز شد و در برابر وسوسه 
 درست به سمت هدفش رها کرد.  دهیکامالً کش ییبه دور سرش تاب بخورد و بعد آن را با بازو

تمام که چرخش قالب سنگ پشت آن گذاشته بود  ییرویاما هر دو سنگ با ن ،بود هیشانس اول کی نیا دیشا
خرگوش  یوقت نیهم یشکست، براراست عقب خرگوش را  یبه خرگوش برخورد کرد. سنگ بزرگتر پا

محوطه باز  انیم هب صانهیحر یروزیاز پ یبا موج نیبرف افتاد. اونل یخواست فرار کند، دست و پا زنان بر رو
 کیرها کند. گوشت تازه  یرا فشرد تا آن را از آن بدبخت شیدست و پا زن را گرفت و گلو وانیرفت و ح

 یگرید یگرفت تا سع میتصم ،یروزیزده از پ جانیشان بود. ه افتهیکاهش  ی رهیجبرای  ندیخوشا بیترک
 بود.  یکیبهتر از  یلی. دو خرگوش مطمئناً خیا نه ابدی یتداوم م ششانس ایآ ندیشکار انجام دهد تا بب یبرا

که به محوطه  نیکرد. هم یاو کمک م یواشکی روییشیبه پ شیپا ریحرکت کرد، و برف نرم در ز اطیحتابا  او
گذاشت تا  یم نیزم یرا رو شیشروع به قدم زدن کرد و با دقت پا یشتریکتر شد، با دقت بینزد یروباز بعد

داد آنها بدون  یداشت تا عبور کند، و اجازه م یکنار نگه م رشیدرختان را در مس یو شاخه ها ،مطمئن شود
 شان برگردند.  هیاول تیبه موقع ییو صدا سر چیه

درختان  انیاش را نجات داد. او داشت از م یبود که زندگ شاز حد شیب اطیاحت نیا ،تمام یینما با درست
 حس یزیچ ای د،یشن ییدرست نبود. او صدا یزیمد که حس ششمش او را واداشت مکث کند. چآ یم رونیب

و منتظر  ستادیدر کنار درختان ا هین به عقب برگشت، در خطوط سایتعلق نداشت. اونل نجایبه ا زیکرد، آن چ
داد.  صیبار آن را تشخ نیو ا د،ینه. بعد دوباره آن را شن ای ابدیاش را ب یتواند علت ناراحت یم ایآ ندیشد تا بب

به  نیخشک قلب اونل یپوشانده بود. با دهان ار نیکه هنوز زم میبرف ضخ یاسب بر رو یسم ها یصدا
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آورد. او هنوز به  ادیبه  لیرا از اسکورک لیخشکش زد. او دستورات و شیناگهان به تپش افتاد و در سر جا
بودند و نور  فرو رفته ها به شدت درهم در آن مکان مسطح پنهان بود. کاج یزیهر کس و هر چ دیاز د یخوب

او در پشت گردنش بلند شده  یکرد. مو یم جادیها ا درخت نیدر ب یقیعم یها هیصبح سا ی مهین دیخورش
 یدر پ یپ یالگوها انیزدند تا از م یو زور م دندیکاو ینجا را مآو  نجای. چشمانش استادیحرکت ا یب او وبود 
 کیتنفس  یخس یآرام و خس سخرنا یصدا. حاال ندیبب یزیچ قیعم یها هیو سا دیروشن از نور خورش برفِ

 یا مواز بخار در ه یابر روبازی است. در مقابل آن محوطه  دانست که اشتباه نکرده یو م دیاسب را شن
 رونیپشت آن ب یها هیکه اسب و سوارش با شتاب از سا دیکرد د یتماشا م نیطور که اونل نیو هم دیچرخ

 ،لیرنجر و اسبِ نیکه فکر کرد ا یدر درونش حس کرد وقت یشاز خو یاو موج یکوتاه یلحظه  یمدند. براآ
که  نیبود. و هم یپون کیبزرگتر از  یپشمالو به سخت یستبر و با پوشش یا نهیتاگ است. اسب کوچک با س

مکث  ،اما ناگهان درست سر وقت ،به جلو گام بردارد و دیبود که به درون نور خورش کینزد دیآن را د نیاونل
 . دیکرد و سوارش را د

 نیاونل بود. زانیوآشانه اش  یکه بر رو یسرش و کمان یبر رو ینرم یبا کاله خز  ،بود دهیمرد خز پوش آن
 یگونه  یها و باد و باران خورده، و استخوان یقهوه ا یدهد: پوست صیتوانست کامالً صورت او را تشخ

. ندآیبه نظر  یکیبار یها شکاف هیآنها شب یفته در باالرشدند چشمان قرار گ یبرجسته و بلند، که باعث م
 یدر مورد او خطر را هج یزینقش و چهارشانه بود، درست مثل اسبش، و چ زیمتوجه شد که آن مرد ر نیاونل

استفاده کرد تا  تیاز آن موقع نیشود و اونل رهیتا به درختان سمت راستش خ دیکرد. سر آن مرد چرخ یم
سوار اسبش را آن  ،کرد ینم شیتماشا یکه کس نیپوشش جنگل عقب بکشد. مطمئن شده از ا انیدر م شتریب

 راند.     شیبه درون مرکز آن مکان مسطح به پ یچند گام
، بود ستادهیشکافد که دختر در آنجا ا یرا از هم م ییها هیمد ساآ یکرد و چشمانش به نظر م یاو آنجا مکث 

فکر کرد  نیاونل ر،ینفس گ هیچند ثان یکاج بزرگ پنهان شده بود. برا کیزمخت  یکه در پشت تنه  یدختر
کرد و آن را به  سخزپوشش لم یهااز چکمه  یکیاسب را با  یت. اما آن مرد پهلواس دهیآن مرد او را د

چهار نعل از آن مکان مسطح دور شد و به درون پوشش و با حرکتی  سمت راست چرخاند و به سرعت 
از بخار بود که در  یحضورش ابر ی ن خارج شد، تنها نشانهیاونل دیدرختان رفت. در همان لحظه که او از د

 منجمد کننده توسط تنفس گرم اسب برجا مانده بود.  یهوا

به سوار اسب برای رد گم کنی رفته باشد و که  دیترس یم ،در کنار درخت کاج ماند نیاونل قهیچند دق یبرا
 نیرفت، اونل نیبرف از ب یسم اسبش بر رو یفه خنرم و  یکه صدا یبعدتر از وقت یلیناگهان برگردد. خ

 کرد.  نیبه سمت کاب دنیل شروع به دوجنگ انیبرگشت و از م
 

***** 
 
و او  ذهنش گسترده شد انیدر م جیکه به تدر یاریاز هوش یشد، با حس دبلن یبود. او به آرام دهیخواب لیو

 یمکان ناآشنا ، بهت. چشمانش را باز کرد و به آنجاسسفت نشسته ا یکف چوب کی یومتوجه شد که بر ر
 ریغ یپنجره ها انیاواخر زمستان از م دیکه نور خورش ییبود، جا یکوچک نیدور و اطرافش اخم کرد. او در کاب

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

                    

 

هر چه به  آن مربع بود و کرده جادیکف اتاق ا یز بر رواو در کیبار یو مربع دیتاب یبه داخل م نشفاف آ
 شد.  یتر م شد پهن یتر م کینزد شیباال

و  کف اتاق نشسته بوده یبر رو یبلند شد، متوجه شد که وقت خواب و بیدارهمچنان و  او مست و تلوتلوخوران
 نیبه خواب رفته. او کنجکاو بود بداند چرا چن نامشخصی لیدل بنا به ،داشته هیتک وارهایاز د یکیپشتش به 

وجود  یتختخواب زمخت و دو صندل کی نیکابدر که  ندیتوانست ببمی  اوچون را انتخاب کرده،  ینقطه ا
 . دارد
کف اتاق  یتلق و تلوق کنان بر رو شیپاها یاز رو یزیشد، چ یبلند م شیپا یبر رو یطور که به آرام نیهم

 برداشتآن را  یا افتاده است. او با کنجکاوجکه آن دیدرا  یکرد و کمان شکار کوچک نییبه پا یافتاد. او نگاه
 یکمان ها یا شکل و شمایلی شبیه و ،یرم کمان وار دوبلف چیبود، بدون ه یکرد. ابزار کم قدرت اش یو بررس

 یشکارها یمناسب برابا خودش فکر کرد:  ی. او با حالت مبهمیبلند درست و حساب کمانِ کیو دراز  نیسنگ
 یرفته است. او نم ااو کنجکاو بود بداند کمان دوبل خودش کج .یگرید زیچهر تر از  متیو کم ق ک،یکوچ

 شده است.  یاسباب باز نیا صاحبر طوکه چ وردآ ادیتوانست به 

آن  یپل از او گرفته شده بود، و وقت یرو یها ی، توسط اسکانداز دست رفته بودبه خاطر آورد. کمانش  بعد
 کیمرداب ها و گذر از تاالب ها به عنوان  انیبودند: فرار از م الشببه دن هیخاطره به ذهنش برگشت، بق

ارک؛ ساحل  پیولف ش یبر رو تیاستورم وا انیدر م شان ییایسفر درها؛  یدر دست اسکاند یزندان
آنجا اتراق کرده بودند؛ و بعد سفر به در  ییایدر یها فصل طوفان نیبدتر انیکه در م ییجا ل،یاسکورک
 هلشام. 

 . چیبعد ... و بعد ... ه و

 دهیها رس یاسکاند تختیکه به پا یاز حوادث بعد از آن، وقت یداشت خاطره ا یبه ذهنش فشار آورد، سع او
 یبرا یهر فشاردر برابر محض که  وارید کیبه جز  یزیچ چیآنجا نبود. ه یورد. اما خاطره اآ ادیبودند به 

 کرد.  یت ممشکافتن آن را مقاو
که از  نیورد، درست مثل اآ ادیاو افتاده بود؟ او به  یبرا یتفاق! چه انیاز ترس او را از جا پراند. اونل یتکان

 رکنندهیاس یبرا ستیبا یاو هرگز نم تیوجود داشت. هو نلیناو یبزرگ برا ینگرد، خطر یم یمه انیم
 شد.   یبرمال م شانیها
رد. اما آو یبودند او به خاطر م دهیبودند؟ او مطمئن بود که اگر آنها به آنجا رس دهیآنها واقعاً به هلشام رس ایآ

 داشت؟  یادیاو ارزش ز یکه برا یدخترآن دختر بلوند چشم سبز کجا بود، 

 ها او را کشته بودند؟  یاسکاند اید؟ آبوکرده  انتیسهواً به او خ آیا

هر عضو  یبراقسمی  انتقامبرای ها  یابرجارل اسکاند اکیورد. رنآ یولزواو! او حاال آن را به خاطر م کی
در  لیبود. و یرا شاهزاده خانم آن پادشاهکساند قتیدر حق نیآرالوئن خورده بود. و اونل یسلطنت یخانواده 

داشت به خاطر  یو سع دیکوب اش یشانیو خاطرات از دست رفته، مشتش را به پ نانیعدم اطم تقال و دردِ انیم
تیره به  ،کرده انتیبه او خ یکه او به نحو نیبه خاطر ا نیدهد که اونل یگرمداشت به خودش دل یآورد، سع

 . فتادهین روزی
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و او  دیزمختش به عقب چرخ یچرم یلوالها یبر رو نیکرد در کاب یفکر م نیبه اونل لیکه که و نیبعد هم و
نفس  ییبایشد و با همان ز یمنعکس م رونیکه از برف ب دیدر مقابل نور درخشان خورش ینجا بود، مانعآ
 ایکند و  یچقدر زندگ اشتند یتیاو را آن گونه به خاطر خواهد آورد، اهم شهیدانست هم یم ویلکه  یریگ

 چند سال ممکن بود با هم باشند. 

 و، باز با آغوشیو  ،ه بودتسنش شیمایس یمطلق که بر رو یاز آسودگ یحاال به سمتش رفت، با لبخند لیو
 بح بود. او گفت:ش یاو نوع ایگو ،شده بود رهیو به او خ و گنگ، الل ،بود ستادهیا نلیناو

 یکر که سالمش! خدا رو نیاونل ! 

و اشک پشت  دیاو لرز یپر از اشک شد و چرا شانه ها نیدانست چرا چشمان اونل ینم لیبا گفتن آن و و
 را بفهمد.       شکردن هیگردلیل توانست  ینم لی. وختیفرو ر شیها هگون یاز رو یکنترل چیدون هاشک ب
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تسمبر به سمت نکه از شتو ما ، مسیریاسب راندند نییپاسمت به  زیبادخ ریهلت و هوراس به دقت از آن مس
 یرا در درونشان حس م قیعم تیهمان رضا شانیهر دو نگفت، اما یکدام از آنها حرف چیبود. ه ریسراز نییپا

 دند،یرس یبه مرز م که یشده بود و زمان یقسمت از زمستان سپر نیبودند. بدتر ریکردند. آنها دوباره در مس
 باز بودند.  ایبه سمت اسکاند یعبور یرهایمس

نجا به تله افتاده بودند. آکه هفته ها بود در  ییجا ،به آن ساختمان شوم انداخت ینگاه گریبار د کی هوراس
 گفت: او. ندیبب یشتریکرد تا با دقت ب کیش را بارنامبعد چش

 نیاون رو بب هلت . 

 یقصر به هوا م برجداشت از  یخاکستر یاز دود فیظر یابالرد را برگرداند و آن را چرخاند. بارقه ا هلت
 یادهایفر یصدا یشد. آنها به طور مبهم تر اهیتر و ستیره کردند آن دود  یطور که تماشا م نیرفت، و هم

 گفت: دمندانه. هلت خررندیآتش را بگ یتا جلو دندیدو یکه م دندیرا شن لمونیمردان ف

 یاتاق آذوقه  یتو یروغن یپارچه  یسر هی یمشعل روشن رو رو هیدقت  یدم بآ هینظرم  به 
 رها کرده.  نیرزمیز

 به او لبخند زد.  هوراس

 ؟مگه نه ،یرو فقط با نگاه کردن بهش بگ نایا یهمه  یتون یم تو  

 را حفظ کرد. او جواب داد: روحش یتکان داد و حالت خشک و ب دییبه تا یسر هلت

 ن قصرِیکنم بدون ا ی. و من فک ممیاز ادارک و حواس مجهز یعیفوق طب یها رنجرها با قدرت ما 
 مگه نه؟ ،باشه یبهتر یجا کایخاص گل

 یکرد. سربازان و خدمتکاران در بخش ها یم یزندگ آتش گرفته در آن ساختمانِ ی قصر تنها فرمانده قتاًیحق
ن قدر آداشتند تا آتش را مهار کنند تا  اریتدر اخ یادیکردند و آنها زمان ز یم یاز ساختمان زندگ یگرید

بود  یزیچ نین رفتن بود. و ایمحکوم به از ب ،وهیپارنید یمقر فرمانده و یبرج مرکز ،گسترده نشود. اما آن برج
شده بود و  یشمار یب یظالمانه و ترس ها یتسمبر مقر رفتارهانها ما سال یشد. در ط یانجام م دیکه با

 ارباب سابقش را ادامه دهد.  یها بتواند روش لمونیرها کند تا ف یبیآس چیهلت قصد نداشت آن را بدون ه

 گفت: یدیام از نا یکمرنگ یبا رگه  هوراس

 سوزن.  ینم یسنگ یوارهاید البته 

 موافق بود:  هلت
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 اون سقف ها و پله ها خواهند  یسوزن. و همه  یاونا م یو حام هیپا یرهااو الو ی. اما کف چوبنه
اگه  ستین رتیخواهد رساند. باعث ح بیآس وارهای. و گرما هم به دختیسوخت و فرو خواهند ر

 . زنیفرو بر هاشون یبعض

 گفت: هوراس

 خوبه . 

 بود.  انیدر آن تک کلمه در جر تیاز رضا ییانید و

سواران به  یراندند و دسته  شیرا به پ شانیها کردند. اسب وهیپارنید یبا هم پشتشان را به خاطره  آنها
 کرد. هلت گفت:  یدو سوار را دنبال م کینزد یلید و تاگ خآمت در کحر

 میکن دایرو پ لیو و میبر   . 
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