
صدای رعد و برق با چکاچک شمشیرها در آمیخته بود. در تاریکی نمی توانست به خوبی ببیند. برق 
اش فسه سینهچشمانش را بست؛ قلبش به قشکافت. شمشیری را دید که به طمع گردنش هوا را می

هوا ها پاره شده بود. صدای برخورد شمشیر با تبری به از شدت فشار دندان انداخت. لبشچنگ می
 برخاست.

نشست؛ ها میهایش که به تماشای رزممثل بچگی خواستشد. دلش میخاک و ریگ به هوا بلند می
خوردن شمشیرها بشکن بزند اما لرزش دستانش فکر را در ترس محو کرد.با بهم   

ر دید اما شنیدن آن صدای مهیب، برای فهمیدن اینکه هیکل تنومندی به سپیداقریبا چیزی را نمیت
مبارزین بلند شد. یک کشته دیگر. شید و فریاد یکی ازشود کافی بود. مایعی به صورتش پاکوبیده می  

سوخت با این حال، نیش از درون می سید، دست و پاهایش را جمع کرد. عرق کرده بود ومی تر
با دست عرق  گاه استفاده از آن را یاد نگرفته بود؛کرد. تنها خنجرش را که هیچزمستان را حس می

 سه مشعل به دست، از دور،تازه متوجه شد که داد. گرفت. حداقل حس بهتری به او میاش کرده
تر شدنشان اطرافیانش را بهتر تنها روشنایی شب ابری بودند. با نزدیک هانزدیک می شوند. آن

رسید و حداقل بیست نفر که که به آرنج و زانویشان نمی ایآبی با لباس کنفدید. شاید شش مرد می
ها را به تن داشتند.زنلباس راه  

توانست تشخیص دهد کدام گروه جانش را خواسته یا ناخواسته نجات داده است. اصال از وجود نمی
دار به پشت صخره ای کشاند و کشان کشان خود را از روی خاک نماو مطلع بودند؟! اهل ریسک نبود، 

کرد میآرزو  ته شده بود را تف کرد، از ته دله دهانش ریخاش بپناه گرفت. خونی که از لب زخم شده
نجاتش بدهند. ،شناختشاناز دست کسانی که حتی نمی دارهامشعلکه   

کرد. اش فکر میزندگی گذشته بهداد. تنگی آزارش میاین اولین بار بود که پس از ترک پدرش، دل
هایش آمد. توانست برای کاذبی روی لببخند چقدر همه چیز تغییر کرده بود. فکر کردن به آن روزها، ل

مدتی هرچند کوتاه، آتش معرکه را فراموش کند، دیگر صدای تیغه شمشیرها و گرزها و تبرها شنیده 
  .شدنمی

 با کمی شجاعت، آمدر مینظبهتر فضای اطرافش روشنای از پایات نبرد گذشته بود، شاید چند دقیقه
کند. با و فضولی اورد سرش را باال بیکه توانست ببیند.به خودش جرئت داد دارها را میقیافه مشعل

شاید هم  ها اعتماد کندتوانست به آنرسید. نمینفر می 9ها به دارها، تعداد لباس آبیرسیدن مشعل
  گاهش بیرون بیاید.از پناه خواستنمی



دمی به چند ق فشرد؛عضالتش لباس آبی را می که موهای سفیدش را به پشت بسته بود و مردی
ای که دور دستش بسته بود؛ اش برافروخته بود. با پارچهزند و چهرهاطراف حرکت کرد؛ نفس نفس می

 به آرامی و با صدای خشنش، .اش پاک کردآمیخت از روی پیشانیهای عرق را که با خون میدانه
: شکستسکوت کوتاه را   

این آشغاال فرار کرده باشه؛ شب باید منتظر برگشتنش با نیروی اطراف رو برسی کنید؛ اگر کسی از »
«کمکی باشیم؛ من نمیخوام گلوم توی خواب بریده بشه تنبال...  

کرد. به خورده دهانش را بیشتر نمایان می ابرو باال انداخت؛ لبخندش، گوشه شکافدارها یکی از مشعل
رو  یآمیز حن کنایهبا ل فاده کرده باشد، دستانش را به سپیداری تکیه داد ورسید از شمشیر استنظر نمی

پیرمرد کرد: به   

جنگه؟! تو هم پیر هم مثل یه شوالیه می های بستهکرد با چشمپس کجاست برزوی دالور که ادعا می»
«!شدی  

 با تشر پاسخ داد:

«!ن دهنت رو ببند و به دستور عمل کن، سنجاب وراجاو»  

با شمشیر به میان کردند. زار را زیر و رو میجای علفمهارت همه باهر نه نفر به اطراف پخش شدند. 
شده فرضی را پیدا کنند.زند تا پنهانها ضربه میشدند و با شالق به شاخهور میها حملهرختان و بوتهد  

هرلحظه به او ها را دید که سایه یکی از آنقتی به خودش آمد؛ ها مشغول بود؛ وبه تماشای آن
داد تا به هم فشار میاز ترس یک ساعت پیش. چشمانش را شد. دوباره همان حس تر مینزدیک

کرد.بار، حتی خنجر هم کمکی نمیجلوی لرزش دستانش را بگیرد. این  

خودش را به  شدندمی ترو سریع ترها هر لحظه نزدیکرفتند. قدمیورتمه میخوف و رجا در درونش 
چند زاغ از دور ناگهان صدای  درون خودش ببلعد. بهاو را  تا کردالتماس می به آن فشرد وصخره می

ومین ای دشید. برنفس عمیقی ک ،خیالش کمی آسوده شدرا به خودش جلب کرد.  مبارزدست توجه 
 بار مرگ او را انتخاب نکرده بود.

همه جا رو خوب گشتید ؟-  

 +بله فرمانده.



احت شد. ر کمی خیالشاند. با این دل داری، ها هم رفتهبا خودش فکر کرد که تا چند دقیقه دیگه آن
ش بیرون آورد و به سمت دهانش اش را بی سر و صدا از جیب ردای. قمقمهتر بنشیندراحتسعی کرد 

فایده بود. اش را سر نکشد اما تالشش بیداشت؛ سعی کرد همهبرد، آب خنک نبود اما زنده نگهش می
قمقمه را درید.اش تبری صخره را شکافت و لبه قمقمه خالی را پایین آورد. ناگهان  

 پیرمرد با خنده گفت:

بینم. یه عوضی پشت او سنگ قایم شده. هنوز از شما دور و برم رو بهتر میلی م ویر شده باششاید پ»
«بگیریدش و بیاریدش پیش من!  

هوش شد...دنیا دور سرش به چرخش در آمد. دیگر چیزی نفهمید جز اینکه از ترس بی  

 پایان بخش اول


