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 فصل اول

  

هاي تاك به  ساقه. هاي انبوه، تیره و در هم پنهان شده بودند هاي تاك در پوششی از برگ ساقه. تاك عجیبی بود
از پوست زخمی  اي که شیره. پیچیده بودند 1ي صاف یک سروِ حنا اي در اطراف تنه کننده و به مانند قلعه شکلی خفه

شد به نظر برسد که  ي درخت باعث می هاي خشک و فروافتاده کرد و شاخه درخت تیره رنگ به بیرون تراوش می
هاي دانه در اینجا و آنجاي طول تاك  غالف. درخت در تالش است تا در هواي سرد و نمناك صبح از درد ناله کند

  .مراقب شاهدان اطراف باشد خواهد بیرون زده بودند، گویی که تاك با وسواس می

در ابتدا این بو بود که توجه او را به خودش جلب کرده بود، مانند بوي فاسد شدن موجودي که حتی در زمان 
ریچارد انگشتانش را در میان موهاي پر پشتش فرو کرد در حالی که ذهنش از . حیاتش هم بوي خیلی بدي داشته باشد

با دقت اطراف را به دنبال تاکی شبیه این یکی جستجو کرد اما . یدن تاك متمرکز شدغبار ناامیدي برخاست و از بابت د
افراهاي جنگل وِن باال هم اکنون دیگر به رنگ قرمز . ي چیزهاي دیگر به نظر عادي می رسیدند همه. هیچ ندید

هایی که مرتباً سردتر  با وجود شب. کشیدند درآمده بودند و متکبرانه رداي جدیدشان را در نسیم مالیم به رخ می
ها هم که آخرین کسانی  بلوط. هایشان در جنگل هارتلند بپیوندند کشید تا آنها نیز به عموزاده شدند، خیلی طول نمی می

  .شان را به تن داشتند هاي سبز رنگ تیره شدند، هنوز صبورانه کت بودند که در برابر فصل سرما تسلیم می

ها را اگر نه با اسم، حداقل از روي  تمام درخت 2ها باعث شده بود ریچارد ختگذراندن بیشتر عمرش در میان در
او را همراه خودش براي پیدا کردن  3از وقتی که ریچارد خیلی کوچک بود، دوستش زِد. شان از هم تشخیص دهد قیافه

کنند و چرا و  کجا رشد می او به ریچارد نشان داده بود که دنبال کدام یک بگردد، اینکه آنها. برد گیاهان مخصوص می
زدند، پیرمرد همیشه با او مثل یک آدم  ها آنها فقط با هم حرف می خیلی وقت. دیدند را گفته بود اسم هر گیاهی که می

سوال کردن و به همان میزان جواب دادن به سواالت زِد، اشتهاي ریچارد را براي یاد گرفتن و . کرد بزرگسال رفتار می
  .بود دانستن شدید کرده

ي کوچک از این تاك را  او یک ترکه. با این حال او فقط یک بار دیگر این تاك را دیده بود، و آن هم نه در جنگل
آن کوزه را خود ریچارد در زمان کودکی ساخته . ي سفالی آبی رنگ پیدا کرده بود ي پدرش، داخل یک کوزه در خانه

معموالً مردم مرفّه در . رفت مرموز و اشیاء گرانبها به مسافرت می پدرش یک تاجر بود و اغلب به دنبال اتفاقات. بود
به نظر . مند بودند تا بفهمند که او این دفعه چه چیزي ممکن است کشف کرده باشد نشستند و عالقه انتظار او می
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ین کشفش رسید که پدرش دیدن چیزها را بیشتر از جمع کردن آنها دوست داشت و همیشه خوشحال بود که از آخر می
  .جدا شود تا بتواند به دنبال شیء بعدي برود

. هاي کودکی، در طول زمانی که پدرش به سفر رفته بود، دوست داشت تا وقتش را با زِد بگذراند ریچارد از سال
او . تمربوط زِد نداش هاي نا ها یا سخنرانی اي به درخت ، برادر ریچارد، چند سالی بزرگتر از او بود و هیچ عالقه1مایکل

اش را تغییر داد تا براي خودش  حدود پنج سال قبل ریچارد خانه. داد تا وقتش را با مردم سطح باال بگذراند ترجیح می
زد، بر خالف مایکل که همیشه سرش شلوغ بود و به سختی  ي پدرش سر می مستقل زندگی کند، اما اغلب به خانه

ي آبی  وقت که پدرش به سفر میرفت، براي ریچارد پیغامی در کوزههر . شد وقتی براي مالقات با او به دست آورد می
  . هایی را که دیده بود برایش نوشته بود گذاشت که در آن آخرین اخبار، شایعات و بعضی منظره می

سه هفته قبل، روزي که مایکل آمده بود تا به او بگوید که پدرشان به قتل رسیده است، ریچارد با وجود اصرار 
گفت که دلیلی براي اینکار وجود ندارد و هیچ کاري نیست که او بتواند  مایکل می. ي پدرش رفته بود به خانهبرادرش، 

مردم که . ریچارد خیلی وقت پیش، سنی که در آن از برادرش حرف شنوي داشت را رد کرده بود. انجام بدهد
با این حال او گودال بزرگ و . بدن پدرش را ببیند خواستند او را از دیدن آن صحنه نجات دهند، نگذاشته بودند تا او می

هنگامی که ریچارد نزدیک . هاي پاشیده شده بر روي دیوار را دیده بود تهوع آور خون بر روي کفپوش چوبی و خون
ها هم  همدردي. ها فروکش کرده بود ي صحبت کردند، صداي بقیه آنجا شده بود، به جز کسانی که اظهار همدردي می

زدند شنیده بود که  هایی را که آنها به طور مخفیانه به هم می با این حال حرف. کرد تر می و غم او را عمیق فقط درد
  .کردند ي چیزهایی که از مرز بیرون آمده بودند تعریف می واري درباره ها و شایعات دیوانه داستان

  .درباره جادو

. گویی توفانی داخل خانه آزاد شده باشد. بود شوکه شدي پدرش تکه پاره شده  ریچارد از دیدن اینکه چطور خانه
ي آبی رنگ پیغام هنوز روي طاقچه بود و در داخل کوزه بود که او  کوزه. چیزهاي خیلی کمی سالم باقی مانده بودند

ا او خواسته ت توانست حدس بزند که پدرش می ریچارد نمی. آن ترکه اکنون هنوز در جیبش بود. ي تاك را پیدا کرد ترکه
  .چه چیزي را از آن بفهمد

کرد که متروك و  غم و ناامیدي سراسر وجودش را فرا گرفت، و اگرچه هنوز برادرش را داشت، اما احساس می
اینکه ریچارد بزرگ شده و براي خودش مردي بود، ملجاء و پناهگاهی از حس سرگردانی یتیم . کس گذاشته شده بی

حسی که او از قبل نیز در هنگامی که در سنین کودکی مادرش مرده . کرد یجاد نمیبودن و تنها بودن در دنیا، برایش ا
زد، اما ریچارد همیشه  ها غیبش می ها براي هفته با اینکه پدرش اغلب از او دور بود و بعضی وقت. بود، با آن آشنا بود

  .گشت رگز برنمیاما حاال پدرش دیگر ه. گردد دانست که او در یک جایی هست، و باالخره بر می می
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گفت که خودش بهترین مسیر  او می. مایکل به او اجازه نمیداد هیچ سهمی در جستجوي به دنبال قاتل داشته باشد
براي . خواست که به خاطر صالح خودش از این قضیه دور بماند هاي ارتش را مامور جستجو کرده و از ریچارد می یاب

آمد تا دنبال آن  به مایکل نشان نداده بود و هر روز به تنهایی بیرون میي تاك را  همین ریچارد هم به سادگی شاخه
بمدت سه هفته ریچارد در مسیرهاي جنگل هارتلند راه رفته بود، تمام مسیرها را گشته بود، حتی آنهایی را که . بگردد

  .ولی او هرگز آن تاك را نیافته بود. افراد کمی از وجودشان اطالع داشتند

. ف کار درست، او تسلیم نجواهاي در ذهنش شده و به جنگل وِن باال، در نزدیکی مرز آمده بودباالخره برخال
این افکار . کردند که به طریقی چیزي در مورد اینکه چرا پدرش به قتل رسیده میداند نجواها این حس را به او القا می

کردند و به او بخاطر ندیدن پاسخ  و سپس ناامید می دادند، او را با این فکر که به مقصود خود رسیده امیدوار آزارش می
ي غم و اندوهی است که دچار آن شده و هیچ کدام واقعی  ها نتیجه گفت که همه این ریچارد به خود می. خندیدند می

  .نیستند

پیدا کرده حاال که او تاك را . ریچارد امیدوار بود که وقتی تاك را پیدا کند براي تعدادي از سواالتش جوابی بیابد
. نجواها فعالً در حال فکر کردن بودند و از آزار دادن او دست کشیده بودند. دانست که به چه چیزي فکر کند بود، نمی

دانست که نجواها فقط افکار خودش بودند و به خودش گفت که دست از تالش براي زندگی دادن به آنها  ریچارد می
  .اده بودزد بهتر از اینها او را آموزش د. بردارد

تاك آنجا . ي مرگ پدرش فکر کرد او دوباره درباره. ریچارد به درخت سرو بزرگ که در حال جان دادن بود نگاه کرد
توانست  اگرچه او نمی. توانست چیز خوبی باشد کشت؛ این اتفاق بهیچوجه نمی اکنون تاك داشت این درخت را می. بود

محکم . زم نبود تا به تاك اجازه بدهد که ناظر بر مرگ دیگري نیز بشودهیچ کاري براي مرگ پدرش انجام دهد، اما ال
هاي محکم را از  هاي قدرتمندش پیچک ها را کشید و به کمک ماهیچه هاي تاك چنگ زد، ریچارد شاخه به ساقه

  .اطراف درخت پاره کرد

  .در همین وقت بود که تاك او را گزید

این اتفاق باعث شد که ریچارد با درد . پشت دست چپ ریچارد ضربه زدها از جایش بیرون جهید و به  یکی از غالف
کرد، چیزي مثل خار پیدا کرد که در زخم دستش فرو رفته  درحالی که زخم کوچک را بررسی می. و تعجب به عقب بپرد

ما چاقو او دنبال چاقویش گشت تا خار را از دستش خارج کند، ا. تاك یک دردسر بود. مسئله قطعی شده بود. بود
اش باعث شود  اول تعجب کرد و بعد فهمید چرا و خودش را سرزنش کرد که چرا اجازه داده تا افسردگی. سرجایش نبود

هایش خار  سعی کرد با استفاده از ناخن. اي مهم و اساسی مثل چاقو را با خودش به جنگل نیاورد تا فراموش کند وسیله
. تر و عمیقتر فرو برد رانی او، خار به مانند اینکه زنده باشد، خودش را پاییندر کمال حیرت و نگ. را از دستش خارج کند

هر چه . ریچارد ناخن شستش را روي زخم کشید و تالش کرد که ناخنش را به خار گیر بدهد و آن را بیرون بیاورد
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کرد، موجی از  زرگتر میشکافت و آن را ب در حالی که اعماق زخمش را می. رفت تر می کرد خار پایین بیشتر تالش می
خار در میان خون روان پنهان شده . شد، براي همین کارش را متوقف کرد حالت تهوع و دل آشوب در بدنش جاري می

  .بود

هایی  را با شاخه 1اش هنوز یک درخت کوچک نانی بري هاي قرمز و ارغوانی به اطراف نگاه کرد، پاییز با رنگ
ي یک ریشه که از خاك  در زیر درخت، در پناه چنبره. ی تیره، سبز باقی گذاشته بودهایی به رنگ آب سنگین شده از توت

در حالی که خیالش کمی راحت شده . 2ي اوم یک بوته: جستجویش بود پیدا کرد بیرون زده بود، ریچارد چیزي را که در
اد تا مایع شفاف و چسبناك درون ي نازك آن را از نزدیک ریشه شکست، و به آرامی آن را فشار د بود، با احتیاط ساقه

ي اوم به خوب شدن  لبخندي زد و در ذهنش از زِد پیر به خاطر یاد دادن این مطلب که بوته. آن را داخل زخمش بریزد
ي اوم زخم را بیحس  شیره. انداخت دار همیشه او را به یاد زِد می هاي نرم کرك برگ. دهد تشکر کرد ها سرعت می زخم
توانست خار را از دستش خارج  او نگران این بود که نمی. اش نگران بود موضوعی نبود که ریچارد در باره کرد، اما این می
  .کشد تر می لولد و خودش را در گوشت دستش پایین توانست حس کند که تیغ هنوز دارد می او می. کند

و طوري ساقه را با خزه پوشاند که ریچارد خم شد و با انگشتش سوراخی در زمین ایجاد کرد، اوم را در آن گذاشت 
  .دوباره خودش رشد کند

اي که بر روي زمین  ریچارد به اطرافش نگاه کرد و با دیدن سایه. صداهاي جنگل به طور ناگهانی خاموش شدند
صداي سوت مانند حرکت سریع . کرد کمی خودش را عقب کشید ها جست و خیز می حرکت کرده و روي شاخه و برگ

ها به هوا رفتند و در  ها از باالي درخت پرنده. ي سایه ترسناك بود اندازه. شد ان باالي سرش شنیده میچیزي در آسم
هاي  ریچارد با دقت به باال نگاه کرد، و از میان شکاف. حالی که فریاد هشدار سر داده بودند به همه طرف پراکنده شدند

بزرگ و . براي یک لحظه موجود بزرگی را دید. ها را پیدا کند هبین سایبان قرمز و طالیی درختان سعی کرد تا منبع سای
هایی که شنیده  تواند باشد، اما به یاد شایعات و داستان توانست تصور کند که آن موجود چه چیزي می ریچارد نمی. قرمز

ا مغز استخوانش یخ آیند باعث شد که ت هاي اهالی درباره چیزهایی که از مرز بیرون می به یاد آوردن حرف. بود افتاد
  .بزند

توانست دست کمی داشته  ریچارد دوباره فکر کرد، تاك یک دردسر بود؛ آن موجودي که در آسمان بود نیز نمی
و ریچارد بالفاصله فهمید که هیچ  ".دردسر پدر سه بچه است": گفتند به یاد آورد او آنچه را که مردم همیشه می. باشد
  .سوم نداردي  اي به مالقات با بچه عالقه
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هاي مردم  گویی با خودش گفت که تمام اینها فقط یاوه. هایش را از خودش دور کرد و شروع به دویدن کرد ترس
این غیر ممکن . تواند باشد؛ آن موجود بزرگ و قرمز او سعی کرد تا بفهمد آن موجود بزرگ چه چیزي می. خرافاتی است

اما او . شاید آن فقط یک ابر بود، یا یک خطاي دید. اند پرواز کندبود؛ موجودي نبود که اینقدر بزرگ باشد و بتو
  .آن چیز ابر نبود: توانست خودش را فریب دهد نمی

کرد تا بلکه یک بار دیگر آن را ببیند، به طرف مسیري که از کنار دامنه تپه  دوید و به باال نگاه می در حالی که می
رود، و او  ه زمین در طرف دیگر مسیر با شیب تندي به سمت پایین میدانست ک ریچارد می. کرد راه افتاد عبور می

دوید و از روي درختان  هنگامی که در میان جنگل می. انداز بدون مانع از آسمان داشته باشد تواند که یک چشم می
، به صورتش هاي درختان که از باران دیشب هنوز خیس بودند پرید، شاخه ها می هاي در میان سنگ افتاده و جویبار

کردند که به  هاي نور خورشید با چشمانش بازي می باریکه. زدند هاي شلوارش چنگ می ها به پاچه بوته. زدند سیلی می
. تنفسش سریع و ناهماهنگ شده بود. کردند اندازي که به آن احتیاج داشت محروم می باال نگاه کند ولی او را از چشم

توانست ضربان قلبش  ر حالی که بی پروا به سمت دامنه تپه سرازیر بود، میشد، و د عرق سرد روي صورتش جاري می
  .افتاد باالخره تلوتلو خوران از بین درختان خارج شده و وارد مسیر شد، تقریباًداشت به زمین می. را احساس کند

اما به   چیزي است، خیلی دور بود و بسیار کوچکتر از آن که بشود گفت چه. آسمان را گشت، آن موجود را پیدا کرد
هایش را سایبان  دست. ریچارد با چشم نیمه باز به آسمان آبی روشن نگاه کرد. نظرش رسید که آن موجود بال دارد

. آن چیز به پشت یک تپه لغزید و رفت. هاي آن موجود را ببیند هایش کرد و براي اطمینان سعی کرد تا حرکت بال چشم
  .گوید که آیا رنگش واقعاً قرمز بود یا نهتوانست با اطمینان ب او حتی نمی

هاي  نفس نفس زنان، ریچارد خودش را روي یک تخته سنگ خارا در کنار جاده انداخت، با حواس پرتی شاخه
شاید او باید پیش . در زیر پایش خیره شد 1ي ترانت شکست و به دریاچه اي را از نهالی که در کنارش بود می خشکیده

ي تاك و موجود قرمز در  به مایکل درباره. کرد هایی را که اتفاق افتاده بود، برایش تعریف میرفت و چیز مایکل می
خود ریچارد نیز به چنین . دانست که مایکل مخصوصاً به قسمت آخر خواهد خندید ریچارد می. گفت آسمان می

  .هایی خندیده بود داستان

اال و نزدیک مرز آمده بود، و همینطور از دستوراتش مبنی شد چون او به این ب نه، مایکل فقط از دستش عصبانی می
دانست که برادرش نگران اوست وگرنه همیشه او  ریچارد می. بر اینکه در تحقیقات قتل دخالتی نکند سرپیچی کرده بود

اي  هتوانست از دستورهاي پشت سر هم و دائم مایکل با خند حاال که ریچارد بزرگ شده بود، می. کرد را سرزنش نمی
  .هاي رنجیده برادرش را تحمل کند سرپیچی کند، ولی باز هم مجبور بود نگاه

                                                           
1 Trunt Lake 
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او تصمیم گرفت که در این . اي صاف پرتاب کرد ي دیگري را شکست و با ناامیدي آن را روي صخره ریچارد شاخه
  .باید انجام دهند گفت که چه کاري را مورد تنها فرد نیست، به هر حال مایکل همیشه به همه، حتی به پدرشان می

امروز مایکل مقام . امروز براي مایکل روز بزرگی بود. ي برادرش را به کناري زد هاي تند درباره ریچارد قضاوت
مایکل حاال دیگر مسئول همه چیز بود، نه تنها شهر هارتلند بلکه مسئول تمام شهرها و . کرد کنسول اولی را قبول می

مایکل شایستگی حمایت . شد مایکل جوابگوي همه چیز و همه کس می. ارج از شهرروستاهاي وِستلند، و حتی مردم خ
  .شدن از طرف ریچارد را داشت، مایکل به او نیاز داشت؛ مایکل هم مثل ریچارد پدرش را از دست داده بود

اي وِستلند ترین جاه افراد مهمی از دوردست. شد ي مایکل برگذار می امروز بعدازظهر مراسم و جشن بزرگی درخانه
. شد حداقل در آنجا مقدار زیادي غذاهاي خوب پیدا می. به این جشن دعوت شده بودند، ریچارد هم قرار بود آنجا باشد

  . کند ها احساس گرسنگی می ریچارد متوجه شد که مثل قحطی زده

هاي  ز این باال در آبا. کرد کرد، به پایین، به آن طرف دریاچه ترانت نگاه می همانطور که نشسته بود و فکر می
بر . هاي عمیق پیدا بود هاي سبز پیرامون گودال اي و جلبک هاي زیادي از کف صخره زالل و شفاف دریاچه، تکه

رز ي آبها، جاده کرانه کشد  در بعضی جاها از چشم پنهان می. چون نخی در میان تار و پود درختان بافته شده بود 1ي هاو
در بهار بخاطر همسطح . ریچارد به دفعات از آن قسمت جاده عبور کرده بود. شد آن را دید و در بعضی جاها دوباره می

هاي دورترِ جاده در  در قسمت. شدن با دریاچه مرطوب و خیس بود، اما در این فصل از سال جاده کامالً خشک بود
داد، بعضی جاها به طور  دامه میشمال یا جنوب، در حالی که جاده راهش را با پیچ و تاب در میان جنگل وِن باال ا

کردند و در  به همین خاطر، بیشتر مسافران از عبور از این جاده اجتناب می. شد اي به مرز نزدیک می ناراحت کننده
ریچارد یک راهنماي جنگل بود و مسافران را به سالمت از . کردند هاي هارتلند را انتخاب می عوض مسیرهاي در جنگل

بیشتر مسافران افراد عالی مقامی بودند که به شهرت راهنماها بیشتر از راهنمایی شدن . داد عبور می میان جنگل هارتلند
  .دادند اهمیت می

مطمئن نبود که آن چه چیزي است و با دقت به . کرد چیزي داشت حرکت می. هایش روي چیزي قفل شد چشم
ي کم پشت جنگل  در جاده دید که از پشت یک منطقههنگامی که دوباره آن را . اي در آن طرف دریاچه خیره شد نقطه

چه کس دیگري جز یک نگهبان . شاید آن دوستش چِیس بود. کند، هیچ شکی وجود نداشت؛ آن یک آدم بود عبور می
  توانست در این باال چرخ بزند؟ مرزي می

ي آن  جثه. ی به جلو رفتي کوچک را به طرفی پرتاب کرد و چند قدم ریچارد با جستی از صخره پایین پرید، شاخه
او چِیس نبود؛ اون یک زن بود، یک زن با لباس . داد ي باز در حاشیه دریاچه ادامه می آدم مسیر را به طرف یک منطقه

کدام زنی ممکن بود اینقدر دور در جنگل وِن پیاده روي کند؟ تازه آن هم با یک لباس زنانه؟ ریچارد او را نگاه . زنانه
                                                           

1 Hawkers Trail 
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شود و دوباره  ر طول ساحل دریاچه در پیش گرفته است و به همراه جاده در بین درختان ناپدید میکرد که راهش را د
آن زن بیشتر مثل یک . زد اي داشته باشد، اما به هر حال آهسته هم قدم نمی رسید که عجله به نظر نمی. شود پدیدار می

  .کرد چ کسی در نزدیکی دریاچه زندگی نمیاین قابل قبول بود؛ چون هی. مسافر با تجربه شمرده گام برمیداشت

در پشت . ها و تاریکی ها را جستجو کرد چشمان ریچارد سایه. دیگري توجه ریچارد را به خودش جلب کرد  حرکت
سه نفر، نه، چهار نفر بودند، با رداهاي مسافرتی جنگلی که آن زن را دنبال . سر آن زن، افراد دیگري هم بودند

کردند، از یک درخت به پشت یک صخره و از  آنها مخفیانه حرکت می. ن زن قدري فاصله داشتندکردند، اما از آ می
ریچارد راست . کردند شدند و دوباره حرکت می کردند، منتظر می نگاه می. رفتند پشت صخره به پشت درختی دیگر می

  .ایستاد، چشمانش گشاد شدند، حواسش متمرکز شده بود

  .بودند آنها در حال تعقیب آن زن

  .ي دردسر بود این همان سومین بچه: ریچارد بالفاصله فهمید
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  فصل دوم 

  

توانست مطمئن باشد  او نمی. دانست که چه کاري باید انجام دهد حرکت در جاي خود ماند، نمی در ابتدا، ریچارد بی
به هرحال این . دیر شده باشد که آن چهار مرد واقعاًً در حال تعقیب آن زن هستند، حداقل نه تا وقتی که دیگر خیلی

یک مرد بی سالح چه . موضوع چه ربطی به او داشت؟ و گذشته از این، او حتی چاقویش را هم با خودش نداشت
داد و مردها را دید که هنوز به  شانسی در برابر چهار نفر داشت؟ ریچارد دید که زن راهش را در امتداد مسیر ادامه می

  .رفتند دنبال او می

  توانست داشته باشد؟ چه شانسی در برابر آنها می آن زن

تواند  کرد که چه کاري می درحالی که دوباره به این فکر می. هایش منقبض و سفت شدند ریچارد خم شد، ماهیچه
عمق  کرد و تنفسش سطحی و کم آفتاب صبحگاهی صورت ریچارد را گرم می. انجام دهد، ضربان قلبش سرعت گرفت

رز کمی جلوتر از جایی که آن زن حرکت می انست که یک راه میان بر در جادهد ریچارد می. بود کرد وجود دارد ي هاوک .
کرد و در  انشعاب اصلی راه، دور دریاچه ادامه پیدا می. با دست پاچگی سعی کرد تا به یاد بیاورد آن فرعی دقیقا کجا بود

اگر آن زن در . کرد  ریچارد ایستاده بود و تماشا میرسید که حاال رفت و به جایی می سمت چپ زن از تپه باال می
بعدش چه؟ . ي مردها به او بگوید توانست همینجا براي او صبر کند و بعد درباره ماند، ریچارد می ي اصلی باقی می جاده

ري در گی فکري شروع به شکل. مردها ممکن بود قبل از آن به زن حمله کنند. به عالوه، این مسیرِ خیلی زیادي بود
  .او از جایش باال پرید و در جاده به سمت پایین شروع به دویدن کرد. ذهنش کرد

توانست او  بر، به او برسد، بعد می توانست قبل از آنکه چهار مرد آن زن را گیر بیاورد، و البته قبل از راه میان اگر می
جایی دور از مرزها، و به . رفت رآمدگی باز میآن جاده به سمت خارج از درختان و یک ب. را از انشعاب سمت راست ببرد

مردها . توانست رد پایشان را مخفی کند اگر آنها سریع بودند، ریچارد می. به سمت کمک طرف شهر هارتلند، 
کردند که آن زن هنوز در راه اصلی است، دست کم  اند، آنها فکر می ي کناري رفته دانستند که آن دو نفر از جاده نمی

  .که براي رساندن آن زن به یک جاي امن کافی بود براي مدتی

ي آخري که دویده بود تمام نشده بود، ریچارد تند تند و با زحمت نفس  هاي ریچارد از دفعه هنوز نفس نفس
به زودي مسیر به داخل درختان . دوید توانست در جاده به سمت پایین می ترین شکلی که می کشید و به سریع می

در حالی که ریچارد با سرعت . حداقل دیگر الزم نبود در مورد دیده شدن از طرف آن مردان نگران باشد پیچید، بنابراین
درختان کاج سالخورده در کنار مسیر ردیف شده بودند و . کردند دوید پرتوهاي نور از جلوي چشمش عبور می می

  .بودندهایش مهیا کرده  هاي سوزنی را براي خفه کردن صداي قدم کفپوشی از برگ
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توانست  او نمی. ي فرعی کرد بعد از مدتی که با سراسیمگی از راه پایین رفت، شروع به نگاه کردن به دنبال جاده
داد و  گیري در اختیارش قرار نمی مطمئن باشد که چه مقدار از راه را پیموده است؛ جنگل هیچ چشم اندازي براي تصمیم

به همراه هر . آن راه کوچک بود و ندیدنش خیلی آسان بود. ر کجا قرار دارداو هم یادش نبود که راه میان بر دقیقاً د
. کشید بر را پیدا کرده بود و دوباره خودش را به جلو می آمد که این همآنجاییست که او راه میان پیچ، امیدي تازه می

هنش با سرعت پاهایش شروع ذ. سعی کرد تا فکر کند که در نهایت وقتی به آن زن رسید، چه چیزي باید به او بگوید
آن زن ممکن بود فکر کند که ریچارد نیز جزو تعقیب کنندگانش است و یا ممکن بود از او بترسد، یا . به فعالیت کرد

خواهد  کرد که می باید او را راضی می. ریچارد زمان زیادي براي راضی کردن او نداشت. هاي او را باور نکند حرف
  .کمکش کند

حاال نفس . لندي کوچک رسید و دوباره به دنبال انشعاب گشت اما آن را ندید و به دویدن ادامه دادي یک ب به قله
افتند و بعد  دانست که اگر قبل از زن به آن دو راهی نرسد به دام می ریچارد می. کشیدنش سخت و بریده بریده شده بود
این . او براي هر دو گزینه بیش از حد خسته بود. جنگیدند میتر بدوند و یا باید  تنها گزینه این بود که از آن مردان سریع

ریخت و باعث شده بود پیراهنش به بدنش  عرق از سر و صورتش می. تر حرکت کند فکر باعث شد که ریچارد سریع
دانست این به خاطر تقالي خودش است  خنکاي صبح به گرماي شدیدي تبدیل شده بود، هر چند ریچارد می. بچسبد
  .کرد در حالی که میدوید، جنگل در دو طرفش به صورت مات و مبهم عبور می. رسد گونه به نظر میکه این

ریچارد . بر رسید و تقریباًنزدیک بود از آن عبور کند درست قبل از یک پیچ تند به سمت راست، باالخره به راه میان
. هیچ رد پایی وجود نداشت. از مسیر فرعی رفتهمدت کمی بدنبال رد پاها گشت تا ببیند آیا زن از آنجا عبور کرده و 

کرد تا  هایش وا رفت و سعی می با زانو بر روي زمین افتاد و از شدت خستگی روي پاشنه. گرفت آرامش وجودش را فرا
نکه حاال باید تا قبل از آ. او زودتر از آن زن به اینجا رسیده بود. اولین قسمت نقشه انجام شده بود. تنفسش را آرام کند

  .کرد خیلی دیر بشود او را متقاعد می

کشید  کرد، دست راستش را روي پهلویش که از درد تیر می در حالی که هنوز براي آرام کردن تنفسش تالش می
اگر آن زن فقط یک دختر بچه بود که برادرانش داشتند با . ریچارد نگران بود که مثل یک احمق به نظر برسد. گذاشت

ي درست و حسابی  همه غیر از خودش یک خنده. شد چه؟ آنوقت ریچارد، احمقِ در این ماجرا میکردند  او بازي می
  .کردند می

ریچارد چیزي . کرد جاي زخم قرمز شده بود و شدیداً درد می. ریچارد به جايِ گزیدگی پشت دستش نگاهی انداخت
رفت فکر کرد، راه رفتنی با یک هدف مشخص  می اي که آن زن راه ي نحوه او درباره. را که در آسمان بود به یاد آورد

ریچارد به یاد ترسی افتاد که وقتی آن مردها را دیده بود پشتش . او یک زن بود، نه یک دختر بچه. ها نه مانند بازي بچه
اال سومین چیز عجیبی که ریچارد از صبح تا به ح: کردند چهار مرد که با احتیاط یک زن را تعقیب می. را لرزانده بود
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دانست که چه چیزي دیده  ریچارد می. نه، او سرش را تکان داد، این یک بازي نبود. سومین فرزند دردسر. دیده بود
  .کردند آنها داشتند آن زن را تعقیب می. این یک بازي نبود. است

خم شده و درحالی که از کمر . زد امواج گرما از بدنش بیرون می. ریچارد تا حدي توانست روي پاهایش بایستد
  .دستانش را روي زانوهایش گذاشته بود، چند نفس عمیق کشید و بعد به تمام قد ایستاد

اي آن  اي نفسش بند آمد، موهاي قهوه براي لحظه. پیچید چشمش به زن جوان افتاد که از سر پیچ به سمت او می
د بلند بود، تقریباًبه قد بلندي ریچارد، و او ق. کرد زن پرپشت، شاداب و بلند بود و قوس و انحناهاي بدنش را تکمیل می

هایی که ریچارد تا به حال دیده  اي که او پوشیده بود شبیه هیچ کدام از لباس لباس زنانه. تقریباًدر همان محدوده سنی
ي آن به صورت مربع شکل بریده شده بود و هیچ چیزي رنگ سفید  نسبتاً سفید، که در قسمت گردن، یقه: بود نبودند

بافت الیاف لباس دقیق و . اي کوچک که به کمرش بسته بود ست آن را برهم نمیزد به جز یک کمربند چرمی قهوهیکد
هاي اشراف میدید در  هیچ نوار یا حاشیه تزئینی و تجملی که معموال ریچارد در لباس. درخشیدند نرم بودند و تقریباًمی

ه را به خود معطوف کرده و از توجه به اینکه چگونه لباس قالب آن قابل دیدن نبود و هیچ نقش یا رنگی که نگاه بینند
زن متوقف . آالیشی خود، بسیار برازنده و باوقار بود لباس در عین سادگی و بی. بدنش را در آغوش گرفته، وجود نداشت

  .هاي بلند دامن لباسش به طرزي شاهانه در اطراف پاهایش کشیده شدند شد و چین

هایش در  زن صاف و آرام ایستاده و دست. سه قدم نرسیده به او ایستاد تا تهدیدي به نظر نرسد ریچارد به جلو آمد و
هاي  چشم. ي شکاري در حال پرواز بودند هاي یک پرنده ابروهایش به حالت کمانی زیبایی مانند بال. کنارش بودند

ید و محکم بود که ممکن بود به اتصال نگاهش به قدري شد. سبزش بی هیچ ترسی به چشمان ریچارد نگاه کردند
شناخته، اینکه همیشه او یک  ریچارد احساس کرد که همیشه او را می. کلی کنترل ریچارد را بر خودش از بین ببرد

اش به محکمی یک قالب آهنی  زن با نگاه خیره. اش بوده و اینکه نیازهاي او و خودش یکی است قسمت از زندگی
کرد که گویی در حال جستجوي روح اوست و به  هایش چشمان او را جستجو می ان با چشمریچارد را نگه داشته بود، چن
تر از هر فکر  او این را جدي. ریچارد این را در ذهنش گفت .من اینجام تا به تو کمک کنم. دنبال جواب چیزي میگردد

  .دیگري که تابحال داشت در ذهنش گفته بود

ریچارد در چشمان او چیزي را دید که بیش از هر . اش را از روي او برداشت ي زن آرام شد و پنجه فشار نگاه خیره
سوزد و در  کشد، و در او می دید که در چشمانش شعله می ریچارد هوش را می. هوشمندي. چیز دیگري او را جذب کرد

  .کرد ریچارد احساس امنیت می. کرد میان تمام اینها او یک حس مهم درستی و کمال را درك می

  .اینکه زمان خیلی مهم است. طاري در ذهنش برق زد و یادش آمد که براي چه کاري در آنجا بوداخ

و تو ". و با دستش به سمت باالي تپه، جایی که خودش قبالً آنجا بود اشاره کرد "من اون باال بودم": ریچارد گفت
گاه کرد و متوجه شد که دارد به انبوهی از ریچارد هم ن. زن به جایی که ریچارد اشاره کرده بود نگاه کرد ".رو دیدم
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هایش  او دست. توانستند تپه را ببینند، چون درختان راه دید را سد کرده بودند آنها نمی. کند هاي درختان اشاره می شاخه
هاي زن به سمت ریچارد برگشتند و منتظر  چشم. را به گنگی پایین انداخت و سعی کرد تا اشتباهش را نادیده بگیرد

  .اندندم

من اون باال روي یه تپه، باالي دریاچه ". ریچارد در حالی که صدایش را پایین نگه داشته بود، دوباره شروع کرد
   ".کنن چندتا مرد هستن که دارن تو رو تعقیب می. تو رو دیدم که توي مسیر ساحل دریاچه راه میري. بودم

  "چند نفر؟". اش ادامه داد یرهزن هیچ عکس العمل و احساسی نشان نداد بلکه به نگاه خ

   ".چهار نفر": این سوال به نظر ریچارد عجیب آمد اما به آن جواب داد

  .رنگ از صورت زن پرید

ها را نگاه کرد و سپس بار دیگر به ریچارد  او سرش را برگرداند و درختان پشت سرش را بررسی کرد، کمی سایه
  .یدندکاو نگاه کرد، چشمان سبزش نگاه ریچارد را می

  .دادند اي از هیجانش را نشان نمی به جز رنگ صورتش، جزئیات صورتش هیچ نشانه "کنی؟ تو به من کمک می"

  ".آره": ریچارد قبل از اینکه ذهنش بتواند فکري بکند، صداي خودش را شنید که گفت

  "اي داري که انجام بدیم؟ چه نقشه". تر شد ي زن مالیم چهره

اگه ما از اون بریم، و اونا هم به همین راه ادامه بدن، . ه که از اینجا منشعب میشهیه مسیر کوچیک وجود دار"
  ".تونیم فرار کنیم می

  "و اگه اونا این کار رو نکنن؟ اگه مسیر ما رو دنبال کردن چی؟"

ن کرد تا او را مطمئ داد و سعی می ریچارد سرش را به نشان نفی تکان می ".کنم من رد پاهامون رو مخفی می"
  ".....ببین، دیگه وقتی نداریم. اونا دنبال ما نمیان". کند

ریچارد براي مدتی به او نگاه کرد و  "اي داري؟ اگه اونا اومدن؟ بعدش چه نقشه". زن حرف او را ناقص گذاشت
  "اونا خیلی خطرناکن؟": گفت

  ".خیلی". تر ایستاد زن کمی صاف
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براي یک لحظه، . به خودش فشار بیاورد و دوباره نفس بکشد نوعی که زن کلماتش را گفت، باعث شد تا ریچارد
  .نگاهی از وحشت مطلق را دید که از چشمان زن عبور کرد

تونن ما رو  اونا نمی. خوب، این راه کوچیک، باریک و مستقیم هست". ریچارد انگشتانش را میان موهایش فرو کرد
  ".محاصره کنن

  "تو سالحی داري؟"

به خاطر فراموش کردن چاقویش، خیلی از دست خودش عصبانی بود . سرش جواب منفی دادریچارد با تکان دادن 
  .توانست آن را بلند بگوید و نمی

  ".پس بیا سریع باشیم". دختر سرش را در تایید تکان داد

-+ ----------------------  

ریچارد با عجله رد پایشان . لو بدهندبعد از آنکه تصمیم گرفته شد، آنها دیگر هیچ حرفی نزدند، مبادا که جایشان را 
اي مکث  زن لحظه. کرد و به او اشاره کرد که جلو حرکت کند تا خودش بین او و آن مردان قرار بگیرد را مخفی می

ي لباسش در پشت  هاي دنباله هنگامی که با سرعت در مسیري که ریچارد اشاره کرده بود حرکت کرد، چین. نکرد
شاداب، جوان و همیشه سبز جنگلِ وِن از دو پهلو آنها را به هم فشرده و راه را تبدیل به  درختان. سرش جاري شدند

توانستند هیچ چیزي را در  آنها نمی. ها حفر شده بود ها و علف کانالی باریک، تاریک و سبز کرده بودند که در میان شاخه
ي زیادي را  توانست فاصله کرد بااینحال نمی میرفتند، ریچارد پشت سرشان را چک  همینطور که می. اطرافشان ببینند

  .کرد زن بدون نیاز به هیچ تشویقی از طرف او با سرعت حرکت می. توانست ببیند خالی بود ببیند، اقالٌ آنچه را که او می

توانستد  ها کم شد و آنها می بعد از مدتی زمین شروع کرد به باال رفتن و صخره اي شدن و از حجم درخت
ها که شکافی نسبتا عمیق در زمین ایجاد کرده بودند و کف آنها مملو  مسیر به همراه آبراه. ي بیشتري را ببینند محدوده
کم جاي  ها و صنوبرها کم کاج. هاي خشک در مسیرشان پراکنده شده بود برگ. خورد هاي پاییزي بود، پیچ می از برگ

جنبیدند و  ها باالي سرشان می در حالی که شاخه. دادند خود را به درختان سخت چوب جنگلی و بخصوص سپیدارها می
هاي سفید درختان سپیدار  تنه. آمد هاي کوچکی از نور خورشید روي کف جنگل به رقص درمی خوردند، دسته تکان می
جز  به. کردند که گویی هزاران چشم درحال تماشاي عبور آن دو نفر هستند هاي سیاهشان، این توهم را ایجاد می با لکه

  .غارغارهاي نابهنجار چند کالغ، آنجا محلی بسیار آرام و باصفا بود

کرد، ریچارد به او اشاره کرد و یک انگشتش  در ابتداي یک دیواره از سنگ خارا که جاده در امتداد آن ادامه پیدا می
دایی که انعکاس پیدا کند پرهیز را روي لبش گذاشته، تا به او بفهماند که باید با احتیاط قدم بردارند تا از ایجاد هر ص

  .کنند
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ریچارد از آنجا به دنبال کسانی گشت که در جاده حرکت کنند، یا در جنگل . کمی بعد آنها به باالي صخره رسیدند
شدند، مردها هیچ جایی که بشود آنها  آنها تعقیب نمی. او هیچ چیزي را ندید و حالش کمی بهتر شد. مخفی شده باشند

رز بودند تر از جاده ، و احتماالً تا حاال در جایی کیلومترها پایینرا دید نبودند هرچه از مرز دورتر و به شهر . ي هاوک
  .ي او گرفته بود نقشه. شدند، ریچارد احساس بهتري داشت تر می نزدیک

د و کمی اي بایستن توانستند لحظه شوند ندید، آرزو کرد می اي از اینکه تعقیب می وقتی که ریچارد هیچ نشانه
کشید، اما آن زن هیچ نشانی از اینکه احتیاج یا قصدي براي  استراحت کنند خصوصاً که دستش به شدت تیر می

. مثل اینکه آن مردان درست پست سرشان باشند. داد او با پشتکار به مسیر ادامه می. داد ایستادن داشته باشد نشان نمی
اند را به یاد آورد و به سرعت فکر هرگونه استراحتی  آنها چقدر خطرناكي او، وقتی که پرسیده بود  ریچارد حالت چهره

  .را از ذهنش بیرون کرد

آسمان آفتابی و به رنگ آبی . شد رفت، هوا به نسبت این فصل از سال گرم می گذشت و می همانطور که صبح می
ابرها به شکل ماري پیچان در آمده بود یکی از . فقط تعداد کمی ابرهاي سفید و کم حجم در آن شناور بودند. روشن بود

چون ابر شکل عجیبی داشت یادش آمد که همین ابر را صبح زودتر هم دیده . که سرش پایین و دمش رو به باال بود
زِد یک ابرخوان . ي بعدي که زد را دید این را برایش بگوید سپرد تا دفعه یا شاید هم دیروز بود؟ باید به خاطر می. بود

ي معناي  داد مجبور بود تا یک سخنرانی یک ساعته درباره ریچارد آن چیزي را که دیده بود به او گزارش نمی بود و اگر
کرده، و نگران بود که بداند آیا ریچارد به آن  زِد نیز احتماالً در همین زمان این ابر را نگاه می. ابرها را از زِد تحمل کند

  .توجه میکند یا نه

رساند، جایی که مسیر از روي پرتگاه عمودي که این  1ي جنوبی کوهستان کوچک بالنت هجاده آنها را به دامن
عبور از پرتگاهی با ارتفاع نسبتاً زیاد و . کرد کوهستان نیز بخاطر همین پرتگاه به این اسم نامگذاري شده بود عبور می

نوبی را عرضه کند و در سمت چپ آنها، انداز وسیع از جنگل وِن ج شد تا جاده یک چشم میان زمین و آسمان باعث می
اي که متعلق به  هاي بلند و سر بفلک کشیده هاي پرتگاه و در میان ابرها و غبار، قله تقریباًمخفی شده در پشت صخره

آن باال نزدیک . اي رنگ را درمیان فرش سبز جنگل دید ریچارد درختان در حال مرگ قهوي. شد مرز بودند دیده می
  .او متوجه شد که آنها همان درختان تاك بودند. شد تان مرده زیاد میمرز تعداد درخ

هیچ شانسی براي پنهان . آنها کامالً در دید و فضاي باز بودند. کردند ي کوهستانی عبور می هر دو به سرعت از جاده
پایین رفته و راهش را از  کم اما جاده در آن سمت پرتگاه کم. توانست به آسانی آنها را ببیند شدن نداشتند و هر کسی می

اگر هم آن مردها متوجه اشتباهشان شده و به دنبال آنها میامدند، . داد میان جنگل هارتلند به سمت شهر ادامه می
  .ریچارد و آن زن حاال در مسیري امن بودند

                                                           
1 Blunt Mountain بھ معناي كوھستان صاف( ) 
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تر  ه و پهنکم از آن باریکی خطرناکش خارج شد شد، جاده کم همینطور که مسیر به سمت دیگر پرتگاه نزدیک می
ریچارد براي حفظ قوت قلب و اطمینان، دست . توانستند در آن حرکت کنند شد، به طوري که دو نفر در کنار هم می می

او . کرد هاي سنگالخ در صدها متر زیر پایشان نگاه می اي میکشید درحالی که به زمین راستش را در طول دیوار صخره
  .لی بودهنوز خا. چرخید و پشت سرشان را چک کرد

  .هاي لباسش دور پاهایش تاب خوردند در حالی که رویش را برمیگرداند، زن در جایش میخکوب شد و چین

ریچارد از اکثر . ي پیش خالی بود، دو نفر از مردها ایستاده بودند ي روبه روي آنها، جایی که تا چند لحظه در جاده
هاشان را  دارشان صورت ي باشلق رداي سبز تیره. تر بودند یکلمردها بزرگتر بود؛ این دو مرد از ریچارد خیلی درشت ه

کرد تا  ذهن ریچارد شروع به فعالیت کرد، تالش می. توانست بدن به شدت عضالنی آنها را بپوشاند پوشانده بود اما نمی
  .اند از آنها جلو بزنند بفهمد که آن مردان چگونه توانسته

آن دو مرد دیگر . ها دو طناب به پایین انداخته شد از باالي صخره. رار کنندریچارد و زن چرخیدند، آماده شدند تا ف
آن دو نیز . به سمت مسیر سرازیر شدند، و با صداي بلندي پایشان را روي زمین گذاشتند و هر راه بازگشتی را سد کردند

ي یک انبار مهمات، سالح  ندازههایشان به ا هاي چرمی زیر شنل ها و تسمه به قالب. به بزرگی همان دونفر اول بودند
  .درخشیدند ها در نور آفتاب می آویزان بود و سالح

هرکدام از آنها موهاي . هایشان را عقب زدند آنها به آرامی کاله شنل. ریچارد دوباره به سمت دو نفر اول چرخید
  .هاي ستبري داشتند؛ صورتهایشان خشن و خوش قیافه بود پرپشت بلوند و گردن

صداي مرد عمیق و تقریباًدوستانه بود با اینجال تهدید در آن  ".ما فقط با دختره کار داریم. ونی بري، پسرت تو می"
اش را درآورد و آنها را پشت کمربندش تا زد و به  هاي چرمی زد دستکش او وقتی حرف می. به تیزي یک شمشیر بود

رسید که او  به نظر می. آورد ا هیچ مانعی به حساب نمیاو آشکارا ریچارد ر. خودش زحمت نداد تا به ریچارد نگاه کند
  .کرد بقیه ساکت ایستاده بودند مسئول بقیه باشد، چرا که وقتی صحبت می

داد تا کنترلش را از دست بدهد و  او هرگز اجازه نمی. ریچارد قبالً هیچ وقت در چنین موقعیتی قرار نگرفته بود
برد،  اگر صحبت کاري از پیش نمی. ها را به لبخند تبدیل کند اش اخم تار سادهتوانست با رف خشمگین شود و معموالً می

. رفت به حد کافی سریع و قوي بود تا جلوي خطر را قبل از آنکه کسی صدمه ببیند بگیرد، و اگر نیاز بود، به آسانی درمی
ریچارد آرزو . ترسند د که از او نمیو خیلی واضح بو اي به صحبت کردن ندارند،  دانست که این مردان هیچ عالقه او می

  .توانست اکنون نیز در برود داشت که می

  .هاي سبز زن انداخت و صورت یک زن باوقار را دید که از او تقاضاي کمک دارد ریچارد نگاه کوتاهی به چشم

  ".ذارم من تو رو تنها نمی". ریچارد کمی به سمت او خم شد، و صدایش را پایین، اما محکم نگه داشت
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  .ي زن بازگشت آرامش به چهره

بین ": نجوا کنان گفت. او سرش را به نشان تأیید کمی تکان داد و به آرامی دستش را روي بازوي ریچارد گذاشت
اونا قرار بگیر، بهشون اجازه نده که با هم به طرف من بیان و مطمئن شو که وقتی به من رسیدن تو جایی از من رو 

منتظر شد تا ریچارد نشان . هایش نگاه او را نگه داشت وي ریچارد را محکم گرفت و چشمدستش باز ".کنی لمس نمی
امیدوارم که ارواح خوب کمک ": زن گفت. ریچارد با عالمت سر موافقتش را نشان داد. دهد که دستورات او را فهمیده

د، صورتش کامال آرام و عاري از زن دستانش را در کنارش قرار داد و به سمت دونفر در پشت سرشان چرخی ".ما باشن
  .هر احساسی بود

هایش را به هم  دندان. چشمان خشمناك آبی رنگش برق زد. تر شده بود صداي رئیس سخت ".برو پی کارت پسر"
  ".آخرین باره که بهت مهلت میدم". فشرد

  .ریچارد آب دهانش را به سختی قورت داد

کرد که قلبش از گلویش  احساس می ".کنیم ر دو با هم عبور میما ه". ریچارد سعی کرد تا مطمئن به نظر برسد
  .زند بیرون می

  .ي وحشتناك را از کمرش باز کرد او یک چاقوي خمیده. "نه امروز": رئیس با قاطعیت گفت

با لبخندي شوم، آن را به . مرد کنار رئیس شمشیري کوتاه را از غالفش که با بندي به پشتش بسته بود خارج کرد
توانست صداي بیرون کشیده  ریچارد می. هاي خون قرمز کرد اش کشید و شمشیر را با لکه داخلی ساعد عضالنیقسمت 

آنها هیچ . افتادند این وقایع داشتند خیلی سریع اتفاق می. او از ترس فلج شده بود. شدن آهن را از پشت سرش بشنود
  .شانسی نداشتند، هیچ شانسی

ي تن به تن  مبارزه با فریاد چهار مرد که آماده بودند در یک مبارزه. نکرد براي مدت کوتاهی هیچ کس حرکتی
مردي که . آنها با سرعت ترسناکی هجوم آوردند. ریچارد از این فریاد بی اختیار تکانی خورد. کشته شوند، شروع شد

ه مرد شمشیر به دست به در حالی ک. شمشیر کوتاه داشت، آن را باالي سرش به اهتزاز درآورد و به سمت ریچارد آمد
  .توانست از پشت سر بشنود که یکی از مردان آن زن را گرفته است دوید ریچارد می سمت او می

و بعد، درست قبل از آنکه مرد به ریچارد برسد، ضربه شدیدي در هوا بوجود آمد، مثل ضربه یک توفان بدون هیچ 
گرد و خاك در اطراف آنها به هوا رفت و . ردي تیز ناله کنندفشار آن ضربه باعث شد تمام اتصاالت بدنش از د. صدایی

  .مانند یک حلقه در اطرافشان به چرخش درآمد
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اش از ریچارد به طرف زن  اي توجه مردي که شمشیر در دست داشت هم درد آن ضربه را حس کرد، و براي لحظه
قب نشست و با هر دو پایش هر چه قدر که آمد، ریچارد به طرف دیوار ع درحالی که با سرعت به جلو می. منحرف شد

چشمهاي مرد . ضربه تقریباًمرد را از زمین جدا کرد و به هوا انداخت. ي مرد ضربه زد توانست محکم به وسط سینه می
شمشیر هنوز با هر دو دستش در باالي سرش نگه داشته . افتاد گشاد و شگفت زده بودند وقتی از صخره به پایین می

  .شده بود

اش دریده و خون  مال تعجب ریچارد، او دید که یکی از دو مرد پشت سرش هم به میان هوا پرتاب شد و سینهدرک
. اش از کنار ریچارد گذشت و به طرف زن رفت آلود بود، قبل از آنکه ریچارد بتواند فکري بکند، رئیس با چاقوي خمیده

ضربه باعث شد تا نفس ریچارد بند بیاید و به سختی او . ي ریچارد کوبید ي دست آزادش را به وسط سینه رئیس پاشنه
کرد تا بهوش باقی بماند، تنها  درحالی که ریچارد مبارزه می. سرش با صداي بلندي به صخره خورد. را به دیواره کوبید

  .فکرش این بود که باید جلوي مرد را قبل از رسیدن به زن بگیرد

چاقوي . نداشت، مچ درشت و نیرومند رئیس را گرفت و او را چرخاند با احضار قدرتی که خودش نیز از وجودش خبر
اي در  گرسنگی وحشیانه. ي چاقو در زیر نور خورشید برق زد تیغه. مرد در یک مسیر منحنی شکل به سمت ریچارد آمد

  .ریچارد هیچ وقت قبل از آن تا این حد نترسیده بود. شد چشمان آبی مرد دیده می

  .دانست که به زودي خواهد مرد میدر آن لحظه ریچارد 

ظاهراً از هیچ کجا، آخرین مرد، با یک شمشیر کوتاه خونی، به شدت با رئیس برخورد کرد و باعث شد شمشیرش در 
ي پرتگاه پرتاب  ضربه به قدري قوي بود که هر دوي آنها را به طرف لبه. شکم مرد دیگر فرو برود و نفس او را بند آورد

هاي پایین  کشید تا اینکه صدایش با صداي برخورد به صخره پایین پرتگاه مرد آخر فریادي از خشم می تمام راه تا. کرد
  .خاموش شد

ترسید تا به  با کراهت به سمت زن برگشت، می. ریچارد در جاي خودش یخ زده بود و از لبه به پایین خیره شده بود
در عوض، زن روي زمین نشسته، و به . جان ببیند و بدنی بیآنطرف نگاه کند و وحشت داشت که او را با شکمی دریده 

نگاهش به جایی در آن . اي ندیده بود رسید اما صدمه ي صخره تکیه داده بود و به نظر خیلی خسته و ترسیده می دیواره
توانست بفهمد  این ماجراها به قدري سریع اتفاق افتاده بود و تمام شده بود که ریچارد هنوز نمی. دورها دوخته شده بود

  .او و آن زن در یک سکوت ناگهانی تنها ماندند. که چه اتفاقی افتاده و یا چگونه

بخاطر اینکه سرش به . اي که از نور خورشید گرم شده بود، به زمین انداخت ریچارد خودش را کنار او، روي صخره
. باره چیزي نپرسید الم است، بنابراین دراینتوانست ببیند که زن کامالً س می. دیواره خورده بود، سردرد شدیدي داشت

توانست همین حالت را هم در آن زن  توانست صحبت کند، او می ور شده بود و نمی ریچارد خیلی در افکار خودش غوطه
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ي صخره پاك کرد، و آن خون را نیز به ترشحات  زن متوجه خون پشت دستش شد و آن را با دیواره. احساس کند
  .خواهد باال بیاورد ریچارد احساس کرد که می. واره بود اضافه کردقرمزي که روي دی

صدا چه بود؟ و دردي که وقتی آن  آن توفان بی. این به نظر ممکن نبود. توانست باور کند که آنها زنده بودند نمی
از به یاد . ریچارد هیچ وقت قبل از آن چنین چیزي را احساس نکرده بود. توفان ایجاد شد احساس کرد هم همینطور

اتفاقی ماورائی رخ . آن هر چیزي که بود ربطی به زن داشت و جان ریچارد را حفظ کرده بود. لرزید آوردن آن بدنش می
  .داده بود، و ریچارد اصالً مطمئن نبود که بخواهد از آن سر در بیاورد

من هنوز اسم تو رو ". دزن سرش را به عقب روي صخره تکیه داد و آن را به پهلو و به سمت ریچارد چرخان
من خیلی از ". او بطور مبهم به پایین پرتگاه اشاره کرد ".ترسیدم حرف بزنم خواستم قبالً بپرسم اما می می. دونم نمی

  ".خواستم که اونا ما رو پیدا کنن نمی..... اونا ترسیده بودم 

دختر گریه نکرد، اما ریچارد احساس . اندریچارد فکر کرد شاید او در شرف گریه کردن باشد و رویش را از او برگرد
ي آن مردان  هاي دختر درباره ریچارد سرش را به عالمت فهمیدن حرف. خواهد تا گریه کند کرد که او خودش دلش می

  .تکان داد

  ".اسم من ریچارد سایفر هست"

هایی از  نجوا کنان دستهنسیم مالیمی . هاي سبز او در حال بررسی نگاهش بود وقتی ریچارد به او نگاه کرد، چشم
  .زد موهاي او را از روي صورتش کنار می

به نظر ریچارد صداي زن نیز به  ".موندن افراد زیادي نیستن که توي چنین موقعیتی با من می". زن لبخند زد
این صدا تقریباًنفسش را بند . صدایش با درخشش هوش در چشمانش مطابقت داشت. جذابیت باقی چیزهایش بود

  ".تو آدم خیلی استثنائی هستی، ریچارد سایفر". وردآ می

هاي مو را از  دختر رویش را برگرداند، رشته. در کمال نارضایتی، ریچارد احساس کرد که صورتش قرمز شده است
  .روي صورتش کنار زد، و تظاهر کرد که قرمز شدن او را ندیده است

. او به طرف ریچارد برگشت. زند اما بعد نظرش عوض شدخواست تا حرفی را ب رسید که می به نظر می ".....من"
یالن آمنل. من کیالن هستم" 1ک."  

افراد زیادي . تو هم فردي استثنایی هستی، کیالن آمنل". هاي او نگاه کرد ریچارد براي مدتی طوالنی در چشم
  ".نیستن که مثل تو بایستن و مبارزه کنن
                                                           

1 Kahlan Amnell 
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هایش  این لبخند خاصی بود، یک لبخند مخصوص، هیچ کدام از دندان. د زدزن از خجالت سرخ نشد، اما دوباره لبخن
لبهایش روي هم فشرده شده بودند، به طوري که وقتی یک نفر بخواهد اعتمادش را به دیگري نشان . داد را نشان نمی

  .این لبخندي به نشان درك متقابل بود. درخشیدند چشمانش می. دهد این کار را میکند

را پشتش برد و برآمدگی دردناك در پشت سرش را احساس کرد، بعد انگشتانش را به دنبال اثري از  ریچارد دستش
ریچارد در حالی که . کرد که کامال مناسب بود خونی وجود داشته باشد هیچ خونی نبود، گرچه او فکر می. خون چک کرد

متعجب بود که او چه کار کرده بود و اینکه چطور از آن چیزي که رخ داده بود شگفت زده بود، دوباره به او نگاه کرد، 
ي پرتگاه به پایین پرت کرده  صدا بوجود آمده بود و ریچارد یکی از مردها را از لبه یک توفان بی. این کار را کرده بود

بود؛ یکی از دو مردي که پشت سرش بود به جاي زن آن یکی مرد را کشته بود و بعد خودش و رئیس را با هم به 
  .تن داده بودکش

  "ایم؟ تونی به من بگی که چه طوریه که اون چهارتا مرد مردن و ما زنده خوب، کیالن، دوست من، تو می"

یالن با شگفتی به او نگاه کرد اینو جدي گفتی؟". ک"  

  "چی رو؟"

یالن با کمی مکث گفت دوست من": ک."  

این یکی از چیزهاییه که یه . گفتی که من با تو موندم تو خودت همین االن. البته". اش را باال انداخت ریچارد شانه
  .ریچارد به او لبخندي زد "دوست انجام میده، مگه نه؟

یالن رویش را برگرداند کرد، سرش را پایین انداخت در حالی که با آستین لباسش بازي می ".دونم من نمی". ک .
  "....شاید البته بجز خواهرم. من قبالً هیچوقت دوستی نداشتم"

باالخره ما . خوب، حاال تو یکی داري": اش گفت با بهترین لحن خوش رویانه. ریچارد درد را در صداي او حس کرد
  ".ما به هم کمک کردیم و نجات پیدا کردیم. همین االن باهم یه ماجراي حسابی ترسناك رو پشت سر گذاشتیم

هایی که براي او مثل  جنگل وِن نگاه کرد، جنگلهاي  ریچارد به باالي درخت. دختر به آرامی سرش را تکان داد
نگاهش به سمت چپ کشیده شد، روي نقطات . نور آفتاب سبزي درختان را پر طراوت و شاداب کرده بود. خانه بود
تا قبل از آنروز صبح، وقتی که او . اي رنگ، به درختان درحال مرگی که بین همسایگان شادابشان ایستاده بودند قهوه

ا پیدا کرده و تاك او را گزید، هیچ به فکرش نرسیده بود که تاك آن باال و در کنار مرز بوده و در حال پخش آن تاك ر
افراد دیگر از کیلومترها . رفت ریچارد به ندرت به جنگل وِن، و اینقدر نزدیک به مرز می. کردن خود در میان جنگل باشد

رفتند، یا براي شکار، اما هیچ  کردند، نزدیکتر می ي هاوکر حرکت می هبعضی اگر در جاد. کردند تر از آن عبور نمی آنطرف
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شد که با رفتن به داخل مرز نه فقط جانت را از دست  گفته می. مرز مرگ بود. شدند کدام خیلی به آن نزدیک نمی
  .مرز نزدیک نشود کردند که هیچ کسی به اطمینان حاصل می   ها مرزبان. دهی، بلکه روحت را نیز از دست خواهی داد می

ي قسمتاش چی میگی؟ قسمتی که  خوب در مورد بقیه": ریچارد از گوشه چشمش نگاهی به او انداخت و گفت
  "این چه طور اتفاق افتاد؟. ي زنده موندن ما بود درباره

یالن به او نگاه نکرد کنم که ارواح خوب از ما محافظت کردن فکر می". ک."  

خواست، برخالف طبیعتش  اما به همان اندازه که جوابی براي سوالش می. کرد ور نمیریچارد یک کلمه از آن را با
پدرش او را طوري بار آورده بود که به حق دیگران براي . خواست وادار کند بود که کسی را به گفتن چیزي که نمی

گفت،  را به ریچارد میرسید او خودش همه چیز  وقتی که زمانش می. داشتن رازهاي شخصی خودشان، احترام بگذارد
  .کرد تا او را تحت فشار قرار دهد خواست، اما ریچارد سعی نمی البته اگر دلش می

در حقیقت با به قتل رسیدن پدرش و . همه رازهایی دارند و ریچارد هم خودش براي خودش قطعاً رازهایی داشت
رازهایش به طور ناخوشایندي در پشت ذهنش  کرد که اتفاقاتی که او امروز درگیر آنها شده بود، ریچارد احساس می

  .خوردند تکان می

یالن،" دوست بودن به این معنیه که تو ": کرد صدایش اطمینان بخش باشد گفت ریچارد در حالی که سعی می "ک
  ".خواي رو به من بگی و من هنوز دوست تو هستم مجبور نیستی چیزایی که نمی

  .ي موافقت تکان داد ه نشانهاو به ریچارد نگاه نکرد اما سرش را ب

اش هم، جایی که  کرد، و حاال متوجه شد که سینه کرد، دستش درد می ریچارد روي پاهایش ایستاد، سرش درد می
ریچارد مهمانی برادرش را ! مایکل. ها یادش آمد که گرسنه بود ي این جداي از همه. کرد آن مرد ضربه زده بود درد می

ریچارد امیدوار بود که سخنرانی مایکل را از . شود ید نگاه کرد و فهمید که دارد دیر میبه خورش. فراموش کرده بود
یالن را هم می. دست ندهد کرد گفت و براي او محافظانی پیدا می ي آن مردها می برد، به مایکل درباره او باید ک.  

ریچارد همچنان . ست ریچارد خیره شداو با تعجب به د. ریچارد دستش را دراز کرد تا به او کمک کند که بلند شود
  .او به چشمان ریچارد در باالي سرش چشم دوخت و دست را گرفت. دستش را براي او نگه داشت

  "تا حاال دوستی نداشتی که براي کمک کردن دستش رو دراز کنه؟". ریچارد لبخند زد

یالن چشمانش را برگرداند نه". ک."  
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آخرین باري که یه چیزي ". کند، بنابراین موضوع را تغییر داد س راحتی نمیتوانست بگوید که او احسا ریچارد می
  "خوردي کی بوده؟

یالن بدون هیچ هیجانی گفت دو روز قبل": ک."  

ي صخره  او با دقت از لبه ".من میبرمت پیش برادرم. تر باشی پس تو باید از منم گرسنه". ابروهاي ریچارد باال رفت
ریچارد دوباره به  ".دونه که باید چه کار کنه اون خودش می. ي جسدها بهش خبر بدیم د دربارهبای". به پایین نگاه کرد
یالن تو می". طرف او برگشت دونی اون مردا کی بودن؟ ک"  

اونا رو . اي هستن هاي حرفه اونا، خوب، اونا مثل قاتل. به اونا گروه چهارنفره میگن". چشمان سبزش سخت شدند
صورتش دوباره آرامشی را که ریچارد اولین  ".کشن اونا مردم رو می". او دوباره به خودش آمد "....براي کشتن میفرستن

ي من بدونن، من تو امنیت بیشتري  کنم که هر چی افراد کمتري درباره فکر می". بار در آن دیده بود به دست آورد
  ".هستم

انگشتانش را میان موهایش فرو کرد و . نیده بودریچارد وحشت زده شده بود؛ او هیچ وقت چیزي شبیه به این نش
بنا به دالیلی ریچارد از . وار و ترسناکی در ذهنش دوباره شروع به چرخیدن کردند افکار سایه. سعی کرد تا فکر کند 

  .پرسید ترسید، اما باید می جوابی که او ممکن بود بدهد می

ها از کجا اومده  کیالن، چارنفره". خواست قیقت را میبار فقط ح این. ریچارد با سختی در چشمان او نگاه کرد
  "بودن؟

یالن براي لحظه اونا باید منو از سرزمین میانه و از داخل مرز تعقیب کرده ". اي به صورت ریچارد نگاه کرد ک
  ".باشن

رم هایی به صورت موجی از دستش باال رفت و به پشت گردنش رسیده و موهاي ن پوست ریچارد یخ زد و لرزه
  .خشمی در اعماقش بیدار شد و رازهایش به تالطم درآمدند. گردنش را سیخ کرد

یالن توانست از مرز عبورکند هیچ کسی نمی. گفت داشت دروغ میحتماً  ک.  

  .هیچ کس

بطور مرز از زمان قبل از اینکه ریچارد به دنیا بیاید آنرا . توانست به سرزمین میانه برود یا از آنجا بیاید هیچ کسی نمی
  .کامل جدا کرده بود

  .سرزمین میانه سرزمین جادو بود
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  فصل سوم

  

ي نسبتاً زیـادي از جـاده سـاخته     ي مایکل یک ساختمان بزرگ و جادار و تماماً از سنگ سفید بود که با فاصله خانه
ورت اشـکال و  هاي متفاوتی پوشیده شده بود کـه بـه صـ    ها و ردیف هاي سفالی در زاویه سقف خانه با صفحه. شده بود
هاي مشجر وجود داشت  هاي سفال، یک نورگیر با شیشه در قسمت باالي صفحه. رسیدند اي به هم می هاي پیچیده طرح

مسیر منتهی به خانه با درختان بلوط سفید و بلند از آفتاب شدید . داد تا وارد سالن مرکزي خانه شود که به نور اجازه می
هاي نزدیکتر به خانه، در اطـراف   گذشت و در قسمت بتدا از میان چمنزاري وسیع میراه در ا. شد بعدازظهر محافظت می

از آنجایی که این موقع . ها مملو از شکوفه بودند باغچه. هاي متقارن در دو طرف، ساخته شده بود هایی با طرح آن باغچه
صـاً بـراي ایـن مراسـم در گلخانـه      ها مخصو دانست که گل ها خیلی دیر بود، ریچارد می از سال براي شکوفه دادن گل

  .اند پرورش داده شده

شدند تا ریچارد به ناگاه حس کنـد   زدند و باعث می ها قدم می ها و بین باغ هاي زیبا در میان چمن ها با لباس مهمان
ا هـاي عـرق اسـت؛ امـ     اش نامرتـب و ژولیـده و پـر از لکـه     هاي جنگلی دانست که لباس او می. که به اینجا تعلق ندارد

عالوه بر آن اصالً حال خوبی . خواست زمان را با رفتن به خانه و نظافت کردن و پوشیدن لباس تمیز از دست بدهد نمی
  .او چیزهاي خیلی مهمتري در ذهنش داشت. رسد داد که چطور به نظر می نداشت و چندان اهمیتی نمی

یالن براي آنجا خیلی نامناسب به نظر نمی نامعمول اما گیرایی که پوشیده بود، این حقیقـت   لباس. رسید اما ظاهر ک
با توجه به مقدار زیاد خونی که آن بـاال روي پرتگـاه بالنـت    . کرد که او نیز تازه از جنگل بیرون آمده بود را تکذیب می

 او به نوعی توانسته بـود هنگـامی کـه آن   . ریخته شده بود، ریچارد متعجب بود که هیچ خونی روي کیالن نریخته بود
  .کشتند دور از آنان بایستد مردان یکدیگر را می

یالن از وقتی که ناراحتی ریچارد را از شنیدن اینکه او از آن طرف مرز و سرزمین میانه می آیـد دیـده بـود، دیگـر      ک
ورده ریچارد احتیاج به زمان داشت تا بتواند به آن فکر کند و کیالن به او فشـار نیـا  . درباره این موضوع حرفی نزده بود

ریچـارد بـه او در   . کند پرسیده بـود  ي وستلند، مردم آن و جایی که ریچارد زندگی می در عوض او از ریچارد درباره. بود
اش در میان جنگل گفته بود، اینکه دوست دارد دور از شهر زندگی کند و اینکه یک راهنمـاي جنگـل بـراي     مورد خانه

  .در مسیرشان براي رفت و آمد به شهر است هاي هارتلند راهنمایی مسافران از میان جنگل

یالن پرسیده بود ي تو شومینه هم داره؟ خونه": ک"  

  ".آره، داره"

  "کنی؟ ازش استفاده می"
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  "چطور مگه؟": ریچارد از او پرسیده بود ".پزم آره، من همیشه روش غذاي خودم رو می"

یالن فقط شانه هیچـی، فقـط دلـم    ": کرد گفته بود ي شهر نگاه می مهاش را باال انداخته بود و همانطور که به حو ک
  ".براي نشستن جلوي آتیش تنگ شده

هر چقدر هم که اتفاقات آن روز براي ریچارد پریشان و نگران کننده بود، و غم از دست دادن پدرش هم مزیـد بـر   
اد، اگرچه کـه کـیالن هرگـاه    د علت شده بود، ولی اینکه یکنفر در کنارش بود که با او حرف بزند حس بهتري به او می

  .رفت رسید از آن طفره می صحبت به نزدیکی رازهایش می

  "دعوتنامه دارید، آقا؟": هاي کنار ورودي گفت فردي با صدایی نافذ و بم از میان سایه

ي لبخنـد . دعوتنامه؟ ریچارد به پهلو چرخید تا ببیند چه کسی او را صدا زده است، و با لبخندي موذیانه مواجـه شـد  
  .ریچارد به گرمی با مرزبان دست داد. بود 1او دوستش چِیس. پهن نیز بر لبان ریچارد شکل گرفت

اي روشنش اصالً کم پشت نشده بودند و تنها  موهاي قهوه. چِیس مردي درشت هیکل، با صورتی کامال تراشیده بود
اش نافذ بوده و بـه آرامـی در    اي تیره هوهچشمان ق. دادند با کمی خاکستري شدن در دو طرف، نشان از میانسالی او می

شـد کـه    این عادت معموالً باعـث مـی  . زد گرفتند، حتی وقتی که حرف می گشتند و همه چیز را زیر نظر می اطراف می
دانست که چِـیس بـا وجـود     ریچارد می. دهد که او به حرف آنها گوش نمی -البته کامال به اشتباه  -دیگران فکر کنند 
چِیس به یک طرف کمربندش یک حمایل . شد به شکل ترسناکی سریع و چابک بود وقتی که الزم می ظاهر درشتش،

ي  ي یک شمشـیر کوتـاه از بـاالي شـانه     دسته. دار آویزان کرده بود از چاقوها و به طرف دیگرش یک گرز شش پرِ تیغ
و خاردار بوسیله یک بند حمایلِ چرمی اي کامل از تیرهاي نوك فلزي  با مجموعه 2راستش پیدا بود و یک کمانِ صلیبی

  .ي چپش آویزان شده بود از شانه

  ".بنظر میاد که براي سهم غذات حسابی نقشه کشیدي". ریچارد یک ابرویش را باال برد

یالن متوقف شد ".به عنوان مهمون اینجا نیومدم". لبخند از صورت چِیس محو شد نگاهش روي ک.  

یالن را گرفت و او را جلو کشید. حس کردریچارد نامناسب بودن وضعیت را  یالن به آسانی و بدون ترس . بازوي ک ک
  .آمد

                                                           
1 Chase 
2 Crossbow 
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یالن": ریچارد گفت یالن لبخندي زد ".چِیس، این دوست منه، ک سـتون ". و به کل براند اهمـه  . هسـت  1این هم د
تو  ". به طرف چِیس برگشتریچارد  ".ما پیش اون در امانیم. اون یکی از دوستاي قدیمی منه. کنن چِیس صداش می

یالن اعتماد کنی هم می تونی به ک."  

یالن به مرد درشت هیکل نگاهی انداخت و لبخندي زده و سرش را به نشان آشنایی تکان داد ک.  

یالن سرش را تکان داد حرف ریچارد تمام اطمینانی را که الزم داشـت بـه   . مشکل حل شده بود. چِیس هم براي ک
کـرد کـه چـه     کرد و بررسی می شمان چِیس دوباره بین جمعیت چرخید، روي افراد مختلف درنگ میچ. چِیس داده بود

  .ها کشاند چِیس هر دوي آنها را از داخل آفتاب به کنار خودش داخل سایه. کنند کسانی به آن سه نگاه می

بـراي اینکـه   ". بررسـی کـرد   اي مکث کـرد و دوبـاره اطـراف را    او لحظه ".رو احظار کرده   ها برادرت تمام مرزبان"
  ".هاي شخصی خودش باشن محافظ

. اون محافظاي شخصی کنسول و کل ارتش رو داره". شد ریچارد باورش نمی "ده؟ این دیگه چه معنایی می! چی"
  "دیگه چه احتیاجی به چندتا مرزبان داره؟

اش هیچ نشـانی از هیجـان    هرهچ ".واقعاً براي چی": ي یکی از چاقوها گذاشت و گفت چِیس دستش را روي دسته
خواد تا روي دیگران تـاثیر   شاید اون فقط ما رو این اطراف می". داد اش چیزي را نشان می به ندرت چهره. داد بروز نمی
گم که اگه خودم  من نمی. ها بودي بعد از اینکه پدرت کشته شد، تو همش توي جنگل. ترسن مردم از مرزبانا می. بگذاره

اتفاقـات عجیبـی ایـن مـدت اتفـاق      . خوام بگم که تو این اطراف نبودي فقط می. کردم ین کار رو نمیجاي تو بودم هم
اون این اواخر یه سري مهمالتی . »شهروندان نگران«مایکل بهشون میگه . ها میان و میرن افرادي توي شب. افتاد می

  ".دهاون مرزبانا رو همه جا مستقر کر. گفت درباره توطئه بر علیه حکومت می

اگـر یـک مرزبـان    . رسـاند  دانست که این هیچ مطلبی را نمـی  می. ریچارد به اطراف نگاه کرد اما هیچ مرزبانی ندید
  .توانست درست جلوي تو ایستاده باشد و تو نتوانی او را پیدا کنی خواست تا دیده نشود، می می

افـراد مـن همـین    ". ي چاقو ضرب گرفـت  کرد، با انگشتانش روي دسته چِیس وقتی که ریچارد به اطراف نگاه می
گه، مخصوصاً با این  دونی که مایکل راست نمی خوب، تو از کجا می": ریچارد گفت ".اطراف هستن، حرفم رو قبول کن

  "اي که پدر کنسول اول جدید به قتل رسیده و اینا؟ قضیه

هـیچ  . شناسـم  ی رو تـو وسـتلند مـی   و لجنـ   من هر نخالـه ". اش نشان داد چِیس به بهترین وجه انزجار را در چهره
کنم فقط یه قسمت از دکـور ایـن    شد یکم باهاش تفریح کرد ولی من فکر می شاید اگه بود می. اي در کار نیست توطئه

                                                           
1 Dell Brandstone 



                           

  قانون اول جادوگري: شمشیر حقیقت                     
  کتاب سایت کرم ي کاري از تیم ترجمه                        

  

  

  ٢۵  

ي قتـل پـدرت،    و دربـاره ". ي چِیس به هم فشرده شـد  چهره ".مایکل گفته من باید در معرض دید باشم. ماجرا هستم
. از خیلی وقت پیش، از قبل از اینکه تو به دنیا بیاي، حتی قبل از ایجاد مرز با هـم بـودیم  خوب، من و جرج سایفر قبل 

من چنـد  ". عصبانیت در چشمان چِیس موج گرفت ".کردم من به اینکه دوست اون بودم افتخار می. اون مرد خوبی بود
وباره چهـره خشـمناکش را بـه سـمت     او وزنش را روي پاي دیگرش انداخت، و قبل از اینکه د ".تا انگشت رو پیچوندم

جوري که اگه مادرشون هم فرد مورد نظـر  . خیلی هم محکم پیچوندم". ریچارد برگرداند، نگاهی دوباره به اطراف کرد
دونستن، خیلی هم خوشحال  دونست و باور کن که اگه اونا می هیچ کس هیچ چیزي نمی. دادن بود اسمش رو به من می

 ".اولین باریه که من دنبال یه نفر بگردم و حتی یه شایعه هم دستگیرم نشه. ما رو کوتاه کننشدن که زودتر مکالمه  می
حرف از ". کرد لبخندش دوباره بازگشت او دست به سینه ایستاد و در حالی که با نگاهش سر تا پاي ریچارد را برانداز می

  ".اي منه کردي؟ قیافت شده مثل یکی از مشتري لجن شد، تو داشتی چه کار می

یالن انداخت و دوباره به طرف چِیس برگشت ریچارد  ".ما اون باال توي جنگل وِن باال بودیم". ریچارد نگاهی به ک
  ".چهارتا مرد به ما حمله کردن". صدایش را پایین آورد

  "شناختم؟ کسی بود که من می". چِیس ابرویش را باال انداخت

  .ریچارد سرش را به طرفین تکان داد

  "خوب بعد از اینکه این چهار نفر پریدن رو سر شما، کجا رفتن؟". اخم کردچِیس 

  "شناسی؟ مسیرِ از روي پرتگاه بالنت رو می"

  ".البته"

  ".ما باید با هم یه صحبتی بکنیم. هاي پایین پرتگاه هستن اونا روي صخره"

شـما چـه   ". بروهایش در هم تنیدنـد ا ".ندازم من یه نگاهی می". چِیس دستش را انداخت و به هر دوي آنها زل زد
  "طوري این کار رو کردید؟

یالن نگاه سریعی با هم رد و بدل کردند و ریچارد دوباره به مرزبان نگاه کرد کـنم کـه ارواح    فکر مـی ". ریچارد و ک
  ".خوب از ما محافظت کردن

عال با مایکل در مورد این موضوع که اینطور؟ خوب، بهتره که ف". چِیس با بد گمانی نگاهی به هر دوي آنها انداخت
و اگـه  ". او صورت هر دوي آنها را بررسی کـرد  ".کنم اون اعتقادي به ارواح خوب داشته باشه فکر نمی. صحبتی نکنی

  ".اونجا به حد کافی امن هستید. ي من بمونید کنید که الزمه، هر دوتون بیاید خونه فکر می



                           

  قانون اول جادوگري: شمشیر حقیقت                     
  کتاب سایت کرم ي کاري از تیم ترجمه                        

  

  

  ٢۶  

خواهد آنها را به خطر بیندازد، امـا در ایـن مـورد نیـز      دانست که نمی میهاي چِیس فکر کرد و  ریچارد به تمام بچه
مایکل مطمئناً دلش بـراي مـن تنـگ    . ما بهتره بریم داخل". خواست بحثی بکند، بنابراین فقط سرش را تکان داد نمی
  ".شده

  ".ت که واقعاً مهمهگف می. درباره یه چیزي خیلی ناراحته. خواست تو رو ببینه زد می. یه چیز دیگه": چیس گفت

 ".فکر کنم منم باید اونو ببینم". اش نگاهی کرد و همان ابر مار شکل عجیب را در آسمان دید ریچارد از باالي شانه
  .ریچارد رویش را برگرداند و شروع به رفتن کرد

باال چه کار  بگو ببینم توي جنگل وِن":کرد گفت اي را وحشت زده می ، چِیس با نگاهی که هر کس دیگه"ریچارد"
  "کردید؟ می

  ".اي پیدا کنم کردم یه شایعه سعی می. مثل خود تو". ریچارد اصالً کم نیاورد

  "چیزي پیدا کردي؟". هایی از لبخند به صورتش برگشت تر شد و نشانه صورت خشن چِیس نرم

  ".هم میزد و تازه نیش". ریچارد سرش را نشان بله تکان داد و دست چپ قرمز و متورمش را باال گرفت

هـاي   از ورودي خانه گذشـتند، از روي کفپـوش  . شدند همراه شدند هر دو چرخیدند و با جمعیتی که به خانه وارد می
هاي مرمري در جاهایی که نور خورشید از  دیوارها و ستون. مرمري سفید عبور کردند و وارد سالن مرکزي با شکوه شدند

داد، اما مایکـل   ریچارد همیشه رنگ گرم و مالیم چوب را ترجیح می. داشتند تابید درخششی سرد و کدر باال به آنها می
خواسـتی بایـد افـراد زیـادي را کـه در       اما اگر مرمر می. اي از چوب تهیه کند تواند هر خانه مدعی بود که هر کسی می

از مرگ مادرشان را به یـاد  ریچارد زمانی پیش . کردي تا براي تو کار کنند کنند استخدام می هاي چوبی زندگی می خانه
هـا   آن وقـت . سـاختند  کردند و با سنگ و گل، خانه و قلعه مـی  ها بازي می آورد، هنگامی که او و مایکل در میان خاك

  .اکنون او خیلی به کمک مایکل نیاز داشت. کرد مایکل هم به او کمک می

لبخند خشک یـا دسـت دادن سـریع از او    کردند و در عوض فقط یک  شناخت به او سالم می افرادي که ریچارد می
یالن از سرزمینی غریب آمده بود، براي ریچارد کمی عجیب بود که ببیند او بـا افـراد   . کردند دریافت می از آنجایی که ک

یالن نیز باید مانند آنهـا فـرد مهمـی    . کند مهم اطرافش چقدر راحت رفتار می همچنین به ذهن ریچارد رسیده بود که ک
  .رفتند ي قاتالن دنبال افراد معمولی نمی هدست. باشد

آمدنـد حقیقـت    ي چیزهایی که از مرز بیرون مـی  اگر شایعات درباره. براي ریچارد سخت بود که به همه لبخند بزند
حومه نشینانی که در نواحی دور افتاده هارتلند ساکن بودند هـم اینـک نیـز از    . داشت، تمام وِستلند در معرض خطر بود

هایی از کسانی که تکه تکـه و نـیم خـورده شـده بودنـد تعریـف        تن در شب وحشت داشتند و براي او داستانبیرون رف
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. اند گفت که آن افراد باید به مرگ طبیعی مرده باشند، و حیوانات وحشی هم اجساد را پیدا کرده او به آنها می. کردند می
ریچارد . گفتند که این کار حیواناتی وحشی از آسمان بوده ا میآنه. افتد اینکه این اتفاقی معمول است و همیشه اتفاق می

  .اینها را مهمالتی بر اساس خرافات به حساب آورده بود

  .تا االن

او گـیج شـده بـود و    . کـرد  ریچارد، حتی با وجود تمام افرادي که در اطرافش بودند به شدت احسـاس تنهـایی مـی   
یالن تنها کسی بود که باعـث مـی  . انست که به چه کسی رو کندد نمی. دانست که چه کاري باید انجام دهد نمی شـد   ک

او دلـش  . ترسـاند  ي بـاالي پرتگـاه او را مـی    منازعـه . ترسـاند  احساسش کمی بهتر شود، اما همزمان کـیالن او را مـی  
  .خواست که همین االن کیالن را بردارد و از آنجا برود می

گـاه   کرده، گرچه هیچ ها پیش از مرز در سرزمین میانه زندگی می زد قبل. زِد ممکن بود بداند که چه کاري باید کرد
و تازه این حس آزار دهنده نیز وجود داشت که تمام این قضایا ربطی به مرگ پدرش دارد . کرد در مورد آن صحبت نمی

  .و مرگ پدرش ربطی به اسرار خودش، اسراري که پدرش فقط و فقط به او سپرده بود

یالن دستش را دونستم کـه پـدرت مـرده    نمی......دونستم من نمی. ممتأسفریچارد، ". روي بازوي ریچارد گذاشت ک .
  ".تسلیت میگم

با تمام اتفاقات ترسناك امروز او تقریباًمرگ پدرش را فراموش کرده بود، تا اینکه چِیس آن را دوبـاره مطـرح کـرده    
اي توقف کرد تا زنی کـه یـک لبـاس     او براي لحظه ".متشکرم". اش را کمی باال انداخت ریچارد شانه. البته تقریبا. بود

ها و پایین لباسش دوخته شده، پوشـیده بـود، عبـور     ابریشمی آبی با بندهاي سفید موجداري که بر روي یقه، سر آستین
ه قبل اتفاق سه هفت". ریچارد نگاهش را پایین انداخت تا اگر آن زن به او لبخندي زد مجبور نباشد جوابش را بدهد. کند
یالن خالصه ".افتاد یالن با همدردي گوش داده بود. اي از آنچه را که رخ داده بود تعریف کرد او براي ک ک.  

  ".دي که تنها باشی شاید تو ترجیح می. م ریچاردمتأسف"

دوسـتی داشـته   اینکه یـه  . من به حد کافی تنها بودم. نه، اشکالی نداره". ریچارد به خودش فشار آورد تا لبخند بزند
  ".کنه باشم که باهاش حرف بزنم کمک می

یالن به او لبخندي کوچک زده و سرش را تکان داد و آنها از میان جمعیت عبور کردند ریچارد کنجکاو بـود کـه   . ک
  .رسید که او هنوز به سالن نیامده باشد به نظر عجیب می. مایکل کجاست
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یالن دو روز بود که چیزي نخـورده بـود   ا میاگرچه ریچارد اشتهایش را از دست داده بود ام بـا وجـود   . دانست که ک
یالن باید کنترل خیلی زیادي روي خودش داشته باشـد  اینهمه غذاهاي وسوسه انگیز در اطراف، ریچارد فکر کرد که ک .

  .دادند اشتهایی تغییر می کم نظر ریچارد را در مورد بی بوهاي دلپذیري که در هوا بود، کم

  "گرسنه اي؟". ه طرف او خم شدریچارد ب

  ".خیلی"

هـاي بـزرگ    از دیـس . ریچارد او را به طرف یک میز دراز هدایت کرد که رویش غذاها به ردیف گذاشته شده بودند
هـاي بریـان، جوجـه،     هاي پخته شده، چند نوع مـاهی دودي، مـاهی   سیب زمینی. شد سوسیس و گوشت، بخار بلند می

هاي بزرگ از سوپ کلم و سوسـیس، سـوپ    ام که بطور ردیفی برش خورده بودند، کاسهاي از سبزیجات خ کباب، پشته
خدمتکارها دائماً بین میزهـا در  . هاي مشروب و آبجو هایی از نان، پنیر، میوه، کیک، و چیلک پیاز، و سوپ ادویه، بشقاب

  .ها را پر نگه دارند حال رفت و آمد بودند تا سینی

یالن با دقت آنها را بررس جازه؟". ی کردکبعضی از دختراي خدمتکار موهاي بلند دارند، این م"  

تونه موهاش رو هر نوعی که دوست داشته باشه درست  آره، هر کسی می". ریچارد با سردرگمی به اطراف نگاه کرد
اون ". داش چسبانده و با دستش اشاره کرده و همزمان به طـرف او خـم شـ    ریچارد بازویش را به سینه ".نگاه کن. کنه
هر جوري کـه دوسـت   . بعضیا موهاي بلند دارن و بعضیا هم موهاي کوتاه. ها که اونجا هستن، اعضاي شورا هستن زن

  "گفتن که باید موهات رو کوتاه کنی؟ مردم به تو می". ي چشم به او نگاه کرد ریچارد از گوشه ".داشته باشن

یالن یکی از ابروهایش را باال انداخت و گفت اونجایی . تا حاال کسی از من نخواسته که موهام رو کوتاه کنم .نه": ک
  ".که من ازش میام، طول موي یه زن مفهوم اجتماعی خاصی داره

منظورم ". ریچارد لحن کنایه دارش را با یک لبخند اصالح کرد "این یعنی اینکه تو یه موقعیت قابل توجه داري؟"
  ".یی که دارياینه که با توجه به این موهاي بلند و زیبا

یالن نیز به او لبخندش را بدون خوشحالی برگرداند من انتظار داشـتم کـه بعـد از    . کنن بعضیا اینطوري فکر می". ک
تونیم همون چیزي باشیم که هستیم، نه چیزي بیشـتر و   ما همه فقط می. ماجراي امروز صبح، این فکر به ذهنت برسه

  ".نه کمتر

  ".پرسیدم که یه دوست نباید بپرسه، فقط با پات به من لگد بزن خوب، اگه من درباره چیزي ازت"
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لبخنـد  . اي که قبال به او نشـان داده بـود برگشـت    لبخند او دوباره به همان حالت مخصوص با لبان به هم چسبیده
  .این باعث شد که ریچارد نیز لبخند بزند. درك متقابل

یـک مقـدار از   . گوشت دنده با سس ادویه. هش را پیدا کردریچارد به سمت غذاها برگشت و یکی از غذاهاي دلخوا
یالن داد آن را در بشقابی سفید و کوچک گذاشته و آن را به دست ک.  

  ".ي منه این بهترین گنجینه. اول اینو امتحان کن"

یالن با دستانی دراز شده بشقاب را نگه داشت و با بدگمانی به آن نگاه کرد چه موجودیه؟". ک ریچـارد   "این گوشت
امتحانش کن، من قـول میـدم کـه ایـن بهتـرین غـذاي       . این گوشت خوکه": در حالی که کمی تعجب کرده بود گفت

  ".اینجاست

یالن راحت شد، بشقاب را نزدیک آورد و گوشت را خورد شش تکه خورد و از هر تکـه لـذت   -ریچارد خودش پنج. ک
  .برد

  ".یه مقدار هم از اینها بخور بیا،". هایشان گذاشت او مقداري سوسیس در بشقاب

یالن دوباره پیدا شد اینا از چی هستن؟". بدگمانی ک"  

  " خوري؟ چطور مگه؟ تو بعضی انواع گوشت رو نمی. هایی دونم چه ادویه گوشت خوك و گاو، کمی ادویه، البته نمی"

یالن این را بطور مبهم قبل از خوردن یک سوسیس گفت "بعضی انواع" یه مقدار سوپ ادویه به من  میشه لطفاً". ک
  "بدي؟

ي طالیی ریخت و آن را با بشقاب خالی در دست  ي زیباي چینی با حاشیه ریچارد با مالقه سوپ را داخل یک کاسه
  .کیالن با هر دو دستش کاسه را گرفت و آن را امتحان کرد. کیالن مبادله کرد

کـنم کـه محـل     فکـر نمـی  . کـنم  دم درست میخوبه، درست مثل همونی که خو". لبخندي روي صورتش پیدا شد
  ".ترسی تفاوت داشته باشه مون اونقدر که تو می زندگی

یالن سوپ را سر می کرد،  کشید، ریچارد که حاال بخاطر چیزي که کیالن گفته بود احساس بهتري می درحالی که ک
الن سوپش را تمام کرد آن را بـا  یک برش بزرگ از نان برداشت، چند باریکه گوشت مرغ روي آن گذاشت، و وقتی کی

یالن نان و گوشت مرغ را گرفت و در حالی که آن را می. ي خالی سوپ جا به جا کرد کاسه ي  خورد به سـمت گوشـه   ک
. داد ي سوپ را زمین گذاشت و دنبال او به راه افتاد و هر از چندي با یکنفر دسـت مـی   ریچارد کاسه. سالن حرکت کرد
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یالن به گوشه. کردند ن سر و وضع ریچارد نگاه مالمت آمیزي به او میها با دید صاحبان دست ي خلوتی نزدیک  وقتی ک
  .یک ستون رسید، چرخید تا با او روبرو شود

  "لطفاً یه تیکه پنیر برام میاري؟"

  "البته، چه نوعی باشه؟"

یالن نگاهی به جمعیت انداخت هر نوعی". ک."  

میز غذا باز کرد و دو تکه پنیر برداشت و در راهش به سمت کیالن یکی از  ریچارد راهش را از میان مردم به سمت
یالن پنیري را که به او تعارف شده بود گرفت، اما به جاي خـوردن آن، مثـل اینکـه نگـه داشـتن آن را      . آنها را خورد ک

  .فراموش کرده باشد، دستش را به کنارش انداخت و گذاشت که پنیر روي زمین بیفتد

  "باهی آوردم؟نوع اشت"

یالن از دور دست می اي در پشت سر ریچارد در آن سمت اتاق خیره  او به نقطه ".من از پنیر متنفرم". آمد صداي ک
  .شده بود

  .شد کمی رنجش در صدایش دیده می "پس چرا خواستی برات بیارم؟". ریچارد اخم کرد

یالن در حالی که دوباره به ریچارد نگاه می دوتا مرد اونطـرف اتـاق، پشـت    . طور به من نگاه کنهمین": کرد گفت ک
وقتـی کـه تـو رو    . خواستم بدونم که اونا مراقب من هستند یا تـو  من می. کردن اونا همش ما رو نگاه می. سرت هستن

  ".اونا مراقب تو هستن. اصالً توجهی به من نداشتن. براي غذا فرستادم اونا رفت و برگشت تو رو نگاه کردن

او از باالي جمعیت بـه  . ي او گذاشت و جایش را با او عوض کرد تا خودش بتواند ببیند را روي شانه ریچارد دستش
خوان بـدونن   احتماال فقط می. شناسن منو می. اونا فقط دوتا از دستیاراي مایکل هستن". آن سمت اتاق نگاهی انداخت

چشمان او نگاه کرد و با صدایی نرم، طوري که  ریچارد به ".که من کجا بودم و چرا وضعم اینطور به هم ریخته هست
یالن، راحت باش": کسی نشنود گفت ردن. همه چیز درسته ک تو حاال در امانی. اون مردایی که امروز صبح دیدیم م."  

یالن سرش را تکان داد خوام جون تو رو بیشـتر از   من نمی. من نباید با تو باشم. بازم تعداد بیشتري از اونا میان". ک
  ".تو دوست منی. این به خطر بندازم

. نه وقتی که تو اومدي اینجا، تويِ هارتلنـد . دیگه هیچ راهی نداره که یه گروه چهار نفري دیگه رد تو رو پیدا کنه"
  .گوید ریچارد به حد کافی در ردگیري ماهر بود که با اطمینان حس کند که حقیقت را می ".این غیر ممکنه
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یالن یک انگشتش را د درخشش خشمی از عدم تحمل . ي لباس ریچارد حلقه کرد و صورت او را جلو کشید ر یقهک
  .شد در چشمان سبزش دیده می

تا جـادوگر ردپـاي مـن رو     وقتی که من سرزمینم رو ترك کردم، پنج": با صدایی زمزمه مانند، گرفته و آهسته گفت
تـا خودشـون رو    تونه من رو تعقیب کنـه و بعـد اون پـنج   طلسم کردن تا کسی نتونه بفهمه که من کجا رفتم، یا اینکه ب

یالن از عصبانیت به هم فشرده شده و چشمانش خیس  دندان "!کشتن تا کسی نتونه ازشون حرفی بیرون بکشه هاي ک
  .بدنش شروع به لرزیدن کرد. بودند

یمـت دسـت کـیالن را از    باالخره، به نفسش اجـازه داد بیـرون بیایـد و بـا مال    . ریچارد خشکش زده بود! جادوگرها
. صدایش به سختی در میان سر و صدا قابل شنیدن بـود . پیرهنش جدا کرد و آن را در هر دو دست خودش نگه داشت

  ".ممتأسفخیلی "

دونی که چـه اتفـاقی    اگه تو امروز اونجا نبودي، نمی". لرزید او حاال بیشتر می " .ترسم ریچارد، من تا حد مرگ می"
لرزید، و تسـلیم ترسـش    اختیار می او بی ".دونی ي اون مردا نمی تو چیزي درباره. مردن بهترینش بود. دافتا براي من می

  .شده بود

یالن را به پشت ستون، جایی که کسی نمی. کرد هایی را در پوست دستش حس می ریچارد لرزه توانست آنها را  او ک
یالنمتأسفمن ". ببیند کشاند تو الاقل یمقدارش رو میـدونی  . کدوم از اینا درباره چی هستدونم که هیچ  من نمی. م، ک

و مـن در واقـع   . من هیچ وقت تاحاال اینقدر نترسیده بودم...... امروز باالي پرتگاه. ترسم منم می. ولی من کامالً بیخبرم
یالن باعث شده بود او جرأت پ ".کار خاصی انجام ندادم که ما رو نجات داده باشه یدا کند تا به او دلداري دیدنِ احتیاج ک

  .دهد

یالن در حالی که با تقال کلمات را ادا می براي ایجاد یه تغییر کـافی بـود  .... کاري که تو انجام دادي": کرد گفت ک .
اگـه تـو بـه مـن     . همین کافی بود. کنی چقدر کم بوده مهم نیست که تو فکر می. همین براي نجات جون ما کافی بود

  ".خواهم اینجا بودنم باعث صدمه رسیدن به تو بشه من نمی...... کردي کمک نمی

اون شاید بتونه به ما بگه که براي امن نگـه  . من یه دوست دارم، زِد. نه، نمیشه". تر فشرد ریچارد دست او را محکم
داشـته  اگه کسـی وجـود   . شناسم اون یکمی عجیبه، اما باهوشترین مردیه که من می. تونیم بکنیم داشتن تو چه کار می

اگر بتونن رد تو رو هر جایی پیدا کنن، بنابراین تو جایی براي فرار نـداري؛ اونـا   . باشه که بدونه چکار باید کرد، اون زِده
. ي مـن  همین که مایکل سخنرانیش رو تموم کرد، با هم میریم خونـه . بذار من ببرمت پیش زِد. کنن باالخره پیدات می

اي  اش بـه پنجـره   ریچـارد لبخنـد زد و بـا چانـه     ".بـرم  دا صبح، تو رو پیش زد میتونی جلوي آتیش بشینی و فر تو می
  ".اونجا رو نگاه کن". شان اشاره کرد نزدیک
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یالن سرش را چرخاند و چِیس را دید که پشت یک پنجره ي بزرگ که باالیش حالـت نیمـدایره داشـت، ایسـتاده      ک
یالن چشمکی زد و قبل از اینکه جستجوي منطقـه را  مرزبان از روي شانه به پشت سرش نگاهی انداخت . است و به ک

  .دوباره از سر گیرد لبخندي دلگرم کننده تحویل او داد

تونه برات یـه داسـتان از    وقتی که داره ترتیب اونا رو میده، می. براي چِیس یه گروه چهار نفره فقط یکم سرگرمیه"
  ".کنه اون مردا بهش گفتیم، داره از تو مراقبت میي  از وقتی که درباره. ي واقعی تعریف کنه یه مخمصه

یالن آورد، اما آن هم فوراً محو شد این لبخندي کوچک را به صورت ک.  

ریچارد من فقط با . بود باید اینطور می. کردم که با اومدن به وستلند در امان هستم من فکر می. قضیه بیشتر از اینه"
آورد و از او نیرو  کم داشت کنترل خودش را به دست می لرزید اما کم هنوز می او ".کمک جادو تونستم از مرز عبور کنم

دونسـتن کـه مـن     اونا حتی نباید می. تونستن اونا نباید می. دونم اون مردا چطوري از مرز رد شدن من نمی". گرفت می
  ".یه جورایی قواعد تغییرکردن. سرزمین میانه رو ترك کردم

ي  کشه تا یـه گـروه چهـار نفـره     تازه هم، چندین روز طول می. فعال تو در امنیت هستی .رسیم فردا به این کار می"
  ".ده تا نقشه بکشیم گم؟ این به ما فرصت کافی می دیگه به اینجا برسن، درست نمی

یالن سرش را به نشان موافقت تکان داد ولی اینو بدون که اگه مـن باعـث   . دوست من. ممنونم، ریچارد سایفر". ک
هـایش   او دستش را پس کشید و اشک ".اي ببینی از پیشت میرم که خطر به سمت تو بیاد، قبل از اینکه تو صدمهبشم 

  "تونیم بازم غذا بخوریم؟ من هنوز گرسنمه، می". را پاك کرد

  "خواي؟ البته، چی می". ریچارد لبخند زد

  ".یکم دیگه از گنجینه تو"

ریچارد احساس بهتري داشت، نه به خاطر . مایکل مشغول خوردن بودندآنها به سمت میز غذا برگشتند و تا رسیدن 
یالن فهمیده بود و چون باعث شده بود او احساس  حرف یالن به او زده بود، بلکه چون کمی بیشتر در مورد ک هایی که ک

. افتـد  تی در مرز مـی کرد بفهمد که چه اتفاقا کرد و سعی می به طریقی ریچارد جواب مشکالت او را پیدا می. امنیت کند
  .ترسید، مصمم بود که آنها را بداند هایش می همان قدر که از جواب سوال

ریچارد دست کـیالن را  . این مایکل بود. گشتند شد سرها به سمت دیگر سالن برمی نجواهایی در جمعیت پخش می
  .ندگرفت و او را به آن طرف اتاق نزدیک برادرش برد تا بتوانند از آنجا تماشا کن
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مایکـل صـبر   . رفت، ریچارد فهمید که چرا آمدن او اینقدر طول کشیده بود هاي سکو باال می وقتی که مایکل از پله
کرده بود تا نور خورشید به آن نقطه بیافتد و او بتواند در پرتو نور خورشید بایستد و در درخشش روشن آن قرار گیرد تـا  

  .همه آن را ببینند

ي موهـاي مـتالطمش را روشـن     نور خورشید دسته. کوتاهتر بود بلکه سنگینتر و گردتر هم بودنه تنها او از ریچارد 
او یک شلوار راحـت سـفید بـه همـراه کـت کوتـاه       . کرد روي لب باالیی او یک سبیل، با افتخار خودنمایی می. کرد می

مایکل آنجا در نور . شد یی جمع میهایی پف کرده و گشاد، پوشیده بود که در پایین کت با نواري طال سفیدش با آستین
درخشید؛ با همان نور سرد و کدري که مرمرها در زیر تابش آفتـاب از خـود سـاطع     ایستاده بود به شکل خوشایندي می

  . شد ها دیده می ي سایه او به نحوي شاخص و برجسته در برابر پشت زمینه. کردند می

مایکل دسـت او را دیـد و بـه بـرادرش لبخنـدي زد،      . جلب کند ریچارد دستش را بلند کرد تا توجه او را به خودش
کرد، چند لحظه به چشمان او خیره شده بعـد دوبـاره نگـاهش را بـه سـمت جمعیـت        درحالی که شروع به صحبت می

  .برگرداند

مایکـل  . جمعیت ناگهـان فریـاد کشـیدند    ".کنم خانمها و آقایان، من امروز پست کنسول اولی وستلند را قبول می"
او صـبر کـرد تـا    . داد، بعد دستش را ناگهان باال برد و از جمعیت خواست تا سـاکت شـوند   بدون هیچ حرکتی گوش می

هاي وستلند من را انتخاب کردند تا رهبري ما را در ایـن ایـام رقابـت بـه      تمام کنسول". ها نیز ساکت شد آخرین سرفه
مدت زیـادي  . اي از تاریخ هدایت کنم ان را به دوران تازهدست بگیرم، چون من شجاعت و بینش کافی را دارم تا خودم

هاي کهنه بودیم و هیچ توجهی  مدت زیادي ما به دنبال خیال! است که ما با نگاه به گذشته زندگی کردیم و نه به آینده
انـد و   هایم که بدنبال کشیدن ما بـه جنـگ بـود    مدت زیادي است که ما به کسانی گوش داده! به نداهاي جدید نداشتیم

  "!کردند نادیده گرفتیم کسانی که ما را به مسیر صلح هدایت می

کرد؟ کدام جنگ؟  مایکل داشت درباره چه چیزي صحبت می. ریچارد الل و متحیر ایستاده بود. جمعیت دیوانه شدند
  !کسی نبود که بخواهند با او جنگی داشته باشند

من کنار نخـواهم  ". صبر کردن براي ساکت شدن همه ادامه دادمایکل دوباره دستش را بلند کرد و این دفعه بدون 
جمعیت این دفعه با مشتهاي . صورتش قرمز و عصبانی بود "!نشست که وستلند توسط این خائنین در مخاطره قرار گیرد

یالن به همدیگر نگاه کردند. زدند آنها اسم مایکل را صدا می. گره کرده دوباره نعره کشیدند ریچارد و ک.  

هایمـان را اینجـا بـراي     در همین لحظه که ما قلب. آمدند تا این بزدلها و خیانتکاران را معرفی کنند شهروندان می"
از ما حفاظت میکنند و ارتش به دنبال دستگیري این خیانتکارهایی    ها دهیم، مرزبان یک هدف مشترك به هم پیوند می

ن معمولی که ممکن است شما فکـر کنیـد نیسـتند، بلکـه افـراد      آنها مجرما. گردد کشند می که علیه حکومت نقشه می
  "!محترمی در مقامات باال هستند
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توانست واقعیت داشته باشـد؟ یـک توطئـه؟ اگـر      آیا این می. ریچارد مبهوت بود. ها در هر طرف شروع شدند زمزمه
افـرادي بـا   . د کـه اکنـون ایسـتاده   دانست که چه اتفاقاتی در حال انجام است، االن اینجایی نایسـتاده بـو   برادرش نمی

  .دانست توانست توضیح دهد که چرا چِیس چیزي از آن نمی این می. هاي بلند مرتبه مقام

وقتی دوباره شروع به صحبت کرد صـدایش  . ها تمام شوند ي نور ایستاده بود و منتظر بود تا زمزمه مایکل در باریکه
  .آهسته و گرم بود

یکی از دالیلی که من به کنسول . کنیم امروز ما به هدف جدیدمان نگاه می. ذشته بودها مربوط به گ اما این حرف"
اي کـه بـر    سایه. ام ي مرز گذرانده ام را در سایه اولی انتخاب شدم این بود که من یکی از اهالی هارتلند هستم و زندگی

هاي شب  ک روز جدید همیشه از پس سایهنور ی. اما این هم مربوط به گذشته است. هاي ما تاریکی افکنده تمام زندگی
  .هاي ما فقط یک توهم در ذهن خود ما بوده دهد که قالب ترس آید و به ما نشان می می

آورد، اینطـور   ما باید منتظر روزي باشیم که مرز دیگر در آنجا وجود نداشته باشد، چرا چه هیچ چیز تا ابد دوام نمی"
آماده باشیم تـا دسـت دوسـتی دراز کنـیم و نـه شمشـیر، آنگونـه کـه بعضـی           نیست؟ و وقتی که آن روز رسید ما باید

  .فایده خواهد کرد هایی بی شمشیر فقط ما را دچار یک جنگ پوچ و مرگ. خواهند ما بجنگیم می

مان را صرف آماده شدن براي جنگ با مردمانی کنیم که مدتها از آنهـا جـدا بـودیم؟ کسـانی کـه       آیا ما باید منابع"
شناسـیم بایـد بـه روي خـواهر و برادرانمـان       آیا ما فقط به این دلیل که آنها را نمی. اند خیلی از ما در اینجا بودهنیاکان 

وقتی که زمـانش فـرا   . منابع ما باید براي حل مشکالت واقعی اطرافمان صرف شود! اي شمشیر بکشیم؟ چه کار بیهوده
مان که  گویی به برادران و خواهران خواهد آمد، ما باید براي خوشامد برسد، که شاید در زمان زندگی ما نباشد اما باالخره

ما نه فقط باید دو سرزمین را به هم متصل کنیم، بلکه هر سه سـرزمین را  . ایم آماده باشیم زمان زیادي از آنها جدا بوده
شـود، همـانطور نیـز     و مـی چرا که یک روز، درست همانطور که مرز بین وستلند و سرزمین میانه محـ ! باید پیوند دهیم

تـوانیم منتظـر روزي    ما مـی ! از بین میرود و هر سه سرزمین یکی خواهند شد 1دومین مرز، بین سرزمین میانه و دیهارا
و آن شادي از ! باشیم که در شادي اتحاد دوباره با یکدیگر جشن بگیریم، البته اگر جرأت براي این اتحاد را داشته باشیم

  !از همین امروز به همه جا پخش خواهد شداینجا، هارتلند، و 

مان کنم، جنگی با خواهران و برادران شند متوقفک که ما را به جنگ می کردم تا کسانی به همین دلیل من حرکت"
ن معنی نیست که ما به ارتش نیاز نخواهیم داشت، چـرا  آاین به . فقط به این دلیل که روزي مرزها از بین خواهند رفت

دانـیم کـه نیـازي بـه      اند، اما می دانیم چه تهدیدهاي واقعی در مسیر ما به سمت صلح مخفی شده قت نمیکه ما هیچ و
  "!ایجاد آن تهدیدها نیست

                                                           
1 D'Hara 
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شما به عنوان مشـاوران  . آینده هستیم ییم،اینجاکسانی که ما ". مایکل دستش را از باالي سر تمام جمعیت گذراند
آنها حقیقت را در . پیام صلح ما را به مردم خوبمان بدهید! تمام کشور برسانیدوستلند مسئول هستید که این پیغام را به 

هایمان از چیزي  خواهم که فرزندان و نوه من می. من از شما میخواهم که به من کمک کنید. هاي شما خواهند دید قلب
ي مـا را در   تشکیل دهیم تا همـه  اي از صلح را خواهم که ما دوره من می. کنیم سود ببرند که ما امروز و اینجا وضع می

  ".هاي آینده از آن نفع ببرند و از ما قدردانی کنند آینده همراهی کند و هنگامی که زمانش فرا برسد، نسل

نـور  . اش نگه داشته و سـرش را خـم کـرده، ایسـتاده بـود      مایکل درحالی که هر دو دستش را محکم بر روي سینه
ین به قدري تحت تاثیر قرار گرفته بودند که سکوت مطلق همه جا را فرا گرفته حاضر. خورشید در اطراف او میدرخشید

تمام چشمها به مایکل کـه ماننـد   . کردند ها به وضوح گریه می دید که اشک میریختند و زن ریچارد مردهایی را می. بود
  .یک مجسمه ایستاده بود خیره شده بودند

همه . ود که برادرش اینچنین شیوا و یا با چنین عزمی راسخ حرف بزنداو هیچ وقت ندیده ب. ریچارد کامال متحیر بود
باالخره او آنجا در کنـار زنـی از آن طـرف مـرز، از سـرزمین میانـه       . رسید که کامال با عقل جور دربیاید چیز به نظر می

  .ایستاده بود و به همین زودي او دوستش شده بود

خواسـتند   البته او فکر کرد که کامالً هم اینطور نبود؛ آنها می. او را بکشنداما چهار نفر دیگر از آنها سعی کرده بودند 
یالن را بکشند؛ ریچارد فقط سر راه آنها قرار گرفته بود انها به او پیشنهاد داده بودند که برود و این انتخـاب خـودش   . ک

ترسید، اما حاال با یکی از آنها دوست  کردند می او همیشه از کسانی که آن طرف مرز زندگی می. بود که بماند و بجنگد
  .بود، درست همانطوري که مایکل گفته بود

هاي مایکل به حدي تحت تاثیر قـرار گرفتـه بودنـد کـه      مردم با حرف. دید کم برادرش را با نگاهی جدید می او کم
چه چیز این . کرد تقاضا میهاي دیگر  مایکل براي صلح و دوستی با مردمان سرزمین. ریچارد هرگز مثل آن را ندیده بود

  کار اشتباه بود؟

  چرا او احساس خوبی نداشت؟

. هاي واقعـی کـه در اطـراف مـا وجـود دارنـد       براي رنج". هایش ادامه داد مایکل به حرف ".و حاال، از طرف دیگر"
هـاي   ما و همسایه اي نزده، بسیاري از خویشان ما، دوستان درحالی که ما نگران مرز بودیم که به هیچ کدام از ما صدمه

بله، این همان چیزي بـود  . هایی از آتش سوزي فایده، در حادثه انگیز و بی هاي غم مرگ. مردند کشیدند و می ما رنج می
  ".که من گفتم، آتش
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رسـید   به نظر می. داد مایکل داشت کنترلش بر روي جمعیت را از دست می. گفتند مردم با آشفتگی زیرلب سخن می
داد آشفتگی و گیجی ادامه پیـدا کنـد، و    کرد، اجازه می ي دیگر نگاه می اي به چهره را داشته؛ او از چهره او انتظار همین

  .بعد با حالتی نمایش گونه دستش را باال آورد و با انگشتش اشاره کرد

  .به ریچارد

اینجا برادر عزیز من ". بودصدها جفت چشم به ریچارد خیره شده . ها با هم چرخیدند تمام نگاه "!اینجا": او فریاد زد
او دسـت مشـت    ".برادر عزیز من که با من شریک اسـت ". ریچارد سعی کرد تا خودش را جمع و کوچم کند "!ایستاده
وقتی ما کودك بودیم آتش ! انگیز از دست دادن مادرمان در آتش شریک در داستان غم". اش کوبید اش را به سینه کرده

هـاي   را باقی گذاشت تا در تنهایی بزرگ شویم، بدون مراقبت و محبت او، بدون راهنمایی مادرمان را از ما گرفت، و ما
توانسـت   مادرمـان نمـی  ! این یک دشمن خیالی از آن سوي مرز نبود که او را از ما گرفت، بلکه دشمنی از آتش بـود . او

و چیزي که بیشتر از همه . م با ما باشدکردی وقتی که ما دردمند بودیم درد ما را تسکین دهد، هنگامی که شبها گریه می
  ".دهد این است که الزم نبود این اتفاق بیفتد آزار می

 نوخواهم، لطفاً م دوستان من معذرت می". ي مایکل جاري بودند زدند از چانه هایی که در نور خورشید برق می اشک
من به این خاطره که همین امـروز صـبح   گریه ". هایش را پاك کرد او با دستمالی که در دست داشت اشک ".ببخشید

ایـن اتفـاق   . شنیدم که آتش یک پدر و مادر خوب دیگر را هم از ما گرفته و دختـر کوچکشـان را یتـیم بـاقی گذاشـته     
هاي آنهـا   اشک. حاال همه یکپارچه با او بودند ".تونستم ساکت بمونم دردهاي قدیمی رو براي من زنده کرد و من نمی

کـرد   او زمزمه می. ي او گذاشت مانطور که ریچارد بی حس ایستاده بود یک زن دستش را دور او شانهه. جاري بود علناً
  .است متأسفکه چقدر 

 لطفاً. کنیم، شریک هستید دونم که چند نفر از شما در این دردي که من و برادرم هر روز با اون زندگی می من نمی"
یکی از دوستانش توسط آتش صدمه دیده یا کشته شده، دستش رو بلند ش یا  اونایی از شما که یکی از اعضاي خانواده

  .تعداد زیادي دست باال رفت، و بعضی از افراد ناله سر دادند ".کنه

. اینجا، دوستان من، رنج و عذاب همینجا در بین ماست": کرد با صدایی گرفته گفت در حالی که دستانش را باز می
  ".نگاه کنیم نیازي نیست به بیرون از این اتاق

وقتـی کـه   . ي آن ترس و مصیبت برایش زنده شده بود، سعی کرد بغض در گلویش را فـرو ببـرد   ریچارد که خاطره
کـرد پدرشـان او را فریـب داده،     ریچارد و برادرش روي یک تخت در اتاق عقبی خوابیده بودند، یک مرد که تصور مـی 

کشـید و بـا او دعـوا     درحالی که آن مرد پدرش را بیرون می. بود عصبانی شده بود و چراغی را از روي یک میز انداخته
ور بیرون آورده بود، و بعد براي نجات چیزي به داخل خانه دویده بود، و  ي شعله کرد، مادرش او و برادرش را از خانه می

هاي مادرش آن مرد  غصداي جی. آنها هیچ وقت نفهمیدند دنبال چه چیزي دوباره به خانه برگشته. زنده زنده سوخته بود
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با اندوه و احسـاس گنـاه   . را سر عقل آورده و او و پدرش تالش کرده بودند تا مادرش را نجات دهند، اما نتوانسته بودند
  .است، فرار کرده بود متأسفزد که  کرد و فریاد می بخاطر آن کاري که باعث شده بود، آن مرد در حالی که گریه می

اش را باال  مایکل شانه. ا توضیح داده بود که این عاقبت عصبانیت و خشم یک مرد استپدرش هزاران بار براي آنه
کم ترس از خشم خودش را در او نهادینه کرده بود، و هربـار کـه    این کم. سپرد انداخت، و ریچارد آن را به قلبش می می

  .کرد خشمش نزدیک بود بیرون بیاید، او آن را خفه و سرکوب می

  .کرد، آتش مادرشان را نکشته بود، خشم کشته بود یمایکل اشتباه م

در حالی که دستانش به نرمی در اطرافش آویزان بوده و سرش پایین افتاده بود، مایکل دوباره به آرامـی شـروع بـه    
او سرش را با نـاراحتی تکـان    "تونیم بکنیم تا دوستانمون رو از خطر آتش دور نگه داریم؟ ما چه کار می". صحبت کرد

  .دونم دوستان من، من هم نمی". ددا

اما من براي این مشکل یک کمیسیون تشکیل میدم، و اصرار دارم که هر شهروند نگرانی با پیشنهاداتش پا پیش "
  .ما با هم یه کاري انجام خواهیم داد. تونیم یه کاري انجام بدیم ما با هم می. در اتاق من همیشه باز هست. بگذاره

ترسـم یـادآوري    لطفاً منو ببخشید، و اجازه بدید تا برم و به برادرم دلداري بدم، چـرا کـه مـی   و حاال دوستان من، "
  ".مون براي اون غافلگیر کننده بود، و من باید از اون معذرت خواهی کنم تراژدي شخصی

شـد تعـدادي    مـی  درحالی کـه رد . کردند تا از میانشان عبور کند جمعیت براي او راه باز می. او از سکو به پایین پرید
  .شدند تا او را لمس کنند اما او به آنها توجهی نکرد دست به طرفش دراز می

یالن . جمعیت کنار رفتند. کرد داشت، خیره نگاه می ریچارد ایستاده بود و به برادرش که به سمت او گام برمی فقط ک
مردم به طرف غذا برگشـتند و در بـین خـود     .کردند هاي او به آرامی بازوي او را لمس می درکنارش باقی ماند، انگشت

ریچارد راست ایستاده بود و خشمش . مشتاقانه شروع به صحبت کردند، صحبت درباره خودشان و آنها را فراموش کردند
  .کرد را سرکوب می

نظـر تـو   ". گفـت  او به خودش تبریـک مـی   ".سخنرانی محشري بود". ي ریچارد ضربه زد مایکل با لبخند به شانه
  "؟چیه

چرا تو مرگ مادر رو وارد این کـردي؟ چـرا تـو بایـد بـه همـه       ". ریچارد به طرح مرمرهاي زیر پایش نگاه انداخت
  "کنی؟ ي اون بگی؟ چرا ازش این شکلی استفاده می درباره

م، امـا  متأسفشه و از این بابت  دونم باعث درد و ناراحتی می می". ي ریچارد گذاشت مایکل یک دستش را دور شانه
ي مـا رو   ها رو تو چشماشون دیدي؟ چیزایی که من شروع کردم همه اشک. تر الزم بود ین براي یه هدف خوب بزرگا
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من به چیزي که گفتم اعتقاد دارم؛ . کنه که برجسته و سرآمد بشه بره و به وستلند کمک می به طرف یه زندگی بهتر می
  ".رسما باید به مبارزه آینده با هیجان نگاه کنیم، نه با ت

  "و منظورت در مورد مرزها چی بود؟"

منظورم فقط همـین  ". لبخندش رفته بود ".من باید جلوتر از تغییرات حرکت کنم. همه چیز تغییر میکنه، ریچارد "
ما همه بایـد  . کنم که از اول براي بودن تا ابد ساخته شده باشن اصالً فکر نمی. مونن مرزها براي همیشه باقی نمی. بود

  ".اجهه با این موضوع آماده باشیمبراي مو

  "ها چیزي پیدا کردن؟ تو درباره قتل پدر چی پیدا کردي؟ ردیاب". ریچارد موضوع را تغییر داد

اون همیشه چیزهایی رو که متعلـق  . جورج یه پیرمرد احمق بود. ریچارد، بزرگ شو". مایکل دستش را عقب کشید
  ".یه نفر آدم عصبی با یه چاقوي گنده. ل آدم نادرستی بوده برداشتهاحتماال چیزي رو که ما. داشت بهش نبود برمی

اون ". زد متنفر بود صدا می» جورج«ریچارد از اینکه مایکل پدرشان را  "!دونی و خودت اینو می! این حقیقت نداره"
  ".هیچ وقت تو زندگیش چیزي رو ندزدیده بود

ده که تو حقی نسبت به اون  قت پیش مرده، معنی نمیفقط صرف اینکه تو چیزي رو برداري که صاحبش خیلی و"
  ".خواسته اون رو پس بگیره واضحه که یه نفر دیگه می. داري

  "دونی؟ چی پیدا کردي؟ تو از کجا اینا رو می": ریچارد پرسید

دن، اونا پیداش نکـر . گشته یه نفر دنبال چیزي می! خونه تیکه تیکه شده بود. این یه قضاوت عاقالنست! هیچ چی"
ها گفتند کـه هـیچ    ردیاب. این تمام چیزیه که اتفاق افتاده. جرج هم بهشون نگفته که اون کجاست و اونا هم کشتنش

تـو هـم   ". مایکل خیره نگاه کـرد  ".فهمیم که چه کسی این کار رو کرده ما احتماالً هرگز نمی. ردي پایی وجود نداشته
  ".بهتره که یاد بگیري با این واقعیت زندگی کنی

او نباید از مایکل بخـاطر پیـدا   . گشته کسی به دنبال چیزي می. رسید به نظر معقول می. ریچارد نفس عمیقی کشید
توانست هیچ ردي وجود  ریچارد متعجب بود که چگونه می. مایکل تالشش را انجام داده بود. نکردن قاتل عصبانی باشد

  .نداشته باشد

هـا   پس ایـن قضـیه ربطـی بـه توطئـه     ". فکر دیگري او راتکان داد ".شاید تو درست میگی، مایکل. ممتأسفمن "
  "نداشته؟ کار اون مردایی که دنبال تو بودن نبوده؟
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براي مـن  . شه اون مشکل داره ترتیبش داده می. هیچ ربطی به اون نداشته. نه، نه، نه". مایکل دستش را تکان داد
  ".هنگران نباش، من در امنیت هستم، همه چیز کامالً درست

  .ي مایکل حالتی از رنجش به خود گرفت چهره. ریچارد سرش را تکان داد

تونستی حداقل خودت رو تمیز کنی؟ اصالً این  خوب، برادر کوچولو، چرا تو اینطور سر و وضعت آشفته هست؟ نمی"
  ".اشتیتو چندین هفته بوده که از این جشن خبر د. طور نبوده که از قبل خبر این مراسم رو نداشته باشی

یالن شروع به صحبت کرد ریچارد فرامـوش کـرده بـود کـه او هنـوز کنـارش       . قبل از اینکه او بتواند جواب دهد، ک
  .ایستاده است

اون اومده بود تا من رو به طرف هارتلند راهنمایی کنه و من تـاخیر  . لطفاً برادرت رو ببخش، این تقصیر اون نبوده"
  ".چشم شما نیفتاده باشه امیدوارم که به خاطر من از. داشتم

  "و شما؟". نگاه مایکل قبل از اینکه دوباره به او صورت کیالن برگردد در طول او حرکت کرد

ل هستم". ایستاد، پشتش را صاف کرد کیالن در حالی که راست می یالن آمن من ک."  

و . همـراه بـرادرم نیسـتی   کردم،  پس شما اونطور که من فکر می". مایکل لبخند کوچکی زد و تعظیم کوچکی کرد
  "تونم بپرسم شما از کجا سفر کردید؟ می

  ".شناسید من مطمئنم که شما اونجا را نمی. یک جاي کوچک، خیلی دور"

  "مونی؟ تو شب اینجا می". مایکل روي جواب بحثی نکرد، اما در عوض رویش را به طرف برادرش برگرداند

  ".گشته یاون دنبال من م. باید برم زِد رو ببینم. نه"

هیچ سودي از گذرونـدن وقتـت بـا اون پیرمـرد دهـاتی      . تو باید دوستاي بهتري پیدا کنی". لبخند مایکل محو شد
یالن برگشت ".بري نمی شما، عزیزم، امشب مهمان من خواهید بود". او دوباره به سمت ک."  

  ".اي دارم هاي دیگه من برنامه": کیالن با احتیاط گفت

یالن برد و دور کمرش حلقه کرده و بدن او را محکم به سمت خودش کشیدمایکل دو دستش را ب پایش . ه پشت ک
  .هاي او فشرده شده بود بین ران

  .به سردي شبی زمستانی شده بودمایکل لبخند  ".تغییرشون بده"
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یالن محکم و خطرناك بود ".دستات، رو، بردار" هر دو به چشمان یکدیگر خیره شده بودند. صداي ک.  

  "!تمومش کن! مایکل". داد باور کند توانست کاري را که برادرش انجام می نمی. چارد متحیر مانده بودری

هایشـان   هاشان نزدیک به هـم و چشـم   صورت. هیچ کدام به ریچارد محل نگذاشتند و به مواجهه با هم ادامه دادند
کـرد کـه هـر دوي آنهـا      او احساس می. کرد می ریچارد کنار آنها ایستاده بود احساس درماندگی. دوخته شده به هم بود

  .هایش محکم و آماده نادیده گرفتن احساسش بودند بدنش منقبض بود، ماهیچه. خواهند او از این ماجرا کنار بایستد می

  ".تونم عاشقت بشم فکر کنم می. دي تو حس خوبی به آدم می": مایکل نجوا کرد

یالن آهسته و کنترل شده بود صدایش همـوار و مهـار شـده بـود     ".دونی حتی نصفش رو هم نمیتو ". تنفس ک ." 
  ".حاال، دستت رو بکش

ي مایکـل گذاشـت، درسـت زیـر      اش را روي سینه وقتی مایکل این کار را نکرد، کیالن آهسته ناخن انگشت اشاره
شـروع بـه کشـیدن     همانطور که آنها به هم خیره شده بودند، او به آهستگی، خیلی آهسته،. گودي کوچک زیر گردنش

. خون روي پوست به صورت جویبارهـایی کوچـک بـه راه افتـاد    . داد ناخنش به سمت پایین کرد و گوشت را شکاف می
او دستهایش را به سرعت . براي مدت کمی مایکل حرکتی نکرد، اما بعد دیگر چشمهایش نتوانستند درد را مخفی کنند

  .تلو خورد باز کرد و یک قدم به عقب تلو

یال ن بدون نگاه به پشت سرش، به سرعت از خانه بیرون رفتک.  

یالن بیرون رفت ریچارد به برادرش نگاه خشمگینی را که نمی توانست سرکوب کند، حواله کرد و به دنبال ک.  
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  فصل چهارم

  

یالن برسد ریچارد مسیر پیاده یالن زیر نور خورشید عص. رو به سمت جاده را دوید تا به ک رگاهی قـدم  همانطور که ک
هنگامی که او به یک درخت رسـید ایسـتاد و منتظـر    . زد، موهاي بلند و لباسش در پشت سرش در هوا شناور بودند می
  .هایش را پاك کرد براي دومین بار در آن روز، او خون روي دست. شد

  .شد یده نمیدر صورت آرامش نشانی از هیچ احساس خاصی د. ي او را لمس کرد، او برگشت وقتی ریچارد شانه

یالن، معذرت می" خوام ک......."  

یالن وسط حرف او پرید کرد کاري که برادرت کرد با من نبود او داشت این کار را با تو می. معذرت نخواه". ک."  

  "با من؟ منظورت چیه؟": ریچارد با سردرگمی گفت

اون میدونست که من همراه تـوام   .اون احمق نیست، ریچارد ". صورت او نرم شد ".برادرت به توحسودیش میشه"
  ".شد و حسودیش می

او از دست مایکل عصبانی بود، و . ي مایکل به راه افتاد ریچارد دست او را گرفت و به طرف پایین جاده، دور از خانه
  .کند کرد که پدرش را از خودش ناامید می او احساس می. همزمان از عصبانیت خودش شرمنده بود

م متأسـف مـن  . کنه داره اون کنسول اوله؛ اون هر چیزي رو که هرکسی آرزوش رو می. کنه ه نمیاین کار منو توجی"
  ".که هیچ کاري براي متوقف کردنش نکردم

اگه تو جلوي . خواد اون همه چیز تو رو می. کردم این کاري بود که من باید می. خواستم که تو کاري بکنی من نمی"
امـا  . تـوي اون پیـروز بشـه   حتماً  شد که مجبور بود اي می براش تبدیل به مبارزه گرفتی، اونوقت داشتن من اون رو می

خواست  تو دلت می. گذشته از این، کاري که درباره مادرت با تو کرد، بدتر بود. اي به من نداره اینطوري اون دیگه عالقه
  "که من به جاي تو مداخله کنم؟

  ".نه، این کاري نبود که تو انجام بدي". بانیتش را سرکوب کرداو عص. ریچارد نگاهش را به سمت جاده برگرداند

. شدند اما همـه تمیـز و قابـل سـکونت بودنـد      تر می ها کوچکتر و به هم نزدیک رفتند، خانه همانطور که آنها راه می
هوا تمیز . هندبعضی از اهالی با مغتنم شمردن هواي صاف بیرون آمده بودند تا قبل از زمستان تعمیرات الزم را انجام د

دانست که با این هواي خشک شب سردي را در پیش رو خواهند داشت؛ شبی مناسب بـراي   و سرزنده بود و ریچارد می
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هاي سفید محصور شده بودند فضایی مناسب  هایی که با نرده حیاط. آتشی از چوب سپیدار، آتشی معطر ولی نه زیاد داغ
هـاي   اي زیاد از جاده در پشت این حیاط هاي کوچک روستایی با فاصله کلبه .کردند را براي باغچه هایی بزرگ مهیا می

  .ي آویزان یک درخت بلوط برگی کند رفت از شاخه ریچارد همینطور که راه می. بزرگ قرار داشتند

نا چرا تو خیلی باهوش و دقیقی، منظورم اینه که درباه اینکه او. دونی درباره مردم خیلی چیزا می رسه که به نظر می"
  ".کنن کارهایی رو می

یالن شانه فکر کنم". اش را باال انداخت ک."  

  "براي همینه که اونا در تعقیبت هستن؟". هایی ریز را از برگ کند ریچارد تکه

یالن به سمت او نگاه کرد و هنگامی که نگاه ریچارد به صـورت او رسـید، جـواب داد    همینطور که راه می رفتند، ک .
  ".ترسی یکی از دالیلی که به تو اعتماد دارم اینه که تو نمی. کنن چون از حقیقت وحشت دارن یب میاونا منو تعق"

. دهد، اما از آن خوشش آمـده بـود   با اینکه مطمئن نبود این جواب چه معنایی می. ریچارد با این تعریف لبخندي زد
  "خواي؟ خواي به من لگد بزنی، می تو که نمی"

یالن آمدلبخندي وسیه به صورت  اي فکر کرد، لبخندش محو شد و ادامه  او براي لحظه ".شی داري نزدیک می". ک
تـر   هر چی بیشتر بهت بگم، خطر براي هـر دومـون بـزرگ   . م ریچارد، ولی فعال تو باید به من اعتماد کنیمتأسف": داد

  "هنوز دوستیم؟. میشه

  "روزي همشو بهم میگی؟ اما یه". ریچارد اسکلت برگ را دور انداخت ".هنوز دوستیم"

یالن در تایید سرش را تکان داد کنم دم که اگه بتونم این کارو می قول می". ک."  

  ".هستم» جستجوگر حقیقت«به هر حال من یه . خوبه": ریچارد با خوشحالی گفت

یالن ناگهان در جایش متوقف شد، آستین پیراهن او را گرفت و او را چرخاند تا با چشمان گرد شده اش روبرو شود ک.  

  "چرا این حرف رو زدي؟": او پرسید

اون میگه که . از وقتی که من کوچیک بودم. زنه د منو اینطوري صدا می؟ زِ»جستجوگر حقیقته«چی رو؟ منظورت "
ریچارد از  ".»جستجوگر حقیقت«کنم، براي همین به من میگه  من همیشه براي فهمیدن حقیقت مطالب پافشاري می

یال چطور مگه؟": چشمهایش را باریک کرد و پرسید. ن تعجب کرده بودآشفتگی ک"  

یالن دوباره به راه رفتن ادامه داد چیزي نیست". ک."  
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کـم   هـا کـم   نیازش براي دانستن جواب. رسید که ریچارد به موضوع حساسی اشاره کرده است به طریقی به نظر می
کردنـد چـون از حقیقـت     ودش فکر کرد، دیگران او را تعقیب مـی او با خ. کرد داشت به زور راه خود را در ذهنش باز می

یالن ناراحت شده بود» جستجوگر حقیقت«ترسیدند، و وقتی هم که او گفته بود یک  می ریچارد فکر کرد کـه  . است، ک
  .شاید او به این خاطر ناراحت شده که این حرف باعث شده براي ریچارد نیز نگران شود

  "کیا هستن؟ اونایی که تو رو تعقیب میکنن؟» اونا«گی تونی حداقل به من ب می"

یالن همینطور که کنار او راه می دانسـت کـه آیـا او اصـالً      ریچـارد نمـی  . رفت، به نگاه کردنش به جاده ادامه داد ک
  .دهد یا نه، اما باالخره او جواب داد جوابش را می

م نپـرس؛ دلـم   لطفـاً حـاال چیـز بیشـتري از    . هسـت  1اسم اون دارکـن رال . اونا پیروان یه مرد خیلی شرور هستن"
  ".د به اون فکر کنماخو نمی

ن رال دانست خوب، حاال ریچارد اسم او را می. دارک.  

هـاي   آنها از میان تپه. داد تا خنک شود هاي جنگل هارتلند بود، به هوا اجازه می خورشید عصرگاهی که در پشت تپه
ریچارد کـه دسـتش زخمـی شـده بـود و      . زدند آنها حرف نمی. گذشتند می شیب جنگل درختان سخت چوب کوتاه و کم

یک حمام و یک رختخواب گرم، چیزي بود که . اي به صحبت کردن نیز نداشت رفت، اصالً عالقه سرش کمی گیج می
یالن بدهد؛ او در صندلی محبوبش می. خواست او می یرجیـر  خوابید، همان که ج او فکر کرد که بهتر است تخت را به ک

  .کرد رسید؛ روزي طوالنی را گذرانده بود و تمام بدنش درد می این هم به نظر خوب می. کرد صدا می

یالن را به طرف مسیري کوچک به سمت باال چرخاند که به خانه او . رسـید  اش مـی  در کنار یک درخت سپیدار، او ک
یالن نگاه کرد که جلوتر از خودش در مسیر باریک راه می هایی را که در عرض مسیرشان تنیده  و تار عنکبوت رفت به ک

  .کرد شدند، از دست و صورتش پاك می شده بودند و توسط کیالن پاره می

عالوه بر چاقو و دیگر چیزهایی که او فراموش کرده بود با خـود بـردارد،   . ریچارد شدیدا مشتاق بود تا به خانه برسد
  .اشت، چیزي خیلی مهم که پدرش به او داده بودد چیز دیگري نیز بود که او باید با خود می

پدرش او را نگهبان یک راز کرده بود، او را محافظ یک کتاب سري کرده بود و به ریچارد چیزي داده بود تا همیشه 
آن را داشته باشد، به عنوان مدرکی براي مالک حقیقی کتاب که این کتاب دزدیده نشده است، بلکـه بـراي محافظـت    

ریچارد آن را به یـک بنـد چرمـی    . آن یک دندان نیش بود مثلث شکل بود، با طول سه انگشت. شده استنجات داده 
  .توانست ثابت کند که پدرش یک دزد نبوده است بدون آن، او نمی. آویز کرده بود تا بتواند آن را دور گردنش بیندازد

                                                           
1 Darken Rahl 
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کـم جـاي خـود را بـه سـرو       لوط و سپیدار کمي باز سنگی و مسطح، درختان افرا، ب کمی باالتر، بعد از یک محوطه
هـاي سـوزنی آن را    اي از برگ داد و بجاي آن فرشی ساکت و قهوه کف جنگل رنگ سبز خود را از دست می. دادند می
او بـا مالیمـت آسـتین    . افتاد کم حسی ناراحت کننده به فکر و جانش می رفتند، کم همینطور که باهم راه می. پوشاند می

یالن را با شست و انگشت اشاره گرفت، و او را به عقب کشید ک.  

یالن نگاهی به او انداخت و بدون هیچ سوالی اطاعت کرد ".بزار من اول بروم": با صدایی پایین گفت براي نـیم  . ک
هـاي نزدیـک بـه مسـیر را      ساعت بعد، او سرعت حرکتشان را کم کرد و تمام سطح زمین را بررسی کرده و تمام شاخه

ریچارد در پاي آخرین برآمدگی قبل از خانه توقف کرده و بـه حالـت خمیـده خودشـان را بـه پشـت       . کرد میبازررسی 
  .ها برد اي از سرخس مجموعه

یالن پرسید مشکل چیه؟": ک"  

 ".اما یه نفر همین بعدازظهر از مسیر باال اومده. شاید هیچی": نجواکنان گفت. ریچارد سرش را به طرفین تکان داد
  .ي کاج را برداشت و مدتی به آن نگاه کرد و سپس آن را دور انداخت ي له شده وهاو یک می

  ".دونی تو از کجا می"

یه نفر از مسیر باال اومده و اونا رو . هیچ تار عنکبوتی توي مسیر نیست". او به باالي تپه نگاه کرد "ها تار عنکبوت"
  ".تنن، بنابراین هیچ تار عنکبوتی نیستها وقت کافی نداشتن تا دوباره تا ب عنکبوت. پاره کرده

  "کنه؟ اي هم باالي این مسیر زندگی می کسِ دیگه"

  ".شه ولی از این مسیر خیلی استفاده نمی. کرده شاید فقط کار یه مسافر باشه که از اینجا عبور می. نه"

یالن با بهت اخم کرد من هر ده قدم اونا رو از روي . نها همه جا بود رفتم، تار عنکبوت وقتیکه من جلوتر راه می". ک
  ".کردم صورتم پاك می

تمام روز هیچ کسی از اون قسمت مسیر باال نیومده، . این همون چیزیه که من دارم میگم": ریچارد نجواکنان گفت
  ".ي باز که گذشتیم دیگه هیچ تاري وجود نداشت ولی از محوطه

  "چطوري این ممکنه؟"

ي با از جنگل بیرون اومده و بعد  یا اینکه کسی تو اون محوطه. دونم من نمی". ادریچارد سرش را به طرفین تکان د
یالن نگـاه کـرد   ".از مسیر باال رفته، که راه خیلی سختی براي مسافرته یـا اینکـه از آسـمون    ". ریچارد به چشمهاي ک

  ".بیا چشمامون رو باز و تیز نگه داریم. ي من باالي این تپه هست خونه. افتاده
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ریچـارد  . کردنـد  ها را چک می ارد با احتیاط خودشان را از برآمدگی مسیر باال برد و هر دو حال راه رفتن درختریچ
او بدون دندانی که پدرش . توانست خواست که به سمت دیگر فرار کنند، و خودشان را از آنجا دور کند، اما نمی دلش می

  .کرد براي مراقبت به او سپرده بود فرار نمی

ها شکسته بودند و در  پنجره. اش نگاه کردند ي قسمت برآمده آنها پشت یک کاج بزرگ دوال شدند و به خانهدر باال
  .وسایلش روي زمین پراکنده شده بودند. کرد، حاال باز بود که همیشه آن را قفل می

  ".ي پدرم اینجا رو حسابی گشتن، درست مثل خونه". ریچارد ایستاد

یالن لباس او را چنگ ز د و او را پایین کشیدک.  

شاید اون رفته تو درست مثل کاري که . ممکنه پدر تو هم همینطور به خونه اومده! ریچارد": با عصبانیت نجوا کرد
  ".خواي بکنی، و بعد اونا منتظرش بودند تو می

. ه خانه نگاه کـرد او ب. کرد، انگشتانش را درموهایش فرو برد ریچارد در حالی که فکر می. گفت او مطمئناً درست می
از آنجا که این تنها در بـود هـر کسـی انتظـار     . پشت خانه به طرف جنگل ایستاده بود و درش به سمت محوطه باز بود

  .شدند اگر آنها داخل خانه بودند، آنجا منتظر می. داشت که او از همین راه به داخل برود

مـن بـدون اون از اینجـا    . زي هست که باید برش دارمبسیار خوب، اما تو خونه یه چی": ریچارد نیز نجواکنان گفت
  ".شیم تونیم یواشکی خونه رو دور بزنیم و بریم پشتش، من از اونجا میرم تو و بعد از اینجا دور می ما می. رم نمی

یـان  آنهـا راه خـود را م  . خواست او را تنها در جاده منتظر بگـذارد  داد او را با خودش نبرد، اما نمی ریچارد ترجیح می
. اي زیـاد از خانـه گذشـتند    هاي پرپشت که خانه را احاطه کرده بودند، با فاصله داخل درختان ادامه دادند و از میان بوته

یالن اشاره کرد تا منتظر بماند ـیالن از ایـن   . وقتی به جایی رسیدند که او باید از آنجا به پشت خانه نزدیک شود، به کک
خواست که آنها بتوانند کیالن  اگر کسی داخل آنجا بود، او نمی. ایی براي بحث نگذاشتایده خوشش نیامد، اما ریچارد ج

  .را هم بگیرند

یالن را زیر یک درخت سرو تنها می گذاشت، با احتیاط به طرف خانه حرکت کرد، و مسـیري   ریچارد، در حالی که ک
. هاي سوزنی حرکـت کنـد   ، روي مناطقی با برگهاي خشک مار مانند را ادامه داد تا به جاي گام برداشتن بر روي برگ

با احتیاط درحالی که . هیچ صدایی نشنید. ي اتاق خواب پشتی را دید، ساکن ایستاد و گوش داد باالخره وقتی که پنجره
یک مار از کنار . کرد نزدیک پایش چیزي حرکت می. تپید، آهسته و به حالت دوال چند قدم برداشت قلبش به شدت می

  .او منتظر شد تا آن دور شود. ید و عبور کردپایش خز
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اش که اثر باد و باران بر آن معلوم بود، به آهستگی دستش را روي قاب چوبی خالی پنجره  در کنار دیوار پشتی خانه
توانسـت   ها شکسته شـده بودنـد و او مـی    بیشتر شیشه. اي باال آورد که بتواند داخل را ببیند گذاشت و سرش را به اندازه

هاي  هاي با ارزشش تکه پاره شده بودند و برگه کتاب. تختخواب پاره پاره شده بود. بیند که اتاقش حسابی به هم ریختهب
در آنطرف اتاق در به سمت اتاق جلوي نشیمن تا حدي باز بود، اما نـه بـه   . کاغذ روي تمام سطح زمین پخش شده بود

گذاشت، در همیشه براي خودش در همین حالـت قـرار    ر در میبدون تکه چوبی که زی. حدي که بشود پشت آن را دید
  .گرفت می

ي پایینی تخت قرار داشت و  زیر پنجره پایه. به آهستگی سرش را از پنجره باال آورد و به تختش در پایین نگاه کرد
. ها را گذاشته بـود درست همانجایی که آن. داشت آویزان بودند از آن کوله پشتی و بند چرمی که دندان را در آن نگه می

  .او دستش را باال آورد و به آرامی آن را از پنجره وارد اتاق کرد

ایـن صـداي   . از ترس خشـکش زد . شناخت آمد، صدایی که آن را بخ خوبی می صداي جیرجیري از اتاق جلویی می
ندلی اسـت و او  کرد آن صـدا جزئـی از شخصـیت صـ     او هیچ وقت آن را تعمیر نکرده بود، چون فکر می. صندلیش بود

کسـی در  : هیچ شکی نبود. بیصدا خودش را عقب و پایین کشید. توانست به خودش اجازه دهد که آن را تغییر دهد نمی
  .اتاق جلویی روي صندلی او نشسته بود و منتظر او بود

ي  یک سنجاب روي یک کنده. ي چشمش چیزي دید، و باعث شد سرش را به سمت راست بگرداند ریچارد از گوشه
کنم شروع نکن به جیغ جیـغ   لطفاً، خواهش می: او ناامیدانه با خودش فکر کرد. کرد پوسیده نشسته بود و به او نگاه می

ي درخت به روي  سنجاب براي مدتی طوالنی به او نگاه کرد، بعد از تنه. کردن که بخواي من رو از قلمروت بیرون کنی
  .شد درختی پرید، از آن به سرعت باال رفت و دور

در هنوز همانطوري که قبالً بود . ریچارد نفسش را بیرون داد و خودش را باال کشید تا دوباره از پنجره نگاهی بیندازد
ي تخـت   به سرعت دستش را تو برد و کوله پشتی و نوار چرمی همراه بـا دنـدان را بـا احتیـاط از روي پایـه     . مانده بود
چاقویش روي میز . داد به دنبال کوچکترین صدایی از پشت در گوش می در تمام مدت با چشمانی درشت شده. برداشت

اش را از میان پنجره عبـور داد و   او کوله پشتی. شانسی براي برداشتن آن نبود. کوچکی در آن طرف تختش قرار داشت
  .هاي شکسته برخورد کند مواظب بود که نگذارد آن با بقایاي شیشه

صدا از راهی که آمده بود برگشت و با تمایل شدیدش براي دویدن  ریع اما بیریچارد با غنیمت جنگی در دستش س
او سـرش را از  . کنـد  فت به پشت سرش نگاه کرد تا مطمئن شود که کسی تعقیبش نمی در حالی که می. کرد مقابله می

دندان را ببیند؛ این فقط داد کسی  او هیچ وقت اجازه نمی. میان حلقه بند چرمی گذراند و دندان را زیر پیراهنش انداخت
  .براي نگهبان کتاب محرمانه بود تا ببیند
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یالن همان جایی که او را تنها گذاشته بود منتظرش بود ریچـارد  . وقتی او را دید، به سرعت روي پاهایش ایستاد. ک
انداخت،  ي چپش می درحالی که کوله را روي شانه. انگشتش را روي لبانش گذاشت تا به او بفهماند که باید ساکت بماند

یالن گذاشت تا او را همراه خود حرکت دهد خواست از راهی که آمـده   چون نمی. دستش دیگرش را با مالیمت پشت ک
یالن را از میان جنگل به جایی که جاده باالتر از خانه کـرد، هـدایت کـرد    ي او شروع ادامـه پیـدا مـی    بودند برگردد، ک .

درخشیدند و هـردوي آنهـا نفسـی از روي راحتـی      خرین پرتوهاي نور خورشید میتارهاي عنکبوت در عرض مسیر در آ
  .پیش زِد. برد خواست می تر و بسیار صعب العبورتر بود، اما آنها را به همان جایی که او می این مسیر طوالنی. کشیدند

آن بود که بتوان در شـب در   تر از ي پیرمرد دورتر از آن بود که بتوان قبل از شب به آن رسید و جاده خطرناك خانه
تا جایی . اش منتظر آنها بود دور شود تواند از هرکسی که در خانه خواست تا جایی که می آن حرکت کرد، اما ریچارد می

  .دادند که نور بود آنها به راه رفتن ادامه می

اشد که پـدرش را بـه قتـل    توانست همان کسی ب اش بود، می با وحشت او به این فکر افتاد که آیا کسی که در خانه
ممکن بود که آنها همـانطور کـه منتظـر آمـدن او     . ي پدرش تکه پاره شده بود اش درست مثل خانه خانه. رسانده بودند

کرد کـه   توانست این همان فرد باشد؟ ریچارد آرزو می بودند براي پدرش هم منتظر آمدن پدرش نیز بوده باشند؟ آیا می
داد که از  ، یا حداقل ببیند که چه کسی است، اما چیزي در درونش به شدت به او هشدار میتوانست با او مواجه شود می

  .آنجا دور شود

مطمئناً چیزي در درونش به او وجود . او عنان تخیلش را خیلی آزاد گذاشته بود. این افکار را از ذهنش بیرون ریخت
ن االن نیز یک بار در آن روز جان سـالم بـه در بـرده بـود،     او تا همی. گفت که دور شود داد، به او می خطر را هشدار می

یک دفعه اعتماد کردن به شانس کاري احمقانه بود، و براي دومین بـار اعتمـاد   . توانست جایی که بطور طبیعی نباید می
  .بهترین چیز این بود که فرار کنند. کردن به آن بدترین نوع غرور بود

توانست مطمئن شود که هیچ ربطـی   توانست او را ببیند، می کاش می کرد که اي یبا این حال، باز هم ریچارد آرزو م
ي پدرش در هم بشکند؟ اگر این همان فـرد بـود چـه؟ او     ي او را، مانند خانه چرا باید کسی خانه. به پدرش وجود ندارد

  .سوخت یاو در اشتیاق فهمیدن این مطلب م. خواست بداند چه کسی پدرش را به قتل رسانده است می

خواست بفهمد که او چگونه کشـته   ي او ببیند، اما بازهم می با اینکه به او اجازه نداده بودند تا بدن پدرش را در خانه
شکم پدرش پاره شده و تمام محتویات . چِیس به او گفته بود، خیلی با مالیمت، اما براي او تعریف کرده بود. شده است

کـرد؟   توانست این کار را انجام دهد؟ چرا باید کسی ایـن کـار را مـی    کسی می چه طور. آن روي زمین پخش شده بود
  .ریچارد بغض در گلویش را فرو برد. شد سرگیجه بگیرد کرد فکر کردن دوباره به آن باعث می ها حالش را بد می این

یالن او را با تکانی از افکارش بیرون کشید "خوب؟" صداي ک.  
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  "چی؟ چی خوب؟"

  "ي رو که رفته بودي برداري، برداشتی؟خوب، اون چیز"

  ".آره"

  "خوب اون چی بود؟"

  ".داشتم من باید کوله پشتیم رو برمی. اون چی بود؟ اون کوله پشتی من بود"

یالن هر دو دستش را به کمرش گذاشت و با اخم به طرف او برگشت ریچارد سایفر، تو از من توقـع داري بـاور   ". ک
  "ر کوله پشتیت به خطر انداختی؟کنم که جونت رو فقط به خاط

یالن، تو داري به خوردن یک لگد نزدیک می" توانست لبخندي بزند ریچارد نمی ".شی ک.  

یالن به یک طرف کج شد، و همچنان چپ چپ به او نگاه می اش  کرد، اما توضیح ریچـارد تنـدي را از چهـره    سر ک
  ".صفانستمنصفانست، دوست من، من": کیالن به نرمی گفت. بوده بود

  .جواب آن را بگیرد پرسد، توانست بگوید که کیالن کسی است که عادت دارد وقتی سوالی می ریچارد می

----|-  

تواننـد شـب را در آنهـا     وقتی نور محو شد و رنگها تبدیل به خاکستري شدند، ریچارد به فکر جاهایی افتاد کـه مـی  
هاي مختلف از آنان استفاده کرده  شناخت که بارها در موقعیت یاو چند درخت کاج خودسر را در طول مسیر م. بگذرانند

توانست درخت قد بلند را کـه در   او می. ي باز، کمی جلوتر در مسیرشان بود ي منطقه یکی از آنها درست در حاشیه. بود
یالن را به بیرون از جاده به سمت آن درخت ه. ي رنگ صورتی محو آسمان پیدا بود، ببیند زمینه دایت کرداو ک.  

کرد که پدرش هیچ وقت او را  او آرزو می. زدند اسرارش به او غر می. زد دندانی که از گردنش آویزان بود به او غر می
فکري که در پشت خانه به ذهنش رسیده بود و آنموقع آن را نادیده گرفته بود، دوباره بـه  . کرد نگهبان کتاب اسرار نمی

شاید . هاي در خانه با خشم و عصبانیت تکه پاره شده بودند رسید که کتاب به نظر می. زور ذهنش را به خود مشغول کرد
اما این غیر ممکن بـود؛    گشتند؟ شد اگر آنها دنبال کتاب سرّي می چه می. چون هیچکدام از آنها کتاب مورد نظر نبودند

  .هیچ کسی غیر از صاحب حقیقی کتاب از آن خبر نداشت

این فکر بعیدتر از آن بود که بتوان آن را درنظـر  . و موجودي که دندان از آن کنده شده بود.......و خودش... و پدرش
  .او به سختی تالش کرد تا آن را از ذهنش بیرون کند. گرفت، بنابراین او تصمیم گرفت که آن را کنار بگذارد
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کشید، رمقش  انه انتظارش را میترس، از آن چیزي که در کوهستان بالنت برایش اتفاق افتاد، و آن چیزي که در خ
رسـیدند   تر از آن به نظر می رفت، پاهایش تقریباًسنگین درحالی که روي زمین خزه گرفته به آرامی راه می. را گرفته بود

ي باز برسد، ایستاد تا یک حشـره را کـه در    ها به محوطه درست قبل از اینکه از میان بوته. که بتواند آنها را حرکت دهد
  .زدن گردنش بود بکشد حال نیش

یالن مچش را گرفت در میان ضربه زدن ک.  

  .دست دیگرش دهان او را محکم نگه داشت

  .حرکت شد ریچارد سفت و بی

یالن به چشمان او نگاه کرده و سرش را به معناي نفی تکان داد، بعد مچش را رها کرد همینطور که هنـوز یـک   . ک
اش، ریچـارد   از حالـت چهـره  . دستش دیگرش را پشت سر ریچارد گذاشت دستش را روي دهان ریچارد نگه داشته بود

یالن آهسته او را به سمت پـایین کشـید، و ریچـارد بـا     . ترسد که مبادا ریچارد صدایی تولید کند دانست که او می می ک
  .همراهی کردنش به او نشان داد که از او اطاعت خواهد کرد

یالن با چشمانش به محکمی دستانش او  کرد صورتش را  درحالی که هنوز به چشمان او نگاه می. را نگه داشته بودک
  .ي خود احساس کند توانست گرماي نفسش را روي گونه آن قدر به صورت ریچارد نزدیک کرد که ریچارد می

دقیقا همون ". چنان صداي نجوایش آهسته بود که ریچارد مجبور بود براي شنیدن تمرکز کند ".به من گوش کن"
یالن باعث می حالت چهره ".اري رو که میگم انجام بدهک هر اتفـاقی  . تکون نخور". شد او از پلک زدن هم بترسد ي ک

بگذار ". ریچارد کمی سرش را به نشان فهمیدن تکان داد. او صبر کرد ".میریم وگرنه ما می. افتاد تو هیچ حرکتی نکن
  .ریچارد دوباره سرش را تکان داد. بر کرداو دوباره ص ".میریم حشرات نیشت بزنن وگرنه ما می

ریچارد به آرامی سرش را حرکت داد، فقـط  . ي باز نگاه کند ي چشمانش به او فهماند که به آنطرف محوطه با اشاره
یالن دستش را روي دهان او نگـه داشـته بـود   . هیچ چیزي آنجا نبود. به حدي که بتواند آنجا را ببیند ریچـارد چنـد   . ک

  .شنید، مثل صداي یک گراز وحشیصداي خرخر 

  .بعد او آن را دید

یالن دستش را محکم تر روي دهان او فشار داد. بی اختیار خودش را عقب کشید ک.  

ي باز، نور محو غروب در دو چشم سبز رنگ درخشان که نگاهش را از روي سمت آنها میگذراند،  از آنطرف محوطه
ریچـارد  . ایش ایستاده بود، و تقریباًیک سر و گردن از یک آدم بلندتر بـود او مثل یک آدم، روي دو پ. منعکس شده بود
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زدند اما او تـالش کـرد تـا آن را نادیـده      حشرات گردنش را نیش می. حدس زد که وزن او باید سه برابر یک آدم باشد
  .بگیرد

یالن به جانور نگاه نمی. ریچارد دوباره به چشمان کیالن نگاه کرد سـت چـه چیـزي در آن سـمت     دان کرد؛ او مـی  ک
دهد  کرد، منتظر بود تا ببیند آیا او عکس العملی نشان می درعوض او هنوز به ریچارد نگاه می. ي باز منتظر است محوطه

یالن دستش را از روي . ریچارد دوباره سرش را تکان داد تا او را مطمئن کند. که جایشان را لو دهد بعد از آن بود که ک
حرکت میـان   طور که کیالن بی همین. آن را روي مچ دست او گذاشت و او را روي زمین نگه داشت دهان او برداشت و

. گذاشـت حشـرات بـه کارشـان ادامـه دهـد       چکید و او می هاي خون از گردنش می هاي نرم دراز کشیده بود، قطره خزه
هایی کوتاه و ضعیف آمد، و هر صداي خرخر. شد حس کند توانست هر نیش تیزي را که به گردنش وارد می ریچارد می

  .دو به آرامی سرشان را برگرداندند تا نگاه کنند

. داد وار و بـه پهلـو انجـام مـی     هایی اریب ي باز رفت، و حرکت با سرعت حیرت انگیزي جانور به طرف مرکز منطقه
رخشـان محوطـه را   خـورد، چشـمان سـبز د    درحالی که دم بلندش در هوا تکان مـی . کرد آمد خرخر می همانطور که می

جانور وحشی سرش را به یک طراف کج کرده و گوشهاي کوتاه و گردش را به جلو چرخانده و گوش . کردند جستجو می
اش با پوست نرم، صورتی رنگ و  شکم و سینه. پوست خزداري تمام بدنش به جز سینه و شکمش را پوشانده بود. داد می

حشـرات اطـراف   . خودنـد  هاي محکم در زیرشان موج برداشته و تکان مـی  براقی پوشیده شده بود که به همراه ماهیچه
گرداند، جانور  درحالی که سرش را به عقب برمی. کردند اش مالیده شده بود، وز وز می چیزي که روي پوست کشیده شده

هـایی بـه    نتوانست نفس گرمی را که در میان دندا ریچارد می. دهانش را باز کرد، در هواي سرد شب هیس هیس کرد
  .شدند را ببیند درشتی انگشتان خودش، تبدیل به بخار می

توانستند به عقب بخزند، یـا بـه    آنها نمی. ریچارد براي آنکه از وحشت فریاد نزند روي درد نیش حشرات تمرکز کرد
  .دانست که حیوان خیلی به آنها نزدیک است و خیلی هم سریع است سرعت فرار کنند؛ او می

بالفاصله حیوان با سـرعت از  . ست جلوي آنها صداي جیغی بلند شد و باعث شد ریچارد تکانی بخوردروي زمین در
یالن در مچ دست او فرو میرفتند، اما جز این او هیچ حرکتی نکرد. پهلو به سمت آنها دوید ریچارد از دیـدن  . انگشتان ک

  .ي حیوان فلج شده بود حمله

کردند، درست جلوي آنها به هوا جسته و دوباره جیغ کشید  ش پرواز مییک خرگوش، که حشرات در اطراف گوشهای
حیوان درست باالي سر آنها . ي جلویی در یک بلع پایین رفت نیمه. و در یک چشم به هم زدن جارو شده و دو تکه شد

. ش مالیـد ها را روي پوست صورتی سـینه و شـکم   ایستاد و محتویات شکم خرگوش را بیرون کشیده و مقداري از روده
یالن را نیش میزدند براي جشن گرفتن به طرف حیوان برگشتند نیمه دیگر . حشرات، حتی آنهایی که گردن ریچارد و ک

  .خرگوش بوسیله دو پاي عقبش گرفته شده و به دو نیم پاره شده و خورده شد
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یر پاي او بودنـد و هـر دو   هر دوي آنها درست ز. وقتی کارش تمام شد، جانور دوباره سرش را خم کرده و گوش داد
  .خواست فریاد بزند ریچارد می. نفسشان را نگه داشته بودند

ي نازکی که  توانست ضربان را در رگهایی که در پوسته در نورضعیف ریچارد می. هاي بزرگی از پشتش باز شدند بال
جـانور  . ي بـاز حرکـت کـرد    وطهجانور نگاه دیگري به اطراف انداخت و با سرعت در عرض مح. هایش بودند، ببیند بال

  .حشرات نیز با او رفته بودند. خودش را راست کرد، دو بار جست زده و از زمین جدا شد، و در مسیر مرز ناپدید گشت

ریچـارد  . زدند، و از شدت ترس از پا افتاده بودند هر دو در حالی که به پشت روي زمین افتاده بودند، نفس نفس می
او حرف آنهـا را بـاور   . خورد ي موجوداتی از آسمان گفته بودند که مردم را می رد که به او دربارهبه حومه نشینانی فکر ک

  .کرد او اکنون آنها را باور می. نکرده بود

زد و وقتی دیگر نتوانست آن را تحمل کند به پهلو چرخید، و روي  اش به پشتش سیخونک می چیزي در کوله پشتی
یالن هنوز به پشت روي . زد رق شده بود، و حاال در هواي سرد شبانگاه داشت یخ میاو خیس ع. یک آرنج تیکیه کرد ک

چند دسته از موهایش روي صورتش چسبیده بود، امـا بیشـر   . زد زمین ولو بود و چشمهایش را بسته و تند تند نفس می
  .آنها اطرافش روي زمین پخش شده بود

کـرد، بـراي    ریچارد احساس ناراحتی شدیدي براي او می. بود هاي قرمز او هم خیس عرق بود؛ اطراف گردنش لکه
رسید آنها را خیلی خوب  شد با هیوالهایی که به نظر می کرد که کیالن مجبور نمی او آرزو می. اش هاي در زندگی ترس
  .شناسد، مواجه شود می

یالن، اون چی بود؟" ک"  

دستش باال آمده و مقداري از موهایش را پشت . کشید کرد، نفسی عمیق او نشست، و درحالی که به ریچارد نگاه می
  .هایش ریختند باقی موها به جلوي شانه. گوشش ریخت

  ".اون یه گار دم دراز بود"

هـاي   به شکلی آن حشـره بایـد الي یکـی از چـین    . کیالن دستش را دراز کرده و بالهاي یکی از حشرات را گرفت
  .او خودش را به پشت روي زمین انداخته بود له شده باشدپیراهن ریچارد گیر افتاده باشد و وقتی که 

کشـن و   حشرات شکار رو از مخفیگاهش بیرون می. کنن گارها از اینها براي شکار استفاده می. ي خونه این حشره"
او  ".ما خیلی خـوش شـانس بـودیم   . مالن اونا یکمی از شکار رو بخاطر حشرات روي خودشون می. گیره گار اونا رو می

اگه یه گـار دم  . گارهاي دم دراز احمقند". ي خون را درست جلوي بینی ریچارد گرفت تا روي مطلبش تاکید کند رهحش
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او صبر کرد تا مطمئن شود کـه ریچـارد    ".ترن تر و خیلی باهوش گارهاي دم کوتاه بزرگ. کوتاه بود ما حاال مرده بودیم
  ".نشمر اونا حشراتشون رو می". دهد کامال به او گوش می

با یک . خواست تا این کابوس تمام شود او می. کرد ریچارد ترسیده، از پا افتاده و گیج شده بود و تمام بدنش درد می
  .زد اهمیتی نداد از روي ناامیدي روي پشتش یک افتاد و دیگر به چیزي که به پشتش سیخونک می  ناله

یالن، من دوست تو هستم" خواسـتی بـه مـن چیـز بیشـتري       حمله کردن و تو نمـی بعد از اونکه اون مردا به ما . ک
او تحمـل  . چشـمهایش بسـته بودنـد    ".افتـه بگـی، مـن هـم بهـت اصـرار نکـردم        ي اینکه چه اتفاقی داره مـی  درباره

تونه همون  دونم اون می تا اونجایی که من می. حاال یه نفر دنبال من هم هست". هاي نگاه کیالن را نداشت موشکافی
کنم حـق دارم کـه الاقـل     فکر می. تونم برم خونه دیگه حاال فقط تو نیستی؛ منم نمی. در من رو کشتهکسی باشه که پ

  .من دوست تو هستم، نه دشمنت. افته رو بدونم یمقدار از چیزایی که داره اتفاق می

تـا امـروز   . داد اي پیدا کرد که منو نجات زِد یه ریشه. یکبار، وقتی که کوچیک بودم، تب کردم و نزدیک بود بمیرم"
  "........من چه کاري . امروز من سه بار نزدیک مرگ شدم. اون تنها باري بوده که من نزدیک به مرگ بودم

یالن لب او را لمس کردند تا او را ساکت کنند انگشتان ک.  

  ".تونم فعال نمی. به استثناي سواالت درباره خودم. دم من به سواالت جواب می. گی تو درست می"

اش  اش را از روي شـانه  ریچارد بند کولـه پشـتی  . لرزید کم از سرما می او داشت کم. ارد نشست و به او نگاه کردریچ
  .انداخت و یک پتو از آن بیرون کشیده و آن را دورش پیچید

یالن همانطور که می تو به من قول آتیش داده بودي، قصد داري به قولت عمل کنی؟": لرزید گفت ک"  

یه کاج خودسـر درسـت اون   . البته". اش را بگیرد ایستاد، نتوانست جلوي خنده لی که روي پاهایش میریچارد در حا
  "....یا اگه خواستی یه تعدادي هم کمی باالتر تو جاده هستند. ي باز وجود داره طرف محوطه

یالن به باال به او نگاه کرد و با نگرانی به او اخم کرد ک.  

  ".کنیم کاج خودسر دیگه باالتر توي مسیر پیدا می باشه، یه". ریچارد لبخند زد

یالن پرسید کاج خودسر چیه؟": ک"  
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  فصل پنجم

  

  ".این یه کاج خودسر هست، دوست هر مسافر": ي درخت را عقب نگه داشت و اعالم کرد ریچارد شاخه

یالن شاخه را کنار نگه داشت تا ریچارد در نور ماه بتواند چخما. داخل آن تاریک بود ق را به آهن بزنـد و آتـش را   ک
ریچـارد  . توانستند بخار، نفسشان را در هواي سرد ببینند گذشتند، و آنها می ابرها به سرعت از جلوي ماه می. روشن کند

آنجا . قبالً در سفرهایی در راه رفت یا برگشت از پیش زِد در اینجا مانده بود و یک اجاق کوچک سنگی درست کرده بود
از . آنطرف هم مقداري علف خشک وجود داشت که او درسابق براي رختخواب استفاده کـرده بـود  کمی چوب خشک و 

. آنجا که چاقویش را همراه خود نداشت، خوشحال بود که از قبل مقداري علف خشک براي آتشزنه کنـار گذاشـته بـود   
  .آتش خیلی زود روشن شد، و محوطه داخلی درخت را با نوري لرزان پر کرد

هـا در نزدیکـی تنـه     شـاخه . هایی که از تنه اصلی بیرون زده بودند بایسـتد  توانست زیر شاخه درستی نمی ریچارد به
شدند و بدین ترتیب فضاي درونـی   هاي سوزنی شکل می درخت لخت بودند، و در قسمت انتهایی و سرشاخه پر از برگ

درخـت تـا وقتـی کـه     . رسـید  انحنا به زمین می هاي پایینی با سر تمام شاخه. گذاشتند اي خالی باقی می کاج را محوطه
سوزنها بـه قـدري انبـوه    . رفت خورد و باال می دود آتش در نزدیک تنه درخت، پیچ می. بودي، نسوز بود مراقب آتش می

بارید،  ریچارد به دفعات مواقعی که باران می. ماند ي داخلی خشک می بودند که حتی بعد از یک باران شدید هم محوطه
کـرد، از مانـدن در ایـن     او همیشه مواقعی کـه در جنگـل هارتلنـد سـفر مـی     . ل یک کاج خودسر پناه گرفته بوددر داخ
  .برد هاي کوچک اما راحت، لذت می پناهگاه

قبـل از مواجـه شدنشـان بـا گـار دم دراز، گیاهـان و       . اش خوشحال بـود  حاال ریچارد به خصوص از پناهگاه مخفی
ها نبود کـه او از   گذاشت، اما هیچ چیزي در جنگل د که او به قدرت و ابهتشان احترام میحیواناتی در جنگل وجود داشتن

  .آن بترسد

یالن چهارزانو جلوي آتش نشسته بود لرزید و پتو را دور سرش مثل یک کاله نگه داشته بـود و آن را   او هنوز می. ک
  .در زیر چانه اش محکم گرفته بود

ها بمونم،  کنم توي جنگل من عادت ندارم که وقتی سفر می. خودسر نشنیده بودم هاي من قبالً چیزي در مورد کاج"
یالن حتی خسته ".اما به نظر میاد که براي خوابیدن جاي خیلی خوبی هستن رسید تر از خودش به نظر می ک.  

  "آخرین باري که خوابیدي کی بوده؟"

  ".بینم همه چیز رو محو می. فکر کنم، دو روز پیش"
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هنگامی که آنها از دست گروه چهـارنفره  . تواند چشمهایش را باز نگه دارد تعجب بود که اصالً چه طور میریچارد م
یالن بدود کردند، خودش به سختی می فرار می یالن بوده که مرتب او  ریچارد می. توانست پا به پاي ک دانست که ترس ک

  .داده را به جلو هل می

  "چرا اینهمه مدت؟ ":ریچارد گفت

یالن به آتش نگاه کرد، مجذوب آغوش گرم آن شده  ".اي نیست خوابیدن تو مرز اصالً کار عاقالنه": یالن گفتک ک
اش شل کرد و به آن اجازه داد تا آویـزان شـود تـا     او پتو را از اطراف چانه. خورد نور آتش روي صورت او تکان می. بود

  .دبتواند دستهایش را بیرون آورده و نزدیک آتش گرم کن

آمد که در آنجا بخوابـد فکـر کـرد،     ریچارد وقتی به آن چیزهایی که در مرز بود و اینکه چه چیزي به سر کسی می
  .پشتش لرزید

  "اي؟ گرسنه":ریچارد گفت

یالن سرش را در تایید تکان داد ک.  

جویبار کوچکی کـه  اش را جستجو کرد، یک قابلمه کوچک بیرون آورد، و بیرون رفت تا آن را از  ریچارد داخل کوله
به قدري هواي شب سرد بود . صداهاي شب هواي سرد شب را پر کرده بودند. کمی قبل از آن عبور کرده بودند، پر کند

یک بار دیگر او خودش را به خـاطر جـا گذاشـتن    . کرد اگر مواظب نباشد ممکن است آن را بشکند که ریچارد حس می
اش منتظرش بود باعـث شـد    به یاد آوردن آن چیزي که درخانه. لعنت کردشنل جنگلش همراه با دیگر وسایل در خانه 

  .که لرزش بدنش بیشتر شود

گردید که او از ترس اینکه آن یک حشره خون باشد خود را عقـب   شد باعث می اي که از نزدیکش رد می هر حشره
جیرك سفید درختی یا  ه تنها یک جیرفهمید چیزي که دید ي راه متوقف شد، و هنگامی که می به دفعات در میانه. بکشد

هنگـامی کـه ابرهـا از مقابـل مـاه عبـور       . داد است، نفسش را از روي راحتی بیرون می 1ي توري یک بید یا یک حشره
. خواست اما به هـر حـال بـه بـاال نگـاه کـرد       ریچارد دلش نمی. شدند ها تشکیل شده و دوباره محو می کردند، سایه می

کردند، پیدا  چشمکی ناپدید شده و دوباره وقتی که ابرهاي تور مانند بی صدا در آسمان حرکت می ها در آسمان با ستاره
  .شدند می

هایش یخ کرده بود، ریچارد برگشت و قابلمه آب را روي آتش گذاشته و آن را روي سه  درحالی که تا مغز استخوان
یالن در برابر آتش بنش. سنگ محکم کرد یند، اما بعد نظرش را عوض کرد و کنار او نشست و ریچارد رفت تا روبروي ک

                                                           
1 Lacewing 
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یالن وقتی صداي دندان. کند گفت که بخاطر اینکه بسیار سرد است این کار را می به خودش می هاي او را که به هـم   ک
 .هایش سر بخورند هاي او کشید و و گذاشت تا نیمه دیگر از روي سرش تا شانه خوردند شنید، نصف پتو را روي شانه می

یالن گرم شده بود، احساس خوبی را به ریچارد می صدا نشست و به گرما اجـازه داد   داد و او بی پتو که با گرماي بدن ک
  .تا در بدنش نفوذ کند

  ".سرزمین میانه باید جاي وحشتناکی باشه. من هیچوقت چیزي مثل یه گار ندیده بودم"

یالن آمدلبخندي  ".خطرهاي زیادي تو سرزمین میانه وجود داره" همینطور هم چیزاي فوق ". مشتاقانه به صورت ک
اونـا از  . اما گارها مال سـرزمین میانـه نیسـتن   . اونجا جاي قشنگ و شگفت انگیزیه. العاده و جادویی زیادي وجود دارن

  ".هارا میان دي

  "از پشت دومین مرز؟! هارا دي". ریچارد با شگفتی خیره شد

پـچ هـاي    وز برادرش او هیچ وقت نشنیده بود که این نـام گفتـه شـود، بغیـر از پـچ     تا قبل از سخنرانی امر. هارا دي
یالن همچنان به آتش نگاه می. ها و دشنام ها پیرمردان یا در نفرین کرد ک.  

دیگـه مـرز دومـی وجـود     ". ترسید او چند لحظه مکث کرد، گویی از گفتن باقی حرفش به ریچارد می "...ریچارد "
  ".هارا و سرزمین میانه از بین رفته مرز بین دي از فصل بهار. نداره

هاراي مرموز و تاریک همین االن قدمی ترسناك و غـول آسـا بـه     این شوك باعث شد تا او حس کند که انگار دي
  .او تقال کرد تا چیزهایی را که شنیده بود هضم کند. جلو گذاشته

  ".شهشاید برادرم بیش از اونی که خودش میدونه پیشگویی بلد با"

یالن به طور مبهم گفت شاید": ک."  

او نگاهی از پهلو بـه   ".شه پولی از پیشگویی درآورد اگرچه که با پیشگویی کردن چیزایی که قبالً اتفاق افتاده نمی"
  .کیالن تحویل داد

یالن لبخند زد، درحالی که بی بار تـو  وقتی که من اولین ". داد هدف یک دسته از موهایش را با انگشتش تاب می ک
ممنونم که برعکسش ". درخشید نور آتش در چشمهاي سبزش می ".رو دیدم، حدسم این بود که تو آدم احمقی نیستی

  ".رو بهم ثابت نکردي

کنه مردم رو آماده کنه،  شاید اون داره سعی می. مایکل تو موقعیتی هست که اطالعاتی رو داره که دیگران ندارن"
 ".تا وقتی که اونا خودشون حقیقت رو فهمیدن وحشت نکنن اونا رو به این قضیه عادت بده
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بعد از اینکه او . اي نیست که با نادانی خرج شود ي قدرت است و آن سکه گفت که اطالعات سکه مایکل همیشه می
 آورد، گوشـی  حتی اگر یک کشاورز داستانی مـی . کنسول شد، مردم را تشویق کرد تا خبرهایشان را اول براي او بیاورند

  .گرفت براي شنیدن آن بود و اگر خبرش صحت داشت پاداشی می

اش را بـه   ریچارد خم شد، انگشتش را در یک بند چرمی حلقـه کـرد و کولـه   . کرد آب داشت شروع به جوشیدن می
اي از سـبزیجات   با دست داخل آن را زیـر و رو کـرد و کیسـه   . سمت خود کشید، سپس دوباره پتو را دور خودش کشید

از جیبش یک دستمال که در آن چهار سوسیس درشت وجود . پیدا کرد و مقداري از آن را در قابلمه ریخت خشک شده
  .ي سوپ ریخت داشت را بیرون آورده و آنها را خرد کرده و داخل قابلمه

یالن به نظر متعجب می حنی صدایش ل " اونا از کجا اومد دیگه؟ تو اونا رو از مهمونی برادرت کش رفتی؟". رسید ک
  .از مذمت را با خود داشت

یالن نگاه می ریچارد در حالی که انگشتش را لیس می همیشـه بـراي   ..... یه جنگلبان خـوب  ": کرد گفت زد و به ک
  ".ي غذاي بعدیش رو از کجا باید بیاره کنه بفهمه که وعده کشه و سعی می بعدش نقشه می

  ".با این کارها مایکل از رفتار و ادب تو خوشش نمیاد"

یالن درمورد این نکته هـیچ بحثـی نخواهـد     ریچارد می ".من هم از رفتار و ادب اون خوشم نمیاد" دانست که از ک
یالن، من روش کارهاي او رو توجیه نمی". شنید از وقتی که مادرمون مرده، نزدیک بودن با اون خیلـی سـخت   . کنم ک
. هر کسی که بخواد کنسول خوبی باشه باید همینطوري باشـه  .سوزونه دونم که اون براي مردم دل می اما من می. بوده

اما این تمام چیزیـه کـه   . خوام من مطمئناً چنین مسئولیتی رو نمی. این وضع باید فشار زیادي رو بهش وارد کرده باشه
واسته خ و حاال که اون کنسول اول هستش، همون چیزي رو که همیشه می. اینکه فرد مهمی باشه: مایکل دنبالش بوده

سـر اون  . اون االن باید راضی شده باشه، اما به نظر میرسه که صبرش حتـی از قبـل هـم کمتـر شـده     . به دست آورده
شاید وقتی که اون بـه چیـزي کـه    . این اواخر همیشه اخالقش بد بوده. کنه همیشه شلوغه و دائماً داره دستور صادر می

تونست بیشتر شبیه همون مایکل سـابق   کاش اون می. شه، نبودهخواسته با خواسته رسیده، این همون چیزي که می می
  ".باشه

یالن نیش خندي زد ها رو برداري حداقل تو عقلت رسیده که بهترین سوسیس". ک."  

  .هر دو زدند زیر خنده. این حرف جو را آرام کرد

یالن، من درست نمی" ها  ه جز اینکه قراره سرزمیندونم که مرز چیه ب من حتی نمی. ي مرزه فهمم، منظورم درباره ک
چِیس . دونن که هرکسی که بره توي مرز، زنده بیرون نمیاد و البته همه می. رو از هم جدا نگه داره تا صلح برقرار باشه

  ".زنن تا مطمئن بشن که مردم به خاطر جون خودشون هم که شده از اون دور بمونن گشت می   ها و مرزبان
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  "سه تا سرزمین رو یاد نمیدن؟ ها تاریخچه اینجا به جوون"

خواستم بدونم، اما هیچ وقت کسی بـه مـن چیـز     کردم که این عجیبه، چون من می من خودم همیشه فکر می. نه"
. پرسـم  خوام همه چیـز رو بـدونم و همـش سـوال مـی      کنن من عجیب هستم چون می مردم فکر می. گفت زیادي نمی

گفتن که خیلی از اون مواقـع گذشـته و    کردن و بهم می بدگمانی نگاه می پرسیدم با پیرمردا وقتی من ازشون سوال می
  .اي میارن هاي دیگه چیزي یادشون نمیاد، یا اینکه بهونه

قبل از اینکه مرز ایجـاد بشـه   . کردن هم پدرم و هم زِد به من گفتن که قبل از مرز توي سرزمین میانه زندگی می"
گفتن که قبل از مرزها دوران  اونا می. نکه من به دنیا بیام، اینجا با هم آشنا شده بودناونا قبل از ای. اونا به وستلند اومدن

اي وجود نداره که الزم باشه من  هر دوشون به من گفتن که چیز دیگه. هاي زیادي وجود داشته وحشتناکی بوده و جنگ
رسـید کـه خیلـی خـاطرات      شه به نظر مـی زِد همی. بدونم، جز اینکه اون زمان، دوران بدي بوده که بهتره فراموش بشه

  ".تلخی از اون زمان داره

یالن یک تکه چوب خشک را شکسته و در آتش انداخت، جایی که چوب روشن و شعله ور شد ک.  

وقتی کـیالن بـه طـرف او     ".کنم اگه بخواي من یه مقدارش رو برات تعریف می. خوب، این داستان خیلی درازیه"
  .نشانه موافقت تکان داد تا او شروع کند برگشت ریچارد سرش را به

هارا مثـل سـرزمین میانـه یـه مجموعـه از چنـد        ها پیش، قبل از زمانی که پدر و مادراي ما به دنیا بیان، دي مدت"
از اولین روز حکومتش، شروع کـرد  . کار بود اون حریص و طمع. بود 1هارا پنیس رال ترین پادشاه دي ظالم. پادشاهی بود

خیلی وقتها حتی قبـل از اینکـه جـوهر    . یکی بعد از دیگري. هارا براي خودش ي دي هاي دیگه دادن حکومت به قورت 
ي خـودش درآورد، امـا بجـاي     هارا رو تحت سـلطه  آخر سر اون تمام دي. کرد قرارداد صلح خشک بشه به اونا حمله می

ـ  ه سـمت سـرزمینهایی کـه االن بـه عنـوان      اینکه این راضیش کنه، فقط اشتهاش رو زیاد کرد و خیلی زود توجهش ب
هاي آزاد بود؛ آزاد، حداقل در این حد کـه طبـق    سرزمین میانه یه اتحاد آزاد از سرزمین. سرزمین میانه هستن، جلب شد
  .ها در صلح بودن کردن، و البته تا زمانی که با دیگر سرزمین قوانین خودشون حکومت می

ده بـود، مـردم سـرزمین میانـه دیـده بـودن کـه اون چـه قصـدي داره و          هارا رو فـتح کـر   وقتی که رال تمام دي"
دونستن که امضاي یه قرارداد صلح با رال به معنی یه دعوتنامـه بـراي    اونا می. خواستن به این راحتی مغلوب بشن نمی

شترك با هم در عوض اونا تصمیم گرفتن که آزاد بمونن و از طریق شوراي سرزمین میانه براي یه دفاع م. تاراج هست
دونستن که اگه در کنار همدیگه نجـنگن،   اي به همدیگه نداشتن ولی می هاي آزاد عالقه خیلی از سرزمین. متحد شدن

  .میرن تک به تک و یکی بعد از دیگري می

                                                           
1 Panis Rahl 
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  ".جنگ براي چندین سال ادامه داشت. هارا رو بر علیه اونا وارد جنگ کرد پنیس رال نیروي دي"

یالن تکه چوب دیگر وقتی که باالخره پیشروي سپاهش کنـد شـد و بعـد    ". ي شکست و آن را به خورد آتش دادک
قبالً جادو . هارا هم جادو وجود داشت، نه فقط سرزمین میانه توي دي. کامال متوقف شد، رال به استفاده از جادو رو آورد

نه از جادوي خودش بر علیه مردم آزاد به هر حال، رال ظالما. هیچ سرزمین جداگونه و مرزي نبود. همه جا وجود داشت
  ".اون بطور وحشتناکی وحشی و بیرحم بود. کرد استفاده می

  "کرد؟ چه نوع جادویی؟ اون چکار می"

  ".اي بودند هاي سایه شون آدم زایی، تب و مریضی بودن ولی بدترین بعضی از اونا توهم"

  "دند؟اي؟ اونا چی بو هاي سایه آدم". اخم هاي ریچارد در هم رفت

اي شکل جامدي نداشتن، هیچ شکل مشخصی نداشتند، اونا اصالً به اون مفهومی  هاي سایه آدم. هایی تو هوا سایه"
یالن دستش را جلـو آورده و آن را   ".شناسم زنده نبودن، بلکه موجوداتی بودن که از جادو ساخته شده بودن که ما می ک

ر داد ها هـیچ   اسلحه. درحال شناور از توي هوا یا از الي چوب پیداشون بشه اونا ممکن بود". جلوي خودشان در هوا س
تونستی مخفی  تو نمی. شدن، انگار که اونا چیزي جز نبودن شمشیرها و تیرها از بین اونا رد می. تاثیري روشون نداشتن

. کـرد  ر و اون رو لمس میخورد به سمت یه نف یکی از اونا راحت لیز می. دیدن اي همه جا تو رو می هاي سایه بشی؛ آدم
هیچ کدوم از . شد تمام بدن فرد تاول بزنه و متورم بشه و در آخر بدنش شکاف بخوره و پاره بشه تماس با اونا باعث می

شدن که تا آخرین نفرشون کشـته   گروهآنها درحالی پیدا می. کسایی که توسط یک سایه لمس شدن نجات پیدا نکردن
  ".شده بودن

ي این شکلی از جادو رو آورد، یه جادوگر بزرگ  وقتی که پنیس رال به استفاده". اخل پتو برگردانداو دستش را به د
  ".و شریف، به طرف سرزمین میانه ملحق شد

  "اسم اون چی بود، این جادوگر بزرگ و شریف؟"

  ".صبر داشته باش تا بهش برسم. این خودش یه قسمت از داستانه"

یالن داستانش را ادامه میریچارد کمی ادویه به سوپ اضا کرد داد، او مشتاقانه گوش می فه کرد، و درحالی که ک.  

ي سخت و  زمانه. چندین هزار نفر تا همون موقع تو جنگ کشته شده بودن، اما جادو تعداد خیلی بیشتري رو کشت"
امـا  . شدن کرده بود، کشته می بعد از اون همه سال نزاع، افراد خیلی زیادي به دست جادویی که رال ایجاد. تاریکی بود

  ".هارا عقب رونده شدن با کمک اون جادوگر بزرگ، با جادوي رال مقابله شد و ارتش رال به دي
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اي رو  هـاي سـایه   این جادوگر بزرگ و شریف چطور جلوي آدم". ریچارد یک تکه چوب سپیدار به آتش اضافه کرد
  "گرفت؟

دمیـدن و   اي میومدن، افراد ما تو شپورها می هاي سایه وقتی که آدم. هایی جنگی رو درست کرد اون با جادو شیپور"
  .این قضیه سیر جنگ رو به نفع ما گردوند. کرد، درست مثل دود توي باد ها رو به عقب جارو می جادو سایه

گرش هارا و نـابود کـردن رال و لشـ    جنگها ویران کننده بودن، ولی اینطور فهمیده شده بود که رفتن به داخل دي"
دونستن که این  ي دوباره باز نگه داره، و می شد تا رال رو از حمله با اینحال باید یه کاري انجام می. ي زیادي داره هزینه
خواستن کـه دیگـه    ترسیدن و می هارا می هاي بیشمار دي خیلی از مردم هم از جادو بیشتر از گروه. کنه میحتماً  کار رو

. خواستن که توش هیچ جادویی وجود نداشته باشه اونا یه جایی رو براي زندگی می. نهیچ سروکاري با اون نداشته باش
مرزها با کمـک جـادو ایجـاد    . به این ترتیب بود که سه تا سرزمین بوجود اومد. وستلند براي این افراد کنار گذاشته شد

  ".اما خود اونا جادو نیستند....... شدند 

  "پس اونا چی هستن؟". کرد به او نگاه میکیالن نگاهش را برگرداند و ریچارد 

یالن سرش را بگردانده بود، ریچارد توانست ببیند که او براي لحظاتی چشمانش را بسـت  او قاشـق را از  . با اینکه ک
یالن به طرف او برگشت به گونـه  ریچارد گرفت و سوپی را چشید که ریچارد می اي کـه   دانست هنوز آماده نشده، بعد ک

  .ریچارد منتظر ماند. خواهد بداند سید آیا او واقعاً میپر گویی می

یالن به آتش زل زد این مرزها بوسیله جادو به عالم مـا  . قلمروي مردگان: مرزها بخشی از دنیاي زیرین هستند". ک
ف یه شکا. اونا مثل یک پرده هستن که در عرض دنیاي ما کشیده شده. احضار شدن، تا سه سرزمین رو از هم جدا کنن

  ".ها در دنیاي زنده

  "یعنی رفتن توي مرز مثل، چی بگم، مثل پرتاب شدن از یه شکاف به یه دنیاي دیگه هست؟ به دنیاي مردگان؟"

یالن سرش را به اطراف تکان داد دنیاي مردگـان هـم همزمـان در    . دنیاي ما هنوز سر جاي خودش هست. نه". ک
اما در همون . ا از مرز، جایی که دنیاي مردگان وجود داره، عبور کنیکشه ت حدود دو روز طول می. همون جا حضور داره

هـر  . اونجا یه سرزمین بی آب و علفـه . زمانی که تو داخل مرز روي زمین راه میري، توي دنیاي مردگان هم راه میري
له کـه کسـی   به همین دلی. اي که دنیاي مردگان رو لمس کنه یا توسط اون لمس بشه، مرگ رو لمس میکنه چیز زنده

  ".گرده هیچ کس از مرگ بر نمی. اگه تو وارد اون بشی، به دنیاي مردگان پا گذاشتی. تونه از مرز عبور کنه نمی

  "پس تو چطور برگشتی؟"
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یالن همینطور که به آتش نگاه می مـرز بـا جـادو بـه اینجـا آورده شـده،       . با جادو". کرد، آب دهانش را قورت داد ک
اجـراي ایـن   . تونن من رو بـه سـالمت از اون عبـور بدنـد     ه گرفتن که با کمک حفاظت جادو میبنابراین جادوگرا نتیج

کردن، چیزاي  اونا با چیزایی سر و کار داشتن که درست درکشون نمی. ها براي اونا به طرز وحشتناکی سخت بود طلسم
هیچ . مطمئن نبودن که جادوشون کار بکنهخطرناك، و اونا کسایی نبودن که مرزها رو به این دنیا آورده بودن، بنابراین 

یالن ضعیف و سرد بـود  ".دونست که باید انتظار چه چیزي رو داشته باشیم کدوم از ما نمی حتـی بـا وجـود    ". صداي ک
  ".ترسم که هرگز نتونم کامالً اون رو ترك کنم اینکه من از اون عبور کردم، می

از این فکر که . الن با چنین چیزي مواجه شده بود، وحشت زده بوداو از این فکر که کی. ریچارد مبهوت نشسته بود
این قابل تصور . کیالن از قسمتی از دنیاي زیرین، دنیاي مردگان، عبور کرده بود، حتی با اینکه از جادو کمک گرفته بود

یالن به چشمان او نگریست، چشمانی که چیزهایی را دیده بودند که ه چشمان وحشت زده. نبود یچ کـس دیگـري   ي ک
  .آنها را ندیده بود

  ".بگو اونجا چه چیزایی دیدي": ریچارد نجوا کنان گفت

یالن دوباره به آتش نگاه کرد رنگ صورتش پریده بود ي سپیدار با صـداي پقـی ترکیـد و     یک ترکه. هنگامی که ک
یالن کمی به عقب بپرد هایی شدند کـه نـور    از اشکاش شروع به لرزیدن کرد و چشمهایش پر  لب پایینی. باعث شد ک

  .کرد کردند، اما او به آتش نگاه نمی هاي رقصان را منعکس می شعله

یالن از مسافت دوري به گوش می "اولش،" هاي آتیش سـردي بـود کـه     مثل راه رفتن توي الیه". رسید صداي ک
اون داخل، از تاریکی هم ". رفت هاي عمیق باال و پایین می اش با نفس سینه ".شبها تو افق شمالی آسمون دیده میشه

یـه  ...... اونجـا  ". اي کوچک از گلویش گریخـت  به همراه نفسش ناله. چشمهایش گشاد و مرطوب شده بودند ".فراتره
  ".با من بود.... نفر

دیدن درد در چشمان . داند اکنون کجاست رسید که نمی او رویش را به سمت ریچارد گرداند، پریشان بود، به نظر می
در حالی کـه اشـکها از چانـه اش جـاري بودنـد،      . دردي که بخاطر سوال او ایجاد شده بود. کرد ریچارد را نگران میاو 

یالن دستش را روي دهانش گذاشت لـرزه بـر دسـتان    . اي ضعیف و اندوهناك سر داد و چشمانش بسته شـدند  گریه. ک
  .ریچارد افتاده بود

یالن با هق هق گفت نی.... م  خواهر مرده.... و..... سالهاي زیادي ندیده بودم . ....رو .....مادرم": کمن خیلی ...  -. د
  .کرد شروع کرد به سختی نفس کشیدن همانطور که گریه می "..... ترسیدم می...... تنها هستم 
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داد،  ت مـی اي، ریچارد داشت او را در برابر اشباح قدرتمند چیزهایی که در دنیاي مردگان دیـده بـود، از دسـ    به گونه
ریچارد با عصبانیت و آشفتگی دسـتهایش را روي  . کشیدند تا او را در خود غرق کنند گویی آنها او را دوباره به پایین می

  .هاي او گذاشت و او را به سمت خودش برگرداند تا صورت به صورت او قرار گیرد شانه

یالن، به من نگاه کن" به من نگاه کن! ک!"  

یالن " .... دنی" کرد خـود را از دسـتان ریچـارد آزاد     رفت و سعی می اش باال و پایین می نفسی بریده کشید، سینه ک
  .کند

یالن" ک!"  

  "....ترسم  من می..... من خیلی تنهام"

یالن" به من نگاه کن! من اینجا با تو ام! ک!"  

چشمانش بـاز شـدند   . تنفس کند توانست هوا اي ادامه داد و گلویش بسته شده و نمی کیالن به حالت تشنج به گریه
  .کردند کردند؛ آنها به مکان دیگري نگاه می اما به او نگاه نمی

  "!من تو رو تنها نمیذارم! تو تنها نیستی، من اینجا با تو ام"

یالن با ناله گفت من خیلی تنهام": ک."  

ید شده و مثل یـک مـرده، سـرد    پوست کیالن سف. ریچارد او را تکان داد، سعی کرد او را مجبور کند تا گوش بدهد
با ناامیدي دوباره  ".تو تنها نیستی. من درست همین جام": ریچارد گفت. کرد تا نفس بکشد او به سختی تالش می. بود

  .داد ریچارد داشت او را از دست می. کرد او را تکان داد، اما این کار کمکی نمی

رسـید   یشش را کنترل کند، تنها کاري را که به فکرش میکرد تا اضطراب و وحشت رو به افزا ریچارد که تالش می
در کنترل کردن ترس نیرو . در گذشته مواقعی که او با ترس آشنا شده بود، یاد گرفته بود تا آن را کنترل کند. انجام داد

به کیالن منتقل توانست مقداري از نیرو و استقامتش را  شاید می. او آن کار را اینک انجام داد. و استقامتی وجود داشت
او . چشمهایش را بست، ترسهایش را مسدود کرد، جلوي هر اضطرابی را گرفت و آرامش را در درونش جستجو کرد. کند

هـایش را مسـدود    در سکوت ذهنش او ترسرها و پریشانی. اش متمرکز شود اجازه داد تا ذهنش بر روي استقامت درونی
گذاشت کـه دنیـاي زیـرین کـیالن را      او نمی. امت آن آرامش متمرکز کردکرد و تمام افکارش را بر روي قدرت و استق

  .بگیرد
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یالن را به زبان آورد بـذار  . من اینجا پیش تو هسـتم . تو تنها نیستی. بذار من کمکت کنم". او با صدایی آرام اسم ک
  ".نیروي من رو بگیر. من کمکت کنم

یالن را محکم گرفت دستانش شانه یالن را وقتی که با هق هقـی خفـه کننـده گریـه     توانست  او می. ي ک لرزیدن ک
او در تخـیلش چنـین تصـویر کـرد کـه قـدرتش را از طریـق        . کرد، حس کند کرد و به سختی براي تنفس تقال می می

یالن می او تصور کرد که آن اتصال تا ذهن کیالن امتداد یافته و تمام . فرستد دستانش و از طریق اتصالش با او براي ک
ي نـور و زنـدگی در آن تـاریکی     او جرقه. کند ها دور می کشیده و از تاریکی دهد و او را عقب  رویش را به او عاریه مینی
یالن را به سمت این دنیا راهنمایی کند، به سمت ریچارد شد که سعی می می توانست ک.  

یالن، من اینجام" ریچـارد بـا    ".به من اعتماد کـن . هستممن دوست تو . تو تنها نیستی. ذارم من تو رو تنها نمی. ک
یالن را فشار داد مالیمت شانه کنم، به طرف من برگرد خواهش می ". ي ک."  

یالن کمک کند ارواح : او با خود دعا کرد. او نوري سفید و روشن در ذهنش به تصویر کشید به این امید که این به ک
بذارید که از قـدرت مـن   . بذارید که این بهش کمک کنه. ینهکنم، بهش اجازه بدهید این نور رو بب مقدس، خواهش می

  .استفاده کنه

یالن به گونه "ریچارد؟" گشت نامش را صدا زد اي که انگار دنبال او می ک.  

  ".برگرد پیش من. کنم من تو رو ترك نمی. من اینجام". ریچارد شانه ي او را دوباره فشار داد

یالن دوباره شروع به نفس کشیدن کرد هنگـامی کـه ریچـارد را    . چشمانش روي صـورت ریچـارد متمرکـز شـد    . ک
کیالن خودش را . رسید اي که بیشتر طبیعی به نظر می اش را در بر گرفت و شروع کرد به گریه شناخت، آسودگی چهره

چـارد در  ری. اي را در وسط یک رودخانه نگه داشته باشد روي ریچارد انداخت او را محکم نگه داشت، مانند آنکه صخره
یالن روي شانه حالی که به او می اش گریـه کنـد   گفت همه چیز درست است و چیزي نشده، او را گرفت و اجازه داد ک .

  .خواست او را رها کند ریچارد به حدي از این ترسیده بود که او را در دنیاي زیرین از دست داده باشد که خودش نیز نمی

توانسـت   ي پتو را گرفته و آن را باال کشیده و به بهترین وجهی که می شهاو دستش را به سمت پایین برد و یک گو
یالن برمی. دور کیالن پیچید نشانی دیگر از این که حال او اکنـون خـوب بـود، امـا     . گشت گرما دوباره داشت به بدن ک

کرد که چنین  و فکر نمیا. ریچارد از این آشفته بود که دنیاي زیرین با چه سرعتی کیالن را به سمت خودش کشیده بود
یالن مدت زیادي آنجا نبوده و اینکه ریچارد چگونه او را برگردانده بود، واقعاً خودش . چیزي قرار بوده که اتفاق بیافتد ک

  .دانست که این کار را زیاد زود هم انجام نداده بود و نزدیک بوده که براي هر کاري دیر شود دانست، اما می نمی

بخشید و در سکوت دوباره به نظـر پناهگـاهی امـن و مطمـئن      خودسر طرح قرمز مالیمی را میآتش به داخل کاج 
یالن را نگه داشته و موهایش را نوازش می. دانست که این یک توهم است ریچارد می. رسید می کرد و براي مـدتی   او ک
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شـد ریچـارد بفهمـد کـه      باعـث مـی   در نوع چسبیدن کیالن به او چیزي بـود کـه  . داد طوالنی او را به آرامی تکان می
  .هاي خیلی زیادي بوده است که هیچ کس کیالن را در آغوش نگرفته و او را آرام نکرده است مدت

یالن را از میان مرز، از میان دنیاي مردگـان،   ریچارد چیزي در مورد جادوگران یا جادو نمی دانست، اما هیچ کسی ک
  .توانست اینقدر مهم باشد و بود که چه چیزي میاو کنجکا. داد بدون دلیل مهمی عبور نمی

یالن با فشاري خودش را از شانه من نباید اینطـوري تـو رو بغـل    . ممتأسف". ي او جدا کرده و با شرمندگی نشست ک
  "......من. کردم می

یالن" ش گریه کنه این اولین مسئولیت یه دوسته که بگذاره دوستش روي شونه. اشکالی نداره، ک."  

یال ریچـارد همینطـور کـه سـوپ را از روي آتـش      . ن سرش را به نشان موافقت تکـان داد امـا آن را بلنـد نکـرد    ک
یالن را روي خودش احساس می برمی ریچارد تکه چوب دیگـري در آتـش   . کرد داشت تا بگذارد کمی سرد شود، نگاه ک

  .هاي چرخان را به همراه دود به هوا فرستاد انداخته و جرقه

یالن با  تو چه طوري اون کارو کردي؟": صداي نرمی پرسیدک"  

  "چه کار؟"

کنه که جوابت رو بدم، حتـی بـا    کنه مجبورم می پرسی که ذهن من رو پر از تصاویر می تو چه طوري سواالیی می"
  "وجود اینکه چنین قصدي رو نداشتم؟

. فکر کنم این فقط یه چیز مادرزادیه. رسهپ زِد هم اینو از من می". اش را باال انداخت ریچارد با کمی شرمندگی شانه
یالن روبرو شـود  ".کنم که این یه نفرین و مصیبته گاهی اوقات من فکر می او رویش را از آتش برگرداند تا دوباره با ک .

یالن، من " بعضی وقتا عقلم در. فکري بود این کار از روي بی. م که درباره چیزایی که اونجا دیدي ازت پرسیدممتأسفک 
اگرچه این قضیه که تو به دنیاي زیـرین کشـیده بشـی    . م که باعث شدم درد بکشیمتأسف. مقابل کنجکاویم کم میاره

  "افتاد، مگه نه؟ نباید اتفاق می

تقریباًمثل این بود که وقتی به اون چیزایی که اونجا دیدم فکر کردم، یه نفر منتظر بـود تـا منـو دوبـاره     . نه، نباید"
یه چیزي کـه  . توي تاریکی من یه نوري دیدم. شدم ترسم که اگه تو اینجا نبودي، من اونجا گم می یم. بکشه به اونجا

  ".تو انجام دادي منو برگردوند

  ".شاید فقط این بوده که تو تنها نبودي". کرد قاشق را برداشت ریچارد همینطور که فکر می

یالن کمی شانه اش را بال انداخت شاید". ک."  
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او یک قاشق پر از سوپ برداشت و قبل از اینکـه آن   ".توینم با هم ازش استفاده کنیم می. شق دارممن فقط یه قا"
بهترین غذایی نیست که تا حاال پختم، اما مزش از اینکه با چوب تیـز بـزنن تـوي چشـمت     ". را بچشد آن را فوت کرد

یالن لبخند زد: این حرف تاثیر مورد نظر را گذاشت ".بهتره اشق را به او دادریچارد ق. ک.  

ي بعدي یه قدم جلوتر باشیم، تا بتونیم زنده بمونیم، نیاز به  اگه قراره که من بهت کمک کنم که از گروه چهارنفره"
  ".کنم که وقت زیادي داشته باشیم و فکر هم نمی. جواب دارم

یالن سرش را به نشان موافقت تکان داد مشکلی نیست. فهمم می". ک."  

خوب بعد از اینکه مرزها ساخته شـد چـه اتفـاقی    ". ا او مقداري سوپ بخورد و بعد دوباره ادامه دادریچارد گذاشت ت
  "افتاد؟ براي جادوگر بزرگ چه اتفاقی افتاد؟

یالن قبل از اینکه قاشق را به دست او بدهد یک تکه سوسیس برداشت یه چیز دیگه هم قبل از اینکـه مرزهـا   ". ک
. ی که جادوگر بزرگ جادو رو تحت کنترل درآورده بود، پنیس رال آخرین انتقامش رو گرفتوقت. ایجاد بشن اتفاق افتاد

  ".اونا همسر و دختر جادوگر رو کشتن..........هارا فرستاد اون یه گروه چهارنفره از دي

  "جادوگر با رال چه کار کرد؟". ریچارد به او زل زد

درست همون لحظه اون یه گلوله . ه ایجاد بشن، عقب نگه داشتاون جادوي رال رو تا قبل از اینکه مرزها شروع ب"
از آتش جادوگري رو از بین مرز عبور داد و گذاشت تا اون آتیش مرگ رو لمس کنه تا به آتیش قدرت هـر دو دنیـا رو   

  ".بعدش مرز کامال ایجاد شده بود. بده

خـوب چـه   ". نیازي به توضیح داشـته باشـد   کرد که ریچارد هرگز در مورد آتش جادوگري نشنیده بود، اما فکر نمی
  "اتفاقی براي پنیس رال افتاد؟

کـنم دیگـه چیـزي از     تونه با اطمینان بگه، ولی من فکر نمـی  خوب، مرزها بوجود اومده بودن، بنابراین کسی نمی"
  ".پنیس رال باقی مونده باشه

نه و صـحیح یـک جـادوگر را تصـور کنـد،      کرد خشم عادال ریچارد قاشق را به او داد و درحالی که ریچارد سعی می
یالن سوپ بیشتري خورد یالن قاشق را پس داده و ادامه داد. ک بعد از چند لقمه، ک.  

گفـت   اوایل همه چیز خوب بود، اما بعدش شوراي سرزمین میانه شروع به انجام کارایی کرد که جادوگر بزرگ می"
همید که شورا بطور مخفیانه درباره اینکه قدرت جادویی چطور باید اون ف. کارایی که ربطی به جادو داشت. اشتباه هستن

دادن، نتـایج   گفت که طمع اونا و کارایی که داشتن انجام می جادوگر بهشون می. اداره و کنترل بشه با هم توافق کردن
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ي  تـر از اون دربـاره اداره  کردن که به اونا فکر می. وحشتناکتري از اون چیزایی که تو جنگ اتفاق افتاده بود به بار میاره
تونست اون رو انجام بده،  اونا انتصاب یه جایگاه و موقعیت خیلی مهمی رو که فقط و فقط یه جادوگر می. دونن جادو می

اون بهشون گفت که این شخص مناسـب بـراي   . جادوگر حسابی عصبانی شده بود. به یه انتصاب سیاسی تبدیل کردن
جـادوگر بـزرگ،   . تونه این انتصاب رو انجام بـده  تونه پیدا کنه، و فقط یه جادوگر می می این جایگاه رو فقط یه جادوگر

جـادوگر  . اي رو هم تربیت کرده و آموزش داده بود، اما اونا هم بخاطر طمعشون طرف شورا رو گـرفتن  جادوگراي دیگه
جازات، جادوگر بزرگ گفت کـه  به عنوان م. اون گفت که مرگ دختر و همسرش بیهوده بوده. دیگه خیلی عصبانی شد

  ".ذاره تا از عواقب کارهاي خودشون رنج ببرن کنه؛ اینکه اونا رو به حال خودشون می بدترین کار ممکن رو با اونا می

  .این شبیه حرفی بود که زِد ممکن بود بزند. ریچارد لبخند زد

ا رو انجام بـدن، پـس نیـازي بـه اون     دونن که چطور باید کاره جادوگر گفت که اگه اونا خودشون خیلی خوب می"
ایجـاد   1اما وقتی که رفـت، یـه تـور جـادوگري    . اون قبول نکرد که بیش از این بهشون کمک کنه و ناپدید شد. ندارن
  "....کرد

  "اون دیگه چیه؟ یه تور جادویی؟"

درسـت کـرد، و   وقتی که اون رفت یه تور جادویی روي همـه  . کنه اون یه طلسمی هست که یه جادوگر ایجاد می"
دونه اون چه  براي همینه که کسی نمی. باعث شد که اسمش رو فراموش کنن، حتی اینکه قیافش چه شکلی هست رو

  ".کسی هست یا اسمش چیه

یالن تکه چوبی در آتش انداخت و در افکار خودش فرو رفت ریچارد همانطور که منتظر بود که او داستان را ادامه . ک
یالن ادامه داد. امه داددهد به سوپ خوردنش اد بعد از چند دقیقه ک.  

  ".در ابتداي آخرین زمستون، جنبش شروع شدن"

یالن نگاه کرد ریچارد قاشق پر سوپ را با فاصله چه جنبشی؟". اي از دهانش نگه داشته و به ک"  

ی از مردم تو شهرهاي های خیلی ناگهانی دسته. رسید که از یکدفعه از ناکجا ظاهر شد به نظر می. جنبش دارکن رال"
گفتن که اون بزرگترین مرد صلحی هست که تا حاال  می. »پدر رال«گفتن  دادن و بهش می بزرگتر اسم اون رو شعار می

بنابراین اصـالً چطـور کسـی    . از اون طرف مرز. هارا هست چیز عجیب اینه که اون پسر پنیس رال از دي. زندگی کرده
بـه هـر   ". الن مکث کرد و به ریچارد اجازه داد تا عمق مفهوم حرفش را درك کنـد کی "دونست؟ چیزي درباره اون می

                                                           
1 Wizard's Web 
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اونا افراد خیلی زیادي رو کشتن تا مردم یاد بگیرن که بایـد  . حال، بعد از اون گارها شروع کردن به اومدن از باالي مرز
  ".ها توي خونه بمونن شب

  "اما اونا چه طوري از مرز عبور کردن؟"

شد اول از باال شروع بـه   همینطور که ضعیف می. یف شدن بود، فقط هیچ کس از این خبر نداشتمرز در حال ضع"
بعـد  . توي فصل بهار مرز به طور کامـل محـو شـد   . تونستن از باالي اون پرواز کنن محو شدن کرد، بنابراین گارها می

مردم سـرزمین میانـه بـه جـاي      .یا همون لشگر دارکن رال، مستقیم اومدن توي شهرهاي بزرگ» 1صلح مردم«لشگر 
ل پرتاب می جنگیدن با اونا، هر جا که اونا می کـردن بـه دار آویختـه     مردمی که گل پـرت نمـی  . کردن رفتن براشون گُ

  ".شدن می

  "کشت؟ ارتش اونا رو می". ریچارد با چشمهاي گشاد خیره شد

یالن با نگاهی سخت به او نگاه کرد گفتن کـه اونـا تهدیـدي     می. کردن ر رو میپرتاب کنندگان گل این کا. نه". ک
جنبش . ارتش صلح مردم هرگز حتی مجبور نشد یه انگشت هم تکون بده. کشتن براي صلح هستن، بنابراین اونا رو می

بعد از مـدتی  . کشه خواد، چون ارتش اون مخالفینش رو نمی کنه که دارکن رال فقط صلح می گفت که این ثابت می می
شدند تـا   هاي روشنفکري فرستاده می در عوض، مخالفین به مدرسه. ت و جلوي کشتارها رو گرفتارتش پا وسط گذاش

  ".ي عظمت پدر رال و اینکه اون چه مرد صلح طلبی هست آموزش ببینن درباره

  " هاي روشنفکري یاد گرفتن که دارکن رال چه مرد بزرگیه؟ و اونوقت اونا تو این مدرسه"

بیشترشـون تمـام روز رو یـه جـا میشـینن و اسـم اون رو       . ه هدایت شده متعصب نیستهیچ کس به اندازه یه تاز"
  ".میارن

  "پس سرزمین میانه نجنگید؟"

کسایی که قبول کردن بـه  . دارکن رال جلوي شورا رفت و ازشون خواست تا توي پیمان صلح به اون ملحق بشن"
کردند به عنوان خائن شناخته شدن و خود دارکن رال هاي صلح و اتحاد معرفی شدن و کسایی که قبول ن عنوان قهرمان

  ".همونجا در حضور همه اعدامشون کرد

  "؟..........چه کاري"

                                                           
1 People's Peace Army 
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یالن دستش را باال گرفت و چشمانش را بست از اسـتفاده از  . دارکن رال یه خنجر خمیده روي کمربنـدش داره ". ک
ي من تحمل  معده. ریف کنم با اون افراد چه کاري انجام دادلطفاً، ریچارد، ازم نپرس که برات تع. بره اون خیلی لذت می
  ".یادآوریش رو نداره

  "خواستم بپرسم که جادوگرها چه کاري در برابر تمام اینا انجام دادن؟ من می"

رال بعدش استفاده از تمام جادوها رو ممنوع کرد و اعالم کـرد  . کم چشمشون رو باز کرد خوب، این اتفاق کم. اوه"
تو باید درك کنی که تو سرزمین میانه جـادو جزئـی از خیلـی از مـردم و     . کسی از اون استفاده کنه یه شورشیهکه هر 

این مثل این هست که بگن تو به خاطر داشتن دو پا و دو دست مجرمی و باید بِدي اونا رو قطع . خیلی موجودات هست
  ".بعد از این، اون آتیش رو ممنوع کرد. کنن

  "آتیش؟ چرا؟". ز ظرف سوپ به باال آمدچشمهاي ریچارد ا

اون . ترسه اگرچه اون از جادوگرا نمی. کنن اما جادوگرا از آتیش استفاده می. دارکن رال دستوراتش رو توضیح نمیده"
دلیـل  . ها رو براي این کار میـارن  پیروانش انواع و اقسام دلیل. از پدرش هم قدرت بیشتري داره، بیشتر از هر جادوگري

ي رال  احترامی به خـانواده  اي از بی ون اینه که از آتیش بر ضد پدر دارکن رال استفاده شده، بنابراین آتیش نشونهاصلیش
  ".هست

  "خواستی جلوي آتیش بشینی؟ براي همین بود که تو می"

یالن با تکان سرش تایید کرد ن رال ي دارک روشن کردن آتیش تو سرزمین میانه در جایی نادرست، بدون اجازه". ک
یالن با یک چوب خاك روي زمین را به هم می ".یا پیروانش، به معناي دعوت کردن از مرگه شاید تـو وسـتلند   ". زد ک

  "....شاید. رسه که نزدیکه تا آتیش رو ممنوع کنه برادرت به نظر می. هم همینطور بشه

بـراي  ". ه شدت هشـدار دهنـده بـود   لحن ریچارد ب ".مادر ما تو آتیش سوخت و مرد". ریچارد حرف او را قطع کرد
ي ممنوع کردن آتیش نگفت، فقط  و تازه اون اصالً چیزي درباره. فقط براي همین. همین مایکل در مورد آتیش نگرانه

هیچ اشـکالی تـو ایـن    . خواد یه کاري در این باره بکنه تا دیگران مثل مادرمون از آتیش صدمه نبینن اینو گفت که می
  ".صدمه نبینن نیست که بخواي مردم

یالن از زیر ابروهایش به او نگاه کرد رسید که اون در مورد آسیب زدن به تو نگران باشه به نظر نمی". ک."  

رسید، اما تو  دونم که این طوري به نظر می من می". ریچارد یک نفس عمیق کشید و گذاشت خشمش فروکش کند
ریچـارد زانوهـایش را بـاال     ".ن قصدش آسیب زدن به من نبودهدونم که او من می. این روش اونه. کنی اونو درك نمی

اون . گذروند بعد از اینکه مادرمون مرد، مایکل وقت بیشتر و بیشتري رو با دوستاش می". کشید و آنها را در بغل گرفت
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ز دوسـتاي  پـدر از بعضـی ا  . بعضی از اونا افراد مغرور و متکبري بودن. شد کرد مهمه دوست می با هر کسی که فکر می
  ".کردن ش با هم مشاجره می اونا درباره. گفت اومد، و این رو هم بهش می مایکل خوشش نمی

ي باالش یه سري نقشاي کوچیک کنده کاري شده بود، مثـل   یه بار پدر با یه کوزه اومد خونه که روي اطراف لبه"
کـرد کـه    گفت که اون کوزه قدیمیه فکر می می اون. کرد پدر به اون افتخار می. رقصن ش می اینکه اونا دارن رو حاشیه

اونا با هم جر و بحث کردن و درآخر . تونه اون رو بیشتر بفروشه مایکل گفت که می. تونه یه سکه طال بابتش بگیره می
پـدرم فقـط   . ي طال روي میز پرت کـرد  مایکل برگشت و چهار سکه. پدر اجازه داد تا مایکل کوزه رو براي فروش ببره

ارزیده،  ي طال نمی بعد با یه صداي واقعاً پایین گفت، که کوزه واقعاً چهار سکه. دت زیادي به اونا خیره نگاه کردبراي م
خواسـتن   مایکل گفت که چیزي رو به اونا گفتـه کـه مـی   . خواست بدونه که مایکل چه چیزي به مردم گفته بوده و می
ها رو برداشت و گفت  اون سه تا از سکه. مایکل زد روي دستش ها رو برداره و پدر دستش رو دراز کرد که سکه. بشنون

ایـن ارزش دوسـتاي منـه،    «: بعـدش اون گفـت  . که فقط یکی براي پدرم بوده چون پدر فقط انتظار یه سکه رو داشته
  ».جرج

  .پدرم دیگه هرگز نذاشت که اون چیزي رو براش بفروشه. صدا زد» جرج«این اولین باري بود که مایکل اونو "

هاي خـانواده   ي بعدي که پدرم به مسافرت رفت، مایکل بیشتر قرض دونی مایکل با پول چه کار کرد؟ دفعه اما می"
  .اون حتی براي خودش چیزي هم نخرید. رو تسویه کرد

کنه، مثـل امـروز کـه بـه همـه       ادبه و کارهاي ناشایستی می بعضی وقتها مایکل تو روش انجام دادن کارهاش بی"
اون . خـواد  دونم کـه اون قلبـاً صـالح همـه رو مـی      می.... ادرمون گفت و به من اشاره کرد، ولی من میدونم ي م درباره
. خواد که کسی اون مصیبتی که ما تجربه کـردیم رو بچشـه   فقط همین، اون نمی. خواد کسی از آتیش صدمه ببینه نمی

  ".کنه که کاري رو انجام بده که به نفع همه هست اون فقط تالش می

یالن سرش را باال نیاورد م متأسـف ". ها را تکان داد و بعد چوب را در آتش انداخت اي دیگر با چوب خاك  او دقیقه. ک
مطمئنم کـه تـو   . دونم که چقدر دردناکه که مادرت رو از دست بدي من می. بودم من نباید اینقدر مشکوك می. ریچارد

  "بخشی؟ و میمن". باالخره او سرش را باال آورد ".گی درست می

زنم که اگه من هم تمـام اون چیزایـی کـه     حدس می. البته". ریچارد لبخند زد و با تکان سر موافقتش را نشان داد
خوام که بهـت   منم معذرت می. رسید کردم، منم خیلی زود بدترین فکرها به ذهنم می براي تو اتفاق افتاده رو تجربه می

  ".نم میذارم که سوپ رو تموم کنیاگه تو لحن حرفاي منو ببخشی، م. پریدم

  .وقتی که ریچارد آخرِ سوپ را به دست او داد، او نیز موافقتش را با یک لبخند و تکان سرش نشان داد
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خواست تا باقی داستان او را بشنود، اما صبر کرد و براي مدتی منتظر شد تا او غذا را بخورد و بعد سـوال   ریچارد می
  "را تمام سرزمین میانه رو فتح کرده؟ها خوب حاال ارتش دي": کرد

مردم تو خیلی مناطق . سرزمین میانه جاي پهناوریه؛ ارتش صلح مردم فقط چندتا از شهراي بزرگتر رو اشغال کرده"
توجـه اون  . اون این مسئله رو یه مشکل جزئی به حساب میـاره . رال زیاد اهمیتی نمیده. گیرن اتحاد صلح رو نادیده می

ي اون به شورا  جادوگرا فهمیدن که هدف اصلی اون، جادویی بوده که جادوگر بزرگ درباره. اي بوده گهبه سمت چیز دی
با جادویی که دارکن رال به دنبالش هسـت،  . جادویی که اونا بخاطر طمع خودشون بد اداره کرده بودن. هشدار داده بود

  .بدون جنگیدن با کسی، اون تبدیل به ارباب همه میشه

اونا تالش کردند تا دوباره . گفته ز جادوگرا فهمیدند که اشتباه کرده بودن و اینکه جادوگر بزرگ درست میپنج تا ا"
فته اگه دارکن  آبروي خودشون پیش جادوگر بزرگ رو بدست بیارن و سرزمین میانه و وستلند رو از چیزي که اتفاق می

ا به دنبال جادوگر بزرگ گشـتن، امـا رال هـم دنبـال اون     براي همین اون. رال به جادویی که دنبالشه برسه، نجات بدن
  ".بود

  "کالً چندتا جادوگر هستن؟. تو گفتی پنج تا جادوگر"

جادوگر پیر ناپدید شد؛ یکی از شاگردها خـدمتکار یـه   . جادوگر بزرگ و شیش تا شاگرداش. هفت تا جادوگر بودن"
و ". اي روي آن تامـل کـرد   او مکث کرده، و لحظـه  ".هست اي براي یه جادوگر شرمانه ملکه شد، که این کار خیلی بی

قبل از اینکه اونا بمیرن، تمام سرزمین میانه رو جستجو کردن، . همونطور که قبال ً هم گفتم، پنج تاي دیگه حاال مردن
  ".اون تو سرزمین میانه نیست. اما جادوگر بزرگ رو جایی پیدا نکردن

  "ن توي وستلند؟بنابراین به این نتیجه رسیدن که او"

یالن قاشق را در ظرف خالی انداخت اون اینجاست. آره". ک."  

 "تونسـتن؟  تونه جلوي دارکن رال رو بگیره، با اینکه خودشون نمـی  کردن که این جادوگر بزرگ می و اونا فکر می"
  .ي آن را هم بداند چیزي در این داستان مشکل داشت و ریچارد مطمئن نبود که بخواهد بقیه

خواستن، چیزي کـه   چیزي که اونا می. اون هم قدرت مقابله با دارکن رال رو نداره": او بعد از مکثی ادامه داد "ه،ن"
ما براي نجات خودمون و حفظ خودمون از اونچیزي که قراره اتفاق بیافته بهش نیاز داریم، اینه که جادوگر بـزرگ یـه   

  ".بده تونه انجام انتصابی رو انجام بده که فقط خودش می
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یالن در انتخاب کلماتش به کار می دانست که او در حال سـفره رفـتن از رازهـایی     برد، ریچارد می با احتیاطی که ک
چرا اونا خودشون ": است که ریچارد نباید درباره آنها سوال کند، بنابراین او در این زمینه سوالی نکرد و بجاي آن پرسید

  "استن که این کار رو انجام بده؟دنبال جادوگر بزرگ نیومدن و ازش نخو

  ".ترسیدن که جادوگر بزرگ بهشون نه بگه، و اونا هم قدرت کافی براي مجبور کردن اون رو نداشتن چون می"

  "رسید؟ پنج تا جادوگر زورشون به این یکی نمی"

یالن با لبخندي غمگین سرش را به نشان نفی تکان داد خواسـتن   مـی اونا شـاگرداي اون بـودن، کسـایی کـه     ". ک
جادوگر بـزرگ از یـه پـدري کـه     . رو نداشتن 1اونا جادوگر به دنیا نیومده بودن، به طور مادرزادي موهبت. جادوگر باشن

اونـا هرگـز   . جادو توي خون اون هست نـه فقـط تـو مغـزش    . جادوگر بود و یه مادري که ساحره بود به دنیا اومده بود
کـیالن    ".خواستن وادار کـنن  قدرت اینو نداشتن که اون رو به چیزي که میاونا . تونستن یه جادوگر مثل اون بشن نمی

  .ساکت شد

اش را فهمانـد و اینکـه او جـواب آن را     با سکوتش بـه کـیالن سـوال بعـدي    . ریچارد چیز دیگري نگفت "....... و"
  .خواهد می

یالن با نجوایی آرام جواب او را داد تونم فرستادن، چون من میو براي همین اونا من رو ". باالخره ک."  

یالن احساس کند و  ریچارد می. شد صداي ترق و تروق و فش فش آتش شنیده می ش و ناراحتی را در ک توانست تَن
دانست که او تا آخرین حد ممکن در این موضوع، پاسخ داده است، بنابراین ریچارد سـاکت مانـد تـا بگـذارد کـه او       می

ن نگاه کردن به باال، او دستش را روي ساعد کـیالن گذاشـت و کـیالن هـم دسـت      بدو. احساس راحتی و امنیت کند
  .دیگرش را روي دست او گذاشت

  "تو چطور قراره این جادوگر رو بشناسی؟"

  ".ي ما از دست میریم دونم که باید اونو پیدا کنم، و خیلی زود، وگرنه همه من فقط می"

پیـدا کـردن مـردم    . اون یه ابر خوان هسـت . کنه زِد به ما کمک می": او باالخره گفت. ریچارد در سکوت فکر کرد
  ".کاریه که یه ابر خوان انجام میده

                                                           
۱ Gift  )باشد كه در اين داستان اصطالحاً به استعداد و نيروي ذاتي  اين كلمه در لغط به معناي موهبت و استعداد خاصِ ماورائي مي

را مالحظه كرديد، منظور » موهبت«بنابراين از اين به بعد هر جا در اين متن كلمه . شود گي در افراد اطالق مي جادوگري يا ساحره
 ).باشد ناي اصطالحي ميهمين مع
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یالن نگاهی مشکوکانه به او انداخت قرار نبوده که جادویی تو وِستلند باشه. این به نظر میاد شبیه جادو باشه". ک."  

. کنه به مـن یـاد بـده    اون همیشه سعی می. اد بگیرهتونه اونو ی اون میگه که این جادو نیست؛ اینکه هر کسی می"
چشـماش حسـابی درشـت میشـن و     . هروقت که من میگم به نظر میاد که به زودي بارون بیاد اون منو دست مینـدازه 

  "».بینی خونی و آینده رو می پسرم تو باید جادو داشته باشی، بخاطر اینکه ابرها رو می! جادو«: گه می

یالن خندید خواست بیش از این او را تحت فشار بگذارد با اینکـه   ریچارد نمی. داي خوبی براي شنیدن بوداین ص. ک
یالن رشته یالن به او نمـی  هاي رها و بی بافت داستان ک حـداقل  . گفـت  جواب بسیاري داشت؛ چیزهاي زیادي بود که ک
یک گـروه  حتماً  .نند و بعد از آنجا فرار کنندمهمترین چیز این بود که جادوگر را پیدا ک. دانست ریچارد بیشتر از قبل می

یالن می چهارنفره آنها مجبور بودند در مدتی که جـادوگر کـار مربـوط بـه خـودش را انجـام       . آمدند ي دیگر به دنبال ک
  .دهد، به غرب بروند می 

یالن کیسه ه شـده بـود بـاز    نخی را که دور آن پیچید. ي متصل به کمربندش را باز کرده و چیزي را بیرون کشید ک
انگشتش را در آن فرو برده و . اي قهوهاي رنگ را در خود داشت ي موم اندود را گشود که ماده کرده و تاهاي یک پارچه

  ".سرت رو بچرخون. کنه تا جاي نیش حشرات خوب بشن این کمک می". رویش را به سمت ریچارد برگرداند

هـایی را کـه در آن اسـتفاده شـده بـود       عضی از گیاهـان و علـف  ریچارد عطر ب. داد ها را تسکین می پماد جاي نیش
ها و جراحات را از بین  زِد به او یاد داده بود تا پمادي شبیه به همین را بسازد، اما با گیاه اوم، که درد زخم. تشخیص داد

یالن با ریچارد تمام شد، کمی از پماد به خودش مالید. برد می جـروح و دردنـاکش را   ریچارد دست م. هنگامی که کار ک
  .جلو آورد

  ".بیا، یه مقدار هم روي این بمال"

  "چه بالیی سر خودت آوردي؟! ریچارد"

  ".امروز صبح یه تیغ تو دستم رفت"

یالن با احتیاط پماد را روي زخم او مالید من هیچ وقت ندیده بودم که یه تیغ اینطوري بکنه". ک."  

  ".شه بهتر می مطمئنم که تا صبح جاش. یه تیغ بزرگ بود"

آنقدر که ریچارد امید داشت پماد درد زخمش را کم نکرد، اما ریچارد به او گفت کـه آن درد را خیلـی کـم کـرده و     
یالن باید درمورد آنها نگران می. خواست او را نگران کند نمی بود چیزي به حساب  دست او در مقایسه با چیزهایی که ک
. گذاشـت نگـاه کـرد    اش مـی  ي بغلـی  ي کوچک بسته و آن را در کیسه باره دور بستهریچارد به او که نخ را دو. آمد نمی

یالن بخاطر فکر کردن چین افتاده بود پیشانی ک.  
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  "ترسی؟ ریچارد، تو از جادو می"

اما . رسید ي جادو بودم؛ جادو به نظر هیجان انگیز می من همیشه شیفته". ریچارد قبل از جواب دادن خوب فکرکرد
از بعضیاشون باید دوري کنی و : اما حدس میزنم که جادو مثل آدما باشه. دونم که از بعضی جادوها باید ترسید حاال می

  ".شانسی اگه باهاشون آشنا بشی بعضی از اونا رو هم خیلی خوش

یالن لبخند زد، و ظاهرا از پاسخ او راضی بود بایـد  ریچارد، قبل از اینکه من بتونم بخوابم، یه چیزي هست که". ک ،
ایـن فرصـت از موقعیتـاي    . ترسی، میذارم تو هـم اونـو ببینـی    اگه تو نمی. اون یه موجود جادوییه. بهش رسیدگی کنم

اما تو باید به من قول بدي کـه وقتـی   . افراد خیلی کمی تا حاال اونو دیدن، و تعداد کمی هم اونو خواهند دید. استثناییه
ام و  من خیلی خسـته . اي از من نپرسی و وقتی که برگشتی هیچ سوال دیگهبهت گفتم، مدتی بري بیرون و قدم بزنی، 

  ".باید بخوابم

  ".قول میدم". ریچارد بخاطر افتخار این موقعیت لبخند زد

یالن یک بار دیگر کیسه اش را باز کرده، و یک بطري گرد کوچک با یک درپوش را از آن بیـرون آورد  ي کمري ک .
  .درون آن نوري وجود داشت. زد رت مارپیچ اطراف قسمت پهن آن موج میاي به صو خطهاي آبی و نقره

یالن به چشمان او نگاه کرد یه پـري شـب تـو روز    . اسمش شار هست. این موجود یه پريِ شبه" . چشمهاي سبز ک
بدون . دشار قسمتی از جادوییه که به من کمک کرد تا از مرز رد بشم؛ اون راهنماي من بو. شه، فقط تو شب دیده نمی

  ".شدم اون من گم می

یالن پر از اشک شدند اما صدایش آرام و یکنواخت باقی ماند اون بیشـتر از ایـن   . میـره  امشب اون مـی ". چشمان ک
شـار  . ش و هم نوعانش زنده بمونه، و نیروي کافی براي دوباره عبور کـردن از مـرز رو هـم نـداره     تونه دور از خونه نمی

ن قربانی کرده، چون اگه دارکن رال پیروز بشه تمام هم نوعـانش بـه همـراه بقیـه نـابود      زندگیش رو براي کمک به م
  ".میشن

یالن درپوش ظرف را برداشته و آن را روي کف دستش گذاشت و آن را بین خودشان گرفت ک.  

بـه همـه   ي لرزان بسیار کوچکی از نور از بطري خارج شد، در هواي سرد و کم نور کاج خودسر شناور شـده و   شعله
. ریچارد مبهوت شده بود. نور کمتر شده و پري بال بال زنان بین آنها در هوا متوقف شد. اي رنگ افشاند چیز نوري نقره

  .کرد دهانش آویزان شده و درحالی که خشکش زده بود، نگاه می

  ".شب بخیر، ریچارد سایفر": پري با صداي نازك و کوچکی گفت
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  .دش نیز چیزي بیش از یک نجوا نبودصداي خو ".شب تو هم بخیر، شار"

یالن کمک کردي" اگـه هروقتـی بـه    . کنی با این کارِت، تو به هم نوعان من هم کمک می. ممنونم که امروز به ک
  ".دونه کنن، چرا که هیچ دشمنی اون رو نمی هاي شب نیاز داشتی، اسم من رو به اونا بگو و اونا کمکت می کمک پري

یالن کمک مـی . ین میانه آخرین جاییه که ممکنه من بخوام به اون برومممنونم شار، اما سرزم" کـنم کـه    من به ک
خوان ما رو  جادوگر رو پیدا کنه، اما بعدش باید هردومون رو به طرف غرب ببرم و خودمون رو با امنیت از کسایی که می

  ".بکشن دور کنم

اي روي صـورت ریچـارد    نور نقـره . کرد و فکر میبه نظر رسید که پري شب براي مدتی در هوا دور خودش چرخید 
  .کرد احساس گرمی و امنیت را ایجاد می

. ریچارد احساس کـرد خیـالش راحـت شـده     ".خواي، پس باید همین کار رو بکنی اگه تو اینطوري می": شار گفت
  .ي نورانی کوچک دوباره جلوي آنها در هوا چرخید نقطه

اون . اون خسـته نمیشـه  . رو بدون؛ دارکن رال در تعقیب هـر دوي شماسـت  اما این ". شار چرخیدن را متوقف کرد
شـما هـیچ دفـاعی در برابـر اون     . هیچ شکی در این نیسـت . کنه اگه شما فرار کنید اون شما رو پیدا می. متوقف نمیشه

  ".خیلی زود. کشه اون هر دوي شما رو می. ندارید

او فکر کرد که دسـت کـم   . نست آب دهانش را قورت دهدگلوي ریچارد به قدري خشک شده بود که به سختی توا
  "شار، هیچ راهی براي ما نیست که فرار کنیم؟". شد داد، و بعد از آن همه چیز تمام می گار کارش را سریع انجام می

  .هاي کاج خودسر ایجاد کرد هایی را روي صورت او و شاخه نور دوباره چرخید، و درخشش

اون از . اون شما رو به چنـگ میـاره  . هات به اون نخواهد بود پشتت به اون باشه، چشم اگه". شار دوباره متوقف شد
  ".بره این کار لذت می

  "هیچ کاري نیست که ما بتونیم بکنیم؟.... اما". ریچارد همینطور خیره ماند

. ر، ریچـارد سـایفر  یه سوال بهت". تر شد بار پیش از ایستادن به ریچارد نزدیک نقطه کوچک نور دوباره چرخید و این
. باید اون رو پیدا کنی یا رال هـر دوي شـما رو میکشـه   . باید اون رو پیدا کنی. خواي درون خودت هست جوابی که می

  ".خیلی زود

چرخید کمی  نور در حالی که می. توانست جلوي خودش را بگیرد لحن ریچارد تندتر شده بود، او نمی "چه قدر زود؟"
  .گذاشت این فرصت بدون حداقل فهمیدن چیزي که بتواند به آن چنگ بزند، از دست برود یریچارد نم. از او دور شد
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اگر دارکن رال تـا قبـل از   . وقتی که خورشید در آسمان هست. اولین روز زمستان، ریچارد سایفر". پري شب ایستاد
تی که خورشـید در آسـمان هسـت،    اون موقع تو رو نکشته باشه و اگه متوقف نشده باشه، بعد در اولین روز زمستان، وق

  ".اون از این کار لذت خواهد برد. شما دو تا خواهید مرد. تمام هم نوعان من خواهند مرد

یالن سعی می". ریچارد سعی کرد تا بهترین روش براي سوال کردن از یک نقطه نور را تشخیص دهد کنـه   شار، ک
. تو داري جونت رو براي کمک بـه اون میـدي  . ون کمک کنمکنم به ا من سعی می. تا باقی همنوعان تو رو نجات بده
کنم، چیزي هست که بتـونی بـه مـن     خواهش می. تو خودت االن این رو گفتی. میرن اگه ما شکست بخوریم، همه می

  ".بگی تا به ما در مقابل دارکن رال کمک کنه

ده و به جاهایی که به آن نزدیـک  اي کوچک در داخل کاج شروع به چرخیدن کر نور دور خودش چرخید و در دایره
  .او دوباره جلوي ریچارد متوقف شد. داد شد نور می می

. خوام کمک کنم می. م، ریچارد سایفرمتأسف. پیداش کن یا بمیر. جواب در خودت هست. قبال جواب رو به تو گفتم"
  ".ممتأسفم متأسف. فقط اینکه جواب در خودت هست. دونم جواب رو نمی

دانست چه کسـی بیشـتر    او نمی. به نشان فهمیدن تکان داده و انگشتانش را بین موهایش فرو برد ریچارد سرش را
یالن را دید که آرام نشسته و به پري شب نگـاه مـی  . ناامید شده، شار یا خودش شـار چرخیـد و   . کنـد  با نگاهی کوتاه ک

  .منتظر شد

رو بکشه؟ به این خاطره که من به کـیالن کمـک   کنه تا من  تونی به من بگی چرا اون تالش می خیلی خوب، می"
  "اي وجود داره؟ کردم یا دلیل دیگه

  "دالیل دیگه؟ اسرار؟". شار نزدیک آمد

  .پري شب هم با او باال آمد. ریچارد به باال پریده و ایستاد "!چی "

  ".کنه فقط اینکه اون این کارو می. ممتأسف. دونم چرا نمی"

  "اسم جادوگر چیه؟"

  ".دونم نمی. ممتأسف. بیه، ریچارد سایفرسوال خو"

شار چرخید و پرتوهایی از نور افکنـده و بـا   . هایش گرفت ریچارد دوباره روي زمین نشسته و صورتش را میان دست
کند او را دلداري دهد و ایـن   دانست که پري سعی می ریچارد به نوعی می. هایی دور سر او چرخید سرعتی آرام در دایره
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ریچارد . کرد تا او را دلداري دهد او در حال مرگ بود، و داشت سعی می. نست که آخر کار پري نزدیک استدا را هم می
  .سعی کرد بغضی را که درگلویش بود فرو دهد تا بتواند صحبت کند

یالن کمک کردي" تر شده بـه ایـن    زندگی من با تمام کوتاهی که به نظر میاد باشه، طوالنی. شار، ممنونم که به ک
یالن نگذاشت من یه کار احمقانه بکنم در ضمن زندگی من به خاطر آشنا شـدن بـا اون بهتـر شـده    . خاطر که امروز ک .

  .نگاه او اشکبار شده بود ".ممنونم که کمک کردي و دوست من رو به سالمت از مرز عبور دادي

د کـه صـداي او همانقـدر کـه در     رسـی  به نظـر مـی  . پري شب، شناور در هوا به جلو آمده و پیشانی او را لمس کرد
  .شود شود در سرش نیز شنیده می گوشهایش شنیده می

دونستم، لطفـاً بـاور کـن کـه بـا       اگه می. دونم هایی رو که تو رو نجات بده نمی من جواب. م، ریچارد سایفرمتأسف "
من میدونم که تو در درونت چیزي . من به تو اعتماد دارم. اما من از خوبی در وجود تو خبر دارم. گفتم اشتیاق اونا رو می

اون موقع به یاد بیـار  . تسلیم نشو. کنی هایی پیش میاد که تو به خودت شک می زمان. رو که براي موفقیت الزمه داري
تو فردي استثنایی هستی، ریچارد . تونی کاري رو که باید انجام بدي دونم تو می که من به تو اعتماد دارم، اینکه من می

یالن مراقبت کن. ه خودت اعتماد داشته باشسایفر؛ ب و از ک."  

اشکها آزادانه روي صورتش جاري بودند و بغض در گلویش جلوي نفس . ریچارد متوجه شد که چشمانش بسته بود
  .گرفت کشیدنش را می

یالن تنها باشم. هیچ گاري در این اطراف نیست" رسه مهلت من داره فرا می. لطفاً حاال اجازه بده من با ک."  

  ".براي من افتخار خیلی بزرگی بود که با تو آشنا شدم. خداحافظ، شار". ریچارد سرش را به معناي موافقت تکان داد

  .ریچارد بدون نگاه به هیچ کدامشان بیرون رفت

----+-  

یالن پرواز کرد و او را با نام درست مورد خطاب قرار داد بعد از اینکه ریچارد رفت، پري به سمت ک.  

  "چرا به اون نگفتی که چی هستی؟. گیر، مهلت من به زودي تموم میشه مادر اعتراف"

یالن پایین افتادند و همینطور که به آتش خیره شده بود، دستانش در دامن لباسش قرار گرفتند شانه شـار،  ". هاي ک
  ".تونم تونم، هنوز نمی من نمی

یالن اعتراف" ر دوست تو هستریچارد سایف. گیر، این منصفانه نیست ک."  
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یالن به پایین غلطیدند قطره تونم بهش بگـم  شی؟ براي همینه که من نمی متوجه نمی". هاي اشک از چشمهاي ک .
گیر  تونی درك کنی که اعتراف تو نمی. اي نداره مونه، دیگه به من عالقه اگه بهش بگم، اون دیگه دوست من باقی نمی

افراد زیادي تاحاال جرات این کار رو . کنه شار، اون توي چشمهاي من نگاه می. بودن چه طوریه، اینکه همه ازت بترسن
نگاه اون به مـن احسـاس امنیـت    . تونست هرگز مثل اون تو چشمهاي من نگاه کنه هیچ کس نمی. به خودشون ندادن

  ".اون باعث میشه که قلب من شاد بشه. میده

  ".یالن، این خیلی بدترهگیر ک دیگران ممکنه قبل از تو به اون بگن، اعتراف"

یالن سرش را باال آورد و به پري شب نگاه کرد قبل از اینکه ایـن اتفـاق بیفتـه خـودم     ". چشمانش خیس بودند. ک
  ".بهش میگم

یالن دي، اعتراف تو داري بازي خطرناکی رو انجام می". شار اخطار داد اون ممکنه قـبلش عاشـق تـو بشـه    . گیر ک .
  ".کنه آسیب غیرقابل بخششی رو بهش وارد می اونوقت گفتن تو به اون،

  ".من نمیذارم چنین چیزي اتفاق بیفته"

  "تو اون رو انتخاب میکنی؟"

  "!نه"

یالن در حالی که می بعد دوباره آهسته به طرف صورت او برگشت. چرخید به عقب رفت پري شب با صداي فریاد ک .
تـو  . حتی خواهرت، دنی. ي باقی اونا رو کشته دارکن رال همه. تیگیر، تو آخرین نفر از هم نوعانت هس کیالنِ اعتراف"

  ".تو باید یک همسر انتخاب کنی. گیر هستی مادر اعتراف

ي او  صداي گریـه  ".تونه گیري نمی هیچ اعتراف. تونم این کارو با کسی که براش اهمیت قائلم انجام بدم من نمی"
  .بلند شد

  ".ابِ خود توستاین انتخ. گیر م، مادر اعترافمتأسف"

یالن زانوهایش را بغل کرده و پیشانی هـایش تکـان    کـرد، شـانه   در حالی کـه گریـه مـی   . اش را روي آن گذاشت ک
شـار بـه آرامـی دور سـر او     . خوردند و موهاي پرپشتش مثل آبشاري اطراف او فرو ریخته بودند تا او را در بر بگیرند می

ي  او به این کار ادامه داد تا گریه. داد ي متصاعد کرده، و همراه خود را دلداري میا چرخید، و از خود پرتوهایی از نور نقره
یالن کم شد و باالخره متوقف شد هنگامی که تمام شد، شار دوباره برگشت و درجلوي صورت او شناور شد. ک.  

  ".ممتأسفگیر بودن سخته،  مادر اعتراف"
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یالن تایید کرد سخته". ک."  

  ".هات هست بار زیادي رو شونه"

یالن دوباره تایید کرد زیاد". ک."  

یالن آتش را تماشا مـی . ي زن فرود آمده و براي مدتی روي آن استراحت کرد پري شب به آرامی روي شانه کـرد   ک
اي در هوا، جلوي او  ي او بلند شده و در نقطه بعد از مدتی پري شب از روي شانه. داد هاي کوچک و آرام نور می که شعله

  .ور شدشنا

سواالي خـوبی  . دوست دارم پیش ریچارد سایفر بمونم. اوقات خوبی هستن. دوست دارم که بیشتر پیش تو بمونم"
  ".میرم من می. ممتأسف. تونم زیاد دووم بیارم اما دیگه نمی. پرسه می

تا هم نوعان تو . شار، من بهت قول میدم که اگه الزم باشه جون خودم رو هم میدم، تا دارکن رال رو متوقف کنم"
  ".و بقیه رو نجات بدم

یالن من به تو اعتماد دارم، اعتراف" قبـل از  . کـنم  خـواهش مـی  ". تر آمد شار نزدیک ".به ریچارد کمک کن. گیر ک
  "من رو لمس میکنی؟. اینکه بمیرم

یالن با فشار خودش را از پري شب دور کرد تا اینکه پشتش به تنه ي درخت رسید کنم خواهش می......... نه". ک .....
او . چشمانش دوباره پـر از اشـک شـدند    ".از من نخواه که این کارو بکنم". داد او التماس کنان سرش را تکان می "نه،

  .انگشتهاي لرزانش را روي لبهاش گذاشت و سعی کرد جلوي گریه را بگیرد

من هرگز . برم یه و تنهایی خیلی رنج میمن به خاطر دوري از بق. گیر کنم، مادر اعتراف خواهش می". شار جلوتر آمد
از . کـنم  خـواهش مـی  . زمان من حاال به آخـرش رسـیده  . ست این خیلی اذیت کننده. تونم دوباره با اونا همراه بشم نمی

من جونم . بگذار من با طعم عشق بمیرم. منو لمس کن و اجازه بده تا درد شیرین رو با لذت بچشم. قدرتت استفاده کن
  ".کنم خواهش می. اي از تو نخواستم هیچ چیز دیگه. ک به تو فدا کردمرو براي کم

یالن، گریه کنان دست چپش را روي دهانش نگه داشت. شد تر می نور شار کم سوتر و ضعیف باالخره، او دسـت  . ک
  .راستش را باال آورد، تا اینکه انگشتان لرزانش پري را لمس کردند

ي شدید در هوا، به شدت کاج خودسر را تکان داده و باعـث شـد    ضربه. د شددر تمام اطراف رعدي بدون صدا ایجا
نـور محـوِ   . بعضی از آنها وقتی آتش را لمس کردند، شـعله کشـیدند  . هاي سوزنی خشک به پایین بریزند بارانی از برگ

  .اي شار به رنگ صورتی تابناکی تبدیل شد به شدت روشن شد نقره
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  ".خداحافظ، عشق من. النممنونم کی". صداي شار ضعیف بود

  .جرقه نور و زندگی محو شد و از بین رفت

----+-  

یالن برگشت بعد از رعد بی یالن زانـویش را در بغـل گرفتـه بـود و     . صدا، ریچارد مدتی صبر کرد و سپس پیش ک ک
  .کرد او خیره به آتش نگاه می. اش را روي آن گذاشته بود چانه

  "شار؟": ریچارد پرسید

یال اون رفته". ن با صدایی که از دور آمدجواب ک."  

یالن را گرفت ي علـف خشـک بـرده و     او را به طرف پشته. ریچارد به نشان فهمیدن سرش را تکان داد و بازوي ک
هـاي   ریچارد پتو را روي او کشید و کمی از علـف . کیالن بدون هیچ مقاومت یا صحبتی دراز کشید. روي زمین خواباند

. بعد خودش را هم زیر آن و در کنـار او جـا داد  . ت تا کمک کنند که او در طول شب گرم بماندخشک را روي او گذاش
یالن به پهلو چرخیده و رویش را به طرف دیگر کرد و شانه اي کـه در   هایش را از پشت بـه او تکیـه داد، ماننـد بچـه     ک

چیـزي بـه   . کـرد  هم این را احساس میریچارد . دهد هنگام نزدیک شدن خطر پشتش را به یکی از والندینش فشار می
  .چیزي مرگبار. آمد دنبال آنها می

یالن به همین زود خوابش برده بود دستش زق زق . دانست که باید احساس سرما بکند، اما اینطور نبود ریچارد می. ک
واست بداند که کـیالن  خ او می. کرد صدا فکر می ریچارد آنجا دراز کشیده و به رعد بی. کرد او احساس گرما می. کرد می

فکـر کـردن بـه ایـن موضـوع او را      . خواهـد مجبـور کنـد    کرد تا جادوگر بزرگ را به انجام کاري که مـی  چه کاري می
   .قبل از اینکه او بتواند بیشتر در این باره نگران باشد، او نیز خوابش برده بود. ترساند می

  

  

  

  

  فصل ششم
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گـاهی بـه شـکل    . هیچ اشتهایی نداشت. که زخم تاك باعث شده تب کندتا ظهر روز بعد ریچارد مطمئن شده بود 
. کرد چسبید و بعد از سرما شروع به لرزیدن می شد، به حدي که لباسش از عرق به بدنش می تحمل ناپذیري گرمش می
اینکـه   بـاره بکنـد جـز    هیچ کاري نبود که بتواند درایـن . داد کرد که حالت تهوع به او دست می سرش به حدي درد می

ي زِد بودند، تصمیم گرفت که از این موضوع چیـزي   خودش را زودتر به زِد برساند و از آنجایی که آنها در نزدیکی خانه
دانست که به خاطر تب بود یا به خاطر چیزهایی کـه   ها خوابش را آشفته کرده بودند، حال نمی کابوس. به کیالن نگوید

  .جواب رو پیدا کن یا بمیر :کرد اش می بود بیش از همه آشفتهچیزي که شار به او گفته . فهمیده بود

درختان بلند قامت، نزدیـک  . دادند هاي خاکستري تیره خبر از نزدیک شدن زمستان می آسمان کمی ابري بود، رنگ
 گرفتند و جاده را تبدیل به یـک خلوتگـاه مقـدس کـرده     به هم روئیده و جلوي نسیم مالیم شمالی و سرماي آن را می

  .پناهگاهی در برابر نفسِ سرد زمستان. بودند که با عطر دل انگیز درختان حنا خوشبو شده بود

هاي وحشی رسیدند که  اي از گل گذشتند، به پهنه ي سگهاي آبی می درحالی که از جویباري کوچک، نزدیک دریاچه
شان چون لحـافی زمـین    و آبی کمرنگهاي زرد  گلبرگ. هاي خود را در این موقع از سال عرضه کرده بودند آخرین گل

یـک تکـه   . کیالن ایستاد تا تعداي را بچینـد . خوردند، پوشانده بود جنگل را در قسمتی که درختان کمتري به چشم می
به فکر ریچـارد  . هاي ریز روي چوب کرد ها در سوراخ ي کاسه مانند را پیدا کرده و شروع به قرار دادن گل چوب پوسیده

دانست باید در همان نزدیکی باشد پیدا کرده و در مدتی  درخت سیبی را که می. باید گرسنه باشدتماً ح رسید که کیالن
رفت بهتر بـود کـه بـا     همیشه وقتی به پیش زِد می. اش را تا نیمه پر از سیب کرد که کیالن مشغول کار خود بود، کوله

  .خودش غذا هم ببرد

اي تکیه داده و کنجکاو بود که کـیالن چـه کـاري     به کنده. نتظر ماندریچارد قبل از کیالن کارش را تمام کرد و م
بعـد  . ي لباسش را باال گرفته و کنار دریاچه زانـو زد  ها راضی شد، لبه وقتی کیالن از آرایش و ترتیب گل. دهد انجام می

. امـنش گذاشـت  هایش نشست و دستانش را روي د به عقب برگشته و روي چکمه. چوب را روي آب دریاچه شناور کرد
وقتی که برگشت و ریچارد را دید کـه بـه   . شد نگاه کرد ها که به آرامی روي آبِ ساکن دور می براي مدتی به قایق گل

  .ي درخت تکیه داده، بلند شد و به او پیوست کنده

و  یک پیشکشی بود براي روح مادراي هردومون، تا از اونا بـراي پیـدا کـردن جـادوگر کمـک     ": کیالن توضیح داد
  "ریچارد، چی شده؟". اش را پوشاند کیالن به صورت او نگاه کرد و نگرانی چهره ".محافظت بخوایم

  ".بیا، اینو بخور. چیزي نیست". ریچارد یک سیب را تعارف کرد

کیالن به سرعت روي دست ریچارد زِد و آن را دور کرده و در یک چشم به هم زدن با دست دیگرش گلوي ریچارد 
  "خواستی این کارو بکنی؟ چرا می": با عصبانیت پرسید. م در چشمان سبزش شعله کشیدخش. را گرفت
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تـو  ". گفت که نباید هیچ حرکتی بکند چیزي به او می. در جاي خود خشکش زد. شگفتی ذهن ریچارد را فرا گرفت
  ".کنم تا بخوري خوام، یه چیز دیگه پیدا می سیب دوست نداري؟ معذرت می

  "تو به اینا چی گفتی؟". الن لرزیدند و جاي خود را به شک و تردید دادندها در چشم کی شعله

. هاي خوبی هستن، قول میدم دونی سیب چیه؟ اونا خوردنی سیب، تو نمی": خورد، گفت ریچارد که هنوز تکانی نمی
  "تو فکر کردي اونا چی هستن؟

  "خورید؟ ها رو می بسی..... شما این چیزا". فشار دست کیالن روي گلوي او اندکی کم شد

  ".همیشه. آره". ریچارد باز هم از جایش تکان نخورد

چشمانش گشاد . کیالن گلوي او را رها کرد و انگشتانش را روي دهانش گذاشت. شرمندگی جایگزین عصبانیت شد
مین میانه تمـام  تو سرز. تونید این چیزا رو بخورید دونستم شما می من نمی. خوام ریچارد، خیلی معذرت می". شده بودند

  ".خواهی منو مسموم کنی من فکر کردم تو می. هاي قرمز کامالً سمی هستن میوه

کـرد کـه ایـن موضـوع      کیالن هم در حالی که اعتـراض مـی  . ها به سرعت پاك شدند ي ریچارد تمام تنش با خنده
دهد کـه سـمی نیسـت، بعـد سـیب      ریچارد یک گاز به سیب زد تا به او نشان . دار نیست، به همراه ریچارد خندید خنده

  .این دفعه او سیب را گرفت، اما قبل از گاز زدن، مدت زیادي با دقت به آن نگاه کرد. دیگري به او تعارف کرد

سپس دستش را روي پیشـانی   ".این چیزا براي خوردن خیلی خوبن...هوم م م ". اش را چین انداخت کیالن پیشانی
  ".سوزي تو داري تو تب می. مشکلی وجود داشته باشهزدم که یه  حدس می". ریچارد گذاشت

  ".دیگه تقریباًرسیدیم. دونم، اما تا وقتی پیش زِد نرسیم، هیچ کاري از دستمون برنمیاد خودم می"

رد زِد در دیدرس قرار گرفت کمی باالتر در جاده، خانه یک الوار چوبی به صورت شیب دار از زمین تـا  . ي کوتاه و گ
تـر بـه بـاالي سـقف      ي او خیلـی راحـت   گربه. ي پیر زِد از آن استفاده کند رار داده شده بود تا گربهسقف چمن پوش ق

هاي گلکاري شده در  ها آویزان بودند و جعبه هاي تورباف سفید از سمت داخل پنجره پرده. رفت تا پایین آمدن از آن می
دیوارها چوبی بـر  . ها پژمرده شده و خشکیده بودند لدهی، گ با تمام شدن فصل گل. ها گذاشته شده بودند بیرون پنجره

آمد  ها خوش اثر گذشت سالیان فرسوده شده و به رنگ خاکستري تیره بودند، اما یک درب به رنگ آبی روشن به مهمان
هاي اطرافش پنهان کرده و تـالش   رسید که تمام آن محل خود را در میان علف به جز درب خانه، به نظر می. گفت می
  .ي بزرگی نبود، اما یک ایوان در تمام طول جلوي خانه امتداد یافته بود خانه. کند خود را در آن استتار کند می

کرد تا وقتی که علتی براي  نشست و فکر می زِد خالی بود، صندلی استدالل جایی بود که زِد می» استدالل«صندلی 
سه روز پشـت سـر هـم روي صـندلی نشسـته و تـالش        یکبار او براي. اش را تحریک کرده بیابد چیزي که کنجکاوي



                           

  قانون اول جادوگري: شمشیر حقیقت                     
  کتاب سایت کرم ي کاري از تیم ترجمه                        

  

  

  ٨١  

ها بـراي   تعداد ستاره. کنند کرد تا بفهمد چرا مردم سر اینکه چند عدد ستاره در آسمان وجود دارد بحث و مجادله می می
ي  هخود زِد مهم نبود، به نظر او این سوال بیهوده بود اما او فقط متعجب بود که چرا مردم براي بحث در مورد این مسئل

باالخره زِد از روي صندلی بلند شده و اعالم کرده بود دلیل این امر این است که چـون  . گذارند جزئی این همه وقت می
ي  ي دقیق خود را درباره تواند بدون نگرانی بابت اشتباه کردن، عقیده پیدا کردن جواب درست محال است، هر کسی می

ي  کردند، نیازي به نگرانـی دربـاره   وقتی که نظري کارشناسانه را اعالم میهایی  چنین احمق. ها مطرح کند تعداد ستاره
وقتی که این مسئله حل شده بود، زِد به داخل خانه رفتـه و بـراي سـه سـاعت     . تناقضات و ایرادهاي حرفشان نداشتند
  .پشت سر هم مشغول غذا خوردن بود

اون پشـت  . دونم اون االن کجاسـت  بندم که می ط میشر". لبخندي به کیالن زد. ریچارد صدا زد، اما جوابی نشنید
  ".کنه هاي ابر رو نگاه می اش ایستاده و داره آخرین دسته ي ابر بینی روي صخره

  "ي ابر بینی؟ صخره": کیالن پرسید

شناسم،  از وقتی که من اونو می. از من نپرس چرا. اونجا محل مورد عالقش هست که بایسته و ابرها رو تماشا کنه"
ریچارد با  ".بینه، میدوه بیرون و میره اون پشت تا اون ابر رو از روي اون صخره تماشا کنه موقع که یه ابر جالب می هر

  .نمود؛ این فقط قسمتی از شخصیت پیرمرد بود آن صخره بزرگ شده بود و به نظرش این رفتار عجیب نمی

ي کوچـک بـدون گیـاه و     بودند گذشته و از یک تپـه هاي وحشی و بلندي که خانه را احاطه کرده  آنها از میان علف
زِد روي تختـه سـنگ صـاف ایسـتاده بـود و پشـت       . ي ابر بینی قرار داشـت  علف باال رفتند، به سمت جایی که صخره

دارِ سفیدش، هنگـامی کـه سـرش را     اش به طرف آنها بود، دستان دراز و الغرش را دراز کرده بود و موهاي موج خمیده
  .ررسی خم کرد، از اطراف سرش آویزان شدندبراي دقت و ب

  .زِد لخت و عور بود

پوست کمرنگ چرم ماننـد زِد بطـور   . ریچارد چشمانش را به نشان انزجار در حدقه گرداند، کیالن رویش را برگرداند
سـت بـه   اي را ایجاد کـرده بودنـد کـه در    ها را پوشانده بود که بدنی ترکه شل و آویخته روي یک مجموعه از استخوان

. دانست که زِد به هیچ وجه نحیـف و شـکننده نیسـت    البته ریچارد می. رسید ي خشک به نظر می شکنندگی یک شاخه
  .اي نداشت و باعث شده بود پوست آنجا شل و پژمرده باشد ي پرکننده کفل پیرمرد هیچ الیه

صـدایش بـه    ".که تو داري میـاي  دونستم ریچارد، می". یک انگشت استخوانی باال آمده و به سمت باال گرفته شد
  .سستی باقی بدنش بود

ریچارد خم شده و آن را برداشت و . ردایی ساده و بدون تزئین که تنها لباس زِد بود، آنجا پشت سرش کپه شده بود
  ".لباساتو بپوش. زِد ما مهمون داریم": ریچارد گفت. کیالن لبخند زنان چرخید تا از شرمندگی بیشتر جلوگیري کند
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  "دونی که من چطوري فهمیدم تو داري میاي؟ می". د بازهم نه حرکتی کرد و نه برگشتزِ

بیـا، بـذار کمکـت کـنم لباسـات رو      . کرده فکر کنم یه ربطی به اون ابري داره که این چند روز اخیر منو دنبال می"
  ".بپوشی

یچارد، این ابر براي سه هفته تـو رو  ر! لعنت! چند روز". خوردند زِد در جایش چرخید، دستهایش از هیجان تکان می
تو کجا بـودي؟ همـه جـا رو    . من از زمان مرگ جرج تو رو ندیدم! درست از وقتی که پدرت کشته شد! کرده تعقیب می

تونم  تر از تو می ي گم شده رو تو یه انبار کاه راحت زنه که پیدات نشه، من یه حشره وقتی که به سرت می. دنبالت گشتم
  "!پیدا کنم

ي زِد  ریچارد ردا را روي دستان دراز شده ".دستات رو بگیر باال تا بتونم کمکت کنم اینا رو بپوشی. سرم شلوغ بود"
کرد راه خود را در میان لباس پیدا کند، ریچارد به او کمک کـرد تـا سـرش را از     کشید و در حالی که پیرمرد تالش می

  .سمت دیگر آن بیرون بیاورد

تونستی هر از چندي یه نگاهی هم به باالي سرت بندازي؟ لعنت، ریچارد،  ر شلوغ بود که نمیانقد! سرت شلوغ بود"
اش  چشمان زِد از نگرانی گشاد شده بودند و ابروهایش را باال انداخته و بـه پیشـانی   "دونی این ابر از کجا اومده؟ تو می

  .چین داده بود

. دستان زِد دوباره به طـرف آسـمان پرتـاب شـدند     ".ا اومدههار و من میگم که ابر از دي. فحش نده": ریچارد گفت
بگو ببینم چه چیز اون ابر، اینو بـرات فـاش کـرد؟ از روي بـافتش فهمیـدي؟ از روي      ! خیلی خوبه پسرم! بله! هارا دي"

خورد ناراضـی بـود، هـر لحظـه      کرد و از اینکه لباس دورش پیچ می زِد همینطور که درون ردایش تقال می "تراکمش؟
  .شد بیشتر هیجان زِده می

زِد، همونطـور کـه   . اي حـدس زدم  ست با توجه به اطالعات مستقل دیگه این یه فرضیه. هیچ کدوم": ریچارد گفت
  ".قبالً هم گفتم، ما مهمون داریم

گفتـی  ": با حرکت دستانش این موضوع را کنـار گذاشـت و گفـت    ".ي اول حرفتو شنیدم باشه، باشه، همون دفعه"
ایـنم خیلـی   ". اش برقی زدند چشمان میشی. ي صافش کشید انگشت سبابه و شستش را روي چانه ".مستقلاطالعات 

زِد خـودش بـه خـودش     "ببینم این منبع اطالعات به تو گفت که این اصالً چیز خوبی نیست؟! البته، خیلی خوبه. خوبه
. اي و نازکش را روي پیشانی ریچارد گذاشت او انگشت ترکه "چرا تو خیس عرقی؟. گفتهحتماً  خوب البته،". جواب داد

  "برام چیزي آوردي که بخورم؟. تو تب داري": با قطعیت اعالم کرد

. زِد همیشه گرسـنه بـود  . دانست که زِد گرسنه خواهد بود ریچارد از قبل یک سیب دم دستش نگه داشته بود؛ او می
  .توانست به سیب زد پیرمرد بزرگترین گازي را که می
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  ".من توي دردسر افتادم و به کمکت احتیاج دارم. طفاً به من گوش کنزِد، ل"

اش را روي سـر ریچـارد گذاشـت و بـا شسـتش یکـی از        داد انگشت استخوانی زِد همینطور که به جویدن ادامه می
ن او به جلو خم شد، صورت دقیق و هشیارش را نزدیک ریچارد آورد و با دقـت در چشـما  . پلکهاي ریچارد را باال کشید

او مـچ ریچـارد را    ".من همیشه به تو گوش میدم، ریچـارد ". نگریست بعد همین فرآیند را روي چشم دیگر تکرار کرد
تا سه ساعت دیگه شاید هم چهار ساعت، نه بیشـتر،  . و موافقم، تو توي دردسر افتادي". گرفته و نبضش را کنترل کرد

  ".تو از هوش میري

دانسـت از تـب هـم سـر      زِد در بین چیزهاي زیادي کـه مـی  . رسید ان به نظر میریچارد متحیر شد، کیالن هم نگر
ریچارد از وقتی که صبح با . کرد مگر اینکه درست از آب درمی آمد آورد، و هیچ وقت چنین اظهار نظر دقیقی نمی درمی

تـونی   مـی ". شده می دانست که مدام این وضعش بدتر لرز از خواب بیدار شده بود، در پاهایش احساس ضعف کرد و می
  "براش کاري بکنی؟

ادبی رو کنار بـذار و منـو بـه دوسـت      حاال هم دیگه بی. احتماالً، اما بستگی داره که چه چیزي باعث این تب شده"
  ".دخترت معرفی کن

  ".... زِد، این دوست منه، کیالن آمنل"

اي  زِد قهقهه "م؟ یعنی اون یه دختر نیست؟اوه، پس من اشتباه کرد". پیرمرد از نزِدیک به چشمان ریچارد نگاه کرد
کرد،  به طور نمایشی تعظیمی. زد رفت، به شوخی خود لبخند می همینطور که با جست و خیز به طرف کیالن می. سر داد

ر": بعد گفت. تا کمر خم شد، کمی دست کیالن را بلند کرده و به آرامی آنرا بوسید با فروتنی در 1زِدیکوس زول زوراند ،
وقتی چشمانشـان بـه هـم رسـید،     . سپس راست ایستاد تا به صورت کیالن نگاه کند ".مت شما خانم جوان و عزیزخد

مثـل اینکـه   . ي متبسمش جاي خود را بـه عصـبانیت داد   چهره. لبخند از روي لبانش محو شد و چشمانش گشاد شدند
  .، به طرف ریچارد چرخیدزِد. فهمیده باشد یک مار سمی را در دست دارد، دست کیالن را رها کرد

  "کنی؟ تو با این موجود چه کار می"

  ".... زِد". ریچارد بهت زِده شده بود. کیالن آرام و خونسرد ایستاده بود

  "آیا اون تو رو لمس کرده؟"

ه کرد تا دفعاتی را که کیالن او را لمس کرده بود به یاد آورد، تـا اینکـه زِد دوبـار    ریچارد سعی می ".... خوب، من"
  .حرفش را قطع کرد

                                                           
1 Zeddicus Zu'l Zorander 
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. زِد بـه طـرف کـیالن برگشـت     "دونی اون چیه؟ ریچارد تو می. تونم ببینم که این کارو نکرده می. نه، البته که نه"
  "..... اون یه "

  .کیالن با چنان نگاه سرد و خطرناکی به زِد خیره شد که او در جا خشکش زِد

یه دوست کـه دیـروز   . اون دوست منه. دونم که اون چه کسیه من دقیقا می": ریچارد با صدایی آرام اما قاطع گفت
ي یه جونور وحشی که اسمش گـار بـود نجـات     نذاشت منم مثل پدرم کشته بشم و دوباره منو از کشته شدن به وسیله

زِد، کـیالن  ". زِد قبل از برگشتن به طرف ریچارد مدت دیگري هم به کیالن نگـاه کـرد  . صورت کیالن آرام شد ".داد
  ".ما هر دو توي دردسر بزرگی افتادیم و باید به هم کمک کنیم. ت منهدوس

واقعـاً کـه تـوي دردسـر     ". او سرش را به نشـان تأییـد تکـان داد   . چشمان ریچارد را بررسی کرد. زِد ساکت ایستاد
  ".افتادید

ما زمان زیادي ". ستادکیالن آمد و کنار ریچارد ای "کمک میکنی؟. کنم، ما به کمکت احتیاج داریم زِد، خواهش می"
رسید که زِد مایل باشد تا نقشی در این ماجرا داشته باشد، اما ریچارد به هر حال ادامه داد و با دقت  به نظر نمی ".نداریم

یه گروه دیگه هـم  . دیروز، بعد از اینکه اونو پیدا کردم، یک گروه چهارنفره بهش حمله کردن". به چشمان زِد نگریست
  .ریچارد چیزي را که به دنبالش بود دید؛ برقی از نفرت به سرعت تبدیل به همدردي و شفقت شد ".به زودي میان

با یـاد  . آنها براي مدتی طوالنی به هم نگاه کردند. بیند زِد طوري به کیالن نگاه کرد که انگار براي بار اول او را می
هاي دراز و الغرش را به نشـان حمایـت دور    ه و دستزِد جلو آمد. ي کیالن در هم رفته بود آوري گروه چهارنفره چهره

هایش را دور او انداخت و سپاسگذارانه او را  کیالن هم دست. ي خود گذاشت کیالن حلقه کرد و سر کیالن را روي شانه
چیزي نیسـت عزیـز   ": زِد به نرمی گفت. در آغوش گرفت و صورتش را در رداي زِد فرو برد تا اشکهایش را پنهان کند

تونی این مشکلت رو به من بگی و بعدش هم باید بـه َتـب    بیا بریم پایین توي خونه و اونجا می. ن، اینجا جات امنهجا
  .ي پیرمرد به نشان قبول تکان داد کیالن سرش را روي شانه ".ریچارد رسیدگی کنیم

ر". کیالن از او جدا شد من تابه حال چنین اسمی نشنیده بودم. زِدیکوس زول زوراند."  

. هاي عمیقی ایجاد کردنـد  اش چروك زِد با افتخار لبخند زد، گوشه لبهاي نازکش به عقب کشیده شده و روي گونه
زِد دسـتهایش را روي   "راسـتی تـو آشـپزي بلـدي؟    . مطمئنم که این اسم رو نشنیدي، عزیز جان، مطمئنم نشـنیدي "

هاسـت کـه یـه     من گرسنمه و سـال ". دایتش کردهاي کیالن گذاشت، او را محکم گرفت و به طرف پایین تپه ه شانه
تـا وقتـی هنـوز سـر پـا هسـتی بیـا،        ". زِد نگاهی اجمالی به عقب کرد ".ي درست و حسابی نخوردم غذاي پخته شده

  ".ریچارد

  ".کنم اگه تو درمورد تب ریچارد کمک کنی، من برات یک دیگ بزرگ سوپ ادویه درست می": کیالن پیشنهاد داد
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ریچارد واقعـاً افتضـاح   . ي خوب نخوردم هاست که یه سوپ ادویه من سال". افتاد د داشت پس میزِ "!سوپ ادویه"
  ".کنه سوپ درست می

برخـورد  . اش را از بـین بـرده بـود    آمد، فشارهاي روحی بیشتر نیروي باقی مانـده  ریچارد با زحمت پشت آنها راه می
کرد ریچارد را در مورد  دانست که این روش زِد بود که تالش می او می. سطحی و غیر جدي زِد با تبش او را ترسانده بود

  .توانست نبضش را در دست مجروح و دردناکش احساس کند ریچارد می. وخامت مسئله نترساند

تواند دلسوزي  از آنجا که زِد اهل سرزمین میانه بود، ریچارد حدس زِده بود که با یادآوري موضوع گروه چهارنفره می
ریچارد از اینکه آن دو چه قدر ناگهانی با هم مهربان شده بودند خیالش راحت شـده بـود،   . ا به دست آوردو شفقت او ر

  .رفت دستش را باال آورد و براي اطمینان دندان را لمس کرد درحالی که راه می. اگرچه تا حدي هم غافلگیر شده بود

  .بهم ریخته بودولی در هر حال از چیزي که اکنون فهمیده بود کامال آشفته و 

هاي پشتی خانه، یک میز قرار داشت که زِد دوست داشت مواقعی که هوا خوب است غـذایش   نزدیک یکی از گوشه
زِد آنها را کنار هم روي یک . خورد نگاهی نیز به ابرها داشته باشد توانست همانطور که غذا می از آنجا می. را آنجا بخورد

آنها روي سـطح چـوبی میـز    . و با خودش هویج، توت جنگلی، پنیر و آب سیب آوردنیمکت نشاند و به داخل خانه رفته 
یـک لیـوان پـر از    . بعد خودش روي نیمکتی رو به روي آنها نشست. ها استفاده صیقلی شده بود گذاشت که بعد از سال

  .آرام آرام بنوشد داد به دست ریچارد داده و به او گفت که آنرا اي رنگ که بوي بادام می اي غلیظ و قهوه ماده

ریچارد توضیح داد که چگونه توسط یک تاك گزیده   ".ي مشکل بهم بگو درباره". نگاه زِد به سمت ریچارد چرخید
ي ترانت دیده، و دیده کـه   گفت که کیالن را در کنار دریاچه. ي چیزي که در آسمان دیده بود گفت شده و به زِد درباره

او . آورد بـراي زِد تعریـف کـرد    ریچارد تمام داستان را با تمام جزئیاتی کـه بـه یـاد مـی    . کنند چهار مرد او را تعقیب می
اهمیـت   کرد که آن جزئیـات چقـدر بـی    دانست که زِد دوست دارد داستان را با تمام جزئیاتش بشنود، فرقی هم نمی می

می هویج و توت خورده و آب سیب را کیالن ک. اي بخورد کرد تا از لیوان جرعه گاه ریچارد حرفش را قطع می گاه. باشند
کـرد یـا در جاهـایی کـه ریچـارد       هـاي ریچـارد را تأییـد مـی     با حرکت سرش حرف. اما بشقاب پنیر را کنار زد. نوشید
تنها چیـزي را کـه ریچـارد بـاقی گذاشـت،      . کرد ي خاصی را به یاد آورد، به او در یادآوري کمک می توانست نکته نمی

ریچـارد  . ي تاریخ سه سرزمین و چگونگی فتح سرزمین میانه توسط دارکن رال گفته بـود  دربارهداستانی بود که کیالن 
خواسـت   در آخر، زِد از او خواست تا به اول ماجرا برگردد و می. فکر کرد بهتر است زِد اینها را از زبان خود کیالن بشنود

  .بداند که چرا اصالً ریچارد از اول به جنگل وِن باال رفته بود

اون تنها چیزي بود که نشکسـته  . ها نگاه انداختم ي پیام ي اون رفتم، توي کوزه وقتی که بعد از قتل پدرم به خونه"
کـردم تـا    سـعی مـی  . گشتم ي گذشته، من دنبال اون تاك می در طول سه هفته. ي تاك بود داخلش یه تکه شاخه. بود
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 ".داش کردم، خوب، اون همون چیزي بود کـه منـو نـیش زد   و وقتی که پی. بفهمم آخرین پیام پدرم چه معنایی داشته
  .کرد زبانش سنگین شده ریچارد از اینکه به آخر ماجرا رسیده بود خوشحال بود، احساس می

  "ي تاك چه شکلی بود؟ اون بوته". کرد گاز بزرگی به یک هویج ِد زِد همانطور که فکر می

ریچارد شاخه را از جیبش بیرون آورده و آن را روي  ".جیبم دارم صبر کن، من هنوز اون شاخه رو تو..... اون شکلِ"
  .میز انداخت

  ".این یه تاك ماره": زِد نجواکنان گفت "!لعنت"

شـدیداً آرزو  . او این اسم را از کتاب اسـرار بـه یـاد داشـت    . ریچارد احساس کرد موجی از سرما در بدنش جاري شد
  .کند نداشته باشد کرد که این همان معنایی را که فکر می می

اي رو باید براي درمان کـردن تـب    دانم چه ریشه خوب، قسمت خوب ماجرا اینه که حاال من می". زِد عقب نشست
زِد از کیالن خواست تا قسمتی از داستان را که مربـوط بـه    ".قسمت بد اینه که باید اونو پیدا کنم. ریچارد استفاده کنم

داد و وقـت زیـادي هـم     یع و خالصه کند چرا که کارهایی بود که باید انجام میخودش است تعریف کند، اما آن را سر
ریچارد به داستانی که کیالن شب گذشته برایش تعریف کرده بود فکر کرد و کنجکـاو بـود کـه چگونـه     . وجود نداشت

  .تر کند امکان داشت کیالن آن را کوتاه

ن رو وارد بازي کرده، مـن اینجـا اومـدم تـا     دارکن رال، پسر پنیس رال، سه ج": کیالن به سادگی گفت عبه ي اورد
  ".دنبال جادوگر بزرگ بگردم

  .ریچارد شکه شد

، کتابی که پدرش قبل از نابود کردن آن ریچارد را مجبور کرده بود تـا  1هاي شمرده شده از کتاب سرّي، کتاب سایه
ي اوردن وارد بـازي شـوند،    جعبـه  و هنگامی که سه«  :آن را از حفظ کند، یک سطر در ذهنش به جلو پرید

  .بدترین کابوس ریچارد، بدترین کابوس هر کسی درحال محقق شدن بود» .کند تاك مار شروع به رشد می

  

  

  فصل هفتم

                                                           
The book Of Counted Shadow هاي شمرده شده نام كتابي سري است كه پدر ريچارد مخفيانه به او سپرده تا آن را به  كتاب سايه( ١

 .)نگهبان اصليش برساند
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. ي ناشی از تب باعث شد تا ریچارد فقط به طور مبهم احساس کند که سرش روي میـز فـرو افتـاد    درد و سرگیجه
هـايِ   رفت؛ از اینکه پیشگویی کتابِ سرّيِ سـایه  رفی که کیالن به زِد گفته بود، گیج میسرش از مفهوم ح. اي کرد ناله

خواست تـا در بـردن    کرد و از کیالن می بعد زِد در کنارش بود و داشت او را بلند می. شمرده شده به حقیقت پیوسته بود
رفت و  رفت زمین این طرف و آن طرف می همینطور که ریچارد با کمک آنها راه می. ریچارد به داخل خانه کمکش کند

خواباندنـد و روي او را   بعد آنها او را روي یک تخت مـی . شد تا ریچارد نتواند درست پایش را روي آن بگذارد باعث می
توانسـت کلمـاتی را کـه بـه طـور نـامعلومی در        دانست که آن دو درحال حرف زدن هستند، اما نمی او می. پوشاندند می

  .شدند، درك کند یذهنش شنیده م

رسید که در هوا شناور شده و بـه بـاال    به نظرش می. تاریکی ذهنش را به درون خود کشید؛ بعد همه جا روشن بود
دانست که چه کسی است و چـه اتفـاقی در حـال رخ     نمی. شود گردد و باز دوباره چون گردابی به پایین کشیده می برمی

ریچارد به تخت چنگ زد تـا از روي  . شد آمد و کج و کوله می ید و کش میچرخ گذشت و اتاق می زمان می. دادن است
داند در ذهنش حفظ  کرد تا چیزي را که می دانست که کجاست و با نا امیدي سعی می گاهی می. آن به پایین پرت نشود

  .لغزید اما دوباره به درون سیاهی می..... کند

آیا هوا تاریک شده . دانست چه مدتی گذشته است اگرچه اصالً نمیریچارد دوباره هشیار شد، فهمید که مدت زمانی 
ي سرد و نمناکی را روي  متوجه شد که کسی دارد پارچه. ها را کشیده بود؟ شاید فقط به خاطر این بود که یک نفر پرده

. تمـاس دسـت مـادرش آرامـش دهنـده و تسـلی بخـش بـود        . مادرش موهاي او را صـاف کـرد  . گذارد اش می پیشانی
  .کرد مادرش خیلی خوب بود، او همیشه به خوبی از ریچارد مراقبت می. توانست صورت او را تشخیص دهد تقریباًمی

اما هنوز داشت مـوي ریچـارد را نـوازش    . مادرش مرده بود. خواست گریه کند ریچارد می. تا اینکه مادرش مرده بود
ریچارد اسم او را . او کیالن بود. چه کسی؟ بعد یادش آمداما . شخص دیگري بودحتماً  این امکان نداشت؛ این. کرد می

  .به زبان آورد

  ".من اینجام". کرد کیالن داشت موهاي او را نوازش می

قتل پدرش، گزیده شدن توسـط تـاك، کـیالن، چهـار مـرد روي      : مانند یک سیل خروشان همه چیز به یادش آمد
بود، گار، پري شب که به او گفته بود جواب را بیابد یا بمیرد؛  اش منتظرش پرتگاه، سخنرانی برادرش، کسی که در خانه
  ..... هاي شمرده شده اند؛ و راز خودش، کتاب سایه ي اوردن وارد بازي شده چیزي که کیالن گفته بود، اینکه سه جعبه

بـود کـه چگونـه    ریچارد به یاد آورد که چگونه پدرش او را به مکانی مخفی در میان جنگل برده بود، و به او گفتـه  
کرد نجات داده؛ حیوانی که از  ي حیوانی وحشی تهدید می هاي شمرده شده را از خطري که کتاب را از ناحیه کتاب سایه

اینکه چگونه کتاب را به وِستلند آورده بود تا آن . کرده تا زمانی که اربابش بتواند به دنبال کتاب بیاید کتاب محافظت می
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پـدرش بـه او گفتـه بـود کـه      . ص حفظ کند، دستانی که محافظ کتاب از خطرشان آگاه نبودرا از جانب آن دستان حری
توانست دانش موجود در کتاب را نابود  اما او نمی. کنند چگونه تا زمانی که کتاب وجود دارد، خطرات زیادي تهدیدش می

ا زمانی کـه بتـوان آن را بازگردانـد،    آن دانش به محافظ کتاب تعلق داشت، و باید ت. کند؛ او حق چنین کاري را نداشت
شـد   فقط با این روش می. تنها راه انجام این کار، حفظ کتاب در حافظه، و بعد سوزاندن آن بود. شد سالم نگه داشته می

  .رفت دانش کتاب را حفظ کرد بدون آنکه دزِدیده شود، چرا که در غیر این صورت مطمئنا کتاب به سرقت می

ي  هیچ کسی حق دانستن درباره. اینکه چرا ریچارد نه مایکل، دالیل خودش را داشت. اب کردپدرش ریچارد را انتخ
پدرش گفته بود که ممکـن اسـت   . تنها محافظ کتاب، نه هیچ کس دیگري، فقط محافظ. کتاب را نداشت؛ حتی مایکل

کرد، و بعد آن فرزند هم به  ل میریچارد هرگز محافظ کتاب را پیدا نکند و در این صورت باید کتاب را به فرزندش منتق
توانست به او بگوید نگهبان کتاب چه کسی اسـت، چـون    پدرش نمی. فرزند خودش، و همینطور تا زمانی که الزم باشد

ریچارد پرسیده بود پس چگونه باید نگهبان را بشناسد اما پدرش فقط به او گفته بود که . دانست خودش هم این را نمی
ودش جواب این سوال را پیدا کند و نباید از این موضوع با هیچ کسی به جز با نگهبـان صـحبت   ریچارد مجبور است خ

  .پدرش گفته بود که نباید از این موضوع چیزي به مایکل بگوید، یا حتی به بهترین دوستش زِد. کند، هرگز

  .اش قسم خورد ریچارد به زندگی

ها، تنها وقتی پدرش به مسافرت  روزها، هفته. ، فقط ریچاردپدرش هرگز حتی یک بار به داخل کتاب نگاه نکرده بود
نشست و  برد، جایی که پدرش می پدرش او را به مکان مخفی در اعماق جنگل می. توانست استراحت کند رفت او می می

و حتی اگر در مایکل معموالً با دوستانش بیرون رفته بود، . کرد، بارها و بارها ریچارد را در حال خواندن کتاب تماشا می
هایی که پدرش در خانه بوده و در  اي به آمدن در جنگل نداشت و اصالً غیر معمول نبود که در وقت خانه هم بود عالقه

سفر نبود، ریچارد به دیدن زِد نرود، بنابراین هیچ یک از زِد و مایکل دلیلی براي باخبر شدن از رفت و آمدهاي مکرر به 
  .داخل جنگل نداشتند

هـا را   هـر دفعـه پـدرش ورقـه    . کرد نوشت و با کتاب مقایسه می آورد، می چیزهایی را که از کتاب به یاد می ریچارد
پدرش هر روز بـه خـاطر مسـئولیتی کـه بـر دوش ریچـارد       . کرد تا دوباره آن را از نو بنویسد سوزاند و مجبورش می می

  .خواست گشتند، از پسرش عذر می میان جنگل بر می او در پایان هر روزي که از. خواست گذاشته بود از او معذرت می

کرد؛ او این را افتخاري بـه حسـاب    ریچارد هرگز از اینکه مجبور بود کتاب را حفظ کند، احساس رنجش و تنفر نمی
اینکـه  او صدها بار کتاب را از ابتدا تا انتها بدون غلط نوشته بود، تا . آورد که از جانب پدرش مورد اعتماد قرار گرفته می

ریچارد از خواندن کتاب فهمیده بود که جا . خودش راضی شده بود که هرگز حتی یک کلمه را هم فراموش نخواهد کرد
  .انداختن حتی یک کلمه ممکن است موجب بروز فاجعه شود
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اش جـاي گرفتـه اسـت، آنهـا کتـاب را در مکـان        وقتی که به پدرش اطمینان داده بود که کتاب خـوب در حافظـه  
بعد از گذشت آن زمان، وقتی که ریچارد حدوداً . ها پنهان کردند و براي سه سال به آن سر نزدند اش میان صخره مخفی

پدرش گفته بود که اگـر ریچـارد بتوانـد    . شانزده یا هفده ساله بود، در یک روز پاییزي آنها برگشتند و کتاب را برداشتند
توانند  توانند مطمئن باشند که ریچارد کتاب را خوب حفظ کرده و می کتاب را بدون هیچ اشتباهی بنویسد، هردویشان می

  .کامل و بدون اشتباه. ریچارد بدون مکث از اول تا آخر کتاب را نوشت. آن را بسوزانند

آنها با هم آتشی بر پا کردند و بیشتر از آن چه مورد نیاز بود در آن چوب ریختند، تا اینکه شدت حرارت آنها را عقب 
ریچـارد کتـاب را در بغـل    . پدرش کتاب را به او داد و گفت که اگر ریچارد مطمئن است، کتاب را در آتش بیندازد. راند

او در دستانش اعتماد پدرش را نگه داشـته بـود، اعتمـاد همـه را در     . گرفت، و انگشتانش را روي جلد چرمی آن کشید
از آن لحظه، او دیگـر  . و کتاب را به داخل آتش انداختا. دستانش داشت و بار و سنگینی این مسئولیت را احساس کرد

  .یک بچه نبود

رنگهـا و  . ها در اطراف کتاب چرخیدند، آن را در آغوش گرفته و نوازش کردند و آن را سوزانده و تحلیل بردنـد  شعله
سـوي   پرتوهـاي نـور عجیبـی بـه    . ي گوش خراشی بلند شـد  رفتند و صداي ضجه ها به صورت مارپیچی باال می شکل

افـزود، بـاد    ها و گرمایش می بلعید و آنها را به شعله هاي کتاب را می ها و برگه همینطور که آتش هیزم. آسمان پر کشید
کردنـد، گـویی کـه از آتـش تغذیـه       اشباحی ظاهر شدند، دستانشان را دائما درازتر مـی . داد هاي آن دو را تکان می شنل
حتـی  . توانستند حرکتی بکنند ریچارد و پدرش مثل سنگ ایستاده بودند، نمی. دصداي آنها به همراه باد دور ش. کنند می
آتش سوزان به طوفان سردي تبدیل شد که به سردي سردترین شبهاي . توانستند رویشان را از آن صحنه برگردانند نمی

ن رفت و آتش به نـوري  سپس سرما از بی. زمستان بود و ستون فقرات آنها را به رعشه انداخته و نفسشان را حبس کرد
و بـه همـان   . سفید تبدیل شد که همه چیز را با روشناییش در برگرفت، مثل این بود که روي خورشید ایسـتاده باشـند  

هاي دود به آرامی از چوبهاي ذغـال   آتش خاموش شده بود و حلقه. به جایش سکوت باقی ماند. ناگهانی نور ناپدید شد
  .کتاب نابود شده بود. شدند یشده، به میان هواي پاییز بلند م

  .دانست که شاهد چه چیزي بوده است؛ او جادو دیده بود ریچارد می

----+-  
در نور آتش که از محل درب اتـاق  . کیالن بود. اش حس کرد و چشمانش را گشود ریچارد فشار دستی را روي شانه

ي بـزرگ، پیـر و    گربه. زدیک تخت نشسته استتوانست کیالن را ببیند که روي یک صندلی ن تابید، او می به داخل می
 .سیاه زِد روي دامن کیالن خود را جمع کرده و خوابیده بود

  "زِد کجاست؟": با خواب آلودگی پرسید
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چند ساعته که هوا ". صدایش نرم و آرامش بخش بود ".اي که تو بهش احتیاج داري رو پیدا کنه اون رفته تا ریشه"
اون گفت که تو بیدار میشی و دوباره . اگه پیدا کردن ریشه براش طول کشید، نگران نشیم تاریک شده، اما زِد گفت که

گفت که اون نوشیدنی که قبال بهت داده تو را تا وقتی کـه  . از هوش میري، اما تا وقتی که اون برگرده در امان هستی
  ".دارد اون برگرده سالم نگه می

هـا و اطـراف    موهـایش روي شـانه  . رین زنی است که تا به حال دیده استریچارد براي اولین بار فهمید که او زیبات
همین که دسـت او را  . خواست که آنها را لمس کند، اما این کار را نکرد صورتش ریخته بودند و ریچارد خیلی دلش می

  .دانست او اینجاست و خودش تنها نیست کرد کافی بود، همین که می اش احساس می روي شانه

توانسـت بفهمـد چـرا زِد از کـیالن      صداي کیالن به قدري نرم، به قدري مهربان بود که او نمـی  "ره؟حالت چطو"
  .ترسید می

  ".ترجیح میدم دوباره با یه گروه چهارنفره بجنگم تا یه تاك مار"

کرد، لبخند مخصوص به خودش را زد، لبخند مخصوصـش   اي پاك می کیالن در حالی که ابروي او را با تکه پارچه
  .که نشان درك متقابلی با ریچارد بود

  .کیالن متوقف شده و به چشمان او نگاه کرد. ریچارد دستش را دراز کرده و مچ کیالن را گرفت

کنـی کـه بهـش     به من قول بده که کاري نمی. کیالن، زِد سالهاست که دوست منه، اون براي من مثل پدر دومه"
  ".تونم اینو تحمل کنم من نمی. اي بزنه صدمه

اون مرد خوبیه، همون طور که . خیلی زیاد. منم از اون خوشم میاد". کیالن با نگاهی اطمینان بخش به او نگاه کرد
خوام ازش کمک بگیرم تا جـادوگر بـزرگ رو    فقط می. اي بزنم اي ندارم که به اون صدمه من هیچ عالقه. خودت گفتی

  ".پیدا کنم

  ".ول بدهبه من ق". تر گرفت ریچارد مچ او را محکم

  ".کنه اون به ما کمک می. ریچارد، همه چیز درست میشه"

خواسته او را  کرد ریچارد می ریچارد انگشتان کیالن بر روي گلویش و نگاه در چشمان کیالن را وقتی که او فکر می
  ".قول بده". با یک سیب مسموم کند به یاد آورد

من در برابر زندگی دیگران . هاشون جونشان رو فدا کردن بعضی هایی دادم، به دیگران، به کسانی که من قبالً قول"
  ".ها زندگی خیلی. هایی دارم مسئولیت
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  ".قول بده"

  ".تونم م ریچارد، من نمیمتأسف". کیالن دست دیگرش را روي صورت ریچارد گذاشت

او بـه  . برداشـت  ریچارد مچ دست او را رها کرد، چرخید و چشمانش را بست و کیالن دستش را از روي صـورت او 
اي از کیالن داشته  کتاب و تمام مفاهیمِ چیزهایی که در آن گفته شده بود فکر کرد، و فهمید که درخواست خود خواهانه

خواست همه  خواست کیالن را فریب دهد تا از زِد محافظت کند، و بعد زِد نیز به همراه آنها بمیرد؟ آیا می آیا او می. است
توانست کیالن را نیز بـه   حکوم کند تنها براي اینکه دوستش چند ماه بیشتر زنده بماند؟ آیا او میرا به مرگ یا بردگی م

او حق نداشت تا از . مرگ محکوم کند، آن هم براي هیچ چیز؟ ریچارد به خاطر حماقت خودش احساس شرمندگی کرد
ریچارد خوشحال بود که کیالن بـه او دروغ   .انجام این کار براي کیالن اشتباه بود. کیالن بخواهد که چنین قولی بدهد

دانست که صرف اینکه زِد از آنها خواسته بود تا مشکلشان را تعریف کنند اصالً به این معنی نبـود کـه او    اما می. نگفته
  .کند اي که به آن سوي مرز تعلق داشت کمکی می درمورد مسأله

من هیچ وقت کسی رو که به شجاعت تـو باشـه   . نو ببخشلطفاً م. کیالن، این تب باعث شده حرفاي ابلهانه بزنم"
کـنم   کند، من خودم کاري می زِد به ما کمک می. ي ما رو نجات بدي کنی تا همه دونم که تو تالش می می. ندیده بودم

  ".به من فرصت بده تا اونو متقاعد کنم. فقط به من قول بده که تا وقتی حال من بهتر بشه صبر کنی. که کمک کنه

دونم که تو در مـورد   من می. تونم بدم این قولی هست که من می". ي ریچارد فشار داد الن دستش را روي شانهکی
حـاال  . این نگرانی باعث نمیشه که تو ابله به حسـاب بیـاي  . شدم دوستت نگرانی؛ اگر تو این طور نبودي ازت ناامید می

   ".استراحت کن

کرد، همه چیز به صورت غیر قابل کنترلی شروع  هروقت این کار را می ریچارد سعی کرد تا چشمانش را نبندد، چون
. اما صحبت کردن نیرویش را تحلیل برده بود و خیلی زود تـاریکی او را بـه داخـل خـود کشـید     . کردند به چرخیدن می

هـاي   گشـت و در میـان کـابوس    ها تا حـدودي برمـی   بعضی وقت. افکارش دوباره به درون خأل و سیاهی مکیده شدند
  .زد ها در جاهایی که حتی از اوهام نیز خالی بودند، دور می زد؛ بعضی وقت وحشتناکش چرخ می

----+-  
توانست آن را بشنود باعث  صدایی که تنها گربه می. ریچارد هنوز خواب بود. گربه بیدار شد، گوشهایش را باال گرفت

کـیالن نیـز   . رفت و روي پاهاي عقبش نشسته منتظر شدشد تا از روي دامن کیالن پایین پرید، به آرامی به طرف در 
 .صداي نازکی از بیرون به گوش رسید. منتظر شد و از آنجا که گربه موهایش را سیخ نکرده بود، کنار ریچارد ماند
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در بـا صـداي    ".تونی همین بیرون بمونی کجا رفتی قایم شدي؟ خیلی خوب، پس می! گربه؟ گربه": صداي زِد بود
بعد از همان  ".هر جور راحتی": زِد پشت سر گربه گفت. گربه از در به بیرون دوید "اینجا هستی؟... ا". ز شدجیرجیر با

  "حال ریچارد چطوره؟" : جا با صداي بلند از کیالن پرسید

 اي کـه  ریشـه . چند بار به هوش اومد، امـا حـاال خوابیـده    ". وقتی زِد وارد اتاق شد کیالن از روي صندلی جواب داد
  "احتیاج داشتی رو پیدا کردي؟

  "وقتی که به هوش اومده بود حرفی زد؟. در غیر این صورت که اینجا نبودم"

  ".فقط یه مقدار براي تو نگران بود". کیالن لبخندي به پیرمرد زِد

  ".دلیل خوبی هم براي نگرانی وجود داره": با خودش غرغر کنان گفت. زِد چرخید و به سمت اتاق جلویی رفت

بعد آنها را ورقه ورقه کرده و با کمی آب توي دیگ ریخت . ها شد د روي میز نشسته و مشغول پوست گرفتن ریشهزِ
او پوستها را به همراه دو تکه چوب داخل آتش پرتاب کرد و به سمت قفسـه  . و دیگ را از قالب روي آتش آویزان کرد

تأمل اولین کوزه را انتخاب کرد و بعد یکی دیگر و پودرهایی با بدون . هاي متفاوت برداشت رفته و تعدادي کوزه با اندازه
ن سنگی سیاه ریخت  رنگ اي و سبز  با یک دسته هاونِ سفید مواد قرمز، آبی، زرد، قهوه. هاي متفاوتی را توي یک هاو

هـاون بـرد تـا     نوك انگشتش را به زبانش زده و بعد آن را داخل. را با هم کوبید تا همگی به رنگ خاکستري در آمدند
ي آن را مزه  انگشت را به نوك زبانش زد و آن را چشید و درحالی که با ملچ ملوچ مزه. کمی از مواد به انگشتش بچسبد

پـودر را داخـل دیـگ    . باالخره لبخندي زد و سرش را با خرسـندي تکـان داد  . کرد، با تعمق یک ابرویش را باال برد می
زد و به  به آهستگی معجون را به هم می. برداشته و با آن محتواي دیگ را هم زد ریخت، قاشقی را از قالب باالي اجاق

ل ل کردن آن نگاه می قُ در آخر وقتی که از جا افتـادن معجـون   . زد کرد و هم می نزدیک به دو ساعت او نگاه می. کرد قُ
  .راضی شد، دیگ را با صداي تلپی روي میز گذاشت تا سرد شود

زِد به . کیالن سریع کنارش آمد. پارچه برداشت، بعد کیالن را صدا کرد تا به کمکش بیاید زِد یک کاسه و یک تکه
  .او گفت که چگونه پارچه را روي کاسه نگه دارد تا خودش مخلوط را روي آن بریزد

ي  همه حاال پارچه رو حسابی بچلون تا تمام مایعات ازش بیرون بیاد، وقتی که ". بعد زِد انگشتش را در هوا چرخاند
. زِد یک از ابروهایش را باال برد. کیالن با گیجی به او نگاه کرد ".آبش تموم شد پارچه رو با محتویاتش تو آتیش بنداز

االن دیگه هر لحظه ممکنه ریچارد به هوش بیاد؛ اونوقت ما مایع داخل کاسه . قسمتی که تو پارچه مونده سمی هست"
  ".من هم به ریچارد سر میزنم. مه بدهتو به چلوندن ادا. را به خوردش میدیم
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زِد برگشت و کیالن را دیـد  . زِد به اتاق خواب رفت و روي ریچارد خم شد، و دید که ریچارد عمیقاً از بیهوش است
اش را روي پیشـانی او   زِد روي ریچارد خم شد و انگشت میانی. رسد، پشتش به اوست که درحالی که به کار خودش می

  .ارد بالفاصله باز شدندگذاشت، چشمان ریچ

  ".کاسه رو بیار. عزیز جان، ما خوش شانس هستیم، اون همین حاال به هوش اومد": زِد به طرف اتاق دیگر گفت

  " زِد؟ تو خوبی؟ همه چیز درسته؟". ریچارد چند پلک زد

  ".آره، آره، همه چیز خوبه"

زِد . ود چیزي از آن را به زمین نریزد، وارد اتاق شـد کیالن در حالی که کاسه را با احتیاط نگه داشته بود و مواظب ب
وقتی که محتویات کاسه تمام شد، زِد کمکش کرد تا دوباره دراز . به ریچارد کمک کرد تا در تخت بشیند و بتواند بنوشد

  .بکشد

مـن قـول   ي بعدي که بیدار بشی، حالت خوبه،  دفعه. این معجون باعث میشه تو بخوابی و تب رو هم پایین میاره"
  ".کنی نگران هیچی نباش میدم، بنابراین درحالی که بازم استراحت می

  .ریچارد قبل از اینکه بتواند چیز بیشتري بگوید به خواب رفته بود "...... ممنونم زِد"

خـار  ": او توضـیح داد کـه  . زِد رفت و با یک بشقاب حلبی برگشت و به کیالن اصرار کرد تا روي صـندلی بنشـیند  
او بشـقاب را زیـر دسـت ریچـارد      ".ه اثر ریشه رو تحمل کنه، اون مجبور میشه که از بدن ریچارد خـارج بشـه  تون نمی

هر دو به تنفس عمیق ریچارد و صداي ترق و تـروق آتـش از اتـاق    . ي تخت نشست تا منتظر بماند گذاشت و روي لبه
  . شکستاول زِد سکوت را . دادند؛ غیر از اینها خانه ساکت بود دیگر گوش می

  "جادوگر تو کجاست؟. گیر کار خطرناکیه، عزیز جان سفر به تنهایی براي یه اعتراف"

  ".جادوگر من به خدمت یه ملکه دراومد". کیالن با چشمان خسته به او نگاه کرد

  "گیرها رو ترك کرد؟ اسمش چیه؟ اون مسؤولیتش در برابر اعتراف". زِد با نارضایتی اخم کرد

  ".گیلر"

  "خوب، پس چرا یکی دیگه با تو نیومد؟". د با تلخی نام را تکرار کرد، بعد کمی به طرف کیالن خم شدزِ ".گیلر"

قبل از اینکه این کارو بکنن، همه با . ي اونا مردن، با دستاي خودشون چون همه". کیالن نگاه عمیقی به زِد انداخت
 ".مرز عبور بدن، با راهنمایی و هدایت یه پري شبهم جمع شدن و یه تور جادوگري درست کردن تا منو به سالمت از 
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کـیالن  . خاراند، آثار ناراحتی و نگرانی در صورتش هویـدا بـود   اش را می همانطور که چانه. زِد با شنیدن این خبر ایستاد
  "شناختی؟ تو جادوگرا رو می". پرسید

  ".کردم من مدت زیادي تو سرزمین میانه زندگی می. آره، آره"

  "شناسی؟ رگ چی؟ اون رو هم میجادوگر بز"

آره، مـن یـه وقتـی جـادوگر     . تو خیلی سمج هستی عزیز جان". زِد لبخند زد، ردایش را مرتب کرد و دوباره نشست
کنم که اون هیچ کاري درمورد این قضایا انجـام   اما اگه تو بتونی اون رو پیدا هم بکنی، فکر نمی. شناختم بزرگ رو می

  ".به سزمین میانه کمک کنه اون راضی نمیشه که. بده

  .صدایش آرام اما محکم بود. کیالن به جلو خم شد و دستان زِد را در دستانش گرفت

اونـا هـم آرزو   . کنن هاي اون رو تأیید نمی زِد، مردم زیادي هستن که کنسول مرکزيِ سرزمین میانه و طمع ورزي"
اونـا فقـط   . رسـه  ي عادي هستند که حرفشـون بـه جـایی نمـی    افتاد، اما اونا فقط مردما دارن که این اتفاقها هرگز نمی

دارکن رال غذایی که براي زمستون آینده ذخیره کرده بودن رو . شون رو با صلح و آرامش بگذرونن خوان که زندگی می
رو بـه  کنن، یا میذارن که فاسد بشه، یا اینکه دوباره همـون   اونا آذوقه رو اسراف می. ضبط کرده و اونو به ارتشش داده

همین االن همه جا گرسنگی هست؛ تو این زمستون مرگ . فروشن همون کسایی که غذاها را ازشون دزدیده بودن می
  .مردم سردشونه. آتیش روشن کردن ممنوع شده. گیره همه جا رو می

شمن مردم و کنه تا به عنوان یه د ي اینا تقصیر جادوگر بزرگه، به خاطر اینکه خودش رو معرفی نمی رال میگه همه"
اون توضیح نمیده . گه که جادوگر این بالها رو سر مردم آورده و اینکه باید اونو سرزنش کرد اون می. ملت محاکمه بشه

ها هر چیزي که رال میگه رو باور  خیلی. کنن ها رو باور می که چطور چنین چیزي معقوله، اما به هرحال خیلیا این حرف
  ".بینن باید کافی باشه که حقیقت رو بهشون بگه یی که با چشماشون میکنن حتی با وجود اینکه چیزا می

دونسـتن کـه دیـر یـا زود      اونا مـی . ي از جادو منع شده بودن جادوگرها دائماً مورد تهدید بودن و شدیداً از استفاده"
ادشون رو نا امید کرده ممکنه که اونا در گذشته مرتکب اشتباهاتی شده باشن و است. ازشون بر علیه مردم استفاده میشه

. باشن، اما مهمترین چیزي که به اونا یاد داده شده بود این بود که حامی مردم باشن و به هیچ وجه به اونا صدمه نـزنن 
مـن فکـر   . ترین کارشون در قبال مردم، اونا جونشون رو فدا کردن تـا جلـوي دارکـن رال رو بگیـرن     به عنوان عاشقانه

  .بهشون افتخار کنهکنم استاد اونا باید  می

هارا و سـرزمین میانـه نـابود شـده و مـرز بـین وسـتلند و         مرز بین دي. ي سرزمین میانه نیست اما اینا فقط درباره"
مردم وستلند دقیقا با همون چیزي که بیش از همه ازش . سرزمین میانه در حال نابودیه و به زودي اون هم از بین میره

  ".دوي ترسناك و وحشتناکی که هیچ کدام از اونا تاحاال تصورش رو هم نکردنجا. جادو: ترسن گرفتار میشن می
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گذاشت تا کیالن باز هـم  . زِد هیچ احساساتی از خود نشان نداد، هیچ اعتراض یا اظهار نظري نکرد، فقط گوش کرد
  .دستش را نگه دارد

ا ایـن حقیقـت کـه دارکـن رال سـه      تمام این چیزایی که گفتم رو ممکنه جادوگر بزرگ باهاشون مخالفت کنه، ام"
ن رو وارد بازي کرده کال یه چیز دیگه جعبه اگه اون موفق بشه، تو اولین روز از زمستون همـه چیـز بـراي    . ست ي اورد

گرده؛ رال دنبال انتقام  رال همین حاال هم دنبال اون می. این شامل جادوگر بزرگ هم میشه. همه کس خیلی دیر میشه
ي  بـه هرحـال وقتـی کـه رال جعبـه     . لیا فقط چون نتونستن اسم جادوگر رو بگن کشته شدنخی. جویی شخصی هست

درست رو باز کنه، قدرت غیر قابل رقابتی بر تمام موجودات زنده به دست میاره و اون وقـت جـادوگر بـزرگ مـال اون     
ین روز زمسـتون، زمـان مخفـی    خواهد تو وستلند مخفی بشه؛ اما با اومدن اول تونه هر چقدر دلش می جادوگر می. میشه

  ".کنه دارکن رال اونو پیدا می. شدن اون تمومه

گیرهـاي   هاي چهار نفره تمام اعتـراف  زِد، دارکن رال با استفاده از گروه". در لحن کیالن تلخی خاصی وجود داشت
رداون . من و خواهرم رو بعد از اینکه کار اونا باهاش تموم شده بود پیدا کردم. دیگه رو کشته با وجود تمام . تو بغل من م

خواد کمکی بکنه،  دونستن که استادشون نمی جادوگرا می. مونم گیرهاي دیگه که کشته شدن، فقط من باقی می اعتراف
اگه جادوگر اینقدر احمق باشه که نفهمه با کمک کـردن بـه مـن، بـه     . بنابراین اونا منو به عنوان آخرین امید فرستادن

  ".ونوقت من باید از قدرتم بر علیهش استفاده کنم تا مجبورش کنم که کمک کنهکنه، ا خودش کمک می

تونه در برابر قدرت این دارکن رال  و چه کمکی هست که یه جادوگر پیر و چروکیده می". زِد یک ابرویش را باال برد
  .اینبار زِد دستان کیالن را در دستانش نگه داشته بود "انجام بده؟

  ".وگر تعیین کنهاون باید یه جستج"

  ".کنی ي چی صحبت می دونی داري درباره عزیز جان، تو نمی". زِد باال پرید "چی؟"

  "منظورت چیه؟". کیالن با سردرگمی اندکی به عقب تکیه داد

جادوگر فقط یه جورایی اون چیزي کـه رخ داده رو شناسـایی   . کنن جستجوگرها خودشون خودشون رو انتخاب می"
  ".یت میدهکنه و بهش رسم می

  ".کنه، فرد مناسب رو کردم که جادوگر فرد مورد نظر رو انتخاب می من فکر می. شم من متوجه نمی"

خوب این حـرف از جهتـی درسـته، امـا بـر      ". ي تخت نشست خاراند دوباره روي لبه اش را می زِد در حالی که چانه
. باید خودش رو به عنوان یه جستجوگر نشون بدهتونه تغییري رو ایجاد کنه،  یه جستجوگر واقعی، کسی که می. عکس

» .اکنون این شمشـیر حقیقـت اسـت، تـو جسـتجوگر هسـتی      «این شکلی نیست که جادوگر به یکی اشاره کنه و بگه، 
خیلی ساده فقط بایـد یـه   . این چیزي نیست که تو بتونی یه نفر رو براش آموزش بدي. جادوگر واقعاً حق انتخابی نداره
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ها یه نفر رو تحت نظر داشته باشد تـا بتونـه در    یه جادوگر باید سال. اشه و این رو با رفتارش نشون بدهنفر جستجوگر ب
هـاي   ترین فرد باشه، اما باید فرد مناسب باشه؛ اون باید ویژگـی  یه جستجوگر الزم نیست باهوش. موردش مطمئن بشه

  .و استثنائیه یاب یه جستجوگر واقعی فردي کم. مناسب رو در خودش داشته باشه

هاي  کنسول این انتخاب رو به یک استخون سیاسی تبدیل کرد تا اونو جلوي سگ. ي تعادل قدرته جستجوگر نقطه"
به خاطر قدرتی که یه جستجوگر در اختیار داره، ایـن پسـت و   . مالن شون رو به پاي کنسول می دماغویی بندازه که پوزه
داد، این خود شخص بـود   این منصب نبود که به کسی قدرت می: کرد نمی اما کنسول اینو درك. موقعیت دلخواهی بود

   ".داد که به منصب قدرت می

کیالن، تو بعد از اینکه کنسول این قدرت رو براي خودش در دست گرفـت بـه   ". تر شد زِد از پهلو به کیالن نزدیک
دیـده باشـی، امـا تـو ایـن روزهـا اونـا فقـط         تر بودي یه جسـتجوگر رو   بنابراین تو ممکنه زمانی که جوان. دنیا اومدي

کرد چشمانش گشاد شدند  همینطور که تعریف می ".جستجوگرهاي دروغی هستن؛ تو هرگز جستجوگر واقعی رو ندیدي
هاش به لـرزه افتـاده    من یه جستجوگر واقعی رو دیدم که یه پادشاه جلوي چکمه". و صدایش پایین و پر از هیجان بود

 "....... وقتی که یک جستجوگر واقعی شمشیر حقیقت رو از غالفش بیرون میاره. پرسیدن یه سوال بود، اون هم فقط با
کـیالن   ".نگه داشتن یه خشم نیکوکارانه چیز شگفت انگیزیه". زِد دستانش را باال گرفت و چشمانش را با لذت چرخاند

لبخنـد از   ".ي، و افراد بـد رو از تـرس بلرزونـه   تونه افراد خوب رو از شاد اون صحنه می". با دیدن هیجان او لبخند زد
کنن و خیلی کمتر قبولش میکنن وقتی که نخوان  اما مردم به ندرت با دیدن حقیقت اونو قبول می". صورت زِد محو شد

اون سدي هست در . قبول کنن و به نفعشون نباشه و این باعث میشه که موقعیت جستجوگر یه موقعیت خطرناك باشه
معموال اون به . کنه اون خشم و نفرت افراد زیادي رو جذب خودش می. خوان قدرت رو فاسد کنن ی که میمقابل کسان

  ".کنه، و به دفعات ثابت شده که مدت کمی پایداریش دووم میاره تنهایی پایداري می

  ".کنم من این حس رو خیلی خوب درك می": کیالن با لبخندي جزئی گفت

ل دارکن رال من تردید دارم که حتی یک جستجوگر واقعی هم بتونه مدت زیـادي دوام  در مقاب". زِد به جلو خم شد
  "و بعد از اون چی؟. بیاره

اگر مـا ازش اسـتفاده   . این تنها شانس ماست. زِد، ما باید تالشمون رو بکنیم". هاي او را گرفت کیالن دوباره دست
  ".نکنیم، هیچ شانسی نداریم

اون هـیچ  . شناسـه  هر کسی رو که جادوگر انتخاب کنه سـرزمین میانـه رو نمـی   ". ور کردزِد ایستاد و خود را از او د
  ".این مساوي با یه حکم اعدام براي جستجوگره. شانسی در اونجا نخواهد داشت

براي اینکه راهنمايِ اون باشم، و در کنارش بایستم و اگه نیاز باشه . اي هست که من فرستاده شدم این دلیل دیگه"
هـا   گیرهـا عمرشـون رو تـوي سـفر بـین سـرزمین       اعتـراف . و براي کمک و محافظت از اون در اختیارش بذارمجونم ر
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هاي مختلف  گیر از ابتداي تولدش براي یادگرفتن زبون یک اعتراف. من تقریباًهمه جاي سرزمین میانه بودم. گذرونن می
هـاي اصـلی و    من به تمام زبون. ه کجا فراخونده میشهدونه که ب او باید یاد بگیره، چون هیچ وقت نمی. بینه آموزش می
گیـر خـودش سـهم     و درمورد جذب خشم و نفرت عمومی، یـه اعتـراف  . کنم تر صحبت می هاي کم اهمیت بیشتر زبون

هاي چهـار نفـره رو بـراي انجـام ایـن کـار        اگه کشتن ما آسون بود، رال الزم نبود گروه. منصفانه و زیادي از اون داره
تونم در حفاظت از جستجوگر کمک کنم و حتی اگر  من می. ها براي انجام این کار کشته شدن و خیلی از گروهبفرسته، 

  ".نیاز باشه با جونم این کارو بکنم

نـدازه،   کنی نه تنها جون یه نفر رو به عنوان جستجوگر به شدت در خطر مـی  عزیز جان، چیزي که تو پیشنهاد می"
  ".ده ض خطر قرار میبلکه جون خودت رو هم در معر

  ".شناسی، خوب بگو اگه تو راه بهتري می. من همین االن هم تحت تعقیبم". کیالن یک ابرویش را بلند کرد

  ".وقتشه". پیرمرد نگاهی به او انداخت و بعد بلند شد. قبل از اینکه زِد بتواند به او جواب بدهد، ریچارد ناله کرد

. یچارد را از مچ گرفت و دست مجروحش را باالي بشقاب حلبی نگه داشـت کیالن پشت سر او ایستاد و زِد دست ر
کـیالن  . خار با صداي چلپ خیس و کـوچکی بـه بیـرون افتـاد    . خون قطره قطره و باصدایی نرم به داخل ظرف چکید

  .دستش را به طرف آن دراز کرد

بانش بیرون شده، به شدت مشتاقه که یـه  حاال که اون به زور از میز. این کارو نکن، عزیز جان ".زِد مچ او را گرفت
  ".نگاه کن. میزبان جدید داشته باشه

خار بـه سـمت   . اش را در چند سانتی خار روي بشقاب گذاشت کیالن دستش را عقب کشید و زِد انگشت استخوانی
از زیـر  ". داد زِد دستش را عقب کشیده و بشقاب را به کیالن. انگشت لولید و ردي نازك از خون از خود به جا گذاشت

  ".بشقاب رو وارونه روي آتیش بذار همونجا بذار باشه. اینو نگه دار و ببرش به شومینه

. داد، زِد زخم را پاك کرده و روي آن مرهم گذاشـت  تا زمانی که کیالن کاري را که به او سپرده شده بود انجام می
کرد زِد به  در حالی که کیالن کار می. باند پیچی کند وقتی کیالن برگشت زِد دست ریچارد را نگه داشت تا کیالن آن را

  .کرد دستان او نگاه می

  .لحنش آکنده از طعنه بود "گیر هستی؟ چرا تو به اون نگفتی که چی هستی، اینکه یه اعتراف"

تی، گیر شناخ به خاطر همون واکنش و رفتاري که تو وقتی منو به عنوان یه اعتراف". کیالن با همان لحن جواب داد
من تا به حال دوستی رو . یه جورایی ما دوست شدیم". اي مکث کرد و لحن تندش نرم شد کیالن لحظه ".انجام دادي

وقتی . هایی مثل رفتار تو رو دیدم تمام طول عمرم عکس العمل. گیر بودن رو خیلی تجربه کردم تجربه نکردم اما اعتراف
تا اون موقع خیلی دوست دارم که دوسـتی  . ، اونوقت به ریچارد میگمکه خواستم با جستجوگر به سرزمین میانه برگردم
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مند  خواهم؟ اینکه به من اجازه داده بشه از لذت انسانی یه دوستی بهره این چیز زیادي است که من می. اونو داشته باشم
  ".بشم؟ این دوستی خودش خیلی زود تموم میشه، وقتی که من بهش بگم

ي خنـدان و   ي او گذاشت و صورتش را به طرف چهـره  زِد یک انگشتش را زیر چانه وقتی صحبت کیالن تمام شد،
گیر شگفت زده شده  بیشتر از دیدن یه اعتراف. وقتی که اولین بار تو رو دیدم احمقانه رفتار کردم". مهربان خود برگرداند

نه رو ترك کردم تا از دست جادو خالص من سرزمین میا. من انتظار نداشتم که هرگز دوباره یکی از اونا رو ببینم. بودم
خوام و اینکه با رفتارم باعث شدم تو احساس کنی  من بابت واکنشم معذرت می. تو یه متجاوز به خلوت من بودي. بشم

گیرها  من خودم کسی هستم که به اعتراف. امیدوارم که این اشتباهم رو جبران کرده باشم. خوایم اینجا حضور تو رو نمی
ي من همیشه به روي تـو   تو زن خوبی هستی، و درِ خونه. ذارم، شاید حتی بیشتر از اونکه تو فکرش رو بکنیاحترام می

  ".بازه

ر". کیالن براي مدتی طوالنی به چشمان او نگاه کرد ممنونم، زِدیکوس زول زوراند."  

ي اولین بار بـا هـم مالقـات    ي کیالن وقتی که برا اي خطرناك تبدیل شد، حتی بیشتر از چهره ي زِد به چهره چهره
کـرد حرکتـی کنـد،     حرکت ایسـتاد و جـرأت نمـی    اش بود بی کیالن در حالی که هنوز انگشت زِد زیر چانه. کرده بودند

  .چشمانش گشاد شده بود

این پسـر مـدت   ". صداي زِد مرگ آور و تنها کمی بلندتر از یک نجوا بود ".گیر به هرحال اینو بدون، مادر اعتراف"
و مطمـئن  . اگه تو اونو با قدرتت لمس کنی، یا اونو انتخاب کنی، باید به من جواب پس بـدهی . دوست من بودهزیادي 

  "متوجه شدي؟. باش که از این کار خوشت نخواهد اومد

  ".آره". کیالن به سختی آب دهانش ر ا قورت داد و توانست با حرکت کوچک سرش تأیید کند

ي کیالن برداشت و  انگشتش را از زیر چانه. دوباره آرامش را جایگزین خود کرد تهدید موجود در صورت زِد ".خوبه"
  .به طرف ریچارد چرخید

خواست مرعوب شده باشد و مورد تهدید قرار گرفته باشد، بازوي زِد را  کیالن نفسش را بیرون داد و از آنجا که نمی
کنم، نه به خاطر حرفایی که تو زدي، بلکه به ایـن   ن نمیزِد، من این کارو با او". گرفته و او را به طرف خودش چرخاند

  ".خواهم که تو اینو درك کنی می. خاطر که براش ارزش قائلم

ي زِد برگشت و مثـل همیشـه فـرد     لبخند موذیانه. سنجید آنها براي مدتی رودررو ایستادند و هر کدام دیگري را می
  .مقابل را خلع سالح کرد

  ".دم نتخاب بِدن، من این مدلی رو ترجیح میعزیزجان، اگه به من حق ا"
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خیال کیالن راحت شد، و راضی از اینکه توانسته حرفش را به کرسی بنشاند، خیلـی مختصـر پیرمـرد را در آغـوش     
  .گرفت و زِد نیز متقابالً و پرحرارت او را در آغوش گرفت

  ".وي پیدا کردن جادوگر کمکت کنمتو از من نخواستی که ت. یه چیز باقی مونده که تو دربارش حرفی نزدي"

من قول دادم که . ترسید که اگه تو نه بگی من چه کاري ممکنه بکنم ریچارد می. کنم نه، و فعال هم این کارو نمی"
  ".من بهش قول دادم. از تو نخوام تا اول اون خودش این فرصت رو داشته باشه که از تو بخواد

زِد با حـالتی معنـادار دسـتش را روي     " .چه قدر جالب". اش گذاشت ي چانهاش را رو زِد یکی از انگشتان استخوانی
  "تونی یه جستجوگر خوب باشی؟ میدونی عزیز جان، تو خودت می". ي کیالن گذاشت و موضوع را عوض کرد شانه

  "تونه جستجوگر باشه؟ من؟ یه زن می"

  ".ن بودنبعضی از بهترین جستجوگرها ز. البته". زِد یک ابرویش را باال برد

  ".به یکی دیگه نیاز ندارم. من همین االن هم یه مأموریت غیر ممکن دارم". کیالن اخمی کرد

برو اتـاق  . خوب عزیز جان دیگه خیلی دیر وقته. شاید درست میگی". زِد با دهان بسته خندید، چشمانش برق زدند
  ".شینم ریچارد می من پیش  .کناري و تو تخت من استراحت کن که واقعاً بهش احتیاج داري

  ".خوام از کنارش برم فعال نمی". کیالن سرش را به دو طرف تکان داد و روي صندلی ولو شد ".نه"

او پشت کیالن راه رفت و با حالتی اطمینـان بخـش روي    ".خواي هر طور خودت می". زِد شانه اش را باال انداخت
هاي  اش را روي شقیقه هاي میانی تش را دراز کرد و انگشتبه آرامی دس ".خواي هر طور خودت می". اش ضربه زد شانه

ي کوتـاهی   شدند، نالـه  کیالن در حالی که چشمانش بسته می. اي شکل آنجا را مالید کیالن گذاشت و در مسیري دایره
ي تخـت گذاشـت و سـرش را روي     کیالن بازوانش را روي لبه ".بخواب عزیز جان، بخواب": زِد نجوا کنان گفت. کرد
بعد از اینکه زِد یک پتو روي او کشید به اتاق جلویی رفـت و در را بـاز   . او عمیقاً به خواب رفته بود. ستانش فرود آوردد

  .کرد و به داخل فضاي شب نگاه کرد

. گربه دوان دوان داخل آمد و خودش را به پاهاي زِد مالید و دمش را در هوا تکان داد ".بیا اینجا، کارِت دارم! گربه"
گربـه قـدم    ".برو تو و روي دامن اون خانم جون بخواب، اونو گرم نگه دار". هاي او را خاراند خم شد و پشت گوش زِد

  .زنان به اتاق خواب رفت و پیرمرد به بیرون از خانه و در هواي سرد شب قدم گذاشت

----+-  
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ابرهاي نازکی کـه از نـور مـاه    . داد می زِد، باد ردایش را تکان ها قدم می همینطور که زِد در مسیر باریک میان علف
او هزاران بار ایـن  . کرد، اگرچه او براي دیدن به نور نیازي نداشت درخشیدند، نور کافی براي دیدن اطراف ایجاد می می

 .مسیر را طی کرده بود

  ".هیچ وقت هیچ چیزي آسون نیست": رفت زیر لب غرغر کنان گفت همانطور که می

ها را نگاه کرد  شاخه. ها را خیره شد به آهستگی برگشت و درمیان سایه. یستاد و گوش دادنزدیک یک دسته درخت ا
به دنبال یک حرکت غیـر عـادي و   . اش هوا را آزمایش کرد با بینی. خوردند شدند و تکان می که در نسیم مالیم خم می

  .بیگانه گشت

با غرغر . از گردنش جدا کرده و به آن خیره شدبا عصبانیت روي آن زد و متجاوز را . یک حشره گردنش را نیش زد
  ".زدم همین حدسم می. لعنت. ي خون حشره": گفت

زِد . ها با حمله جلو آمدند ها و خز و دندان بال. هاي نزدیک او چیزي با یورشی وحشتناك به سمتش آمد از میان بوته
بل از اینکه آن چیز به او برسـد، دسـتش را   درست ق. هایش گذاشته بود، صبر کرد هایش را روي ران در حالی که دست

او تقریباًیک و نیم برابر زِد قد داشت، کامالً بـالغ و  . بلند کرد و باعث شد گار دم کوتاه تلوتلو خوران ناگهان متوقف شود
لی هایش در حـا  هایش را بهم زد، ماهیچه جانور وحشی خرناسی کشید و پلک. تر از یک گار دم دراز بود دو برابر وحشی
جـانور بـه   . کرد با نیروي که او را از رسیدن و دریدن پیرمرد نگه داشته بود مبارزه کند، منقبض شده بودند که سعی می

  .شدت خشمگین بود که هنوز نتوانسته او را بکشد

بـه   زد، گار که با عصبانیت نفس نفس می. اش را باال آورد و به گار اشاره کرد که به جلو خم شود زِد انگشت خمیده
  .ي جانور فشار داد زِد انگشتش را محکم زیر چانه. طرف او خم شد

جانور دوبار خر خر کرد و صدایی از ته گلویش ایجاد  "اسمت چیه؟": با صدایی پر تهدید و هیس هیس کنان گفت
گار  "ا بمیري؟بگو ببینم، دوست داري زنده بمونی ی. مونه اسمت یادم می". زِد سرش را به نشان فهمیدن تکان داد. کرد

گـم انجـام    پس تو درست همون کاري رو که من بهت می. خوبه": زِد گفت. تقال کرد تا به عقب برگردد، اما قادر نبود
وقتی این کارو انجام . اونا رو پیدا کن و بکش. هارا یه گروه چهارنفره به این طرف میان یه جایی بین اینجا و دي. میدي

این کارها رو انجام بده و من به تو اجازه میدم زنده بمونی، اما مـن  . که ازش اومده بودي هارا برگرد، جایی دادي به دي
سپارم و اگه تو توي کشتن گروه چهار نفره شکست بخوري، یا بعد از اینکه کارت رو انجام دادي  اسمت رو به خاطر می

گار با خرخر موافقتش  "کنی؟ نو قبول میشرایط م. کشم و به خورد حشرات خودت میدم به اینجا برگردي، من تو رو می
  .ي گار برداشت زِد انگشتش را از زیر چانه ".پس برو. خوبه". را اعالم کرد

وار به هم زد، همینطور که سکندري خوران بـه   هایش را دیوانه کرد دور شود بال جانور وحشی در حالی که سعی می
چرخیـد و بـه دنبـال گـروه چهـار نفـره        زِد آن را که می. هوا بلند شدها را لگد کرد و باالخره گار به  دوید، علف جلو می
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هاي  رسید که حلقه کرد، به نظر می همانطور که شکارچی به طور پیوسته به سمت شرق حرکت می. گشت تماشا کرد می
سمت باالي تپه  بعد از آن بود که زِد راهش را به. چرخشش کوچکتر شدند تا اینکه پیرمرد دیگر نتوانست جانور را ببیند

  .ادامه داد

اش ایستاده بود، با انگشتش به آن اشـاره کـرد و شـروع کـرد بـه چرخانـدن        ي ابر بینی زِد در حالی که کنار صخره
کرد حرکت انگشت  ي عظیم درحالی که سعی می صخره. انگشت باریکش، مثل اینکه در حال به هم زدن یک غذا باشد

بـا صـداي تـق و تـوقِ بلنـد      . صخره مرتعش شد و سعی کرد تا وزنش را بگرداند. شد زِد را دنبال کند، به زمین ساییده
حجم عظیم و لرزان صخره در برابر نیرویی که بر آن . هایی مویی در سراسر سطحش پدیدار شد شکاف برداشت و ترك

توانست  بافت صخره نمیدرحالی که سازه و . هاي صخره شروع به نرم شدن کردند بافت دانه. کرد شد، تقال می وارد می
به قدر کافی نرم که اجازه داشته باشد حجمش را به همراه . بیش از این، این وضعیت را تحمل کند، چون مایعی نرم شد

ي مـایع و   به تدریج سرعت چرخش انگشت زِد بیشتر شد تـا اینکـه نـور از صـخره    . حرکت انگشت بر باالیش بچرخاند
  .چرخان فوران کرد

هـا و   چرخیدنـد، سـایه   هاي نور می ها و جرقه همینطور که رنگ. شدن چرخش انگشت زِد نیرو گرفت تر نور با سریع
شدت نور ممکن بود هواي اطراف او . هایی در مرکز حلقه ایجاد شدند و بعد با شدت گرفتن مه نورانی محو شدند شکل

بـوي پـاییز بـه    . زد به گوش رسیدو یک غرش سنگین و مبهم، مثل صداي بادي که در شکاف سنگ می. را آتش بزند
یـک  . هاي تابستان، و دوباره بـه پـاییز   هواي تمیز زمستان تغییر یافت، بعد به بوي زمینِ تازه مرطوب بهاري، بوي گل

  .ها را دور کرد ها و جرقه روشنایی شفاف و خالص، رنگ

ه درخشش کمرنگی تبدیل شد که نور ب. صخره ناگهان جامد شد و زِد روي آن قدم گذاشت و به درون نور وارد شد
هاي بدن آنها  جایی که باید لبه. اي از یک جسم بودند جلوي او دو شبح ایستاده بودند که فقط سایه. چرخید مثل دود می

اما هنوز آنها قابل تشخیص بودند، و شمایل آنهـا    شد، گرفت، شکلشان مثل یک خاطره ي مبهم نرم و محو می قرار می
  .به تپش در آیدباعث شد قلب زِد 

چه چیزي تو رو آشفته کرده، پسرم؟ چرا بعد از این همه سال مـا  ". صداي مادرش تو خالی و از دور به گوش رسید
  .دستان زن به طرف او باز شدند "رو احضار کردي؟

  ".دهگیر به من گفته آشفتم کر چیزایی که مادر اعتراف". زِد دستانش را دراز کرد اما نتوانست او را لمس کند

  ".اون حقیقت رو گفته"

پس حقیقت داره، ". آورد سرش را به نشان تأیید تکان داد زِد چشمانش را بست و در حالی که دستانش را پایین می
  ".تمام شاگردان من، به جز گیلر، مردن
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ـ ". زن پرواز کنـان جلـوتر آمـد    ".گیر محافظت کنی فقط تو باقی موندي تا از مادر اعتراف": مادرش گفت و بایـد  ت
  ".جستجوگر رو منصوب کنی

خـواي کمـک    کنسول مرکزي تخم این مشکالت رو کاشته، حاال تو از من می": زِد اخم کرد و اعتراض کنان گفت
  ".بذار با همین طمعشون زندگی کنن و با همون بمیرن. کنم؟ اونا نصیحت منو رد کردن

  "شاگردانت عصبانی بودي؟پسرم، تو چرا از دست ". پدر زِد شناور در هوا به جلو آمد

  ".شون در کمک کردن به مردم قرار دادن چون اونا رفاه خودشون رو مقدم بر وظیفه". زِد ابرو در هم کشید

  .بازتاب صدایش در هوا باقی ماند "کنی داره؟ و این چه تفاوتی با کاري که حاال تو داري می. که این طور"

  ".یشنهاد کمک کردم، اما پیشنهاد من رد شدمن به اونا پ". زِد دستش را محکم مشت کرد

چه زمانی بوده که این طوري نبوده باشه؟ اینکه افرادي کور یا احمق یا طماع وجود داشته باشـن؟ تـو بـه همـین     "
راحتی به اونا اجازه میدي تا هرکاري خواستن با تو انجام بدن؟ به همین راحتی بهشون اجازه میدي تا مانع کمک تو به 

ن بشن؟ اینکه تو مردمت رو رها کردي، ممکنه الاقل دلیلی داشته باشه که به نظر خودت عادالنه و درست بیاد، نیازمندا
در نهایت اونا متوجه اشتباهاتشون شدن و کار درسـت رو انجـام دادن،   . برخالف رفتار شاگردانت، اما نتایج یکی هستن

  ".د بگیر، پسرماز شاگردانت یا. همون کاري که تو بهشون یاد داده بودي

  ".ي بیگناهاي دیگه؟ جستجوگر رو منصوب کن تو میذاري تا ریچارد هم بمیره، و همه. زِدیکوس": مادرش گفت

  ".اون خیلی جوونه"

  ".کنه تر شدن پیدا نمی اون شانسی براي بزرگ". مادرش با لبخندي مهربان سرش را به اطراف تکان داد

  ".اون تو آزمایش نهایی من قبول نشده"

. ابري که روي اون سایه انداخته، توسط رال فرستاده شده تا اونو تعقیب کنـه . دارکن رال در تعقیب ریچارد هست"
تاك مار قرار . تاك مار رو دارکن رال توي کوزه گذاشته بود به این امید که ریچارد به دنبال اون بگرده و تاك اونو بگزه

 ".ي تب بیهوش کنه تا وقتی که خودش بتونه دنبال اون بیـاد  رو به وسیلهخواسته ریچارد  نبوده که اونو بکشه؛ رال می
دونی که اونو زیر نظر داشـتی   تو خودت در قلبت می". شبح مادرش شناور شده و جلوتر آمد، صدایش محبت آمیزتر شد

  ".تونه فرد مناسب باشه و امیدوار بودي که اون خودش رو نشان بده که می

ي اوردن رو  دارکن رال سه جعبه". اش فرو افتاد اش به سمت سینه د چشمانش را بست و چانهزِ "اي داره؟ چه فایده"
  ".داره
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  ".گرده اون هنوز دنبال سومی می. اون فقط دو تا رو داره. نه": پدرش گفت

  "شون رو نداره؟ اون همه! چی". چشمان زِد به سرعت باز شدند و سرش را باال آورد

  ".زودي اونو به دست میارهولی به . نه": مادرش گفت

  "هاي شمرده شده رو داشته باشه؟ و کتاب چی؟ مطمئناً اون باید کتاب سایه"

  ".گرده اون دنبال کتاب می. نه"

. پس یه شانسی وجود داره": زمزمه کنان گفت. اش گذاشت کرد، یک انگشتش را روي چانه زِد در حالی که فکر می 
  "کنه؟ ها رو وارد بازي می ي اوردن و کتاب رو داشته باشه، جعبه بهکدوم احمقی قبل از اینکه هر سه جع

زِد خشـکش   ".اون به دنیاي زیرین سفر کرده. یه احمق خیلی خطرناك". ي مادرش به سردي یخ شد شکل چهره
مرز به همین صورت اون تونست از ". کرد رسید نگاه مادرش در او نفوذ می به نظر می. زد و نفسش در گلویش گیر کرد

: این طوري بود که تونست شروع کنه به خنثی کردن مرز. با سفر در دنیاي زیرین: ي اول رو برگردونه عبور کنه و جعبه
اي که میـاد تعـداد بیشـتري رو تحـت      ها رو در اینجا تحت فرمانش داره و با هر دفعه اون بعضی. از داخل دنیاي زیرین

از میان مرز رد نشو، یا جسـتجوگر را بـه میـان اون    : کنی، مراقب باش اگه تو انتخاب کردي که کمک. گیره فرمان می
گیر فقط به ایـن دلیـل تونسـت از     مادر اعتراف. اگه تو وارد بشی اون تو رو به دست میاره. رال منتظر این کاره. نفرست

  ".کنه او یه اشتباه رو دوبار تکرار نمی. میان مرز عبور کنه که رال انتظارش رو نداشت

تـونم کمکـی    پس من چطوري باید خودمونو به سرزمین میانه برسونم؟ اگه نتونم به سرزمین میانـه بـرم نمـی    اما"
  .صداي زِد از روي نا امیدي، عصبی و ناراحت بود ".بکنم

به همین دلیلـه  . ما معتقدیم که باید راهی وجود داشته باشه، اما براي ما ناشناخته هست. دونیم یم اما نمیمتأسفما "
تصویر آنها شـروع بـه    ".کنه اگه اون فرد درستی باشه، خودش یه راهی پیدا می. تو باید جستجوگر رو منصوب کنی که

  .سوسو زدن و محو شدن کرد

  "!کنم، منو تنها نذارید خواهش می! هام رو بدونم من باید جواب سوال! صبر کنید"

  ".ه شدیمیم، این به انتخاب ما نیست، ما به پشت حجاب فرا خوندمتأسف"

  ".چرا رال دنبال ریچارد هست؟ لطفاً کمکم کنید"

تـو  . ما تو را خوب تربیت کردیم. تو خودت باید دنبال جواب بگردي. دونیم ما نمی". صداي پدرش ضعیف و دور بود
قتی که تا و. ما دوستت داریم، پسرم. از چیزي که یاد گرفتی و احساست استفاده کن. بیشتر از هر دوي ما استعداد داري
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بـا در بـازي بـودن اوردن، بازگشـت دوبـاره      . تونیم دوباره پیشت برگـردیم  این ماجرا به نفع یه طرف تموم بشه، ما نمی
  ".توانه حجاب رو پاره کنه می

  .مادرش دست خود را بوسید و آن را در هوا گرفت و زِد نیز همین کار را کرد و بعد آنها هر دو رفته بودند

ي جادوگري که پـدرش بـه او داده بـود،     جادوگر بزرگ و شریف، به تنهایی بر روي صخره  در،زِدیکویس زول زوالن
  .کرد ایستاده بود و به میان تاریکی شب زل زده بود و به افکار جادوگري فکر می

  ".هیچ وقت هیچ چیزي آسون نیست": زیر لب گفت
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  فصل هشتم 

  

روزي اتاق را پر کرده بود و عطر شگفت انگیـز و تنـد سـوپ ادویـه      نور گرم نیم. ریچارد با تکانی ناگهانی بیدار شد
ر کرد ریه هـاي آشـناي روي دیوارهـاي چـوبی نگـاه کـرد، و        بـه برجسـتگی  . ي زِد بود او در اتاقش در خانه. هایش را پ

یک صـندلی  . ددرب منتهی به اتاق جلویی بسته بو. دید، به او خیره شدند هایی را که در تخیالتش میان آنها می صورت
لباسش . هاي کثیفش را به تن دارد ها را کنار زد و دید که هنوز لباس در تخت نشست و مالفه. خالی در کنار تختش بود

. را براي پیدا کردن دندان در زیر آن مالید و وقتی که فهمید دندان هنوز آنجا و در امان است، آهی از روي راحتی کشید
داد بـه داخـل    ي کیالن اجازه مـی  می باز نگه داشته بود و به هواي تازه و صداي خندهیک تکه چوب کوتاه پنجره را ک

. ریچارد به دست چپش نگاه کـرد . هایش است زِد در حال تعریف کردن داستانحتماً  ریچارد با خودش گفت که. بیایند
در حقیقـت،  . کـرد  ر درد نمیسرش هم دیگ. باند پیچی شده بود اما وقتی که انگشتانش را خم کرد دیگر دردي نداشت

در ذهنش اصالح کرد که به جز کثیف بودن بدنش . اش بود، اما وضعش خیلی خوب بود گرسنه. حالش خیلی خوب بود
  .اش، خیلی خوب بود و لباسهاي چرکش و گرسنگی

اش  هـاي جنگلـی   یک دست از لباس. ي تمیز در وسط اتاق کوچک گذاشته شده بود یک وان حمام، صابون، و حوله
ریچارد دستش را . کرد ظاهر وان به طور دلپذیري او را به خود دعوت می. تاشده و مرتب روي صندلی گذاشته شده بود
با توجه به اینکه زِد را بـه آن  . زِد از زمان به هوش آمدن او مطلع بودهحتماً  .در آب فرو کرد و فهمید که آب گرم است

  .شناخت، این موضوع متعجبش نکرد خوبی می

عطـر صـابون تقریبـاًبرایش بـه همـان      . گفت فرو رفت هایش را درآورد و در آبی که به او خوشامد می ریچارد لباس
دوست داشت در آب باقی بماند و خوب خیس بخورد، اما احساس کرد کـه بـراي خـیس خـوردن     . خوشبویی سوپ بود

اند دور دستش را باز کرد و وقتی که دید در طول ب. خیلی هوشیار است و مشتاق بود تا به بیرون و پیش آن دو نفر برود
  .شب چقدر بهبود پیدا کرده، تعجب کرد

ریچارد متوجه شد که لباس کـیالن بـه   . وقتی که بیرون رفت، کیالن و زِد روي میز نشسته بودند و منتظر او بودند
. درخشـیدند  د و در نور آفتـاب مـی  موهایش تمیز بودن. رسید خود او هم حمام کرده باشد تازگی شسته شده و به نظر می

ي بزرگ سوپ، همراه با پنیر و نان تازه، در کنار کیالن انتظار او را  یک کاسه. ها به او خیره شده بودند تالءلو سبز چشم
  . کشید می

انتظـار نداشـتم کـه تـا ظهـر      ": نشست، گفت چرخاند و روي آن می ریچارد درحالی که پایش را از روي نیمکت می
  .ریچارد با بدگمانی آنها را نگاه کرد. آن دو نفر خندیدند. "بخوابم

  ".ریچارد، این دومین ظهري هست که تو خوابیدي". اش پاك کرد کیالن خنده را از چهره
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  "حاال حالت چطوره؟ دستت چه طوره؟. آره، تو تمام ظهر روز قبل رو خوابیدي": زِد اضافه کرد

ریچارد انگشتانش را باز و بسـته   ".از هر دوتون متشکرم. ه به من کرديممنونم زِد، به خاطر کمکی ک. من خوبم"
  ".خاره دستم خیلی بهتر شده، البته به جز اینکه می". کرد تا بهبودیش را به آنها نشان بدهد

  ".شه گفت اگه خارش داشته باشه، به این معنیه که داره بهتر می مادرم همیشه می": کیالن گفت

  

ي سـوپش   با قاشق یک تکه سیب زمینی و قـارچ از داخـل کاسـه    ".مادر منم همینطور". او زدریچارد لبخندي به  
  ".هاي خود منه به خوبی سوپ": با اشتیاق به کیالن گفت. برداشت و آن را امتحان کرد

اش را روي  کیالن به صورت عرضی روي نیمکت به طرف ریچارد نشست، آرنجش روي میز بود و یک طرف چانه
  ".زِد یه چیز دیگه میگه": یک لبخند معنادار به ریچارد زد و گفت. گذاشتکف دستش 

حـاال اینجوریـه؟   ". کـرد  ریچارد نگاه مالمت آمیزي به زِد انداخت، که به شکل اغراق آمیزي به آسـمان نگـاه مـی   
  ".کنه تا براش سوپ درست کنم، باید اینو بهش یادآوري کنم ي بعدي که بهم التماس می دفعه

انصافاً، با توجه به چیزایی که من دیدم، فکـر  ": با صدایی پایین، اما نه آنقدر پایین که زِد آن را نشنود، گفتکیالن 
  ".اي براش آماده کرده باشه، بخوره تونه خاك رو هم اگه کس دیگه کنم اون می

  ".بینم که تو اونو خوب شناختی می". ریچارد خندید

تونه  کیالن می". اش را به طرف او گرفته بود به دفاع از خودش برخاست یپیرمرد در حالی که یک انگشت استخوان
  ".تو اگه از اون درس بگیري خیلی بهتر میشی. ي خوبی بده کاري کنه که خاك هم مزه

ها براي آرام کردن جو پرتنشی بـود   دانست این مزه پراندن او می. ریچارد یک تکه از نان را کَند و در سوپ فرو برد
کیالن با ریچـارد  . کرد، راهی بود براي گذراندن وقت تا آن دو صبر کنند که ریچارد غذایش را تمام کند س میکه او ح

و روش زِد این . عهد کرده بود که صبر کند تا او خودش از زِد کمک بخواهد؛ واضح بود که کیالن به قولش عمل کرده
امـروز  . دانـی  دا تو چیزي را بپرسی تا او بفهمد که تو چقدر مـی بود که خود را به نادانی و جهالت بزند و صبر کند تا ابت

  .امروز همه چیز متفاوت بود. هایش را ادامه دهد توانست به زِد اجازه بدهد تا هیچ یک از بازي ریچارد نمی

ه کـیالن  تونم ب اي درمورد اون وجود داره که من نمی با این وجود، یه مسئله": زِد با لحنی تیره و تهدید کننده گفت
  ".اعتماد کنم



                           

  قانون اول جادوگري: شمشیر حقیقت                     
  کتاب سایت کرم ي کاري از تیم ترجمه                        

  

  

  ١٠٧  

لقمه را قورت داد و صبر کـرد، جـرأت نداشـت در حـالی کـه آن دو      . ریچارد در میان جویدن یک لقمه خشکش زد
  .ساکت بودند به هیچ کدامشان نگاه کند

 این. فکر نکنم بتونم هیچ وقت به کسی که پنیر دوست نداره، اعتماد کنم! اون پنیر دوست نداره": زِد در ادامه گفت
  ".معمولی نیست

رسید کـه   به نظر می. گفت کرد، زِد به این کار بازي با ذهن می زِد فقط داشت با ذهن او بازي می. ریچارد راحت شد
ریچارد نگاهی آنی به زِد انداخت و . برد دوست پیر او مهارت خاصی در غافلگیر کردن او دارد، و از این کار هم لذت می

در مدتی . ریچارد هم علی رغم بی میلی به او لبخند زد. اي بر روي صورتش نشسته است دید که او با لبخند معصومانه
کـیالن  . جوید تا حرف خودش را ثابت کنـد  اي از پنیر را می برد، زِد به آرامی تکه ي سوپش لذت می که ریچارد از کاسه
که ریچـارد ایـن حـرف را گفـت، کـیالن       وقتی. ي نان دلپذیر بود مزه. جوید تا نظر خودش را ثابت کند تکه نانی را می

  .راضی شد

شد، ریچارد فکر کرد که حاال دیگر زمان آن است که جو را عوض کرده و به حالت  وقتی که داشت غذایش تمام می
  "گروه چهار نفره بعدي چی شد؟ هیچ اثري ازشون نبوده؟". جدي برگرداند

رسه اونا با نوعی مشکل برخـورد   ام خوند و گفت که به نظر میمن نگران بودم، اما زِد ابرها رو بر. نه": کیالن گفت
  ".جا اثري ازشون نبود کردن، چون هیچ

  "درسته؟". ي چشم به زِد کرد ریچارد نگاهی از گوشه

کرد تا دل ریچارد را بـا   زِد از وقتی که ریچارد بچه بود از این عبارت استفاده می ".هاي برشته شده به درستی وزغ"
. تواند همیشه به پیرمرد اعتماد کند که در هر شرایطی با او صـادق اسـت   ت بیاورد و به او بفهماند که میشوخی به دس

  ».برخورد کند«تواند با چه نوع مشکلی  ریچارد کنجکاو بود که یک گروه چهارنفره می

کرد که منتظر  می صبري کیالن را احساس او بی. به هرحال، او موفق شده بود که حال و هواي موجود را عوض کند
کیالن به طرف میز برگشت و دو دستش را . کرد تابی را در زِد نیز حس می است تا ریچارد به اصل موضوع بپردازد و بی

ترسید که اگر کارها را به صورت شایسته انجام ندهد، کیالن آن کاري را  ریچارد می. روي دامنش گذاشت و منتظر ماند
  .ا آمده انجام دهد، و اینکه خودش هیچ کنترلی بر آن نداشتکه براي انجام دادنش به اینج

. ي خالی را به طرفی هل داد کرد، با شستش کاسه ریچارد غذایش را تمام کرد و در حالی که به چشمان زِد نگاه می
اال حـ . او فقط منتظـر بـود  . کند داد که به چه چیزي فکر می شوخ طبعی دوستش رفته بود اما صورتش اصالً نشان نمی

  .کرد، دیگر راه برگشتی وجود نداشت نوبت ریچارد بود، و وقتی که ریچارد شروع می

  ".زِد، دوست من، ما به کمک تو در متوقف کردن دارکن رال احتیاج داریم"
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  ".خواید که جادوگر رو براتون پیدا کنم شما از من می. دونم خودم می"

ریچارد چشمان پرسشگر کیالن را که بـه او دوختـه شـده بـود      ".ممن خودم اونو پیدا کرد. کار الزم نیست نه، این"
  ".تو جادوگر بزرگ هستی". اش به زِد ادامه داد حس کرد، اما به نگاه خیره

ریچارد بدون برداشتن نگاهش از روي زِد از زیر میز دستش را دراز . کیالن شروع به بلند شدن از روي نیمکت کرد
. داد صورت زِد هنوز هیچ احساسی را نشان نمی. ه و او را مجبور کرد تا دوباره بنشیندکرده و ساعد دست کیالن را گرفت

  .صدایش با لحنی صاف و آرام به گوش رسید

  "و چه چیزي باعث شده تو چنین فکري بکنی، ریچارد؟"

، نفسش کرد گذاشت و انگشتانش را در هم فرو می ریچارد نفس عمیقی کشید و در حالی که دستش را روي میز می
ي تاریخ  وقتی که کیالن اولین بار به من درباره". کرد کرد به دستانش نگاه می وقتی صحبت می. را به آرامی بیرون داد

ي دارکن رال بی  سه سرزمین گفت، گفت که شورا کارایی کرد که مرگ همسر و دختر جادوگر به دست گروه چهارنفره
جادوگر اونا رو رها کرد تـا از عواقـب   : ن کار ممکن رو در مورد اونا انجام دادفایده شد، و جادوگر به عنوان تنبیه، بدتری

  .کاراي خودشون رنج بکشن

تونستم مطمئن باشم؛ من باید  این دقیقا شبیه همون کاري بود که تو ممکن بود انجام بدي، اما من اون موقع نمی"
دیدي و از اینکه اون از سرزمین میانه به اینجا اومـده   وقتی که تو براي اولین بار کیالن رو. شدم به طریقی مطمئن می

اونـا بـه مـن    . من به چشماي تو نگاه کردم. بود ناراحت شدي، من بهت گفتم که یه گروه چهارنفره به اون حمله کرده
فقط کسی که مثل تو چنین مصیبت و فقدانی رو تجربه کرده باشه، نگـاه تـوي چشـماش    . گفتن که فکرم درست بوده

فقط . و تو بعد از اینکه من این موضوع رو کامل بهت گفتم، طرز برخوردت رو با کیالن تغییر دادي. شد طوري میاون 
اما من هنوز به . کنه کسی که شخصاً چنین نوع از وحشت رو تجربه کرده باشه، اون طور احساس همدردي و شفقت می

  ".من صبر کردم. م اطمینان نداشتم غریزه

بزرگترین اشتباه تو وقتی بود که ". کرد به او خیره شد به طرف زِد نگاه کرد و وقتی که صحبت می ریچارد به باال و
و تـو هـم   . گفتی، مخصوصاً درمورد چیـزي مثـل ایـن    تو هیچوقت دروغ نمی. به کیالن گفتی اینجا در امنیت هستش

نجا رو در برابر یه گروه چهـارنفره امـن   تونست ای چه طوري یه پیرمرد می. دونستی که یه گروه چهارنفره چه چیزیه می
ي بعدي رو دیگه نمیشه جـایی پیـدا    گروه چهار نفره. تونست تونست، ولی یه جادوگر پیر می کنه، بدون جادو؟ اون نمی

. کنم که اونا با یه مشکل جادویی برخورد کردن من فکر می. کرد، تو خودت اینو گفتی، اونا با یه مشکلی برخورد کردن
  ".تو همیشه بودي. هات هستی ه روي قولتو همیش

دونستم، که تو چیزي بیش از اون چیـزي   من همیشه اینو از هزاران راه کوچیک می". تر شد صداي ریچارد مهربان
کردم که تـو رو بـه عنـوان دوسـت      من همیشه افتخار می. دونستم که تو یه فرد خاص هستی می. کنی هستی ادعا می
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کنی، هرکاري که الزم باشه تا اگه جونم در خطر بود  به عنوان دوست من، تو هرکاري رو میدونم که  خودم دارم و می
من با زندگیم به تو اعتماد دارم و حاال اون توي . کنم بهم کمک کنی، درست همونطور که من هر کاري رو براي تو می

شد  نمی. ي آنها در خطر بود د، اما زندگی همهریچارد از اینکه کسی را اینگونه در محضور بیندازد متنفر بو ".دستاي توئه
  .هیچ بازي دیگري به راه انداخت

چشـمان زِد   ".تاحاال این قدر بهت افتخار نکرده بودم، ریچـارد ". زِد دستانش را روي میز گذاشت و به جلو خم شد
طرف میـز آمـد، وقتـی کـه     زِد بلند شد و به آن  ".تو کامالً درست فهمیدي". داد که این حرف را جدي گفته نشان می

زِد بـراي   ".نبـودم  متأسـف همینطور تاحاال اینقدر برات ناراحـت و  ". ریچارد ایستاد، آن دو یکدیگر را در آغوش گرفتند
هر دوي شما بشینید و یـه  . یه چیزي برات دارم. گردم االن برمی. بشین". مدتی ریچارد را محکم در آغوش نگه داشت

  ".دقیقه صبر کنید

کیالن همینطور کـه  . ها را در دستانش گرفته و با قدم هاي بلند به سمت خانه رفت را جمع کرد؛ بعد بشقابزِد میز 
کرد که کیالن با پیدا کردن جادوگر خوشـحال خواهـد    ریچارد فکر می. رسید کرد نگران به نظر می رفتن او را تماشا می

اتفاقهاي متفاوت از آن چیزي که ریچارد انتظار داشـت رخ  . رسید شد، اما حاال او بیشتر از هر چیزي ترسیده به نظر می
  .دادند می

ریچـارد فهمیـد کـه زِد    . کـیالن روي پاهـایش ایسـتاد   . کـرد  وقتی که دوباره زِد پدیدار شد، چیزي بلند را حمل می
ر داد و بـا  قبل از اینکه زِد به میز برسـد کـیالن خـودش را جلـوي او قـرا     . ي شمشیري را در دستانش نگه داشته قبضه

  .دستانش لباس او را چنگ زِد

  ".این کارو نکن، زِد": با صدایی نا امیدانه گفت

  ".این انتخاب من نیست"

  ".....کنم نکن، یه کس دیگه رو انتخاب کن، ریچارد رو نه زِد خواهش می"

خـودش خـودش رو    بهـت گفـتم؛ اون  . ي این هشدار داده بـودم  من به تو درباره! کیالن". زِد حرف او را قطع کرد
اگـر تـو راه بهتـري    . میـریم  اگه من شخصی غیر از فـرد مناسـب رو انتخـاب کـنم، همـه ي مـا مـی       . کنه انتخاب می

  "!به من بگو....... شناسی می

ریچارد . زِد او را به کناري زد و به پهلوي میز در طرف مقابل ریچارد آمد و شمشیر را جلوي ریچارد روي میز کوبید
  .اهش را از شمشیر به باال و به چشمان خشم آلود زِد که در آن طرف میز خم شده بود انداختنگ. باال پرید

  .کیالن پشتش را به آنها کرد ".این متعلق به توئه": جادوگر گفت
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. درخشـید  اي با تزئینات طالیـی مـوج داري در اطـراف آن، مـی     غالف نقره. ي ریچارد روي شمشیر افتاد نگاه خیره
ايِ ظریـف   هاي نقره سیم. ي فوالدي با ظاهري نیرومند و متجاوزکارانه در محل خود برآمده شده بودندها محافظ دست
ي  هایی طالیی با بافتـه شـدن بـه هـم کلمـه      اي، رشته ي آن پیچیده شده بودند و در دو طرف نوارهاي نقره دور قبضه

این فـاخرترین سـالحی   . شیر یک پادشاه بوده باشدریچارد با خود فکر کرد که این باید شم. حقیقت را شکل داده بودند
  .بود که او تا به حال دیده بود

ي آن را به طرف ریچارد گرفت  زِد سرِ غالف شمشیر را نگه داشت و دسته. ریچارد به آهستگی روي پاهایش ایستاد
  ".بیرون بکشش": و گفت

تیغه . یر حلقه کرد و شمشیر را بیرون کشیدي شمش ریچارد گویی در یک حالت خلسه باشد، انگشتانش را دور دسته
ریچارد هرگز نشنیده بود که شمشیري این گونه صدایی . صداي زنگ فلزي خاصی ایجاد کرد که در هوا طنین انداخت

توانست در کف دسـتش و بـر روي انگشـتانش در     ي شمشیر گرفت، او می دستش را محکم در اطراف دسته. ایجاد کند
ي حقیقت را نقش زده بودنـد،   ي شمشیر کلمه هاي طالیی را که در هر دو طرف دسته اي رشتهه سمت دیگر، برآمدگی

به طور غیر قابل توضیحی شمشیر کامالً مناسـب  . آوردند حس کند که تقریباًبه طور دردناکی بر روي گوشتش فشار می
  .خش از وجودش اینک کامل شدهاو احساس کرد گویی یک ب. وزن آن کامالً برایشش اندازه بود. رسید به نظر می

شود و به دنبال مسیري براي تخلیـه شـدن    از اعماق وجودش احساس کرد که عصبانیتش تحریک شده و بیدار می
  .اش آگاه شد او ناگهان از وجود دندان روي سینه. گردد می

: شـود  د بدنش مـی اي از شمشیر وار یافت، احساس کرد نیروي بیدار کننده همینطور که خشم و غضبش افزایش می
امـا ایـن احسـاس    . رسید احساسات خودش همیشه کامالً مستقل و کامل به نظر می. همزاد غضب و عصبانیت خودش

عصـبانیتش از نیـروي   . این شـبح و تـوهم وحشـتناکی بـود    . مثل این بود که تصویري که در یک آینه بوده، زنده شود
هر دو توفان دوقلو بـه همـراه هـم در    . صبانیت او تغذیه کردشمشیر تغذیه کرد و در مقابل خشم و غضب شمشیر از ع

او احساس کرد مثل یـک تماشـاچیِ درمانـده بـه دنبـال نیروهـا کشـیده        . کردند درونش با حرکتی مارپیچی حرکت می
هاي  آگاهی. گذاشت اي بود که سر به مرزهاي قانون شکنی می این احساس ترسناك و در عین حال اغوا کننده. شود می
احساسات افسون کننده به سرعت در وجـودش جـاري   . هاي وسوسه کننده در هم پیچیدند سناك از خشمش با وعدهتر

ي  او در آستانه. ریچارد تقال کرد تا خشم و غضب را کنترل کند. شدند، خشمش را به چنگ گرفتند و با آن پرواز کردند
  .در مرز تسلیم شدن. اضطراب بود

ر سرش  ایـد و   اي کسـانی کـه زنـده   ": رو به آسمان فریاد زد. را باال گرفت دستانش را باز کردزِدیکوس زول زوراند
  "!جستجوگر انتخاب شده است! اید آگاه باشید مرده

  .اي از آسمان آبی زمین را لرزاند و به طرف مرز روان شد صاعقه
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مـن زنـدگیم رو   ". نگه داشت کیالن در حالی که سرش را خم کرده بود جلوي ریچارد زانو زِد و دستانش را پشتش
  ".کنم براي محافظت از جستجوگر تقدیم می

  ".کنم من زندگیم رو براي محافظت از جستجوگر تقدیم می". زِد کنار کیالن زانو زد، سرش را خم کرده بود

گیـر   فشرد ایستاده بود و چشمانش از تحیر سـردرگمیِ نفـس   ریچارد در حالی که شمشیر حقیقت را در دستانش می
  .گشاد شده بود

  "تو رو هر چی دوست داري بگو جستجوگر دیگه کیه؟. زِد": ریچارد نجوا کنان گفت
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  فصل نهم

  

زِد یک دستش را روي زانویش گذاشت و با کمک آن بلند شد، ردایش را دور بدن الغرش مرتب کرد و دسـتش را  
دسـت شـد و آن را گرفـت و او هـم روي     کـیالن متوجـه   . به طرف کیالن دراز کرد که هنوز نگاهش رو به زمین بود

زِد لحظاتی به کیالن نگاه کرد و او با تکان دادن سرش فهمانـد  . اش با پریشانی در هم رفته بود چهره. پاهایش ایستاد
  .که حالش خوب است

 جستجوگر چه کسیه؟ اولین سوال هوشمندانه در مقام جدیدت، اما سوالی که جواب سر". زِد به طرف ریچارد چرخید
  ".راستی نداره

اصالً مطمئن نبود که بخواهد با آن سر و کاري . ریچارد به پایین، به شمشیر درخشانی که در دستانش بود خیره شد
کـرد رهـا    ریچارد شمشیر را در غالفش فرو کرد، خوشحال بود که از احساساتی که شمشیر در او بیدار مـی . داشته باشد

  "داشتی؟ کجا اینو نگه می. زِد، من قبالً اینو ندیده بودم". ش گرفتشده و شمشیر را در دو دستش جلوي خود

  ".تو کمد، توي خونه". زِد با افتخار لبخندي زِد

  ".اي نیست ها و پودرهاي تو چیز دیگه ها و ماهیتابه توي کمد به جز بشقاب". ریچارد مشکوکانه به او نگاه کرد

ریچارد  "!توي کمد جادوییم": خواهد کسی صدایش را نشنود ه میزِد صدایش را پایین آورد گویی ک "اون کمد نه،"
  ".اي ندیده بودم من تا حاال کمد دیگه". با اخمی صاف ایستاد

  "!اون یه کمد جادوییه؛ اون نامرئیه! تو قرار نبوده که اونو ببینی! لعنت، ریچارد"

  "و چند وقته که تو اینو داري؟". ریچارد شدیداً احساس حماقت کرد

زِد دست نحیفش را در هوا تاب داد مثل اینکه بخواهد سوال  ".دونم، شاید دوازده سال یا همچین حدودي ه، نمیاو"
  .را کناري بزند

  "و چطور شد که اینو به دست آوردي؟": ریچارد گفت

کنسول مرکزي به ناحق تعیین کردن فرد رو . ي جادوگراست انتصاب جستجوگر وظیفه". لحن زِد سخت و جدي شد
اونا این پست رو به هرکسی که . دادن اونا اصالً در مورد پیدا کردن شخص مناسب اهمیتی نمی. به دست خودش گرفت

شمشیر تا زمانی که جستجوگر زنده هست یا تا . داد یا کسی که بهاي بیشتري پیشنهاد می. دادن خواست می دلشون می
میون تا وقتی که یه جستجوگر جدید پیدا بشه، شمشیر حقیقت در این . وقتی که بخواد جستجوگر باقی بمونه، مال اونه
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آخـرین  . ي منه تر بگیم، مال منه، همون طور که انتصاب جستجوگر به عهده یا اگه بخوایم دقیق. مال جادوگرها هست
ي مناسـب   چشمانش به طرف باال چرخیدند مثـل اینکـه بـه دنبـال کلمـه      "......مردي که شمشیر رو داشت یه جورایی

بنابراین در حالی که اون مغشوش و به هم ریخته بود، من به سرزمین میانه . گرفتار یه زن افسونگر شد........". گشت یم
  ".حاال این مال توئه. رفتم و چیزي رو که به من تعلق داشت پس گرفتم

رسید  به نظر می. دبه کیالن نگاه کر. شود ریچارد احساس کرد بدون داشتن حق انتخاب، به داخل ماجرا کشیده می
رو بـه  . شد اي را به خود گرفته که هیچ چیز از آن فهمیده نمی هایش را به دور ریخته و دوباره همان چهره که او نگرانی
  "خواستی جادوگر انجام بده؟ این چیزي بود که تو به خاطرش اینجا اومدي؟ این کاري بود که می": کیالن گفت

  ".شی دونستم که تو جستجوگر می من نمی. ه جستجوگر انتخاب کنهخواستم جادوگر ی ریچارد، من می"

کنیـد   شما دو نفر فکر می". کم احساس کرد که در دام افتاده کرد کم ریچارد درحالی که از یکی به دیگري نگاه می
دارکن  اینکه من یه جوري جلوي: کنید این چیزیه که شما هردوتون فکر می. تونم یه جوري همه رو نجات بدم من می

وحشت به همراه  "ي این کار برنمیاد، اما من باید تالش کنم تا این کارو انجام بدم؟ یه جادوگر از عهده. گیرم رال رو می
  .قلبِ ریچارد تا گلویش باال آمد

ریچارد، باالي سرت تو آسمون نگاه ". هاي ریچارد گذاشت تا به او قوت قلب دهد زِد جلو آمد و دستانش را دور شانه
زِد انگشـتان  . نیازي نبود تا سـوال را پاسـخ دهـد   . ریچارد نگاه کرد و ابر مار شکل را دید ".بینی بگو ببینم چی می. نک

بعد . بشین تا من چیزایی رو که الزمه بدونی بهت بگم. بیا": اش را روي بدن ریچارد فشار داد و گفت قوي و استخوانی
ي کیالن گذاشته و هر دو نفر را بـه   دست دیگرش را دور شانه ".بیا. خواي بکنی تو خودت تصمیم بگیر که چه کار می

ریچارد شمشیر را بین خودشان روي میز . زِد سر جاي خودش در آن طرف میز رفته و نشست. طرف نیمکت هدایت کرد
  .گذاشت تا بفهماند که هنوز تصمیمی درباره این موضوع نگرفته است

یه جادویی وجود داره، یـه جـادوي باسـتانی و خطرنـاك بـا قـدرتی       ": روع کردهایش را کمی باال زد و ش زِد آستین
شه که سه  این جادو داخل سه محفظه نگهداري می. این جادویی هست که از زمین، از خود زندگی، تولید شده. بیکران
ن نامیده میشن جعبه هـا وارد بـازي    بـه جادو غیر فعال و ساکن هست تا اینکه همون طور که اصطالح شده، جع. ي اورد
به شخصی نیازه که با تحقیقات فراوان دانشی رو کسب کرده باشد و به فردي نیـازه  . انجام این کار راحت نیست. بشن

وقتی که یه نفر حداقل یکی از سه جعبـه رو  . که خودش به تنهایی هم نیروي قابل توجهی رو تحت اختیار داشته باشه
ن رو داشته باشه، می ها رو باز  اون فرد از اون لحظه یک سال مهلت داره تا یکی از جعبه. وارد بازي کرد شه جادوي اورد

تونی فقط  کنن؛ تو نمی اونا با هم کار می. ي اونا رو داشته باشه کنه، اما باید قبل از باز کردن هر کدام از جعبه ها هر سه
ازي کرده نتونه هر سه جعبه رو بـه دسـت بیـاره، و    ها رو وارد ب اگه کسی که جعبه. یکی رو داشته باشی و اونو باز کنی

دارکن . هیچ راه برگشتی وجود نداره. کنه نتونه یکی از اونا رو تو وقت تعیین شده باز کنه، زندگیش رو به جادو تسلیم می
  ".در اولین روز زمستون، یکسال اون تموم میشه. ها رو باز کنه یا بمیره رال باید یکی از جعبه
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داره،  هر جعبه قدرت متفاوتی رو نگه مـی ". او کمی به جلو خم شد. سخت در هم رفته بود و مصمم بودي زِد  چهره
ن رو به دست میاره، جادوي خـود زنـدگی،    اگه رال جعبه. که با باز کردنش آزاد میشه ي درست رو باز کنه، جادوي اورد

اون تبدیل به اربابی با حکومتی پابرجا . کنه رقابتی پیدا می او نیرو و اقتدار غیر قابل. قدرتی بر تمام چیزهاي زنده و مرده
از هر کسی خوشش نیاد، میتونه با یه فکر کردن بکشه، هرجور که خودش بخواد، هرجایی کـه  . شه ي مردم می بر همه

  ".اون فرد باشه، مهم نیست که چقدر دور باشه

  ".به نظر جادوي شیطانی وحشتناکی هست": ریچارد گفت

ن . نه، لزوماً نه". سرش را به نشان نفی تکان داد. عقب برگشت و دستش را از روي میز برداشتزِد به  جادوي اورد
گیـره در   این استفاده کننده هست که تصمیم مـی . ها اون هم به سادگی فقط وجود داره مثل تمام قدرت. قدرت زندگیه

ن می. چه راهی ازش استفاده بشه ها  ی براي افزایش محصول، یا براي شفا دادن مریضیشه به همون راحت جادوي اورد
قدرت نه خوبه و نه بد؛ فقط وجـود  . کامالً به خواست استفاده کننده بستگی داره. ها استفاده بشه یا پایان دادن به جنگ

رال چـه  ي مـا بـدونیم دارکـن     کنم که همه فکر می. همه اینها به ذهن انسان بستگی داره که از اون استفاده کنه. داره
  ".کنه اي از اون می استفاده

ي مفهوم چیزهایی که شـنیده بـود تعمـق     اش مکث کرد تا به ریچارد اجازه دهد که درباره زِد مثل عادت همیشگی
کیالن هم نگاهی در چشمانش داشت که به ریچارد . کرد صورت الغرش ثابت و مصمم بود همینطور که صبر می. کند
  .گفت، درك کند رد کامالً عمق تهدید و مصیبت را از چیزي که زِد به او میگفت او مصمم است تا ریچا می

محتـواي  . دانسـت  هاي شمرده شـده مـی   ي اینها را از کتاب سایه البته ریچارد به تعمق نیازي نداشت، چون او همه
م وقایع و تحوالتی دانست که زِد به بخش بسیار اندکی از سیل عظی ریچارد از کتاب می. کتاب خیلی واضح و روشن بود

دانست که اگر  او هم چنین می. کند ي درست را باز کند در سطح زمین رخ خواهند داد، اشاره می که اگر دارکن رال جعبه
دانسته، و  توانست نشان دهد که از قبل همه چیز را می هاي دیگر باز شوند چه اتفاقی خواهد افتاد، اما نمی یکی از جعبه

  "هاي دیگه رو باز کنه چی؟ و اگه اون یکی از جعبه". ي آن سوال کند که دربارهبنابراین مجبور بود 

ي اشـتباه رو بـاز    جعبه"او انتظار داشت که این سوال بعدي باشد . زِد در یک چشم به هم زدن روي میز به جلو آمد
ي مـا نجـات پیـدا     همـه . به همـین راحتـی  ". زِد بشکنی زد ".میره اون می. کنه کنه، جادو زندگی اونو مال خودش می

زِد بیشتر به جلو خم شد، ابرویش چین افتاده بود و با نگاهی سنگین به ریچارد خیـره   ".شه کنیم؛ تهدید برطرف می می
اي، هر موجود  ي علفی، هر درختی، هر مرد، زن و بچه اي، هر ساقه ي اشتباه رو باز کنه، هر حشره اون یکی جعبه". شد
جادوي اوردن همزاد خود جادوي زندگیه و . این پایان تمام زندگی و هستی میشه. و از بین میرهشه  اي خاکستر می زنده

ن همون طور که به زندگی متصله به مرگ هم گره خورده مرگ هم جزئی از هر موجود زنده ایه، پس جادوي اورد."  
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با وجود اینکه ریچارد تمام این . دهاي ممکن، در هم شکسته بو رسید که با گفتن پایان زِد عقب نشست، به نظر می 
تر به  به نوعی به این شکل حقیقی. دانست، اما با شنیدن آن از زبان زِد، آب دهانش را به سختی پایین داد را از قبل می
وقتی که او کتاب را خوانده بود، این موضـوع  . شد تر بود وقتی که نامی بر آن گذاشته می رسید، خیلی حقیقی نظرش می
تنهـا  . یر واقعی، خیلی تخیلی به نظر رسیده بود، آن قدر که او هیچ وقت به امکان رخ دادن آن فکر نکرده بـود خیلی غ

ریچـارد آرزو داشـت کـه    . نگرانی او این بود که محتواي کتاب را حفظ کند تـا آن را بـه نگهبـان کتـاب بـازپس دهـد      
که براي پدرش خورده بود او را از گفـتن هـر چیـزي بـاز     داند به زِد بگوید، اما سوگندي  توانست چیزهایی را که می می
  .دانست بپرسد هم چنین براي پنهان ساختن این موضوع او ناچار بود سوال دیگري را که جواب آن را هم می. داشت می

  "تونه بفهمه که کدوم جعبه رو باید باز کنه؟ چه طوري رال می"

وارد ". کـرد  زِد به دستانش نگاه می یز نگاه کرد، وقتی که حرف میهاي آستینش را مرتب کرده و به م زِد دوباره لبه
ي همین اطالعـات هسـت کـه اون     احتماالً به وسیله. کنه مند می هاي خاصی بهره ها فرد رو از آگاهی بازي کردن جعبه

  ".ي درست هست تونه بفهمه کدوم جعبه، جعبه می

بان کتاب از وجود آن اطالع نداشت، و البته ظاهراً به نظر هیچ کس به جز نگه. رسید این توضیح به نظر منطقی می
اي به ایـن موضـوع نداشـت، امـا ایـن       کتاب هیچ اشاره. ها را وارد بازي کرده باشد ي کسی که جعبه رسید به اضافه می

او . بـه خـاطر کتـاب دنبـال او بـوده     حتمـاً   دارکـن رال : شوکی ناگهانی از بـدنش عبـور کـرد   . رسید منطقی به نظر می
  .تقریباًصداي زِد را که دوباره شروع به صحبت کرده بود نشنید

اون قبل از اینکه هر سـه جعبـه رو داشـته باشـه اونـا رو وارد بـازي       . با این وجود رال کاري غیر عادي انجام داده"
  ".کرده

  ".تماد داشته باشهاون باید احمق باشد، یا اینکه خیلی به خودش اع". هاي زِد برگشت توجه ریچارد فوراً به حرف

اولی این بود کـه  . وقتی که من سرزمین میانه رو ترك کردم، به دو دلیل اصلی بود. اعتماد به نفس": جادوگر گفت
ن رو بـد    دومی این بود که چون اونا جعبه. کنسول مرکزي انتصاب جستجوگر رو خودش به عهده گرفته بود هـاي اورد

وقتی که من به اونـا گفـتم ایـن    . ها فقط یه افسانه هست ده بودند که قدرت جعبهمردم به این باور رسی. کردن اداره می
اونا قبول نکردن که به اخطارهاي من توجـه  . موضوع یک افسانه نیست و حقیقته، فکر کردن من یه پیر خرفت هستم

  ".کنن

از عصبانیت صـورتش   "!دیدناونا به من خن". زِد مشتش را روي میز کوبید و باعث شد تا کیالن از جایش باال بپرد
هـا بـا    خواسـتم جعبـه   مـن مـی  ". ي موهاي سفیدش کامال به چشم بیاید قرمز شده بود و باعث شده بود در برابر دسته

در . ي زیاد از هم نگه داري بشن، و با جادو مخفی بشن و در حفاظی قرار بگیرن کـه هرگـز دوبـاره پیـدا نشـن      فاصله
ها بـه   اونا از جعبه. ثل غنایمی که با افتخار به نمایش در میان، به اشخاص مهم بدهخواست اونا رو م عوض، کنسول می
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مـن  . هاي حـریص قـرار داد   ها رو در معرض دست این کار جعبه. ها یا عهدها استفاده کردن عنوان پاداشی براي خدمت
. رو داره، ولی نه هر سه تـاي اونـا   ها رال حداقل یکی از جعبه. ها چه چیزي سر اونا اومده دونم که در طی این سال نمی

بینی ریچارد؟ ما مجبور نیستیم که بر علیه دارکن رال دست به  می". چشمان زِد با اشتیاق برقی زِدند ".الاقل هنوز نداره
  ".ها رو پیدا کنیم کار بشیم، ما فقط باید قبل از اون حداقل یکی از جعبه

اي از پیـدا کـردنش    نگه داریم، که ممکنه بـه طـور قابـل مالحظـه     و اونو از دست رال دور": ریچارد متذکر شد که
کنی ممکنه  زِد فکر می". ناگهان فکري به ذهنش رسید. او گذاشت تا کلمات براي دقایقی معلق بمانند ".تر باشه سخت

  "ها اینجا توي وستلند باشه؟ یکی از جعبه

  ".خیلی بعیده"

  "چرا نه؟"

من هرگز به تو نگفته بودم که یه جادوگرم، اما تو هم تا حاال نپرسـیده بـودي،    ریچارد": اي مکث گفت زِد با لحظه
من بهت گفتم کـه قبـل از   . با این وجود من یه دروغ به تو گفته بودم. بنابراین من واقعاً در این مورد دروغ نگفته بودم

دونـی، بـراي ایجـاد     مـی . تونسـتم  نمـی ایجاد مرز به اینجا اومدم، در حقیقت من قبل از ایجاد مرز اینجا نیومدم، چـون  
تونست بعد از اینکه مرز ثابت شد به  جادو می. بود وستلندي عاري از جادو، نباید هیچ جادویی قبل از ایجاد مرز اینجا می

شد، بنابراین من  از اونجا که من جادو داشتم، حضورم در این طرف مانع این قضیه می. این طرف بیاد، اما نه قبل از اون
  ".تونستم ازش عبور کنم بور بودم تا بعد از تثبیت مرز توي سرزمین میانه بمونم و فقط بعد از اون میمج

  "ولی منظورت چیه؟. کنم من از تو رازهاي خودت رو دریغ نمی. هر کسی رازهاي کوچیک خودش رو داره"

تونستن اینجا باشن، وگرنه جادوشـون   ها قبل از ایجاد مرز نمی دونیم که هیچ کدوم از جعبه منظورم اینه که، ما می"
پس اگه اونا به خاطر جادو، قبل از مرز در سرزمین میانه بودند، و من هم یکی از اونا رو با خودم نیـاوردم،  . شد مانع می

  ".پس اونا باید هنوز تو سرزمین میانه باشن

افکارش را به طرف موضوع . دریچارد براي مدتی در این باره فکر کرد و حس کرد که کورسوي امیدش خاموش ش
  .در حال حاضر برگرداند

  ".یا اینکه نقش من این وسط چیه. تو هنوز به من نگفتی که یه جستجوگر چه کسیه"

. یه جستجوگر کسیه که به کسی غیر از خودش جوابگو نیست؛ او خودش قانون خودشه". زِد دست به سینه نشست
تونه هر  دلش بخواد ازش استفاده کنه، و تا جایی که توانایی داشته باشه میشمشیر حقیقت در اختیارشه تا هرطور که او 

زِد دستش را بلند کرد تـا از پـیش، جلـوي سـوال پرسـیدن و       ".کسی رو براي هرچیزي مورد مؤاخذه و سوال قرار بده
هاي  ثل تمام قدرتمشکل توضیح دادنش اینه که این هم م. میدونم که این تعریف مبهمیه". اعتراض ریچارد را بگیرد
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علت اصلی . کنه شه اون قدرت رو تعریف می همون طورکه قبالً بهت گفتم، شکلی که از قدرت استفاده می. دیگه هست
دونـی   مـی . اینکه پیدا کردن شخص مناسب این قدر مهمه هم همینه، شخصی که از این قدرت خردمندانه استفاده کنه

اون دنبـال پاسـخ چیزهـا    . کنـد  کنه که اسمش میگه؛ اون جستجو مـی  و میریچارد، یه جستجوگر دقیقاً همون کاري ر
گرده کـه نـه تنهـا بـه      هایی می اگه اون شخص مناسب باشه، دنبال پاسخ. کنه چیزایی که خودش انتخاب می. گرده می

ده، هـر  تمام هدف از وجود یه جستجوگر اینه که آزادانه براي خـودش بگـر  . کنه خودش، بلکه به دیگران هم کمک می
خواد بدونه، و اگـه   خواد بفهمه، جواب هر چیزي رو که می خواد بپرسه، هرچی رو می خواد بره، هر چی می جایی که می

  ".ها بکنه الزم شد هر کاري رو براي پیدا کردن جواب

  "داري میگی که یه جستجوگر یه قاتل آدمکش هست؟". صدایش بلند شد. ریچارد صاف نشست

  ".م ریچارد؛ مواقعی بوده که جستجوگرا این شکلی از آب در اومدنگ من بهت دروغ نمی"

  ".شم من یه قاتل نمی". صورت ریچارد سرخ شده بود

یـه جسـتجوگر   . خـواد  همون طور که گفتم یه جستجوگر همون چیزیه که خـودش مـی  ". زِد شانه اي باال انداخت 
دونم  من نمی. ت بگم چون هیچ وقت یه جستجوگر نبودمتونم چیز بیشتري به من نمی. آل، پرچمدار عدل و انصافه ایده

   ".شناسم گذره؛ ولی به هر حال فرد مناسب براي این پست رو می چه چیزي تو ذهن اونا می

اما من خـودم یـک جسـتجوگر رو انتخـاب     ". هایش را باال زد کرد دوباره آستین زِد همانطور که به ریچارد نگاه می
هـا یـه    تو سـال . کنم من فقط اونا رو نامگذاري می. کنه واقعی خودش خودشو انتخاب مییه جستجوگر . نکردم، ریچارد

تو همیشه در حال . کنی من مراقب تو بودم و این کاریه که تو می. جستجوگر بودي بدون این که ازش خبر داشته باشی
؟ تـو داشـتی دنبـال جـواب     کردي کنی که توي جنگل وِن باال داشتی چه کار می فکر می. جستجو براي حقایق هستی

تونستی این کارو به دیگران بسـپاري، بـه کسـایی کـه صـالحیت       می. گشتی، جوابی براي قتل پدرت ي تاك می شاخه
کردي، اما این خـالف طبیعـت تـو بـود، خـالف       کارو هم می بیشتري داشتن، و این طور که معلوم شد شاید باید همین

وقتی . خوان خودشون جواب رو پیدا کنن سپرن چون می به دیگران نمیجستجوگرها جستجو رو . طبیعت یه جستجوگر
کردي که باید بدونی  که کیالن به تو گفت دنبال یه جادوگر میگرده که قبل از به دنیا اومدنش ناپدید شده، تو حس می

  ".اون جادوگر کیه، و پیداش هم کردي

  "... اما این فقط براي این بود که"

من تـو رو  . اینکه تو انجامش دادي: فقط یه چیز مهمه. هیچ ربطی نداره. این مهم نیست". دزِد حرف او را قطع کر
اگـه پیـدا   . حاال مهمه که پیدا کردن ریشه براي من خیلی آسون بود؟ نه. اي که پیدا کردم نجات دادم ي ریشه به وسیله

این تمام . ه رو پیدا کردم و تو خوب شديمن ریش. کردن ریشه براي من خیلی مشکل بود تو االن بیشتر زنده بودي؟ نه
کنه اصالً مهم نیسـت، فقـط    اینکه چطوري جواب رو پیدا می. درمورد جستجوگر هم همینطوریه. چیزیه که اهمیت داره
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هایی هست که تو بایـد پیـدا    همین االن جواب. همون طوري که گفتم هیچ قانونی وجود نداره. پیدا کردن جواب مهمه
اگه . نم که تو چطوري این کارو انجام میدي و برام مهم هم نیست، فقط مهمه که تو باید اینکارو بکنیدو من نمی. کنی

  ".که چه بهتر، چون ما وقت زیادي هم نداریم» اوه، این که ساده هست،«تو بگی، 

  "هایی؟ چه جواب". حالت دفاعی ریچارد ایجاد شد

  ".دارم، اما اول تو باید راهی براي رد کردن ما از مرز پیدا کنی اي من یه نقشه". زِد لبخند زد و چشمانش برق زدند

او . شـود  ریچارد با عصبانیت انگشتانش را در میان موهایش فرو کرد و زیر لب زمزمه کرد که بـاورش نمـی   "!چی"
الن گفتی که تو خودت همین ا. تو یه جادوگري؛ تو از اول مرز رو این جایی که هست گذاشتی". دوباره به زِد نگاه کرد

مـن هیچـی   . کیالن هم از تـوي مـرز رد شـده و جـادوگرا فرسـتادنش     . براي برگردوندن شمشیر از بینش عبور کردي
. زِد تو یه جـادوگري : اگه از من انتظار داري که جواب این سوال رو پیدا کنم، خوب جوابش اینه! دونم ي مرز نمی درباره

  "!ما رو از توي مرز رد کن

دونم چطور از توش رد بشم، ولی ما  من می. من گفتم از مرز نه از توي مرز. نه". نشان نفی تکان دادزِد سرش را به 
اگه ما سعی کنیم که از داخلـش رد بشـیم، اون مـا رو    . رال منتظر ماست که این کارو بکنیم. تونیم این کارو بکنیم نمی
  ".کنه خیلی فرق می. که توش بریم، ازش رد بشیمما باید به جاش، بدون این. کشه، تازه اگه خوش شانس باشیم می

فهمم چطـور   اصالً نمی. دونم ي اینکه چطور از مرز رد بشیم نمی من چیزي درباره. م، اما این غیر ممکنهمتأسفزِد، "
تمام هـدف مـرز اینـه کـه     . اگه ما نتونیم داخلش بریم، پس اینجا گیر افتادیم. مرز، دنیاي مردگانه. چنین چیزي ممکنه

ریچـارد احسـاس درمانـدگی     ".خواي انجام بـدم  نگذاره کسی ازش عبور کند و این دقیقاً همون کاریه که تو از من می
  .آنها به او تکیه کرده بودند و او هیج جوابی نداشت. کرد می

وقتـی کـه ازت میپرسـم کـه     . کنـی  ریچارد، تو خیلی سریع خودت رو سرزنش می". صداي زِد مالیم و مهربان بود
  "ور باید مشکالت بزرگ رو حل کرد، تو همیشه چی میگی؟چط

کـرد   کند اما میلی به جواب دادن نداشت، چرا که حـس مـی   دانست که زِد درمورد چه چیزي صحبت می ریچارد می
 ریچارد به میز نگاه کرد. زِد یک ابرویش را باال برد و منتظر ماند. کند تر می پاسخ به این سوال فقط مشکالتش را عمیق
  ".به راه حل فکر کن، نه به مشکل". و با ناخن شستش به چوب میز ناخونک زد

اصالً بـه راه  . تو فقط روي این تمرکز کردي که چرا این کار غیر ممکنه. و االن تو داري برعکس انجامش میدي"
  ".کنی حل فکر نمی

کنم که واجـد شـرایط    د، من فکر نمیزِ". گوید، اما چیز دیگري هم در میان بود دانست که زِد راست می ریچارد می
  ".دونم ي سرزمین میانه نمی من هیچ چیزي درباره. جستجوگر بودن باشم
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ش  تـونی دربـاره   تـر مـی   ي چیزي روي دوشت نباشه، راحـت  بعضی اوقات اگه بار تاریخچه": جادوگر رمزآلود گفت
  ".تصمیم بگیري

  ".ونجا گم میشما. شناسم من اونجا رو نمی". ریچارد نفس عمیقی کشید 

مـن سـرزمین میانـه رو تقریبـاًبهتر از هـر کسـی       . نه، گم نمیشـی ". کیالن دستش را روي بازوي ریچارد گذاشت
مـن اینقـدر رو بهـت قـول     . تو گم نمیشـی . من میشم راهنمایی تو. دونم که کجا امنه و کجا نیست من می. شناسم می
  ".میدم

فکر اینکه ممکن اسـت  . و سرش را پایین انداخته و به میز نگاه کرد ریچارد نگاهش را از چشمان سبز او جدا کرده
او هـیچ چیـز درمـورد    . رسید کیالن را ناامید کند برایش سخت بود، اما اعتماد کیالن و زِد به او به نظر غیرمنصفانه می

او . دانسـت  نمـی  سرزمین میانه یا جادو، یا چگونگی پیدا کردن یک سري جعبه، یا چگونگی متوقف کـردن دارکـن رال  
  !کرد و به عنوان اولین کار، باید خودشان را از مرز رد می! دانست هیچ کدام از اینها را چگونه انجام دهد اصالً نمی

گـذارم، امـا    کنی من دارم غیر عاقالنه این مسئولیت رو روي دوش تو می دونم که تو فکر می ریچارد می": زِد گفت
من فقط این . تو کسی هستی که خودش رو براي جستجوگر بودن نشون داده. ردهمن کسی نیستم که تو رو انتخاب ک

تـونم فـرد    فهمی اما وقتی کـه مـیگم مـی    تو جزئیات اینو نمی. من مدت زیادیه که جادوگرم. حقیقت رو تشخیص دادم
رد و دستش را روي زِد، دستش را روي میز و از باالي شمشیر دراز ک ".مناسب رو تشخیص بدم، باید به من اعتماد کنی

تنها دلیلی که براي این کار بـه  . دارکن رال شخصاً دنبال تو هستش". چشمان زِد غمگین بودند. دست ریچارد گذاشت
ي فراستی که از جادوي اوردن به دست آورده، اون هم فهمیـده کـه تـو فـرد مناسـب       رسه اینه که بوسیله فکر من می

  ".ر احتمالی رو برطرف کنهگرده تا خط هستی و بنابراین دنبالت می

زِد . یـا شـاید هـم نـه    . شاید رال به همین دلیل به دنبال او بود. گفت شاید زِد راست می. ریچارد با شگفتی پلک زد
ریچارد احساس کرد که گویی سرش بـا تمـام چیزهـایی کـه آن را پـر کـرده بـود،        . دانست ي کتاب نمی چیزي درباره

. کرد شروع به قدم زدن کرد بلند شد و در حالی که فکر می. توانست نشسته باقی بماندخواهد بترکد و ناگهان دیگر ن می
زد، نگـاه   هر دو در سکوت به او کـه قـدم مـی   . کیالن یک آرنجش را روي میز گذاشت. اش زد زِد دستانش را به سینه

  .کردند می

توانسـت   او مـی . ست تا یـک جسـتجوگر شـود   او نگفته بود که الزم ا. پري گفته بود که باید جواب را بیابد یا بمیرد
او براي فهمیدن اینکه چه کسی جـادوگر اسـت نیـازي بـه شمشـیر      . ها را با روش خودش پیدا کند، مثل همیشه جواب

  .نداشت، اگرچه این کار چندان سخت هم نبود

مقانه نبود اگر داشت چه اشکالی داشت؟ آیا اح اما گرفتن شمشیر هم چه ضرري داشت؟ اگر کمک شمشیر را هم می
اي که صاحبش بخواهد قرار گیرد، پس چـرا از آن   توانست مورد هر استفاده کرد؟ ظاهراً شمشیر می هر کمکی را رد می
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توانست از  او می. خواست استفاده نکند؟ او مجبور نبود تا به یک قاتل یا چیز دیگري تبدیل شود در راهی که خودش می
این تمام چیزي بود الزم بود، یا از او خواسـته شـده بـود؛ نـه     . ده کند، فقط همینشمشیر براي کمک به خودشان استفا

  .چیزي بیشتر

داد دوسـت   او احساسی را که هنگام کشیدن شمشیر به او دست می. خواهد دانست که چرا آن را نمی اما، ریچارد می
بانیتش را طوري تحریک کـرده بـود   شمشیر عص. این احساس خوبی بود و همین موضوع او را نگران کرده بود. نداشت

چیـزي کـه بـیش از همـه او را آزار     . به او احساسی را داده بود که هیچ گاه قبالً تجربه نکرده بود. که او را ترسانده بود
ي عصبانیت احسـاس برحـق    خواست تا درباره او نمی. رسید داد، این بود که آن احساس به نظر درست و به حق می می

این چیزي بود که پدرش بـه او یـاد داده   . عصبانیت اشتباه بود. خواست کنترلش را بر آن از دست بدهد بودن کند، نمی
نـه، او  . خواست باز شود ریچارد عصبانیتش را پشت یک در بسته نگه داشته بود که نمی. خشم مادرش را کشته بود. بود

ه شمشیر نداشت، نیـازي نداشـت تـا نگرانـی آن را     او نیازي ب. داد این کار را به روش خودش و بدون شمشیر انجام می
  .داشته باشد

هـاي صـورت زِد    نور آفتاب بر روي چـروك . کرد ریچارد به طرف زِد برگشت که هنوز دست به سینه به او نگاه می
. یدرس اي متفاوت به نظر می ي صورت آشناي او به گونه هاي شکسته خطوط و زاویه. هایی عمیق را ایجاد کرده بود سایه

چشمانشان در هم قفل شـد و بـه هـم خیـره     . رسید زِد به نظر ترسناك و مصمم و بیشتر شبیه یک جادوگر به نظر می
کرد و در کنارشـان بـاقی    او به آنها کمک می. داد او به دوستش جواب منفی می. ریچارد تصمیمش را گرفته بود. شدند
قبل از اینکه بتواند اینها را بگوید، . شد اما او یک جستجوگر نمی. زندگی خود او نیز بستگی به این ماجرا داشت. ماند می

  .زِد شروع به صحبت کرد

او بـه کـیالن   . صداي زِد آرام و پایین بـود  ".کنه کیالن، به ریچارد بگو که دارکن رال چطور از مردم بازجویی می"
  .اش به چشمان ریچارد ادامه داد نگاه نکرد و هم چنان به نگاه خیره

  ".کنم زِد، خواهش می". ي کیالن به سختی شنیده شدصدا

اي کـه بـه کمربنـدش     بهش بگو که رال بـا چـاقوي خمیـده   ". تر بود تر و آمرانه اینبار لحن زِد محکم ".بهش بگو"
  ".کنه بنده چه کار می می

کیالن دسـتش را  بعد از مدتی . ي کیالن نگاه کرد ریچارد نگاهش را از چشمان زِد برداشت و به صورت رنگ پریده
اي محتاطانـه   ریچـارد لحظـه  . دراز کرد و با چشمان سبز غمگینش به او نگریست و اشاره کرد تا ریچارد پیشش بیایـد 

ریچـارد روي عـرض نیمکـت و رو بـه     . کیالن او را به پایین و کنار خودش کشید. ایستاد، بعد آمد و دست او را گرفت
  .ترسید د که به کیالن امر شده بود تا بگوید، و درحالی که از آن چیز میکیالن نشست در حالی که منتظر آن چیزي بو
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اي از موهایش را پشت یک گوشش انداخت و سرش را پـایین انداختـه و بـه دسـت      کیالن به او نزدیک شد، دسته
شـتان  انگ. هایش نوازش کـرد  پشت دست او را با شست. راست ریچارد که در دو دست خودش نگه داشته بود نگاه کرد

شد تا دستان ریچارد به طور  ي دستان کیالن باعث می اندازه. کیالن بر روي کف دست ریچارد، لطیف، نرم و گرم بودند
  .کیالن بدون نگاه کردن به باال، با صدایی آرام شروع به صحبت کرد. نامناسبی زمخت و بزرگ به نظر بیایند

اون جـواب  . شـه  که انسـان درون شناسـی نامیـده مـی    ي باستانی از جادو هست  دارکن رال متخصص یک شاخه"
  ".کنه گویی می هاي زنده غیب ي احشاء انسان سواالتش را با معاینه

  .شود ور می ریچارد حس کرد عصبانیتش شعله

تونه یه جواب بله یا نه براي فقط یک سـوال بدسـت بیـاره و     ي محدودي داره؛ اون حداکثر می این روش استفاده"
لطفاً منو ببخش که . م ریچاردمتأسف. با این حال اون همچنان به استفاده از این روش عالقه داره. اسم بعضی اوقات یه
  ".اینا رو بهت گفتم

هایی را که با هم بـا کتـاب سـرّي گذرانـده      اش، زمان هاي او، عشقش، دوستی هاي پدرش، خنده ي مهربانی خاطره
ها و صداها درون ذهن  ي صحنه همه. و دلتنگی او را در خود فرو بردند ي دیگر همراه غم و اندوه بودند، و هزاران لحظه

هاي خون روي  به جاي آن، خاطراتی از لکه. هایی پوچ تبدیل شدند و ناپدید شدند هایی مبهم و انعکاس ریچارد به سایه
کـه چِـیس بـه او     ي مردمی که آنجا بودند، تصاویري از درد و وحشت پدرش و چیزهایی هاي رنگ پریده زمین، صورت

ریچارد سعی نکرد تا جلوي آنها را بگیرد، بلکه در عوض آنها را . شدند گفته بود در لحظاتی در ذهن او به وضوح زنده می
درد از . آور را حـس کـرد   خودش را در جزئیات آنها غرق کرد، پیچش عذاب. به جلو کشید، اشتیاق داشت تا آنها را ببیند

درد و رنجی که بی هیچ پروایی احضار شده بود فریاد کشان در وجودش . ه باال شعله کشیداي در اعماق وجودش ب چاله
چکد و بـر   وار از دارکن رال را اضافه کرد، دستانی که خون سرخ از آنها می ریچارد در ذهنش، شمایلی سایه. به جلو آمد
ریچـارد تصـویر را جلـوي    . گـه داشـته  ي پدرش ایستاده است و خنجر خونی و درخشانش را در دستانش ن باالي جنازه

او به . تصور حاال کامل شده بود. رویش نگه داشت، آن را چرخاند، آن را بررسی کرد، آن را به داخل روحش جذب کرد
تا به حاال این تنها . چگونه پدرش مرده بود. دانست که آن حادثه چگونه اتفاق افتاده بود او می. جواب سوالش رسیده بود

اش، هرگز از مرز ایـن جسـتجوي سـاده خـارج      در تمام زندگی. ها جواب -گشت ه او همیشه به دنبالش میچیزي بود ک
  .نشده بود

  .ي داغ و گداخته این موضوع تغییر کرد در یک لحظه

دري که عصبانیتش را پشت خود نگه داشته بود و دیوار دالیلی که خشم و غضبش را در بر گرفته بـودن، در یـک   
اش دود  یک عمر تفکر عقالنی در برابر غضب سوزاننده. اي پر حرارت سوختند و نابود شدند با خوسته چشم به هم زدن

  .عقالنیت و درك در دیگ نیاز ذوب شده و چون کف به سطح آن آمد. شد و رفت
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تـر و   ریچارد دستش را به سمت شمشیر حقیقت دراز کرد، انگشتانش را دور غـالف آن حلقـه کـرد و آن را محکـم    
تنفسـش سـریع و   . هاي فکّش منقبض شـده بودنـد   ماهیچه. تر فشار داد تا اینکه بند انگشتانش سفید شده بودند کممح

گرمـاي خشـم از سـوي شمشـیر مـوج      . دید او دیگر هیچ یک از چیزهایی را که در اطرافش بودند نمی. بریده شده بود
  .برداشت و نه با خواست خود شمشیر، بلکه با فراخوانی جستجوگر

رفـت، و بـا    ي ریچارد با درد سوزان اندوهش از دانستن آنچه که براي پدرش اتفاق افتاده بود باال و پایین مـی  سینه
داد، تبدیل بـه تنهـا    افکاري که هرگز به خودش اجازه فکر کردن به آنها را نمی. آمدن این آگاهی عهدي نیز ایجاد شد

  .ر مقابل طغیان هوسِ انتقام جویی ناپدید شدنداحتیاط و تفکر عقالنی د. ي او شده بودند خواسته

  .هیچ چیز دیگري مفهومی نداشت. ي او، تنها آرزوي او، تنها نیاز او، کشتن دارکن رال بود در آن لحظه، تنها خواسته

چشـمان  . دسـت زِد روي دسـت او چفـت شـد    . ي شمشیر را گرفت تـا آن را بیـرون بکشـد    با دست دیگرش قبضه
  .ال پرید و نگاهی از غضب به مزاحم انداختجستجوگر به طرف با

  ".آروم باش...... ریچارد". صداي زِد مهربان و آرام بود

قسمتی از وجـودش،  . شدند، به چشمان آرام فرد مقابلش خیره شد هایش با قدرت منقبض می جستجوگر که ماهیچه
. او به هشدار اعتنایی نکرد. اره به دست بگیردکرد تا کنترل را دوب داد و تالش می در اعماق ذهنش مدام به او هشدار می

  .هایش را به هم فشرد روي میز به طرف جادوگر خم شد، دندان

  ".کنم من جایگاه جستجوگر رو قبول می"

  ".بشین. آروم باش. ریچارد، مشکلی نیست". زِد به آرامی تکرار کرد

اش براي کشتار را یک مرحله به عقب برگردانـد،   ریچارد آمادگی. دنیاي واقعی با یورشی، دوباره به ذهنش بازگشت
بـا اینکـه   . نه تنها درب، بلکه دیواري که خشمش را در خود نگه داشته بود هم نابود شده بود. اما نه خشم و غضبش را

 شد، چشمانی که او همیشه آن را جهان پیرامون او برگشته بود، اما این جهانی بود که از میان چشمانی متفاوت دیده می
  .چشمان یک جستجوگر: ترسید از آن استفاده کند داشت اما می

دوباره کنار کیالن نشست و دستانش را از . آورد که بلند شده باشد او به یاد نمی. ریچارد متوجه شد که ایستاده است
ایـن  . دبا این حال این مثل قبل نبـو . چیزي در درونش دوباره کنترل خشمش را به دست گرفته. روي شمشیر برداشت

کشید، بدون هیچ ترسی  کرد، بلکه آن را عقب می کرد، آن را پشت یک در محبوس نمی کنترل خشمش را خاموش نمی
  .و آماده براي وقتی که دوباره به آن نیاز باشد
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تر سـاخت و عقـل و    ش به درون ذهنش تراوش کرد، او را آرام کرد و تنفسش را آهسته بخشی از شخصیت قدیمی
بـه  . کرد آزاد و نترس شده است، براي اولین بار از خشـمش شـرمنده نبـود    احساس می. رونش جاري کرداستدالل را د

هـایش آرام   کرد ماهیچه احساس می. شود، آنجا بنشیند اش باز می خودش اجازه داد تا زمانی که انقباض جسمی و روحی
  .گیرند می

اي نحیف را برایش ساخته  که سقف موهاي سفیدش چهرهپیرمرد . به باال و به صورت آرام و بی حرکت زِد نگاه کرد
ي  درحالی که ناچیزترین اثـري از لبخنـد در گوشـه   . کرد بودند، با نگاهی هوشمندانه نشسته بود و ریچارد را بررسی می

  .کرد شد، ریچارد را ارزیابی می دهانش دیده می

ریچـارد بـا    ".ن رو با موفقیت طـی کـردي  تبریک میگم، تو امتحان نهایی من براي جستجوگر شد": جادوگر گفت
  ".منظورت چیه؟ تو قبال منو به عنوان جستجوگر انتخاب کردي". سردرگمی عقب نشست

کردي؟ یه جستجوگر خودش خودش  نگو گوش نمی. قبالً بهت گفتم". زِد به آهستگی سرش را به طرفین تکان داد
تو باید به . شدي بشی باید توي یه آزمون تعیین کننده موفق میقبل از اینکه تو بتونی یه جستجوگر . کنه رو انتخاب می
ها بود، ریچارد، که تو قسمتی از اون رو، محصور کرده  سال. دادي که میتونی از تمام ذهنت استفاده کنی من نشون می

عصبانیت دیده من تو رو در حالت . تونی اونو آزاد کنی و احضارش کنی فهمیدم که تو می من باید می. خشمت رو. بودي
جستجوگري که نتونه به خودش اجـازه بـده کـه از خشـمش     . تونستی خشمت رو به خودت بقبولونی بودم، ولی تو نمی

باکانه و نترسی الزم براي  این قدرت خشم و غضب هست که پیشروي بی. اي ضعیفه استفاده کنه به طور مأیوس کننده
چـون  . گردوندي و من هم میذاشتم که این کـارو بکنـی   رو بر می بدون خشم، تو شمشیر. کنه غالب شدن رو ایجاد می

تو ثابت کردي کـه دیگـه زنـدانی    . اي نیست اما حاال دیگه این موضوع مسئله. اونوقت تو چیزي رو که نیاز بود نداشتی
ه توانـایی  همون قدر که توانا بودن در استفاده از خشمت مهمه، به همون انـداز . با این حال مراقب باش. ترست نیستی

تو باید به حد کافی باهوش . نذار که حاال اونو از دست بدي. تو همیشه این توانایی رو داشتی. مهار کردن اون هم مهمه
  ".تري از نگه داشتن اونه بعضی وقتها بروز دادن خشم، اشتباه دردناك. باشی تا بفهمی کدوم راه رو انتخاب کنی

او به احساسش هنگامی که شمشـیر را بـا عصـبانیت در دسـت     . تأیید کرد اي جدي سر تکان داد و ریچارد با چهره
داشت فکر کرد، به قدرتی که احساس کرده بود، به احساس رهایی ناشی از تسلیم کردن خودش به اصرار و میل اصلی 

  .گرفت گرفت و از شمشیر سرچشمه می که از وجود خودش سرچشمه می

  ".من حسش کردم": گفت ریچارد با احتیاط ".شمشیر جادو داشت"

وقتی که تو از یه سنگ چاقو تیز کـن  . هاي دیگه ست، مثل خیلی وسیله اما ریچارد، جادو فقط یه وسیله. جادو داره"
کنی کـه چـاقو بـراي مقصـود و هـدف       کنی تا چاقوي خودت رو تیز کنی، فقط داري خیلی ساده کاري می استفاده می

چشـمان زِد صـاف و    ".فقط یه سنگ چاقو تیز کن براي قصد و نیت هست. هجادو هم همینطور. خودش بهتر کار کنه
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. ي شمشـیر  ترسن تا به عنوان مثال مرگ بوسیله ي جادو خیلی بیشتر می بعضی از مردم از مرگ بوسیله". هوشیار بودند
ي یـه چیـز    وسـیله  ي یه انفجار یا جراحت کشته شده کمتر مرده هست تا اونی کـه بـه   اصالً انگار یه نفر که به وسیله
. اگرچه شاهکار جادو اینه که یه سالح قدرتمنـده . مرده، مرده هست. اما خوب گوش کن. نامرئی و نادیدنی کشته میشه

  ".اینو به یاد داشته باش

ي چشـمش   کـرد و از گوشـه   آفتاب بعد از ظهر صـورتش را گـرم مـی   . ریچارد سرش را به نشان فهمیدن تکان داد
ي  ي روي تنگـه  ریچارد یکی از مردان گـروه چهـارنفره  . رال هم ممکن بود در حال تماشا باشد. یندتوانست ابر را بب می

او . اینکه چطور شمشیرش را روي ساعدش کشیده بود و قبل از حمله خون خودش را ریخته بـود . بالنت را به یاد آورد
. کـرد  اش را درك کند، اما حاال آن را درك می نیاو نتوانسته بود که در آن زمان مع. نگاه در چشمان مرد را به یاد آورد

  .ریچارد شدیداً مشتاق نبرد بود

هاي طالیی و قرمز سوسو  هاي رنگ و با اولین نشانه. لرزیدند هاي درختان نزدیک آنها، در باد سبک پاییزي می برگ
یچارد به این فکر کـرد کـه چگونـه    ر. رسید رسید؛ اولین روز زمستان به زودي فرا می زمستان داشت از راه می. زدند می

ن را بدست می آنها باید یکی از جعبه. خودشان را از مرز عبور دهد آوردند، و وقتی که آن را پیـدا کردنـد، بایـد     هاي اورد
  .کردند رال را پیدا می

  "درسته؟. من حاال دیگه جستجوگرم، دیگه امتحانی در کار نیست. زِد، بازي دیگه بسه"

  ".هاي برشته شده غدرسته، مثل وز"

او رویش را به سمت کیالن  ".ده مطمئنم که رال وقت خودش رو هدر نمی. دیم پس ما داریم وقتمون رو هدر می"
دارم، تا وقتی که به سرزمین میانه رسیدیم منو  من تو رو طبق عهد خودت به عنوان راهنماي خودم نگه می". برگرداند

  ".راهنمایی کنی

  .ریچارد به سمت زِد برگشت. او لبخندي زد و با تکان سرش قبول کردصبري  کیالن براي بی

  ".کنه، جادوگر به من نشون بده که این جادو چطوري کار می"
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  فصل دهم

   

بنـد چرمـی محکـمِ آن، قـدیمی و     . او بند شمشیر را بـه ریچـارد داد  . ي زِد روي صورتش پخش شد لبخند موذیانه
آخرین . ي بند خیلی کوچک تنظیم شده بود اندازه. اي با غالف شمشیر مطابق بود قرهقالب طالیی و ن. پذیر بود انعطاف

ي  زِد کمک کرد تا آنـرا تنظـیم کننـد و ریچـارد بنـد را روي شـانه      . ي از شمشیر کوچکتر از ریچارد بوده استفاده کننده
  .راستش بست و شمشیر حقیقت را روي آن محکم کرد

هایی کـه در امتـداد درختـان نزدیـک آنهـا       هاي روئیده بر روي زمین، در میان سایه علف  زِد آنها را به سمت حاشیه
ها به کلفتی کمر ریچارد  اي رشد کرده بودند، یکی از درخت به جایی که دو درخت افراي صخره. امتداد یافته بودند، برد

  .بود و دیگري به الغري کیالن بود

شمشیر که آزاد شد، صداي بی همتاي زنگ فلز، هواي بعد  ".کششمشیر رو بیرون ب". زِد به طرف ریچارد برگشت
حاال من مهمترین مطلب در مورد شمشیر رو نشونت میدم، اما براي انجـام ایـن   ". زِد به جلو خم شد. از ظهر را پر کرد

معرفی کار الزمه که براي مدت کوتاهی جایگاه جستجوگر رو تفویض کنی و به من اجازه بدي تا کیالن رو جستجوگر 
  ".کنم

  ".خوام جستجوگر باشم من نمی". ي مشکوکی به زِد انداخت کیالن نگاه خیره

کـیالن قبـل از   . زِد به ریچارد اشاره کرد تا شمشیر را به کیالن بدهـد  ".فقط براي نشون دادن هست، عزیز جان"
و او گذاشت تا نوك شمشیر پایین تحمل وزن آن برایش آسان نبود؛ . اینکه آن را با هر دو دستش بگیرد کمی تأمل کرد

کیالن آمنل ". زِد با حرکات نمایشی دستش را روي سر کیالن حرکت داد. برود و روي زمین پوشیده از علف قرار گیرد
ي کـیالن   زِد انگشـتش را زیـر چانـه   . ي مشکوکش به زِد ادامـه داد  کیالن به نگاه خیره ".نامم من تو را جستجوگر می

زِد صورتش را نزدیکتر آورد و با صداي پایینی صحبت . آلود و نیرومند بود چشمان زِد خشم. باال آوردگذاشت و سر او را 
  .کرد

وقتی که من سرزمین میانه رو با این شمشیر ترك کردم، دارکن رال از جادوش استفاده کرد تا این درخت بلنـدتر  "
همـون  . بخواهد بتونه دنبال من بیاد، تا بتونـه منـو بکشـه   رو اینجا قرار بده، تا منو عالمت گذاري کنه، تا هر وقتی که 

همون دارکن رالی که در تعقیب توئه، تا تو رو هم ". تر شد ي کیالن تیره چهره ".دارکن رالی که دستور قتل دنی رو داد
هـایش روي هـم محکـم شـدند و باعـث شـدند تـا         دندان. نفرت در چشمان کیالن شعله کشید ".مثل خواهرت بکشه

این درخـت  ". زِد پشت سر کیالن رفت. شمشیر حقیقت از زمین جدا شد. ي محکمش برجسته شوند هاي آرواره هیچهما
  ".تو باید جلوش رو بگیري. مال اونه
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. توانست آن را باور کند شمشیر با چنان سرعت و قدرتی در هواي پاییزي به حرکت درآمد که ریچارد به سختی می
از میان درخت بلندتر، با صداي بلند شکستن عبور کرد، صدایی ماننـد اینکـه هـزاران    شمشیر در مسیري منحنی شکل 

اي به نظر رسید که درخـت در   براي لحظه. ها به همه طرف پرواز کردند تراشه. ي کوچک همزمان شکسته باشند شاخه
. ا صداي درهم شکسـتن واژگـون شـد   ي ناهموار باقی مانده از درخت پایین افتاد و ب هوا آویزان مانده، بعد در کنار کنده

  .زد تا آن درخت افرا را بیندازد دانست که خودش باید حداقل ده ضربه با یک تبر خوب می ریچارد می

. هایش انـداخت  زِد شمشیر را از دستان کیالن بیرون کشید و کیالن روي زانوهایش نشسته و خودش را روي پاشنه
  .فوراً ریچارد کنار او خم شد و کمکش کرد تا تعادلش را حفظ کند .اي روي صورتش گذاشت دستانش را با ناله

  "کیالن چی شده؟"

. ي ریچارد گذاشت و ریچارد به او کمک کرد تا روي پاهایش بایستد کیالن یک دستش را روي شانه ".من خوبم"
عنـوان جسـتجوگر    ولی من از جایگـاهم بـه  ". رنگ صورت کیالن پریده بود و درهمان حال به زور لبخند کوچکی زد

  ".دم استعفا می

من تـو  . زِد این چرند و پرندها چی بود؟ دارکن رال اون درخت رو اونجا نگذاشته". ریچارد به طرف جادوگر چرخید
حتی اگه یه چاقو روي گردن من هم بگذاري، . کردي دادي و ازشون مراقبت می رو دیدم که به اون دوتا درخت آب می

  ".ي همسر و دخترت کاشتی براي یادبود خاطره گم که تو اونا رو من می

حاال پسرم، تو درخـت  . تو دوباره جستجوگري. بیا اینم شمشیرت. خیلی خوبه ریچارد". زِد تنها لبخندي کوچک زد 
  ".کوچیک رو قطع کن و بعدش من توضیح میدم

با قـدرت  . اشت احساس کردد ریچارد با دلخوري شمشیر را دو دستی گرفت، عصبانیتی را که در وجودش موج برمی
درست قبل از اینکه شمشـیر  . نوك شمشیر هنگام بریدن هوا صفیر کشید. شمشیر را به طرف درخت باقیمانده تاب داد

به درخت بخورد، به سادگی متوقف شد، مثل اینکه خود هواي نزدیک درخت به قدري غلـیظ شـده اسـت کـه بـه آن      
  .دهد ي عبور نمی اجازه

. همان اتفاق دوباره تکرار شـد . به شمشیر نگاه کرد و دوباره امتحان کرد. قدمی به عقب برداشتریچارد با شگفتی 
او به زِد که دست به سینه با لبخندي استهزاء آمیز روي لبش ایسـتاده بـود، خیـره    . درخت دست نخورده باقی مانده بود

  .شد

  ".خیلی خوب، قضیه چیه". ریچارد شمشیر را به داخل غالفش سراند
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 "دیدي که کیالن چقـدر راحـت درخـت بزرگتـر رو قطـع کـرد؟      ". اي معصومانه یک ابرویش را باال برد زِد با قیافه
ي شمشیر درست همونطور  تیغه. هیچ فرقی نداشت، میتونست به جاي درخت آهن باشه". زِد لبخند زد. ریچارد اخم کرد

  ".تر بندازي خراش به درخت کوچیکتري و نتونستی حتی یه  اما تو از کیالن قوي. برید اونو می

  ".خودم متوجه شدم. بله، زِد"

  "کنی که چرا این اتفاق افتاد؟ و فکر می". ابروهاي زِد با حالت بهت استهزا آمیزي در هم رفت

کـرد تـا خـودش بـه      او را وادار مـی . داد هایش را به او یاد می زِد اغلب این گونه درس. ناراحتی ریچارد از بین رفت
کرد درخت شیطانیه، من ایـن طـور فکـر     کیالن فکر می. من میگم که یه ربطی به قصد داشته". ایی جواب را بیابدتنه
  ".کردم نمی

  "!خیلی خوبه، پسرم". اش را باال گرفت هاي استخوانی زِد یکی از انگشت

اون کـامال  . ون پلیـد نبـود  من درخت رو نابود کردم، اما ا. فهمم زِد، من نمی". کیالن انگشتانش را در هم فرو کرد
  ".بیگناه بود

همه چیز مربوط به درك شـخص از  . واقعیت اهمیتی نداره. ي اصلی این نمایش بود همین نکته، عزیز جان، نکته"
جـادو بـه نـوعی درك    . تونی نابودش کنی، حاال چه درست باشه چه نباشه اگه تو فکر کنی که اون دشمنه، می. واقعیته

کنید بیگناهه آسیبی برسونید، اما هر کسی رو که  اون به شما اجازه نمیده تا به کسی که فکر می. هکن شما رو ترجمه می
فقط اون چیزي که شما بهش معتقـدین، و نـه   . کند، البته با توجه به محدودیت خودش دشمن تشخیص بدید، نابود می

  ".واقعیت خارجیِ افکار شما، عامل تعیین کننده هست

ولـی اگـه مطمـئن نباشـی     . مونـه  این طوري هیچ جایی براي اشتباه کردن باقی نمـی ". رفت ریچارد کمی در فکر
  "چطور؟

. بهتره که مطمئن باشی، پسرم، وگرنه ممکنه خودت رو تـوي دردسـرهاي زیـادي بنـدازي    ". زِد ابرویش را باال برد
تـو  . کنه کـه از هـر دوطـرف بـره    مم. تونه چیزایی رو از ذهنت بخونه که خودت حتی ازشون باخبر هم نیستی جادو می

  ".ممکنه یه دوست رو بکشی، یا نتونی یه دشمن رو بکشی

خورشید را تماشا کرد که با انـوار  . ي شمشیر ضرب گرفت کرد، با انگشتانش روي دسته ریچارد در حالی که فکر می
نـگ سـرخ بـه خـود     باالي سرش، یک طرف ابر مار شکل ر. کند کوچک طالیی در میان درختان در مغرب غروب می

. ریچارد تصمیم گرفت که این واقعاً اهمیتی ندارد. آمد اي درمی گرفته بود و نور در طرف دیگر آن به رنگ ارغوانی تیره
بـه  . دانست که به دنبال چه کسی است و در ذهنش هیچ شکی در مورد اینکه رال دشمنش است، وجود نداشـت  او می

  .هیچ وجه
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وقتی که تو از شمشـیر برعلیـه یـه دشـمن اسـتفاده      . تر یه چیز مهم. گه باقی موندهفقط یه چیز دی": جادوگر گفت
کیالن سري به نشان تأیید . زِد به کیالن نگاه کرد "گم عزیز جان؟ درست نمی. کنی، باید براي اون بهایی بپردازي می

م کیالن که الزم بود تا این متأسف. تر باشه، بها هم بیشتره هر چی دشمن قوي". تکان داد و نگاهش را به زمین انداخت
کیالن لبخند کوچکی زد، تا به زِد بفهمانـد کـه    ".کارو با تو بکنم اما این مهمترین درسی بود که ریچارد باید یاد بگیره

  .زِد دوباره به طرف ریچارد برگشت. ضرورت را درك کرده است

بندي  ین که کشتن باید به عنوان کار درست طبقها. دونیم که بعضی اوقات کشتن تنها انتخاب ممکنه ما هر دو می"
تـو  . کشی، به هر حـال ایـن کـار وحشـتناکیه     دونم که نیازي نیست بهت بگم که هر دفعه که تو کسی رو می می. بشه

تو بهایی از وجود خودت رو . کنی و وقتی که اون رو انجام دادي دیگه راه برگشتی وجود نداره همیشه با اون زندگی می
  ".کنه کنی؛ این کار از وجود تو چیزي رو کم می می پرداخت

درمورد کاري . ي بالنت کشته بود، برایش آسان نبود ریچارد سر تکان داد؛ هنوز فکر کردن به مردي که روي تنگه
ي  ي مـردي را کـه از لبـه    نبود؛ او هیچ زمان یا انتخاب دیگري نداشت، اما در ذهنش هنوز چهـره  متأسفکه کرده بود 

  .دید رفت، می اه به پایین میپرتگ

کنه، به خاطر وجـود   قضیه وقتی که تو با شمشیر حقیقت کسی رو بکشی فرق می". نگاه در چشمان زِد محکم شد
چیزي به نام خوبی خالص یا بدي خالص وجـود  . کنه جادو امر تو رو اطاعت کرده و بهاي اون رو هم برداشت می. جادو

در بهترینِ ما افکار یا کردارهایی هست که شریرانه هسـتن و در بـدترینِ مـا حـداقل     . اه نداره، مخصوصاً درمورد انسان
اون همیشه دلیلی . ده یه دشمن، کسی نیست که به خاطر دل خودش کارهاي شریرانه انجام می. کمی نیکی وجود داره

ار باعث میشه که اون بد باشه؟ این ک. خوره ها رو می ي من موش گربه. داره که به نظر خودش منصفانه و عادالنه هست
هـر  . اي دارن ها نظـر دیگـه   بندم که موش کنه، اما شرط می کنم و گربه هم چنین فکري نمی من که این طور فکر نمی

  .کنه که باید قربانی رو بکشه قاتلی فکر می

کـن رال کارهـایی رو   دار. خواي اینو باور کنی، اما باید به حرفهاي من گوش کنی دونم که تو نمی ریچارد، من می"
درست همون طوري که تو کارات رو بـه  . کنه اونا کاراي درست هستن کنه، که فکر می که انجام میده به این خاطر می

کنید در ایـن مـورد بـه هـم شـبیه       هردوي شما بیش از اونی که فکر می. کنی درسته انجام میدي خاطر اینکه فکر می
خواهد از من به خـاطر مـرگ پـدرش انتقـام      تن پدرت انتقام بگیري و اونم میخواي از اون به خاطر کش تو می. هستید
هر کسی کـه  . ها درك از واقعیته تمام این. از نظر تو او شریر هست، اما از چشمان اون تو کسی هستی که پلیده. بگیره

ایـن درسـت مثـل جـادوي     . کنه که مورد ظلم واقع شده بازنده همیشه فکر می. کنه که بر حق بوده پیروز بشه فکر می
ن هست؛ قدرت به سادگی فقط وجود داره؛ کسی که ازش استفاده می کنه بر دیگران پیروز میشه اورد."  

تونی فکر کنی که از هیچ جهتی مثل هـم   من و دارکن مثل همیم؟ عقلتو از دست دادي؟ چطور می": ریچارد گفت
خـوام،   من قدرت نمـی ! ره ریسک نابود کردن دنیا رو بپذیرهاون براي رسیدن به قدرت حاض! ي قدرته اون تشنه! باشیم
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اون تالش ! هاش را پاره کرد و بیرون ریخت اون روده! اون پدر منو به قتل رسوند! خواستم که تنهام بذارن من فقط می
حتـی   تونی ما رو شبیه هم ببینی؟ یه جـوري میگـی کـه انگـار اون اصـالً      تو چطور می! ي ما رو بکشه کنه که همه می

  "!خطرناك هم نیست

دادم توجه نکردي؟ من گفتم که شما به هم شبیه هستید چون هر دو  به چیزایی که همین االن داشتم بهت یاد می"
کنـه، چـون از    تر می و این موضوع اونو از اون چه که تو بتونی تصور کنی هم خطرناك. کنید که بر حق هستید فکر می

ي  اون تشـنه . دارکن رال شکنجه دادن افراد تا سر حد مرگ رو دوسـت داره . دارید تمام جهات دیگه شما با هم تفاوت
او کـامالً در شـهوت عـذاب دادن تمـام     . هایی داره، مال اون نداره احساس تو از درستی، محدودیت. درد و رنج دیگرانه

. و یـه مخـالف حسـاب میـاره    مخالفانش تا سر حد مطیع کردن اونا، فرو رفته و هر کسی که با عجله جلوش خم نشه ر
هاي پدرت رو بیرون میاورد، در حالی که پدرت هنوز نفـس   وجدان اون وقتی که به آرامی با دستاي خالی خودش روده

از ایـن  . اون از انجام این کار لذت برده چون برداشت منحرفش از درستی بهش این اجـازه رو داده . کشید، پاك بود می
توجه نکردي؟ ". زِد به کیالن اشاره کرد ".از همین جهته که اون این قدر خطرناکه. داره جهته که اون خیلی با تو فرق

  "ندیدي که اون با شمشیر تونست چه کار بکنه؟ و چطوري اون کاري رو انجام داد که تو نتونستی؟ هوم؟

کرد که کـارش   می اون تونست این کارو بکنه چون فکر. درك از واقعیت": تري گفت ریچارد با صداي خیلی آهسته
  ".درسته

انگشـت   ".کنـه  تر می درك از واقعیتها چیزیه که تهدید رو حتی خطرناك! آها". زِد یک انگشتش را در هوا بلند کرد
  ".شمشیر....... مثل.... درست". جادوگر پایین آمد و با هر کلمه، به سینه ي ریچارد ضربه زِد

هـاي روان   کرد که بر روي شن احساس می. نفس عمیق کشید ریچارد شستش را زیر بند شمشیر قالب کرد و یک
هاي زِد به خاطر سخت بودن درکشان،  دانست که نباید از حرف اما او مدتی طوالنی با زِد زندگی کرده بود و می. ایستاده

کنـه   مـی  منظورت اینه که نه تنها کاري کـه اون  ".هاي ساده بود به هر حال ریچارد در آرزوي حرف. به سادگی بگذرد
  "باعث خطرناك بودنشه، بلکه احساس توجیهی که براي کارش داره هم همینطوره؟

یه مرد صد کیلـویی  : ترسی تو از کدوم یکی از اینا بیشتر می. بذار یه جور دیگه بهت بگم". زِد شانه اي باال انداخت
یه زن پنجاه کیلویی که اشـتباهاً، امـا    دونه که کارش اشتباهه، یا خواد یه تیکه نون ازت بدزده، و خودش هم می که می

  "ش رو دزدیدي؟ با تمام وجودش معتقده که تو بچه

اون به حـرف  . اون از کارش منصرف نمیشه. کنم من از دست اون زنه فرار می". اش زد ریچارد دستانش را به سینه
  ".تونه هرکاري انجام بده اون می. منطقی هم گوش نمیده

کنه که بر حق هست، همین قدر هم  چون اون فکر می. دارکن رال هم همینطوریه". شدنگاه در چشمان زِد محکم 
  ".تر هست خطرناك
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  ".من بر حق هستم". ریچارد در مقابل همان نگاه محکم را برگرداند

ریچـارد مـن   . خـوره  ي من بازم اونا رو می کنن بر حق هستن، اما گربه ها هم فکر می موش". ي زِد نرمتر شد چهره
  ".خوام که به چنگ رال بیفتی نمی. کنم تا یه چیزي رو بهت یاد بدم تالش می دارم

فهمـم چـی    از این مطلب خوشم نمیاد، ولی مـی ". اش برداشت و نفسی بلند کشید ریچارد دستانش را از روي سینه
الب هستن، اما با این که تمام این مطالب ج. همون طور که قبال از خودت شنیدم، هیچ وقت چیزي آسون نیست. میگی

خوب حاال . ترسونه تا از انجام کارایی که باید انجام بدم، چیزایی که معتقدم کاراي درست هستن، دست بردارم منو نمی
  "ي بهایی که استفاده از شمشیر حقیقت داره چیه؟ این قضیه

هـا و تمـام    مـام بـدي  بهاش اینه که تو از درد دیـدن ت ". ي ریچارد گذاشت زِد یک انگشت استخوانی را روي سینه
تمام چیزایی که ما دوست نداریم توي خودمون ببینیم، یا اعتراف بـه بودنشـون در وجـود    . بري هات رنج می ضعف نقطه

بینی، از احسـاس گنـاه ایـن کـه ایـن کـارو کـردي رنـج          هاي کسی رو که کشتی می و تو تمام خوبی. خودمون بکنیم
ریچارد، لطفاً حرفم رو باور کن، درد و رنج فقط از وجود خودت نمیاد، بلکـه  ". زِد با تأسف سرش را تکان داد ".بري می

این جـادو واقعیـه و   . کم نگیر اونو دست. ترش از جادو میاد، یه جادوي خیلی قدرتمند، یه درد خیلی قدرتمند بخش مهم
اگه . اطر کشتن یه درخت بودتو این درد رو توي کیالن دیدي و تازه این فقط به خ. بدنت را هم مثل روحت، کیفر میده

خشم تنها دفاعیـه کـه تـو در    . به همین خاطره که عصبانیت این قدر مهمه. شد اون یه انسان بود، درد خیلی عمیق می
اما هرچی خشمت . هرچی دشمن قویتر باشه، درد هم قویتره. کنه مقابل درد داري؛ اون میزانی از محافظت رو ایجاد می

در . این باعث میشه که تو کمتر درمورد حقیقت کاري که انجام دادي اهمیت بـدي . محکمتره قویتر باشه، حفاظ تو هم
براي همین من اون چیزاي وحشتناك رو به کیالن گفـتم،  . بعضی اوقات به حد کافی هست تا اصالً درد رو حس نکنی
وقتـی بـود کـه از شمشـیر اسـتفاده       این براي دفاع از اون در. چیزایی که اونو ناراحت کردن و اونو مملو از خشم کردن

دادم؟ اون  ي استفاده از شمشیر رو بهت نمی فهمیدي که چرا اگه تو قادر به استفاده از خشمت نبودي، من اجازه. کنه می
  ".درید موقع تو در برابر جادو بی دفاع بودي؛ جادو تو رو از هم می

در چشمان کیالن بعد از آنکه از شمشیر استفاده کـرده   ریچارد با شنیدن این چیزها کمی ترسیده بود، با دیدن نگاه
آنهـا  . او به باال خیره شد و کوهستانی که مرز روي آن تشکیل شده بود را برانداز کرد. کرد بود، اما این او را دلسرد نمی

ا، از سـمت  هـ  پشـت کـوه  . کامال نمایان بودند و از نور خورشید در حال غروب به رنگ صورتی کم رنگی در آمده بودند
او باید راهی براي عبور از مرز بـه سـمت آن   . یک تاریکی که آنها را هدف گرفته بود. شرق، تاریکی در حال آمدن بود

در . خیلی چیزها در معرض خطر بود. کرد و این چیزي بود که اهمیت داشت شمشیر به او کمک می. کرد تاریکی پیدا می
  . پرداخت یچارد این یکی را هم میزندگی براي هر چیزي بهایی وجود داشت؛ ر

ي زِد جـدي و   چهـره . ي ریچارد گذاشت و استوار به چشـمان او نگـاه کـرد    اش دستش را روي شانه دوست قدیمی
  .هشدار دهنده بود
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ي ریچارد محکمتر شدند، به حـدي   انگشتانش بر روي شانه ".حاال باید چیزي رو بهت بگم که ازش خوشت نمیاد"
  ".تونی از شمشیر حقیقت روي دارکن رال استفاده کنی تو نمی". تقریباًدردآور

  "!چی"

ن در یک سالی کـه اون مشـغول جسـتجو هسـت ازش     . اون خیلی قدرتمنده". زِد ریچارد را تکانی داد جادوي اورد
ـ      . کنه محافظت می و اگه تو سعی کنی تا شمشیر رو بر علیه اون استفاده کنی، قبـل از اینکـه شمشـیر بـه اون برسـه ت

  ".مردي

تونم  خواي که جستجوگر باشم و شمشیر رو قبول کنم، حاال بهم میگی که نمی اول تو از من می! ست این احمقانه"
  .کرد فریب خورده است احساس می. ریچارد عصبانی بود "!ازش استفاده کنم

. کنـه  که چطور کار مـی  دونم ریچارد من جادو رو درست نکردم، من فقط می. کنه فقط بر علیه دارکن رال کار نمی"
اون ممکنه تالش کنه تا تو رو مجبور کنه که از شمشیر بر علیه اش اسـتفاده  . دونه دارکن رال هم طرز کار جادو را می

اگه تو تسلیم خشم بشی و از شمشیر بر علیه اش استفاده کنی، اون پیروز . کشه دونه که این کار تو رو می اون می. کنی
  ".ها رو به دست میاره ون جعبهمیري و ا تو می. میشه

اگـه اون  . کنـه  این موضوع کارو غیر ممکن می. زِد، منم با ریچارد موافقم". ابروهاي کیالن از ناامیدي چین افتادند
  ".... ترین سالحش استفاده کنه، پس نتونه از مهم

تـرین سـالح یـه     ایـن مهـم  " .زِد با بند انگشـتش بـه سـر ریچـارد ضـربه زد      "...این! نه". زِد حرف او را قطع کرد
  ".و این". ي ریچارد زد اش را به سینه زِد نوك انگشت استخوانی ".جستجوگره

  . همه براي مدتی در سکوت ایستادند

بایـد  . تونی یه راه دیگه پیدا کنی تو می. ست شمشیر تنها یه وسیله. خود جستجوگر اسلحه هست": زِد با تاکید گفت
  ".پیدا کنی

که باید ناراحت باشد اما نبود، این که باید احساس عصبانیت، دلسردي و ناامیـدي کنـد امـا چنـین     ریچارد فکر کرد 
. هاي پیش رویش از مقابل دیدگانش به کنار رفت و گذاشت تا وراي آن را ببیند اولین منظره از گزینه. احساسی نداشت

  .کرد او به طور عجیبی احساس آرامش و مصمم بودن می

  "......تونستم جادو رو تغییر بدم، اما من اش که میک. م پسرممتأسف"

مـا بایـد دارکـن رال رو    . تـو درسـت میگـی   . اشکالی نداره، دوست من". ي زِد گذاشت ریچارد دستش را روي شانه
. من براي موفق شدن باید حقایق رو بدونم و تو حقایق رو به مـن گفتـی  . این تنها چیزیه که اهمیت داره. متوقف کنیم
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ها رو به دست بیاریم، عدالت درمورد دارکن رال  اگه ما یکی از جعبه. ین بستگی به من داره که ازش استفاده کنمحاال ا
مـن گفـتم   . فقط کافیه که بفهمم این کار انجام شده. من نیازي ندارم تا اجراي عدالت رو از نزدیک ببینم. برقرار میشه

مطمئنم که شمشیر فوق العاده ارزشمند خواهد بود، امـا  . خواهم بودکه یک قاتلِ جانی نمیشم و بنابراین چنین چیزي ن
جادوي شمشـیر  . کنم ست و این هدفیه که من ازش در راه اون استفاده می همون طور که تو گفتی، اون فقط یه وسیله

، در غیر این تونم به خودم اجازه بدم که مرتکب چنین اشتباهی بشم من نمی. کارها نیست  خودش به تنهایی پایان همه
  ".صورت یه جستجوگر دروغی خواهم بود

لبخند پهنی  ".ش رو همه. درست فهمیدي، پسرم". ي ریچارد زد ها، زِد با مهربانی به شانه تنگی ها و دل در جمع غم
ریچارد و کیالن از تعریفی کـه   ".کنم به خودم افتخار می. من جستجوگر رو خوب انتخاب کردم". صورت زِد را پوشاند
  .کرد خندیدند زِد از خودش می

ایـن قضـیه اذیـتم    . زِد، من درختی را که تو براي یادبود همسرت کاشته بودي، قطع کردم". لبخند کیالن محو شد
  ".ممتأسفعمیقاً به خاطر این کارم . کنه می

بدیم، هیچ اون کمک کرد که به جستجوگر حقایق رو نشون . نباش عزیز جان، یادبود اون به ما کمک کرد متأسف"
  ".احترام و تکریمی باالتر از این براي اون وجود نداره

کـرد، سـعی    از همین اکنون او به شرق و دیوار هولناك کوهستانی نگـاه مـی  . شنید هاي آنها را نمی ریچارد صحبت
چطـور؟  . یانشعبور کردن از مرز، عبور کردن از مرز بدون گذشتن از م: با خود فکر کرد. کرد تا به راه حل فکر کند می

ممکن بود چه؟ اگر هیچ راهی براي عبور از مرز نبود چه؟ آیا آنهـا درحـالی کـه دارکـن رال بـه دنبـال        اگر این کار غیر
کرد که کاش زمان  مردند؟ ریچارد آرزو می کردند؟ آیا آنها بدون داشتن هیچ شانسی می گشت، اینجا گیر می ها می جعبه

  .او خودش را بخاطر هدر دادن وقتش براي آرزو کردن سرزنش کرد .هاي کمتري داشت بیشتر و محدودیت

چیزي در پشت ذهنش به . توانست چگونگی آن را بفهمد دانست که اصالً این کار ممکن است، بعد می فقط اگر می
ر می هی وجود را. داند کرد که ریچارد این حقیقت را می اصرار می. کرد که این کار ممکن است زد، چیزي اصرار می او غُ

  .توانست مطمئن باشد که این کار ممکن است فقط اگر او می. داشت داشت، باید راهی وجود می

ها و نهرها، پرندگان شب از روي درختان، و حشرات  ها در گودال وزغ. شد در اطراف آنها، شب با صداهایش زنده می
هـاي تاریـک    ها، سوگوار و محزون درمقابل دیـواره  گهاي دور دست فریاد گر ها، آواز سر دادند، از تپه الي علف از البه

  .کردند ها عبور می کردند، از میان ناشناخته به طریقی آنها باید از آن کوهستان عبور می. کوهستان بلند شد

. شد از آنها عبور کرد اما می. توانست از میان آنها عبور کند کسی نمی. ریچارد فکر کرد که کوهستان مانند مرز است
  آیا ممکن بود؟ ممکن بود یک راه در آن میان باشد؟. یک راه عبور. شد باید یک راه عبور پیدا می فقط
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  .اي او را میخکوب کرد بعد فکري چون صاعقه

  .کتاب

در کمال تعجبش زِد و کیالن هر دو ساکت ایستاده بودند و بـه او نگـاه   . هایش چرخید ریچارد با هیجان روي پاشنه
  .ي رسمی باشند که منتظر یک اعالمیهمثل این . کردند می

  "زِد تو هرگز به کسی غیر از خودت کمک کردي تا از مرز رد بشه؟"

  "مثالً کی؟"

  ".آره یا نه! هر کسی"

  ".هیچ کس. نه"

  "تونه کسی رو از توي مرز عبور بده؟ اي هم می غیر از یه جادوگر کس دیگه"

  ".و البته دارکن رال. ، جز یه جادوگرهیچ کس". زِد با تاکید سرش را نشان نفی تکان داد

تو هرگز، هیچ وقت، کسی رو غیر . قسم بخور. زندگی ما به این موضوع بستگی داره، زِد". ریچارد به زِد اخمی کرد
  "درسته؟. از خودت از مرز رد نکردي

بـه نظـرت   چطور مگه؟ چه چیزي به فکرت رسیده؟ راهـی  . درست مثل یک مرداب جوشان پر از وزغ برشته شده"
  "رسیده؟

در عوض به طـرف  . ور بود تا بتواند جواب بدهد ریچارد به سوال توجهی نکرد، بیش از آن در جریان افکارش غوطه
پدرش آن را پیدا کرده بود و از آن استفاده کرده . حقیقت داشت؛ راهی براي عبور از مرز وجود داشت. کوهستان برگشت

توانست آن را با خودش قبل  پدرش نمی. هاي شمرده شده در وستلند باشد اب سایهشد کت این تنها راهی بود که می. بود
اگـر جـادو در   . توانست آن را در وستلند پیدا کرده باشد؛ کتاب داراي جـادو بـود   از ایجاد مرز به اینجا آورده باشد، و نمی

  .نجا آورده شده باشدتوانست به ای جادو تنها بعد از ایجاد مرز می. شد وستلند بود، مرز ایجاد نمی

ریچـارد  . پدرش راهی از میان مرز پیدا کرده بود، به سرزمین میانه رفته بود و کتـاب را بـا خـودش برگردانـده بـود     
ریچارد در پوسـت خـودش   . او از مرز عبور کرده بود! پدرش این کار را انجام داده بود. همزمان شوکّه و هیجان زده بود

کرد،  او هنوز باید آن را پیدا می. که راهی براي عبور کردن وجود دارد؛ این کار ممکن بود دانست حاال او می. گنجید نمی
  .یک راه عبور وجود داشت، این چیزي بود که اهمیت داشت. ولی این موضوع فعال مهم نبود

  ".ما میریم که شام بخوریم". ریچارد به طرف آن دو نفر برگشت
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  ".اینکه تو بیدار بشی، آبگوشت گذاشته بودم و نون تازه هم هست من درست قبل از". کیالن پیشنهاد داد

  "!دیگه وقتش بود که یه نفر یاد شام بیفته". اش را به طرف باال پرتاب کرد زِد دست استخوانی "!لعنت"

گیریم کـه چـه    شیم، تصمیم می بعد از اینکه سیر شدیم، براي سفر آماده می". ریچارد در تاریکی لبخند کوچکی زد
کنیم و امشب همه چـی   تدارکاتمون رو جمع می. توانیم حمل کنیم چیزایی رو الزم داریم که ببریم و چه چیزایی رو می

ریچارد برگشت و به طرف کلبه  ".فردا اول وقت راه میوفتیم. الزمه که یه خواب خوب شبانه داشته باشیم. بندیم رو می
  .داد رما و نور را نوید مینور ضعیف آتش که از پنجره بیرون میامد، گ. رفت

  "به سمت کجا میریم، پسرم؟". زِد یک دستش را باال گرفت

  ".به سمت سرزمین میانه". اش بلند جواب داد ریچارد از روي شانه

-+----  

ي کـافی بـراي    ي آبگوشتش بود که توانست جلوي خودش را بگیـرد و بـه انـدازه    زِد در میان خوردن دومین کاسه
  "خوب، چی فهمیدي؟ واقعاً یه راهی براي عبور کردن از مرز وجود داره؟". وردن دست برداردصحبت کردن، از خ

  ".وجود داره"

  "تونیم بدون وارد شدن به مرز ازش عبور کنیم؟ مطمئنی؟ چطور ممکنه؟ چطور می"

 ز رودخونـه کسی مجبور نیست براي رد شدن ا". زِد لبخندي زد ي آبگوشتش را به هم می ریچارد درحالی که کاسه
کـیالن  . زد هاي زِد و کیالن که با سرگشتگی اخـم کـرده بودنـد، سوسـو مـی      نور چراغ روي صورت ".خیس بشهحتماً 

زِد . اي بود ي کوچکی از گوشت را براي گربه انداخت که روي پاهاي عقبش نشسته و منتظر هر نوع اعانه چرخید و تکه
  . ک ورقه نان دیگر را هم خورداش را بپرسد ی قبل از اینکه بتواند سوال بعدي

  "دونی که راهی براي عبور وجود داره؟ و تو از کجا می"

  ".چیزي که مهمه همینه. راهی وجود داره"

مـا دوسـتاي تـو    ". زِد دو قاشق سر پر دیگر از آبگوشـت خـورد   ".ریچارد". اي به خود گرفت ي معصومانه زِد چهره
  ".وانی به ما بگیت می. هیچ رازي بین ما وجود نداره. هستیم

ها بیشـتر از   بعضی غریبه". ریچارد از یک جفت چشم به جفت چشم دیگر نگاهی انداخت و با صداي بلندي خندید
  ".ي خودشون به من گفتن شما درباره
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با این امتناع ریچارد از جواب، زِد و کیالن هر دو کمی عقب نشستند و به هم نگاه کردند، اما هیچ کدام جرأت نکرد 
  .سوال را تکرار کندتا 

ي چیزهایی که داشتند و بایـد بـا خودشـان     کردند، درباره همینطور که مشغول غذا خوردن بودند، با هم صحبت می
توانند، آماده کنند و اینکه کدام یـک از وسـایل در اولویـت قـرار      بردند، اینکه در این مدت کوتاه چه چیزهایی را می می
. داد رسید را تهیه کردند، هرکدامشان چیزهایی را براي بردن پیشنهاد می به فکرشان می آنها لیستی از هر چه که. دارند

ریچارد از کیالن پرسید که آیا زیاد در سـرزمین میانـه سـفر کـرده و     . کارهاي زیادي براي انجام دادن بود و وقتی کم
  .کیالن جواب داد که تقریباًتنها کارش این بوده

  "پوشی؟ همین لباس رو میکنی  و تو وقتی که سفر می"

هر جا که میرم، . مونم من توي جنگال باقی نمی. شناسن مردم منو با این لباس می". کیالن کمی مکث کرد ".آره"
  ".کنن اي که ممکنه نیاز داشته باشم، تهیه می همیشه برام غذا و جایی براي استراحت و هر چیز دیگه

پوشید چیزي بیش از آن بود که  دانست که لباسی که کیالن می ولی میاو سؤالی نکرد . ریچارد کنجکاو بود که چرا
کـنم   ي ما تحت تعقیب هستیم، فکر نمی خوب، با توجه به این نکته که هر سه". کیالن آن را از یک مغازه خریده باشد

تونیم توي جنگـل   یفکر کنم که باید تا حد امکان از مردم دوري کنیم و تا وقتی که م. که بخوایم مردم تو رو بشناسن
ما باید براي تو یه سري لباس مسافرتی و لبـاس  ". کیالن و زِد هر دو در موافقت سرشان را تکان دادند ".باقی بمونیم

مـن یـه شـنل    . مجبوریم که توي راه چیزي پیدا کنـیم . ي تو باشد نداریم جنگلی تهیه کنیم، اما اینجا چیزي که اندازه
  ".داره و رو گرم نگه میفعال ت. دار اینجا دارم کاله

تونم اینو بهت بگم که یه لباس زنونه اصـالً بـراي    خوبه، من از یخ کردن خسته شدم، و می": کیالن با لبخند گفت
  ".سفر تو جنگل مناسب نیست

گربه به نظر . ي نیمه پرش را براي گربه روي زمین گذاشت کیالن قبل از دو مرد از غذا خوردن دست کشید و کاسه
  .ید همان اشتهاي زِد را داشته باشد و قبل از این که کیالن کاسه را روي زمین بگذارد شروع به خوردن کردرس می

ریزي کردند که سه نفرشان به تنهایی چگونه  داشتند با هم بحث کردند و برنامه آنها درمورد هر چیزي که باید برمی
بودند اما وستلند جاي بزرگـی بـود و سـرزمین     اید در سفر میمعلوم نبود که آنها چه مدت ب. مایحتاجشان را تأمین کنند

ي او بروند، چون او خیلی مواقـع بـه سـفرهاي     توانستند به خانه ریچارد آرزو داشت که آنها می. تر میانه از آن هم بزرگ
داد تـا   جیح مـی او تر. اش لوازم مناسب را براي آن داشت، اما ریسک این کار بیش از حد بود رفت و در خانه طوالنی می

چیزهایی را که به آنها نیاز دارد، در جاهاي دیگر پیدا کند، یا بدون آنها برود، تا اینکه پیش چیزي که در خانه انتظارش 
او هنـوز تـا   . دانست که آنها باید از کجاي مرز عبور کنند، اما از این بابت نگـران نبـود   او هنوز نمی. کشید برگردد را می

  .او تازه خیالش راحت شده بود که راهی وجود دارد. به این موضوع وقت داشت صبح براي فکر کردن
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نـور  . همه متوجه شـده و سـاکت شـدند   . راه در رفت و ایستاد، پشت و موهایش بلند شدند تا نیمه. سر گربه باال آمد
  .آمد از بیرون می. ي جلویی افتاده بود، اما ان نور بازتاب آتش اجاق نبود آتشی روي پنجره

  ".کنم من بوي سوختن قیر حس می": کیالن گفت

اش چنـگ زد و تقریباًقبـل از    ریچارد شمشیر را از پشت صـندلی . در یک لحظه هر سه نفر روي پاهایشان ایستادند
او رفت تا از پنجره نگاهی به بیرون بیندازد، اما زِد وقتش را هدر نداد و با عجله . اینکه بایستد آن را به خودش بسته بود

ریچارد قبل از اینکه با عجله به دنبال آنها بیرون برود در یک نگاه . از در بیرون رفت، کیالن هم پشت سرش خارج شد
  .اجمالی تنها توانست چند مشعل را ببیند

بعضی از آنها مشعل به دسـت بودنـد،   . هاي بلند، جمعیتی در حدود پنجاه نفر پخش شده بودند بیرون، در میان علف
هاي کارشان را پوشـیده   آنها لباس. ي تبر هایی نامناسب به دست داشتند، تبر، چنگک، داس و دسته آنها سالحاما بیشتر 

شـناخت، مردانـی خـوب، درسـتکار و سـخت کـوش کـه بـراي امـرار معـاش            هـا را مـی   بودند، ریچارد خیلی از چهـره 
رسید که اصالً  به نظر می. رسیدند به نظر نمی هاي خوبی با این حال امشب آنها آدم. کردند هایشان سخت کار می خانواده

هـاي   زِد در وسط ایوان ایستاد، دستهایش را روي کفل. هایشان عبوس و عصبانی بود اخالق خوبی نداشته باشند، چهره
  .ها، موهاي سفیدش به رنگ صورتی درآمده بودند زیر نور قرمزِ مشعل. الغرش گذاشت و به آنها لبخند زد

  "شده، پسرا؟ چی": زِد پرسید

ریچارد یکی از آنها، . آنها زیر لب بین خودشان صحبت کردند و چند مرد در جلوي جمعیت یکی دو قدم جلوتر آمدند
  .شناخت جان، که به نمایندگی از دیگران حرف زد را می

ضایا هستی، و تو پشت تمام این ق! دردسرایی که با جادو ایجاد شدن. دردسرهاي زیادي این اطراف به وجود اومده"
  ".تو یه ساحره اي! پیرمرد

 ".یـه سـاحره  . این همون چیزیـه کـه مـن گفـتم    ": جان جواب داد "یه ساحره؟". زِد با تحیر پرسید "یه ساحره؟"
اینجا . ما با پیرمرد کار داریم. این موضوع شامل شما دو تا نمیشه". چشمان سیاه جان به طرف ریچارد و کیالن چرخید

ها را  شناخت این حرف شد که مردانی که او می ریچارد باورش نمی ".کنیم شما هم مثل اون رفتار می رو ترك کنید یا با
  .بزنند

هایش  مشت. هاي دامنش در اطراف پاهایش تاب خوردند کیالن جلوتر آمد، و جلوي زِد ایستاد، وقتی که ایستاد چین
قبـل از اینکـه از انتخـابتون    ": بـا تهدیـد هشـدار داد    "،همین االن از اینجا برید": را در کنار بدنش نگه داشت و گفت

  ".پشیمون بشید
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. هاي زشتی زیـر لـب گفتنـد و بعضـی خندیدنـد      زدند، بعضی حرف مردان به هم نگاهی انداختند، بعضی پوزخند می
  .ها تمام شدند خنده. کیالن محکم ایستاد و به آنها خیره شد

جمعیـت هـورا کشـیدند و شـادي کردنـد و       ". سـاحره رو برسـیم   خوب، باید حساب دوتا": جان با نیشخندي گفت
  .صورت درشت و گرد جان با لبخندي جسورانه پوشیده شد. هایشان را در هوا تکان دادند سالح

. ریچارد به آهستگی و با تأمل به جلوي کیالن قدم گذاشت، با یک دست زِد و کیالن را یک قـدم بـه عقـب رانـد    
ریچارد . جان جواب نداد ".حال سارا چطوره؟ چند وقته شما دو تا رو ندیدم. جان". نگه داشتصدایش را آرام و دوستانه 

ایـن کـاري   . شناسـم  شناسم، شما رو به عنوان مردانی خوب می من خیلی از شما رو می". هاي دیگر نگاه کرد به چهره
ـ ". او دوباره به جان نگاه کرد ".نیست که شما بخواید انجام بدید هـاتون پـیش    ردار و برگردیـد بریـد خونـه   مردات رو ب

  ".کنم، جان ازت خواهش می. خانوادتون

جان بـه کـیالن    ".سازیم ما کارش رو می! اون پیرمرد یه ساحره هست". ي تبر به طرف زِد اشاره کرد جان با دسته
قتشان را با فریاد اعالم جمعیت مواف "!مگه اینکه تو هم همین رو بخواي، ریچارد راهتو بکش و برو! و اون". اشاره کرد

هوا از بوي قیر سوخته و عرق پـر شـده   . کردند سوختند، ترق و توروق و جلز و ولز می ها همینطور که می مشعل. کردند
  .وقتی که آنها فهمیدند ریچارد قصد رفتن ندارد، ارازل شروع به جلو آمدن کردند. بود

جان . واي شب را پر کرد مردان یک قدم به عقب برداشتندوقتی طنین فلزي ه. شمشیر در چشم برهم ِدنی آزاد شد
رسید صداي سوختن  طنین شمشیر خاموش شد و تنها صدایی که به گوش می. ي قرمز و خشمگین ایستاده بود با چهره
  .ها همدست است غرغرهایی شیوع یافت که ریچارد هم با ساحره. ها بود مشعل

شمشیر هـوا را شـکافت و بـا صـداي شکسـتن      . ارد تاب داد و جلو آمدي تبر را به سمت ریچ جان حمله کرد، دسته
ي چـوب در   قسمت جدا شده. ي تبر در باالي مشت او باقی ماند تنها پنج سانت از دسته. بلندي سالح جان را تکه کرد

  .اي افتاد اي در گوشه تاریکی چرخید و با صداي تاپ خفه

ي  پاي دیگرش روي ایوان و نوك شمشیر حقیقت به زیـر چانـه   حرکت ایستاد، یک پایش روي زمین بود و جان بی
هـایش بـراي کنتـرل     ریچارد که ماهیچه. درخشید ها می ي جال داده شده در زیر نور مشعل تیغه. شد فراخش فشرده می

 با صدایی. خشم منقبض شده بودند، به آرامی به جلو خم شد و با نوك شمشیر صورت جان را به طرف خودش باال آورد
یه قدم دیگـر بـردار، جـان، و    ": که کمی بلندتر از یک نجوا بود ولی به قدري ترسناك که نفس جان را بند آورد، گفت

  ".برگرد عقب": ریچارد تهدید کنان گفت. جان نه حرکت کرد و نه نفس کشید ".اونوقت سرت هم دنبال چوب میره

تونی جلـوي   تو نمی". دوباره شجاعتش را بدست آوردمرد دستور را اطاعت کرد، اما وقتی که پیش افرادش برگشت 
  ".هامون رو نجات بدیم ما رو بگیري، ریچارد، ما اینجا اومدیم که خانواده
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وقتی که همسرت مریض ! فرانک". او شمشیر را به طرف یکی دیگر از مردان گرفت "!از چی": ریچارد فریاد کشید
و بیل، تو نبودي که ". شمشیر را به طرف یکی دیگر گرفت "نو خوب کرد؟بود، این زِد نبود که براش دارویی آورد که او

ریچـارد   ".اومدي و از زِد درمورد بارون پرسیدي، اینکه کی بارون میاد تا شماها بتونید محصـوالتتون رو خـرمن کنیـد   
این زِد نبود که  و جان، وقتی که دختر کوچیکت توي جنگل گم شده بود،". وار به طرف جان برگرداند شمشیر را شالق

جان و  "تمام شب ابرها رو خوند و بعد خودش توي جنگل رفت و دخترت رو پیدا کرد و سالم پیش تو و سارا برگردوند؟
زِد بـه بیشـتر   ". ریچارد با عصبانیت شمشیر را در غالفش فرو کرد. تعدادي دیگر از مردان سرهایشان را پایین انداختند

هـاتون رو پیـدا کـرده، و هـر      هاتون شفا پیدا کنه، گمشده اون کمکتون کرد تا تب. هکسایی که اینجا هستن کمک کرد
  ".چیزي که داشته با شما قسمت کرده

  "!تونه تمام این کارا رو انجام بده فقط یه ساحره می": از آن پشت کسی فریاد زِد

یوان به عقب و جلو قـدم زد و  ریچارد در عرض ا ".اون هیچ کاري نکرده که به حتی یکی از شما صدمه وارد کنه"
! اون به بیشتر شما کمک کـرده ! اون هرگز به یک نفر از شما صدمه نرسونده". رویش را به مردان در پایین ایوان کرد

  "خواید به یه دوست صدمه برسونید؟ چرا شما می

جان . دوباره مطمئن شدند اي بین آنها رد و بدل شد، تا اینکه آنها اي گفتگوهاي سردرگم و پراکنده براي چند لحظه
هاي هیچ  تا وقتی اون این اطراف باشه خانواده! جادوي یه ساحره! بیشتر کارایی که اون انجام داده جادو بوده": فریاد زد

  "!کدوم از ما امنیت ندارن

نـدان  ي خ ریچارد بـه طـرف چهـره   . قبل از اینکه ریچارد بتواند جواب دهد، زِد دستش را گرفته و او را عقب کشید
رسید  اگر تغییري هم کرده بود، بیشتر به نظر می. رسید که زِد حتی اندکی ناراحت شده باشد به نظر نمی. پیرمرد برگشت

  .گذرد که به او خوش می

دید بزارید خودم از اینجا  حاال اگه اجازه می. خیلی تأثیرگذار بود، هردوي شما خیلی عالی بودید": زِد نجوا کنان گفت
از دیـدار  . آقایون، شب بخیـر ". او یکی از ابروهایش را باال برد و به طرف مردان چرخید ".در دست بگیرم به بعدش رو

اختیـار   پرسـی او چیزهـایی گفتنـد و تعـداي دیگـر بـی       تعدادي از مردان در جواب احوال ".ي شما خیلی خوشحالم همه
نو بکشید اجازه بدید یه دقیقه با این دوتـا دوسـتم   اگه ممکن است لطف کنید و قبل از اینکه م". کالهشان را برداشتند

زِد، کیالن و ریچارد را کمـی بـه   . همه سرهایشان را به نشان تأیید تکان دادند ".که اینجا هستن صحبتی داشته باشم
  .طرف خانه کشید و از جمعیت دور کرد و به طرف آنها خم شد

بعـد   ".خیلـی کـم  ". ش را روي دماغ کـیالن گذاشـت  زِد یک انگشت الغر ".ي قدرت، دوستان من درسی درباره"
. او انگشتش را روي دماغ خودش گذاشـت و بـا چشـمکی گفـت     ".خیلی زیاد". انگشتش را روي دماغ ریچارد گذاشت

دادم تو این کارو بکنی، عزیـز جـان،    اگه من اجازه می". ي کیالن را در کف دستش گرفت زِد چانه ".درست به اندازه"
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بـه خـاطر   . اما با این حال خیلی شـرافتمندانه بـود  . و سه تا قبر هم براي ما بود. شد اي زیادي حفر میامشب باید قبره
اگه بهت اجازه داده بودم این کارو بکنی، ". ي ریچارد گذاشت او دستش را روي شانه ".نگرانیت بابت من خیلی ممنونم

من براي کندن اون . موندیم تا این همه قبر رو بکنیم شد و فقط ما سه تا باقی می قبرهاي خیلی بیشتري باید کنده می
اما تو هم خیلی شرافتمندانه . تري براي انجام دادن داریم همه سوراخ توي زمین خیلی پیر شدم و ما کارهاي خیلی مهم

آنهـا یـک    ي هر کـدام از  ي ریچارد زِد و بعد زیر چانه اي به شانه او ضربه ".بودي؛ تو با شرافت اوضاع رو کنترل کردي
  .انگشت گذاشت

مشکل چیزي نیست کـه شـما بـه ایـن     . خوام تا به من اجازه بدید که به این موضوع رسیدگی کنم حاال ازتون می"
شما باید قبل از اینکه باهاشون صحبت کنید اول توجهشون رو . کنن مشکل اینه که اونا اصالً گوش نمی. مردها میگید

نگاه کنید و هرچی ". یش را بلند کرد و به هر یک از آن دو به نوبت نگاهی انداختزِد یک ابرو ".به خودتون جلب کنید
ها  زِد انگشتش را از زیر چانه ".به حرفاي من گوش کنید، اما حرفام روي شما هیچ تاثیري نداره. تونید یاد بگیرید رو می

  .کان دادبرداشت و با خوشحالی و لبخند زنان به جلو قدم برداشت و براي مردان دست ت

  "اوه، جان، حال دختر کوچولوت چطوره؟. آقایون"

  ".ي دو سر زائیده حالش خوبه، اما یکی از گاوهام یه گوساله": جان غرغر کنان گفت

  "کنی چرا این اتفاق افتاده؟ جداً؟ و فکر می"

  "!اي کنم این اتفاق افتاده چون تو یه ساحره فکر می"

خواید از شر  شما آقایون می. فهمم من نمی. بیا، دوباره اینو تکرار کردي". ن دادزِد با ناراحتی سرش را به اطراف تکا
کنید من جادو دارم، یا فقط قصدتون اینه که با مؤنث خطـاب کـردن مـن، منـو تحقیـر       من خالص شید چون فکر می

  "کنید؟

  ".زنی رف میي چی ح فهمیم تو داري درباره ما نمی": یکی نفر گفت. کمی گیجی و حیرت به وجود آمد

منظور منو فهمیدید؟ اگه شما بـه مـن   . به پسرها هم جادوگر میگن. دخترها ساحره هستن. ست خوب، اینکه ساده"
کنید من یه جادوگر هستم، خوب این کالً  اگه منظورتون اینه که فکر می. ساحره بگید، مثل اینه که بگید من یه دخترم

  "ر یا جادوگر؟خوب، حاال کدوم یکی؟ دخت. یه توهین جداست

منظور ما اینه کـه تـو یـه جـادوگري و مـا      ": هاي درهم دیگري بین آنها راه افتاد، بعد جان با عصبانیت گفت بحث
  "!خواهیم به خاطر این پوستت رو بکنیم می
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 دونسـتم کـه شـماها اینقـدر شـجاع      اوه، اوه، اوه، جالبه، من اصالً نمی": اش زد و گفت زِد متفکّرانه روي لب پاینی
  ".واقعاً که خیلی شجاعید. هستید

  "چطور مگه؟": جان پرسید گفت

  "تونه انجام بده؟ کنید که یه جادوگر چه کارایی می خوب، شما فکر می". اي باال انداخت زِد شانه

 تواند اینکه او می. آنها شروع کردند تا پیشنهادهایشان را فریاد بزنند. هاي بیشتري بین آنها در گرفت دوباره صحبت
ها مـرده بـه    اند پیدا کند، باعث شود تا بچه گاوهاي دو سر درست کند، باعث شود که باران بیاید، کسانی را که گم شده

اي اینها کافی به نظر نرسیدند  به گونه. دنیا بیایند، مردان قوي را ضعیف کند و باعث شود تا زنهایشان آنها را ترك کنند
کاري کند که آب آتش بگیرد، مردم را فلج کند، انسان را تبدیل به وزغ کند، با یک . هاي بیشتري فریاد زده شدند و ایده

  .شیاطین را فرابخواند، و به طور کلی هر چیز دیگري. نگاه آنها را بکشد

همون . ایناها، شما شجاعت رو دارید". هاي آنها تمام شود، بعد دستش را به طرف آنها بلند کرد زِد صبر کرد تا حرف
کنـی کـه شـما فقـط بـا       وقتی فکرش رو مـی ! ترین افرادي هستید که من تا حاال دیدم االن گفتم، شما شجاعطور که 

صـداي زِد   ".اوه، اوه، واقعاً که چقدر شجاع. ها رو داره چنگک و دسته تبر به جنگ یه جادوگري اومدید که این توانایی
  .شد م در جمعیت منتشر میک نگرانی کم. او سرش را به نشان شگفتی تکان داد. خاموش شد

توانست انجام دهد را برشمرد و آنها را بـا   زِد با لحنی کشیده و یکنواخت ادامه داد و کارهایی را که یک جادوگر می
مردان میخکوب ایستاده بودند و . جزئیات بسیار و انواع کارهاي مختلف از کارهایی بیهوده تا کارهایی ترسناك، شرح داد

دادنـد و یـا وقتـی     کیالن و ریچارد هم گوش مـی . زِد حدود نیم ساعت به حرف زدن ادامه داد. ندداد مسحور گوش می
. زدنـد  چشمان جمعیت گشاد شده بود و هیچ کدام پلک نمی. کردند شدند وزنشان را روي پاهایشان جابجا می خسته می

  .ك در میان آنها بودهایشان تنها چیز متحر ي مشعل آنها مانند مجسمه ایستاده بودند و رقص شعله

دیگر مؤدبانه و . صداي جادوگر هم تغییر کرد. دیگر کسی عصبانی نبود، حاال همه ترسیده بودند. جو عوض شده بود
  .آمیز شده بود آرام نبود، حتی یکنواخت و مالل آور نبود، صداي او خشن و تهدید

  "یم؟کنید که حاال ما باید چه کاري انجام بد و بنابراین شما فکر می"

بقیه سرهایشـان را   ".هامون کنیم که تو باید بذاري ما سالم برگردیم خونه ما فکر می": جواب ضعیفی آمد که گفت
  . ي موافقت تکان دادند به نشانه

دونـین، شـما    آخـه مـی  . کـنم  نه، من این طوري فکر نمـی ". جادوگر انگشت درازش را درمقابل آنها در هوا چرخاند
مـن  . جونِ من ارزشمندترین چیزیه که دارم و شما قصد داشـتید کـه اونـو از مـن بگیریـد     . بکشیناومدین اینجا تا منو 

مردان یک قدم به . ي ایوان ایستاد زِد روي لبه. ترس و لرز در میان مردان افتاد ".توانم این کار بدون مجازات بمونه نمی
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گیرم، بلکه چیزي  ید، من از شما جونتون رو نمیبه عنوان مجازات شما که سعی کردید جون منو بگیر". عقب برداشتند
زِد با حرکات نمایشی دستش را باالي سر آنها به  "!ترین چیز شماست ترین، عزیزترین و قیمتی گیرم که با ارزش رو می

ریچارد و کیالن که به دیوار خانـه تکیـه داده    ".انجام شد. همین": زِد گفت. ها در سینه حبس شد نفس. حرکت درآورد
  .بودند، راست ایستادند

براي مدتی هیچ کس حرکتی نکرد؛ بعد یکی از مردان در میان جمعیت دسـتش را در جیـبش کـرد و داخـل آن را     
  ".نیستش. ي طالم سکه". بررسی کرد

چیزي که شما بیش از همه چیـز  . ترین و عزیزترین من گفتم با ارزش. نه، نه، نه". زِد چشمانش را در حدقه چرخاند
  ".کنید تخار میبهش اف

ناگهان مرد دیگري دستش را . بعد تعدادي از ابروها به عالمت هراس باال رفت. براي مدتی همه گیج ایستاده بودند
افراد نزدیک به او از او . اي کرد و غش کرد او ناله. در جیبش کرد و اطراف را لمس کرد، چشمانش از ترس گشاد شدند

هـا و   نالـه . هایشان کردند و با احتیاط اطـراف آن را لمـس کردنـد    نشان را در جیببزودي بقیه هم دستا. فاصله گرفتند
زِد بـا  . زدنـد  هاي بیشتري بلند شد و خیلی زود تمام مردها داشتند با وحشت به محل انشعاب بدنشان چنـگ مـی   شیون

زدنـد بـه بـاال و پـایین      مردها در حالی که به خودشان چنگ می. در میان جمعیت بلوایی به پا شد. رضایت لبخندي زد
انداختنـد و   کردند، خود را به زمین مـی  دویدند، تقاضاي کمک می وار می کردند، در مسیرهایی دایره پریدند، گریه می می
  .کردند هق گریه می هق

لبخنـد  . او بـه طـرف ریچـارد و کـیالن برگشـت      "!از اینجـا دور شـید  ! تون از اینجا بریـد  حاال، همه". زِد فریاد زد
  .او به هر دوي آنها چشمک زِد. اش روي صورتش بود و به دماغش چین انداخته بود یانهموذ

ي  همـه  ".لطفاً به ما کمک کـن ! لطفاً ما رو اینجوري رها نکن. کنیم زِد، خواهش می". تعدادي از مردان فریاد زدند
  .شتزِد مدتی صبر کرد، بعد دوباره به طرف آنها برگ. کردند آنها داشتند التماس می

کنید که من زیـادي سـختگیر    چه خبر شده؟ شما فکر می": زِد با شگفتی و صداقتی ساختگی و تمسخر آمیز پرسید
کنیـد؟ مگـه چیـزي رو     و چرا شما ایـن طـوري فکـر مـی    ". ي موافقت تکان دادند همه سرهایشان را به نشانه "بودم؟

  "فهمیدید؟

تو هیچ وقت کاري نکردي کـه بـه   . تو دوست ما بودي. چارد بودما حاال فهمیدیم که حق با ری! آره": جان فریاد زد
تو فقط به مـا کمـک کـردي و مـا     ". همه با صداي بلند حرف جان را تأیید کردند ".اي برسونی هیچ کدوم از ما صدمه
اشتباه  دونیم، درست همون طور که ریچارد گفت ما ما می. خوایم از تو معذرت خواهی کنیم ما می. احمقانه رفتار کردیم

لطفـاً مـا رو   . کنم دوستیت رو با ما قطع نکن زِد، خواهش می. کردیم، اینکه استفاده از جادو دلیل نمیشه تو بد باشی می
  .کردند بقیه هم با فریاد التماس می ".این جوري ول نکن
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فکر کنم که بتونم ". کرد به باال نگاه کرد او در حالی که فکر می "....خوب". اش زد زِد انگشتش را روي لب پایینی
بـا  . هاي منو قبـول کنیـد   البته فقط درصورتی که شما شرط". مردها جلوتر آمدند ".همه چیزو به حالت اولش برگردونم

خیلی خوب، ". مردها حاضر بودند با هر چیزي موافقت کنند ".کنم که شروطم کامالً منصفانه باشه این حال من فکر می
شه و اینکه  ز این به بعد به هر کسی که حرفی زد بگید که جادو دلیل بد بودن کسی نمیپس اگه شما موافقت کنید تا ا

هاتون برید و بـه اونـا بگیـد کـه امشـب نزدیـک بـود اشـتباه          کارهاي افراده که مهمه؛ و اگه شما امشب پیش خانواده
  "ست؟ منصفانه. ول میشیدکردید، بعد تمام شما مثل روز ا وحشتناکی انجام بدید، و اینکه چرا شما اشتباه می

مردهـا چرخیدنـد و    ".ازت متشـکریم، زِد . بیشـتر از منصـفانه هسـت   ": جان گفـت . همه سرهایشان را تکان دادند
  .زِد ایستاده بود و نگاه کرد. خواستند که سریع بروند می

من یـه  . زمین بردارید هاتون رو از روي لطفاً وسیله". آنها در جاي خود میخکوب شدند ".اوه، آقایون یه چیز دیگه"
آنها در حالی با احتیاط زِد را تحـت نظـر داشـتند، آمـده و      ".ممکنه سکندري بخورم و به خودم آسیب برسونم. پیرمردم
  .هایشان را از روي زمین برداشتند، بعد برگشتند و کمی به آهستگی دور شدند و بعد شروع به دویدن کردند سالح

زِد در حـالی کـه دسـتانش را روي کفـل     . د، کیالن هـم در طـرف دیگـر ایسـتاد    ریچارد آمد و یک طرف زِد ایستا
تنها نوري که . همه جا تاریک شده بود ".ها ابله": زیر لب گفت. کرد اش گذاشته بود، رفتن مردان را تماشا می استخوانی

رت زِد را ببینـد امـا   توانسـت صـو   آمد و ریچارد به زحمت مـی  ي جلویی خانه در پشت سرشان می وجود داشت از پنجره
دوستان من، این یه آشی بود که دستایی ناپیـدا اونـو   ": پیرمرد گفت. زند توانست آنقدر ببیند که بفهمد او لبخند نمی می

..... زِد، تو واقعاً کاري کردي که ": داشت پرسید کیالن در حالی که چشمانش را از صورت زِد برمی ".براي ما پخته بود
  "، واقعاً مردانگی اونا رو غیب کردي؟دونی خوب خودت می

نـه  . انه جادویی فراتر از حد مـن متأسفالبته ! کردم یه جادوي حسابی بود اگه این کارو می". زِد با دهان بسته خندید
فقط اونا رو متقاعد کردم که این حقیقت داره . عزیز جان، من فقط به اونا کلک زدم تا فکر کنند که من این کارو کردم

  ".ه ي کار رو به ذهن خودشون سپردمو بقی

یه حقه؟ این فقط یک حقه بود؟ من فکر کردم که تو یـه جـادوي واقعـی انجـام     ". ریچارد به طرف جادوگر چرخید
  .رسید که ریچارد کمی ناامید شده است به نظر می ".دادي

در واقع میشـه  . کنه ز جادو عمل میبعضی وقتا اگه یه حقه درست به کار برده بشه، بهتر ا". اي باال انداخت زِد شانه
  ".ي خوب یه جادوي واقعیه حتی گفت که یه حقه

  ".اما هنوز، اون یه حقه بود"
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با روش تو تمام اون مردا سرشـون رو از  . این چیزیه که مهمه. نتیجه، ریچارد". جادوگر یک انگشتش را باال گرفت
  ".دادن دست می

زِد  ".دادن بعضی از اونا این رو به کاري که تو باهاشون کردي ترجیح میکنم  زِد، من فکر می". ریچارد لبخندي زد
پس این چیزي بود که تو از ما خواستی تا نگاه کنیم و یاد بگیریم؟ اینکه یه حقـه  ": ریچارد گفت. با دهان بسته خندید

  "تونه به خوبی جادو عمل کنه؟ می

این آشی بود که دستانی ناپیدا اونو پختـه بـودن، دسـتان     همون طور که گفتم،. تر آره، ولی همینطور یه چیز مهم"
چـون بـا   . اما اون امشب مرتکب یه اشتباه شد؛ اشتباهه که از نیروي ناکافی براي انجام کاري استفاده کنی. دارکن رال

ـ   . خواستم شما یاد بگیرید این درسی بود که من می. این کار به دشمنت یه شانس مجدد میدي د؛ خوب هـم یـاد بگیری
  ".ممکنه وقتی نوبت شما بشه دیگه شانس مجددي پیدا نکنید

  "پس چرا اون این کارو کرد؟". ریچارد اخم کرد

شاید چون هنوز اون توي این سرزمین نیروي کافی نداره، اما بازم امتحان کردن . دونم نمی". اي باال انداخت زِد شانه
  ".ما هوشیار بشیم این کار یه اشتباه بود، چون این کار فقط باعث شد تا

ریچارد به سراغ لیسـتی کـه در   . دادند کارهاي زیادي بود که باید قبل از خواب انجام می. آنها به طرف در برگشتند
  .کرد ذهنش داشت برگشت اما احساس عجیبی اذیتش می

انی گشاد شـده  با چشم. ریچارد نفسی سریع با داخل کشید. ناگهان، حقیقت مانند یک پارچ آب یخ او را در برگرفت
  .چرخید و پیراهن زِد را چنگ زِد

  "!همین االن! ما باید از اینجا بریم"

  "چی؟"

دونسـت کـه مـا     اون مـی ! خواست تا ما احساس امنیت و اعتماد به نفس بکنیم او می! دارکن رال احمق نیست! زِد"
خواست تا ما این کار رو بکنیم  او میدر حقیقت . اونقدر باهوش هستیم که اون مردا رو شکست بدیم، حاال به هر راهی

تـو خـودت   . ترسه اون از تو نمی. تا ما بشینیم و به خودمون تبریک بگیم و اون در این مدت بتونه خودش دنبال ما بیاد
اون همین االن داره میاد . ترسه و از کیالن هم همینطور اون از شمشیر هم نمی. گفتی که اون از یه جادوگر قدرتمندتره

ش  اون اشـتباهی نکـرده، ایـن نقشـه    ! ي ما رو با هم بگیره، اونم همین االن، همین امشب ش اینه که همه نقشه! اینجا
ي اینا  کنه؛ همه این همون کاریه که اون می. کنه ها یه حقه از جادو بهتر عمل می تو خودت گفتی که بعضی وقت. بوده
  "!اي بوده تا حواس ما رو پرت کنه حقه
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اون . کنه، ویژگـی روش اون همینـه   این روشیه که دارکن رال فکر می. زِد، ریچارد راست میگه": رنگ کیالن پرید
  ".ما باید همین لحظه از اینجا بریم. ها رو از روشی انجام بده که تو اصالً انتظارش رو نداشته باشی دوست داره تا کار

م جـایی   تونم بدون صـخره  اما من نمی. ن بریمما باید همین اال. شما درست میگین! من یه احمق پیر بودم! لعنت"
  .زِد به طرف پشت خانه به راه افتاد ".برم

  ".زِد، ما وقت نداریم"

کیالن به دنبال ریچارد به داخل . دوید، موها و رداهایش در هواي تاریک شناور بودند پیرمرد داشت از تپه به باال می
توانست باور کند که اینقدر احمق بوده که دارکن رال  ریچارد نمی. کنندفریب خورده بودند که تنبلی و کاهلی . خانه رفت
دان چنگ زِد و به داخل اتاقش دوید، زیر پیراهنش را به دنبال دنـدان چِـک    اش را از کنار آتش کوله. کم گرفته را دست

کیالن انـداخت و بـه    ي ریچارد شنل را روي شانه. اش برگشت وقتی که دید جاي دندان امن است، با شنل جنگل. کرد
اطراف نگاهی انداخت تا ببیند چیز دیگري است که آن را بردارد، اما وقتی براي فکر کردن نبود، هیچ چیز از زندگی آنها 

بیـرون خانـه، روبـه روي روي علفهـاي     . تر نبود، بنابراین ریچارد بازوي کیالن را گرفت و به طرف در به راه افتاد مهم
  .زِد ته بود و به سختی نفس نفس میمقابل خانه، زِد برگش

هیچ راهی وجود نداشت تا زِد بتواند آن را تکان بدهد و اصـالً ممکـن نبـود کـه      "صخره چی شد؟": ریچارد پرسید
  . بتواند آن را حمل کند

گربه ناگهـانی  . توانست وقتش را براي تعجب کردن صرف کند ریچارد نمی ".توي جیبم": جادوگر با لبخندي گفت
. زِد آن را از روي زمین بلند کـرد . ي آنها آگاه باشد و خودش را به پاهاي آنها مالید یش شد گویی به نوعی از عجلهپیدا

  .ي ریچارد را باال زد و گربه را در آن جا داد ي کوله زِد لبه ".دردسر در راهه. تونیم اینجا ولت کنیم، گربه نمی"

. رد و در تاریکی به دنبال هر چیز غیر عادي، هر چیز مخفی گشـت او به اطراف نگاه ک. ریچارد احساس بدي داشت
  .چیزي ندید اما احساس کرد که چشمانی در حال تماشاي او هستند

  "چی شده؟". کیالن متوجه جستجوي او شد

ر ریچارد تصمیم گرفت که این باید بخاط. کرد ها را احساس می توانست چیزي را ببیند اما چشم با وجود اینکه او نمی
  ".بیایید بریم. هیچی". ترسش باشد

توانست با چشـمان   شناخت که می ریچارد آنها را از میان مسیري با درختان کم پشت برد که آنجا را آنقدر خوب می
آنهـا در  . خواست هدایت کرد و در آن راه به سمت جنـوب حرکـت کردنـد    او آنها را به راهی که می. بسته هم راه برود

گاه خودش را به خاطر حماقتی که مرتکب شده بود زیر  دامه دادند البته با این استثناء که زِد گاه و بیسکوت به راه خود ا
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آنها همه فریب خورده بودند و . کند بعد از مدتی کیالن به او گفت که زیادي خودش را سرزنش می. کرد لب سرزنش می
  .کرده بودند و این تنها چیزي بود که اهمیت داشتاما آنها خوب فرار . کردند هرکدامشان سوزش اشتباه را حس می

رفتند، ریچارد در وسط، زِد در طرف چپ  تایی در کنار هم راه می راه همواري بود، تقریباًمثل یک جاده بود و آنها سه
اه رفت اطـراف را نگـ   ي ریچارد بیرون آورد و همینطور که آنها راه می گربه سرش را از کوله. و کیالن در سمت راستش

نور مـاه بـراي روش کـردن راهشـان     . آمد از وقتی که او یک بچه گربه بود از این نوع سفر کردن خوشش می. کرد می
توانند  دانست که آنها نمی ریچارد چند کاج خودرو را از دور دید که در مقابل آسمان قد کشیده بودند، اما او می. کافی بود

ي کافی به خاطر فعالیتش در راه  شب سردي بود اما ریچارد به اندازه. شدند ر میآنها باید از آنجا دو. توقفی داشته باشند
  .کیالن شنل ریچارد را محکم به دور خودش پیچید. رفتن سریع گرم بود

او . او دستش را داخل پیراهنش برد و مشت کوچکی پودر بیرون آورد. بعد از حدود نیم ساعت، زِد آنها را متوقف کرد
ي پشـت   اي از دست او جدا شـدند و بـر روي جـاده    هاي نقره جرقه. آمدند پاشید و راهی که از آن می آن را روي زمین

رفتند با صداي زنگ مانندي جرنگ جرنگ کردند و بعد از یک  ها همینطور که می جرقه. سرشان در تاریکی ادامه یافتند
  .پیچ از دید محو شدند

  "اون چی بود؟"اد ریچارد دوباره به مسیر ادامه داد و راه افت

   ".پوشونه تا رال نفهمه ما کجا رفتیم این رد حرکت ما رو می. فقط یک کمی غبار جادویی"

  ".اون هنوز ابر رو دارد تا باهاش ما رو تعقیب کنه"

فقـط  . خوره اگه ما به حرکت ادامه بدیم، ابر خیلی به دردش نمی. آره، اما اون فقط یه مکان کلی رو نشونش میده"
  ".تونه تو رو شکار کنه ي من هست که اون می که تو جایی متوقف بشی، مثل تو خونه وقتی

هاي خوش عطر عبور داده و به سمت بـاال بـر    آنها مسیر خود را به طرف جنوب ادامه دادند، راه آنها را از میان کاج
. سرشان شنیده شد چرخیدنـد بر باالي یک بلندي ناگهان به طرف صداي غرشی که از پشت . هاي اطراف برد روي تپه

ها را دیدند که بـه طـرف آسـمان بلنـد شـد،       ي تاریک جنگل، در مسافتی دور، یک ستون بزرگ از شعله در پشت پهنه
  .هاي زرد و سرخ در در تاریکی باال رفتند شعله

  ".رسه که عصبانیه به نظر می. دارکن رال اونجاست. ي منه این خونه". زِد لبخند زد

  ".م، زِدمتأسف". وي شانه ي او گذاشتکیالن دستی ر

  ".ممکن بود این اتفاق براي ما بیفته. ي قدیمی بود اون فقط یه خونه. نباش، عزیز جان متأسف"

  "دونی ما کجا داریم میریم؟ تو می". افتادند، کیالن به طرف ریچارد چرخید درحالی که دوباره راه می
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  .گوید او براي خودش لبخند زد، خرسند از اینکه حقیقت را می ".دونم می". داند ریچارد ناگهان فهمید که می

  .هاي راه و به داخل شب فرار کردند سه پیکره به داخل تاریکی سایه

درخشید و بعـد بـراي پـایین     کردند، چشمانی سبزشان می در باالي سر، دو جانور بالدار بزرگ با گرسنگی تماشا می
بالهایشان را براي افزایش سرعت در پشتشان جمع کردند، و به طـرف پشـت    .صدا ي بی رفتن آماده شدند، یک شیرجه

  .شان سرازیر شدند طعمه
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  فصل یازدهم

  

گربه زوزه کشید و با ترس از روي سرِ ریچارد پرید و باعث شد تا او دوال شود، . این گربه بود که او را نجات داد
ها به  حال پنجه با این. قدر بود که از تصادم مستقیم جلوگیري کندالبته نه آن قدر دوال که گارها به او نرسند، اما آن 

طرز دردناکی پشتش را شکافتند و او را با صورت بر روي زمین انداختند و باعث شدند نفس ریچارد با صداي فشی از 
شیدن ریچارد یا وزن آن مانع از نفس ک. قبل از این که بتواند نفسی بکشد، گار به روي پشتش پرید. اش خارج شود ریه

قبل از این که به زمین بیفتد، زِد را دیده بود که توسط گارِ دیگري معلق زنان به میان . دسترسی به شمشیرش شد
رد می درختان پرتاب شده بود و اکنون آن گار در حالی که شاخه   .رفت کرد، دنبال او به میان درختان می ها را خُ

قبل از این که گار بتواند او را از . دانست به زودي خواهند آمد منقبض کرد هایی که می ریچارد خود را براي چنگال
ها بدون وارد کردن آسیبی، به سرِ گار خورده و  سنگ. ي جاده به سمت آن سنگ پرتاب کرد هم بدرد، کیالن از کناره

رسید که  ان به نظر میگار غرشی کرد، با دهانی کامالً باز، چن. کمانه کردند، اما براي یک لحظه حواسش پرت شد
. هاي یک گربه هواي شب را با صدایش شکاف داد، ریچارد را میخکوب به زمین نگه داشت، مانند موشی زیر پنجه

حشرات خون گردنش را نیش . سوخت هایش از نبود هوا می ریچارد با تمام قدرت تالش کرد تا خود را بلند کند، ریه
کرد تا بازوي بزرگ جانور را از روي پشتش  و به خزهاي جانور چنگ زد و تالش می دستش را از پهلو باال آورد. زدند می

شمشیر زیر . تر از آنی بود که قبالً دیده بود این خیلی بزرگ. اش فهمید که باید یک گار دم کوتاه باشد از اندازه. بردارد
هاي  کرد رگ احساس می. به آن برساندتوانست دستش را  نمی. آورد بدنش بود و به شکل دردناکی به شکمش فشار می

  . گردنش در حال منفجر شدن است

. شدند هاي گار محوتر می ها و غرش کرد، صداي نعره همانطور که تقال می. شد کم کبود می صورت ریچارد کم
رده و گار با سرعتی ترسناك بازویش را دراز ک. اش براي پرتاب سنگ، بیش از حد نزدیک شد کیالن در تالش سراسیمه

این کار باعث شد تا جانور به حد کافی وزنش را جابه جا کند که بگذارد ریچارد با نا امیدي در . موهاي او را گرفت
  . کیالن جیغ کشید. ي حرکت کردن بدهد جستجوي هوا نفسی بکشد، اما برداشته شدن وزن آن قدر نبود که به او اجازه

هاي گار  کشید و با خشم به چشم گربه زوزه می. ایش، روي صورت گار پریده ها و پنجه گربه از ناکجا، با تمام دندان
  .گار که با یک دستش کیالن را نگه داشته بود، دست دیگرش را بلند کرد تا به گربه بزند. کشید پنجه می

الن کی. با برداشته شدن دست گار، ریچارد به پهلو غلتی زده و روي پاهایش بلند شد و شمشیرش را بیرون کشید
کیالن آزاد شده و . ریچارد با خشم شمشیر را تاب داد و بازویی که کیالن را نگه داشته بود قطع کرد. دوباره جیغ کشید

کشان با پشت پنجه به او ضربه  قبل از این که ریچارد بتواند دوباره شمشیر را باال بیاورد، گار زوزه. به عقب غلت خورد
  .ب کرد و به پشت روي زمین افتادنیروي ضربه او را به هوا پرتا. زد
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شمشیر ناپدید شده بود و جایی در میان . خورد چرخید و تاب می ریچارد در جایش نشست، زمین دور سرش می
اش جریان داشت، از درد و خشم  گار در میان جاده بود و در حالی که خون از جاي دست قطع شده. ها افتاده بود علف

ها روي ریچارد قفل  چشم. گشتند وار به دنبال موضوع نفرتش می سبز رنگش دیوانهچشمان درخشانِ . کرد شیون می
  .توانست کیالن را جایی ببیند ریچارد نمی. شدند

اي ایجاد شد که همه جا را با نوري سفید و شدید روشن  در سمت راستش، در میان درختان، نورِ ناگهانی کور کننده
هایش کوبیده شد و همزمان موج انفجار او را سکندري  ردناکی در گوشصداي سهمگین یک انفجار به طور د. کرد

. هاي پیچان در شکاف میان درختان به چرخش درآمدند شعله. خوران به درختی کوبید و گار را به روي زمین انداخت
  .شتنداي از دود را از خود به جا گذا آساي چوب و قلوه سنگ به اطراف پرتاب شدند، و دنباله هاي غول تکه

. دنبال شمشیر کرد وار به شد، ریچارد شروع به جستجویی دیوانه اي به روي پاهایش بلند می همینطور که گار با زوزه
کشید، اگرچه به حد کافی دید  ریچارد که از نور انفجار تا حدي کور شده بود ناامیدانه روي زمینِ اطرافش دست می

. ور شدن آن را در شمشیر هم احساس کند توانست شعله می. عله کشیدخشمش ش. داشت تا بتواند آمدن گار را ببیند
ریچارد آن را فراخواند، احضار کرد و با . جادوي شمشیر که از سوي اربابش احضار شده بود، خود را به سمت او دراز کرد

تواند  انست که گویی مید با چنان اطمینانی این را می. شمشیر آنجا بود، در آن سوي جاده. نهایت اشتیاق آن را خواست
با زحمت در عرض جاده به راه . دانست که کجا افتاده است، گویی که در حال لمس کردن آن باشد دقیقاً می. آن را ببیند

  .افتاد

ي محکمی به او زد که ریچارد همه چیز را درحال عبور از جلوي چشمانش دید اما  ي راه، گار چنان ضربه در میانه
کشید باعث  تنها چیزي که از آن مطمئن بود این بود که هر نفسی که می. را از هم تشخیص دهدتوانست چیزها  نمی

حشرات خون به . اي از آن دارد دانست که جاده کجاست یا او چه فاصله نمی. شد درد شدیدي در پهلوي چپش می
ست که شمشیر حقیقت دان اما خیلی خوب می. توانست حرکاتش را تحت کنترل درآورد نمی. خوردند صورتش می

  .کجاست

  .به طرف آن شیرجه رفت

. بعد گار به او رسیده بود. اي فکر کرد که زِد را دیده براي لحظه. اي انگشتانش شمشیر را لمس کردند براي لحظه
کرد و  اش را دور او پیچید، او را محکم بغل هاي گرم و منزجر کننده جانور او را از بازوي راستش گرفته و بلند کرد و بال

چشمان درخشان سبز . هاي سمت چپش فریاد کشید ریچارد از درد تیزِ دنده. پاهایش را در میان زمین و هوا آویزان کرد
ي  حفره. مستقیم در چشمانش نگاه کردند و دهان عظیم با صدایی باز و بسته شده و سرنوشت ریچارد را به او نشان داد

هاي نیشِ  دندان. فن جانور به صورتش خورد و گلوي سیاهش منتظر بودپهناور برایش شکافته و باز شد، نفس متع
  . زدند مرطوب زیر نور ماه برق می
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اي  گار سرش را عقب برد، از درد زوزه. ي دست گار کوبید اش را به قسمت قطع شده ریچارد با تمام نیرویش، چکمه
  . کشید و او را به زمین انداخت

. ریچارد که روي زانوهایش افتاده بود، شمشیر را چنگ زد. ي درختان پدیدار شد یهزِد در ده متريِ پشت گار در حاش
آتش، آتش جادوگري، از انگشتانش پرتاب شد و با صداي . زِد دستش را با انگشتانی از هم جدا نگه داشته باال آورد

گذشت  را که از کنارش می رفت، هر چیزي آتش بزرگ شده و باال و پایین می. خراشی در میان هوا به جلو آمد گوش
آمد گسترش  کرد و همانطور که می شد که ناله می هاي مایع می کرد، تبدیل به توپ آبی و زرد رنگی از شعله روشن می

ي  اي در زمینه اي به پشت گار خورد و هیوالي عظیم را مانند سایه با صداي تاپ خفه. یافت، چنان که زنده باشد می
هاي آبی و زرد گار را پوشاندند، او را احاطه کردند و چون  ي یک نفس کشیدن شعله فاصله به. نوري شدید قرار داد
آتش جلز و ولز کرد و همه جاي بدن جانور را . پیوستند هایی به نیستی می حشرات خون چون جرقه. موجی از او گذشتند

آتش براي . ید شد و بعد نیست شده بودگار در میان حرارت آبی ناپد. هایش مصرف کرد گرفته و آن را در میان شعله
  .شب ناگهان ساکت شده بود. بوي خزِ سوخته و دودي تیره در هوا معلق بود. مدتی چرخید و بعد آن هم نیست شد

ریزه رفته بود و درد پهلوي  هاي پشتش خاك و سنگ داخل بریدگی. ریچارد به شدت خسته و دردمند به زمین افتاد
شمشیر هنوز در دستش . خواست که آنجا دراز بکشد، نه چیزي بیشتر فقط می. سوزاند را می چپش با هر نفسی اعماقش

به خشمِ آن اجازه داد تا بگذارد که درد را . گذاشت تا نیروي آن در وجودش جاري شود و او را پایدار و تقویت کند. بود
  .نادیده بگیرد

 ".ممنونم گربه": ریچارد به سختی گفت. ي او مالید گونهگربه با زبان زبرش صورت ریچارد را لیسید و سرش را به 
  .هر دو به پایین خم شدند تا دست او را گرفته و براي بلند شدن کمکش کنند. زِد و کیالن باالي سرش ظاهر شدند

  ".بذارید خودم بلند بشم. زنید اگه این کارو بکنید بهم صدمه می! نه"

  "چی شده؟": زِد پرسید

  ".کنه خیلی درد می. م ضربه زدگار به پهلوي چپ"

. ریچارد از درد خودش را عقب کشید. هاي ریچارد را لمس کرد پیرمرد خم شد و با مالیمت دنده ".بذار نگاه کنم"
  ".تونه اون قدرا هم بد باشه نمی. بینم که بیرون زده باشه خوب، هیچ استخونی رو نمی"

زِد، این دیگه فریب ". او حق داشت. کار دردآور خواهد بود دانست که این ریچارد تالش کرد تا نخندد، چون می
  ".این دفعه جادو بود. نبود

باید . این دفعه جادو بود، اما اگه دارکن رال هم این طرفو نگاه کرده باشه، ممکنه اینو دیده باشه": جادوگر تأیید کرد
  ".تونم کمکی بکنم تکون نخور، بذار ببینم می. از این جا بریم
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در طرف دیگرش زانو زد و دستش را روي دست ریچارد گذاشت، روي همان دستی که شمشیر را نگه داشته کیالن 
وقتی که دست کیالن دست او را لمس کرد، ریچارد موجی از نیرو را از جانب شمشیر . بود، جادو را نگه داشته بود

ی احساس کرد که جادو درحال هشدار دادن به او به طریق. احساس کرد که او را از جا پراند و تقریباًنفسش را بند آورد
  .بود و سعی داشت از او محافظت کند

  .او نیرو را احساس نکرده بود. کیالن به او لبخند زد

هاي ریچارد و یک  کرد، یک دستش را روي دنده زِد همانطور که با صداي نرم، آرام و اطمینان بخشی صحبت می
داد، واکنش شمشیر در مقابل تماس کیالن با  انطور که ریچارد به زِد گوش میهم. ي او گذاشت انگشتش را زیر چانه
اند و او مشغول قرار دادن جادویی  هایش صدمه دیده اش به او گفت که سه تا از دنده دوست قدیمی. دستش را رها کرد

زِد به صحبت کردن به . داطرافشان بود که آنها را تا زمانی که بتوانند ترمیم شوند محکم نگه داشته و محافظت کن
ها ترمیم شوند از  کند اما تا زمانی که دنده همان روش مخصوصش ادامه داد و به ریچارد گفت که درد کاهش پیدا می

وقتی باالخره زِد . رسید که کلماتش اهمیتی نداشته باشند زِد بازهم صحبت کرد، اما به طریقی به نظر می. رود بین نمی
  .شود یچارد احساس کرد که گویی از خواب بیدار میبه کارش پایان داد، ر

شمشیر را غالف کرد . از پیرمرد تشکر کرد و روي پاهایش بلند شد. درد به مقدار زیادي کاهش یافته بود. او نشست
ال گربه را به کیالن داد تا آن را نگه دارد و خودش به دنب. و گربه را از روي زمین برداشته و دوباره از او تشکر کرد

هاي پشتش  بریدگی. ي مسیر پیدا کرد، جایی که کوله هنگام مبارزه افتاده بود اش گشت و آن را نزدیک لبه کوله
هنگامی که دو نفرِ . خواستند بروند کرد که به جایی رسیده باشند که می دردناك بودند اما وقتی فکري به حالشان می

  .و آن را در جیبش گذاشتکردند، دندان را از گردنش درآورد  دیگر نگاه نمی

او . رسید که با این سؤال مورد توهین واقع شده زِد به نظر می. اند ریچارد از دو نفر دیگر جویا شد که آیا آسیبی دیده
ریچارد به او . کیالن گفت که به لطف ریچارد حالش خوب است. آید نحیف نیست تأکید کرد که آن قدر که به نظر می

پشتی او جا  کیالن همانطور که گربه را در کوله. پرانی نشود رگز با او وارد یک دعواي سنگگفت که امیدوار است ه
به نوع . هایش انداخت ریچارد او را نگاه کرد که شنلش را برداشته و آن را روي شانه. داد لبخندي بزرگ به او زد می

  .شیداندی واکنش جادوي شمشیر در هنگامی که کیالن دستش را لمس کرده بود می

  ".بهتره که از اینجا بریم": زِد به آنها یادآوري کرد

ریچارد آنها را به داخل آن مسیري که  .بعد از حدود یک مایل، چندین مسیر کوچکتر با مسیرشان متقاطع شد
اکنون مسیرشان . اش را پاشید تا ردشان را پنهان کند جادوگر مقداري دیگر از غبار جادویی. خواست هدایت کرد می
. کردند، به طوري که ریچارد در جلو، کیالن در وسط و زِد در عقب بود تر بود، بنابراین در یک خط حرکت می اریکب
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با وجود این که این کار . رفتند، هر سه نفرشان نیم نگاهی محتاطانه به آسمان داشتند همانطور که در طول مسیر راه می
  .رفت ي شمشیر نگه داشته بود و راه می وي قبضهاي بود، اما ریچارد یک دستش را ر ناراحت کننده

-+ ---------  

ها روي درب محکم از جنس چوب بلوط و  سایهکرد،  هاي نزدیک به خانه را خم می در نور ماه همانطور که باد شاخه
ین ریچارد خواستند از حصار چوبی نوك تیز باال بروند، بنابرا کیالن و زِد نمی. ندشد عقب و جلو می اش لوالهاي آهنی

یک مشت بزرگ که  کرد تازه داشت دستش را براي در زدن دراز می. آنها را در طرف دیگر باقی گذاشت تا منتظر شوند
  .ریچارد خشکش زد. موهایش را گرفت و چاقویی به گلویش فشرده شد

  "چِیس؟": امیدوارانه نجوا کرد

دونی که نباید دزدکی بیاي  خوب می! یکن ار مینصفه شب داري دزدکی چه ک! ریچارد". دست موهایش را رها کرد
  ".ي من تو خونه

  ".خواستم تمام خونه رو بیدار کنم نمی. من دزدکی نمیومدم"

  "چقدرش مال خودته؟. جات خونیه همه"

 ".بهت احتیاج داریم. کیالن و زِد اون بیرون منتظرن. رو باز کن ت چیس، برو دروازه. انه باید بگم بیشترشمتأسف"
هاي بلوط قدم گذاشت و قفل دروازه را باز  ها و میوه داد با پاي برهنه روي ترکه در حالی که زیر لب فحش می چِیس

  .کرد و همه را به داخل خانه هدایت کرد

به . مشرب بود که همیشه لبخندي روي صورت بشّاشش داشت ، همسر چِیس، زنی مهربان و خوش1اما براندستون
ر حالی که شد، د که کسی را ترسانده، شرمنده می کرد اگر فکر می. چِیس باشد ي مقابل قطهکامالً ن سید کهر نظر می

رسید که هرگز چیزي او را  به نظر نمی. اگرچه اما از یک جهت شبیه چیس بود. شد روزِ چیس بدون این کار شب نمی
موهایش . آرام و خونسرد ایستاده بود در این موقع دیروقت در لباس خواب سفید و بلندش خیلی. غافلگیر یا آشفته کند

نشستند، براي آنها  هایی خاکستري داشت در پشت سرش بسته شده بود و همانطور که دیگران پشت میز می که رگه
هاي شب برایش عادي  هایی پوشیده از خون در نیمه به آنها لبخند زد، مثل این که داشتن مهمان. کرد چاي درست می

  .یس گاهی این امر ممکن بودالبته با وجود چ. بود

کیالن گربه را روي . اش آویزان کرد، گربه را بیرون آورده و او را به کیالن داد اش را از پشت صندلی ریچارد کوله
. زِد در طرف دیگر ریچارد نشست. دامنش گذاشت و هنگامی که پشت آن را نوازش کرد، گربه فوراً شروع به خرخر کرد

. انداخت و چند چراغ را که از تیرهاي ضخیم بلوط آویزان بودند روشن کرد ي درشتش تنه مچیس پیراهنی را روي نی
                                                           

1 Emma Brandstone 
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ها بر پهلوي  اسم بچه. چیس خودش درختان را قطع کرده بود، از آنها تیرك ساخته بود و خودش آنها را نصب کرده بود
آنها را در طول یی ساخته شده بود که ها اش یک آتشدان بود که از سنگ پشت صندلی. یکی از آنها کنده کاري شده بود

چیس براي هر . هرکدام از آنها شکل، رنگ و بافت منحصر به فردي داشتند. کرده بود آوري سفرش جمعهاي  سال
هایی را براي به دست  کرد که هر کدام از کجا آورده شده و این که او چه مصیبت داد، تعریف می کسی که گوش می

  .چوبی ساده پر از سیب در مرکز میزِ ستبرِ از چوب کاج قرار داشت ي یک کاسه. آوردنش کشیده

ها را دست به  عسل گذاشت، بعد فنجان ي ي سیب را برداشت و به جاي آن یک قوري چاي و یک کوزه اما کاسه
کند، کاري  هایش را تمیز اش را بچرخاند تا او بتواند زخم به ریچارد گفت که پیراهنش را دربیاورد و صندلی. دست کرد

که گویی در حال ساییدن یک  مالید داغ طوري پشت ریچارد را می دارِبا یک برس زِبر و آبِ کف. که براي اما نا آشنا نبود
  .کتري کثیف است

کرد و از درد  اش را گاز گرفت، گاهی نفسش را حبس می ریچارد لب پایینی، کرد همانطور که اما کارش را می
ها را  اما از بابت اذیت کردن او معذرت خواهی کرد، ولی گفت که باید تمام خاك .بست ا میچشمانش را تنگ کرده ی

ها را تمام کرد، پشت او را با یک حوله مالش داده و  وقتی که تمیز کردن بریدگی. شود بیرون بیاورد وگرنه بعداً بدتر می
ریچارد از بابت پوشیدن لباس . رایش آوردخشک کرد و مرهمی خنک را به پشتش مالید و چیس هم پیراهنی تمیز ب

  .داد بیشترِ اما به او می هاي خرسند بود، چرا که پیراهن حداقل نمادي از حفاظت را در برابر پرستاري

  "خواد؟ کسی چیزي براي خوردن می". اما به سه مهمانش لبخندي زد

زِد دوباره  .کیالن هردو نگاه بدي به او انداختند ریچارد و "..... خوب، من بدم نمیاد که". زِد یک دستش را بلند کرد
  ".ممنونم. خوایم ما چیزي نمی. نه". اش جمع کرد خود را در صندلی

کشید، به  چیس به طور واضح عذاب می. اما پشت سر چِیس ایستاد و با مهربانی انگشتانش را در موهاي او فرو برد
ي  باالخره به جلو خم شد و با استفاده از بهانه. دیگران را تحمل کندسختی قادر بود تا نمایش احساسات اما در جلوي 

  .ریختن چاي آن را متوقف کرد

شناختمت، استعداد خوبی براي دور موندن از  ریچارد، از وقتی که می". چِیس با اخم ظرف عسل را دور میز گرداند
  ".دادي رسه که استعدادت رو از دست ولی این اواخر به نظر می. دردسر داشتی

، یکی از دخترانشان، در چهارچوب اتاق ظاهر شد درحالی که چشمان 1قبل از این که ریچارد بتواند جواب دهد، لی
  .ي دختر آویزان شد لب و لوچه. چیس به طرف او ابرو درهم کشید. مالید هایش می خواب آلودش را با دست

  ".ا حاال دیدماي باشی که ت ترین بچه تو باید زشت": چیس آه کشید و گفت

                                                           
1 Lee 
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لی به طرف چیس دوید و بازوانش را دور پاي او انداخت، سرش . هاي آویزانِ دختر به لبخندي وسیع تبدیل شد لب
  .چیس موهاي او را به هم ریخت. را روي زانوي او گذاشت و محکم آن را بغل کرد

  ".بیا باهم برگردیم توي تختت، عزیز کوچولو"

ر می گربه". دختر به آن طرف میز رفت ".بیا اینجا صبر کن، لی": صداي زِد در آمد اي  زنه که هیچ بچه ي پیر من غُ
شناسی که آقاي گربه بتونه  اي رو می تو بچه". لی یک نگاه دزدکی به دامن کیالن انداخت ".نداره تا باهاش بازي کنه

  "بره پیشش؟

  "!گذره خوش می پیش ما بهش! تونه اینجا بمونه اون می! زِد". چشمان دختر گشاد شد

  ".مونه واقعاً؟ خوب پس، اون براي مدتی اینجا می"

  ".خیلی خوب لی، باهم بریم به تختت": اما گفت

تونی یه لطفی بهم بکنی؟ تو هیچی لباس سفري نداري که کیالن بتونه قرض  اما، می". ریچارد نگاهش را باال آورد
  "بگیره؟

هاش براي لباساي من زیادي پهنه، و پاهاشم خیلی بلنده، ولی فکر کنم  خوب، شونه". اما نگاهی به کیالن انداخت
بیا ". لبخند گرمی به کیالن زد و دستش را به طرف او دراز کرد ".دختراي بزرگم چیزایی داشته باشن که بدرد بخوره

امیدوارم گربه برایت ". تکیالن گربه را به لی داد و دست دیگر او را گرف ".تونیم پیدا کنیم عزیزم، بذار ببینیم چی می
  ".اون اصرار داره که باهات توي تختت بخوابه. مشکلی درست نکنه

  ".اوه، نه، اشکالی نداره": لی با اشتیاق گفت

  .رفتند، اما عمداً در را بست درحالی که از اتاق بیرون می

  "خوب؟". چِیس یک جرعه چاي خورد

دونه  دونی؟ اوضاع از اون چیزي که اون می کرد که می حبت میاي که برادرم در موردش ص ي توطئه خوب، درباره"
  ".خیلی بدتره

  ".که این طور": چیس به طور مبهم گفت

. زد ي صیقلی برق می تیغه. ریچارد شمشیر حقیقت را از غالفش بیرون کشید و آن را روي میز بین خودشان گذاشت
گذاشت تا شمشیر در کف . با نوك انگشتانش بلند کردچیس به جلو خم شد و آرنجش را روي میز گذاشت، شمشیر را 

ي حقیقت بر دو طرف دسته کشید و در ادامه  دستش بچرخد، آن را از نزدیک بررسی کرد، انگشتانش را روي کلمه
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صورتش چیزي بیش از کنجکاوي مالیمی را . ي آن را امتحان کرد دستش را بر دوطرف تیغه حرکت داد و تیزي دو لبه
  .داد لو نمی

تا حاال ندیدم که اسمو . شه غیر معمول نیست که روي یه شمشیر اسم بذارن، ولی معموالً اسم روي تیغه حک می"
  .چیس بعد از این منتظر بود تا فرد دیگري چیزي در ادامه بگوید ".روي دسته حک کنن

  ".این چیه دونی که چیس، تو قبالً این شمشیرو دیدي، خودت می": وار گفت ریچارد با لحنی سرزنش

مسأله اینه که ". چشمان او محکم و مصمم باال آمدند ".دیدم، ولی هیچ وقت از این نزدیکی ندیده بودمش"
  "کنه؟ ریچارد، این پیش تو چه کار می

  ".ي یه جادوگر بزرگ و شریف به من داده شده این به وسیله". ریچارد با همان نگاه محکم به او خیره شد

  "اي، زِد؟ تو این وسط چه کاره". به زِد نگاه کرد. اقالنه درهم فرو رفتپیشانی چیس از اخمی ع

  ".من کسی هستم که اینو بهش دادم". زِد با لبخند کوچکی بر لبانش به جلو خم شد

: نجواکنان گفت. اش به عقب تکیه داد داد، در صندلی چِیس در حالی که سرش را آرام و به نشان دیرباوري تکان می
  ".کر، باالخره یه جستجوگر واقعیارواح رو ش"

  ".من باید یه چیزایی رو در مورد مرز بدونم. ما وقت زیادي نداریم": ریچارد گفت

ي باالي  یک بازویش را روي طاقچه. رفت، آه بلندي کشید شد و به طرف آتشدان می چِیس درحالی که بلند می
ندند در حالی که مرد قوي هیکل به چوب محکمِ طاقچه دو نفر دیگر منتظر ما. ها خیره شد بخاري گذاشت و به شعله

  .کند کلماتش را انتخاب کند زد، چنان که گویی سعی می ناخونک می

  "دونی شغل من چیه؟ ریچارد، می"

  ".مردم رو براي خیر و صالح خودشون از مرز دور نگه داري". ریچارد شانه باال انداخت

  "ها راحت شد؟ نی چطور باید از دست گرگدو می". چیس سرش را به نشان نفی تکان داد

  ".فکر کنم این که بري بیرون و شکارشون کنی"

این طوري ممکنه بشه چندتایی رو از بین برد، ولی تعداد بیشتري ". مرزبان دوباره سرش را براي رد کردن تکان داد
متري گرگ داشته باشی باید غذاشون رو خواي تعداد ک اگه واقعاً می. مونه به دنیا میان و در آخر همون تعداد برات می

اگه غذاي کمتري باشه توله گرگ کمتري هم . تره این آسون. ذاري ها تله می مثالً بگیم که براي خرگوش. شکار کنی
  ".کنم ها رو شکار می من خرگوش. شغل من اینه. در آخر تعداد کمتري گرگ داري. به دنیا میاد
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  .ز وجودش عبور کردریچارد موجی از ترس را حس کرد که ا

کنن که این فقط یه سري قانون  اونا فکر می. کنن، یا این رو که شغل ما چیه بیشتر مردم مرز رو درك نمی"
کنن که  خیلیاي دیگه فکر می. تر ترسن، بیشتر افراد مسن خیلیا از مرز می. کنیم ست که ما داریم به زور اجرا می احمقانه

کنیم تا از مرزبانا  ترسن، بنابراین ما کاري می اونا از مرز نمی. ي شکار میرن اونجادونن صالحشون به چیه و برا می
اونا از این خوششون نمیاد اما به خاطر ترس از ما . داریم این براشون یه چیز واقعیه و ما هم واقعی نگهش می. بترسن
ر دربرنتو براي تعداد کمی این یه بازیه، تا ببینن می. کنن شون رو حفظ می فاصله سما انتظار نداریم که . نن از این کار ق
چیزي که برامون مهمه اینه که تعداد کافی از اونا رو بترسونیم تا . دیم شونو بگیریم؛ اصالً چندان اهمیتی هم نمی همه
  .تر بشن ي کافی خرگوش نداشته باشن تا قوي هاي توي مرز به اندازه گرگ

هر کسی که اون قدر احمق باشه که . با جلوگیري از ورودشون به داخل مرز کنیم، اما نه ما از مردم حافظت می"
شغل ما اینه که بیشترشون رو دور نگه داریم، مرز رو به حد کافی ضعیف نگه . این کارو بکنه کمکی از ما براش برنمیاد

چیزایی رو دیدن که از اون جا ي مرزبانا  همه. ي افراد دیگه رو بگیرن داریم تا چیزاي داخلش نتونن بیان بیرون و همه
ممکنه حکومت برادرت . شدن اخیراً چیزاي بیشتر و بیشتري آزاد می. کنیم؛ اما دیگران نه ما هممون درك می. آزاد شدن

. کنن؛ وفاداري ما به اونا نیست؛ نه به اونا و نه به هیچ کدوم از دستورات قانون حقوق ما رو بده، اما اونا هم درك نمی
ما خودمون رو یه حکومت . ي ما اینه که از مردم در مقابل چیزایی که از تاریکی بیرون میان محافظت کنیم هتنها وظیف

این طوري اوضاع . کنیم که با شغلمون تداخل نداشته باشه وقتی به دستورات عمل می. کنیم خودمختار فرض می
کنیم، دستورات خودمون رو اجرا  رو تبعیت می مونه، اما اگه وقتش برسه، خوب، ما اهداف خودمون دوستانه باقی می

  ".کنیم می

در نهایت، تنها یه نفر هست که ما از دستوراتش پیروي ". او دوباره پشت میز نشست، روي آرنجش به جلو خم شد
او شمشیر را در دستان بزرگش  ".اون فرد جستجوگر حقیقیه. تر اونه کنیم، چون اهداف ما بخشی از اهداف بزرگ می
من زندگی و وفاداریم رو به جستجوگر تقدیم ". داشت و آن را به طرف ریچارد گرفته و در چشمانش نگاه کرد نگه
  ".کنم می

اي به جادوگر نگاه کرد، بعد دوباره به  دقیقه ".ممنونم، چِیس". ریچارد که تحت تأثیر قرار گرفته بود عقب نشست
  ".خوام ی اتفاق افتاده، و بعدش بهت میگم که چی میگیم که چه چیزای حاال بهت می". طرف مرزبان برگشت

خواست تا چِیس از همه چیز خبر داشته  ریچارد می. ریچارد و زِد با هم هر چه را که اتفاق افتاده بود تعریف کردند
انتخاب اي قابل قبول نیست، این که مجبورند پیروز شوند یا بمیرند، این که این  کاره باشد، تا درك کند که تالش نیمه

کرد،  کردند چِیس از یکی به دیگري نگاه می همینطور که آن دو صحبت می. آنها نیست بلکه انتخاب دارکن رال است
ن را تعریف می گفتند درك می اهمیت چیزهایی را که به او می ي  کردند، قیافه کرد و هنگامی که داستان جادوي اورد
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او را در مورد درستی این مطلب متقاعد کنند؛ او مردي بود که بیشتر از  آنها مجبور نبودند تا. وحشتناکی به خود گرفت
  .او تعداد کمی سوال پرسید و با دقت گوش داد. کردند به چشم خود دیده بود چیزي که آنها فکر می

ر کرد تا این که قاه  انفجار خنده. از شنیدن ماجراي کاري که زِد با اوباش کرده بود لذت برد قاهش به اش اتاق را پ
  .هاي چشمانش منتهی شد اشک

کیالن یک لباس جنگلی مناسب پوشیده بود، شلوار سبز تیره با . در باز شد و کیالن و اما به داخل نور قدم گذاشتند
ي کمري مال  ها و کیسه چکمه. ي خوب اي سوخته، یک شنل تیره و یک کوله یک کمربند پهن، پیراهنی به رنگ قهوه

با این حال، موهایش، صورتش، هیکل و . رسید که آماده است تا تمام عمر را در جنگل بگذراند ر میبه نظ. خودش بودند
  .گفت که چیزي بیش از این است بیش از همه رفتارش می

  ".راهنماي من". ریچارد او را به چِیس معرفی کرد

  .چِیس یکی از ابروهایش را باال برد

اما دوباره پشت همسرش برگشت، . یچارد فهمید که او قضیه را فهمیده استاش، ر اما شمشیر را دید و از روي قیافه
. خواست تا نزدیک او باشد ي چیس گذاشت و می دیگر به موهاي او دست نزد، بلکه یک دستش را به سادگی روي شانه

اتفاقات آن شب را ریچارد شمشیر را غالف کرد و درحالی که باقی . دانست که امشب دردسر به مالقاتشان آمده اما می
وقتی که صحبت ریچارد تمام شد، براي چند دقیقه همگی در سکوت . کرد، کیالن آمد و پهلویش نشست نقل می
  .نشستند

  "تونم بهت بکنم، ریچارد؟ من چه کمکی می": باالخره چیس پرسید

کدوم ". مدندچشمان چِیس به تندي باال آ ".بهم بگو گذرگاه کجاست": ریچارد به آرامی ولی محکم گفت
  .قدیمش هنوز مشهود بود  حالت دفاعی "گذرگاه؟

 ".دونم که دقیقاً کجاست، و وقت ندارم تا بگردم دونم، فقط نمی من درموردش می. شه گذرگاهی که از مرز رد می"
  .شود ها وقت نداشت و حس کرد عصبانیتش برانگیخته می ریچارد براي این بازي

  "کی اینو بهت گفته؟"

  "!سؤال جواب بده به! چِیس"

  ".برمتون اونجا خودم می. یه شرط داره". مرد دیگر کمی لبخند زد

  ".این کار ضروري نیست". خطر براي چیس امري عادي بود، اما این یکی فرق داشت. ها فکر کرد ریچارد به بچه
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دونید که دارید  ه نفر نمیشما س. اون جا جاي خطرناکیه. این به خودم مربوطه". چِیس با نگاهش او را ارزیابی کرد
خواید  اگه می. ي مسؤولیت منه و مرز هم حوزه. فرستم من شما رو تنها اون جا نمی. ندازید خودتونو توي چه خطري می
  ".که بهتون بگم، پس من میام

د هیچ ریچار. زد و زمان ارزشمند بود چِیس بلوف نمی. اي روي این موضوع فکر کند همه صبر کردند تا ریچارد دقیقه
  ".چِیس، باعث افتخارمونه که تو باهامون باشی". انتخاب دیگري نداشت

 1ي پلید به اسم ساوثیوِن اون توي یه منطقه. ي شاهیه اسم گذرگاه، دریچه". دستش را روي میز کوبید ".خوبه"
که شما عجله دارید این از اونجایی . اگه از مسیر هاوکرز بریم چهار یا شایدم پنج روز با اسب تا اون جا راهه. هست

اما . شما سه نفر به یکم خواب احتیاج دارید. شه تا چند ساعت دیگه هوا روشن می. خواید ازش بریم همون راهیه که می
  ".کنیم و من لوازم سفر رو آماده می

    

                                                           
1 Southaven 
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  فصل دوازدهم

  

ي پایین  حانه به سمت طبقهرسید تازه به خواب رفته است که اما او را بیدار کرد و همه را براي صب به نظر می
ها داشتند با  خورشید هنوز باال نیامده بود، هیچ کس دیگري نیز در خانه بلند نشده بود، اما جوجه خروس. هدایت کرد

اما با لبخندي بر . عطر غذا باعث شد که ریچارد بالفاصله گرسنه شود. کردند بانگشان روشنایی روز جدید را اعالم می
ي مفصلی کشید و گفت که چِیس غذایش را خورده و در حال بار  ندي با نشاط لبخند دیشب، صبحانهلب، البته نه لبخ

به این نتیجه رسید که . اش جذاب است معمولی کرد که کیالن در لباس غیر ریچارد همیشه فکر می. هاست کردن اسب
کردند و زِد چپ و  ها صحبت می ي بچه درحالی که کیالن و اما درباره. کاهد اي از جذابیتش نمی لباس جدیدش ذره

  .کرد، ذهن ریچارد نگران آن چیزي بود که در پیش است راست از غذا تعریف می

ر کرد، نور اتاق کمتر شد اي ترسید و از جایش  کیالن با دیدن او لحظه. هنگامی که هیکل چِیس چهارچوب در را پ
اي رنگی پوشیده بود، با یک شلوار، چکمه و شنلی  رمیِ قهوهچِیس یک زِرِه زنجیرباف روي کت بدون آستین چ. پرید

اي  اي قرار داده بود که با سگک نقره پوشِ سیاه رنگی را پشت کمربند پهن و تیره هاي زره دستکش. سیاه رنگ و ضخیم
ي مسلح هایی که همه جاي لباسش با بندهایی بسته شده بود برا سالح. بزرگی مزین به آرم مرزبانان محکم شده بود

رسید؛ اما بر روي چیس  بر روي یک مرد معمولی این پوشش احمقانه به نظر می. کردن یک لشگر کوچک کافی بودند
. کند مرگبار است هایی که حمل می او تصویري از نهایت تهدید و خطر بود، فردي که با تک تک سالح. ترسناك بود

ي جعلیِ یک فرد ساده،  اولی چهره. دو را به صورت داشت ي اصلی داشت که بیشتر اوقات یکی از آن چِیس دو چهره
ي دوم  امروز چهره. خواهد در یک کشتار شرکت کند داد که گویی می توجه بود، دومی او را طوري نشان می نادان و بی

  .را به صورت داشت

به او زد و پیشانیش را زِد لبخند پهنی  ".مرغ سرخ شده": در هنگام بیرون رفتن، اما یک بقچه به زِد داد و گفت
ریچارد خم شد و اما را به . ها بازگردانده شوند کیالن اما را در آغوش گرفت و قول داد که ترتیبی دهد تا لباس. بوسید

ي شوهرش زد که چیس نیز با  اي به گونه او بوسه ".مواظب باش": اما در گوشش زمزمه کرد. گرمی در آغوش گرفت
  .بخشندگی آن را پذیرفت

ریچارد که چاقویش . دار به کیالن داد و به او گفت که آن را همیشه همراهش داشته باشد چِیس یک خنجر غالف
انگشتان چِیس با مهارت در میان بندهاي در . را در خانه جا گذاشته بود، درخواست کرد که او نیز یک چاقو قرض بگیرد

  .کرد و یک چاقو به ریچارد داد خواست پیدا کرد، آن را آزاد هم پیچیده، بندي را که می

  "ي اونا احتیاج پیدا کنی؟ کنی به همه فکر می". ها انداخت کیالن نگاهی به تمام سالح

  ".کردم داشتم، مطمئنم که احتیاج پیدا می اگه اونا رو برنمی". چِیس لبخندي یک طرفی به او زد
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چارد در آخر، با سرعتی مناسب و راحت قدم گروه کوچک به هدایت چیس در جلو، پشت سرش زِد، بعد کیالن و ری
یک شاهین باالي سرشان در آسمان . صبح پاییزيِ روشنی بود و سرماي کمی در هوا بود. در جنگل هارتلند گذاشتند

  .ریچارد با خودش فکر کرد که این نشانه کامالً غیر ضروري بود. اي اخطار دهنده در ابتداي یک سفر زد، نشانه چرخ می

ي هارتلند را پشت سر گذاشته و به جنگل وِن باال رسیده بودند، وارد مسیر هاوکرز در پایینِ  هاي صبح دره تا نیمه
رانت شده و به سمت جنوب چرخیده بودند، در حالی که ابر مار شکل به آرامی در تعقیبشان بود دریاچه ریچارد . ي ت

از این که مجبور بودند براي گذشتن از مرز، این همه . کند ها دور می ي چِیس و بچه خوشحال بود که آن را از خانه
اما چِیس گفته بود که اگر . مسافت را به سمت جنوب سفر کنند آشفته بود، چرا که وقت برایشان بسیار ارزشمند بود

  .خبر است گذرگاه دیگري وجود داشته باشد، او از آن بی

عبور از میان آنها مانند عبور از میان یک . داد ال میجنگلِ درختان سخت چوب جاي خود را به درختان کاج کهنس
آوري باال رفته بودند و ریچارد  ها از آنها بیرون بزنند، تا ارتفاعات سرگیجه ها قبل از این که شاخه ي درخت تنه. دره بود
اغلب در  او. کرد همیشه در هنگام سفر احساس راحتی می. کرد ي عظیم درختان کهنسال احساس کوچکی می در سایه

شد تا این سفر نیز مانند دفعات دیگر به نظر  کردند باعث می حال سفر کردن بود و این جاهاي آشنا که از آنها عبور می
  .جاهایی خطرناك. رفتند که او هیچ وقت نرفته بود آنها به جاهایی می. برسد، اما این مسافرت مثل بقیه نبود

شد تا ریچارد به فکر فرو برود، چِیس  همین امر به تنهایی باعث می. دچِیس نگران بود و به آنها هشدار داده بو
  .شود کرد که چِیس بیش از حد کم نگران می در واقع ریچارد اغلب فکر می. دلیل نگران شود کسی نبود که بی

ا دندان چِیس چون شبحی سیاه رنگ، سوار بر اسبش، ت. رفتند ریچارد سه نفر دیگر را تماشا کرد که سواره پیش می
ها از او  اي، بچه کرد و کسانی که در تعقیبشان بود، ولی به گونه مسلح، و مورد ترس مردمی که از آنها حفاظت می

اي بیش از یک لبخند،  ادعا و فروتن، به ندرت با خنده پیکر الغر یک جادوگر، زِد ترکه مانند، بی. وحشتی نداشتند
ه چیزي بیش از یک بقچه مرغ سرخ شده را با خود همراه نداشته باشد، ولی موهاي سفید و ردایی ساده، راضی به این ک

و کیالن، دلیر، مصمم و داراي قدرتی . داند چه چیزهاي دیگر صاحب قدرت استفاده از آتش جادوگري و کسی چه می
ي آنها دوستانش  هر سه. مرموز، کسی که فرستاده شده تا یک جادوگر را تهدید کرده و مجبور به نامیدن جستجوگر کند

کرد که کدام یک  با خودش فکر می. کردند ي خودش او را پریشان و ناآرام می با این حال هرکدامشان به شیوه. بودند
آن . کردند کردند، با این حال همزمان او را هدایت می آنها بدون هیچ چون و چرایی او را همراهی می. تر است خطرناك

و هنوز هیچ کدام از آن گروه کوچک، . د که با جانشان از جستجوگر محفاظت کنندسه، همگی شان، قسم خورده بودن
  .رسید مأموریتشان به طور کلی به نظر ناامیدانه می. به تنهایی یا با هم، حریفی براي دارکن رال نبودند

بعد از . کرد می هر از چندي استخوانی را از روي شانه هاش به عقب پرتاب. زِد به همین زودي سراغ مرغ رفته بود
چِیس نپذیرفت و همینطور پیوسته اطرافشان را زیر نظر . اي هم به دیگران تعارف کند مدتی به ذهنش رسید که تکه

مرغ خیلی بیشتر از آنکه ریچارد . دو نفر دیگر پذیرفتند. کرد، به سمت مرز داشت، توجه خاصی به سمت چپ جاده می
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. تر شد، ریچارد اسبش را جلوتر برد و کنار کیالن حرکت کرد ه جاده پهنهنگامی ک. کرد دوام آورده بود فکر می
زد  تر شده بود، کیالن ردایش را درآورده بود و لبخند مخصوصش را که هرگز به فرد دیگري نمی همانطور که روز گرم
  .به ریچارد تحویل داد

  "د اون ابر بکنه؟تونه کاري در مور زِد، یه جادوگر می": فکري به ذهن ریچارد رسیده بود

فکر کنم . این فکر قبالً به ذهنم رسیده بود":پیرمرد چپ چپ نگاهی به باال انداخت، بعد دوباره به ریچارد نگاه کرد
خواهم یه تیم جستجو  نمی. ي چِیس دور بشیم خوام یه مدت دیگه صبر کنم تا بیشتر از خانواده یه راهی باشه، ولی می
  ".رو بفرستم طرف اونا

هر چهار نفر . شناخت ده بود که به یک زوج پیر رسیدند، مردمی جنگل نشین که چیس آنها را میعصر ش
کرد،  چِیس در حالی که چرم لباسش جیرجیر می. هایشان را براي مدتی نگه داشتند تا مرزبان با آن دو صحبت کند اسب

ي چیزهایی که از مرز  کردند که درباره میداد که شایعاتی را تکرار  آسوده روي اسبش نشسته بود و به آنها گوش می
چِیس با آن زوج . دانست که این حرفها چیزي بیش از شایعه هستند ریچارد حاال می. آیند شنیده بودند بیرون می

او به آنها . کرد، با این حال آنها به وضوح از او ترسیده بودند محترمانه رفتار کرد، همانطور که با بیشتر مردم رفتار می
  .ت که مشغول رسیدگی به این مسئله است و به آنها توصیه کرد که شب را در خانه بمانندگف

تا مدت درازي بعد از تاریکی هوا به راهشان ادامه دادند و پس از آن در پناه یک کاج اردو زدند، صبح روز بعد 
ارد و کیالن هر دو همانطور که ریچ. شد، دوباره به راه افتادند هاي مرز روشن می همانطور که آسمان از پشت کوه

ها کاسته شد و همانطور که در مسیرشان به سمت جنوب از میان  از تعداد درخت. کشیدند کردند، خمیازه می سواري می
هایی باز و وسیع از مرغزارهایی روشن و سبز با بویی مطبوع در زیر درخشش  کردند، منطقه هاي سرسبز عبور می تپه

کرند که  گهگاه از مزارعی کوچک عبور می. کرد هاي مرز دور می اده بطور موقت آنها را از کوهج. آفتاب پدیدار شدند
  .کردند صاحبان آنها با دیدن زِد خودشان را گم و گور می

او هشیارانه مراقب بود و به . شد منطقه براي ریچارد که به ندرت تا این حد به جنوب سفر کرده بود، ناآشناتر می
بعد از آنکه در آفتاب گرم، نهاري سرد خوردند، جاده به . کردند توجه داشت هایی که از کنارشان عبور می عالئم و نشانه

کم با  ها زاویه گرفت، تا این که در اواخرِ بعدازظهر به قدري به مرز نزدیک شده بودند که کم طور پیوسته به سمت کوه
حتی خورشید خیلی . هاي مار کشته شده بودند ي تاك یلهشدند که بوس هاي خاکستري رنگ درختانی مواجه می اسکلت
کرد، رفتارش سردتر و  همانطور که چِیس همه چیز را با دقت بررسی می. توانست جنگل متراکم را روشن کند کم می
ا گشت، اسبش ر کرد و به دنبال رد پاها  چند مرتبه از اسبش پیاده شد و در حالی که زمین را بررسی می. تر میشد خشن

  .کشید به دنبال خود می
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آب، گل آلود و سرد بود و با جوش و خروشی کُند . ها به پایین جاري بود آنها از جویباري عبور کردند که از میان کوه
باقی آنها منتظر شدند، به یکدیگر . ها نگاه کرد چیس متوقف شد و نشست، با دقت به داخل سایه. رفت به جلو می

مرزبان . ها را که در هوا پخش بود، تشخیص داد ریچارد بوي پوسیدگی تاك. ز چشم دوختندنگاهی کردند و به طرف مر
  .آنها را کمی جلوتر برد، بعد از اسبش پیاده شد و روي زمین چمباتمه زده و مشغول بررسی زمین شد

  ".منتظر بمونید": به طرف آنها برگشت و فقط گفت. وقتی که ایستاد، افسار اسبش را به زِد داد 

هاي  اسب بزرگ کیالن در حالی که علف. آنها در سکوت نشستند و او را تماشا کردند که در میان درختان ناپدید شد
  .ها را از خود دور کرد جویید، با لرزاندن بدنش مگس روي زمین را می

وام شما سه خ می": دار سیاه رنگش را به دست کرده و افسار را از دست زِد گرفت هاي زره چیس برگشت، دستکش
  ".توي جاده بمونید و از اون خارج نشید. منتظر من نمونید و جایی توقف نکنید. نفر به راهتون ادامه بدید

  "چی شده؟ چی پیدا کردي؟": ریچارد پرسید

من میرم تا چیزایی که باقی مونده رو . گرگا اینجا تغذیه کرده بودن":چیس برگشت و نگاه عبوسی به او انداخت
چیزي رو که گفتم . باید یه چیزي رو چک کنم. تا کنم، بین مرز و شما سه بعدش هم خارج از جاده حرکت میدفن کنم، 
اگه فکر کردید . هاتون رو ندوونید، اما سرعتتون رو هم کم نکنید و نگاهتونو تیز نگه دارید اسب. توقف نکنید. یادتون نره

تونید  کنم و شما هیچ وقت نمی دونم دارم چه کار می من می. دیدکه من خیلی دیر کردم، هرگز برنگردید تا دنبالم بگر
  ".تا اونموقع به راهتون ادامه بدید و داخل جاده بمونید. گردم پیشتون خودم هر وقت که بتونم برمی. منو پیدا کنید

سطح زمین را  هاي چمنِ هاي اسب تکه سم. او سوار شد، سر اسبش را برگرداند و آن را وادار کرد تا چهارنعل بتازد
  "!راه بیفتید": هایش فریاد کشید چِیس از روي شانه. کند و به باال پرتاب کرد

شد، ریچارد او را دید که دستش را به سمت شمشیر کوتاهی که با بندي به  همانطور که در میان درختان ناپدید می
رفت تا چیزي  او نمی. گفت چِیس دروغ می دانست که ریچارد می. شانه هایش متصل بود باال آورد و آن را بیرون کشید

ریچارد دوست نداشت تا بگذارد که دوستش اینگونه به تنهایی از او جدا شود، اما چِیس بیشتر عمرش را به . را دفن کند
دانست که چه کاري براي محافظت از آنها  کند، می دانست که چه کار می تنهایی در اینجا کنار مرز گذرانده بود و می

  .ریچارد مجبور بود به قضاوت او اعتماد کند. است الزم

  ".شنیدید که چی گفت، بیاین بریم": جستجوگر گفت

هایی که از زمین بیرون  ي صخره کردند، اندازه همانطور که آن سه در میان جنگل مرزي سوار بر اسب حرکت می
درختان بقدري متراکم شده بودند که نور . کرد شد و راه آنها را به اینطرف و آنطرف منحرف می تر می زده بودند، بزرگ

ریچارد از این که همه چیز . خورشید به کلی از جنگلِ ساکن تبعید شده بود و جاده تونلی شده بود از میان درختان انبوه
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کردند، همگیشان  آمد، همانطور که آنها با سرعت حرکت می را اینگونه نزدیک به خودش حس کند، خوشش نمی
کرد تا  هایی که در عرض جاده آویزان بودند، آنها را مجبور می شاخه. میق سمت چپشان را زیر نظر داشتندهاي ع سایه

توانست در جنگلی به این تراکم  گنجید که چِیس چگونه می در تصور ریچارد نمی. هنگام عبور سرشان را پایین بگیرند
  .حرکت کند

خواست تا خودش را بین او و مرز قرار  چپ کیالن راند، می وقتی که جاده به حد کافی پهن شد، ریچارد در سمت
رداي کیالن خیلی . او افسار را به دست چپش نگه داشته بود تا دست راستش براي کشیدن شمشیر آزاد باشد. دهد

  .ي چاقویش نگه داشته محکم به دورش پیچیده شده بود، اما ریچارد دید که او یک دستش را نزدیک دسته

اي آمد، چیزي شبیه به صداي یک گله گرگ، فقط با این تفاوت که  دور در سمت چپشان صداي زوزه اي از فاصله
  .این صداي چیزي از موجودات مرز بود. ها گرگ نبودند این

آنها مجبور بودند . خواستند بدوند ها ترسیده بودند و می اسب. هر سه نفر به سرعت سرشان را به طرف صدا برگردانند
ها را بگیرند، اما همزمان آن قدر آزادي به آنها بدهند که یورتمه  را محکم نگه دارند و جلوي سرعت اسبتا افسارها 

کرد، اما چِیس به صراحت گفته  او میل شدید به فرار کردن را حس می. کرد ها را درك می ریچارد احساس اسب. بروند
وقتی . یلی داشته، بنابراین آنها سرعتشان را محدود کردنددلحتماً  چیس. ي دویدن بدهند ها اجازه بود که نباید به اسب

کرد، وادار کردن خودش به  ها با صداي فریادهاي وحشتناکی مخلوط شد که موهاي پشت گردنش را سیخ می که زوزه
به هایی وحشی بودند، فریادهایی از روي نیاز  فریادها، فغان. تر شد ها بشود به مراتب سخت این که مانع دویدن اسب

ي آنها تقریباًحدود یکساعت به حالت یورتمه پیش رفتند، اما به نظر  هر سه. کشتن، فریادهایی با اصرار و از ته دل
آمد جز این که در همان حال که حرکت  هیچ کاري از دستشان برنمی. کرد رسید که صداها آنها را تعقیب می می
  .ندکردند، ادامه دهند و به جانوران وحشی مرز گوش ده می

چیس در آن . ریچارد که دیگر قادر به تحمل نبود، افسار اسبش را کشیده و آن را نگه داشت و رو به درختان کرد
توانست بیش از این تحمل کند که اجازه دهد دوستش به تنهایی با آن مقابله  او نمی. میان با جانوران وحشی تنها بود

  .کرد باید به او کمک می. کند

  ".ید به حرکت ادامه بدیم، ریچاردما با": زد چرخید

  ".تونیم بذاریم تنهایی این کارو بکنه نمی. اون ممکنه توي دردسر افتاده باشه"

  ".این شغل اونه، بذار کارشو بکنه"

  "!االن شغلش این نیست که مرزبان باشه؛ شغلش اینه که ما رو به گذرگاه برسونه"
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اون قسم . این همون کاریه که اون داره انجام میده، ریچارد": گفتجادوگر اسبش را به عقب برگرداند و با مالطفت 
باید . ده، ترتیبی میده که تو به گذرگاه برسی این کاریه که اون داره انجام می. خورده تا با جونش از تو محافظت کند

براي همین . کنه می چیس اینو درك. تر از جون یه نفره کاري که تو داري انجام میدي مهم. ت فرو کنی اینو توي کله
  ".گفته که دنبالش برنگردیم

تونم کمک  تو از من انتظار داري بذارم یه دوست خودشو به کشتن بده، اونم جایی که می":شد ریچارد باورش نمی
  "کنم تا مانع این اتفاق بشم؟

  .شد تر می ها نزدیک صداي زوزه 

  "!من ازت انتظار دارم که نذاري اون به خاطر هیچی بمیره"

  ".ولی شاید ما بتونیم سرنوشت اونو تغییر بدیم": ریچارد به دوست پیرش خیره شد

  .کوفتند هایشان را به زمین می ها با ناآرامی سم اسب ".و شایدم نه"

خواي  حق با زِده، کار شجاعانه این نیست که دنبال چِیس بریم، ادامه دادن به راهت در حالی که می": کیالن گفت
  ".ست هکمک کنی شجاعان

ممکنه ":با عصبانیت به طرف کیالن نگاه کرد. دانست که حق با آنهاست، اما از پذیرفتن آن نفرت داشت ریچارد می
  "خواستی من چکار کنم؟ اونموقع می! یه روزي خود تو توي موقعیت اون باشی

  ".خواستم که به راهت ادامه بدي ازت می":کیالن به آرامی او را نگاه کرد

صورت . تر شده بود فریادهاي از سمت جنگل نزدیک. دانست که چه بگوید اخم به او خیره شد و نمیریچارد با 
  .داد کیالن هیچ احساسی را نشان نمی

کنم  شه، تعجب نمی کنه، چیزیش نمی ریچارد، چِیس همیشه این کارو می": زِد با لحنی اطمینان بخش پیشنهاد داد
بعضی از . شناسی تو که چِیسو می. کنه تان خوب براي تعریف کردن پیدا میبعداً یه داس. اگه بهش خوش هم بگذره

  ".داستاناش حتی ممکنه راست باشن

اي زد و جلوتر از بقیه به راه افتاد،  به اسبش ضربه. ریچارد از دست آن دو عصبانی بود، و همینطور از خودش
گذاشتند و اجازه دادند تا اسبش جلوتر از آنها یورتمه آنها او را به حال خودش باقی . خواست بیش از این بحث کند نمی
. کیالن یک مرزبان نبود. کرد تواند او را اینگونه تنها بگذارد، خشمگینش می کرد ریچارد می این که کیالن فکر می. برود

این . شوند ي آنها ممکن بود به این معنا باشد که بگذارد تا آنها کشته آمد که نجات همه ریچارد از این خوشش نمی
  .خواست تا با عقل جور دربیاید حداقل او نمی. آمد اصالً با عقل جور درنمی
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. بعد از مدتی فریادها از عقب بیشتر فاصله گرفتند. هاي میان درختان را نادیده بگیرد سعی کرد تا فریادها و زوزه
ی یک موش، فقط درختانِ درهم پیچیده و اي و نه خرگوشی یا حت رسیدند، نه پرنده درختان، عاري از زندگی به نظر می

. شنود با دقت گوش داد تا مطمئن شود که صداي آمدن دو نفر دیگر را می. شدند ها دیده می هاي خاردار و سایه بوته
بعد از مدتی متوجه شد که فریادها متوقف . خواست با آنها رودررو شود خواست رویش را برگرداند و نگاه کند؛ نمی نمی
  .ست یا نه دانست که این نشان خوبی نمی .اند شده

احساس درماندگی . است، این که فقط براي دوستش نگران بوده، اما نتوانست متأسفخواست به آنها بگوید که  می
بود، نه یک احمق، و خود را درگیر چیزي که    ها او رئیس مرزبان. به خودش گفت که چیس حالش خوب است. کرد می

کرد که  کرد که آیا چیزي هست که چیس از پس آن برنیاید؟ فکر می با خودش فکر می. کرد د نمینتواند از پسش برآی
  .اگر اتفاقی براي چیس بیافتد، آیا قادر است آن را به اما بگوید

نه تنها خوب بود بلکه از ریچارد . چِیس حالش خوب بود. داد که تخیالتش از کنترلش خارج شود او داشت اجازه می
  .شد این افکار و به خاطر شک کردن به او، عصبانی می به خاطر

کردند؟  گشت آیا باید براي شب توقف می اگر او برنمی. گردد یا نه دانست که آیا چِیس قبل از تاریکی شب برمی نمی
ا وقتی که دادند، حتی اگر الزم بود براي تمام شب، ت آنها باید به راهشان ادامه می. چِیس گفته بود که توقف نکنند. نه

ي یورش به آنها  ها باالي سرشان جمع شده و آماده کرد که گویی کوه احساس می. چیس دوباره به آنها ملحق شود
بخاطر نگرانی زیادي که در مورد چیس داشت، . کرد که هرگز اینقدر به مرز نزدیک شده باشد فکر نمی. هستند

کیالن لبخندي گرم به او زد و ریچارد آن را جواب داده و . ریچارد چرخید و به کیالن نگاه کرد. عصبانیتش محو شد
هاي اینجا قبل از مردنِ تعداد زیادي از درختان به چه شکلی  سعی کرد تصور کند که جنگل. احساس بهتري پیدا کرد

و دقیقاً از همین شاید پدرش وقتی که از مرز عبور کرده بود، از اینجا گذشته . احتماالً جایی زیبا، سبز، دنج و امن. بوده
  .جاده به همراه کتاب رد شده بود

توانستند فقط  کنجکاو بود که آیا تمام درختانِ نزدیک مرزِ دیگر نیز قبل از فرو ریختنِ مرز مرده بودند؟ شاید آنها می
ب و به شاید نیاز نبود که این همه راه به سمت جنو. صبر کنند تا این یکی هم فرو بریزد، و بعد از آن عبور کنند

دانست که  کرد که رفتن به جنوب، خارج از مسیرشان است؟ او نمی اما چرا باید اینگونه فکر می. ي شاهی بروند دریچه
گشتند به  اي که آنها به دنبالش می در سرزمین میانه به کجا بروند، پس چرا یک مکان از دیگري بهتر باشد؟ جعبه

  .توانست در جنوب باشد در شمال باشد، میاي زیاد  همان راحتی که ممکن بود در فاصله

چند ساعت گذشته ریچارد نتوانسته بود خورشید را ببیند، اما شکی نبود که . شد تر می تر و افسرده جنگل، تیره
آمد، اما فکر خوابیدن در آنها  ي شبانه سفر کردن در میان این درختان خوشش نمی از ایده. خورشید در حال غروب بود

  .کنند بررسی کرد تا مطمئن شود که دو نفر دیگر نزدیک به او حرکت می. رسید به نظر میخیلی بدتر 
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رشُر آب به گوش رسید، همانطور که پیش می تر  رفتند صدا بیش در میان سکوت عصرگاهی، صداي ضعیف شُ
درست قبل از  .گذشت ي کوچکی رسیدند که یک پل چوبی از روي آن می شد و بعد از مسافت کوتاهی به رودخانه می

آمد؛ بطور غیرقابل توضیحی چیزي اشتباه به نظر  از ظاهر آن خوشش نمی. این که از پل عبور کنند، ریچارد متوقف شد
اسبش را به طرف پایین و بستر رودخانه راند و با دقت به زیر . توانست ضرري داشته باشد محتاط بودن نمی. رسید می

هاي  میخ. هاي سنگ خارا محکم شده بودند هایی آهنی به صخره داشتند با حلقه می تیرهایی که پل را نگه. پل نگاه کرد
  .اتصال سرِ جایشان نبودند

به نظر میاد که مجبوریم خیس . کنه، ولی یه اسب رو نه وزن یه مرد رو تحمل می. یه نفر پل رو دستکاري کرده"
  ".بشیم

  ".خوام خیس بشم من نمی": هایش را درهم کشید زِد اخم

  "خب، فکر بهتري داري؟": ریچارد پرسید

آره، شما دوتا رد بشید، من پل رو نگه ": ي صافش کشید زِد انگشت اشاره و شستش را روي دو طرف چانه
برید دیگه، مشکلی پیش ": اي او را نگریست که گویی جادوگر عقلش را از دست داده باشد ریچارد به گونه ".دارم می
  ".نمیاد

ش نشست، دستانش را در حالی که کفشان رو به باال بود در دو طرف بدنش مستقیم نگه داشت، زِد صاف روي اسب
دو نفرِ دیگر با اکراه و محتاطانه از روي پل . سرش را به عقب کج کرد، نفس عمیقی کشید و چشمانش را بست

ه زِد همچنان دستانش را باز نگه در حالی ک. هایشان را برگردانده و به عقب نگاه کردند در طرف دیگر سر اسب. گذشتند
داشته، سرش را به عقب گرفته و چشمانش را بسته بود، اسبش خودبه خود شروع به حرکت کرده و از روي پل عبور 

  .ریچارد و کیالن به او زل زدند. وقتی که به طرف آنها رسید، دستانش را پایین آورد و به دو نفر دیگر نگاه کرد. کرد

  ".داشت شاید پل وزن ما رو نگه می. د من اشتباه کردمشای": ریچارد گفت

پل با صداي بلندي درهم . بدون نگاه کردن به عقب، بشکنی زد ".کردي شاید اشتباه می": زِد لبخندي زد و گفت
شدند و به سمت پایین مسیر رودخانه  کنان در جریان آب از یکدیگر جدا می ها ناله تیرك. شکست و در آب فروافتاد

ممکن بود یه نفر بیاد روش . تونستم اینطوري رهاش کنم نمی. و از طرفی شایدم اشتباه نکرده بودي":کردند می حرکت
  ".و صدمه ببینه

  ".یه روزي، دوست من، باید باهم بشینیم و یه صحبت طوالنی داشته باشیم". ریچارد سرش را به طرفین تکان داد

کیالن لبخند زده و . زِد به کیالن نگاه کرد و شانه هاي باال انداخت. فتاداو دوباره سرِ اسبش را برگرداند و به راه ا
  .چشمکی به او زد، بعد چرخید و دنبال ریچارد به راه افتاد
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ریچارد کنجکاو بود . کردند رفتند درختان را نگاه می انگیز را ادامه داده و همانطور که می آنها حرکت در مسیر ماللت
او گذاشت تا اسبش راه خود را در میان تاریکی پیدا کند، به این فکر . تواند انجام دهد می که زِد چه کارهاي دیگري

  کند یا نه؟ کرد که این دنیاي مرده چقدر دیگر ادامه دارد؟ یا این که اصالً جاده آنها را از آن دور می می

اسبش از بابت چیزهایی که . نآورد، فریادهایی عجیب و صداي خراشیده شد کم شب زندگی را به آن مکان می کم 
اي زد و آسمان را به دنبال گارها جستجو  ریچارد براي آرام کردن اسب، به گردن او ضربه. شدند شیهه کشید دیده نمی

توانستند آن  آمدند، به سختی می اما اگر گارها می. توانست هیچ جزئی از آسمان را ببیند فایده بود، نمی این کار بی. کرد
سروصداي آنها  هاي مرده و تودرتو مانع از نزدیک شدن بی گیر کنند، چرا که سقف درهم پیچیده از شاخهسه را غافل

دانست و مطمئن نبود  او چیزي در مورد آنها نمی. تر از گارها بودند شاید موجودات میان درختان تهدیدي جدي. شد می
  .کوبید متوجه شد که قلبش به شدت می. که بخواهد چیزي بداند

آن . شد هاي دور در سمت چپشان به آنها نزدیک می بعد از حدود یک ساعت، صداي چیزي را شنید که از میان بوته
ریچارد اسبش را وادار کرد تا تندتر برود و چک کرد تا مطمن شود که . شکست ها را می آمد شاخه چیز همینطور که می

به . آنها قادر نبودند از آن پیشی بگیرند. به همراهشان میامد آن چیز هر چه که بود،. آیند زِد و کیالن به دنبالش می
  .با خودش فکر کرد که شاید این چیس باشد و از طرفی شاید هم نباشد. کردند زودي با هم برخورد می

ریچارد شمشیر حقیقت را بیرون کشید، به جلو خم شده و پاهایش را به دو طرف اسب فشار داد و آن را وادار کرد تا 
دانست که آیا کیالن و زِد  نمی. هایش منقبض شدند رفت، ماهیچه همانطور که اسبش در جاده پیش می. رنعل بتازدچها

ذهنش بر روي تالش براي دیدن جلوي . اي هم به آن فکر نکرد آمدند یا نه، و در حقیقت حتی لحظه به همراهش می
خشم درحال عبور از . مکن بود به طرفش بیاید ببیندکرد تا هر چیزي را که م رویش در تاریکی متمرکز شد، سعی می

با قصدي مرگبار به . چانه هایش منقبض شده و فشرده به هم بود. آمدند مرزهاي خود بود، حرارت و نیاز به پیش می
دانست که  شد تا صداي چیزهاي داخل جنگل را بشنود، اما می صداي سم اسبش بر روي جاده مانع از آن می. جلو تاخت

  .آید دانست که آن چیز می چیز آنجاست، میآن 

آن چیز . کرد بعد شبح سیاه رنگ را دید که در میان شمایل درختانی که به سختی قابل تشخیص بودند، حرکت می
ریچارد شمشیر را بلند کرده و به طرف آن رفت، در ذهنش . ده متر جلوتر، از میان درختان خارج شده و وارد مسیر شد

  .حرکت منتظر ایستاد آن چیز بی. کرد خواست انجام دهد تصور می کاري را که می

در آخرین لحظه تشخیص داد که آن چِیس است که یک دستش را باال نگه داشته تا او را متوقف کند و شبه گرزي 
  .لبه دار در مشتش پیدا بود

  ".بینم هشیار هستی خوشحالم که می": مرزبان گفت

  "!حسابی منو ترسوندي! چیس"
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  ".هم براي یه لحظه منو نگران کردي تو"

ریچارد، تو از عقب بیا، شمشیرت رو . دنبالم بیاید، از هم فاصله نگیرید":کیالن و زِد خودشان را به آنها رساندند
  ".کشیده نگه دار

دانست که چیزي به  ریچارد نمی. چیس اسبش را گرداند و چهارنعل به راه افتاد، دیگران به دنبالش حرکت کردند
کرد که گویی در شُرف یک مبارزه بودند، اما به او گفته بود که  اي رفتار نمی چِیس به گونه. دنبالشان هست یا نه

همگی سرشان را پایین . ریچارد با احتیاط از روي شانه هایش نگاهی به پشت سر داشت. شمشیرش را غالف نکند
تاریکی این چنینی، چهارنعل تاختن کار خطرناکی بود، اما چیس در . اي در ارتفاع پایین باشد گرفته بودند مبادا که شاخه

  .دانست هم این را می

براي اولین بار در طول آن روز به یک دوراهی در جاده رسیدند و مرزبان بدون هیچ تأملی به سمت راست رفت و از 
هایی هموار و تعداد کمی درخت را  هخیلی زود از میان درختان خارج شده بودند، نور ماه یک فضاي باز از تپ. مرز دور شد
  .ها آرام راه بروند چِیس بعد از مدتی سرعتش را کم کرد و گذاشت تا اسب. داد نشان می

  "این کارا براي چی بود؟": تر شد ریچارد شمشیرش را غالف کرد و به دیگران نزدیک

وقتی که اونا براي . کنن مون میموجودات داخل مرز دارن تعقیب": چیس دوباره گرزش را به کمربندش آویز کرد
اونایی که باقی . بعضیاشون دوباره برگشتن داخل مرز. شما از مرز بیرون اومدن، من اونجا بودم تا اشتهاشون رو کور کنم

خواستم زیاد  براي همین بود که نمی. مونده بودن از داخل مرز به تعقیب ادامه دادن، جایی که من نتونم دنبالشون برم
پاي شما بیام، اونا ممکن بود از من جلو بیوفتن و اونوقت شما رو به چنگ  تونستم از داخل جنگل پابه من نمی. تند برید

شبا سفر . خواستم در طول شب بوي خودمون رو از مرز دور کنم من حاال خودمونو از مرز دور کردم چون می. آوردند می
  "کنیم هاي اون باال اُتراق می ي یکی از اون تپهرو. ي نزدیک به مرز خیلی خطرناکه کردن تو اون فاصله

راستی، چرا شما اونجا توقف کردید؟ من بهتون گفته بودم که توقف ": از روي شانه هایش نگاهی به ریچارد انداخت
  ".نکنید

زِد و کیالن منو از این کار منصرف . خواستم بیام و کمک کنم می. ها رو شنیدم صداي زوزه. من نگرانت بودم"
   ".ردنک

توي اون مدتی . ممنون، اما دیگه این کارو نکن":شود، اما او عصبانی نشد ریچارد فکر کرد که چیس عصبانی می
. زِد و کیالن حق داشتن. کردي، اونا تقریباًبهتون رسیده بودن که تو اونجا وایستاده بودي و داشتی در موردش فکر می

  ".ي بعدي باهاشون بحث نکن دفعه
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شد تا  دانست که حق با آنها بود، اما این باعث نمی می. سوزند هایش از حرارت می کرد گوش ریچارد احساس
  .ي کمک نکردن به یک دوست احساس بهتري داشته باشد درباره

  "چیس، گفتی که اونا یه نفرو گرفته بودن، حقیقت داشت؟": کیالن پرسید

او به طرف جاده  ".دونم کدوم یکیشون نمی. افرادم یکی از. آره". صورت چیس در زیر نور ماه به سردي سنگ بود
  .برگشت و حرکت کرد

. شود داشته باشند اي مرتفع برپا کردند تا نمایی واضح از هر چیزي که نزدیک می آنها اردوگاهشان را روي تپه
شروع به پختن  ي خشک شده را بیرون آورده و کردند، نان، پنیر و میوه درحالی که ریچارد و کیالن آتش را روشن می

کیالن با ریچارد آمد و میان درختان کم پشت در . ها رسیدند کردند، چِیس و زِد به کار اسب یک آبگوشت ساده می
کیالن . دهند ریچارد به او گفت که آن دو باهم تیم خوبی را تشکیل می. یافتن هیزم و حمل آنها به ریچارد کمک کرد

  :ریچارد بازویش را گرفت و او را برگرداند. لبخند کوچکی زد و رویش را برگرداند

منظورش چیزي بیش از آن بود که  ".اومدم کیالن، اگه این تو بودي که توي دردسر افتاده بودي، من دنبالت می"
  .کردند کلمات ادا می

ت با مالیمت بازویش را از دس ".کنم ریچارد، هیچ وقت این حرفو نزن خواهش می":کیالن نگاه او را کاوش کرد
  .ریچارد بیرون کشید و به طرف کمپ برگشت

ها برگشتند و وارد روشنایی آتش شدند، ریچارد توانست ببیند که  وقتی که دو نفر دیگر از کار تیمار کردن اسب
یکی از تبرهاي . ي چیس بند شده بود، خالی است، شمشیر کوتاه در جایش نبود غالف شمشیري که روي شانه

دفاع بودن بسیار فاصله  البته نه این که نبود آنها او را بی دفاع بگذارد، هنوز تا بی. یز نبودنداش و چندین خنجر ن جنگی
  .داشت

دارش غرق خون بودند و  هاي زره گرزي که از کمربندش آویزان بود، سرتاسر از خون پوشیده شده بود، دستکش
و بیرون کشید و یک دندان هفت تا هشت بدون هیچ توضیحی، چیس یک چاق. خون به همه جاي او پاشیده شده بود

سانتیمتريِ زرد رنگ را از میان گرز، جایی که بین دو تیغه گیر کرده بود بیرون کشیده و دندان را از روي شانه هایش به 
بعد از پاك کردن خون از روي دستان و صورتش به همراه دیگران کنار آتش . عقب و درمیان تاریکی پرتاب کرد

  .نشست

چیس، اون جونورایی که دنبالمون بودن چی بودن؟ و اصالً چطوري ": تکه چوبی را داخل آتش انداختریچارد 
  "تونه بره تو مرز و بیاد بیرون؟ چیزي می
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. به چشمان ریچارد نگاه کرد. چِیس یک قرص نان برداشت و قسمتی را که حدوداً یک سوم آن بود تکه کرد
هاشون یه  ي بزرگ و برآمده، کله قریباًدو برابر یه گرگ هست، با یه سینهشون ت اندازه. بهشون میگن شکارچی قلب"

فقط در طول شب به . مطمئن نیستم که چه رنگی هستن. وحشی و درنده. ي بزرگ پر از دندون جورایی صافه، پوزه
و روزو تشخیص داد و  تر از اون بود که بشه شب ها تاریک ولی بین اون درخت. شکار میرن، البته تا امروز اینطوري بود
  ".تعدادشون بیشتر از هر وقتی بود که تا حاال باهم دیده بودم. بهرحال من یه جورایی سرم شلوغ بود

  "چرا بهشون میگن شکارچی قلب؟"

. این مسئله مورد بحثه". جوید اي از نان را می چِیس همانطور که با چشمان مصمم به او خیره شده بود، تکه
تونن یه نفرو با گوش دادن به  بعضیا میگن که اونا می. ي گرد بزرگی دارن، شنوایی خوبی دارندشکارچیاي قلب گوشا
  ".صداي قلبش پیدا کنن

بعضیاي دیگه میگن که اسم اونا ": اي آن را جوید چیس گاز دیگري به نان زد و دقیقه. چشمان ریچارد درشت شد 
بیشتر جونوراي شکارچی به گلو حمله . کنن ت حمله می ه سینهاونا ب. کشن اینه شکارچی قلبه چون روشی که اونا می

کنن، اما شکارچیاي قلب نه؛ اونا مستقیم به طرف قلبت میرن، دندونایی که دارن به حد کافی براي انجام این کار  می
هم دعوا اگه بیشتر از یه شکارچی قلب وجود داشته باشه، سر قلب با. خورن همینه اولین چیزي هم که می. بزرگ هست

  ".کنن می

  .زِد براي خودش یک کاسه آبگوشت کشید و مالقه را به کیالن داد

  "و نظر تو چیه؟": داد، اما مجبور بود بپرسد ریچارد داشت اشتهایش را از دست می

خوب، من هیچوقت کامالً ساکت تو تاریکی کنار مرز نشستم تا فقط بفهمم که آیا اونا ": چیس شانه اي باال انداخت
  ".تونن صداي قلبمو بشنون یا نه می

دو . زره سنگین را از بدنش در آورد. اش نگاه کرد جوید به سینه او گاز دیگري به نانش زد و در حالی که آنرا می 
هاي پیچیده  هاي زرد رنگ بین حلقه هاي شکسته از دندان تکه. شکاف ناهموار بلند در زنجیرهاي آن ایجاد شده بود

ي شمشیر کوتاه  اونی که این کارو کرد تیغه":کت چرمیِ زیر آن غرق به خون شکارچیان قلب بود. وددرهم گیر افتاده ب
  ".اش شکسته بود و اونموقع من هنوز روي اسبم بودم من توي سینه

  "این سؤالتو جواب میده؟": او دوباره به ریچارد نگاه کرد و یک ابرویش را باال برد 

  "تونن برن توي مرز و بیان بیرون چی؟ درمورد این که چطور می":تاي از دست ریچارد باال رف رعشه
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اونا یه ربطی به جادوي مرز دارن؛ اونا همراه مرز ":ي آبگوشت را به دست چِیس داد و او آنرا گرفت  کیالن کاسه
بیان بیرون تونن برن تو و  اونا می. اگه بخوایم تعبیري بکنیم باید گفت اونا سگاي نگهبان مرز هستن. ساخته شدن

حاال که مرز . تونن ازش خیلی دور بشن اما اونا به مرز وابسته هم هستن و نمی. ي مرز گرفته بشن  بدون این که بوسیله
ي هاوکرز خیلی خطرناك بشه،  این باعث میشه تا سفر کردن تو جاده. داره ضعیف میشه، اونا دائماً دورتر و دورتر میرن

این راه انحرافی که ما . کنه تر می ي شاهی طوالنی ی راحت یه هفته سفرمون رو به دریچهاما رفتن از یه راه دیگه، خیل
دونستم که باید  من می. گیره ازش اومدیم تا وقتی که به ساوثیون برسیم تنها مسیر انحرافی هست که از مرز فاصله می

فردا، توي نورِ روز که . جا با اونا بگذرونیمقبل از این که شما ازش رد بشید بهتون برسم وگرنه مجبور بودیم شب رو اون
  ".تره، بهتون مرز رو نشان میدم، این که چطور داره ضعیف میشه امن

  .ریچارد با تکان دادن سرش قبول کرد و همگی دوباره در افکار خودشان فرو رفتند

  ".اي مایل به زرد هستن اونا قهوه": کیالن به نرمی گفت

اي روشن هستن، با  شکارچیاي قلب به رنگ قهوه":نشسته بود و به آتش خیره شده بود او. همه به طرف او برگشتند
االن اونا همه جاي سرزمین میانه دیده میشن، از وقتی که اون یکی مرز . خز کوتاه، مثل اونی که رو پشت آهوها هست

حاال حتی توي روز هم بیرون چرخن و  وار می هدف بودن، دیوانه بخاطر بی. فرو ریخت از قید و بندشون آزاد شدن
  ".میان

  .حتی زِد از خوردن دست کشیده بود. کردند هاي او فکر می حرکت نشسته و به حرف سه مرد بی

  "اي داره که از اینم بدتر باشه؟ محشر شد، و سرزمین میانه چه چیز دیگه": ریچارد خیلی آهسته گفت

آتش ترق و تروق کرد و . نوان نفرینی از سر نا امیدي بودریچارد این را به عنوان سؤال نگفته بود، بیشتر به ع
  .کرد هایشان را گرم می صورت

  ".دارکن رال": نجواکنان جواب داد. چشمان کیالن در جایی دور دست بود
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  فصل سیزدهم

  

ر به اي سرد تکیه داد، شنلش را محکم به دور خود پیچیده بود و همینطو ریچارد با فاصله از کمپ نشست، به صخره
چِیس نوبت اول نگهبانی را به او داده بود، زِد . آمد با خود نفسی یخی داشت باد کمی هم که می. کرد سمت مرز نگاه می

کیالن وقتی که برایش نوبتی در نظر گرفته نشده بود اعتراض . قرار بود دومی را داشته باشد و مرزبان نوبت سوم را
 .ر آمده بودي چِیس کنا کرد، اما درنهایت با خواسته

هاي هموار، چند درخت  اي از تپه آنجا پهنه. نور ماه، فضاي بازِ میان مرز و جایی که او نشسته بود را روشن کرده بود
و نهرهاي کوچک بود؛ با در نظر گرفتن این که چقدر به جنگل تیره و ترسناك مرز نزدیک است، مکانی خوش منظره 

ها را وارد بازي کرده و تخریب مرز را آغاز  یبا بوده، قبل از این که دارکن رال جعبهالبته جنگل هم احتماالً زمانی ز. بود
ي زیاد از مرز پرسه بزنند، اما اگر او اشتباه  کند شکارچیان قلب بتوانند در این فاصله چِیس گفته بود که فکر نمی. کند

ي  ي شمشیرش حرکت داد، کلمه ان روي دستهدستش را براي اطمین. کرده بود، ریچارد قصد داشت آمدن آنها را ببیند
کرد، آسمان شب  ي آن را بدون توجه دنبال می  حقیقت روي آن را با انگشتانش لمس کرد، همانطور که حروف برجسته

د، ان خوشحال بود که اولین نوبت را به او داده. را نظاره کرده و با خود عهد کرد که نگذارد گارها دوباره او را غافلگیر کنند
  .اي کشید با این حال، خمیازه. آمد به شدت خسته بود، اما خوابش نمی. آمد چون خوابش نمی

هاي به هم پیچیده، و مانند ستون  ي تاریکی قرار داشتند، در وراي جنگل هایی که بخشی از مرز بودند در لبه کوه
یچارد کنجکاو بود که چه نوع موجوداتی ر. فقرات جانوري که براي مخفی شدن بیش از حد بزرگ است باال آمده بودند

تر  هاي مرز کوتاه روند کوه چِیس گفته بود همانطور که به طرف جنوب پیش می. کردند از میان دل تاریکی به او نگاه می
  .شدند ها به کلی تمام می رفتند، کوه اي که آنها به آنجا می شوند، و در منطقه می

صدا در تاریکی آهسته باال آمد و براي  ز محکم به دور خود پیچیده بود، بیناگهان کیالن در حالی که شنلش را نی
هایی سرگردان از  دسته. چیزي نگفت، فقط نزدیک او نشست. گرم شدن خودش را محکم به او چسبانده و نشست

ما او چیزي رفت، ا ي چاقویش به پهلوي ریچارد فرو می  دسته. خوردند اش به پهلوي صورت ریچارد می موهاي ابریشمی
  .خواست کیالن جابجا شود او نمی. نگفت از ترس این که اگر بگوید، کیالن خودش را کنار بکشد

کیالن با تکان سرش تأیید  "بقیه خوابشون برده؟": ریچارد نیم نگاهی از روي شانه هایش انداخت و آهسته پرسید
  ".خوابه از میدونی؟ زِد با چشماي ب از کجا می": ریچارد با لبخند پرسید. کرد

  ".کنن ي جادوگرا اینکارو می همه": کیالن نیز لبخندي زد

  ".کردم فقط زِد اینجوریه واقعاً؟ فکر می"
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دوباره . توانست نگاه کیالن را بر روي خود احساس کند کرد، می همینطور که دره را به دنبال هر حرکتی جستجو می
  .قدري نزدیک بود که الزم نبود بیش از یک نجوا صدایش را بلند کندکیالن به  "تو خوابت نمیاد؟":به کیالن نگاه کرد

کیالن دستش را بلند . نسیم مالیم تعدادي از موهاي بلندش را روي صورتش ریخت. کیالن شانه اي باال انداخت
  ".خوام خواستم بهت بگم که معذرت می می". چشمانش با نگاه ریچارد برخورد کرد. کرد و آنها را به عقب کشید

  "درمورد چی؟". ي او بگذارد، اما او این کار را نکرد  ریچارد آرزو داشت که کیالن سرش را روي شانه

خواستم فکر کنی که من  نمی. خوام دنبال من بیاي درمورد اون چیزي که قبالً بهت گفتم، این که هیچوقت نمی"
دیم مهمتر از یه نفره، هر یه  ه ما داریم انجام میفقط این که کاري ک. دونم دونم؛ من قدرش رو می قدر دوستیت رو نمی

  ".نفري

به اعماق چشمان کیالن . دانست که منظور او بسیار بیشتر از آن چیزیست که گفته، درست مثل خودش ریچارد می
  .نگاه کرد، نفس او را روي صورتش حس کرد

منظورم ". ترسید، اما مجبور بود بپرسد او از تیري که ممکن بود به قلبش بخورد می "کیالن، تو کسی رو داري؟"
  "کسیه که توي خونه منتظرت باشه؟ یه عشق؟

کیالن نگاهش را برنگرداند، اما چشمانش پر از . اش به چشمان سبز او را ادامه داد براي مدتی طوالنی نگاه خیره
  .ببوسدخواست تا دستانش را دور او حلقه کند و او را  بیش از هر چیزي ریچارد می. اشک شدند

. گلویش را صاف کرد. کیالن دستش را باال آورد، گذاشت تا پشت انگشتانش به آرامی صورت ریچارد را لمس کنند
  ".مسئله به این سادگیا نیست، ریچارد"

  ".یا داري یا نداري. چرا هست"

  ".من وظایفی دارم"

  .را به او بگویدخواهد چیزي را به ریچارد بگوید، رازش  براي مدتی به نظر رسید که او می

رسید، اما این زیبایی فقط از ظاهرش نبود، بلکه چیزي که از درون بود، همه  در زیر نور ماه خیلی زیبا به نظر می
د، و لبخند مخصوصی که آن را فقط به او می رَ حاضر بود تا یک اژدها را . زد چیز، از هوشمندي و دلیري تا عقل و خ

دانست که تا وقتی زنده است هیچ کس دیگري را  می. تا فقط آن لبخند را ببیند )اگر چنین چیزي وجود داشت(بکشد 
هیچ کسِ دیگري . داد باقی عمرش را به تنهایی بگذراند تا این که با فرد دیگري زندگی کند ترجیح می. نخواهد خواست

  .توانست وجود داشته باشد نمی
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اما به طور غیر . هاي نرمش بود ت مشتاق چشیدن لببه شد. خواست تا او را محکم در آغوش بگیرد به شدت می
آن حس، هشداري قدرتمند بود، . کرد قابل توضیحی همان احساسی را داشت که قبل از گذشتن از پل حس می

گفت که اگر این کار را بکند، مانند عبور دادن تعدادي بیش از  چیزي به او می. قدرتمندتر از اشتیاقش به بوسیدن کیالن
به یادآورد که وقتی شمشیر را نگه داشته و کیالن دستش را لمس کرده بود، جادو چگونه شعله . پل است حد از یک
  .او قبالً درمورد پل حق داشت، بنابراین دستانش را دور کیالن حلقه نکرد. کشیده بود

فکر . رو داریم چِیس گفت که دو روزِ سخت پیش": هایشان را شکست کیالن با نگاهی کوتاه به زمین ارتباط چشم
  ".کنم که بهتره یکم بخوابم

توانست  او نمی. ي آن ندارد  دانست هرآنچه که در ذهن کیالن جریان دارد، او حق اعتراضی درباره ریچارد می
  .گرفت این چیزي بود که کیالن باید خودش تصمیم می. کیالن را مجبور کند

ن با اخمی حاکی از سؤال به او نگاه کرد و ریچارد لبخند کیال ".تو یه وظیفه هم نسبت به من داري": ریچارد گفت
  ".من قصد دارم که تو رو زیر این قول نگهدارم. تو قول دادي که راهنماي من باشی". زد

سر . ها نزدیک بود که بتواند صحبت کند کیالن لبخندي زد و تنها توانست سرش را تکان دهد، بیش از آن به اشک
  .ي او فشار داد، بعد دوباره به میان شب خزید ها را به گونهانگشتانش را بوسید و آن

تا مدتی طوالنی بعد از رفتن او، . اي را که در گلویش بود فرو ببلعد کرد تا توده ریچارد در تاریکی نشست، سعی می
  .ي او، صورتش را لمس کرده بودند را احساس کند توانست جایی که انگشتان او، بوسه ریچارد هنوز می

ها  ستاره. کرد در تمام جهان تنها کسیست که بیدار است به قدري ساکت و آرام بود که ریچارد احساس می شب
ماه از آن باال در سکوت به او خیره شده . زدند، شبیه غبار جادویی زِد که در جایشان بی حرکت شده بودند چشمک می

  .شکست داشت او را درهم می تنهایی و دلتنگی. کشیدند ها هم زوزه نمی امشب حتی گرگ. بود

کرد تا چیزي حمله کند فقط براي این که چیز دیگري براي فکر کردن داشته  خودش را در حالی یافت که آرزو می
ي همچنان براق آن با  شمشیرش را بیرون کشید و براي این که کاري کرده باشد، شروع به صیقل دادن تیغه. باشد
بود تا هرطور که شایسته بداند از آن استفاد کند؛ این چیزي بود که زِد به او گفته این شمشیرِ او . ي شنلش کرد گوشه
کیالن . خواست تا از آن براي محافظت از او استفاده کند چه کیالن از این کار خوشش میامد یا نه، ریچارد می. بود

  .کرد شمشیر او عبور می کرد تا کیالن را لمس کند باید اول از میان هر چیزي که سعی می. تحت تعقیب بود

خواست تا آنها  او می. هاي چهارنفره، و دارکن رال باعث شد تا خشمش شعله بکشد کنندگان کیالن، گروه فکر تعقیب
هایش  دندان. قلبش به تپش درآمد. به شدت مشتاق و منتظر آنها بود. همین حاال بیایند تا بتواند تهدید را از بین ببرد

  .روي هم قفل شدند
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شمشیر از غالفش بیرون بود و تنها فکرِ . کرد هان متوجه شد که این خشم شمشیر بود که خشم او را بیدار میناگ
این که چگونه جادو به داخلش . انگیخت این که چیزي کیالن را تهدید کند، خشم شمشیر و خشم خودش را برمی

فقط احساس صاحب : جادوگر گفته بود. غوا کنندهصدا، چقدر نامرئی و چقدر ا تراوش کرده بود غافلگیرش کرد، چقدر بی
  کرد؟ جادوي شمشیر چه چیزي را در او احساس می. شمشیر مالك است

راند، خشم را پس زد، همانطور که دوباره به بررسی کردن آسمان و مناطق  ریچارد شمشیر را به داخل غالفش س
ایستاد و شروع به قدم زدن در اطراف . کند و تراوش میگشت، افسردگی و اندوه را حس کرد که دوباره در ا اطراف برمی

  .کرد تا گرفتگی عضالت پایش را برطرف کند، بعد دوباره باحالتی تسلی ناپذیر نشست و به صخره تکیه داد

زِد بود، یک . اي را شنید که آشنا بود هاي آهسته یک ساعت قبل از این که نوبت نگهبانیش تمام شود، صداي قدم
  .ي خود را پوشیده بود ر هر دست، بدون هیچ شنلی بود و تنها همان رداي سادهتکه پنیر د

  ".چرا بیداري؟ هنوز نوبت نگهبانی تو نشده"

  ".بیا، برات یه تیکه پنیر آوردم. فکر کردم ممکنه از یه همنشینی با یه دوست خوشت بیاد"

  ".خوره می اگرچه اون قسمت دوست به دردم. منظورم در مورد پنیره. نه، ممنون"

اش جمع کرد و ردایش را روي آنها کشیده و خودش را مانند  اش را روي سینه زِد کنار او نشست، زانوهاي استخوانی
. زِد چیزي نگفت ".فکر کنم کیالن". ریچارد شانه اي باال انداخت "مشکل چیه؟". ي کوچک کرد مرکز یک خیمه

تا حاال . اون اولین چیز تو ذهنمه و قبل از این که بخوابم آخرین چیز وقتی که بیدار میشم". ریچارد به او نگاه انداخت
  ".هیچوقت چنین احساسی نداشتم، زِد، هیچوقت آن قدر احساس تنهایی نکره بودم

  ".که اینطور". اي گذاشت زِد پنیر را روي صخره

امشب وقتی که داشتیم . کنه ش رو با من حفظ می کنم که فاصله دونم که از من خوشش میاد، اما حس می می"
یه مدت قبل اومد اینجا . رفتم کردیم بهش گفتم که اگه امروز اون به جاي چِیس بود من دنبالش می اردوگاه رو برپا می

خواد  منظورش این بود که نمی. خواد من برم دنبالش، ولی منظورش چیزي بیش از این بود گفت که نمی. تا منو ببینه
  ".من برم دنبالش، ختم کالم

  ".آفرین دختر خوب": زد زیر لب گفت

  "چی؟"

اون . اي هم هست ولی ریچارد اون چیزاي دیگه. ما همه اونو دوست داریم. گفتم که اون دختر خوبیه"
  ".هایی داره مسئولیت
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  "و اون چیزاي دیگه چی هستن؟". ریچارد به پیرمرد اخم کرد

کردم که تا  من فکر می. دش کسیه که باید اینو جواب بدهاون خو. اینو من نباید بگم". زِد کمی به عقب تکیه داد
اگه باعث میشه احساس بهتري ". هاي بزرگ ریچارد انداخت پیرمرد دستانش را به دور شانه ".حاال این کارو کرده باشه

براش اهمیت داشته باشی، بذار بگم که تنها دلیلی که تا حاال این کارو نکرده بخاطر اینه که تو بیش از اونی که باید 
  ".ترسه که دوستی تو رو از دست بده اون می. داري

امشب سعی . دونن بجز من همه می. تونم اینو توي چشماش ببینم دونه؛ می دونی، و چِیس هم می تو راز اونو می"
  ".افته این اتفاق نمی. اون نباید نگران از دست دادن دوستی من باشه. کرد تا به من بگه، ولی نتونست

  ".تونه باشه او نمی. ایه، ولی فرد مناسبی براي تو نیست رد، اون شخص فوق العادهریچا"

  "چرا؟"

من قول دادم که ". کرد چیزي را از روي آستینش جدا کرد تا از نگاه ریچارد اجتناب کند زِد همانطور که صحبت می
تونه کسی باشه  ن اعتماد کنی؛ اون نمیتو فقط باید به م. بهش اجازه میدم تا اون خودش کسی باشه که اینو بهت میگه

اوه، اصالً نصف مردم دختر هستن، تعداد زیادي هستن . زمین لبریز از اوناست. یه دختر دیگه پیدا کن. خواي که تو می
  ".یکی دیگه انتخاب کن. تونی از بینشون انتخاب کنی که می

زِد با  ".خیلی خب". و نگاهش را از زِد گرداند ریچارد زانوهایش را باال کشید، بازوانش را دور آنها حلقه کرده
  .زدگی نگاهش را باال آورد، بعد لبخند زده و به پشت دوست جوانش ضربه زد شگفت

تو یه سؤال رو صادقانه جواب . خیلی خب به یه شرط": کرد اضافه کرد ریچارد در حالی که درختان مرزي را نگاه می
  ".کنم نی جوابِ بله بدي، اونوقت منم هر طوري که تو بخواي عمل میاگه بتو. بده، صداقت وزغاي برشته شده

  .اش را روي لب نازك پایینش گذاشت یک انگشت استخوانی "یکی؟ فقط یه سؤال؟": زِد با احتیاط پرسید

  ".یه سؤال"

  ".یه سؤال. باشه". زِد حدود یک دقیقه به آن فکر کرد

اصالً یه  –قبل از این که تو با همسرت ازدواج کنی، اگر یه نفر " .ریچارد نگاه محکمش را به سمت پیرمرد گرداند
اگه کسی که بهش اعتماد داشتی، یه دوست، کسی که  -تر کنیم  جور دیگه، بیا جوابِ بله دادن رو برات حتی راحت

  "کردي؟ یگفت یه نفر دیگه رو انتخاب کن، تو اینکارو م مثل یه پدر عاشقش بودي، اگه این شخص میومد پیشت و می
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کنه که من تا حاال دیگه باید یاد  آدم فکر می. لعنت". زِد نگاهش را از چشمان ریچارد برگرفت و نفس عمیقی کشید
  .او پنیر را برداشت و به آن گاز زد ".گرفته باشم که نذارم یه جستجوگر ازم سؤال بپرسه

  ".کردم همینطور باشه فکر می"

من . این قضیه بین شما دوتا پیش نمیره! ده، ریچارد این حقایق رو تغییر نمی". اختزِد پنیر را درمیان تاریکی دور اند
تونستم طرز کار جهان رو تغییر بدم، اینکارو  اگه می. من تو رو مثل پسرم دوست دارم. اینو نمیگم که تو رو آزار بدم

کیالن . که این قضیه درست پیش بره به خاطر تو هم که شده کاش اینطوري نبود، اما هیچ راهی وجود نداره. کردم می
  ".خواي دونم که تو اینو نمی می. دونه و اگه تو تالش کنی، فقط اونو آزار میدي اینو می

  ".کنم یه راهی وجود داره و من پیداش می. من جستجوگرم. تو خودت اینو گفتی". صداي ریچارد آهسته و آرام بود

  ".کاش اینطوري بود، پسرم، اما اینطور نیست". زِد با اندوه سرش را به معناي نه تکان داد

  "پس من باید چه کار کنم؟": اي نجوا کنان پرسید ریچارد با صداي شکسته

ریچارد احساس کرختی . دوست پیرش دستان الغرش را دور او حلقه کرد و در تاریکی او را محکم در آغوش گرفت
  .کرد می

  ".تونی چیز بیشتري باشی ولی تو نمی. ون احتیاج دارهاین چیزیه که ا. فقط دوست اون باش، ریچارد"

  .ریچارد در دستان زِد سرش را تکان داد

ي یک دست  بعد از چند دقیقه جستجوگر با نگاهی مشکوك در چشمانش، خود را کنار کشید و جادوگر را در فاصله
  .با خود نگه داشت

  "تو براي چه کاري اومده بودي اینجا؟"

  ".ینمتا پیش یه دوست بش"

تو به عنوان جادوگر اومدي اینجا، دور از بقیه، تا به جستجوگر مشورت ". ریچارد سرش را به نشان رد تکان داد
  "حاال بگو براي چی اینجا اومدي؟. بدي

م به عنوان جادوگر اومدم اینجا تا به جستجوگر بگم که امروز نزدیک بود یه اشتباه  من طبق وظیفه. خیلی خب"
  ".جدي مرتکب بشه

یه . دونم خودم اینو می". اش را به او ادامه داد ي زِد برداشت، اما همچنان نگاه خیره ریچارد دستانش را از روي شانه
  ".ي افراد دیگه رو به خطر میندازه تونه خودش رو در معرض خطر قرار بده، وقتی که با این کارش همه جستجوگر نمی
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  ".کردي ی این کارو میاما تو با این وجود داشت": زِد تایید کرد

برام . هاي این مقام تازه کارم من براي مسئولیت. وقتی که تو منو جستجوگر کردي، خوب و بد رو با هم برداشتی"
ي دوستان  تونم مزیت کمک کردن به همه دونم که دیگه نمی می. سخته که یه دوست رو در خطر ببینم و کمک نکنم

  ".یخ شده فرض کنمنو مالمت شده و توب. رو داشته باشم

اما ریچارد، ". اي نشست، لبخندش محو شد او براي دقیقه ".خوب، این قسمت به خوشی حل شد": زد لبخند زد
تو باید اینو درك کنی که به عنوان یه جستجوگر، ممکنه باعث مرگ . تر از چیزیه که امروز اتفاق افتاد مسئله بزرگ

ف کردن دارکن رال باید از کسایی که ممکنه با کمک تو نجات پیدا براي موفق شدن توي متوق. گناه بشی مردم بی
دونه که توي میدون جنگ اگه براي کمک به یه همرزم خم بشه، ممکنه از پشت  یه سرباز می. کنن، رو برگردونی

به  شنوه خواد که پیروز بشه، باید برخالف فریادهاي کمکی که از طرف رفقاش می شمشیر بخوره و بنابراین اگه می
تو باید خودتو براي . تو باید توانایی انجام این کارو داشته باشی تا پیروز بشی، ممکنه این تنها راه باشه. جنگ ادامه بده
زنن احتماالً سرباز  این یه مبارزه براي زنده موندنه و توي این نبرد کسایی که براي کمک فریاد می. این آبدیده کنی

جنگن  اونایی که در طرف اون می. کشه دارکن رال براي پیروز شدن هر کسی رو می .نیستن، بلکه مردم بیگناه هستن
چه بخواي چه نخواي مهاجم هست که قوانین رو . تو ممکنه ناچار بشی همین کارو بکنی. کنن هم همین کارو می

  ".باید با اون قوانین بازي کنی، یا این که مطمئناً با اون قوانین کشته میشی. کنه تعیین می

چطور . خواد ارباب همه بشه خواد بر همه مسلط بشه، می تونه به نفع اون بجنگه؟ دارکن رال می چطور کسی می"
  "تونن براي اون بجنگن؟ می

لحن صدایش غمگین . دید ها نگاه کرد، گویی چیزي بیش از آنچه آنجا بود می جادوگر به صخره تکیه داد و به تپه
اون مردم طبق . م براي پیشرفت و رشد نیاز به کسی دارند که بهشون فرمان بدهچون، ریچارد، خیلی از مرد". بود

خوان که گیاهاي بلندتر  اونا حکمرانی می. بینن ورزیشون، مردمِ آزاد رو به عنوان ظالم به خودشون می خودخواهی و طمع
ترین گیاه  داشته باشه تا از کوتاه کنن که هیچ گیاهی نباید حق اونا فکر می. رو قطع کنه تا نور خورشید به اونا برسه

دن تا براشون یه نور هدایت ایجاد بشه، تا این که  اونا ترجیح می. خوان به همه نور برسه باالتر بره، و اینطوري می
  .ي سوختنی براي ایجاد این روشنایی هست خودشون یه شمع روشن کنن، بدون توجه به این که چه چیزي ماده

گیرن و  ده و اونا پاداش می کنن وقتی که رال پیروز بشه بهشون روي خوش نشون می بعضی از اونا فکر می"
بعضیا خیلی ساده نسبت به حقایق کور . ي خود رال ظالم هستن تا نظر مثبت اونو جلب کنن بنابراین اونا هم به اندازه

متوجه میشن که غُل و زنجیر  و بعضیا وقتی که نور هدایت روشن شد. جنگن شنون می هستن و براي دروغایی که می
هاي پیراهنش را صاف  کشید آستین زِد همانطور که آه می ".به دست و پاشون هست و اونموقع هم دیگه خیلی دیره

و هنوز نشده که هیچ ارتشی . هر جنگی یه کشتار وحشیانه بین مخالفین هست. هایی بوده، ریچارد همیشه جنگ". کرد
  ".این فکر که خالق، پشتیبان دشمنشون هستوارد میدون جنگ شده باشه با 
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  ".این اصالً با عقل جور درنمیاد". ریچارد سرش را به طرفین تکان داد

کنن ما هیوالهاي تشنه به خونی هستیم که هر کاري از دستمون  من کامالً مطمئنم که پیروان رال فکر می"
مطمئنم که هیچ کدوم درمورد . ي دشمنانشون گفته شده مانههاي ظال رحمی پایانی از بی هاي بی براي اونا افسانه. برمیاد

جادوگر اخم کرد،  ".دونن، مگه همون چیزایی که از طرف خود رال بهشون گفته شده دارکن رال چیز زیادي نمی
ممکنه که این انحراف از منطق باشه، اما از مقدار تهدید یا مرگبار بودنش ". چشمان هوشمندش تیز و دقیق بودند

اما اگه تو . اي رو بدونن نیازي نیست که چیز دیگه. پیروان رال فقط الزمه که ما رو شکست بدن. کنه کم نمی چیزي
  ".ت استفاده کنی خواي بر یه دشمنِ نیرومندتر از خودت پیروز بشی، باید از کله می

ممکنه مجبور . ر کردماین یعنی من توي یه شکاف به شدت تنگ گی". ریچارد انگشتانش را میان موهایش فرو برد
  ".گناه بمیرن، با این حال نتونم دارکن رال رو بکشم بشم که بذارم مردم بی

تونی دارکن رال رو بکشی؛ من گفتم که  من هیچوقت نگفتم تو نمی. نه". زِد نگاه معنی داري به او انداخت
  ".تونی از شمشیر براي کشتنش استفاده کنی نمی

هاي اندیشه در  جرقه. ي الغرش بود ش نگاه کرد، نور محو و کدر ماه روي چهرها ریچارد مصمم به دوست قدیمی
  .اش درخشید هاي روحیه تاریکی

  "گناه بمیرن؟ زِد، تو قبالً مجبور شدي تا اینکارو بکنی؟ مجبور شدي تا بذاري افراد بی": به آرامی پرسید

کیالن به . کنیم ن که داریم صحبت میتوي جنگ قبلی و دوباره هم همین اال". صورت زِد سخت و محزون شد
تونه اسممو بگه، ولی اون به این امید که  هیچ کس نمی. کشه تا اسم منو به دست بیاره من گفت که رال مردم رو می

تونستم خودمو بهش تسلیم کنم تا کشتار رو متوقف کنم،  من می. باالخره کسی بهش بگه، به کشتن مردم ادامه میده
این یه انتخاب دردناکه، . مردن تونستم براي شکست دادن اون کمکی بکنم؛ و تعداد خیلی بیشتري می ولی اونوقت نمی

  ".بذاري یه تعداد کم به طرز وحشتناکی بمیرن، یا این که بذاري تعداد بیشتري به طرز فجیعی بمیرن

دوباره نگاهی به . لرزید یریچارد شنلش را محکمتر به دور خور پیچید، از بیرون و درون م ".م، دوست منمتأسف"
اون . من شار، پري شب رو قبل از این که بمیره دیدم". سرزمین ساکت و آرام انداخت، بعد مجدداً به زِد نگاه کرد

کیالن هم مسئولیت این که بذاره تا دیگران . جونش رو فدا کرد تا کیالن به اینجا برسه، تا دیگران بتونن زنده بمونن
  ".هکن بمیرن رو تحمل می

و همینطور چیزایی که . آره، دونستن چیزایی که چشماي اون دختر دیده قلبمو به درد میاره": زد با مهربانی گفت
  ".چشماي تو ممکنه وادار به دیدن بشه

  ".باعث میشه مشکل من درمورد ما دوتا خیلی کوچیک به نظر بیاد"
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  ".کمتر دردآور باشه اما باعث نمیشه". ي زِد از روي شفقت نرم و مهربان بود چهره

ي تو برسیم، من یه  قبل از این که ما به خونه. زِد، یه چیز دیگه". ریچارد یکبار دیگر محیط اطراف را بررسی کرد
  ".سیب به کیالن تعارف کردم

ي قرمز تعارف کردي؟ این معادل با  تو به یه نفر از سرزمین میانه یه میوه". ي بلندي کرد زِد با غافلگیري خنده
  ".ي قرمزي به شدت سمیه توي سرزمین میانه هر نوع میوه. هدید کردن به مرگه، پسرمت

  ".دونستم دونم، اما اونموقع نمی آره، حاال اینو می"

  "اون چی گفت؟". زد به جلو خم شده و یک ابرویش را باال برد

براي یه . ون گلوي منو گرفتا. چیزي که گفت مهم نیست، نکته کاریه که کرد". ریچارد از پهلو به او نگاه کرد
خواست منو بکشه، اما مطمئنم که این کارو  دونم چطوري می نمی. خواد منو بکشه لحظه من توي چشماش دیدم که می

نکته اینه که، اون دوست من بود، و چند دفعه جون منو نجات . ي کافی مکث کرد تا من توضیح بدم به اندازه. کرد می
این جزئی از همون چیزیه که تو میگی، مگه ". ریچارد مکثی کرد ".خواست منو بکشه ظه میداده بود، ولی توي اون لح

  "نه؟

ریچارد، اگه تو مشکوك بشی که من یه خائن . آره". زِد نفس عمیقی کشید و سرش را به نشان تأیید تکان داد
خوره،  هدف ما شکست می هستم، مطمئن نباشی، فقط مشکوك باشی و بدونی که اگه این قضیه حقیقت داشته باشه

ي محکم رو که من  قادر هستی که منو بکشی؟ اگه وقت یا راهی براي فهمیدن حقیقت نداشته باشی، فقط این عقیده
تونی با قصدي مرگبار پیش من،  تونی منو درجا بکشی؟ می یه خائنم داشته باشی، و فقط هم خودت اینو بدونی، می

  "کار رو انجام بدي؟حتماً  نتی بیاي کهپیش دوست قدیمیت بیاي؟ با چنان خشو

  ".دونم من نمی.... من". ریچارد متحیر شده بود. رفت ي زِد در نگاه او فرومی نگاه خیره

ي کافی براي  اونوقت تو اراده. تونی، وگرنه تو رو چه به رفتن دنبال رال خوب، بهتره که مطمئن باشی که می"
کنه ازت خواسته بشه تا یه تصمیم که ارزش زندگی یا مرگ داره رو در یه مم. زندگی رو نداري، اراده براي پیروزي

  ".اون اراده و عزم الزم رو داره. دونه دونه، اون عواقب شکست خوردنش رو می کیالن اینو می. لحظه بگیري

ون باید ا. تونستم بر اون غلبه کنم من می. طبق چیزي که تو میگی اون اشتباه کرد. با این وجود اون مکث کرد"
  ".و اونوقت ممکن بود اشتباه کرده باشه". ریچارد اخمی کرد ".کشت منو قبل از این که شانسی داشته باشم می
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. اون دستشو روي تو گذاشته بود. بیخود از خودت تعریف نکن، ریچارد". زِد به آرامی سرش را به دو طرف تکان داد
. تنها چیزي که از طرف اون الزم بود یه لحظه فکر کردن بود. ودي کافی سریع نب کردي به اندازه هر کاري که تو می

  ".اون اشتباهی نکرده. تونست به تو فرصت توضیح دادن بده اون اوضاع رو تحت کنترل داشت و می

ولی تو خائن نخواهی بود، تو ". ي بحث را واگذار کند توانست نتیجه ریچارد که کمی جاخورده بود، هنوز نمی
ي این حرفتو درك  من نکته. رسوندم ائن به ما باشی، همونطور که من هرگز به اون آسیبی نمیتونی یه خ نمی
  ".کنم نمی

کنم، ولی اگه این کارو بکنم، تو باید براي عمل کردن آماده  نکته اینجاست که، حتی اگرچه که من خیانت نمی"
نکته اینجاست که . ی این کارو هم داشته باشیاگر که ضرورت ایجاد بشه، تو باید نیروي الزم براي انجام حت. باشی

زنی، وقتی که فکر کرد تو سعی داري بهش  اي نمی دونست تو دوستش هستی و هرگز بهش صدمه اگرچه کیالن می
  ".کرد کردي، اون کارش رو می اگه تو فوراً متقاعدش نمی. اي بزنی، براي واکنش آماده بود صدمه

زِد، اگه قضیه از اون طرف بود، اگه تو فکر کنی ". ست و دوستش را تماشا کرداي در سکوت نش ریچارد براي دقیقه
  "؟....تونستی دونی دیگه، تو می که من تهدیدي براي هدفمون هستم، خوب، می

  ".توي یه چشم به هم زدن": جادوگر با اخم به عقب تکیه داد و بدون هیچ نشانه اي از احساسات در صدایش گفت

ها  گوید، حتی اگرچه که تمام این حرف کرد که دوستش چه می ا وحشتزده کرد، اما درك میاین جواب ریچارد ر
اگر . توانست طلسمی براي شکست آنها باشد رسیدند؛ هر چیزي کمتر از تعهد و التزام کامل می بسیار بعید به نظر می

  .گی بودموضوع به همین ساد. مردند آنها می. کرد کردند، رال رحمی نمی آنها تردید می

  "خواي جستجوگر باشی؟ هنوز می": زِد پرسید

  ".آره". ها خیره شد ریچارد به تاریکی

  "ترسی؟ می"

  ".تا مغز استخونم"

جستجوگر نگاه سردي به  ".شدم ترسیدي نگران می فقط اگه نمی. منم همینطور. خوبه". زِد روي زانوهاي او زد
  ".رال هم بترسه قصد دارم تا کاري کنم که دارکن". جادوگر انداخت

  ".به خودت ایمان داشته باش. تو جستجوگر خوبی میشی، پسرم". زِد لبخندي زد و سرش را تکان داد
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. خواست او را فقط به خاطر تعارف کردن یک سیب بکشد، از درون به خود لرزید ریچارد از فکر این که کیالن می
  ".ستن؟ این طبیعی نیستهاي قرمز توي سرزمین میانه سمی ه ي میوه زِد؟ چرا همه"

  ".هاي قرمزو دوست دارن ها میوه چون، ریچارد، بچه". جادوگر با تاسف سرش را تکان داد

  "ده؟ این که معنایی نمی". هاي ریچارد بیشتر درهم رفت اخم

توي جنگ قبلی، در حدود همین وقت ". اش را روي خاك کشید زِد به پایین نگاه کرد، مدتی یک انگشت استخوانی
جادوي پیش ساخته جادویی هست که . من یه جادوي پیش ساخته پیدا کرده بودم. محصوالت درو شده بودن. ال بودس

اون یه جادوي سم بود، منحصر به . هاي اوردن یه چیزي شبیه جعبه. ي جادوگراي خیلی وقت پیش ساخته شده بوسیله
ن نبودم که چطور ازش استفاده میشه، اما من مطمئ. تونست یه بار یه طلسم ایجاد کنه رنگ خاص و فقط می

بهرحال، پنیس رال به اون ". زِد نفس عمیقی کشید و دستانش را روي دامن لباسش گذاشت ".دونستم که خطرناکه می
ي  خواست تا ضربه ها عاشق میوه هستن و می دونست که بچه اون می. دست پیدا کرد و فهمید چطور اونو به کار بندازه

این سم یمقدار . هاي قرمز استفاده کرد اون از جادو براي سمی کردن تمام میوه. هاي ما وارد کنه ه قلبسنگینی رو ب
ها  مدتی طول کشید تا بفهمیم چه چیزي باعث تب و مرگ بچه. کنه اولش آهسته عمل می. شبیه سم تاك مار هست

 ".خورن ها هم از اون می بزرگترها بلکه بچهپنیس رال عمداً چیزي رو انتخاب کرد تا مطمئن باشه که نه تنها . شده
تعداد زیادي . تعداد زیادي از مردم مردن". کرد صدایش به سختی قابل شنیدن بود همانطور که به میان تاریکی نگاه می

  ".ها از بچه

  "اگه تو پیداش کرده بودي، چطوري دست اون بهش رسید؟". چشمان ریچارد درشت شده بود

من یه شاگرد داشتم، یه ". توانست یک روز تابستانی را منجمد کند به چشمان ریچارد خیره شد زِد با نگاهی که می
من شک عجیبی . یک روز اتفاقی دیدم که داره با چیزي ور میره که نباید. دادم مرد جوون که داشتم بهش آموزش می

داشتم و براي همین طبق شکّم عمل دونستم یه جاي کار مشکل داره، اما خیلی به اون عالقه  می. نسبت بهش داشتم
صبح روز بعد اون ناپدید شد و همینطور جادوي پیش . در عوض تصمیم گرفتم که شب به اون موضوع فکر کنم. نکردم
اگه من وقتی که باید، عمل کرده بودم و اونو . اون یه جاسوس براي پنیس رال بوده. اي که من پیدا کرده بودم ساخته

  ".مردن ها نمی ي اون بچه مردم و همه کشته بودم، تمام اون

او فکر کرد که شاید پیرمرد فریاد بزند یا گریه کند،  ".تونستی بفهمی زِد، تو نمی". ریچارد آب دهانش را قورت داد
اگه این کارو . از اشتباه من درس بگیر، ریچارد". یا با سرعت از آنجا برود، اما در عوض او فقط شانه اش را باال انداخت

شاید داستان اونا بتونه درسی باشه که کمک کنه تا همه رو از . ها بیهوده از دست نرفتن کنی اونوقت تمام اون زندگیب
  ".کاري که دارکن رال در صورت پیروزي انجام میده، نجات بده
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قرمز سمی هاي  چرا توي وِستلند میوه". کرد تا کمی گرما به آنها بازگرداند ریچارد بازوانش را مالید، سعی می
  "نیستن؟

اون تا . این یکی، محدودیت فاصله از جایی که استفاده شده بود رو داشت. هایی دارند ي جادوها محدودیت همه"
تونست جایی که طلسمِ سم وجود داشته  مرز نمی. جایی که مرز بین سرزمین میانه و وستلند ایجاد شد، وسعت پیدا کرد

  ".داشت لند داخل خودش جادو میباشه ایجاد بشه، در غیر اینصورت وست

راهی براي خالص شدن از ": باالخره پرسید. ریچارد در تاریکی و سکوت سرد نشست و مدتی به فکر فرو رفت
  "هاي قرمز دیگه سمی نباشن؟ دستش هست؟ تا کاري کنیم که میوه

مثل یه جادوگر فکر ". ل بودبه نظر ریچارد این لبخند واکنش عجیبی بود، اما از دیدن آن خوشحا. زِد لبخند زد
کرد با تفکر  ها نگاه می او در حالی که دوباره به تاریکی ".کنی که چطور جادو رو خنثی کنی فکر می. کنی، پسرم می
من باید روش مطالعه کنم و ببینم چکار . ممکنه راهی براي برداشتن طلسم وجود داشته باشه". هایش درهم رفت اخم
  ".یم دارکن رال رو شکست بدیم، قصد دارم که ذهنمو روي این کار بذارماگه بتون. تونم بکنم می

مخصوصاً . هر کسی باید بتونه هر وقتی که خواست یه سیب بخوره". تر پیچید ریچارد شنلش را محکم ".خوبه"
ذارم تمام اون  ینم. کنم ناامیدت نمی. زِد، من قول میدم که درس تو رو فراموش نکنم". او به پیرمرد نگاه کرد ".ها بچه

  ".مردمی که مردن فراموش بشن

  .زِد لبخند زد و با مهربانی پشت ریچارد را نوازش کرد

صدا را با هم شریک شدند، درمورد چیزهایی که  دو دوست در تاریکی نشستند، سکوت شب و درك متقابلی بی
  .این که چه چیزي در پیش رو داشتند: دانستند فکر کردند نمی

به این فکر کرد که چقدر . کاري که باید انجام شود فکر کرد، درمورد پنیس رال و درمورد دارکن رال ریچارد درمورد
  .به خودش گفت که به راه حل فکر کن نه به مشکل، تو جستجوگري. رسید همه چیز ناامیدانه و غیرممکن به نظر می

ي کافی ما رو  رال به اندازه. ا ناپدید بشیمفکر کنم دیگه وقتشه که م. خوام یه کاري براي من بکنی، جادوگر می"
  "تونی بکنی؟ تو درمورد اون ابر چکار می. تعقیب کرده

دونستم که اون چطوري به تو قالب شده تا بتونم اونو جدا کنم،  فقط کاش می. دونی، فکر کنم حق با تو باشه می"
با تأمل انگشت اشاره و شصتش را دو طرف تیز چانه  او ".تونم اینو بفهمم، بنابراین مجبورم یه کار دیگه بکنم اما نمی

  "از وقتی که اولین بار شروع به تعقیب کردن تو کرد، شده که بارون بباره یا تمام آسمون پر از ابر بشه؟". اش کشید
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ر بیشتر روزها در اثر قتل پدرش برایش د. ریچارد در ذهنش به عقب برگشت، سعی کرد تا تمام روزها را به یاد آورد
شبِ قبل از این که تاك رو پیدا کنم، توي جنگل وِن ". رسید زمان زیادي از آن گذشته به نظر می. ابهام و تیرگی بود

از زمان قتل پدرم یادم نمیاد . نه، هیچ بارونی نبوده. بارون اومده بود، اما وقتی که من به اونجا رسیدم آسمون صاف شد
  "این چه معنایی میده؟. زي بیشتر از چندتا ابر کوچیک و رقیقحداقل نه چی. که آسمون ابري بوده باشه

از اونجایی . خب، این یعنی این که به نظر من راهی براي فریب دادن ابر هست، حتی اگه نتونم اونو ازت جدا کنم"
کرده تا  اون ابرهاي دیگه رو دور. ست که تمام مدت آسمون صاف بوده، معناش اینه که احتماالً رال مسئول این قضیه

  ".ساده، اما کار آمد. بتونه راحت این یکی رو پیدا کنه

  "اون چطور تونسته ابرها رو دور کنه؟"

  ".اون یه طلسم روي این ابر گذاشته تا ابرهاي دیگه رو پس بزنه و یه جوري این ابر رو به تو قالب کرده"

ل از این که اون بفهمه، ابر گم شده و اون ذاري تا ابرها رو جذب کنه؛ قب تر روش نمی پس چرا تو یه طلسم قوي"
تري براي عقب زدن ابرها و پیدا کردن  اگه اون از جادوي قوي. تونه پیداش کنه تا بخواد طلسم تو رو شکست بده نمی

دونه که تو چکار کردي و طلسم قویتري که بخواد ابرها رو کنار بزنه قالب رو هم  این یکی استفاده کنه، نمی
  ".شکنه می

تونی  کنم تو می پسرم، فکر می! لعنت، ریچارد، تو دقیقاً درست فهمیدي". د ناباورانه به او نگاه کرد، چندبار پلک زدزِ
  ".العاده بشی یه جادوگر فوق

  ".ي غیر ممکن دارم همین االنم یه وظیفه. نه، متشکرم"

ل پیراهنش رفته و یک تکه سنگ دستان الغرش به داخ. زِد کمی خود را عقب کشیده و اخم کرد، اما چیزي نگفت
وار بر باالي تکه سنگ چرخید،  ایستاد و انگشتانش دایره. بیرون آورد، آن را جلوي خودشان روي زمین پرتاب کرد

  .ي بزرگ شد ناگهان سنگ با صداي پاقی تبدیل به یک صخره

  "!ي ابربینیت هست این صخره! زِد"

  ".ها پیش اونو به من داد سال پدرم. ي جادوگریه راستش، پسرم، این یه صخره"

او به . ها شروع به چرخیدن کردند ها و رنگ تر چرخید تا این که نور پدیدار شد، جرقه تر و سریع انگشت جادوگر سریع
باالخره . هیچ صدایی نبود، فقط بوي مطبوع باران بهاري میامد. زد چرخاندن ادامه داد، نور را مخلوط کرده و هم می

  .راضی رسیدجادوگر به نظر 

  ".برو روي صخره، پسرم"
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ز می. ریچارد در ابتدا با شَک و تردید به داخل نور قدم گذاشت زگکرد، مثل این که  روي پوستش احساس گرما و گ
ور شود، در احساس  گذاشت تا در گرما غوطه. در یک تابستان گرم بعد از شنا، بدون لباس در آفتاب داغ ایستاده باشد

. دستانش از دو طرفش دراز شدند تا این که به حالت عمود قرار گرفتند. در اختیار این حس گذاشت امنیت، خودش را
احساس شگفت انگیزي بود، مثل شناور بودن . هایی عمیق کشید و چشمانش را بست سرش را به عقب خم کرد، نفس

ذهنش احساس اتصالی سبک و . ردشادي و شعف به وجودش رسوخ ک. در آب، فقط با این تفاوت که در نور شناور بود
هاي در اطراف، با آب، با خود  ها، حشرات، پرنده او با درختان یکی بود، با علف. پایان با هرچیزي در اطرافش داشت بی

ارتباطات درونی بین همه چیز را به شکلی جدید درك . هوا؛ نه به عنوان موجودي جداگانه، بلکه قسمتی از یک مجموع
این . جهان را از چشمان تمام موجودات اطرافش دید. کران دید ش را ناچیز و صاحب قدرتی بیهمزمان خود. کرد

کرد اوج بگیرد، دنیا را از  اي که باالي سرش پرواز می گذاشت تا درون پرنده. بینشی شگفت انگیز و تکان دهنده بود
ک موش، آتش کوچک برپا شده در پایین را چشمان او دید، با او به شکار رفت، گرسنگی و نیاز را حس کرد، نیاز به ی

  .تماشا کرد، افرادي که خوابیده بودند

گرماي نیاز همه را احساس کرد، . او هیچ کس و همه کس شد. ریچارد گذاشت شخصیتش در باد پراکنده شود
شده و به نیستی ي آنها باهم حل  هایشان را بویید، لذتشان را چشید، نیازشان را درك کرد و بعد گذاشت تا همه ترس

بروند، تا این که خألي ایجاد شد که او در آن ایستاده بود، تنها در تمام عالم هستی، تنها موجود زنده، تنها چیزي که 
بعد گذاشت تا نور درونش جاري شود، نوري که با خود دیگرانی را میاورد که قبالً از همین صخره استفاده . وجود داشت
وجود آنها درونش . هایی بیشمار، هزاران سال، همگی در یکجا و جادوگرانی قبل از آن تا سال زِد، پدر زِد: کرده بودند

اش به پایین سرازیر  از روي گونه  ها قطرات اشک جاري شد، خودشان را با او شریک شدند و بخاطر تمام این شگفتی
  .شد

زد،  ریچارد چرخید، به نرمی و سیال برق می غبار اطراف. اش را رها کرد دستان زد به جلو پرتاب شد و غبار جادویی
با صداي . اش جمع شدند تر کرده و روي سینه ها چرخششان را تنگ جرقه. تا این که او در مرکز گرداب قرار گرفت

رود و همینطور  جرنگ جرنگی مانند یک لوستر در باد، غبار در آسمان باال رفت، گویی که ریسمان یک بادبادك باال می
ابر، غبار جادویی را جذب کرد و از داخل . برد، باالتر و باالتر تا این که به ابر رسید ت صدا را همراه با خود میرف که می
هایی درخشید، خطوط ناهموار و شکسته به این سمت و آن سمت  در تمام افق صاعقه. هاي چرخان روشن شد با رنگ

  .ر، چنان که فراخوان شده باشندحرکت کرده و آسمان را شکافتند، با اشتیاق و چشم انتظا

ي  ها ایستادند، روشناییِ داخل ابر محو شده و پایان یافت، و نورِ از داخل صخره ها و صاعقه در یک لحظه برق
ریچارد دوباره همانجا بود، . ناگهان همه جا ساکت بود. جادوگري خودش را به داخل کشید تا این که کامالً خاموش شد

  .با چشمانی گشاد به صورت خندان زِد نگاه کرد. ایستاده بودي ساده  روي یک صخره
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من هیچوقت تاحال تو . فهمم که چرا تو همیشه روي این صخره وایستاده بودي زِد، حاال می": نجواکنان گفت
  ".دونستم اصالً نمی. عمرم چیزي مثل این حس نکرده بودم

و دستانت را کامالً درست نگه داشتی، سرت درست کج ت. تو یه جادوگر فطري هستی، پسرم". زِد عمداً لبخند زد
تو . تو مثل یه جوجه اردك که توي برکه میره، اینکارو انجام دادي. شده بود، تو حتی کمرت رو درست خم کرده بودي

حاال فقط تصور کن که این ". زِد با خوشحالی به جلو خم شد ".تمام شرایط الزم براي یه جادوگرِ خوب شدن رو داري
  ".ارو برهنه انجام بديک

  "باعث میشه که فرق کنه؟": ریچارد با حیرت پرسید

یه روزي ". هاي ریچارد گذاشت زِد دستانش را دور شانه ".کنه ها توي این تجربه ایجاد مزاحمت می لباس. البته"
  ".ذارم این کارو امتحان کنی می

  ".تونستی این کارو بکنی خودت می تو. زِد، چرا خواستی که من این کارو بکنم؟ این ضروري نبود"

  "حاال چه احساسی داري؟"

  ".خوردگی و افسردگی ندارم فکر کنم دیگه به اون اندازه حس شکست. با ذهن بازتر. آروم. متفاوت. دونم نمی"

. تو شب سختی داشتی. چون تو بهش احتیاج داشتی. به همین دلیل بود که گذاشتم تو این کارو بکنی، دوست من"
  ".تونستم کمکت کنم که احساس بهتري داشته باشی تونم مشکالت رو عوض کنم، ولی می میمن ن

  ".متشکرم، زِد"

ي جادوگر  اگه هر وقتی نظرت درباره". او چشمکی به ریچارد زد ".برو یکم استراحت کن، حاال نوبت نگهبانی منه"
  ".ا راه بدمي جادوگر کنم که تو رو به مجموعه شدن رو عوض کردي، من افتخار می

  .از میان تاریکی، تکه پنیري که دور انداخته بود پرواز کنان به طرفش برگشت. زِد دستش را باال گرفت
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  فصل چهاردهم

 

  ".اینجا جاي خوبیه. بیا". چیس افسار اسبش را کشیده و توقف کرد

گذشت هدایت  ها از مرگشان می ي باز با درختان سروي که سال او سه نفرِ دیگر را از مسیر خارج کرده و به محوطه
هاي  اي رنگ درختان، عاري از هر چیزي جز تعداد کمی شاخه، ایستاده بودند و دسته هاي خاکستري و نقره اسکلت. کرد

ي  هاي فاسد شده اینجا و آنجا روي زمینِ نرم جنازه. خزه به رنگ سبزِ پررنگ هر از چند جا رویشان را پوشانده بود
هاي  ي طوفان اي رنگ باتالقی که بوسیله هاي قهوه هاي پهن و مسطح علف برگ. شد ل دیده میپادشاهان سابق جنگ

  .رسیدند قبلی بطور اتفاقی روي زمین پخش شده بودند، چون دریایی آشفته از مارهاي مرده در زیر پا به نظر می

ي گرم، سنگین و شرجی، بوي هوا. کردند ها در میان آشفتگیِ روي زمین با احتیاط راهشان را انتخاب می اسب
کرد و تا جایی که  اي از پشه آنها را دنبال می کردند توده همانطور که حرکت می. کرد متعفنِ فساد را با خود حمل می

با وجود باز بودن آن فضا، نور کمی از جانب . توانست ببیند اي بود که می کرد، تنها موجود زنده چشم ریچارد کار می
هاي مه  توده. اي نزدیک به زمین معلق بود ، چرا که پوششی ضخیم و یک شکل از ابرها با فاصلهشد آسمان عرضه می

  .کرد اي رنگ از بقایاي درختان که هنوز سرپا بودند حرکت کرده و آنها را خیس و لغزنده می هاي نقره بین ستون

ها را که مسیرشان را با پیچ و خم ادامه آمد و آن داد و ریچارد از پشت سر می چیس راه را به زِد و کیالن نشان می
رسید، ریچارد  ي دید، بیشتر از حدود صد متر نبود و اگرچه که چِیس نگران به نظر نمی محدوده. کرد دادند نگاه می می

هر . توانست قبل از این که آنها متوجه شوند خودش را مخفیانه به آنها نزدیک کند با دقت مراقب بود؛ هر چیزي می
هایشان را براي محافظت، محکم به دور خود پیچیده  کردند و بغیر از زِد بقیه شنل ها را از خود دور می فرشان پشهچهار ن
زد و طوري به اطراف نگاه  کرد، داشت غذاي باقی مانده از نهار را گاز می زِد که از پوشیدن شنل خودداري می. بودند
اي داشت، اما خوشحال بود که چیس آنها  العاده یابی فوق د حسِ جهتریچار. کرد، گویی که به یک تور سیاحتی آمده می

دانست که گم شدن چقدر آسان  رسید و او از روي تجربه می در باتالق همه چیز شبیه به هم بنظر می. کند را هدایت می
  .است

نوان یک بار هایش را به ع ي جادوگري ایستاده بود، کمتر مسئولیت از وقتی که ریچارد شبِ پیش روي صخره
او خطر را کمتر حس . دید که بخشی از یک کار درست باشد کرد و بیشتر آن را فرصتی براي این می احساس می

نقشش را در نماي کلیِ چیزها به عنوان . کرد کرد، اما نیاز به متوقف کردن دارکن رال را بیشتر و قویتر حس می نمی
تواند  دانست که نمی می. ی براي متوقف کردن دارکن رال نداشتندشانسی براي کمک به دیگرانی دیده بود که شانس
  .عقب بکشد؛ این کار پایان او بسیاري از دیگران بود
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هایش با آهنگ حرکت  کرد، شانه ریچارد بدن کیالن را نگاه کرد که در حال سواري به این سو و آن سو حرکت می
شناخت  هایی که در میان جنگل هارتلند می ست او را به مکانتوان کرد که می ریچارد آرزو می. خوردند اسب تکان می

هایی سرّي از زیبایی و آرامش، جایی دور در میان کوهستان، آبشاري را که پیدا کرده بود و غار پشت آن را  ببرد، مکان
ي زیبا بخرد، او را به اي جنگلی و ساکت با او نهار بخورد، او را به شهر برده و برایش چیز به او نشان دهد، در کنار برکه

خواست که او بتواند بدون هر دقیقه نگرانی از نزدیک شدن  ریچارد می. جایی ببرد، هر جایی، که او در امنیت باشد
ها، رؤیایش از بودن با  بعد از شب گذشته، ریچارد حس کرده بود که قسمت اول این خواسته. دشمانش لبخند بزند

  .هکیالن، فقط یک آرزوي توخالی بود

  ".همینجاست". چیس با باال آوردن یک دستش آنها را متوقف کرد

. دید او هیچ مرزي را نمی. پایان بودند ریچارد به اطراف نگاه کرد، آنها هنوز در میان باتالقی مرده، خشکیده و بی
کوتاه را با پاي اي  ي یک درخت افتاده بستند و فاصله هایشان را به تنه همه طرف به یک شکل بود، آنها افسار اسب

  .پیاده به دنبال چیس جلوتر رفتند

  ".مرز". چیس به عنوان معرفی با دستش اشاره کرد

  ".بینم من چیزي نمی": ریچارد گفت

رفت، درخششی سبز  همانطور که جلو می. او بطور یکنواخت و آهسته به پیش رفت ".نگاه کن". چیس لبخند زد
تر شد تا این که  تر و روشن درخششِ سبز، پررنگ. ی قابل تشخیص بودرنگ در اطرافش شکل گرفت که اول به سخت

نور در اطراف او . رفت، جلویش را گرفته بود بعد از بیست قدم تبدیل به ورقی از نور سبز شد که در حالی که او پیش می
هر قدم به جلو، این شد و با  کم محو می تر بود و در مسافتی حدود سه متر از اطراف و باال ادامه داشت و کم قوي

توانست از میان آن ببیند، درختان  دار و معوج بود اما ریچارد می ي سبزِ موج مانند یک شیشه. شد تر می مسافت بیش
. ي سبز و بعد تأللو سبز ناپدید شد همینطور که به عقب میامد، ورقه. چِیس ایستاد و برگشت. ي پشت آن را ببیند مرده

  .که مرز نوعی دیوار باشد، چیزي که قابل دیدن باشد کرد ریچارد همیشه فکر می

  "مرز اینه؟". ریچارد کمی احساس دلسردي کرد

داشت و  هایی را برمی چیس روي زمین را گشت، شاخه ".خواستی باشه؟ حاال اینو تماشا کن بیشتر از این چی می"
باالخره یکی پیدا کرد، با طولی . شکستند بیشتر آنها فاسد شده بودند و براحتی می. کرد استحکامشان را امتحان می

ي  چِیس آن را با خود به میان نورِ درخشان برد تا این که به ورقه. حدود سه و نیم متر که به حد مورد نظر او محکم بود
داد،  همینطور که آن را به جلو فشار می. شاخه را از طرف ضخیمش گرفت و باقی آن را از دیوار عبور داد. سبز رسید

ي سه  دود دو متر جلوتر انتهاي چوب ناپدید شد، تا این که چیس نهایتاً چیزي را نگه داشته بود که به جاي یک شاخهح
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توانست طرف دیگر  او می. ریچارد مبهوت شده بود. رسید چهار متري، به نظر یک تکه چوب یک و نیم تا دو متري می
  .رسید این به نظر غیر ممکن می. ا ببیندتوانست انتهاي دیگر چوب ر دیوار را ببیند، اما نمی

هیچ صدایی . به محض این که چِیس چوب را تا جاییکه جرأت داشت فرو کرد، چوب با تکانی شدید از جا جهید
. ي چوبِ دو و نیم متري را به سمت آنها گرفت انتهاي شکسته. او چوب را عقب کشیده و پیش دیگران برگشت. نبود

  .زاق بودانتهاي چوب پوشیده از ب

  ".شکارچیاي قلب": چِیس با لبخندي گفت

از آنجا که . ریچارد مبهوت مانده بود. کیالن هم خوشش نیامده بود. اش سر رفته رسید که حوصله زِد به نظر می
دم که چه  بیا، بهت نشون می". چیس ظاهراً فقط یک شنونده داشت، به پیراهن ریچارد چنگ زد و او را با خود کشید

. رفتند، چیس بازوي راستش را روي بازوي چپ ریچارد قفل کرده و به ریچارد هشدار داد همانطور که جلو می ".شکلیه
  .آنها به آهستگی جلو رفتند ".دست منو محکم نگه دار. آهسته برو، وقتی که به حد کافی جلو رفتیم بهت میگم"

ي که ریچارد رفتن چیس به داخل آن را دیده بود فرق ا تر شد، اما این بار با دفعه با هر قدم قوي. نور سبز شروع شد
صداي وز وزي به گوش . بعد نور اطراف چیس و باالي سر او را گرفت، حاال همه طرفشان را نور گرفته بود. داشت
 شد تر می نور سبز هم عمیق. شد شد، اما بلندتر نمی تر می با هر قدم صدا عمیق. رسید، مثل صداي هزاران زنبور عسل می

ي سبز رنگ در جلوي آنها بود، از هیچ کجا  بعد ورقه. رسد شدند، گویی که شب از راه می تر می و درختان اطراف تیره
. توانست درختان را ببیند ریچارد دیگر به سختی می. جاي دیگر را پر کرده بود پدیدار شده بود و درخشش سبز رنگ همه
  .یالن را ببینداو رویش را گرداند و اصالً نتوانست زِد یا ک

ي سبز رنگ فشار  داشتند به ورقه آنها همینطور که به آهستگی قدم به جلو برمی ".حاال آروم". چیس اخطار داد
  .توانست فشار آن را بر روي بدنش احساس کند ریچارد می. میاوردند

گ در اطراف خودش و بعد همه چیز تیره و تار شد، مانند این که در شب داخل غاري باشد، با یک درخشش سبز رن
  .لرزاند اش را می کرد که گویی سینه صداي وز وز این حس را ایجاد می. تر گرفت ریچارد بازوي چیس را محکم. چیس

. شد پیچید و تکرار می صدایش می ".کافیه": چِیس گفت. ي سبز رنگ دیوار ناگهان تغییر کرد با قدم بعدي، ورقه
حرکت  چیس بی. ن که ریچارد به داخل آبگیري عمیق در جنگلی تاریک نگاه کنددیوار، تیره و شفاف شده بود، مثل ای

  .کرد ایستاد و به او نگاه می

  .هایی در طرف دیگر بودند شبح

  .داشتند، ارواحی که در اعماق شناور بودند اشکالی به سیاهی رنگ جوهر در درخشش طرف دیگر دیوار موج برمی
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  .مردگان در مخفیگاه خودشان

  ".ها شکارچی": چیس گفت. تر، از کنار آنها حرکت کرد تر و سریع دیکچیزي نز

صداي همهمه یک وز وز نبود، او فهمید که آن صداي . اشتیاق به تاریکی. ریچارد احساس اشتیاق عجیبی داشت
  .حرف زدن است

  .کردند صداهایی که نام او را زمزمه می

زدند، دستانشان  اه رنگ در حال جمع شدن بودند، او را صدا میاشکالِ سی. زدند هزاران صداي دوردست او را صدا می
  .کردند را به طرف او دراز می

چه نیازي . ها کسیِ زندگیش را حس کرد، تنهایی تمام زندگی او ناگهان به شدت احساس تنهایی کرد، تنهایی و بی
. شد دیگر هیچ وقت تنها نمی. د بگویندآم به این درد بود، وقتی که آنها منتظرش بودند؟ منتظر بودند تا به او خوش

مثل . هاي آنها را ببیند کم توانست صورت زدند و او کم اشباح سیاه رنگ در تیرگی به سمتش شناور شده و او را صدا می
در  تا. به شدت مشتاق بود تا به جلو قدم برداشته و عبور کند. آنها جلوتر آمدند. کند این بود که از میان آبی تیره نگاه می

  .آنجا با آنها باشد

  .و بعد پدرش را دید

دستانش دراز شدند، ناامیدانه . پدرش با فریاد غمناك بلندي اسم او را با اندوه صدا زد. قلب ریچارد به تپش افتاد
  .او درست پشت دیوار بود. سعی داشت تا پسرش را در آغوش بگیرد

ریچارد با . گذشت ها از وقتی که پدرش را دیده بود می مدت. شود ریچارد احساس کرد قلبش از اشتیاق شکافته می
فقط باید به پدرش . دیگر مجبور نبود تا بترسد. خواست تا او را لمس کند شیون پدرش را صدا کرد، تمام وجودش می

  .بعد دیگر در امان بود. رسید می

  .براي همیشه. در امان بود

چیزي دستش . او برود، سعی کرد تا از میان دیوار قدم بگذارد ریچارد سعی کرد تا به پدرش برسد، سعی کرد تا پیش
به طرف هر کسی که بود . داشت کسی او را از پدرش دور نگه می. تر کشید با خشم دستش را محکم. را نگه داشته بود

  .صدایش توخالی و تهی بود. فریاد کشید تا او را رها کند

  .شود بعد دید که از پدرش به عقب کشیده می

دستی . با خشم به شمشیرش چنگ زد. کرد تا او را با بازویش عقب بکشد کسی سعی می. ش جان گرفتخشم
کشید و با تمام توان تقال  با خشمی افسار گسیخته فریاد می. اي پوالدین، محکم بر روي دستش قفل شد بزرگ با پنجه
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بود و سکندري خوران او را از پیش پدرش به کرد تا شمشیر را بیرون بکشد، اما دست بزرگ او را محکم نگه داشته  می
  .شد ریچارد تقال کرد، اما داشت به عقب کشیده می. کشید عقب می

چیس داشت او را از میان نور سبز . شد، ناگهان دیوار سبز به جاي تاریکی برگشت همنطور که به عقب کشیده می
  .خشک و مرده بازگشتباتالق . آور بازگشت جهان با تکانی تهوع. کرد کشیده و دور می

چیس دست او را بر روي . ریچارد که ناگهان هشیار شده بود، از کاري که تقریباًکرده بود به شدت وحشت زده شد
ي مرد درشت هیکل گذاشت، همانطور که به  ریچارد، با لرز دستش را براي حفظ تعادل روي شانه. شمشیر رها کرد

  .راحتیِ خیال در وجودش جاري شد. کرد تا نفس بکشد می داشتند، تقال بیرون از نور سبز قدم برمی

  "خوبی؟". چیس کمی به روي او خم شد و چشمان او را بررسی کرد

دیدن پدرش دوباره آوار غم را . تر از آن بود که بتواند حرف بزند ریچارد سرش را براي تأیید تکان داد، پریشان
. کرد گلویش درد می. کند تا فقط بتواند نفس بکشد، بتواند بایستد مجبور بود تمام حواسش را متمرکز. برگردانده بود

  .هق و فریاد گیر کرده بود، اما در آن حال از آن آگاه نبود متوجه شد که گلویش از هق

او اصالً . هنگامی که ریچارد فهمید چقدر نزدیک بود که وارد دیوار، وارد مرگ شود، وحشت ذهنش را فرا گرفت
او سعی کرده بود تا . اگر چیس آنجا نبود تا او را نگه دارد، او حاال مرده بود. داده بود آماده نبود براي چیزي که رخ

چگونه ممکن بود که بخواهد خودش را تسلیم آنجا . شناسد کرد که خودش را نمی حس می. تسلیم دنیاي زیرین شود
  کند؟ آیا او اینقدر ضعیف بود؟ اینقدر شکننده بود؟

ي پدرش را از ذهنش پاك کند، این که پدرش چطور  توانست تصویر چهره نمی. رفت درد گیج میسر ریچارد از 
این کار خیلی . خواست با او باشد ریچارد به شدت دلش می. زد، آن قدر اندوهگین و محزون مشتاق او بود، او را صدا می

حتی در . خواست تا برگردد آن را رها کند؛ می خواست تا او نمی. کرد تصویر، ذهنش را در برگرفته و رها نمی. آسان بود
  .توانست کشش را حس کند کرد می حالی که مقاومت می

او دستش را به . ي نور منتظرشان بود درحالی که آنها از نور سبز بیرون میامدند، کیالن پدیدار شد که آنجا در حاشیه
ي ریچارد را  با دست دیگرش چانه. ز چیس دور کردگرانه دور کمر ریچارد حلقه کرد و او را ا حالت حفاظت و حمایت

  .گرفت، صورتش را به طرف خود برگرداند و وادارش کرد تا به او نگاه کند

ها  خوام که تمام تقاطع ازت می. باید به یه چیز دیگه فکر کنی. به یه چیز دیگه فکر کن. به من گوش کن. ریچارد"
همین حاال این کارو . کنم تونی این کارو براي من بکنی؟ خواهش می یم. هاي هارتلند رو به خاطر بیاري توي جاده

  ".تک تکشون رو براي من به خاطر بیار. بکن

  .ها ریچارد با تکان سر قبول کرد و شروع کرد به یادآوري جاده
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  .توانست، به صورت او سیلی زد کیالن با خشم به طرف چیس برگشت و با تمام قدرتی که می

. تمام وزنش را به جلو انداخته و دوباره به او سیلی زد "چرا این کارو باهاش کردي؟! اي حرومزاده": جیغ زنان گفت
چطور تونستی ! تو از قصد این کارو کردي". چیس براي متوقف کردن او تالشی نکرد. موهایش جلوي صورتش ریختند

  .رمیان راه مچ دست او را گرفتاو براي بار سوم به طرف چیس پرید، اما اینبار چِیس د "!این کارو بکنی

  "خواي همینطوري بازم منو بزنی؟ خواي جوابتو بدم یا می می"

مقداري از موهایش از . رفت اش باال و پایین می کیالن دستش را به زور عقب کشید و با خشم به او خیره شد، سینه
  .پهلو به صورتش چسبیده بودند

بعضی جاها خیلی باریکه، دوتا . وسط مرز رد نمیشه؛ پیچ و خم داره مستقیم از. ي شاهی خطرناکه عبور از دریچه"
ردي. رسن دیوارِ مرز تقریباًبه همدیگر می تو از داخل مرز رد شدي؛ . کافیه یه قدم اشتباه به یه طرف برداري و اونوقت م

ببینیش، در غیر اینصورت  تونی تا وقتی که شروع به ورود به اون نکنی نمی. کنید شما هردوتون درك می. همینطور زِد
االن مرز خطرناکتر هم شده، . نم کجاست که زندگیمو اینجا گذروندم دو من فقط بخاطر این می. دونید که کجاست نمی

وقتی که وارد گذرگاه بشید، اگه چیزي شروع به . شه توش قدم گذاشت تر می چون در حال فروریختنه، حتی راحت
  ".دون این که حتی متوجه بشه چی به چیه بره توي مرزتعقیب شما بکنه، ریچارد ممکنه ب

  "!تونستی بهش هشدار بدي تو می! این دلیل موجهی نیست"

هرچی هم بگی . اي نداشتم که درست با آتیش رفتار کنه مگه این که یه بار دستشو توي اون ببره من تاحاال بچه"
فهمید که مرز  ي شاهی نمی د قبل از این که بره تو دریچهاگه ریچار. ي یه بار انجام دادن اون ارزش نداره به اندازه

براي این که . براي این که بهش نشون بدم. آره، من از قصد بردمش اونجا. چطوریه، از اونطرف گذرگاه بیرون نمیومد
  ".زنده نگهش دارم

  ".تونستی بهش بگی می"

  ".دید اون باید اینو می. نه". چِیس با تکان سرش مخالفت کرد

هنوز نشده که یه روز ". همه به طرف او چرخیدند. ذهنش باالخره پاك و هشیار شده بود ".کافیه": ارد گفتریچ
االن چیزاي . دونم که نیت همتون خیر و صالح منه ولی می. بگذره و یکی از شما سه نفر منو تا سر حد جنون نترسونید

  "که مرز در حال فرو ریختنه؟ چی فرق کرده؟ دونی چِیس تو از کجا می. مهمتري داریم که نگرانشون باشیم

شد هیچ چیزي رو توي  نمی. شد از بین نورِ سبز توي تاریکی رو دید قبالً نمی. پاشه دیوار داره از هم فرو می"
  ".اونطرف دید
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  ".تونستم از اینجا اونور رو ببینم چِیس درست میگه، من می": زِد گفت

  ".کشه تا خراب بشه یچقدر طول م": ریچارد از جادوگر پرسید

  ".گفتنش سخته". زِد شانه اي باال انداخت

  "بهترین حدست چقدره؟. یه چیز حدودي بهم بگو. پس حدس بزن": ریچارد در جواب گفت

  ".حداقل دو هفته دووم میاره، اما نه بیشتر از شش یا هفت هفته"

  "ونو تقویت کنی؟تونی از جادوت استفاده کنی تا ا می". اي فکر کرد ریچارد چند لحظه

  ".من همچین قدرتی ندارم"

  "دونه؟ ي شاهی چیزي می کنی رال درمورد دریچه چِیس، فکر می"

  ".من از کجا باید بدونم"

  "خوب، تا حاال کسی از گذرگاه رد شده؟"

  ".دونم نه تا جایی که من می". چیس درمورد سؤال فکر کرد

اون داره . اون به گذرگاه نیازي نداره. توي دنیاي زیرین سفر کنهتونه  دونم، رال می من بعید می": زِد اضافه کرد
  ".فکر نکنم که به یه گذرگاه کوچیک اهمیتی بده. کنه مرزو نابود می

فکر کنم که ما نباید اینجا منتظر بمونیم، و از اونطرف هم . کنه اهمیت دادن با دونستن فرق می": ریچارد گفت
  ".داریم کجا میریم نگرانم که اون ممکنه بدونه که ما

  "منظورت چیه؟". کیالن موهایش را از روي صورتش کنار زد

کنی وقتی که توي مرز بودي اون کسایی که دیدي مادر و خواهرت  فکر می". ریچارد نگاه از همدردي به او انداخت
  "بودن؟

  "کنی؟ اي فکر می تو جور دیگه. کردم که خودشون بودن من فکر می"

  "کنی؟ تو چی فکر می". نگاهی به جادوگر انداخت ".ون پدرم بوده باشهمن فکر نکنم که ا"

  ".دونه هیچ کس واقعاً چیز زیادي در مورد دنیاي مردگان نمی. گفتنش غیر ممکنه"
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اما . کنم که پدرم منو به اون شکل بخواد من فکر نمی. دونه دارکن رال درموردش می": ریچارد به تلخی گفت
خواد، پس برخالف چیزي که چشمام بهم میگن، بیشتر این احتمال میره که اون از  میدونم که دارکن رال  می

تونیم به داخل مرز بریم چون اونا منتظر  تو گفتی که ما نمی. کرده تا منو بگیره زیردستاي دارکن رال بوده که سعی می
ون چیزي بود که من دیدم، پیروان اون کنم که این هم من فکر می. ما هستن تا اینکارو بکنیم، منتظرن تا ما رو بگیرن

اگه درست گفته باشم معناش اینه که رال به . دونن که من کجا دیوار رو لمس کردم و اونا دقیقاً می. توي دنیاي زیرین
  ".خواد اینجا بمونم تا بفهمم که حدسم درست بوده یا نه من دلم نمی. فهمه که ما کجا هستیم زودي می

 1و ما باید تا قبل از شب و بیرون اومدن شکارچیاي قلب خودمونو به باتالق اسکاو. ردهحق با ریچا": چیس گفت
رسیم و اونجا  فردا تا قبل از تاریکی به ساوثیون می. اونجا تنها جاي امنیه که بین اینجا و ساوثیون وجود داره. برسونیم

اون نزدیک گذرگاه زندگی . 3، زن استخونی2آدي ریم به دیدن یکی از دوستاي من، روز بعدش می. از شکارچیا در امانیم
  ".اما امشب تنها شانس ما باتالقه. ما براي رد شدن از مرز به کمک اون احتیاج داریم. کنه می

خواست بپرسد که زن استخوانی دیگر چه کسی است و چرا آنها به کمک او براي رد شدن از مرز احتیاج  ریچارد می
تر،  ي محکمی به چیس زد که او را آنطرف وار در هوا پیدا شد و چنان ضربه ره و سایهدارند، که ناگهان یک شبح تی

دهنده، شبحِ تیره به دور پاهاي کیالن پیچید و با  با سرعتی تکان. ي افتاده بر زمین پرتاب کرد جایی آنطرف چند کنده
رفت تا او را بگیرد، کیالن  رف او شیرجه میدرحالی که ریچارد به ط. وار پاهاي او را از زیرش بیرون کشید حرکتی شالق

هر دو روي زمین کشیده شدند، به طرف مرز . آنها دستانشان را روي مچ یکدیگر قفل کردند. با جیغ نام او را صدا زد
  .کشیده شدند

 شبه سیاه دیگري با. آتش جیغ زنان پیش رفت و ناپدید شد. انگشتان زد از باالي سر آنها آتشی را پرتاب کرد
ي  اي روي یک کنده ریچارد یک پایش را به شاخه. وار به جادوگر ضربه زد و او را به هوا پرتاب کرد سرعتی صاعقه
هایش را در زمین  او بدنش را به پشت چرخاند و سعی کرد تا پاشنه. شاخه پوسیده بود و از کنده جدا شد. درخت گیر داد

هایش را به زمین فشار داد، اما به حد کافی محکم  پاشنه. ر خوردهاي خیس باتالق س هایش روي علف چکمه. فرو کند
  .نیاز داشت تا دستش آزاد باشد. نبود تا جلوي کشیده شدن آن دو روي زمین را بگیرد

  ".دستاتو دور کمر من بنداز": فریاد زد

سیاه به حالت موجی موجود پیچانِ . کیالن جهشی به جلو کرد، دستانش را دور او انداخت و محکم او را نگهداشت
. داد، کیالن جیغ کشید همانطور که شبح پاي او را فشار می. تر او را گرفت شکل دور پاهاي کیالن پیچید و محکم

  .ریچارد سریع شمشیر را بیرون کشید و هوا را با صداي زنگ آن پر کرد

                                                           
1 Skow 
2 Adie 
3 The Bone Woman 
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  .کرد شدند نور سبز در اطرافشان شروع به درخشیدن همانطور که آنها به جلو کشیده می

چیزي سعی داشت تا کیالن . پیوست بدترین کابوس ریچارد به تحقق می. خشم در وجودش چون سیلی جاري شد
توانست به آن چیزي که آنها را  شد، نمی از آنجا که داشت روي زمین کشیده می. تر شد نور سبز روشن. را بگیرد

خیلی دورتر از دسترس بودند و آن چیزي که پاهاي او کیالن محکم کمر او را نگه داشته بود، پاهایش . کشید برسد می
  .را نگه داشته بود از آنهم دورتر بود

  "!کیالن، منو ول کن"

او محکم به ریچارد چنگ زد، ناامیدانه او را نگه داشت و از درد . تر از آن بود که این کار را بکند کیالن وحشت زده
صداي وزوز به بلندي در گوشش . ي سبز پیدا شد شدند ورقه می همانطور که آنها به داخل کشیده. زد نفس نفس می

  .شد شنیده می

  "!ولم کن": دوباره فریاد کشید

ریچارد . شدند کم در تاریکی محو می درختان باتالق کم. سعی کرد تا دستان کیالن را به زور از خودش جدا کند
در حالی که به پشت روي . محکم او را گرفته است شد که کیالن چقدر باورش نمی. توانست فشار دیوار را حس کند می

تنها . خورد، سعی کرد تا دستانش را به پشتش رسانده و مچ دست کیالن را از خودش جدا کند، اما نتوانست زمین سر می
  .شانس آنها این بود که او بلند شود

مطمئن  ".ولم کن! بهم اعتماد کن! ذارم اونا تو رو بگیرن من نمی! باید ولم کنی وگرنه هردومون مردیم! کیالن"
همانطور که کیالن محکم . گوید یا نه، اما اطمینان داشت که این تنها شانسشان بود نبود که حقیقت را به کیالن می

کیالن سرش را باال آورده و به او نگاه کرد، همانطور که موجود . شد بدن او را گرفته بود، سرش به شکم او فشرده می
  .کیالن جیغی کشید و بعد او را رها کرد. داد، صورتش از درد درهم رفته بود ا فشار میسیاهرنگ او ر

پدرش . همینطور که به باال پرید، دیوار تیره ناگهان جلویش پدیدار شد. در چشم به هم زدنی ریچارد ایستاده بود
ي  تیغه. که داشت حرکت دادریچارد خشمش را آزاد کرد، شمشیر را با تک تک ذرات خشمی . دستانش را دراز کرد

اي کرد، منفجر  شبح سیاه ناله. دانست پدرش نیست عبور کرد شمشیر از میان دیوار عبور کرد، از میان چیزي که می
  .شده و به ابري از نیستی بدل شد

. باال آورد ریچارد شمشیر را. پاهاي کیالن کنار دیوار بود، چیز سیاه محکم به دور پاهاي او پیچید، فشار داد و کشید
  .نیازي کشنده درونش اوج گرفت

خودش را کامالً به نیاز . دانست که او نیست، همانطور که این پدرش نبود ریچارد می "!این خواهر منه! ریچارد، نه"
دوباره شمشیر از میان دیوار رد شد و شکافی در میان موجود . سوزان واگذار کرد و با تمام توانش شمشیر را پایین آورد
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اي فرازمینی به  هاي بیشماري ایجاد شد، صداي شیون و ضجه جرقه. اي که کیالن را گرفته بود ایجاد کرد نزجر کنندهم
  .او با صورت روي زمین دراز کشیده بود. پاهاي کیالن آزاد شده بود. گوش رسید

ن برده و او را با یک افتد، دستش را زیر کمر کیال ریچارد بدون این که نگاه کند که چه چیز دیگري اتفاق می
کرد او را محکم نگه داشته و شمشیر را  ریچارد همینطور که از مرز عقب نشینی می. حرکت برداشته و از زمین بلند کرد

اي مراقب  رفت، به دنبال هر حرکتی و هر حمله درحالی که با سعی و کوشش به عقب می. به طرف دیوار گرفته بود
  .خارج شدندآنها از نور سبز . اطراف بود

وقتی که باالخره ایستاد و . ها او به حرکتش ادامه داد تا این که کامالً فاصله گرفته بودند، جایی در آنسوي اسب
ریچارد مجبور بود تقال کرده و با خشمی . لرزید کیالن را رها کرد، کیالن چرخید و بازوانش را دور او انداخت و می

دانست که مجبور است شمشیر را کنار بگذارد تا خشم و  می. ا برگردد و حمله کندکرد ت مبارزه کند که او را تحریک می
  .نیاز به حمله را فرو بنشاند، اما جرأت نکرد اینکار را بکند

  ".بقیه، اونا کجان؟ باید پیداشون کنیم": کیالن با وحشت پرسید

گ زد و تقریباًاو را از روي پاهایش جدا ریچارد کمر او را چن. کیالن از او جدا شد و شروع کرد به دویدن به عقب
  .کرد

  .او را به سمت زمین هل داد ".همینجا بمون": با خشمی بسیار بیشتر از حد مورد نیاز فریاد زد

همینکه روي پیرمرد خم شد، چیزي با . ریچارد زِد را در حالی پیدا کرد که خودش را جمع کرده و بیهوش بود
. ي آن از میان شبح تیره عبور کرد همراه با شمشیر چرخید و تیغه. منفجر شد خشمش. سرعت از باالي سرش رد شد

اي که از آن  تکه. کشید پیچ و تاب خورد و به داخل مرز برگشت ي شبح در حالی که جیغی تیز و گوشخراش می بدنه
یک کیسه گندم روي شانه اش ریچارد با یک دست زِد را بلند کرد، او را مانند . جدا شده بود در میان هوا دود شد و رفت

کیالن سر جادوگر را در دامنش نگه داشته و به . انداخت و به طرف کیالن برده و آنجا به آرامی روي زمین خواباند
اي که انتظارش  گشت سرش را پایین نگه داشته بود اما حمله ریچارد همانطور که دوان دوان برمی. دنبال جراحات گشت
چِیس را . خواست تا حمله کند خواست چیزي حمله کند، به شدت مشتاق جنگیدن بود، می میدلش . را داشت واقع نشد
خون از یک بریدگی در پهلوي . ریچارد زره او را چنگ زده و او را بیرون کشید. تر در زیر یک کنده یافت مقداري آنطرف

  .خاك و خاشاك به زخمش چسبیده بودند. زد سر چِیس بیرون می

توانست با یک دست چیس را بلند کند، و  نمی. کرد که باید چه کند سرعت به کار افتاد، فکر میذهن ریچارد با 
خواست تا کیالن  خواهد تا کیالن براي کمک بیاید، او می دانست که نمی می. جرأت هم نداشت تا شمشیر را غالف کند

هاي  علف. ع به کشیدنش روي زمین کردریچارد محکم به کت چرمی مرزبان چنگ زده و شرو. ي امنی بماند در فاصله
ي درخت به زمین افتاده  ي باتالق کمی کارش را راحت کرد، اما اینکار هنوز مشکل بود، چون مجبور بود چند تنه لغزنده
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کنجکاو بود که آیا ممکن است . شاید او آن را زخمی کرده یا کشته بود. در کمال شگفتی، چیزي حمله نکرد. را دور بزند
ریچارد مطمئن نبود که این جادو قادر به چه کارهایی باشد؛ حتی مطمئن . شمشیر جادو داشت. که مرده را کشتچیزي 

جادوگر هنوز بیهوش . باالخره به کیالن و زِد رسید و چیس را نزدیک آنها کشید. نبود که موجودات در مرز مرده باشند
 .بود

  "یم؟باید چه کار کن". رنگ کیالن از نگرانی پریده بود

بیا بذاریمشون روي . تونیم تنها بذاریم تونیم اینجا بمونیم و اونا رو هم نمی نمی". ریچارد نگاهی به اطراف انداخت
  ".کنیم همینکه به حد امنی فاصله گرفتیم، زخماشونو بررسی می. اسبا و از اینجا بریم

ریچارد همانطور که . درخشانی پوشانده بودي شفاف و  تر از قبل بودند و مه روي همه چیز را با الیه ابرها ضخیم
او درشت . تر بود چِیس سخت. کرد شمشیر را غالف کرد و به راحتی زِد را روي اسبش گذاشت همه طرف را نگاه می
. کرد خون از زخم پهلوي سرش بیرون زده و موهایش را غرق به خون می. هایش سنگین بودند هیکل بود و تمام سالح

تواند زخم را  ریچارد تصمیم گرفت که نمی. ي اسب آویزان کردند باعث شد خون ریزي بیشتر شودوقتی که او را رو
ي  برگ را مچاله کرد تا شیره. اي یک برگ اوم و یک تکه پارچه بیرون آورد فوراً از کوله. بدون هیچ مداوایی رها کند

پارچه تقریباًبالفاصله . ا دور سر چیس بپیچدشفابخشش درآید، آن را روي زخم فشار داد و به کیالن گفت تا پارچه ر
  .دانست که برگ اوم خیلی زود خونریزي را بند میاورد خیس خون شد اما ریچارد می

توانست بفهمد که پاهاي کیالن بیش از آن چیزي که اعتراف  می. ریچارد به کیالن کمک کرد تا سوار اسبش شود
داد و خودش سوار شد، افسار اسب چیس را گرفت، و بعد با احتیاط به راه  افسار اسب زِد را به او. کند کرد، درد می می
رسید  به نظر می. ي دید کمتر شد و محدوده تر می توانند جاده را پیدا کنند؛ مه سنگین دانست که به سختی می می. افتاد

ت پشت سر کیالن حرکت کند یا دانست که بهتر اس نمی. کنند ها در هر طرف آنها را تماشا می که ارواحی از میان سایه
چِیس و زِد . تواند از او حفاظت کند، بنابراین اسبش را کنار او راند دانست چگونه بهتر می خودش جلوتر از او براند، نمی

توانستند به پایین سر بخورند، بنابراین آنها مجبور بودند آهسته حرکت  ها بسته نشده بودند و به راحتی می روي اسب
ر. کنند توانستند در مسیري مستقیم حرکت کنند چون مجبور  آنها نمی. وهاي مرده در همه طرف به یک شکل بودندس
شدند را به  هایی را که مرتباً وارد دهانش می ریچارد پشه. شدند به عقب و جلو برگردند و درختان افتاده را دور بزنند می

  .کرد بیرون تف می

بعد . یابی کنند شد گفت که خورشید کجاست، تا جهت ؛ به هیچ وجه نمیهمه جاي آسمان همان رنگ خاکستري بود
رسید که باید تا حاال به جاده  به نظر می. کنند از مدتی ریچارد اصالً مطمئن نبود که در جهت درست حرکت می

درخت دیگري را رسیدند  کرد و وقتی که به هر کدام می درختان بلند و شاخص را به عنوان نشانه انتخاب می. رسیدند می
دانست که براي درست انجام  می. کرد، به این امید که در مسیري مستقیم حرکت کنند اي جلوتر نشان می در فاصله

توانست  دادن اینکار باید بتواند حداقل سه درخت را نشان کند تا مطمئن شود که مسیر سفر مستقیم است، اما در مه نمی
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حتی اگر در خطی . چرخاند اي نمی مطمئن باشد که خودشان را در مسیري دایرهتوانست  نمی. تا آن فاصله را ببیند
  .کرد، مطمئن نبود که جهت حرکتشان به سمت جاده باشد مستقیم حرکت می

  ".مطمئنی که داریم درست میریم؟ اینجا همش مثل همه": کیالن پرسید

  ".ولی حداقل با مرز برخورد نکردیم. نه"

  "یستیم و به اونا برسیم؟تونیم وا کنی می فکر می"

  ".دونم ممکنه توي ده قدمی دنیاي زیرین باشیم تا جایی که من می. کنیم جرأت نمی"

ریچارد به این فکر کرد که کیالن را با دو نفر دیگر منتظر بگذارد و خودش . کیالن با نگرانی به اطرافش نگاه کرد
آنها باید با . ترسید نتواند دوباره او را پیدا کند گذاشت، چرا که می جلو رفته و به دنبال جاده بگردد، اما این فکر را کنار

چگونه باید از خودشان . شد که اگر نتواند قبل از شب از اینجا بیرون بروند باید چه کنند کم نگران می کم. ماندند هم می
توانست تمام آنها  مشیر هم نمیدر مقابل شکارچیان قلب محافظت کنند؟ اگر تعداد زیادي از شکارچیان میامدند، حتی ش

او نگفته بود چرا یا این که باتالق چگونه . چیس گفته بود که باید تا قبل از شب به باتالق برسند. را همزمان عقب بزند
پایانی را در اطرافشان تشکیل داده بود که  اي رنگ باتالق، دریاي بی هاي قهوه علف. توانست از آنها محافظت کند می
  .ختان در جاي جاي آن به گل نشسته بودي در تنه

هایی داشتند که رنگ سبز  یک درخت بلوط در سمت چپشان پدیدار شد، بعد تعدادي دیگر، بعضی از آنها برگ
ریچارد خودشان را کمی . این همان راهی نبود که آنها از آن وارد شده بودند. زد پررنگ و خیسشان در میان مه برق می

  .ي باتالقِ مرده ادامه داد، به این امید که این مسیر آنها را به جاده برساند و مسیر را از حاشیهبه سمت راست چرخاند 

او به خودش گفت که تخیلش باعث شده که به نظر . کردند ها آنها را تماشا می هاي بین بلوط هایی از میان بوته سایه
با وجود این که گم شدن در این محل بسیار آسان . ییهیچ بادي نبود، هیچ حرکتی، هیچ صدا. ها چشم دارند برسد سایه

  .او یک راهنما بود؛ گم شدن برایش غیرقابل بخشش بود. بود، بخاطر گم شدن از دست خودش عصبانی بود

آن دو به سرعت پیاده شدند و دو نفر دیگر را . وقتی باالخره ریچارد جاده را دید، نفس عمیقی از سر آسودگی کشید
دانست باید براي آنها چه  ریچارد اصالً نمی. تغییري نکرده بود اما حداقل خونریزي چیس بند آمده بود زِد. چک کردند

. اند یا این که وضعیتشان بخاطر نوعی جادو از سوي مرز بود دانست که آیا آنها به خاطر ضربه بیهوش شده نمی. بکند
  .دانست کیالن هم چیزي نمی

  "باید چه کار کنیم؟ کنی فکر می": کیالن از او پرسید
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چیس گفت که باید بریم به باتالق وگرنه ": ریچارد سعی کرد تا آنمقدار که نگران بود نگران به نظر نرسد
اي نداره که اینجا دراز بکشن و بهشون رسیدگی بشه و منتظرشون بشیم تا بیدار بشن  فایده. گیرن ها ما رو می شکارچی

بینم فقط دوتا انتخاب داریم؛ یا همینجا بذاریمشون یا با خودمون  نطور که من میای. که بعد شکارچیا هممون رو بگیرن
بیا ببندیمشون روي اسباشون تا نیفتن، بعدشم بریم به طرف . اصالً امکان نداره که من اونا رو تنها بذارم. ببریمشون

  ".باتالق

ریچارد بانداژ چیس را عوض کرد و . تندها بس آنها به سرعت با تسمه دوستانشان را به اسب. کیالن موافقت کرد
ها را گشت، پتوها را پیدا کرد و  ریچارد داخل کوله. شد کم تبدیل به بارانی سبک می مه کم. کمی زخم را تمیز کرد

آنها روي هر کدام از دوستانشان یک پتو انداختند، بعد آنها را با . پوشش ضد آبی که دورشان پیچیده بود را باز کرد
  .شمعی پوشاندند تا خشک بمانند، و طنابی را به صورت ضربدري روي آنها بستند تا در جایشان بمانندي  پارچه

وقتی که کارشان تمام شد، کیالن ناگهان دستانش را دور او انداخته و براي مدتی او را محکم بغل کرد، و قبل از 
  .این که ریچارد بتواند حرکت او را پاسخ دهد از او جدا شد

و اگه ". خجالت زده به او نگاه کرد ".ترسونه مرز خیلی منو می. ممنونم که منو نجات دادي": ه نرمی گفتکیالن ب
همانطور که از زیر ابروهایش به باال نگاه  ".زنم بهم یادآوري کنی که بهت گفته بودم دنبال من نیایی، یه لگد بهت می

  .کرد، لبخند زد می

  ".قول میدم. گم حتی یک کلمه هم نمی"

. ریچارد هم به او لبخند زده و کاله شنل او را باال کشیده و موهایش را داخل آن گذاشت تا زیر باران خیس نشود
  .کاله شنلِ خودش را هم باال کشید و هر دو در جاده به راه افتادند

ها از  شاخه .چکید ي باالي سرشان روي آنها می هاي بهم پیچیده باران از البالي شاخه. ها متروك بودند جنگل
ها حتی بدون هدایت سوارانشان، با  اسب. ها و مردم را بگیرند اند تا اسب هایی بودند که دراز شده اطراف جاده مانند پنجه

ها گوش  چرخید، گویی به سایه هایشان از یک طرف به طرفی دیگر می رفتند و گوش احتیاط در وسط جاده یورتمه می
شدند تا به میان درختان بروند، هیچ شانسی  بقدري انبوه بودند که اگر آنها مجبور میزارها در هر طرف  بیشه. دهند می

. رفتند و یا به عقب و هیچ برگشتنی در کار نبود یا باید به جلو می. تر به دور خود کشید کیالن شنلش را محکم. نداشتند
  .ها را به شدت تازاندند ي بعدازظهر و عصر، اسب آنها باقیمانده

کم شروع به دزدیدن نور نرم خاکستريِ روز کرد، آنها هنوز به باتالق نرسیده بودند و راهی  ه مرگ روز کموقتی ک
. اي شنیدند از میان درختان درهم پیچیده، صداي زوزه. هم براي فهمیدن این که تا آنجا چقدر راه باقی مانده نداشتند

  .نفسشان در گلوهایشان حبس شد
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  .آمدند شکارچیان قلب داشتند می
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  فصل پانزدهم

  

، سوارهایشان هیچ ندکرد آنها با تمام سرعتشان در مسیر جاده فرار می. اسبها براي دویدن نیازي به تشویق نداشتند
همانطور که . بخشید شکارچیان قلب به این تالششان نیرو می ي زوزه. کردند تالشی براي کند کردن حرکتشان نمی

پاشید و باران در جویبارهایی کوچک روي پوستشان به پایین  آب و گل به اطراف می کوبید، هایشان به جاده می سم
ل بود که پیروز بود و روي تمام پاها و زیر شکمشان می وقتی که . گرفت چسبید و قالب می جاري بود، اما این گ

  .ها از ترس خرناسی کشیدند ها فریادي کشیدند، اسب شکارچی

صداي شکارچیان . خواست تا بین او تعقیب کنندگانشان قرار بگیرد حرکت کند، میریچارد گذاشت تا کیالن جلو 
از سمت چپشان   شکارچیان با زاویهاي که  دانست که با این شیوه آمد، اما او می قلب هنوز دور بود و از طرف مرز می

تر  از مرز دور شوند شانسی براي سریع توانستند به راست بپیچند و میاگر . رسیدند شدند، دیر یا زود به آنها می نزدیک می
توانستند راهی براي ورود  فرار کردن از دست شکارچیان بود، اما جنگل، متراکم و غیرقابل نفوذ بود؛ اگر هم میدویدن و 

تنها . انجامید کردند به مرگ می به درختان سمت راست پیدا کنند، حرکتشان بسیار آهسته بود و مسلماً اگر سعی می
دانست چقدر با آن  ریچارد نمی. ن این بود که در جاده بمانند و قبل از این که گرفتار شوند به باتالق برسندشانسشا

  .دانست که مجبورند به آن برسند فاصله دارند یا این که وقتی به آن رسیدند باید چه بکنند، فقط می

هاي  باران با ضربه. شدند تبدیل میهاي روز به خاکستري تیره و غمناکی  شد رنگ همانطور که شب نزدیک می
. شد خورد و با عرق گرمش مخلوط شده و از گردنش به پایین سرازیر می کوچک سرد سوزن مانندي به صورتش می

پریدند نگاه کرد، و امیدوار بود که آنها به قدر کافی  باال و پایین می ها هاي دو دوستش که روي اسب ریچارد به بدن
. ند، امیدوار بود که آنها آسیب جدي و بدي ندیده باشند، امیدوار بود که آنها به زودي بهوش بیایندمحکم بسته شده باش
او به کار . کیالن برنگشت یا به پشت سرش نگاه نکرد. توانست به هیچوجه براي آنها خوب باشد سواري کردن نمی

  .م شده بوددوید، به جلو خ خودش مشغول بود، شبح سیاه رنگ او بر روي اسب که می

هاي برآمده از  جاده همانطور که مسیرش را از میان درختان بلوط با ابهتی که کج و معوج بودند و از میان صخره
هاي  هاي درختان بلوط، غان و افرا آخرین نشانه برگ. درختان مرده کمتر شدند. خورد داد، پیچ و خم می زمین ادامه می

هنگامی که جاده به داخل جنگلی شرجی از . کردند تر می جاده را حتی تاریک پوشاندند و آسمان را از سوارکاران می
ریچارد با خود فکر کرد که نشانه ي خوبیست، . تر شدن بودند درختان سدر سرازیر شد، شکارچیان در حال نزدیک

  .روئیدند که زمین مرطوب باشد سدرها معموالً جایی می
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ي سراشیبی تیز رسید و دوباره او را دید  ریچارد به لبه. دید ناپدید شد ي یک سرازیري از جلوي اسبِ کیالن در لبه
ها ادامه داشت، حداقل تا  انبوه متراکمِ نوك درختان تا دور دست. رود که داخل یک گودال بزرگ در زمین به پایین می

  .باالخره، به مرداب اسکاو رسیده بودند. توانست در مه و نور کم ببیند جایی که او می

پیچید و  هاي چرخانِ مه که با عبور آنها در خود می رفت و از میان توده مانطور که با عجله به دنبال کیالن میه
صداهاي تیز و سوت مانند از میان گیاهان متراکم . ور شد کرد، بوي رطوبت و پوسیدگی به او حمله چرخید عبور می می

هاي جنگلی از  تاك. آمد تر می اي نزدیک و حاال از فاصله ي شکارچیان قلب از پشت سرشان زوزه. رسید به گوش می
هایی به  هایشان در آب قرار داشتند و مانند چنگال ي درختانی آویزان بودند که از ریشه هاي لیز و درهم پیچیده شاخه

بره زده تر نیز به دور هر چیزي که قدرت نگه داشتن آنها را داشت چن هاي پربرگ و کوچک رسیدند، و تاك نظر می
آب، تیره و راکد، در . رسید هر چیزي روي چیز دیگري روئیده و دنبال به دست آوردن مزیتی است به نظر می. بودند
هاشان  ي درختان را که قسمت پایین کنده هاي انبوه نفوذ کرده و تنه حرکت ایستاده بود و دزدکی به زیر بوته اي بی پهنه

هاي ضخیمی به روي آب شناور بودند و مانند چمنزاري آرایش شده به  ها در الیه خزه. گرفت بسیار کلفت بود در بر می
بلعیدند و فقط به صداهاي طبیعی اجازه  هایشان را می رسید که گیاهان آبدار صداي سم اسب به نظر می. رسیدند نظر می

  .دادند تا بر سطح آب بپیچند می

رد تا در جایی باالي سطح آبِ سیاه رنگ باقی بماند، و آنها ک جاده باریک شده و به مسیري تبدیل شد که تالش می
ریچارد دید همانطور که اسب . ها سرعتشان را کم کنند را وادار کرد تا از ترس شکستن پاي اسبشان بر روي ریشه

صداي شکارچیان . دارند اي برمی هاي کوچک و آهسته شود، سطح آب با حرکت چیزهایی در داخلش موج کیالن رد می
ماندند شکارچیان ظرف چند دقیقه به  اگر در مسیر می. ها برگشت کیالن با شنیدن صداي زوزه. ي گودال شنید را از لبه
شمشیر صداي زنگ خاص خود را در . همینطور که ریچارد به اطراف نگاه کرد، شمشیر را بیرون کشید. رسیدند آنها می

  .به او نگاه کرد کیالن ایستاد و در پشت سرش. سطح آب تیره پخش کرد

ي  رسه به اندازه به نظر می. اون جزیره". ریچارد با شمشیر به سمت راستشان در آنسوي آب اشاره کرد "اونجا"
  ".تونن شنا کنن شاید شکارچیاي قلب نمی. کافی بلند هست که خشک باشه

که آنها در باتالق از چیس گفته بود . رسید دانست، اما چیز دیگري به فکرش نمی او این را امید ضعیف می
. کیالن مکث نکرد. رسید این تنها چیزي بود که به ذهنش می. شکارچیان در امان خواهند بود، اما نگفته بود چگونه

ي نزدیک دنبالش حرکت  ریچارد با فاصله. اسبِ خودش را مستقیم به داخل آب راند و اسب زِد را به دنبال خود کشید
رسید که  به نظر می. مت باالي مسیر نگاه کرد و حرکاتی را از شکاف میان درختان دیدکرد و اسب چیس را آورد، به س

ل و لجن بود همانطور که اسب کیالن با تالش و با . آب بیشتر از حدود یک متر عمق نداشته باشد و کف آن مملو از گ
ي سطح آب شناور شده و به ي خود کنده شده و رو ها از ریشه کرد، علف حرکتی پیوسته به سمت جزیره حرکت می

  .آمدند حرکت درمی
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  .بعد او مارها را دید

بعضی سرهایشان را . آمدند لولیدند و از همه طرف به سمت آنها می هایی سیاه رنگ درست زیر سطح آب می بدن
ی به رنگ مس اي پر رنگشان نقاط هاي قهوه بدن. دادند یی قرمز رنگ را تکان می  ها باال آورده و در هواي مرطوب زبان

. کرد کردند خیلی کم آبِ اطرافشان را آشفته می بر خود داشت و تقریباًدر آب تیره رنگ ناپیدا بود و در حالی که شنا می
زمین خشک . کرد و هنوز متوجه آنها نشده بود کیالن به جزیره نگاه می. ریچارد هرگز مارهایی به این بزرگی ندیده بود

  .توانند قبل از رسیدن مارها به جزیره برسند که نمی دانست او می. خیلی دور بود

جایی که . هاي مرتفع وجود دارد ریچارد برگشت و پشت سر را نگاه کرد تا ببیند که آیا امکان برگشتنشان به زمین
رغُر  آنها جاده را ترك کرده بودند، شبح هاي سیاه رنگ شکارچیان قلب جمع شده بودند، با خشم غرش کرده و غُ

خواستند وارد  داشتند، می هاي بزرگ سیاه رنگشان به عقب و جلو قدم برمی سرهایشان را پایین گرفته و بدن. کردند می
  .کشیدند آب شوند، تا به شکارشان برسند، اما در عوض فقط زوزه می

د کند و ریچارد نوك شمشیر را پایین آورده و در آب قرار داد، گذاشت تا شمشیر شیاري کوچک در پشت سرش ایجا
وقتی . اي اتفاق افتاد بعد چیز غافلگیرکننده. خود را آماده کرد تا به اولین ماري که به حد کافی نزدیک شود حمله کند

. توانستند لولیده و از آنها دور شدند که نوك شمشیر در آب فرو رفت، مارها ناگهان برگشتند و با نهایت سرعتی که می
دانست که چرا باید جادوي شمشیر اینگونه عمل کند،  او نمی. ترسانده و دور کرده بود اي جادوي شمشیر آنها را به گونه

  .اما از این اثر خوشحال بود

همانطور که عبور . ها بودند هایی در میان گل آنها راهشان را از میان درختان بلندي ادامه دادند که مانند ستون
هاي کم  وقتی که از آب. زدند هاي آویزان خزه را کنار می شتههاي تاك و ر کردند، هر کدامشان به نوبت شاخه می
ریچارد به پایین خم شد، نوك شمشیر . مارها بالفاصله برگشتند. تر گذشتند، نوك شمشیر دیگر به آب نرسید عمق

یچارد در این ر. دوباره در آب فرو رفت و مارها باري دیگر برگشتند و اصالً نخواستند که با آنها سر و کاري داشته باشند
آیا ممکن بود که مارها در آنجا نیز آنها را تعقیب کنند؟ آیا . افتد فکر بود که وقتی به زمین خشک رسیدند چه اتفاقی می
ي شکارچیان قلب خطرناك و  توانستند به اندازه داشت؟ مارها می جادوي شمشیر خارج از آب نیز آنها را دور نگه می

  .دردسرساز باشند

تعداد کمی سپیدار . کرد شد، آب از زیر شکمش به پایین شره می اسبِ کیالن باال رفته و وارد جزیره میهمانطور که 
ي آب در آن سمت زمینِ کوچک برآمده روییده بودند،  ي مرکز جزیره بود و درختان سدري در حاشیه در بلندترین نقطه

ریچارد براي . هاي کشیده و نوك تیز پوشیده شده بود رگهایی با ب اما بیشتر سطح زمین با نی و تعدادي پراکنده از گل
. مارها به طرفش حرکت کردند. افتد، قبل از آنکه نیاز باشد شمشیر را از آب بیرن کشید این که ببیند چه اتفاقی می

زیره ي ج وقتی که ریچارد از آب بیرون آمد، تعدادي از آنها چرخیدند و شنا کنان دور شدند، تعدادي در اطراف لبه
  .سرگردان ماندند، اما هیچ کدام در زمین خشک به دنبال آنها نیامد
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ها بیرون  ي ضد آبی را از کوله پارچه. نزدیک تاریکی هوا، ریچارد زِد و چیس را زیر سپیداري روي زمین خواباند
آمد، چادر  د نمیهمه چیز خیس بود اما از آنجا که با. کشید و بین درختان قالب کرد تا یک سر پناه کوچک بسازد

فعالً هیچ شانسی براي درست کردن آتش وجود نداشت، چرا که تمام . موقتی، بیشتر باران را از آنها دور نگه داشت
ها به  از میان تاریکیِ خیس، قورباغه. حداقل شب سردي نبود. شدند کامالً خیس خورده بودند هایی که یافت می چوب

ریچارد یک جفت شمع را روي تکه چوبی گذاشت تا بتوانند زیر پناهگاهشان . ندطور پیوسته به قورقورشان ادامه داد
  .کمی نور داشته باشند

وضعیت . هوش مانده بود رسید که نشانی از جراحت دیده شود، اما او هنوز بی به نظر نمی. با هم زِد را چک کردند
  .چیس هم تغییري نکرده بود

. ي خوبی نیست که چشماش این طوري بسته باشه ي یه جادوگر نشونهبرا". کیالن دستی روي پیشانی زِد گذاشت
  ".دونم براشون چه کار کنم نمی

شاید توي . تونیم خوشحال باشیم که اونا تب ندارن می. دونم منم نمی". ریچارد سرش را به دو طرف تکان داد
فکر کنم این طوري بهتر باشه تا . بکشنسازم که اسبا بتونن دنبال خودشون  من تختایی می. ساوثیون یه درمانگر باشه

  ".این که دوباره مثل امروز سوار اسب بکنیمشون

کرد، او و ریچارد  کیالن دو پتوي دیگر آورد تا دوستانشان را گرم نگه دارد؛ بعد درحالی که آب در اطرافشان چکه می
همینطور . نگ درخشان منتظر ایستاده بودنددر تاریکی جاده، در میان درختان، چشمان زرد ر. ها نشستند با هم کنار شمع

گهگاه ریچارد و کیالن صداهاي . کرد زدند، چشمانشان به این طرف و آن طرف حرکت می که شکارچیان قلب قدم می
  .هر دوي آنها شکارچیانشان را در آن سمت آب تیره تماشا کردند. شنیدند پارس کردنی از روي ناامیدي را می

  ".کنجکاوم که چرا اونا دنبالمون نیومدن". ن خیره شدکیالن به چشمان درخشا

  ".ترسن فکر کنم اونا از مارها می". ي چشم نگاهی به او انداخت ریچارد از گوشه

: با عجله گفت. آورد آب فشار می ي ضد کیالن روي پاهایش پرید، به سرعت اطراف را نگاه کرد و سرش به پارچه
  ".وشم نمیادمارها، کدوم مارها؟ من از مارها خ"

فکر . اونا وقتی که شمشیرو توي آب فرو کردم ازمون دور شدن. یه نوع مار آبی بزرگ". ریچارد نگاهش را باال آورد
  ".فکر کنم اینجا امن باشه. نکنم نیازي باشه که نگران باشیم؛ وقتی که ما اومدم باال روي خشکی، اونا نیومدن

پیچید با احتیاط نگاهی به اطراف کرد و بعد نشست، این بار  ور میکیالن همانطور که شنلش را محکم به دور خ
  ".تونستی دربارشون بهم هشدار بدهی می": با اخمی گفت. نزدیک به او
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کردم که  فکر نمی. ها هم درست پشت سرمون بودن دونستم تا وقتی که دیدمشون، و شکارچی منم خودم نمی"
  ".خواستم تو رو بترسونم یاي داشته باشیم، و در ضمن نم انتخاب دیگه

نان را از . را بیرون آورد) آخرین نانشان(ریچارد یک سوسیس و یک قرص نان سفت . کیالن دیگر چیزي نگفت
هر کدام یک فنجان فلزي زیر آب بارانی که از . هایی از سوسیس برید و چندتا به کیالن داد وسط شکافت و تکه

در سکوت غذایشان را خوردند، تمام اطراف را به دنبال نشانه اي از . تندریخت نگه داش ي شمعی به پایین می پارچه
  .دادند کردند و به آهنگ باران گوش می تهدید تماشا می

  "ریچارد، توي مرز تو خواهر منو دیدي؟": کیالن باالخره پرسید

بندم اون چیزي  شرط می اون چیزي که تو رو گرفته بود، هر چیزي که بود براي من به شکل یه انسان نبود، و. نه"
: ریچارد گفت. کیالن سرش را به دو طرف تکان داد که نبوده ".که من اول از بین بردم براي تو به شکل پدر من نبود

خواي ببینی رو تداعی کنن، براي این  شن که قراره اون کسی که تو می کنم اونا فقط به شکلی ظاهر می من فکر می"
  ".که گولت بزنن

: وقتی که جویدنش تمام شد اضافه کرد. کیالن نفسی صدادار کشید و گازي به سوسیس زد ".با توئه فکر کنم حق"
  ".متنفرم از این که فکر کنم مجبور شدیم به اونا صدمه بزنیم. از این بابت خوشحالم"

ي  ا به کنارهموهاي کیالن خیس بودند، و کمی از آنه. ریچارد در موافقت سرش را تکان داد و اطراف را نگاه کرد
وقتیکه اون موجود . با این وجود یه چیز دیگه هم هست که به نظر من عجیبه": ریچارد گفت. صورتش چسبیده بودند

مرزي، حاال هر چیزي که بود، به چیس ضربه زد، خیلی سریع بود و همون اولین بار مستقیم به اون خورد، و قبل از این 
اما . درمورد زِد هم همینطور، یعنی همون بار اول اونو گرفت. ی تو رو گرفتکه بتونیم کاري بکنیم بدون هیچ زحمت

وقتی من برگشتم دنبال اون دوتا، اون موجود سعی کرد به من حمله کنه و به هدف نخورد، بعدش حتی دیگه تالش 
  ".اي هم نکرد دوباره

انگار که . یادي از کنار تو رد شدي ز اون با فاصله. وقتی که این اتفاق افتاد منم متوجه شدم": کیالن گفت
  ".تونست تو رو پیدا کنه دونست که ما سه نفر کجاییم، اما ظاهراً نمی دقیقاً می. دونست تو کجایی نمی

  ".شاید به خاطر شمشیر بوده". اي فکر کرد ریچارد دقیقه

  ".هر چی که بود، از بابتش خوشحالم". کیالن شانه اي باال انداخت

مارها از شمشیر ترسیده بودند و از آن دور شده . ن نبود که این اتفاق به خاطر شمشیر بوده باشدریچار اصالً مطمئ
چیز . توانند او را پیدا کنند رسید که آنها نمی موجودات داخل مرز هیچ ترسی نشان نداده بودند؛ فقط به نظر می. بودند

مرز را که شبیه پدرش بود نابود کرده بود، هیچ دردي وقتی که او موجودي از . کرد دیگري هم بود که او را متعجب می
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زِد به او گفته بود که به خاطر کشتن با شمشیر باید بهایی بپردازد، و این که باید درد کاري را که . احساس نکرده بود
سرش شاید تمام این چیزها فقط درون . شاید دردي وجود نداشته چون آن چیز از قبل مرده بوده. کرده بود حس کند

. این امکان نداشت؛ آن چیز به حد کافی واقعی بوده تا دوستانش را از پا در بیاورد. بوده و هیچ یک از آنها واقعی نبوده
  .کم متزلزل شد اعتمادش از این که آن چیزي که او نابود کرده پدرش نبوده کم

تواند براي چیس و زِد انجام  اري میي شامشان را در سکوت خوردند و او به این فکر کرد که چه ک آنها باقیمانده
. دانست چگونه از آنها استفاده کند زِد به همراه خود دارو آورده بود اما فقط خود زِد می. دهد، که جواب آن هیچ چیز بود

زِد همراه خود جادو نیز داشت، اما آن را هم فقط خودش بود که . شاید جادوي مرز بوده که آنها را از پا درآورده بوده
  .دانست چگونه استفاده کند می

کیالن . هایش را بیرون آورد و نیمی را به کیالن داد ریچارد یک سیب بیرون آورد و آن را چند تکه کرد، دانه
  .خورد، سرش را به بازوي او تکیه داد تر آمد و همینطور که آن را می نزدیک

  "اي؟ خسته": ریچارد پرسید

یک تکه سیب  ".تونم اسم ببرم کنه که نمی و بعضی جاهام درد می". لبخند زدکیالن در تأیید سري تکان داد، بعد 
  "دونی؟ تو چیزي در مورد ساوثیون می". دیگر خورد

طبق حرف اونا، اونجا جاي دزدا و . شدن در موردش شنیدم اي که از هارتلند رد می از راهنماهاي دیگه"
  ".هاست نخاله

  "کنیم؟ اونوقت چه کار می". ریچارد جوابی نداد ".که یه درمانگر داشته باشه به نظر نمیاد از اونجور جاهایی باشه"

  ".شه شن، اونا حالشون خوب می دونم، اما اونا بهتر می نمی"

  "و اگه نشدن؟": کیالن اصرار کرد

  "خواي بگی؟ کیالن، چی می". ریچارد سیب را از جلوي دهانش کنار برد و به او نگاه کرد

  ".این که به راه خودمون ادامه بدیم. اید آمادگی داشته باشیم که اونا رو ترك کنیمخوام بگم که ب می"

یادته وقتی که زِد شمشیرو به من داد؟ اون . ما به هر دوي اونا احتیاج داریم. تونیم نمی": ریچار قاطعانه جواب داد
از روي سطح آب  ".ش چیه نگفته که نقشهبهم . گفت که یه نقشه داره. خواد تا خودمونو از مرز رد کنم گفت که ازم می

  ".ما به اونا احتیاج داریم": ها نگاه کرد و دوباره تکرار کرد به شکارچی
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کنیم؟ ما مجبور  اگه اونا همین امشب مردن چی؟ اونوقت چه کار می". کیالن با ناخن به پوست سیب ور رفت
  ".شیم تا به راهمون ادامه بدیم می

او نیاز کیالن براي متوقف کردن دارکن . کند، اما صورتش را برنگرداند ن به او نگاه میدانست که کیال ریچارد می
گذاشت چیزي متوقفشان کند، حتی اگر به  کرد، و نمی خودش همان احساس نیاز را حس می. کرد رال را درك می

کیالن فقط در تالش است تا دانست که  می. معناي ترك کردن دوستانش باشد، اما هنوز شرایط به آن نقطه نرسیده بود
کیالن چیزهاي زیادي را براي مأموریتش از . ي الزم و کافی را دارد به خودش اطمینان دهد که ریچارد عزم و اراده

خواست مطمئن شود که ریچارد  کیالن می. دست داده بود، چیزهاي زیادي را به رال باخته بود، درست مثل خود ریچارد
  .ر قیمتی را دارد، توانایی رهبري را داردتوانایی ادامه دادن به ه

ها در چشمان  بازتاب شعله. شمعها به نرمی صورت کیالن را روشن کرده بودند، درخششی کوچک در میان تاریکی
  .دانست که کیالن دوست ندارد اینگونه چیزها را به او بگوید می. رقصید او می

هر کاري که الزم باشه براي متوقف کردن دارکن رال . نمک کیالن، من جستجوگرم، من بار مسئولیت رو درك می"
وقت زندگی دوستانم رو ساده و ارزون خرج  بهرحال من هیچ. تونی روي این حساب کنی تو می. هر کاري. انجام میدم

  ".اي از خودمون نسازیم بیا موضوعاي دیگه. ي کافی موضوع براي نگرانی داریم فعالً به اندازه. کنم نمی

کیالن دستش . پیچید هاي محوِ صدایش در تاریکی می چکید و انعکاس ز روي درختانِ خیس به داخل آب میباران ا
دانست که کیالن دلیلی براي معذرت  ریچارد می. را روي بازوي او گذاشت، گویی که بخواهد معذرت خواهی کند

خواست تا او را  ریچارد می. حقیقت ممکنکرده تا با حقیقت روبرو شود، حداقل یک  خواهی ندارد؛ کیالن فقط سعی می
  .مطمئن کند

اگه اونا بهتر نشدن، و اگه جاي امنی بود که اونا را ": ریچارد درحالی که با چشمانش نگاه او را نگه داشته بود گفت
  ".دیم کنیم و به راهمون ادامه می اونجا بذاریم، پیش کسی که بتونیم بهش اطمینان کنیم، اونوقت همین کارو می

  ".ي منظور منم همین بود همه". کیالن سرش را تکان داد

  ".من نگهبانی میدم. چرا نمیري یکم بخوابی". ریچارد سیبش را تمام کرد ".دونم می"

. کنن نه درحالی که اونا اینطوري ما رو نگاه می". و با سرش به شکارچیان قلب اشاره کرد ".تونم نمی": کیالن گفت
  ".فمون هستنیا مارهایی که همه طر

خیلی خوب، نظرت چیه که کمک من کنی تا تختایی که اسبا قراره بکشن رو بسازیم؟ ". ریچارد لبخندي به او زد
  ".تونیم صبح به محض این که شکارچیا رفتن از اینجا بریم اینطوري می



                           

  قانون اول جادوگري: شمشیر حقیقت                     
  کتاب سایت کرم ي کاري از تیم ترجمه                        

  

  

  ٢٠٧  

ز روي چیس برداشت و ریچارد تبري دو دمِ با ظاهري وحشتناك را ا. کیالن نیز در مقابل لبخندي زد و بلند شد
اصالً مطمئن نبود . کند متوجه شد که تبر به همان خوبی که روي گوشت و استخوان موثر است روي چوب هم کار می

دانست که چیس این کار را  هاي ارزشمندش را بپسندد؛ در واقع می ي این گونه از یکی از سالح که چیس استفاده
توانست اخم  در ذهنش می. وانست براي گفتن این ماجرا به چیس صبر کندت نمی. براي خودش لبخندي زد. پسندد نمی

شد تا داستانش را با هر تعریف براي  مطمئناً چیس مجبور می. ناشی از نارضایتی دوست درشت هیکلش را تصور کند
بود؛ بسیار  براي چیس، یک داستانِ بدون تزئینات مثل گوشتی خشک و بدون روغن. دیگران تغییر داده و تزئین کند

  .مزه بی

توانست مرگ آنها را تحمل  ریچارد نمی. شدند آنها باید خوب می. شدند به خودش گفت که دوستانش باید بهتر می
  .کند

ماند و در تمام مدت،  ترسید نزدیک او می کیالن که از مارها می. ها طول کشید تا کارشان را تمام کردند ساعت
 1براي مدتی ریچارد به ذهنش رسید تا سعی کند با استفاده از کمانِ صلیبیِ. کردند شکارچیان قلب آنها را تماشا می

هاي ارزشمند به  چیس بابت هدر دادن پیکان. چیس چند تا از شکارچیان را از بین ببرد، اما نهایتاً از آن منصرف شد
  .رفتند د و با آمدن صبح میتوانستند آنها را بگیرن شکارچیان نمی. شد خاطر هیچ و پوچ از دست او عصبانی می

دانست  ریچارد می. ها نشستند هنگامی که کارشان تمام شد، دو نفرِ دیگر را چک کردند، بعد دوباره باهم کنار شمع
خواست دراز بکشد  اما کیالن هنوز نمی.) توانست چشمانش را باز نگه دارد خودش به سختی می(که کیالن خسته است 
. خیلی زود تنفس کیالن آهسته شد و خوابش برده بود. د به کیالن گفت تا به او تکیه بدهدو بخوابد، بنابراین ریچار
وقتی که کیالن شروع به ناله . بیند هاي بدي می توانست بگوید که او خواب قرار بود؛ ریچارد می خوابش منقطع و بی

  .اش گرفته بود شید و تقریباًگریهک کیالن به سرعت نفس می. کردن و تکان خوردن کرد، ریچارد او را بیدار کرد

  "کابوس بود؟": کرد پرسید ریچارد در حالی که براي آرام کردن او با پشت انگشتانش موهایش را نوازش می

ي اون چیزي از مرز که دور پاهام پیچیده بود خواب  داشتم درباره". کیالن سرش را براي تأیید روي او تکان داد
  ".ر گنده بودخواب دیدم که یه ما. دیدم می

کیالن اعتراضی نکرد، اما همانطور که خود . هاي او گذاشت و محکم در آغوشش گرفت ریچارد دستانش را دور شانه
ریچارد نگران بود که او بتواند صداي تپش . را به او چسبانده بود، زانوهایش را جمع کرده و دستانش را دور آنها انداخت

ریچارد به تنفس او، به صداي . ود، چیزي نگفت و خیلی زود دوباره به خواب رفته بوداگر هم او شنیده ب. قلبش را بشنود
ریچارد انگشتانش را دور دندانی که زیر پیراهنش . کیالن با آرامش خوابیده بود. ها و به صداي باران گوش داد قورباقه

  .آنها نیز به او نگاه کردند. به شکارچیان قلب نگاه کرد. بود مشت کرد
                                                           

1 Crossbow 
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کیالن اصرار . ریچارد به قدري خسته بود که سردرد داشت. ن نزدیک صبح وقتی که هوا تاریک بود بیدار شدکیال
خواست همچنان  خواست؛ او می ریچارد نمی. دهد، ریچادر دراز بکشد و بخوابد کرد که در مدتی که خودش نگهبانی می
  .حثی بکندآلودتر از آن بود که ب کیالن را در آغوشش نگه دارد، اما خواب

ي  نور ضعیف خاکستري از میان رنگ سبز تیره. وقتی کیالن با مالیمت او را تکان داده و بیدار کرد صبح شده بود
آبِ دور و برشان . تابید کرد و از میان مهی غلیظ که باعث شده بود دنیا کوچک و بسته به نظر بیاید می باتالق عبور می

اي که زیر  ي موجودات زنده اي که گهگاه بوسیله فساد اشباع شده است، جوشانده چنان بود که گویی از گیاهان در حال
ها باال آمده و آنها را تماشا  زدند از میان خزه چشمان سیاه رنگی که پلک نمی. داشت سطح آب بودند موج برمی

  .کردند می

  .رسید تر از دیشب به نظر می تر و پژمرده او خسته ".شکارچیاي قلب رفتن": کیالن گفت

  "چند وقته؟": مالید تا گرفتگی عضالتش برطرف شود پرسید ریچارد در حالی که بازوهایش را می

کیالن یک فنجان فلزي از چاي داغ به او  ".وقتی که روشن شد یدفعه با عجله رفتن. بیست، شایدم سی دقیقه"
  .ریچارد نگاه پرسشگرانه اي به او انداخت. داد

  ".مع نگهش داشتم تا این که داغ شدروي ش". کیالن لبخندي زد

ریچارد . ي خشک شده به او داد و کمی هم خودش خورد اي میوه کیالن تکه. زده شده بود ریچارد از ابتکار او شگفت
دانسته چگونه نگهبانی  متوجه تبر جنگی شد که کیالن آن را به پایش تکیه داده، و با خودش فکر کرد که کیالن می

  .بدهد

هایی بلند از آن  آوردند، مانند جیغ پرندگان عجیب صداهاي تیز و متناوبی از خود درمی. بارید نرمی می هنوز بارانِ
حشرات با ارتفاع چند سانتیمتر از سطح آب معلق بودند و . دادند اي دور جواب می سوي باتالق و پرندگانی دیگر از فاصله

  .رسید ش میشد به گو هر از چندي صداي چلپ آب از جاییکه دیده نمی

  "زِد یا چیس تغییري کردن؟": ریچارد پرسید

  ".تر شده نفس کشیدن زِد آهسته". رسید که مایل به جواب دادن نباشد کیالن به نظر می

صورتش ظاهري گودافتاده و رنگ . رسید که به سختی زنده باشد زِد به نظر می. ریچارد سریعاً رفت و چک کرد
زند، اما تنفس او  ي پیرمرد گذاشت و دید که قلبش به صورت طبیعی می ي سینهریچارد گوشش را رو. پریده داشت

  .تر شده بود، و بدنش سرد و مرطوب شده بود آهسته
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شه براشون کمکی  بهتره راه بیفتیم و ببینم که می. فکر کنم االن از دست شکارچیا در امان باشیم": ریچارد گفت
  ".پیدا کنیم

اما کیالن ) ترسید و همین را به کیالن گفته بود او خودش هم می(ترسد  ز مارها میدانست که کیالن ا ریچارد می
کیالن به آنچه او گفته بود اعتماد کرده بود، این که مارها نزدیک . گذاشت ترسش مانع کاري شود که باید بکنند نمی

آنها مجبور بودند تا دوبار . را کرد آیند، و وقتی که به کیالن گفت از آب عبور کند، او بدون تامل اینکار شمشیر نمی
ها فقط روي زمینِ  هاي روان، چرا که تخت یک بار با چیس و زِد و یک بار براي بردن تخت. عرض آب را طی کنند

  .خشک قابل استفاده بودند

اي درهم ه توانستند از آنها استفاده کنند، چرا که ریشه ها را به اسبها قالب کردند، اما هنوز نمی هاي تخت ستون
آنها مجبور بودند صبر کنند تا از باتالق . کرد هاي زیادي را ایجاد می ي کنار باتالق تکان ي درختان در جاده پیچیده

  .ي بهتري برسند خارج شده و به جاده

ها  هوششان را درون تخت فقط آن قدر متوقف شدند که دو دوست بی. ي بهتر رسیدند اواسط صبح بود که به جاده
ها به خوبی کار  ریچارد از این که فهمید تیرهاي چوبی تخت. ي ضدآب آنها را بپوشانند ند و با پتو و پارچهبخوابان
ل کمکشان می کردند راضی بود؛ تختها اصالً سرعتشان را کم نمی می ر بخورند کردند و گاو . کرد به خوبی روي زمین س

فقط . کردند راندند، غذا را دست به دست می نار یکدیگر میها خورند و همانطور که ک و کیالن نهارشان را روي اسب
  .متوقف شدند تا زِد و چیس را بررسی کنند و در میان باران به راهشان ادامه دادند

-+ ---------------  

هایی بود که به  هاي بدقواره و خانه اي از ساختمان آن شهر کوچک مجموعه. قبل از رسیدنِ شب به ساوثیون رسیدند
ناهماهنگ خودشان را میان درختان بلوط و راش جا داده بودند، تقریباًمثل آنکه خودشان را از جاده، از پرس و  صورت

بعضی از آنها . رسید که تابحال رنگ شده باشند هیچ کدامشان به نظر نمی. جوها و از چشمان عدالت پنهان کرده باشند
در وسط این ازدحام پرهرج . کرد تند که در بارانِ پیوسته صدا میهاي به هم وصله شده داش هایی از حلبی دیوار یا سقف

ي  یک تابلوي حکاکی شده. ي فروش آذوقه بود، و در کنار آن یک ساختمان دو طبقه قرار داشت و مرج، یک مغازه
هاي  که از پنجرهنور زرد چراغی . داد کرد که اینجا یک مهمانخانه است، اما هیچ اسمی از آن ارائه نمی ناشیانه اعالم می

هاي  کپه. کرد ها خود نمایی می ي خاکستري روز و ساختمان آمد، تنها رنگی بود که در زمینه ي همکف بیرون می طبقه
ها به یک طرف  ي کناري نیز در تطبیق با زباله زباله، شل و وارفته به یک سمت ساختمان تکیه داده شده بودند، و خانه

  .کج شده بود

  ".مرداي اینجا خطرناکن. نزدیک من بمون": شدند ریچارد گفت ه میهمانطور که پیاد

  ".من به امثال اونا عادت دارم". کیالن به طرز عجبی از یک طرف دهانش لبخند زد
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  .ریچارد کنجکاو بود که این حرف چه معنایی دارد، اما نپرسید

آن مکان تقریباًهمان چیزي . رگشتها ب کم خاموش شد و تمام صورت ها کم هنگامی که از در وارد شدند صحبت
تمام میزهایی . هاي روغنی اتاقی که از دود پیپ مه آلود شده بود را روشن کرده بودند چراغ. بود که ریچارد انتظار داشت

اي چیده شده بودند، زمخت و نامناسب بودند، بعضی از آنها چیزي بیشتر از چند تخته بر روي  که بدون نظم و قاعده
در سمت چپ یک درِ بسته قرار داشت که احتماالً به . اي وجود نداشت، فقط نیمکت بود هیچ صندلی. ودندیک بشکه نب

کف زمین . رفت ها باال می اي بدون نرده به طرف اتاق مهمان ها راه پله در سمت راست در سایه. شد آشپزخانه منتهی می
  .هاي تیره از مواد ریخته شده بر زمین بود شد، پر از لکه هاي پخش شده دیده می هایی از میان زباله که به صورت مسیر

هایی ژولیده و درهم  خیلی از آنها ریش. مردان آنجا، کلکسیونی از شکارچیان و مسافران و افراد دردسرساز بودند
  .داد آنجا بوي دود و آبجو و عرق می. بیشترشان درشت هیکل بودند. داشتند

ریچارد با خودش . شد او ایستاد؛ او فردي بود که به این راحتی مرعوب نمیکیالن راست و گردن افراشته کنار 
او در میان افراد پست و نخاله مانند انگشتري طالیی بر دست . استدالل کرد که شاید کیالن باید هم همینگونه باشد

  .ي شرمساري باشد شد این مکان حتی بیشتر مایه رفتار او باعث می. کرد گدایی خودنمایی می

هاي کج و شکسته  اي از دندان وقتی که کیالن کاله شنلش را عقب زد، تمام اطرافشان نیشخندها باز شد و مجموعه
ریچار آرزو کرد که کاش چیس . ي موجود در چشمان مردان با لبخندها جور نبود نگاه گرسنه. را به نمایش گذاشت

  .هوش بود به

  .ست دردسر بوجود آیدبا احساس خالی شدن ته دلش متوجه شد که قرار ا

رسید هیچ  بند که به نظر می او پیراهنی بدون آستین و یک پیش. مردي چهارشانه به طرف آنها آمد و متوقف شد
کرد و موهاي فرفريِ روي  ها را منعکس می اش نور المپ ي براق و تراشیده فرق کله. وقت سفید نبوده، پوشیده بود
او دستانش را با دستمال کثیفی پاك کرد و بعد . موهاي ریشش در رقابت باشند رسید که با بازوانِ درشتش به نظر می
  .اش آویزان کرد دستمال را روي یک شانه

همانطور که منتظر بود، زبانش خالل  "کاري هست که بتونم براتون انجام بدم؟": مرد با صداي خشکی پرسید
  .غلطاند دندانی را درون دهانش می

توي این شهر درمانگري ". کند صداي خودش نشان داد که هیچ مزاحمتی را تحمل نمیریچارد با نگاه و لحن 
  "هست؟

  ".نه". صاحب مهمانخانه نگاهش را روي کیالن برد و بعد دوباره به ریچارد نگاه کرد
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 ریچارد متوجه نوع نگاه مرد شد که برخالف دیگر مردها، هنگامی که به کیالن نگاه کرده بود چشمانش را جاهایی
. صدایش را پایین آورد ".خوایم پس ما یه اتاق می". این قضیه چیز مهمی را به ریچارد گفت. که باید نگه داشته بود

  ".دو تا از دوستامون اون بیرون هستن که مجروح شدن"

من احتیاج به هیچ دردسري ". اش جمع کرد مرد خالل دندان را از دهانش بیرون آورد و دستانش را روي سینه
  ".مندار

  ".منم همینطور": ریچارد با تهدیدي عمدي گفت

در حالی که هنوز . اي روي شمشیر گیر کرد مرد کچل نگاهی به سر تا پاي ریچارد انداخت، چشمانش براي لحظه
  ".خواي؟ من حسابی اتاقام پره چند تا اتاق می". دست به سینه ایستاده بود، چشمان ریچارد را ارزیابی کرد

  ".یکی بسه"

هایی درهم از موهاي بلند، قرمز و چسبناکش با چشمانی  از میان دسته. سط اتاق یک مرد درشت هیکل ایستاددر و
اش پوست  روي یک شانه. جلوي ریش پرپشتش از آبجو خیس بود. شریر که بسیار نزدیک هم بودند به آنها نگاه کرد

  .ي چاقوي بلندي قرار داشت دستش روي دسته. گرگی انداخته بود

اي باشه اگه ما هم بیایم  فکر نکنم برات مسئله. ي گرون قیمتی با خودت داري، پسر فاحشه": مو قرمز گفت مرد
  "اتاقت و اونو یکم دست به دست کنیم؟

اي است که تنها با خون تمام  دانست که این دعوت به مبارزه می. اش را روي مرد قفل کرد ریچارد نگاه خیره
خشمش خود را به در و دیوار . دستش حرکت کرد، حرکتی آهسته به سمت شمشیر. نگاهش حرکتی نکرد. شود می
  .ي شمشیر برسد کامال بیدار شده بود کوبید و حتی قبل از این که دستش به قبضه می

  .این روزي بود که قرار بود او مجبور شود مردان دیگري را بکشد

  .تعداد زیادي مردان دیگر را

کیالن آستین آن . مفتول بافت، محکم شد تا جایی که بند انگشتانش سفید شدندي  ي ریچارد اطراف دسته پنجه
. شد گفت نام او را با تونِ صدایی آهسته که در آخرِ نامش بلند می. دست او را که روي شمشیر بود به طور ثابت کشید

ریچارد زیر چشمی . زد صدا می خواست به او اخطار دهد تا از چیزي دوري کند، او را همانطور که مادر ریچارد وقتی می
  .کیالن لبخند شیرینی به مرد سرخ مو زد. نگاهی کوتاه به او انداخت

من . دونید، امروز روزِ تعطیلی منه شما مردا کل ماجرا رو اشتباه گرفتید، می": با صدایی سنگین و از ته گلو گفت
این کار آن قدر ریچارد را . محکم. چارد زدبا کف دستش به پشت ری ".کسی هستم که اونو براي امشب کرایه کردم
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ولی اگه ". اش را لیسید کرد لب باالیی کیالن همانطور که به مرد سرخ مو نگاه می. زده کرد که او خشکش زد شگفت
ر کنه شی که صدا می اون، ارزش پولی که دادم رو نداشته باشه، خوب، تو اولین نفري می لبخندي  ".کنم تا جاي اونو پ

  .ار زدو هرزه

ریچارد با تمام قدرت در مقابل نیازش براي بیرون کشیدن شمشیر مقاومت . اي سنگین از سکوت بوجود آمد دقیقه
کیالن همچنان به . رود، نفسش را حبس کرده بود همانطور که منتظر بود تا ببیند ماجرا به کدام سمت می. کرد می
  .کرد تر می زد که فقط خشم او را عمیق اي به مرد لبخند می گونه

بعد لبخندي صورت او را . هیچ کس حرکتی نکرد. سنجیدند مرگ و زندگی در چشمان مرد سرخ مو یکدیگر را می
مرد سر جایش نشست و مردها . بقیه هم سوت زدند و هورا کشیدند و خندیدند. شکافت و با صداي قاه قاه خنده ترکید

دار  مهمانخانه. ریچارد نفسش را با صدایی بیرون داد. نادیده گرفتند دوباره شروع به صحبت کردند و ریچارد و کیالن را
  .لبخندي با احترام به کیالن زد. تر برد هردوي آنها را مقداري عقب

اینجا ممکنه که به نظر شما ارزشی . کند تر از دست دوستتون عمل می خوشحالم که مغز شما سریع. ممنونم، خانم"
  ".جا مال منه و شما همین االن اونو برام سالم نگه داشتینچندانی نداشته باشه، اما این

  "براي ما اتاقی دارید؟. قابلی نداشت": کیالن گفت

ي باال، انتهاي راهرو، سمت راست هست که  یکی طبقه". دار دوباره خالل دندان را در دهانش گذاشت مهمانخانه
  ".درش قفل داره

براي رسوندنشون به اون باال یمقدار کمک به دردم . ه بیرونندو تا دوست همراهمون داریم ک": ریچارد گفت
  ".خوره می

خوب نیست اگه این جماعت ببین که شما همراهیاي ". مرد با تکان سرش به اتاق پر از مردان در پشتش اشاره کرد
ما از . ست آشپزخونهپسر من توي . شما دوتا درست همونطوري که اونا انتظار دارن، برین باال تو اتاقتون. مجروح دارین

: اي گفت مرد با صداي آهسته. آمد ریچارد از این فکر خوشش نمی". ي پشتی دوستاتونو میاریم باال تا کسی نبینه پله راه
  ".ضمناً اسم من بیله. یکم اعتماد داشته باش، رفیق، وگرنه ممکنه باعث بشی به دوستات آسیبی برسه"

مرد خشن و زمخت . دار نگاه کرد دوباره به مهمانخانه. یر قابل خواندن بودریچارد به کیالن نگاه کرد؛ صورت او غ
سعی کرد تا لحن . با این حال، جان دوستانش بود که در خطر بود. رسید آدم فریبکاري باشد بود ولی به نظر نمی

  .آمیز به نظر نرسد ي احساسش تهدید صدایش به اندازه

  ".کنیم اي میخو همون کاري که تو می. خیلی خوب، بیل"
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  .چرخاند، سري تکان داد بیل لبخند کوچکی زد و همانطور که خالل دندان را در دهانش می

دیوارِ کنار تخت با . تر از آن بود که راحت باشد سقف پایین. ریچارد و کیالن به اتاقشان در باال رفتند و منتظر ماندند
یک چراغ . یز سه پایه و یک نیمکت کوتاه قرار داشتندي مقابل یک م در گوشه. ها آب دهان پوشیده شده بود سال

غیر از اینها اتاقِ بدون پنجره کامالً خالی بود و احساس برهنه و خالی بودن . سوخت روغنی با نوري ضعیف روي میز می
چارد قدم کرد، ری همانطور که کیالن روي تخت نشسته بود و او را تماشا می. داد اتاق بوي ترشیدگی می. داد به آدم می

  .هاي بلند کنار او آمد باالخره ریچارد با گام. رسید که کمی معذب باشد کیالن به نظر می. زد می

  ".باورم نمیشه که اون کارو اون پایین کردي"

اگه من گذاشته بودم تو کاري که . نتیجه چیزیه که مهمه، ریچارد". کیالن بلند شد و در چشمان او نگاه کرد
  ".اونم بخاطر هیچی. افتاد انجام بدي، جونت به خطر بزرگی می خواستی بکنی رو می

  ".....کنن که  ولی اون مردا فکر می"

  "کنن؟ و براي تو مهمه که اون مردا چه فکري می"

  .شود توانست حس کند که صورتش قرمز می می "...ولی ... نه "

ري که براي محافظت از تو الزم باشه من هر کا. من قسم خوردم که با جونم از زندگی جستجوگر محافظت کنم"
  ".هر کاري". نگاه معنی داري به او انداخت و یک ابرویش را باال برد ".انجام میدم

ي  درحالی که شکست خورده بود، سعی کرد کلماتی پیدا کند تا میزان عصبانیتش را نشان دهد بدون این که به گونه
ي یک  اي که تنها به اندازه آستانه. ي تعهدي مرگبار بوده ر آستانهاو د. به نظر رسد که از دست کیالن عصبانی است

توانست حس کند که خونش  هنوز می. عقب کشیدن، به طرز دردناکی سخت بوده. ي نابجا از آن باقی مانده بوده کلمه
یچید سخت پ درك این که چگونه خشم، منطق و عقالنیتش را با نیازي داغ و سرخ وامی. زند با هوس خشونت موج می

اگرچه نگاه کرن به درون چشمان سبز او باعث شد آرام شود و . بود، چه رسد به این که آن را براي کیالن توضیح دهد
  .عصبانیتش فرو بنشیند

  ".ریچارد، تو باید ذهنتو همونجایی که بهش تعلق داره نگهداري"

  "منظورت چیه؟"

ما . ي نگرانی ما نیستن ي پایین اصالً مایه اون مرداي طبقه. این جاییه که ذهن تو باید بهش فکر کنه. دارکن رال"
نیروتو روي . این کار هدر دادن افکارته. افکارت رو خرج اونا نکن. نه چیز دیگه. فقط باید از اونا عبور کنیم، همین

  ".ي خودمون بذار وظیفه
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اي  امشب کار شجاعانه. ممتأسف. ئهحق با تو". ریچارد نفسی بیرون داد و سرش را به نشان قبول کردن تکان داد
  ".همونقدر که من ازش خوشم نیومد شجاعانه بود. کردي

ي آرامی به در  تقه. ي او گذاشت و به آهستگی او را بغل کرد کیالن دستانش را دور او قرار داد، سرش را روي سینه
ار و پسرش چیس را داخل آورده و او را با د مهمانخانه. ریچارد بعد از این که مطمئن شد بیل است در را باز کرد. خورد

ریچارد . وقتی که پسر، یک جوان باریک و دراز، کیالن را دید، فوراً و شدیداً عاشق او شد. احتیاط روي زمین گذاشتند
  .این حس را درك کرد؛ با این وجود از آن خوشش نیامد

بیل در حالی که با . د و به کیالن خیره شده بودرندي در خلسه بو ".1این پسر منه، رندي". بیل با شستش اشاره کرد
هنوز خالل دندان را در دهانش . کرد، رو به ریچارد کرد اش بود باران را از روي سرش پاك می اي که روي شانه کهنه
  .داشت

  ".بهم نگفته بودي که دوستت دل براندستونه"

  "مشکلی داره؟". هشیاريِ ریچارد شعله کشید

برام . من و این مرزبان با هم اختالف نظراي خودمونو داریم، ولی اون مرد منصفیه. اي من نهبر". بیل لبخندي زد
ولی مرداي اون پایین . مونه گاهی وقتا که توي یه ماموریت رسمی این طرفاست، اینجا می. کنه دردسري درست نمی

  ".کردن فهمیدن که اون اینجاست، تیکه پارش می اگه می

  ".کردند ونا سعیشونو میا". ریچارد تصحیح کرد

  ".ریم اون یکیو بیاریم می". ي دهان بیل را خم کرد لبخند کم رنگی دو گوشه

وقتی برگشتن یکی از اینا رو به پسره بده تا برامون اسبا رو ". ي نقره به کیالن داد وقتی آنها رفتند، ریچارد دو سکه
ب اونا باشه و موقع طلوع آفتاب اونا رو برامون آماده بهش بگو که اگه شب مواظ. ببره اصطبل و بهشون رسیدگی کنه

  ".دي کرده باشه، اون یکی سکه رو هم بهش می

  "کنه؟ چی باعث شده فکر کنی که این کارو می"

  ".فقط لبخند بزن. کنه نگران نباش، اگه تو ازش بخواي این کارو می". ي کوتاهی کرد ریچارد خنده

. هایشان را آورد رندي به دنبالش آمد و بیشترِ کوله. کرد برگشت رشتش حمل میبیل در حالی که زِد را در بازوان د
اش نگاهی به ریچارد انداخت، بعد به  از زیر ابروهاي فرفري. بیل به آرامی پیرمرد را کنار چیس روي زمین گذاشت

  .پسرش رو کرد
                                                           

1 Randy 
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ممکنه خانم دلش بخواد . ي تمیز حوله یه. و یه حوله. رندي برو براي این خانم جوون یه لگن و یه پارچ آب بیار"
  ".نظافت کنه

بیل رفتن او را نگاه کرد، بعد با نگاهی جدي به . رندي برگشت و لبخند زنان و سکندري خوران از اتاق بیرون رفت
  .خالل دندان را از دهانش بیرون آورد. ریچارد رو کرد

براشون افتاده، چون یه آدم باهوش جواب منو پرسم که چه اتفاقی  ازتون نمی. این دوتا توي وضع بدي هستن"
ما این اطراف درمانگري نداریم، ولی یه نفر هست که ممکنه بتونه . کنم که تو آدم باهوشی باشی ده و من فکر می نمی

اون جماعت پایین، نزدیک محل . ترسن بیشتر مردم ازش می. بهش میگن زن استخونی. کمک کنه، یه زن به اسم آدي
  ".شن نمی زندگی اون

  "چرا؟". اخمی کرد. ریچارد یادش آمد که چیس گفته بود آدي دوستش است

چون خرافاتی ". بیل نگاهی کوتاه به کیالن انداخت، بعد دوباره به ریچارد نگاه کرد و چشمانش را باریک کرد
زن نزدیک مرز زندگی کنن که این زنه یه جورایی باعث بدبیاریه و در ضمن بخاطر این که اون  اونا فکر می. هستن
اینم گفته باشم که من . میرن گن کسایی که آدي ازشون خوشش نیاد، یه عادت بدي دارند که میفتن و می می. کنه می
اون زنه یه . ي ذهن خودشونه ي اینا ساخته کنم همه فکر می. من خودم اینا رو قبول ندارم. گم این حقیقت داره نمی

حداقل . ممکنه اون بتونه به شما رفقا کمک کنه. شناسم که بهشون کمک کرده درمانگر نیست، ولی کسایی رو می
  ".تونه، چون دوستاتون بدون کمک خیلی دووم نمیارن بهتره امیدوار باشید که می

  "چه طوري این زن استخونی رو پیدا کنیم؟". ریچارد انگشتانش را در موهایش فرو برد

  ".حدود چهار ساعت سواره تا اونجا راهه. سمت چپ بپیچین انتهاي مسیري که روبروي اصطبل هستش به"

  "کنی؟ و تو چرا به ما کمک می": ریچارد پرسید

اون . کنم تو فکر کن که دارم به مرزبان کمک می". اش گذاشت اش را روي سینه بیل لبخند زد و دستان عضالنی
و در ضمن مرزبانا با مأموریتاشون باعث میشن  م پاشونو از گلیمشون درازتر نکنن باعث میشه بعضی از مشتریاي دیگه

اگه زنده موند، تو فقط . ي خواروبار فروشی بغلی، از طرف دولت درآمد کسب کنم خونه و توي مغازه توي این مهمون
این ". اي کرد با دهان بسته خنده ".مطمئن شو که اینو بهش بگی که من بودم که کمک کردم جونشو نجات بدید

  ".کنه می حسابی عصبانیش

بیل حقیقتاً چیس . چیس از این که کسی کمکش کند متنفر بود. فهمید او معنی حرف بیل را می. ریچارد لبخندي زد
: ریچارد گفت. رسید مرد به نظر خوشنود می ".کنم که بفهمه تو جونشو نجات دادي حتماً کاري می". شناخت را می

کنه، و منم قراره ازش  ي نسبتاً زیاد نزدیک مرز زندگی می با یه فاصلهحاال از اونجایی که این زن استخونی تنهایی و "
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تونی یه محموله تدارکات براش سر هم  می. ي خوبی باشه اگه برایش یه چیزایی ببرم کمک بخوام، فکر کنم ایده
  "کنی؟

البته اون شورايِ دزد  .از هارتلند برام تدارکات میاد. ي تأیید شده براي فروش آذوقه هستم من یه نماینده. حتماً"
ي چوب خطم بذارم تا  تونم هزینشو توي دفترچه اگه این یه مأموریت رسمی باشه می. گیره بیشترشونو با مالیات پس می

  ".دولت پولشو بده

  ".این یه مأموریته رسمیه"

ها  اسب ي نقره در دستش گذاشت و از او خواست تا مراقب کیالن یک سکه. رندي با تشت، آب و حوله برگشت
  .بیل سري تکان داد. رندي براي تأیید به پدرش نگاه کرد. باشد

  ".فقط بهم بگو کدوم یکی از اسبا مال توئه، تا منم به طور ویژه ازش مراقبت کنم": رندي با لبخندي وسیع گفت

ن بستگی از هر کدومشون مراقبت کن، جون من به ای. ي اونا مال من هستن همه". کیالن هم درمقابل لبخند زد
  ".داره

هایش  توانست تصمیم بگیرد تا با دست درحالی که نمی ".تونی روي من حساب کنی می". ي رندي جدي شد چهره
دوباره به طرف در  ".دم هیچ کسی بهشون نزدیک بشه اجازه نمی". هایش فرو کرد چه کار کند، باالخره آنها را در جیب

خواستم بدونی که یک کلمه هم از  فقط می": فته بود، اضافه کردي بدنش جز سرش بیرون ر برگشت و قتی که همه
  ".و به اونا هم همینو گفتم. کنم گن باور نمی چیزایی که مرداي اون پایین دربارت می

لطفاً از اون مردا . خوام تو به خاطر من خودتو به خطر بندازي ممنونم، ولی نمی". کیالن برخالف میلش لبخندي زد
  ".کند رمورد این که با من صحبت کردي حرفی نزن، این کار فقط اونا رو جسورتر میو د. فاصله بگیر

بیل چشمانش را در حدقه گرداند و سرش را به دو طرف . رندي لبخندي وسیع زد و با تکان سرش قبول کرد و رفت
  .با لبخندي به کیالن رو کرد. تکان داد

ونی و با این پسره ازدواج کنی، مگه نه؟ براش خوبه که یه زن دونم روي این موضع فکر کنی که اینجا بم بعید می"
  ".داشته باشه

  .او روي تخت نشست و به زمین نگاه کرد. نگاه عجیبی از درد و اضطراب از چشمان کیالن گذشت

االن براي هر ". رویش را به طرف ریچارد گرداند ".کردم، دختر فقط شوخی می": خواهی گفت بیل با معذرت
  ".سیب زمینی پخته با گوشت. یه بشقاب شام میارمکدومتون 
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  "گوشت؟": ریچارد با بدگمانی پرسید

ممکنه . کنم که براي اون مردا گوشت بد درست کنم نگران نباش، من جرأت نمی". اي کرد ي آهسته بیل خنده
  .را روي میز گذاشت شد ظرف چند دقیقه بیل برگشت و دو بشقاب غذایی که از آن بخار بلند می ".سرمو از دست بدم

  ".بابت کمکت متشکرم": ریچارد گفت

صبح میارمش که . شه ي اینا توي دفتر چوب خطم یادداشت می نگران نباش، همه". بیل یک ابرویش را باال برد
  "کسی توي هارتلند هست که دستخط تو رو بشناسه؟. امضاش کنی

  ".برادرم کنسول اوله. اسم من ریچارد سایفره. فکر کنم باشه". ریچارد لبخندي زد

م که متأسفمنظورم اینه که . نه از این که برادرت کنسول اوله. ممتأسف". بیل تکانی خورد و ناگهان نگران شده بود
جاي خیلی . ي من بمونید تونید تو خونه می. دادم دونستم، اتاق بهتري بهتون می منظورم اینه که اگه می. دونستم نمی

  "....برم اونجا  همین االن وسایلتونو می. ا بهترهخوبی نیست، ولی از اینج

. ریچارد به طرف مرد رفت و دستش را پشت او گذاشت تا به او اطمینان دهد ".بیل، نگران نباش، مشکلی نیست"
  ".همه چیز خوبه. همین اتاق خوبه. برادرم کنسول اوله، نه من". دار ناگهان کمتر ترسناك شده بود ظاهر مهمانخانه

  "خواید؟ خواید بفرستید اینجا، می نید؟ همه چیز؟ ارتشو که نمیمطمئ"

  ".من هیچ سر و کاري با ارتش ندارم. تو حقیقتاً کمک بزرگی براي ما بودي"

  ".تو همراه مسئول مرزبانا هستی". رسید که متقاعد شده باشد بیل به نظر نمی

اونا فقط دوستاي من . اون پیرمرد هم همینطور. خیلی ساله. اون یکی از دوستاي منه". ریچارد لبخند گرمی زد
  ".هستن، همین

خوب، اگه حقیقت داره، پس چطوره که من چندتا اتاق اضافی به دفتر چوب خط اضافه ". چشمان بیل روشن شد
  ".دونن شما همتون باهم توي یه اتاق موندید کنم؟ اونا که نمی

من اسممو پاي این امضا . این کار اشتباهیه". ت مرد زدریچارد همچنان لبخندش را نگه داشت و چند ضربه به پش
  ".کنم نمی

براي خوش  ".پس، تو دوست چیس هستی". بیل با صدا نفسش را بیرون داد و صورتش با لبخند بزرگی باز شد
 شناسم نتونستم مجبورش کنم که چوب خط منو توي تمام مدتی که اونو می. کنم حاال حرفتو باور می". سري تکان داد

  ".بیش از اندازه سنگین کنه
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کنی  من از کاري که براي ما می. اما این کار اشتباه نیست". اي در دستان مرد گذاشت ي نقره ریچارد تعدادي سکه
بیل  ".میرن مرداي مست خیلی راحت می. تر کنی شم اگه امشب آبجو رو غلیظ در ضمن متشکر می. کنم قدردانی می

هاي ریچارد را ورانداز کرد،  مرد چشم ".مشتریاي خطرناکی داریا": د ریچارد اضافه کردبع. لبخندي از روي فهمیدن زد
  ".امشب مشتریاي خطرناکی دارم": با موافقت گفت. نگاه کوتاهی به کیالن انداخت و بعد دوباره رویش را برگرداند

  ".کشمش ؤالی میاگه امشب هر کسی از در بیاد تو، بدون هیچ س". ریچارد نگاهی جدي به او انداخت

حتی اگه مجبور بشم چند . تونم بکنم تا همچنین اتفاقی نیفته ببینم چه کار می". بیل مدتی طوالنی به او نگاه کرد
و مراقبت خانم هم باش، اون . شامتونو قبل از این که سرد بشه بخورید". به طرف در رفت ".کوبم رو به هم می  تا کله

  ".و البته یه سر خوشگل". الن رو کرد و چشمکی زداو به کی ".ارزه سرش به تنش می

  ".مراقب خودت باش. ریزه در عرض چند هفته فرو می. شه مرز داره نابود می. یه چیز دیگه، بیل"

در حالی که براي مدتی طوالنی به چشمان ریچارد نگاه . ي مرد همانطور که نفس عمیقی کشید، باال آمد سینه
ولی خوب از اونطرفم . کنم که شورا برادر اشتباهی رو کنسول اول کرده فکر می". داشته بودکرد، دستگیره در را نگه  می

فردا صبح وقتی که آفتاب باال اومد و همه جا امن . کسی بخاطر این که نگران انجام کار درست هست عضو شورا نشده
  ".بود، میام سراغتون

اتاق آنها در عقب . ک هم نشستند و غذایشان را خوردندوقتی که او رفت، ریچارد و کیالن روي نیمکت کوچک نزدی
تر از آن بود که ریچارد انتظارش را  ساختمان بود و مردانی که پایین بودند در جلوي ساختمان بودند، بنابراین آنجا ساکت

تظار داشت غذا از آنچه ریچارد ان. ي گنگ بود توانستند از جمعیت بشنوند، یک صداي همهمه تمام چیزي که می. داشت
رسید، چرا  العاده به نظر می تخت هم برایش فوق. مرد بهتر بود، یا شاید هم به این خاطر بود که او داشت از گرسنگی می

  .کیالن متوجه شد. که از خستگی مثل جنازه شده بود

صمیم بگیرن اگه مرداي پایین ت. مونم من نوبت اول نگهبانی رو بیدار می. تو دیشب فقط یکی دو ساعت خوابیدي"
اگه اونا بیان، بهتره که تو استراحت کرده . که بیان این باال، وقتیه که یه مدت بگذره و جسارت و جرأتشونو جمع کنن

  ".باشی

ریچارد بالفاصله از این که کالمش اینگونه خارج شده  "تره، آره؟ وقتی که خوب استراحت کردي کشتن آدما راحت"
متوجه شد چنگالش را طوري گرفته که انگار یک . رفش با لحنی تند به نظر بیایدبود پشیمان شد؛ قصد نداشت تا ح

  .شمشیر است

اگه خیلی خسته باشی . خوام تو صدمه ببینی فقط منظورم این بود که نمی. منظورم این نبود. ببخشید ریچارد"
  ".من نگرانت هستم. تونی از خودت هم خوب مراقبت کنی نمی
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واقعاً ". صدایش به زحمت بیشتر از یک نجوا بود. زمینی را اطراف بشقاب چرخاند کیالن با چنگالش یک سیب
. خواد که تو مجبور بشی کسی رو بکشی من دلم نمی. م که تو مجبور شدي توي این هرج و مرج کشیده بشیمتأسف

، تا تو مجبور نشی اي که اون کارو کردم همین بود دلیل دیگه. خواست مجبور بشی اون آدماي پایینو بکشی دلم نمی
  ".اونا رو بکشی

ي  دیدن چهره. همانطور که کیالن سرش را پایین انداخته و به بشقابش خیره شده بود، ریچارد به او نگاه کرد
  .اش تکانی به او داد به شوخی با شانه. کرد دردمند بر صورت او قلبش را آزرده می

ي  کیالن از گوشه ".هم فرصت میده تا با دوستام باشمب. دادم من این سفرو به خاطر هیچ چیزي از دست نمی"
  .زد نگاه کرد چشمانش به او که لبخند می

. اش را خورد زمینی ي او گذاشت و بعد سیب اي سرش را روي پهلوي شانه کیالن هم لبخند زد و براي لحظه
  .لبخندش ریچارد را گرم کرد

  "چرا ازم خواستی از پسره بخوام تا به اسبا برسه؟"

از اونجایی که . پسر بیچاره به شدت عاشق تو شده. این چیزي بود که تو گفتی از همه بیشتر اهمیت داره. نتیجه"
کیالن طوري به او نگاه  ".کنه تونستیم، از اسبا مراقبت می تو کسی بودي که ازش خواستی، بهتر از اونی که خود ما می

  ".تو این تاثیرو روي مردا داري". اطمینان دادریچارد به او . کند کرد که گویی حرفش را باور نمی

ریچارد دانست که دارد بیش از حد به . زده به خود گرفت لبخند کیالن کمی محو شد و ظاهري نگران و وحشت
وقتی که خوردن غذا را تمام کردند، کیالن به طرف لگن رفت، . شود، بنابراین دیگر چیزي نگفت رازهاي او نزدیک می

  .با محبت و دلسوزي صورت مرد را پاك کرد، بعد به طرف ریچارد نگاه کرد. ا در آب زد و پیش زِد رفتانتهاي حوله ر

  ".ریچارد، لطفاً بذار نوبت اول نگهبانی با من باشه، یکم بخواب. حالش مثل قبله، بدتر نشده"

در . ه خواب رفته بودریچارد با تکان سرش قبول کرد، با چرخشی خود را روي تخت انداخت و ظرف چند ثانیه ب
رفت، او صورتش را با  همانطور که کیالن به خواب می. اش بیدار کرد هاي صبح کیالن او را براي نوبت نگهبانی نزدیکی

یک . آب سرد شست و سعی کرد بیدار شود، بعد روي نیمکت نشست، به دیوار تکیه داد و منتظر هر نشانی از دردسر شد
  .ي بد دهانش را از بین ببرد سعی کرد تا مزهي خشک را مک زد و  تکه میوه

  .یک ساعت قبل از طلوع آفتاب، ضرباتی با عجله و اضطراري به در خورد

  ".مشکلی پیش اومده. قفل درو باز کن. ریچارد؟ منم بیل": اي گفت صداي آهسته و خفه
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  فصل شانزدهم

  

 

کیالن . کرد، چشمان خواب آلودش را مالید باز میکیالن از تخت به پایین پرید و در حالی که ریچارد قفل در را 
. کشید، از شکاف در وارد شد آن را با پشتش فشار داده و بست بیل که به سختی نفس می. چاقویش را بیرون کشید
  .اش نمایان بود قطرات عرق روي پیشانی

  "چیه؟ چه اتفاقی افتاده؟": ریچارد پرسید

بعد یه چند دقیقه قبل دوتا مرد سر و ". نش را قورت داده و نفسی کشیدبیل آب دها ".چی آروم و ساکت بود همه"
خوش . مرداي هیکل درشت با گردناي کلفت و موهاي رنگ روشن. معلوم نشد از کجا ظاهر شدن. شون پیدا شد کله

  .کشید چند نفس عمیق ".کنه توي چشماشون نگاه نکنه از اون مردایی که آدم سعی می. تیپ بودن و تا دندون مسلح

در نگاه کیالن هیچ شکی نبود که آن دو مرد چه . ریچارد زیر چشمی نگاه کوتاهی به چشمان کیالن انداخت
  .ظاهراً مشکلِ جادویی گه گروه چهارنفره به آن برخورده بودند، به حد کافی مشکل نبوده. کسانی هستند

  "دوتا؟ مطمئنی که بیشتر نبودن؟": ریچارد پرسید

چشمان گشاد بیل با احتیاط از زیر ابروهاي مجعدش نگاه  ".م که وارد شدن، ولی همون کافی بودفقط دوتا رو دید"
ش رو  ي بزرگ، دست دیگه یکیشون حسابی زخمی زیلی شده بود، یه دستش به گردنش آویزون بود و یه پنجه". کرد

وجو  به هر حال، اونا شروع کردن به پرس. ها زیاد براش مهم باشه رسید که این زخم اگرچه به نظر نمی. شکاف داده بود
به استثناء اینکه این خانم یه لباس سفید مثل اونی که . رسید درمورد یه زن که خیلی شبیه این بانوي شما به نظر می

اونا راه افتادن طرف راه پله که یه دعوا راه افتاد سر اینکه چه کسی باید با خانم چیکار . کردن نپوشیده اونا توصیف می
اون یکی مرد هم . دوست مو قرمزتون پرید روي اون مردي که دستش بسته شده بود و گلوشو گوش تا گوش برید. کنه

بعد یه دفعه دیگه اون . تاحاال چیزي مثل این ندیده بودم. توي یه چشم به هم زدن یه مشت از مشتریاي منو کشت
  .هستش االن همه جا پر از خون. دود شد رفت هوا. یارو اونجا نبود

او نگاهی کوتاه به  "....کنن که چه کسی باید اول  باقی جماعت االن اون پایین هستن و دارن سر این بحث می"
رندي داره اسبا رو میاره ". اش را با پشت بازویش پاك کرد پیشانی. کیالن انداخت و باقی حرف را ناگفته باقی گذاشت
تا دراومدن آفتاب یه ساعت باقی مونده، تا رسیدن . برید به طرف آدي. پشت ساختمون؛ شما باید همین االن برید بیرون

  ".ولی نه اگه معطل بکنین. به جاي شکارچیاي قلب دو ساعت راهه، بنابراین چیزیتون نمیشه



                           

  قانون اول جادوگري: شمشیر حقیقت                     
  کتاب سایت کرم ي کاري از تیم ترجمه                        

  

  

  ٢٢١  

به کیالن گفت که قفل در را باز کند و وسایلشان را جمع . ي او را گرفت ریچارد پاي چیس را چنگ زد و بیل شانه
نور . هاي پشتی پایین رفته و وارد تاریکی و باران شدند حالی که چیس روي دستانشان بود، به سختی از پله در. کند

هاي خیس و  اي زرد رنگ در اطراف شبح شد و حاله هاي آب منعکس می ها بیرون میامد، در چاله چراغی که از پنجره
آنها . رسید ها را نگه داشته بود، نگران به نظر می که اسب رندي منتظر بود و همانطور. کرد هایشان ایجاد می ي اسب تیره

هایشان  درحالی که ریچارد و کیالن شنل. ها باال دویدند چیس را داخل یک تخت روان انداختند و با نهایت سرعت از پله
ل، ریچارد و بعد ي آنها، بی هر سه. داشتند، بیل زِد را در بغل گرفت هایشان را برمی را روي دوششان انداخته و کوله

  .ها به پایین دویده و به سمت در رفتند کیالن، از پله

ریچارد درست به موقع . همینکه به سرعت از در خارج شدند، تقریباًروي سر رندي افتادند که پخش زمین شده بود
از چرخشِ چاقوي بلند  اي کم ریچارد جهشی به عقب کرد و با فاصله. باال را نگاه کرد تا مرد سرخ مو را ببیند که پرید

آوري، مرد با خشم روي زانوهایش بلند شد و بعد در جا  با چاالکی شگفت. ها افتاد مرد با صورت داخل گل. جا خالی داد
مرد با چشمان سیاه . هوا با صداي زنگ فوالد مرتعش شد. نوك شمشیر دو سانت با دماغش فاصله داشت. خشکش زد

ریچارد شمشیر را درون دستش یک چهارم . چکید هاي مویش به پایین می و گل از دستهآب . شریرش به باال نگاه کرد
  .مرد، شل و وارفته نقش زمین شد. دور چرخاند و با پهناي تیغه محکم به فرقِ سرِ مرد کوبید

ه یک چشمش ورم کرده و بست. کردگذاشت، کیالن رندي را پشت و رو  در مدتی که بیل زِد را درون تخت روان می
وقتی که با چشم سالمش کیالن را دید، صورتش با لبخندي . اي کرد رندي ناله. ریخت باران روي صورتش می. شده بود

کیالن که خیالش راحت شده بود که پسر آسیب بدتري ندیده، خیلی کوتاه او را بغل کرد و بعد کمکش کرد . گشوده شد
  .تا بلند شود

  ".خوام روي من، معذرت میاون پرید ": رندي با معذرت خواهی گفت

 ".ممنونم که کمکمون کردي. چیزي نیست که بخواي بابتش معذرت خواهی کنی. تو مرد جوونِ شجاعی هستی"
  ".از تو هم همینطور". کیالن به طرف بیل چرخید

ها  ي ضد آب پوشیده شدند و وسایل روي اسب زِد و چیس فوراً با پتو و پارچه. بیل لبخند زده وسري تکان داد
. هایشان شدند ریچارد و کیالن سوار اسب. هاي آدي روي اسبِ چیس هستند بیل به آنها گفت که آذوقه. گذاشته شد
  .ي نقره را با شستش به طرف رندي پرتاب کرد کیالن سکه

  .رندي سکه را قاپید و لبخندي وسیع زد ".اینم پاداشی که قول داده بودم": به او گفت

  .ي دست داد و با صمیمانه از او تشکر کرد، بعد با عصبانیت به طرف بیل اشاره کردریچارد خم شده و با رند
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ها، تمام وقت و دردسري که  مام خسارتي ت به اضافه. خوام تا همه چیزو به چوب خطت اضافه کنی ازت می! تو"
اگه . ون ما اضافه کنیخوام یه اجرت منصفانه هم بخاطر نجات دادن ج می. ها ي قبرکَن براي ما کشیدي، حتی هزینه

شورا نخواست با پرداخت موافقت کنه، بهشون بگو که جون برادرِ کنسول اول رو نجات دادي، و ریچارد سایفر گفته که 
ذارمش روي یه نیزه توي  کنم و می اگه این مبلغو پرداخت نکنن، من خودم شخصاً سرِ مسئول این کارو جدا می

  "!ي برادرم ي جلویی خونه محوطه

ریچارد افسار اسبش را عقب کشید تا اسبش که . ل سري تکان داد و در میان صداي باران با صداي بلند خندیدبی
ها اشاره  به مرد بیهوش شده در میان گل. و مشتاق حرکت بود را متوقف نگه دارد شد همانطور در جا جلو و عقب می

  .به شدت عصبانی بود. کرد

ین بود که اون یه کسی رو کشت که بدتر از خودش بود، و با این کارش شاید به تنها دلیلی که این مردو نکشتم ا"
. اما اون بخاطر قتل، قصد به قتل و قصد به تجاوز مجرم و گناهکاره. طور غیرعمدي زندگی کیالن رو نجات داده باشه

  ".من پیشنهاد میدم تا قبل از اینکه به هوش بیاد دارش بزنی

  ".حلّه". گاه کردبیل با نگاهی جدي به او ن

  ".مواظب خودت باش. دردسر توي راهه. مرز گفتمو فراموش نکن ي چیزي که درباره"

. گذاشت، نگاهش به چشمان ریچارد را ادامه داد ي پسرش می بیل همانطورکه دست پر مویش را روي شانه
  ".ادجستجوگر پاینده ب". دهانش را خم کرد هاي لبخندي کوچک گوشه ".کنیم فراموش نمی"

. لبخند زدن کمی از آتش خشمش را خاموش کرد. ریچارد با شگفتی به پایین و به او نگاه کرد و بعد لبخند زد
  ".بینم که اشتباه کرده بودم می. وقتی که اولین مرتبه دیدمت، نظرم این بود که تو آدم فریبکاري نیستی": ریچارد گفت

هایشان را به میان باران سیاه به طرف زن استخوانی،  و اسب هایشان را باال کشیده ریچارد و کیالن کاله شنل
  .راندند

-+ ---------  

آمد را محو کرده و مسافران را با تاریکی تنها گذاشت تا مسیرشان را  باران به سرعت نوري که از ساوثیون می
هایی که توسط  کردند؛ اسب هاي چیس با احتیاط راهشان را از میان مسیر انتخاب می اسب. کورمال کورمال پیدا کنند

پایان را  اي بی دم، مبارزه سپیده. براي این نوع کارها آموزش دیده بودند، در شرایط نامساعد نیز راحت بودند   ها مرزبان
حتی بعد از آنکه ریچارد فهمید که خورشید باال آمده، هنوز دنیا در گرگ و . براي آوردن نور به روز جدید انجام داده بود

  .باران کمک کرده بود تا خشمِ داغش خنک شود. یان روز و شب معلق بود، در شبحی از صبحمیشی م
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دانستند که آخرین نفر از گروه چهارنفره جایی آزاد بود، و آنها هر حرکتی را به عنوان خطري  ریچارد و کیالن می
عدم اطمینان از زمان آمدن او . خواهد آمد دانستند که دیر یا زود آن مرد به سراغشان این را می. بالقوه زیر نظر داشتند

نگرانی از چیزي که بیل گفته بود، اینکه زِد و چیس زیاد دوام نخواهند . اي به جان تمرکزشان افتاده بود مانند موریانه
زن  اگر آن. دانست که باید چه کند توانست کمک کند، ریچارد نمی اگر این زن، آدي، نمی. خورد آورد، روح ریچارد را می

ها  ها و کمک دنیاي بدون حقه. توانست دنیایی را بدون زِد تصور کند نمی. مردند توانست کمک کند، دو دوست او می نمی
ریچارد متوجه شد که بخاطر فکر کردن به این مطلب بغضی در گلویش . هاي او دنیایی مرده بود و آرامش بخشیدن

ع به چیزهایی که ممکن است اتفاق بیفتد نگران نباشد، بلکه نگران گفت که راج اگر زِد بود، به او می. جمع شده بود
  .چیزهایی باشد که اکنون هستند

دارکن رال . پدرش به قتل رسیده بود. توانست در بد بودن نزدیک به شرایط فعلی باشد اما دیگر چه چیزي می
ریچارد با زنی تنها بود که به . ه مرگ بودنددو دوست بزرگتر ریچارد نزدیک ب. ها را بدست آورد نزدیک بود تا تمام جعبه

  .داشت کیالن هنوز رازهایش را از او پوشیده و محفوظ نگه می. داشت او عالقه داشت اما نباید عالقه می

گاهی اوقات وقتی حس . توانست بگوید که کیالن نبردي دائمی بر روي این موضوع در ذهنش دارد ریچارد می
  رسیدند، به زودي آنها به سرزمین میانه می. دید شود، درد و ترس را در چشمان او می تر می کرد که به کیالن نزدیک می

خواست  گوید؛ نمی خواست تا کیالن کسی باشد که به او می ریچارد می. دانستند کیالن چه چیزیست جایی که مردم می
. شد از او بپرسد گفت، ریچارد مجبور می نمیاگر کیالن خیلی زود به او . شناسد متوجه شود آن را از طریق فردي که نمی

  .شد اینکار را بکند برخالف طبیعتش باشد یا نه، مجبور می

جنگل باران را به . آنقدر غرق در فکر بود که متوجه نشده بود اکنون حدود چهار ساعت است که در مسیر هستند
هایشان  هاي بر روي تنه شد؛ خزه هم دیده می ي درختان، تیره و نزدیک به درون مه جثه. نوشید خود جذب کرده و می
هایی گرد و برآمده بر  ها، به رنگ سبز و اسفنجی، بر روي پوست درختان و به شکل کومه خزه. پرطراوت و شاداب بود

اي، در میان رطوبت به روشنی  ها به رنگ زرد و قهوه ها بر روي صخره گلسنگ. کردند روي زمین خودنمایی می
ي  تیرچه. کرد در بعضی جاها آب از میان مسیر جاري بود و مسیر را به طور موقت به جویباري تبدیل می. درخشیدند می

شد و در  ها رد می ها و ریشه پاشید، از روي سنگ ها حرکت کرده و آن را به اطراف می تخت روان زِد در میان آب
ها عبور  آب هنگامی که از میان جریان روان. داد هاي ناهموارتر سرِ پیرمرد را از طرفی به طرف دیگر تکان می قسمت
  .کردند، پاهاي زِد چند سانت بیشتر با آب فاصله نداشت می

اي که به آن وارد  متوجه شد منطقه. چوب غان. ریچارد بوي شیرین دود چوب را در آن هواي ساکن استشمام کرد
. حال متفاوت بود ها در آن سواري کرده بودند، با این مانند همان مناطقی بود که ساعت. اي عوض شده شوند به گونه می

ریچارد . رسید اي مقدس به نظر می تمام منطقه به گونه. بارات در احترامی ساکت براي جنگل، معلق و آرام پایین میامد
کیالن خواست تا چیزي به  می. زند انتها را برهم می هایی بی کرد که گویی یک متجاوز است که آرامش سال احساس می
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خانه به  او درك کرد که چرا مردانِ مهمان. رسید که حرف زدن توهین به مقدسات باشد بگوید اما اینگونه به نظر می
  .آمد آیند؛ حضور پلید آنها تجاوز و تخلف به حساب می اینجا نمی

اي از  دسته. نامرئی بود اي رسیدند که به قدري با محیط اطرافش ترکیب شده بود که تقریباًدر کنار مسیر آنها به خانه
هایی که دیوار را تشکیل داده  کنده. آلود رفت، به جایی در میان هواي مه دود چوب از دودکش آن پیچ خورده و باال می

بودند، پوسیده و قدیمی بودند و با رنگ درختان اطراف منطبق شده و همه چیز جز زمینی که بر رویش قرار گرفته 
رسید که خانه از زمین جنگل روئیده باشد و درختان از اطراف آن را براي محافظت  به نظر می. بودند، دست نخورده بود

یک سقف کوچکتر و موربِ دیگر باالي درب و ایوانی را . ها بود سقف، پوشیده از انبوهی از سرخس. در برگرفته باشند
ي مربع شکل و چهارتکه شده در  یک پنجره. دي ایستادنِ همزمان دو تا سه نفر کافی بو پوشانده بود که فقط به اندازه
  .ها پرده نداشتند هیچ کدام از پنجره. توانست ببیند اي دیگر در سمتی بود که ریچارد می قسمت جلوي خانه بود و پنجره

چکید، خم شده و سر  ها هنگامی که آب از روي درختان به رویشان می اي از سرخس ي قدیمی، دسته در مقابلِ خانه
مسیري باریک . ي خاکستري آنها را در رطوبت تبدیل به سبز براق کرده بود مه، رنگ گرد و خاك گرفته. میاوردند  فرود

  .کرد ها به جلو حرکت می از وسط سرخس

زن ردایی ساده . ها، در وسط مسیر، زنی قد بلند ایستاده بود، بلندتر از کیالن، نه به بلندي ریچارد در وسط سرخس
. اش بود با بافتی درشت و خشن در برداشت که عالئم و تزئیناتی قرمز و زرد رنگ روي قسمت یقهاي  به رنگ قهوه

موهایش صاف و زیبا بودند، ترکیبی از سیاه و خاکستري که از وسط فرق باز شده و هم ارتفاع با فک محکمش کوتاه 
زن روي یک چوبِ زیر . اش نربوده بود ردهقیافه بودن را از صورت آفتاب خو هاي عمر، زیبایی و خوش سال. شده بودند

  .ها را جلوي او متوقف کرد ریچارد به آرامی اسب. او فقط یک پا داشت. بغل تکیه داده بود

  .چشمان زن کامالً سفید بودند

اي را از ستون  صداي آدي حالتی ضمخت، گرفته و از ته گلو داشت که لرزه 1"شما کی هستین؟. من آدي هستم"
  .د به باال فرستادفقرات ریچار

ریچارد مننتظر . میامد نم باران با ضرباتی خفه و نرم پایین  نم ".چهارتا دوست": آمیز گفت ریچارد با لحنی احترام
  .ماند

عصا را از زیر بغلش گرفت و هر دو دست الغرش را روي آن گذاشت و . هایی زیبا صورت آدي را پوشاند چین
  .نازك آدي با لبخندي خفیف به هم چفت شدندهاي  لب. وزنش را به آن تکیه داد

                                                           
١ )(I be Adie. Who be you? هست«اگر بخواهيم در فارسي آن را ترجمه كنيم بايد همه جا بجاي . آدي لهجه و گويش خاصي دارد «

مان شد بسياري از جمالت در فارسي معنايشان تغيير كند و ز از آنجايي كه در عمل اين كار باعث مي. استفاده كنيم» بود«ي  از كلمه» است«و 
 .گيرم ي او را ناديده مي ها به هم بريزد، به ناچار در هنگام ترجمه لهجه ها ماضي شده و بعضاً مضمون جمله فعل
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کمی  ".گیرم که اونا دوست هستن یا نه خودم تصمیم می. یه دوست، سه تا آدم خطرناك": با صدایی خراشیده گفت
  .در تأیید حرف خودش سرش را تکان داد

اي از نشستن بر  به گونه. احتیاط ریچارد برانگیخته شد. ریچارد و کیالن نگاهی کوتاه و زیر چشمی به هم انداختند
از اسب پیاده شد و کیالن نیز از . احترامی باشد روي اسب معذب بود، گویی که از باال صحبت کردن با آدي به معناي بی

  .ریچارد درحالی که افسار اسبش در دستش بود، حرکت کرد تا جلوي حیوان و کنار کیالن بایستد. او پیروي کرد

  ".دوستمه، کیالن آمنل این. من ریچارد سایفر هستم"

تواند ببیند یا نه، اما  دانست که آیا او می ریچارد اصالً نمی. زن صورت او را با چشمان سفیدش ورانداز کرد
ي زن چند کلمه را به  صداي خراشیده. آدي رو به کیالن کرد. تواند براي او ممکن باشد دانست که چگونه دیدن می نمی

چشمان کیالن نگاه زن سالخورده را روي خود نگه داشته و اندکی . بفهمد به کیالن گفتتوانست  زبانی که ریچارد نمی
  .با سرش به آدي تعظیم کرد

ي کیالن یا آمنل را در هیچ کجاي کلمات تشخیص نداده  ریچارد کلمه. درودي متفاوت. این یک سالم و درود بوده
  .موهاي نرمِ پشت گردنش راست شدند. بود

  .و لقبش مورد خطاب قرار گرفته بودکیالن با عنوان 

اي که او ایستاده است، با کمري راست شده و  ي کافی اطراف کیالن بود تا بفهمد که با توجه به این شیوه به اندازه
اگر کیالن . احتیاطی کامالً جدي. سري که به حالت جدي و محکم باال گرفته شده، کیالن مراقب و در حال احتیاط بود

دو زن با هم رو در رو شدند؛ در . اکنون کمرش را به باال قوس داده بود و موهایش راست ایستاده بودند یک گربه بود،
کردند که  ها و صفاتی را در یکدیگر بررسی می آنها ویژگی. آن لحظه هر دو طرف، سن فرد مقابل را نادیده گرفته بود

دانست که شمشیر  ها آسیب و صدمه وارد کند و ریچارد میتوانست به آن این زنی بود که می. توانست ببیند ریچارد نمی
  .محافظتی از او نخواهد کرد

  ".ت رو مطرح کن، ریچارد سایفر خواسته". آدي رویش را به ریچارد برگرداند

  ".ما به کمکت احتیاج داریم"

  ".راسته". سر آدي حرکتی به پایین و باال کرد

  ".راندستون، بهم گفت که دوست تو هستیکیشون، دل ب. دو تا دوستاي ما صدمه دیدن"

  ".راسته": آدي دوباره با صداي خشدارش گفت
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در عوضِ کمکت، ما برات آذوقه . یه مرد دیگه توي ساوثیون بهمون گفت که ممکنه تو بتونی کمکشون کنی"
  ".فکر کردیم منصفانه باشه که بهت یه چیزي بدیم. آوردیم

  .ریچارد و کیالن هردو کمی به عقب جستند "!دروغه". روي زمین کوبیدیکبار عصایش را . آدي به جلوتر خم شد

اندکی چرخید و به اسب چیس اشاره  ".ها همینجاست آذوقه. راسته". آدي منتظر شد. دانست چه بگوید ریچارد نمی
  "....ما فکر کردیم که منصفانه باشه ". کرد

  "!دروغه".او دوباره عصایش را کوبید

مردند و او با این زن  دوستانش داشتند می. اش زد، اندکی خشمش برانگیخته شده بود ه سینهریچارد دستانش را ب
  "چی دروغه؟". بازي راه انداخته بود

تو کسی هستی که . تو کسی هستی که فکر کرد آذوقه پیشنهاد بده". دوباره عصایش را کوبید ".دروغه» ما«"
  ".راسته» من«. دروغه» ما«. تو. نه تو و کیالن. تصمیم گرفت تا اونا رو بیاره

؛ چه »ما«، »من«کنه؟  چه فرقی می". ریچارد دستانش را از هم باز کرد و آنها را در دوطرفش صاف نگه داشت
  "اهمیتی داره؟

  "تونه باشه؟ چه فرقی بیشتر از این می. یکی راسته، یکی دروغ". آدي به او خیره شد

حتماً مواقعی که چیس براي تو داستان ماجراجوییاش رو ". اخم کرد اش زد و ریچارد دوباره دستانش را به سینه
  ".کرده خیلی بهش سخت گذشته تعریف می

. کمی به جلوتر خم شد و با دستش اشاره کرد ".راسته". سرش را براي تأیید تکان داد. لبخند کوچک آدي بازگشت
  ".دوستاتو بیار داخل"

ریچارد و کیالن به یکدیگر نگاه . و لنگان لنگان به طرف خانه رفت آدي چرخید، دوباره عصا را زیر بغلش گذاشت
ریچارد به کیالن گفت که پاهاي مرزبان را بگیرد؛ خودش . کردند و بعد رفتند تا اول پتوها را کنار زده و چیس را بردارند

د، ریچارد کشف کرد که به محض اینکه چیس را به داخل خانه حمل کرده و از در وارد شدن. ي سنگین را برداشت نیمه
  .گویند زن استخوانی چرا به آدي می

روي . هر دیواري پوشیده از استخوان بود. کرد همه نوع استخوان به دیوارهاي تیره تکیه داده شده و خودنمایی می
. شناخت ي جانورانی وحشی که ریچارد نمی جمجمه. ها را نگه داشته بود هایی بود که جمجمه یک دیوار طاقچه

ریچارد با خود فکر کرد که حداقل هیچ کدام . هایی دراز و منحنی بودند شترشان حیواناتی با ظاهري مهیب و دندانبی
بعضی به شکل ابزارهایی با اهدافی خاص . ها به شکل گردنبند درآمده بودند بعضی از استخوان. ي انسان نبود جمجمه
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سفید رنگ که دور نقاط کشیده شده بود، و روي سطح دیوار گذاشته هایی  تزئین شده بوند، با پرها و نقاط رنگی و دایره
هاي روي  استخوان. رسید اي بی اهمیت می هایی از استخوان بود که به نظر مجموعه در یک گوشه کپه. شده بودند

میتشان ي اه دیوارها با دقت به نمایش درآمده بودند و اطرافشان روي دیوار فضایی خالی وجود داشت تا نشان دهنده
ي باالي شومینه یک استخوان دنده به کلفتی بازوي ریچارد و به طولِ قد او بود و در خطوطی تیره  روي طاقچه. باشد
هاي سفید و رنگ و رو رفته  آنقدر استخوان. داد هایی در طولش حکاکی شده بود که ریچارد تشخیص نمی نشانه

  .یوان وحشیِ مرده استکرد گویی در شکم یک ح اطرافش بود که ریچارد حس می

آبِ باران قطره قطره از روي . کرد، زِد را روي زمین گذاشتند چرخید و نگاه می همانطور که سر ریچارد به اطراف می
او . هاي اطرافش بود زن به همان خشکی استخوان. آدي باالي سرِ چیس خم شد. چکید کیالن، چیس و خودش می

ي خردمندانه بودن تصمیمش براي آمدن به اینجا  ریچارد درباره. ا این حال خشک بودبیرون خانه در باران ایستاده بود، ب
  .کرد اگر چیس به او نگفته بود که آدي دوستش است، ریچارد این کار را نمی. تجدید نظر کرد

  .لحنش بیشتر حالت سؤالی داشت تا خبري ".من برم زِد رو بیارم". نگاهی به کیالن انداخت

  ".ها رو بیاریم تو کنم آذوقه منم کمک می": تاه به آدي انداخته و پیشنهاد دادکیالن نگاهی کو

وقتی کارشان . ها را روي میز چیدند او و کیالن با هم آذوقه. ریچارد به آرامی زِد را جلوي پاي زن استخوانی گذاشت
آدي آنها را تماشا . ها خیره شدند تمام شد، هردو رفتند و کنار دوستانشان، روبروي آدي ایستادند و هردو به استخوان

  .کرد

  این یکی کیه؟": اي به زِد کرد و پرسید آدي اشاره

  ".دوست من. زِدیکوس زول زوراندر": ریچارد گفت

  "!جادوگر": آدي به تندي گفت

  "!دوست من": ریچارد با عصبانیتی آزاد شده فریاد زد

اگر به زِد کمکی . آرامی با چشمان سفیدش به او نگاه کرد در حالی که ریچارد با خشم به او خیره شده بود، آدي به
آدي به جلو خم شد و کف دست پر . ي چنین چیزي را بدهد مرد، و ریچارد در شرایطی نبود که اجازه شد، او می نمی

ریچارد که کمی شگفت زده شده بود، بی حرکت ایستاد تا اینکه آدي دستش را به . چروکش را روي شکم او گذاشت
آدي دستش را عقب کشید، با . خواهد چیزي را تشخیص دهد وار روي شکم او مالید، گویی که می رامی و با حالتی دایرهآ

هاي نازکش با لبخندي خفیف به اطراف کشیده شد و  لب. احتیاط آن را روي دست دیگرش بر روي عصا گذاشت
  .نگاهش را باال آورد
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این خشم . دلیلی نداره از اون بترسی، فرزندم". کیالن نگاه کردبه  ".خوبه. خشم صحیح یه جستجوگر واقعی"
. با کمک عصایش چند قدم به سمت کیالن رفت ".خوبی نیازي نداره از اون بترسه. ها هست این خشم دندون. حقیقته

و  وقتی که تمام شد، دستش را روي عصا گذاشت. آدي دستش را روي شکم کیالن گذاشت و همان روند را تکرار کرد
  .رویش را به ریچارد کرد. براي خودش سري تکان داد

همه باید ازش . تو باید ازش بترسی. ولی این خشم زبون هست. سوزه خشم، توي اونم می. اونم آتیش رو داره"
  ".اگه یه وقتی بذاره اون بیاد بیرون خطرناکه. بترسن

. اد؛ معماها جاي زیادي براي تفیسر غلط دارنمن از معماها خوشم نمی". ریچارد نگاهی مشکوکانه به آدي انداخت
  ".خواي چیزي بهم بگی، پس بهم بگو اگه می

  "ها یا زبون؟ چی قویتره، دندون". چشمانش باریک شدند ".بهم بگو": آدي با تمسخر گفت

  ".کنم بنابراین من زبون رو انتخاب می. واضحه که جواب دندوناست". ریچارد نفس عمیقی کشید

بعضی وقتا زبونت وقتی که نباید حرکت ": با صداي خشدار و خشکی گفت. روي نارضایتی به او کردآدي اخمی از 
  ".جلوشو بگیر. کنه می

  .اي شرمنده شده بود، ساکت ماند ریچارد که تا اندازه

  "دیدي؟". آدي لبخند زده و سري تکان داد

  ".نه". ریچارد اخم کرد

جادوي شمشیر حقیقت . نبرد. خشونت از طریق برخورد. با دشمن ها نیرویی هست در تماس مستقیم خشم دندون"
خشم زبون نیازي به تماس نداره، ولی اونهم به همون اندازه . پاره کردن. شکاف دادن. ها هست جادوي خشم دندون

ره به همون سرعت می. نیرو هست ب."  

  ".مطمئن نیستم که منظورت چیه": ریچارد گفت

ذهن ریچارد . اش را لمس کردند شتان درازش به سمت او دراز شده و به آرامی شانهآدي دستش را دراز کرد، انگ
. خانه را دید او مردان داخل مهمان. اي از شب گذشته خاطره. ناگهان پر از یک تصویر شد، تصویري که یک خاطره بود
ي  ر حقیقت را چنگ زده بود و آمادهاو شمشی. ي حمله بودند ریچارد همراه کیالن جلوي آنها ایستاده بود و مردان آماده

بعد کیالن را کنار . دانست که چیزي کمتر از خون کفایت نخواهد کرد خشونت مورد نیاز براي متوقف کردن آنها بود، می
داشت، زبانش را روي  کرد و با کلماتش آنها را نگه می کرد، آنها را متوقف می خودش دید که با جمعیت صحبت می

گرفت و آن افراد فاسد  کیالن داشت آتش خشم را از آنان می. رساند بدون صحبت کردن معنایی را میکشید و  لبش می
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فهمید که آدي چه  کم می ریچارد کم. کرد که شمشیر قادر نبود کرد؛ کاري را می را بدون هیچ تماسی خلع سالح می
  .منظوري دارد

نگاهی خطرناك در چشمانش . را از ریچارد دور کرد دست کیالن به سرعت باال آمد و مچ دست آدي را گرفت و آن
  .بود، نگاهی که آدي نیز از آن غافل نماند

خوام اگه  معذرت می. کنی دونم تو داري چکار می نمی. من قسم خوردم که از جون جستجوگر محافظت کنم"
. م شکست بخورم ي وظیفهتونم خودمو ببخشم اگه تو احترامی ندارم، ولی نمی دم؛ قصد بی جا انجام می واکنش بی

  ".چیزاي زیادي در معرض خطره

فکري باعث  منو ببخش که با بی. کنم، فرزندم درك می". آدي نگاهش را روي دستی که دور مچش بود پایین آورد
  ".شدم نگران بشی

را روي  آدي دستش. کیالن چند لحظه بیشتر نیز مچ او را نگه داشت تا روي حرفش تأکید کند، بعد آن را رها کرد
  .دوباره به ریچارد نگاه کرد. دست دیگرش بر روي عصا گذاشت

ولی . ها تو به جادوي شمشیر فرمان میدي، جادوي دندون. جادو هم همینطوره. کنن ها و زبون با هم کار می دندون"
آدي به آرامی  ".کنی کنه چون تو با شمشیر پشتیبانیش می جادوي زبون کار می. این به تو جادوي زبون رو هم میده

کنی، هرکدوم  تو از اونا با هم استفاده می. ها و زبون دندون. تو هردو رو داري فرزندم". سرش را به طرف کیالن گرداند
  ".پشتیبان اون یکی

  "و جادوي یه جادوگر چه نوعیه؟": ریچارد پرسید

جادوگرا . دندون و زبون فقط دوتاشه انواع زیادي از جادو هست،". اي به سؤال فکر کرد آدي به او نگاه کرد و لحظه
جادوگرا از بیشتر چیزایی که بلدن استفاده . ي اونا رو بلد هستن، به استثناي اونایی که از دنیاي زیرین هستش همه
  ".اون مرد خیلی خطرناکیه". نگاهش را روي زِد پایین آورد ".کنن می

  ".اون مرد مهربونیه. هاون هیچ وقت چیزي جز مهربونی و تفاهم به من نشون نداد"

  ".ولی اون عالوه بر این مرد خطرناکیه. راسته": آدي تکرار کرد

تونه  دونی، اینکه چه انواعی از جادو رو اون می و دارکن رال چی؟ از اون چیزي می". ریچارد این موضوع را رها کرد
  "استفاده کنه؟
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تونه از تمام جادوهایی  اون می. دونم درموردش می .اوه، آره": با لحنی تهدیدآمیز گفت. چشمان آدي باریک شدند
تونه از دنیاي زیرین استفاده  دارکن رال می. تونه تونه استفاده کنه، و جادوهایی که یه جادوگر نمی که یه جادوگر می

  ".کنه

تصمیمش خواست بپرسد که آدي چه نوع جادوهایی دارد، ولی در  او می. هایی سرد از دستان ریچارد باال رفت لرزه
  .آدي دوباره به کیالن رو کرد. تجدید نظر کرد

اگه یه وقت بذاري آزاد بشه کار . تابحال اونو ندیدي. بهت هشدار بدم، فرزندم، تو قدرت واقعی زبون رو داري"
  ".خیلی وحشتناکیه

  ".زنی ي چی داري حرف می دونم درباره نمی": کیالن با ابروهایی که درهم رفته بود گفت

ي کیالن گذاشت و با  دستش را دراز کرده و به آرامی آن را روي شانه ".راسته". آدي سري تکان داد ".راسته"
رد، قبل از اینکه تو به سنی برسی ". کمک انگشتانش او را جلوتر آورد مادرت قبل از اینکه تو تبدیل به یه زن بشی م

  ".ش بهت یاد بده که اون بتونه درباره

  "ش بهم یاد بدي؟ تونی درباره تو چی می". را قورت داد کیالن به سختی آب دهانش

تونه یادت بده،  این چیزیه که فقط مادرت می. ي کارکرد اون ندارم م، ولی من هیچ درکی از شیوهمتأسف. هیچی"
ولی قدرت . از اونجایی که مادرت نشونت نداده، آموزش از دست رفته. اونم وقتی که تو به حد کافی بزرگ شده باشی

تونه بیرون  فقط بخاطر اینکه استفاده از اونو یاد نگرفتی معناش این نیست که اون نمی. مراقب باش. نوز اونجا هسته
  ".بیاد

  "شناختی؟ تو مادر منو می": اي دردناك پرسید کیالن با زمزمه

اسم خانوادگی تو ". به آرامی سرش را براي تأیید تکان داد. کرد نرم شد ي آدي همانطور که به کیالن نگاه می چهره
وقتی . تو چشماي اونو داري. و چشماي سبز اونو یادم میاد؛ چیزي نیست که بشه راحت فراموشش کرد. رو یادم میاد

  ".شناختم اون تو رو حامله شد، من اونو می

دنبند مادرم یه گر". ي کیالن سرازیر شد و صدایش با همان لحن آرام و دردناك به گوش رسید قطره اشکی از گونه
کردم، تا  من همیشه اونو گردنم می. وقتی من بچه بودم اونو به من داد. داشت که استخوناي کوچیکی روش بود

اون همیشه از . وقتی اون مرد، گردنبندو باهاش دفن کردم.... گفتم خواهر تا اینکه، دنی، دختري که بهش می.... اینکه
  "دادي، مگه نه؟ تو اون گردنبندو به مادرم. گردنبند خوشش میومد
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من اونو بهش دادم تا از دخترش که هنوز متولد . آره فرزندم". آدي چشمانش را بست و سرش را در تأیید تکان داد
بینم که  می. ش رو امن نگه داره، تا اینکه دخترش بتونه قوي بزرگ بشه، مثل مادرش نشده بود محافظت کنه، تا بچه

  ".همینطورم شده

 ".ممنونم که به مادرم کمک کردي. ممنونم، آدي": با اشک گفت. انش را دور پیرزن انداختکیالن به آرامی بازو
بعد از چند دقیقه . اي مالید آدي با یک دست عصا را نگه داشت و با دست دیگر پشت کیالن را با همدردي صادقانه

  .ها را از چشمانش پاك کرد کیالن از پیرزن جدا شد و اشک

  .را مهیا دید و با عزمی راسخ به سمت آن رفتریچارد موقعیت مناسب 

زندگی . حاال هم بهش کمک کن. آدي، تو قبل از اینکه کیالن به دنیا بیاد بهش کمک کردي": با صدایی نرم گفت
ما به کمک این دوتا مرد . دارکن رال در تعقیب اونه، در تعقیب منه. اي در معرض خطره اون و زندگی تعداد زیاد دیگه

  ".به کیالن کمک کن. لطفاً بهشون کمک کن. اریماحتیاج د

جادوگر جستجوگرش رو خوب انتخاب ". اندکی سرش را براي خود تکان داد. آدي لبخند کوچکش را تحویل او داد
خیالت راحت باشه؛ من اگه قصد نداشتم . خوشبختانه، البته براي تو، صبور بودن از پیش نیازاي این شغل نیست. کرده

  ".گفتم که بیاریشون داخل کنم بهت نمی به اونا کمک

به سختی میشه گفت که اصالً . تونی ببینی، ولی مخصوصاً زِد تو وضع بدیه خوب، شاید تو نمی": ریچارد اصرار کرد
  ".کشه نفسی می

بگو ببینم، تو راز ": با صداي خشک و خشدارش گفت. چشمان سفید آدي با صبر و تحملی زیاد به او نگاه کردند
  "کنه؟ دونی، اون رازي که از تو مخفی می ن رو میکیال

  .آدي به کیالن رو کرد. ریچارد چیزي نگفت و سعی کرد هیچ احساسی را نشان ندهد

آدي دوباره به ریچارد . کیالن چیزي نگفت "دونی؟ کنه می بگو ببینم، فرزندم، تو رازي رو که اون ازت مخفی می"
کنه  تو رازي رو که جادوگر ازت مخفی می. دونه؟ نه کنی می ش مخفی میجادوگر اون رازي رو که از". نگاه کرد

  ".تونم ببینم همم؟ به نظر میاد که من بهتر از شما می. سه تا آدم کور. دونی؟ نه می

و تو کدوم یکی از این رازها رو ". یک ابرویش را باال برد. کند ریچارد کنجکاو بود که زِد چه رازي را از او مخفی می
  "ونی، آدي؟د می

  ".فقط مال اون". آدي با انگشتی باریک به سمت کیالن اشاره کرد
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ي ترس و  او در آستانه. اش چیزي را نشان دهد ریچارد خیالش راحت شده بود، ولی سعی کرد تا نگذارد چهره
  ".حفظ کنههرکسی رازهایی داره دوست من، و حق این رو هم داره که وقتی نیاز باشه اون رازها رو ". وحشت بود

  ".این راسته، ریچارد سایفر". تر شد لبخند آدي وسیع

  "ي این دو نفر چی؟ حاال درباره"

  "دونی چطوري اونا رو درمان کنی؟ تو می": آدي پرسید

  ".دونستم خیلی واضحه که تا حاال این کارو کرده بودم اگه می. نه"

بخاطر نگرانیت هیچ ناراحتی از تو به . تانت باشیبی صبري تو بخشیده میشه؛ براي تو درسته که نگران جون دوس"
  ".کنن اي که آوردیشون توي خونه دارن کمک دریافت می ولی خیالت راحت باشه، اونا از لحظه. گیرم دل نمی

به اونا از طرف موجودات وحشی ". آدي با سر تأیید کرد "جداً؟". ریچارد نگاهی گیج و سردرگم به او تحویل داد
. تونم چیزي بگم این که چند روز، نمی. کشه تا بیدار بشن، چندین روز براشون مدتی طول می. مله شدهدنیاي زیرین ح

کمبود آب باعث مرگ اونا میشه، براي همین باید به حد کافی بیدارشون کنیم که بتونن آب . ولی اونا کم آب هستن
ي این  الش بدتره، بلکه براي اینه که بوسیلهتنفس جادوگر که آرومه بخاطر این نیست که ح. میرن بخورن، وگرنه می

من . رن تري فرو می اونا به خواب عمیق. کنن روش هست که جادوگرا در مواقع مشکل و دردسر نیروشون رو ذخیره می
شناسن،  شما قادر نخواهید بود باهاشون صحبت کنید، اونا شما رو نمی. باید هردوشون رو بیدار کنم تا آب بخورن

  ".برو اون گوشه و سطل آب رو بیار. بینید نترسید قتی که اینو میبنابراین و

آدي . ریچارد آب را آورد و بعد به آدي کمک کرد تا باالي سر چیس و زِد روي زمین به حالت چهارزانو بنشیند
  .از ریچارد خواست تا یک ابزار استخوانی را از روي طاقچه بیاورد. کیالن را کنار خودش پایین کشید

ي زنگار مانندي داشت و  اي تیره سرتاسر وسیله رنگ قهوه. ی از آن وسیله بسیار شبیه استخوان ران انسان بودقسمت
در یک انتهاي . اي بودند که براي ریچارد ناآشنا بود بر روي ستونِ استخوان عالئم حکاکی شده. رسید به نظر قدیمی می

ها خیلی صاف به شکل دو نیم کره  جمجمه. ی از ته استخواناستخوان، دو نیم جمجمه بود، هر کدام روي یک برآمدگ
در مرکز هر پوست . از قسمت باالي یک جمجمه بریده شده بودند و رویشان نوعی پوست خشک شده کشیده شده بود

ي  اي یکسان در اطراف هر پوست، جایی که پوست روي لبه با فاصله. یک گره و برآمدگی بود که چیزي شبیه ناف بود
هایی به هم متصل شده بودند  رنگ زمختی که با دانه  هایی متشکل از موهاي تیره جمجمه کشیده شده بود، منگولهنیم 

رسید که  ها به نظر می از ظاهر نیم جمجمه. ي رداي آدي آویزان بودند شبیه آنهایی که در اطراف یقه. آویزان بود
  .تلوق کرد چیزي درون آن تلق و. توانند متعلق به انسان باشند می

  "این صداي تلق و تلوق مال چیه؟". ریچارد آن را محترمانه به آدي داد
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  ".چشماي خشک شده"  :آدي بدون اینکه نگاهش را باال آورد گفت

کرد آن را باالي سر زِد و چیس از یک سمت به  آدي استخوان را به آرامی لرزانده و درحالی که وسیله صدا می
صداي تلق و . کرد، همان زبانی که با کیالن صحبت کرده بود ی را به زبانی ناآشنا زمزمه میبرد و آواهای سمت دیگر می

ریچارد عقب . کیالن چهارزانو کنار او نشسته بود و سرش را خم کرده بود. تلوق حالتی توخالی، خشک و مبهم داشت
  .ایستاده و تماشا کرد

زِد ناگهان در جایش نشست و چشمانش . تر بیاید کرد که نزدیک بعد از ده یا پانزده دقیقه، آدي با سرش به او اشاره
همانطور که ریچارد مالقه را در آب فرو کرده . خواسته تا به زِد آب بدهد ریچارد متوجه شد که آدي از او می. را باز کرد

دید  رد از اینکه میریچا. زِد با عطش آب را خورد. گرفت، آدي به زمزمه کردن ادامه داد و آن را جلوي دهان زِد می
دانست که کجا  توانست حرف بزند، حتی اگر نمی پیرمرد نشسته و چشمانش را باز کرده هیجان زده بود، حتی اگر او نمی

چیس نفر بعدي بود و او نیز . وقتی تمام شد، دوباره دراز کشید و چشمانش را بست. زِد نصف سطل آب خورد. است
  .ي دیگر آب را خورد نیمه

بعد به او گفت تا . ي استخوانی را به دست ریچارد داد و از او خواست تا آن را به طاقچه برگرداند غهآدي جغج
طبق . هاي کپه شده در گوشه را بیاورد و نیمی از آن را روي بدن زِد گذاشته و نیمی را هم روي چیس بگذارد استخوان

. د را هدایت کرد که چگونه هر استخوان را قرار دهدکرد، ریچار دید یا درك می نظم و تطبیقی که تنها خود آدي می
هاي یک چرخ روي هر مرد بگذارد، آنهم طوري که مرکز  هاي دنده را مانند پره نهایتاً از ریچارد خواست تا استخوان

چارد وقتی کار ریچارد تمام شد، آدي از او تعریف کرد که کارش را خوب انجام داده ولی ری. ي آنها باشد چرخ روي سینه
آدي با چشمان سفیدش به او نگاه . کرد، چون آدي هر حرکت دست او را هدایت کرده بود هیچ احساس افتخاري نمی

  .کرد

  "تونی غذا بپزي؟ تو می"

اش شبیه سوپ خود کیالن بوده و اینکه  ریچارد به آن زمانی فکر کرد که کیالن به او گفته بود سوپ ادویه
. آدي اهل سرزمین میانه بود؛ شاید از غذایی از سرزمین خودش خوشش میامد. هم است هاي آن دو بسیار مانند سرزمین

  .ریچارد به او لبخند زد

  ".شم که برات یمقدار سوپ ادویه درست کنم مفتخر می"

ي  هاست که یه سوپ ادویه سال. خیلی عالی میشه". آدي دو دستش را به حالت غش و ضعف روي هم گذاشت
  ".درست نخوردم
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رد کرده و فلفل و ادویهریچا . ها را با هم مخلوط کرد رد به کنج دیگر اتاق رفت، روي میز نشست و سبزیجات را خُ
کرد، دو زن را تماشا کرد که روي زمین نشسته و با همان زبان ناآشنا با هم  بیش از یک ساعت، همانطور که او کار می

شان از هم پرس و جو  اجع به اخبار جدید خانه و سرزمینبا مسرت پیش خود فکر کرد، دو زن که ر. کردند صحبت می
کسی که . داد ریچارد حالش خوش بود؛ باالخره یک نفر داشت کاري براي کمک به زِد و چیس انجام می. کردند می
. وقتی که کارش تمام شده و سوپ را روي آتش گذاشته بود، نخواست تا مزاحم دو زن شود. دانست مشکل چیست می

بنابراین از آدي اجازه گرفت تا مقداري هیزم برایش . برند رسید که از مصاحبت با یکدیگر لذت می ه نظر میآن دو ب
  .رسید که از این ایده خرسند شده باشد آدي به نظر می. بشکند

 ریچارد بیرون رفت، دندان را از دور گردنش باز کرد و آن را در جیبش گذاشت و پیراهنش را روي ایوان گذاشت تا
ها را پیدا  ي هیزم تواند دسته شمشیر را با خودش به پشت خانه برد، جایی که آدي گفته بود او می. آن را خشک نگه دارد

بودند،  1ها چوب غان بیشتر چوب. کشی گذاشته و آنها را از طول به چند تکه کرد ها را روي خرك اره کنده. کند
اي از افراي سخت چوب انتخاب کرد، هیزمی عالی  ریچارد کنده. ترین چوب براي بریده شدن توسط یک پیرزن راحت

حالتی . اي نداشت جنگل در آن اطراف پرپشت و تاریک بود، ولی حالت تهدید کننده. ولی سخت براي بریدن
  .با این حال، آخرین مرد از گروه چهارنفره جایی آنجا بود و در تعقیب کیالن. آمدگو، با آغوش باز و امن را داشت خوش

کند و  دانست که ریچارد اکنون چه می مایکل نمی. ریچارد به مایکل فکر کرد، امیدوار بود که جاي او امن باشد
ي زِد خارج  ریچارد قصد داشت بعد از اینکه از خانه. احتماالً مایکل نگران بود. احتماالً در این فکر بود که او کجاست

کرد که بتواند پیغامی به  آرزو می. رال تقریباً آنها را گرفته بود. شتشدند به پیش مایکل بروند، ولی زمانی وجود ندا
  .ریخت، مایکل در خطر بزرگی بود وقتی که مرز فرو می. برادرش برساند

استفاده از عضالتش حس خوبی بود، . کشی خسته شد، آنهایی را که بریده بود تکه و نصف کرد هنگامی که از اره
باران خنک روي بدن . ند، اینکه کاري انجام دهد که نیازي به فکر کردن نداشته باشداینکه از فعالیت شدید عرق ک
ي دارکن  ها کله کرد که چوب براي تفریح خودش، تصور می. کرد تر می کرد و کار را آسان داغش حس خوبی ایجاد می

ها خیلی  مواقعی که کنده. ر استي یک گا کرد که آن کله براي تنوع گاهی تصور می. رال هستند و تبر را پایین میاورد
  .ي مرد سرخ مو است کرد که آن کله محکم بودند، تصور می

ریچارد حتی متوجه نشده بود که . کیالن بیرون آمد و از او پرسید که آیا آماده شده تا براي غذا خوردن داخل بیاید
و یک سطل آب سرد روي خودش بعد از رفتن کیالن، به سمت چاه آب رفت . کم درحال تاریک شدن است هوا کم

کیالن و آدي روي میز نشسته بودند و از آنجا که فقط دو صندلی وجود داشت، ریچارد یک . ها را شست ریخت و عرق
نشست، کیالن یک کاسه سوپ جلویش گذاشت و قاشقی به دستش  همانطور که می. ي گرد آورد تا رویش بنشیند کنده
  .داد

                                                           
1 Birch )همان درخت توسكا(  
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  ".اي به من دادي، ریچارد ادهي فوق الع تو هدیه": آدي گفت

  .یک قاشق سوپ را فوت کرد تا آن را خنک کند "تونه باشه؟ و اون چی می"

بدون اینکه دلخوري و رنجشی به دل بگیري، به من فرصت دادي تا با ". آدي با چشمان سفیدش به او نگاه کرد
هاي زیادي  سال. و لذتی براي من هستتونی بفهمی که این چه شادي  نمی. زبون مادري خودم با کیالن صحبت کنم

  ".تو یه جستجوگر واقعی هستی. تو مرد باهوش و دقیقی هستی. گذره می

  ".ممنونم آدي. زندگی دوستام رو. تو هم یه چیز خیلی ارزشمند به من دادي". ریچارد لبخندي گشاد به او زد"

  ".ست العاده وقت ف و در ضمن سوپ ادویه": زدگی اضافه کرد آدي با نشان کمی شگفت

  ".کنم به همون خوبی که من درست می". چشمکی به ریچارد زد "آره": کیالن گفت

اون بهم گفت . این خیلی چیزا رو توضیح میده. ي دارکن رال و ازبین رفتن مرز برام گفته کیالن درباره": آدي گفت
حاال باید تصمیم بگیري که چکار . ه بريدونی و میخواي ازش رد بشی و به سرزمین میان ي گذرگاه می که تو درباره

  .یک قاشق سوپ خورد ".خواي بکنی می

  "منظورت چیه؟"

دوستانت چندین روز خواب . اونا باید هر روز بیدار بشن تا آب بخورن و باید بهشون یه غذاي آبکی داده بشه"
ما . مونی یا خودت میري منتظر اونا می تو باید تصمیم بگیري، به عنوان یه جستجوگر که. خواهند بود، پنج، شاید ده روز

  ".تونیم کمکت کنیم؛ خودت باید تصمیم بگیري نمی

  ".مونه که باید تنهایی خودت انجام بدي این طوري کاراي زیادي براي تو می"

 ي متوقف ها نیست، کاري به اندازه ي رفتن به دنبال جعبه ولی اینا کاري به اندازه. آره". آدي با سرش تأیید کرد
  .کرد مقداري دیگر سوپ خورد آدي همانطور که او را تماشا می ".کردن دارکن رال نیست

او به کیالن . سکوتی طوالنی برقرار شد. اش چرخاند ریچارد بدون اینکه توجه داشته باشد قاشقش را درون کاسه
اي  گیري او مداخله در تصمیمخواهد  دانست که کیالن نمی ریچارد می. نگاه کرد، ولی کیالن هیچ واکنشی نشان نداد

  .دوباره به سوپش نگاه کرد. کند

زِد به من گفت که . کنه تر می گذره، رال رو به آخرین جعبه نزدیک هر روزي که می": باالخره با صدایی آهسته گفت
تی براي و ممکنه وقتی که باالخره بیدار میشه دیگه فرص. ي خوبه معناش این نیست که این یه نقشه. اي داره نقشه

نگاهش را باال آورده و در چشمان  ".ممکنه قبل از اینکه کارمونو شروع کنیم شکست بخوریم. ش نباشه اجراي نقشه
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باید بدون . تونیم این ریسکو قبول کنیم؛ چیزاي زیادي در خطره نمی. تونیم منتظر بشیم ما نمی". سبز کیالن نگریست
تر  ي مهم یه وظیفه. بهرحال من قصد نداشتم بذارم چیس با ما بیاد". او زدکیالن لبخندي اطمینان بخش به  ".اونا بریم

  ".براش دارم

پوست دستش نرم . اش را روي دست ریچارد گذاشت آدي از آن سوي میز دستش را دراز کرده و دست آفتاب خورده
هست از هرچیزي که فکر چیزایی که در پیش رو . جستجوگر بودن آسون نیست. این انتخاب آسونی نیست". و گرم بود
  ".تره کنی سخت

  ".حداقل هنوز راهنماي خودمو دارم". ریچارد به زور لبخندي زد

  .ي آنها در سکوت نشستند و به کاري که باید انجام شود فکر کردند هر سه

گاه بعد از شام، چیزایی که براي عبور از گذر. بهش احتیاج دارید. خوابید هردوي شما امشب خوب می": آدي گفت
و بهتون میگم که ": او نوبتی به هرکدام از آن دو نگاه کرد؛ با صدایی حتی خشدارتر گفت ".گم الزم دارید بهتون می

  ".چطور پام رو از دست دادم
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  فصل هفدهم

   

صداي بارانِ نرم . ور آن را روشن کرد ي میز، نزدیک به دیوار گذاشت و با یک تکه چوبِ شعله ریچارد چراغ را گوشه
شان را شروع  صداي جیرجیر و فریاد حیوانات کوچکی که زندگی شبانه. آمد جانوران شب از پنجره به داخل می و

بود که در  این آخرین شبی. خانه. آورد اش را به یادش می کردند براي او آشنا بود، صدایی آرامش بخش که خانه می
از طنزي که در این . برود، همانطور که پدرش رفته بود نهسرزمین خودش بود و بعد از آن قرار بود به طرف سرزمین میا

سرزمین میانه خارج کرده بود، و حاال او  هاي شمرده شده را از پدرش کتاب سایه. مطلب بود براي خودش لبخند زد
  .گرداند داشت آن را برمی

  "؟خوب، بگو چطوري گذرگاه رو پیدا کنیم". ي درخت، روبروي کیالن و آدي نشست روي کنده

قبالً پیداش ". اش به عقب تکیه داد و دستانش را در هوا از سمتی به سمت دیگر حرکت داد آدي روي صندلی
  ".حداقل توي ورودیش. اآلن توي گذرگاه هستی. کردي

  "و براي رد شدن ازش باید چه چیزایی رو بدونیم؟"

جونوراي وحشی اونجا موجودات . نده هستینشما ز. گذرگاه یه خالء توي دنیاي زیرینه، اما هنوزم سرزمین مردگانه"
ریچارد به صورت  ".کنن، البته اگه اون موجودات به حد کافی بزرگ باشن که توجهشونو جلب کنن زنده رو شکار می

  "چه جونورایی؟". احساسِ کیالن نگاه کرد، بعد دوباره به آدي رو کرد بی

دوستاي شما به . اینا استخوناي جونورا هستن". شاره کردانگشت بلند آدي به هر یک از دیوارهاي اتاق به نوبت ا
براي همین بود که گفتم به . ریزه این استخونا نیروهاي اونا رو بهم می. ي چیزایی از دنیاي زیرین لمس شدن وسیله

ه و شن تا سم جادویی از بدنشون خارج بش استخونا باعث می. شده اي که آوردینشون داخل کمک می دوستاتون از لحظه
تونن منو پیدا کنن،  جونوراي وحشی نمی. دارن استخونا پلیدي رو از این جا دور نگه می. بذاره تا خواب مرگ از بین بره

  ".شه تا فکر کنن منم یکی از اونا هستم کنه، باعث می کنن و این کورشون می چون اونا پلیدي استخونا رو حس می

  "کنه؟ ستخونا رو با خودمون ببریم، این کار از ما محافظت میاگه ما چند تا از ا". ریچارد به جلو خم شد

این دقیقاً همون کاریه که شما . خیلی خوبه". آدي لبخند کوچکش را به لب آورد و باعث شد چشمانش چین بیفتند
بیشتري ولی چیزاي . کنه تا از شما محافظت بشه این استخوناي مردگان، جادویی رو دارن که کمک می. باید انجام بدید

  ".با دقت به چیزایی که بهتون میگم گوش کنید. وجود داره

  .کند ریچارد انگشتانش را در هم فرو کرد و سرش را تکان داد که گوش می
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شما نباید از مسیر . جاهایی هست که اونا جا نمیشن. تونید اسباتون رو ببرید، مسیر براي اونا خیلی باریکه شما نمی"
یک روز، یک شب و بیشتر روز بعدش . و شما نباید براي خوابیدن توقف کنید. ار خیلی خطرناکهخارج بشید، انجام این ک

  ".کشه تا عبور کنید طول می

  "تونیم براي خوابیدن توقف کنیم؟ چرا نمی": ریچارد پرسید

اي  گهاونجا توي مسیر، غیر از جونوراي وحشی چیزاي دی". آدي با چشمان سفیدش به هر یک از آن دو نگاه کرد
  ".گیرن ي کافی توقف کنید شما رو می اگه به اندازه. هم هستن

  "یه چیزایی؟": کیالن پرسید

اگه مراقب . اگه محتاط باشید اونجا به حد کافی امن هست. من معموالً داخل گذرگاه میرم". آدي سري تکان داد
من بیش از حد به خودم مطمئن ". دصداي خشدارش به تلخی آهسته ش ".گیرن نباشید، چیزایی هستن که شما رو می

از خودم مطمئن بودم، مطمئن بودم که خطرها . یه روز براي مدت طوالنی راه رفته بودم و خیلی خسته شده بودم. شدم
دستش  ".فقط چند دقیقه. شناسم، بنابراین کنار یه درخت نشستم، بهش تکیه دادم و یه چرت کوچیک زدم رو خوب می

خودشو روي قوزك پام  1وقتی که من خواب بودم، یه چنگ زن". آن را به آرامی مالش دادرا روي پایش گذاشت و 
  ".محکم کرده بود

 "چنگ زن دیگه چیه؟". اش چین انداخت کیالن به پیشانی

ي  جاي پشتش زره پوش هست و دور تا دور لبه چنگ زن حیوونیه که همه". آدي مدتی در سکوت او را برانداز کرد
ي قالب شکل وجود  زیر بدنش تعداد زیادي پا داره که انتهاي هرکدوم یه پنجه. هاي تیز پوشیده شده تیغپایینش هم با 

پیچه که  چنگ زن طوري خودشو دور چیزي می. داره، یه دهن داره که مثل دهنِ زالو هست و دور تا دورش دندون داره
محکم بچسبه و نتونی جداش کنی، بعد دهنش رو کنه تا  هاش رو توي گوشت فرو می پنجه. مونه فقط زرهش بیرون می
  ".مکه چسبه، خون رو از بدنت می تر می هاش محکم کنه و در حالی که مدام با پنجه روي آدم محکم می

ي محوِ نارنجی رنگی  نور المپ به چشمان سفید پیرزن سایه. کیالن همدردانه دستش را روي بازوي آدي گذاشت
  .هایش منقبض شده بودند ، ماهیچهریچارد حرکتی نکرد. داده بود

سعی کردم تا ": آدي ادامه داد. کیالن سرش را به پایین انداخته و چشمانش را بست ".من تبرم رو همراهم داشتم"
. مکه دونستم که اگه این کارو نکنم، اون تمام خون بدنمو می می. چنگ زن رو بکشم یا حداقل اونو از خودم جدا کنم

ها یکی از کندترین موجودات توي گذرگاه  چنگ زن. من خیلی از دست خودم عصبانی بودم. تر بود مزره اون از تبر محک
تونستم  فقط یه چیز بود که می". به چشمان ریچارد نگاه کرد ".تره هستن، اما اون از یه احمقِ در حال خواب سریع

                                                           
1 Gripper 
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یه نوار از . خراشیدن ش داشتن استخون منو میتونستم درد رو تحمل کنم؛ دندونا دیگه نمی. براي نجات جونم انجام بدم
  ".با تبر، پا و قوزکم رو قطع کردم. ي لباسم رو محکم دور رونم بستم و ساق پامو گذاشتم روي یه کنده پارچه

ریچارد در . فقط چشمان ریچارد حرکت کرد تا با نگاه کیالن تالقی کند. ي کوچک شکننده بود سکوت داخل خانه
اي که براي استفاده  توانست اراده نمی. ه حال پیرزن را دید، بازتاب تأسف خودش را در چشمان او دیدآن نگاه، تأسف ب

هاي نازك آدي با لبخندي  لب. در شکمش احساس تهوع کرد. از یک تبر براي پاي خود فرد نیاز است را تصور کند
چارد را گرفت و با دست دیگرش دست یک دستش را از روي میز رد کرد و دست ری. جدي و عبوسانه کشیده شدند

  .دستان آن دو را محکم نگه داشت. کیالن را گرفت

فقط براي این گفتم که شما دونفر توي گذرگاه . من این داستانو براتون تعریف نکردم که براي من تأسف بخورید"
  ".ه شما رو در امان نگه داردتون بعضی وقتا ترس می. تونه چیز خطرناکی باشه اعتماد به نفس می. ي چیزي نشید طعمه

  ".پس فکر کنم که ما حسابی در امان باشیم": ریچارد گفت

یه جایی اواسط . یه چیز دیگه باقی مونده. خوبه". آدي به لبخند زدن ادامه داد و یکبار سرش را براي تأیید تکان داد
به اون جا تنگه گفته . رسن ه همدیگه میشن و تقریباًب راه گذرگاه هست که دوتا دیوارِ مرز به هم خیلی نزدیک می

اگرچه . ي این خونه رسیدید که از وسط نصف شده، باید از وسط صخره رد بشید وقتی که به یه صخره به اندازه. شه می
و بعد از اون صخره، . ممکنه دلتون بخواد اونو دور بزنید ولی به هیچ وجه این کارو نکنید؛ اون راه به مرگ ختم میشه

ي کیالن گذاشت و  یک دستش را روي شانه ".ترین قسمت گذرگاهه اون جا خطرناك. ز بین دیواراي مرز رد بشیدباید ا
خوان  از شما می. زنن اونا از داخل مرز شما رو صدا می". هر کدام را به نوبت نگاه کرد. تر فشرد دست ریچارد را محکم

  ".که برید پیششون

  "کیا؟": کیالن پرسید

. شناختید و حاال مرده تونن هر کسی باشن که شما می اونا می. ها مرده". تر شد به او نزدیکآدي خم شده و 
  ".مادرت

  "اونا واقعاً خودشون هستن؟". کیالن لب پایینش را گاز گرفت

  ".کنم که اونا باشن اما من باور نمی. دونم، فرزندم من نمی". آدي سرش را به دو طرف تکان داد

  .تقریباًبیشتر براي مطمئن کردن خودش این را گفته بود ".کنم اونا باشن ر نمیمنم فک": ریچارد گفت

اونا تو رو . کنه تا مقاومت کنی این فکر بهت کمک می. خوبه، همین فکرو ادامه بده": آدي با صداي خشدارش گفت
خل تنگه این نکته که و به یاد داشته باش، دا. اگه این کارو بکنی، از دست رفتی. کنن که بري پیششون تحریک می
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کافیه یک یا دو قدم به راست و چپ برداري و اون وقته . تر هم هست تمام مدت رو توي مسیر باقی بمونی حتی مهم
تونی از داخل دیوار به عقب قدم  نمی. که بیش از حد جلو رفته باشی؛ دیوارهاي مرز تا این حد به هم نزدیک هستن

 ".هرگز. برداري

آدي؛ مرز در حال فرو ریختنه، زِد قبل از این که بهش حمله بشه به من گفت ". را بیرون دادریچارد نفس عمیقی 
شد داخل دیوار رو دید و این که موجودات داخل مرز اآلن از اون  چیس گفت که قبالً نمی. تونه تغییرات رو ببینه که می

  "به نظر تو هنوزم عبور از تنگه امن هست؟. بیرون میان

هایی که به خاطر طمع مشتاق  خیلی. هیچ وقت عبور از تنگه امن نیست. ز نگفتم که این کار امنهامن؟ من هرگ"
آدي به او  ".ي کافی رو نداشتن، سعی کردن تا از تنگه عبور کنن اما هرگز از اون طرف بیرون نیومدن بودن اما اراده

هدفتون رو در ذهن . ، توي مسیر باقی بمونیدتا وقتی که مرز هنوز اونجاست، گذرگاه هم باید باشه". تر شد نزدیک
  ".شید اگه الزم بود به هم کمک کنید و اون وقت از مسیر رد می. داشته باشید

کرد که آیا کیالن  به این فکر می. ریچارد به طرف چشمان سبز کیالن برگشت. ي ریچارد را بررسی کرد آدي چهره
خواست به داخل مرز برود، چقدر مشتاق آن  ه یاد آورد که چگونه دلش میب. توانستند در مقابل مرز مقاومت کنند و او می

ترسد، و دلیل خوبی هم  دانست که چقدر کیالن از دنیاي زیرین می می. درون تنگه، دیوارها در دو طرفشان بودند. بود
  .زدیک مرز برودخواست به جایی ن او خودش نیز اصالً دلش نمی. براي ترسیدن داشت؛ کیالن قبالً داخل آن بوده

اون موقع نباید شب شده باشه؟ ما . تو گفتی که تنگه وسط گذرگاه هست". هاي ریچارد با تفکر درهم رفت اخم
  "چطوري باید راهمون رو ببینیم تا توي مسیر بمونیم؟

اشت گذ همانطور که عصا را زیر بغلش می. ي کیالن گذاشت تا بتواند از جایش بلند شود آدي دستش را روي شانه
انگشتان . ها رفت آمدند، آدي لنگ لنگان به طرف طاقچه همانطور که آن دو به آرامی پشت سرش می ".بیاید": گفت

  .ي آن را شل کرد و چیزي را کف دستش انداخت نخِ دهانه. ي چرمی را چنگ زدند بلند و نازکش یک کیسه

  ".دستتو بگیر باال". به طرف ریچارد چرخید

آدي دستش را روي دست او گذاشت و ریچارد وزن یک چیز . اال آورد و جلوي او گرفتریچارد کف دستش را ب
  .اش کلماتی را زیر لب گفت آدي با زبان مادري. صیقلی را در کف دستش حس کرد

  ".این کلمات میگن که من اینو آزادانه و با اختیار خودم به تو دادم"

با سطحی صاف و صیقلی، . ي یک تخم بلدرچین قرار دارد ازهریچارد دید که در کف دستش یک سنگ، تقریباًبه اند
توانست  ریچارد حتی نمی. تواند نور را از اتاق به درون خود بمکد رسید گویی می به قدري سیاه رنگ بود که به نظر می

  .اي بود که در زیرش فضایی خالی از تاریکی قرار داشت ي شیشه سطح آن را تشخیص دهد، فقط یک الیه
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  ".این یه سنگ شبه": ا صداي خشدارش به طور شمرده گفتآدي ب

  "و من قراره باهاش چکار کنم؟"

وقتی که هوا تاریک شد و به حد ". اي به طرف به پنجره خیره شدند اي تأمل کرد، چشمانش براي لحظه آدي لحظه
این سنگ فقط براي . تو پیدا کنیکافی به نور احتیاج داشتی، سنگ شب رو بیرون بیار و اون بهت نور میده تا بتونی راه

من به جادوگر . کنه، و اونم فقط بعد از این که با اختیار کامل صاحب قبلیش به اون داده شده باشه صاحبش کار می
  ".تونه شما رو پیدا کنه جادوگر جادویی داره که اینو پیدا کنه، بنابراین می. میگم که تو اینو داري

  ".من از قبول کردنش احساس خوبی ندارم. ي، این باید خیلی ارزشمند باشهآد". ریچارد چند لحظه مکث کرد

. میره، آب بیشتر از طال ارزشمنده براي مردي که داره از تشنگی می. هر چیزي در شرایط مناسب خودش ارزشمنده"
من . هستی اآلن تو یه مرد خیلی تشنه. شه، آب ارزش کمی داره و یه مصیبت بزرگه براي مردي که داره غرق می

اگه سنگینی تعهد رو احساس کنی، ممکنه یه روزي اونو . سنگ شبو قبول کن. ي متوقف شدن دارکن رال هستم تشنه
  ".بهم برگردونی

آدي یک . ي چرمی سراند و بعد آن را داخل جیبش گذاشت ریچارد با تکان سر قبول کرد، سنگ شب را داخل کیسه
تعدادي . نبند ظریف را برداشته و آن را به طرف کیالن گرفت تا ببیندبار دیگر به طرف قفسه برگشت و یک گرد

  .چشمان کیالن درخشیدند و دهانش از تعجب باز شد. هاي قرمز و زرد در دو طرف یک استخوان گرد کوچک بودند دانه

  ".این درست مثل گردنبند مادرمه": با ذوق فراوان گفت

کیالن نگاهش را . جمع کرده بود، آدي آن را به دور گردنش انداخت اش را ي موهاي تیره درحالی که کیالن دسته
  .روي گردنبند پایین آورد، آن را بین انگشت اشاره و شصتش لمس کرد و لبخند زد

کنه، و یه روز، وقتی که فرزندي از خودت رو حامله شدي، از اون  فعالً این تو رو از موجودات داخل مرز مخفی می"
  ".کنه تا مثل تو قوي بشه هش کمک میکنه، و ب مراقبت می

وقتی که از هم جدا شدند، صورت . کیالن دستانش را دور پیرزن انداخت و براي مدتی طوالنی او را محکم بغل کرد
آدي فقط لبخند زد و از . شد صحبت کرد زده به خود گرفت و با زبانی که ریچارد آن را متوجه نمی کیالن حالتی مصیبت
  .ي کیالن را نوازش کرد روي همدردي شانه

  ".شما دوتا دیگه باید بخوابید"

  "پس من چی؟ من نباید یه استخون داشته باشم که منو از موجودات مرز مخفی کنه؟"
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انگشتانش . به آرامی دستش را دراز کرد. ي او پایین آورد آدي به صورت ریچارد نگاه کرد، بعد نگاهش را روي سینه
دستش را عقب کشید و به . به طور آزمایشی لمس کردند، استخوانِ زیر آن را لمس کردنددراز شدند و پیراهن او را 
  .ریچارد نفسش را حبس کرد. اي از حضور دندان در آنجا خبر داشت آدي به گونه. چشمان ریچارد نگاه کرد

  ".تونن تو رو ببینن جونوراي وحشی نمی. تو به هیچ استخونی نیاز نداري، جوون هارتلندي"

ریچارد فهمید علت این که آن . کرده یک جانور شیطانی بوده رش به او گفته بود چیزي که از کتاب محافظت میپد
اگر به خاطر دندان نبود، او هم مثل زِد و چیس . موجودات مرزي نتوانسته بودند او را مانند دیگران پیدا کنند، دندان بوده

به نظر . اش هیچ احساسی را بروز ندهد ریچارد سعی کرد تا چهره. بودآمد و کیالن اکنون در دنیاي زیرین  از پا درمی
  .رسید که گیج شده است، اما چیزي نپرسید کیالن به نظر می. رسید که آدي معناي سکوت را فهمیده باشد

  ".حاال بخوابید": آدي گفت

شان را نزدیک آتش  هاي سفري او و ریچارد رختخواب. کیالن پیشنهاد آدي براي استفاده از تختخواب او را رد کرد
ریچارد با به یاد آوردن این که کیالن دوست دارد نزدیک آتش باشد، چند تکه . پهن کردند و آدي به اتاقش برگشت

اي کنار زِد و چیس نشست و با دستانش موهاي سفید پیرمرد را صاف کرد و به  چند دقیقه. چوب دیگر در آتش انداخت
از چیزهایی که در پیش رو بود . این که دوستانش را پشت سر باقی بگذارد متنفر بود از. تنفس آرام او گوش داد

کرد که  ریچارد آرزو می. ها بگردند دانسته که کجا باید به دنبال یکی از جعبه کرد که آیا زِد می به این فکر می. ترسید می
  .کردند ه باید روي دارکن رال امتحان میي جادوگري بوده ک شاید نقشه، نوعی حقه. دانست ي زِد را می کاش نقشه

وقتی که ریچارد به رختخوابش برگشت، کیالن به . کیالن کنار آتش چهار زانو روي زمین نشست و او را تماشا کرد
در بیرونِ خانه باران . داد خانه ساکت بود و به آدم احساس امنیت می. پشت دراز کشیده و پتو را تا کمرش باال کشید

او به طرف کیالن چرخید؛ آرنجش را . ریچارد خسته بود. بودن در کنار آتش احساس خوبی داشت. بارید همچنان می
کیالن به سقف خیره شده بود و استخوان گردنبند را میان انگشتانش . روي زمین گذاشته و دستش را ستون سرش کرد

  .رفت میي او نگاه کرد که با تنفسش باال و پایین  ریچارد به سینه. چرخاند می

م که مجبوریم اونا رو ول کنیم و متأسفریچارد، ": کیالن همانطور که به سقف خیره شده بود، نجواکنان گفت
  ".بریم

  ".منم همین طور. دونم می": ریچارد نیز نجواکنان جواب داد

  ".نیامیدوارم به خاطر اون چیزایی که توي باتالق گفتم، احساس نکنی که من مجبورت کردم این کارو بک"
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ها رو به دست میاره،  وقتی رال داره جعبه. کنه تر می هر روز، زمستون رو نزدیک. تصمیم درست همین بود. نه"
تونم به خاطر گفتنش از  من نمی. حقیقت حقیقته. میریم ي ما می اون وقت همه. اي نداره موندن در کنار اونا هیچ فایده

  ".دست تو ناراحت باشم

کرد، به صداي ترق و تروق و  الن و نوعی که موهایش روي زمین ریخته بودند نگاه میهمانطور که به صورت کی
به این . داشت توانست یک رگ را در گردن کیالن ببیند که با ضربان قلبش موج برمی می. هیس هیسِ آتش گوش داد
ها کیالن به قدري زیبا به  گاهی وقت. ترین گردنی را دارد که او تا به حال دیده است تراش فکر کرد که کیالن خوش

. توانست از او چشم بردارد توانست نگاه کردن به او را تحمل کند و همزمان نمی رسید که او به سختی می نظر می
  .کیالن هنوز گردنبند را در انگشتانش نگه داشته بود

کنه و یه روزي  یوقتی آدي بهت گفت که گردنبند از تو محافظت م". کیالن به سمت نگاه او چرخید "کیالن؟"
  "کنه، تو بهش چی گفتی؟ ت محافظت می هم از بچه

ي کافی  کنم به اندازه من ازش تشکر کردم، اما بهش گفتم که فکر نمی". کیالن براي مدتی طوالنی به او خیره شد
  ".اي داشته باشم زنده بمونم که بچه

  "زنی؟ رفی میچرا همچین ح". هایی را بر روي پوست دستش احساس کرد ریچارد لرزه

ریچارد، توي ": به آرامی گفت. هایی کوچک، نقاط متفاوتی از صورت او را بررسی کردند چشمان کیالن با تکان
. اونا خیلی هستن. من فقط یه نفرم. تونی تصورشو بکنی کنه، جنونی که نمی گري و جنون غوغا می سرزمین من وحشی

کنم ما شکست  گم که فکر می من نمی. باهاش رفتن و قتل عام شدني  افرادي بهتر از خودم رو دیدم که به مقابله
  ".کنم زنده بمونم تا پیروزي رو ببینم خوریم، ولی فکر نمی می

کیالن داشت . ماند کند او نیز زنده نمی دانست که کیالن فکر می گفت، ریچارد می حتی اگر که کیالن این را نمی
به همین دلیل بود که . کرد که ریچارد نیز در طی این تالش کشته خواهد شد یکرد تا او را نترساند، ولی فکر م سعی می

کرد که قلبش در گلویش  ریچارد حس می. خواست تا زِد شمشیر حقیقت را به او بدهد و او را جستجوگر کند کیالن نمی
  .کند کیالن معتقد بود که خودشان را به سمت مرگشان هدایت می. آید باال می

ي چیزي که با آن مواجه بودند اطالع  به هرحال کیالن بیشتر از او درباره. که شاید حق با اوست به ذهنش رسید
پريِ . اما از طرفی جایی نیز براي پنهان شدن وجود نداشت. از برگشتن به سرزمین میانه ترسیده بودحتماً  کیالن. داشت

  .شود شب به آنها گفته بود که فرار مطمئناً به مرگ منتهی می

دوباره نگاهش را باال آورده و در . یچارد نوك انگشتانش را بوسید و بعد آن را روي استخوانِ گردنبند گذاشتر
  .چشمان لطیف او نگریست
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اي که در  محافظت از تو براي اآلن و از هر بچه. منم پیمان محافظتم رو به استخون اضافه کردم": نجواکنان گفت
من با اختیار . کنم از روزایی که با تو داشتم رو با یه عمر امنیت در اسارت عوض نمی من هیچ کدوم. آینده به دنیا بیاري

و اگه دارکن رال تمام دنیا رو به جنون بکشه، اون وقت ما با یه . و خواست خودم عنوان جستجوگر رو قبول کردم
دیم که کشتن ما براشون آسون  یاجازه نم. هامون باشه میریم، نه درحالی که زنجیر به بال شمشیر توي دستمون می

جنگیم، و با مرگمون، بیا جراحتی  اگه الزم باشه با آخرین نفسمون هم می. باشه، اونا بهاي سنگینی رو خواهند پرداخت
  ".بهش وارد کنیم که چرك کنه و نهایتاً اونو از پا دربیاره

اگه دارکن رال تو رو مثل من ". یده شدلبخندي روي صورت کیالن منتشر شد تا جایی که لبخند در چشمانش نیز د
از ارواح خوب متشکرم که جستجوگر دلیلی نداره تا با خشم دنبال من . کرد خوابی پیدا می براي بی شناخت، دلیلی می
تو استعداد عجیبی داري که باعث بشی من احساس بهتري پیدا کنم، ریچارد ". سرش را روي بازوي او گذاشت ".بیاد

  ".کنی ی داري از مرگ من برام صحبت میسایفر، حتی وقت

  ".خورن ها به همین درد می دوست". ریچارد لبخند زد

قبل . بعد از این که کیالن چشمانش را بست، ریچارد براي مدتی او را تماشا کرد تا این که خواب به آرامی او را ربود
  .از این که به خواب برود، آخرین افکارش در مورد او بود

-+ ---------  

کیالن براي خداحافظی آدي را بغل . هاي صبح، مرطوب و افسرده کننده بود، اما باران بند آمده بود نخستین نشانه
  .ریچارد به پیرزن رو کرد و در چشمان سفید او نگاه کرد. کرد

که  بهش بگو. باید از طرف جستجوگر یه پیغام به چیس بدي. باید ازت بخوام که کار مهمی رو برام انجام بدي"
بهش بگو که به مایکل بگه براي . ریزه باید به هارتلند برگرده و به کنسول اول هشدار بده که مرز به زودي فرو می

نباید . اونا باید براي مقابله با هر تهاجمی آماده باشن. محافظت از وستلند در مقابل نیروهاي رال ارتش رو جمع کنه
بهش بگو . هر نیرویی که از مرز عبور کنه باید متجاوز تلقی بشه. وط کنهاجازه بدن که وستلند مثل سرزمین میانه سق

ما توي جنگ هستیم . که به مایکل بگه رال کسی هست که پدرمونو کشته و این که اونایی که میان، براي صلح نمیان
چیس باید خدمت به اگه برادرم یا ارتش به هشدار من اعتنایی نکردن، اون وقت . و من همین االن به نبرد ملحق شدم

ردان   ها حکومت رو رها کنه و مرزبان ارتشِ اون وقتی که سرزمین . هاي ارتش رال بایستن رو جمع کنه تا در مقابل گُ
مهابا  اگه اونا براي گرفتن وستلند مجبور بشن بی. اي این کارو کرد میانه رو گرفت دقیقاً بدون هیچ درگیري و مقابله

من از . بهش بگو که هیچ رحمی به دشمن نشون نده و هیچ اسیري نگیره. ونو از دست بدنش خون بریزن، شاید روحیه
کنیم یا این  ي رال اینه، و ما هم یا با همین شیوه باهاش مقابله می ي مبارزه برم، اما شیوه دادن این دستورات لذتی نمی
انتظار دارم تا قبل از این که شکست بخورن،    ها اگه وستلند اشغال بشه، من از مرزبان. شیم که با این شیوه کشته می
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رو سر جاي خودشون مستقر کرد، اگه    ها بعد از این که چیس ارتش و مرزبان. ي گزافی رو به اونا تحمیل کنن هزینه
 ".تا جعبه رو بگیریم تر از همه چیز ما باید جلوي دسترسیِ رال به هر سه خواست آزاده که بیاد به کمک من، چون باال

 ".بهش بگو به برادرم بگه که من دوستش دارم و دلم براش تنگ شده". ریچارد نگاهش را روي زمین پایین آورد
  "ي اینا رو یادت بمونه؟ تونی همه می". ي آدي را برانداز کرد نگاهش را باال آورد و چهره

  "خواي چی بگم؟ به جادوگر می .گم حرفاتو به مرزبان می. فکر نکنم حتی اگه بخوام بتونم اینا رو فراموش کنم"

هر وقتی که . کنه دونم که اون درك می م که نتونستیم براش صبر کنیم، ولی میمتأسفاین که ". ریچارد لبخند زد
  ".ها رو پیدا کرده باشم امیدوارم که تا اون موقع یکی از جعبه. ي سنگ شب پیدا کنه تونست، ما رو بوسیله

اوقات سختی در پیش رو . و تو هم همین طور فرزندم. وگر نیرومند بادجستج": آدي با صداي خشدارش گفت
  ".هست
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  فصل هجدهم

  

ابرها . کنار هم راه بروند ي آدي، مسیر به حد کافی پهن بود تا به ریچارد و کیالن اجازه دهد که در بعد از ترك خانه
. ایشان را محکم به دور خود پیچیده بودنده هر دو نفر شنل. ضخیم و تهدید کننده بودند، اما باران بند آمده بود

هاي کمی در میان  بوته. گذشت را پوشانده بود اي رنگ مرطوب، مسیري که از میان جنگل می هاي سوزنی قهوه برگ
هایی سبک و  ها کف زمین را به صورت ردیف سرخس. ي زیادي را دید داد که تا فاصله درختان وجود داشت و اجازه می

ر مانند در  شد، گویی که  ها دیده می هاي خشک شده اینجا و آنجا در میان سرخس میان درختان پوشانده بودند و چوبپ
کردند و  ها بر سرشان جیغ و فریاد می رفتند، سنجاب همانطور که آن دو با هم پیش می. در رختخوابی خوابیده باشند

  .خواندند پرندگان با پشتکار و یکنواخت آواز می

ي آن را میان انگشت شصت و خمیدگیِ  کردند، ریچارد یک شاخه کنار یک درخت سرو حنا عبور میهنگامی که از 
  .هاي سوزنی آن را جدا کرد اش گرفت و برگ انگشت اشاره

  ".آدي بیشتر از اون چیزیه که به نظر میاد": باالخره گفت

  ".ست اون یه ساحره". به او نگاه کرد داشتند، کیالن همانطور که قدم برمی

  "دونم یه ساحره چیه؟ واقعاً؟ من درست نمی". ریچارد با شگفتی از پهلو به او نگاه کرد

  ".تره خوب، اون بیشتر از ما هست، ولی از یه جادوگر پایین"

با خودش فکر کرد که شاید آدي از او . حنا را بویید و بعد آنها را کنار انداخت هاي سوزنیِ عطرِ برگي م ریچارد رایحه
نگاه درون چشمان آدي را وقتی که کیالن مچ دست او . اشد، اما اصالً مطمئن نبود که از کیالن هم بیشتر باشدبیشتر ب

وقتی که براي اولین بار کیالن را ي زِد را  حالت چهره. آن نگاه، نگاهی از روي ترس بود. آورد را گرفته بود به یاد می
توانست یک ساحره و یک جادوگر را بترساند؟ او چه کاري  که می کیالن چه قدرتی داشت. آورد دیده بود به یاد می

کرده بود که رعدي بدون صدا ایجاد کرده بود؟ تا جایی که ریچارد خبر داشت، کیالن دوبار این کار را کرده بود، یک 
یک . آورد اد میریچارد دردي که بعد از آن ایجاد شده بود را به ی. بار با گروه چهارنفره و یک بار با شار، پري شب

  .دانست تر از کیالن باشد؟ او بعید می بزرگتر و  ساحره که قوي

  "کنه؟ براي چی آدي این جا، توي گذرگاه زندگی می"
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از این که مردم مرتب بیان پیشش و ازش طلسم و ". هایش هل داد کیالن مقداري از موهایش را به پشت شانه
به تعبیر خودش . خونه که یه ساحره میکنه مطالعه رو ه تا اون چیزایی خواسته تنها باش می. معجون بخوان خسته شده

  ".تر یه جور وظایف مهم

  "کنی وقتی که مرز فرو بریزه اون جاش امنه؟ فکر می"

  ".من که ازش خوشم میاد. امیدوارم این طور باشه"

  ".منم همینطور": ریچارد با لبخندي اضافه کرد

در نقاطی که مسیر با پیچ و خم به همراه  تا کرد رفت و آنها را وادار می اال میمسیر در بعضی جاها با شیب تندي ب
ریچارد گذاشت کیالن جلوتر برود  .، به ستونِ یک حرکت کنندکرد حرکت می ماهورها  اي و بر فراز تپه هاي صخره دامنه

ي  شد تا با اشاره ها مجبور می گاهی وقت .شود تا بتواند او را زیر نظر داشته باشد و مطمئن شود که او از مسیر خارج نمی
او به عنوان یک راهنماي جنگل دیدن مسیر را براي او واضح و آسان ي  تجربه. مسیر را به کیالن نشان دهددستش 

. ها مسیر، راهی واضح و خطی آشکار بود بیشتر وقت. ي کیالن این گونه نبود کرده بود، اما براي چشمان تعلیم ندیده
هایی که از میان بستر برگ پوش  ها روئیده بودند، صخره هایی در صخره درختان از میان شکاف. بود جنگل پرپشت

هایی که از  رفتند، ریشه هاي تند باال می هنگامی که از شیب. مه در میان درختان شناور بود. جنگل سر برآورده بودند
پاهاي ریچارد از فشار و تالش براي . کردند هم میهاي خوبی برایشان فرا ها بیرون زده بودند، دستگیره میان شکاف

  .هاي تندي که در مسیر تاریک بودند درد گرفته بود پایین رفتن از پرتگاه

او به زِد تکیه کرده بود تا هنگامی که از گذرگاه . او کنجکاو بود که وقتی به سرزمین میانه رسیدند، باید چه کار کنند
از رفتن به سرزمین میانه به نوعی احساس . و حاال آنها بدون زِد و بدون نقشه بودند عبور کردند نقشه را به او بگوید،

کرد تا به او الهام شود  ایستاد و به اطراف نگاه می کرد؟ آنجا می وقتی که از مرز رد شدند، او باید چه می. کرد حماقت می
هدف  آنها وقت نداشتند تا بی. رسید به نظر نمیي خوبی  رفت؟ براي او که نقشه که جعبه کجاست و بعد به دنبال آن می

هیچ کسی منتظر استقبال از او نبود، منتظر نبود تا به او بگوید که . پرسه بزنند و امید داشته باشند که به چیزي برسند
  .بعد از آن به کجا برود

ریچارد . رفت باال میها  جاده درست مستقیم از سطح صخره. هاي درهم و آشفته رسیدند اي از صخره به مجموعه
اي بود، اما نهایتاً تصمیم گرفت  ي کوچک صخره تر از صعود کردن از تپه مراتب آسان دور زدن به. منطقه را بررسی کرد

دلیلی وجود داشته که حتماً  .توانست هر جایی باشد سببِ این تصمیمش شده بود این کار را نکند، این فکر که مرز می
  .ریچارد اول رفت و دست کیالن را گرفته و به او کمک کرده و باال کشید .مسیر از این جا رد شده

یک نفر جعبه را پنهان کرده بود، در غیر این صورت . زدند رفتند افکار ریچارد دائماً به او غر می همینطور که راه می
کرد؟ او  ونه باید این کار را میاگر رال نتوانسته آن را پیدا کند، پس ریچارد چگ. رال تاکنون آن را به دست آورده بود
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دانست که آخرین جعبه  اما باالخره یک نفر می. دانست کجا را بگردد شناخت؛ نمی هیچ کس را در سرزمین میانه نمی
توانستند به دنبال جعبه بگردند؛ باید به دنبال  کردند؛ آنها نمی کجاست، و این راهی بود که آنها باید جعبه را پیدا می

  .ند که بتواند به آنها بگوید که جعبه کجاستگشت کسی می

توانست بگوید که جعبه  شاید کسی با جادو می. سرزمین میانه سرزمین جادو بود. جادو: ناگهان با خود فکر کرد
آدي حتی بدون این که قبالً ریچارد را دیده . گشتند آنها باید دنبال کسی با جادوي مناسب براي این کار می. کجاست
اما . کردند که به آنها بگوید البته بعد از پیدا کردن باید آن فرد را متقاعد می. توانست چیزهایی در مورد او بگوید باشد، می

شد تا در متوقف کردن او به  کرد، خیلی هم خوشحال می شاید اگر کسی داشت اطالعاتش را از دارکن رال مخفی می
  .آرزوها و امیدهاي زیادي در افکارش وجود داشترسید که اما و اگرها و  به نظر می. آنها کمک کند

کرد، بدون  ها دست پیدا می اما یک چیز وجود داشت که او از آن مطمئن بود؛ حتی اگر دارکن رال به تمام جعبه
هاي  رفتند، ریچارد کتاب سایه همانطور که به پیش می. ي درست است توانست بفهمد که کدام جعبه جعبه کتاب نمی

از آنجا که کتاب، یک . ا براي خودش از بر خواند و سعی کرد تا راهی براي متوقف کردن رال پیدا کندشمرده شده ر
داشت،  ها در آن وجود می ها بود، باید راهی براي متوقف کردن استفاده از جعبه کتاب دستورالعمل براي استفاده از جعبه

دهند و  ها چه کاري انجام می که هر کدام از جعبه توضیحات واقعی درمورد این. اما چنین چیزي درون کتاب نبود
ها از یکدیگر و طرز باز کردن یک جعبه، تنها بخش نسبتاً کوچکی در انتهاي کتاب را  دستوراتی براي تشخیص جعبه

اگرچه بیشتر کتاب را . فهمید، چون این بخش واضح و صریح بود ریچارد این بخش را خیلی خوب می. شد شامل می
ها  ي جعبه مورد دستوراتی براي مواجهه با اتفاقات غیرمنتظره و حل کردن مشکالتی که مانع موفقیت دارنده مطالبی در

  .ها شروع شده بود حتی کتاب با چگونگی تأیید صحت دستورالعمل. گرفت شد، در بر می می

ا که رال کتاب را نداشت تا توانست رال را متوقف کند، چر توانست یکی از این مشکالت را ایجاد کند، می اگر او می
ي  اما بیشترِ مشکالت، چیزهایی بودند که ریچارد راهی براي ایجادشان نداشت، مشکالتی درباره. به او کمک کند

کتاب از . و خیلی از این چیزها حتی برایش معنا و مفهومی نداشت. ها ي خورشید و ابرها در روز باز کردن جعبه زاویه
ریچارد به خودش گفت که از فکر کردن به مشکل . شان نشنیده بود او هرگز چیزي درباره کرد که چیزهایی صحبت می

ذهنش را خالی کرد و دوباره از اول شروع . کرد او باید دوباره کتاب را بررسی می. دست بردارد و به راه حل بیاندیشد
  .کرد

ي  نقل شود، به جاي آن که به وسیلهي فردي  هاي شمرده شده، اگر که به وسیله تصدیق صحت کلمات کتاب سایه
  ....گیر قابل تضمین است دهد خوانده شود، تنها در صورت استفاده از یک اعتراف ها فرمان می کسی که به جعبه

هنگامی که از . روي در جنگل، حسابی عرق کرده بودند بعدازظهر، ریچارد و کیالن به خاطر تقال براي پیاده اواخر
. اي را در آب خیساند و با استفاده از آن صورتش را پاك کرد دند، کیالن ایستاد و تکه پارچهجویبار کوچکی عبور کر

آبِ صاف . وقتی که به جویبار بعدي رسیدند، او ایستاد تا همان کار را بکند. ي خوبی باشد ریچارد فکر کرد که این ایده
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ي سنگی صاف خم شد و  روي تخته. ي بودهاي گرد و صیقلی جار و زالل، کم عمق بود و از روي بستري از سنگ
  .اي را در آب سرد بخیساند وزنش را متعادل کرد تا پارچه

  .بالفاصله خشکش زد. اي را دید وقتی که ریچارد سر پا ایستاد، موجود سایه

د آن یک آدم نبود، اما به همان ق. ي یک درخت ایستاده بود در میان درختان چیزي بود که قسمتی از آن پشت تنه
اي  موجود سایه. ي یک نفر در هوا ایستاده باشد مثل این بود که سایه. و اندازه بود و هیچ شکل قابل تشخیصی نداشت

ریچارد چند بار پلک زد و چشمانش را تنگ کرد تا سعی کرده و بفهمد که آیا واقعاً داشت همان چیزي را . حرکتی نکرد
ي یک درخت که او به  ي بعدازظهر بود، سایه یک خطاي دید در نور تیره شاید این فقط. بیند کرد می دید که فکر می می

  .اشتباه چیز دیگري تشخیص داده بود

ریچارد فوراً خود را به پشت او رساند و دستش را روي گودي کمر او، زیر . کیالن به حرکت در مسیر ادامه داده بود
  .شد و در گوشش زمزمه کردي او خم  روي شانه. اش گذاشت تا او توقف نکند کوله پشتی

  ".بینی بهم بگو چی می. به سمت چپت نگاه کن، بین درختا"

کرد، او را  گرداند و میان درختان را نگاه می دستش را روي پشت او نگه داشت و همانطور که کیالن سرش را برمی
قب نگه داشته بود، چشمانش همانطور که کیالن موهایش را از جلوي دیدش ع. وادار کرد تا به راه رفتن ادامه دهد

  .بعد کیالن آن چیز را دید. میان درختان را جستجو کردند

  "اون چیه؟": به صورت ریچارد نگاه کرده و نجواکنان گفت

کیالن سرش را به دو طرف  ".فکر کردم شاید تو بتونی بهم بگی. دونم من نمی". زده شده بود ریچارد کمی شگفت
ریچارد سعی کرد تا به خودش بگوید که شاید این هیچ چیزي . حرکت باقی مانده بود بیسایه . داند تکان داد که نمی

  .دانست که این حقیقت ندارد او می. نیست، شاید فقط یک بازي نور با چشم است

شاید این یکی از همون جونوراي وحشیه که آدي درموردش بهمون گفته بود، و حاال هم ": ریچارد پیشنهاد داد
  ".رو ببینه تونه ما نمی

  ".جونوراي وحشی استخون دارن". کیالن از پهلو نگاهی کوتاه به او انداخت

همانطور که به سرعت در مسیر . گفت، اما ریچارد امیدوار بود که او با این ایده موافقت کند البته کیالن درست می
ریچارد . دیدرس آن خارج شده بودند اي همان جایی که بود ایستاد و خیلی زود آنها از کردند، موجود سایه حرکت می

رسید که گردنبند استخوانی که کیالن به گردن داشت و دندان خودش، آنها را مخفی  به نظر می. تر نفس کشید راحت
  .کرده بود
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. هیچ کدامشان از شام لذتی نبرد. رفتند شامی متشکل از نان، هویج و گوشت دودي خوردند همانطور که راه می
حتی با وجود این که تمام روز باران نیامده بود، . کرد خوردند چشمانشان اعماق جنگل را جستجو می همانطور که می

ها با گل و لجن لیز شده بودند و  در بعضی جاها، صخره. کرد هنوز همه چیز خیس بود و گه گاه از درختان آب چکه می
اي از خطر جستجو  طراف را به دنبال هر نشانههر دویشان جنگلِ ا. براي سالم رد شدن از آنها نیاز به دقت بود

  .آنها هیچ چیزي ندیدند. کردند می

هیچ سنجاب، موش خرما، پرنده یا هیچ نوع . کم ریچارد را نگران کرد دیدند کم این حقیقت که آنها هیچ چیزي نمی
. رسیدند زودي آنها به تنگه میبه . رسید نورِ روز رفته رفته به پایان می. بیش از حد ساکت بود. شد حیوانی دیده نمی

ي پدرش  تصور دیدن دوباره. ي چیزهاي داخل مرز ترسناك بود تصور دیدن دوباره. ریچارد در مورد آن نیز نگران بود
این که چیزهاي داخل مرز ممکن بود . پیچید درونش از بابت چیزهایی که آدي به آنها گفته بود به هم می. هولناك بود

باید براي مقاومت کردن آماده . آورد که دعوت آنها چقدر اغوا کننده بود او به یاد می. د بخوانندآنها را به طرف خو
شب اولی که با کیالن آشنا شده بود، وقتی که آنها در سرو خودرو . کرد باید خودش را در برابر آن محکم می. بود می

نها با چیس و زِد بودند، چیزي سعی کرده بود تا دوباره وقتی که آ. بودند، کیالن تقریباًبه دنیاي زیرین کشیده شده بود
ها از  ریچارد نگران این بود که وقتی تا آن حد نزدیک مرز شوند، ممکن است که استخوان. کیالن را به داخل بکشاند
  .کیالن محافظت نکنند

فعالیت آن روز خسته ریچارد به خاطر . مسیر مسطح و پهن شد و به آنها اجازه داد دوش به دوش هم حرکت کنند
عبور از تنگه در زمان تاریکی هوا . شده بود و هنوز یک شب و یک روز تا وقتی که بتوانند استراحت کنند باقی مانده بود

ریچارد . رسید، اما آدي تأکید کرده بود که آنها توقف نکنند و وقتی که آنها به شدت خسته بودند فکر خوبی به نظر نمی
دانست که  ریچارد می. شناسد، زیر سؤال ببرد ي شخصی مانند آدي که راه را به این خوبی می توانست خواسته نمی

  .دارد داستان چنگ زن او را کامالً بیدار نگه می

ناگهان ایستاد و دست ریچارد را . کیالن به اطرافش در میان درختان نگاه کرد و چرخید تا پشت سرش را چک کند
  .تر از ده متر پشت سرشان یک سایه ایستاده بوددر میان مسیر، کم. محکم گرفت

توانست از میان آن سایه، درختان پشت سر را ببیند،  ریچارد می. ها این یکی هم حرکتی نکرد مانند دیگر سایه
کردند،  اي نگاه می رفتند و به موجود سایه همانطور که هر دوي آنها از پهلو به پیش می. چنانکه از دود ساخته شده باشد

تر به حرکتشان ادامه  سریع. آنها در یک پیچِ مسیر پیچیدند و از آن دور شدند. یالن محکم بازوي او را چسبیده بودک
  .دادند

اي که پنیس رال ایجاد کرده بود بهم گفتی؟ ممکنه  کیالن، یادت میاد اون وقتی که درمورد اون موجودات سایه"
  "اي باشن؟ که اینا همون موجودات سایه
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من هیچ وقت یکی از اونا رو ندیدم؛ اونا توي آخرین جنگ بودن، قبل . دونم نمی". ا نگرانی به او نگاه کردکیالن ب
هیچ وقت نشنیدم که . گفتن، این که اونا توي هوا شناور بودن اما داستانا همیشه یه چیزو می. از این که من به دنیا بیام

  ".ایستادن حرکت می کسی بگه اونا این طوري بی

تونن ما رو پیدا کنن، براي همین  دونن که ما اینجاییم ولی نمی شاید اونا می. ید این به خاطر استخونا هستششا"
  ".حرکت ایستادن تا بگردن بی

در شبی که لحظه به . تر پیچید، به وضوح از این فکر ریچارد ترسیده بود، اما چیزي نگفت کیالن شنلش را محکم
ي دیگر  یک سایه. ي مشترك به راهشان ادامه دادند و نزدیک به هم و با افکار آشفته شد، کنار هم تر می لحظه تاریک

آنها آهسته و ساکت، در حالی که چشمانشان را به آن دوخته . کیالن محکم بازوي او را گرفت. در کنار جاده ایستاده بود
وحشتزده شود و فرار کند، اما کرد نزدیک است  ریچارد حس می. سایه حرکتی نکرد. بودند، از کنارش رد شدند

ها سعی داشتند تا  شاید سایه. کردند ماندند، باید از عقلشان استفاده می تواند؛ آنها باید در مسیر می دانست که نمی می
. کاري کنند که آنها از جاي خود بپرند و از مسیر خارج شده و فرار کنند و به طور اتفاقی وارد دنیاي زیرین شوند

کرد،  وقتی که کیالن به طرفی دیگر نگاه می. کردند رفتند به اطراف و پشت سرشان نگاه می به پیش میهمینطور که 
. کیالن نگاهش را گرداند و بعد معذرت خواهی کرد. او به سرعت روي ریچارد پرید. یک شاخه به صورتش کشیده شد

  .ریچارد لبخندي اطمینان بخش به او زد

ها  کی از باران و مه را روي خود نگه داشته بودند و وقتی که نسیم مالیمی شاخههاي سوزنیِ کاج قطرات کوچ برگ
هنگامی که تاریکی مطلق نزدیک شد، به سختی . بارید داد، آب از روي درختانِ باالي سرشان به پایین می را تکان می

ي  ي تیره دیدند فقط جثه میاي اطرافشان بودند یا این که آن چه  توانستند تشخیص دهند که آیا موجودات سایه می
ها نزدیک جاده بودند و هیچ شکی وجود نداشت که  دو دفعه بدون هیچ مشکلی تشخیص دادند؛ سایه. ي درختان بود تنه

اي ایستاده بودند که گویی تماشا  آمدند، اما به گونه ها حرکتی نکرده و یا به دنبالشان نمی هنوز سایه. آنها چه هستند
  .چه چشمی نداشتند کنند، حتی اگر می

  "اگه اومدن طرفمون باید چه کار کنیم؟": کیالن با صدایی عصبی و تحت فشار پرسید

شد، بنابراین ریچارد انگشتان او را باز کرد و دست او را در  کم داشت دردناك می ي کیالن بر روي بازوي او کم پنجه
  ".ببخشید": زده گفت لتکیالن دست او را فشاري داد و با لبخندي خجا. دست خود گذاشت

  ".کنه اگه اومدن دنبالمون، شمشیر متوقفشون می": ریچارد با لحنی مطمئن جواب داد

  "از کجا این قدر مطمئنی؟"

  ".شمشیر جلوي چیزاي داخل مرز رو گرفت"
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جنگل . کرد که خودش نیز راضی شده بود رسید که کیالن با این جواب راضی شده باشد؛ ریچارد آرزو می به نظر می
هیچ یک از صداهاي . توانست به درستی از آن سر درآورد کامالً ساکت بود، به جز صداي نرمی از خراشیدن که او نمی

شدند تا  خوردند و باعث می هاي تاریک به همراه نسیم در نزدیکی آنها تکان می شاخه. معمولیِ شبانگاهی وجود نداشت
  .قلب او سرعت بگیرد

اي باشن، لمس کردن  اگه اونا موجودات سایه. رد، بهشون اجازه نده که تو رو لمس کننریچا": کیالن آهسته گفت
نباید بذاریم ما . افته دونیم از تماس با اونا چه اتفاقی می اي نباشن هم نمی حتی اگه موجودات سایه. اونا مساوي با مرگه

  ".رو لمس کنن

  .ریچارد براي مطمئن کردن او دستش را فشاري داد

ها کار  حتی اگر جادوي شمشیر بر ضد سایه. کرد ي بیرون کشیدن شمشیر مقاومت می در برابر وسوسه ریچارد
کرد، اما فعالً  ي دیگري نبود از شمشیر استفاده می اگر چاره. کرد، ممکن بود تعدادشان براي شمشیر خیلی زیاد باشد می

  .گفت که این کار را نکند اش به او می غریزه

ریچارد حس . هایی سیاه رنگ در تاریکی ایستاده بودند ي درختان مانند ستون تنه. شد تر می جنگل داشت تاریک
توانست  رسید، و او می ي یک تپه می کم به دامنه جاده کم. کنند هایی هستند و تماشا می کرد که گویی همه جا چشم می

ها به پایین  هایی ناشی از باران در میان صخره بآ روان. اي را در سمت چپشان ببیند که باال رفته بودند هاي تیره صخره
زمین در سمت راست آنها به . توانست صداي چکه کردن، قلپ قلپ کردن و چلپ کردن آنها را بشنود او می. چکیدند می

ي بعد که به عقب نگاه کردند، سه سایه آنجا ایستاده بودند که به سختی در مسیر پشت  دفعه. داشت می پایین شیب بر
ریچارد دوباره صداي نرم خراشیدن را از سمت جنگل در دو . هر دو به حرکتشان ادامه دادند. شان قابل رؤیت بودسر

توانست احساس کند که موجودات  بیشتر از آن که ببیند، می. این صدایی نبود که برایش آشنا باشد. طرف جاده شنید
د کمی از آنها آن قدر به مسیر نزدیک بودند که شکی وجود تعدا. اند اي در دو طرف جاده و پشت سرشان ایستاده سایه

  .رو بود تنها راهی که باز بود مسیر روبه. نداشت چه چیزي هستند

 ".تونم مسیر رو ببینم ریچارد، به نظرت نباید سنگ شبو بیرون بیاري؟ من به سختی می": کیالن نجواکنان گفت
  .کیالن خیلی محکم دست او را گرفته بود

از چیزي که . خوام این کارو بکنم تا وقتی که واقعاً بهش احتیاج پیدا کنیم نمی": اي تامل گفت با لحظهریچارد 
  ".ترسم ممکنه اتفاق بیفته می

  "منظورت چیه؟"
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چند  ".ها تونن ما رو ببینن، به خاطر استخون شاید بع خاطر اینه که نمی. ها هنوز دنبال ما نیومدن خوب، این سایه"
  "اما اگه بتونن نور سنگ شب رو ببینن چی؟". دلحظه مکث کر

آوردند تا مسیر را تشخیص دهند که از میان  آنها به خود فشار می. اش را گاز گرفت کیالن با نگرانی لب پایینی
. داد گذشت و راهش را در میان کوهپایه ادامه می ها می ها و ریشه خورد و از روي صخره ها پیچ می درختان و تخته سنگ

شبیه ..... با خود فکر کرد که این صدا شبیه. شد تر شده بود و از همه طرف شنیده می ي نرم خراشیدن نزدیکصدا
  .هاست ي جانواران به صخره کشیده شدن پنجه

همانطور که از میان آن دو رد . گذشت رویشان ایستاده بودند و مسیر از میان آنها می دو سایه نزدیک به هم روبه
اي بودند،  وقتی که درست بین موجودات سایه. خودش را محکم به او چسباند و نفسش را نگه داشتشدند، کیالن  می

دانست که  می. ریچارد دستش را دور او قرار داد و محکم او را نگه داشت. ي ریچارد مخفی کرد صورتش را درون شانه
رسید که با هر قدم بیش از حد نزدیک  می به نظر. زد قلبش به شدت می. او هم وحشتزده بود. کیالن چه احساسی دارد

ها درون  به پشت سرش نگاه کرد، اما در تاریکی نورِ کافی براي تشخیص این که سایه. افتند تر گیر می شوند و عمیق می
  .اند یا نه وجود نداشت مسیر ایستاده

  .ه از وسط دو تکه شده بودآن یک تخته سنگ بسیار بزرگ بود ک. اي سیاه رنگ روبرویشان پدیدار شد ناگهان جثه

  .تنگه

تر از آن بود که بتوان بیش از این مسیر را دید، یا این  هوا تاریک. در ابتداي شکاف، پشتشان را به صخره تکیه دادند
توانستند بدون نور سنگ شب در تنگه مسیر را دنبال کنند؛ این  نمی. اي در آن نزدیکی باشد را دید که آیا موجودي سایه

در سکوت و آرامش صداي ساییده . برداشتن یک قدم اشتباه درون تنگه کافی بود که بمیرند. ی خطرناك بودکار خیل
نخ . ي چرمی را بیرون کشید ریچارد دستش را در جیبش فرو برده و کیسه. آمد تر بود و از همه طرف می شدن نزدیک

  .ي آن را شل کرد و سنگ شب را در کف دستش انداخت دهانه

سنگ را جلو . هایی ترسناك ایجاد کرد در میان شب شعله کشید و درختان اطراف را روشن کرده و سایهنور گرم 
  .نگه داشت تا بهتر ببیند

  .کیالن نفسش را حبس کرد

اي را ببینند، صدها سایه که بین هیچ دو  توانستند دیواري از موجودات سایه در زیر درخشش گرمِ زرد رنگ، می
بر روي . اي کمتر از هفت متر جلوتر، یک نیم دایره تشکیل داده بودند آنها در فاصله. فاصله نبود اي دو سانت نیز سایه

اما آنها صخره . رسیدند ها موجود کوهان مانند وجود داشت که در نگاه اول تقریباًمثل صخره به نظر می ها و ده زمین ده
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ي  هاي ناهمواري در اطراف لبه افته شده بودند و میخنوارهاي زره پوش خاکستري رنگ روي پشتشان در هم ب. نبودند
  .پایینشان بیرون زده بود

  .ها چنگ زن

داشتند  ها به شکلی عجیب، مانند اردك قدم برمی چنگ زن. ها ي آنها بر روي صخره صداها از این بود، صداي پنجه
سریع . خورد ه طرف دیگر خم تاب میآمدند، بدن منحنی شکلشان از یک طرف ب و همانطور که تقال کنان به جلو می

  .بعضی از آنها تنها یکی دو متر فاصله داشتند. آمدند نبودند، اما پیوسته به جلو می

  .تر کردند ها شروع به حرکت کردند، در هوا شناور شدند، به جلو سر خوردند و حلقه را تنگ براي اولین بار سایه

ریچارد دستش را از آن سمت . شده بودند و خشکش زده بود کیالن پشتش به صخره چسبیده بود، چشمانش درشت
تنگی آنجا . ها خیس و لیز بودند دیواره. دراز کرد، یک مشت از لباس کیالن را چنگ زده و او را به داخل ورودي کشید

 آنها عقب عقب از. آمد ریچارد از جاهاي تنگ خوشش نمی. آید باعث شد احساس کند که قلبش به درون گلویش می
ریچارد سنگ شب را باال نگه . کردند تا مسیرشان را چک کنند کردند و گه گاه پشت سرشان را نگاه می شکاف عبور می

ریچارد . ها سینه خیز وارد شکاف شدند چنگ زن. کرد آمدند روشن می اي را که به جلو می داشته و موجودات سایه
آنها به عقب رفتن ادامه . پیچید ر فضاي تنگ و نمناك میهاي تند کیالن را بشنود که د توانست صداي نفس زدن می

در یک جا . کرد هایشان را خیس می آلود لباس آبِ سرد و لجن. خورد هاي صخره لیز می هایشان بر روي لبه دادند و شانه
یده بود، مجبور شدند سرشان را خم کرده و از پهلو حرکت کنند چرا که شکاف خیلی باریک شده بود و تقریباًبه هم رس

هاي شاخ و برگ که به داخل شکاف ریخته بود در رطوبت  خرده. فقط آن قدر باز بود که از قسمت پایینی آن رد شوند
آنها به حرکت از پهلو ادامه دادند و باالخره به . داد آور پوسیدگی می آنجا بوي تهوع. مانده و درحال پوسیده شدن بودند

  .ها توقف نکردند چنگ زن. ها متوقف شدند ی صخره رسیدند سایهوقتی که به خروج. طرف دیگر رسیدند

ریچارد به یکی از آنها که خیلی نزدیک شده بود لگد زد و آن را معلق زنان به روي زمین در میان شاخ و برگ درون 
ورد، چنگ زن که به پشت روي زمین افتاده بود، هوا را چنگ زد، صداي تق تق و هیس هیس درآ. شکاف پرتاب کرد

ن صاف شد، روي پاهاي چنگک . خود را چرخانده و لنگر برداشت تا این که خودش را صاف کرد وقتی که چنگ ز
  .دارش بلند شد و قبل از این که دوباره به سمت آنها بیاید صداي غرغر تق تق مانندي از خود بیرون داد

  .باال گرفت تا مسیر باریک را روشن کندریچارد سنگ شب را . هر دو سریعاً چرخیدند تا مسیر را دنبال کنند

  .کیالن نفس تیزي کشید
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در جلوي آنها تا جایی که چشمشان کار . داشت روشن کرد هایی را که مسیر باید در آن قرار می نور گرم، کوهپایه
شده هاي چوب و گل بود که همگی روي هم آوار  هاي درخت، الشه کرد آشفته بازاري از قلوه سنگ، صخره، تکه می
  .ي کوه به پایین سرازیر شده بود یک سیل به تازگی از دامنه. بودند

  .مسیرِ باریک شسته شده و رفته بود

  .آنها یک قدم از صخره به جلو برداشتند تا دید بهتري داشته باشند

  .با هم به عقب قدم برداشتند. نور سبزِ مرز پیدا شد و آنها را غافلگیر کرد

  "....ریچارد"

ها در میان شکاف صخره در هوا شناور  سایه. ها به نزدیکی آنها رسیده بودند چنگ زن. ازوي او چنگ زدکیالن به ب
    .بودند
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  فصل نوزدهم

  

انداختند که بر  هاي مزین و طالیی قرار داشتند، نوري لرزان بر دیوارهاي سرداب می هایی که در دیوارکوب مشعل
ها  مشعل. شد تاقِ بسیار بزرگ و داراي سقف قوسی شکل منعکس میهاي گرانیت صیقلی و صورتی رنگ ا روي سنگ

رزهاي سفیدي که در طول . افزودند هاي رز در هواي گرفته و ساکن اتاق می ي معطر گل بوي قیر مانند خود را به رایحه
ه درست زیر کردند ک گلدان طالیی را پر می 57ي اخیر بدون وقفه هر روز صبح عوض شده بودند و هر یک از  سه دهه

کفپوش زمین . هاي عمر شخص متوفی بود هایی که نمادي از هر یک از سال مشعل قرار داشتند، مشعل 57هر یک از 
خدمتگذاران بسیاري . از مرمر سفید بود تا اگر گلبرگی از رزها بر زمین افتاد، تا قبل از جارو کردنش جلب توجه نکند

هاي رز اجازه  رمق شود و مسؤول بودند که گلبرگ ه بیش از چند لحظه بیمسؤول بودند تا هیچ مشعلی اجازه نیابد ک
شان  قصور و کوتاهی در وظیفه. خدمتگذاران بسیار با دقت و وقف کار خود بودند. نیابند که مدت زیادي بر زمین بمانند

سوزند و  ها می وند که مشعلنگهبانان، شب و روز مقبره را زیر نظر داشتند تا مطمئن ش. اي جز اعدام فوري نداشت نتیجه
ها را نیز  و البته آنجا بودند تا وظیفه اعدام. ماند اند و هیچ گلبرگی براي مدتی طوالنی روي زمین نمی ها همیشه تازه گل

  .بر عهده بگیرند

بودن به عنوان یکی از اعضاي . شد هارا اشغال می ي دي شغل خدمتگذاري در قصر توسط افرادي از حومه
این افتخار شامل این مزیت و پیمان نیز . شد، البته بر طبق قانون نِ سرداب افتخار و امتیاز محسوب میخدمتگذارا

یک مرگ تدریجی و همراه با . مرگی سریع برایش در نظر گرفته شود شد،  شد که اگر شخص مستحق اعدام می می
گذاران تازه استخدام شده، از ترس این که خدمت. آمد هارا امري بسیار ترسناك و معمول به شمار می در دي شکنجه، 

 .شد مبادا درون سرداب از شاه متوفی بدگویی کنند، زبانشان قطع می

هیچ خدمتگذار یا نگهبانی اجازه نداشت . آمد به زیارت مقبره می بود،  1در قصر مردم ها زمانی که در خانه،  ارباب، شب
ها را  دمتگذاران بعدازظهر سختی را پشت سر گذاشته بودند تا مشعلخ. در طول این دیدارها در آنجا حضور داشته باشد

هایی آرام امتحان کنند تا مطمئن شوند که  ي صدها گل رز سفید را با تکان هایی تازه جایگزین کرده و همه با مشعل
و یا گلبرگی شد  چرا که اگر مشعلی در طول این زیارت سلطنتی خاموش می  ها سست و شل نیست، هیچ یک از گلبرگ 

  .افتاد تنها یک نتیجه در بر داشت؛ اعدام بر زمین می

داد که گویی تابوت در هوا  یک ستون کوتاه در وسط اتاق بزرگ تابوتی را بر روي خود داشت و ظاهري به آن می
و   بودند نمادهایی حکاکی شده اطراف آن را پوشانده. درخشید تابوت طالکاري شده در زیر نور مشعل می. شناور است

هاي  ها و گلدان هاي گرانیت زیر مشعل اي شکل امتداد یافته بودند و درون سنگ نمادها در اطراف اتاق به صورت دایره

                                                           
1 People’s Palace 
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براي رفتن به  هایی به زبانی باستانی از جانب پدر به پسر بود، دستوراتی  ها راهنمایی طالیی حک شده بودند؛ حکاکی
ي انگشت شماري آن را بلد  ستوراتی به زبانی باستانی که به غیر از پسر تنها عدهد. دنیاي مردگان و بازگشت از آنجا

هارا  تمام افراد دیگري که در دي. کرد هارا زندگی نمی بودند؛ از آن افراد انگشت شمار، به جز پسر کس دیگري در دي
  .شدند د نیز کشته میباقی افرا و یک روز . ها قبل کشته شده بودند مدت شدند،  این زبان را متوجه می

دو نفر از محافظان . ارباب در حال دیدار از قبر پدرش بود. خدمتگذاران سرداب و نگهبانان مرخص شده بودند
هاي  کاري شخصیش براي محافظت از او آنجا ایستاده بودند، هر کدام در یک طرف دري بزرگ، صیقلی و با کنده

هاي  ي عضالنی و برآمدگی کرد تا جثه آستین آنها کمک می جیرباف بیهاي چرمی و زن زره. استادانه ایستاده بودند
  .و هم چنین نوارهایی که به دور بازویشان، کمی باالتر از آرنج بسته بودند را به رخ بکشند. عضالتشان را نشان دهند

  .ن را از هم بدرندبراي استفاده در نبردهاي تن به تن تا با آنها دشم هاي تیز و مرگبار  نوارهایی با برآمدگی

یک رداي سفید و پاك بر تن . دارکن رال انگشتان ظریف خود را روي نمادهاي حکاکی شده بر تابوت پدرش کشید
داشت که تنها زینت آن یک نوار باریک زر دوزي شده بر دور یقه بود که در جلوي آن تا پایین امتداد یافته بود و ردا 

او هیچ جواهري همراه خود نداشت، به جز چاقویی خمیده در غالفی طالیی . وشاندپ کلِ بدن وي را تا روي پاهایش می 
کمربندي که ردا را نگه داشته بود از نخی . داد تا عقب بروند و نزدیک نشوند هایی که به ارواح هشدار می با نشان

به شدت زیبایش به رنگ آبی  چشمان. رسید هایش می موهاي نرم، صاف و بلوندش تقریباًتا شانه. طالیی بافته شده بود
  .داد صورتش به بهترین وجه چشمانش را جلوه می. کمرنگ بود

ها با اشتیاق به نزد  به خاطر نگاه گیرا و به خاطر قدرتش، بعضی زن. هاي زیادي به رختخواب او آورده شده بودند زن
در هر صورت اشتیاق آنها . رفته بودند اي از آنها نه به خاطر سیمایش که تنها به خاطر قدرتش عده. او رفته بودند

میل شده و تن در ندهند،  هاي او بی اگر آنها به قدر کافی احمق بودند که بعد از دیدن آثار زخم. اهمیتی براي او نداشت
  .کردند شدند که حتی تصورش را هم نمی هاي دیگري می سبب تفریح او به روش

دانست، مانند خاکی که  ي مردان می زنان را تنها ظرفی براي نطفه  دارکن رال، درست مانند پدرش در زمان خود،
مادر خودش . دارکن رال درست مانند پدرش همسري نداشت. و ارزشی باالتر از این ندارد کند،  نطفه در آن رشد می

  ته شده بود،انگیز پدرش را پرورش دهد، و بعد دور انداخ ي شگفت چیزي بیش از اولین زنی نبود که توانسته بود نطفه
خبر بود، و اصالً برایش اهمیتی نیز  اگر هم او خواهر و برادري داشت، از آنها بی. درست همان گونه که سزاوار بود

و کسی بود که  او فرزندي بود که داراي موهبت بود، . او اولین فرزند بود و تمام افتخارات نصیبش شده بود نداشت؛ 
آنها فقط علف هرزهایی بودند که باید به محض   اگر برادر یا خواهري داشت،. بودپدرش دانشش را به او منتقل کرده 

  .شدند کشف و رویت نابود می

اگرچه به شدت مهم . کرد کلمات را در ذهنش ادا می کردند،  ها را دنبال می دارکن رال درحالی که انگشتانش نشانه
اش حک شده  ها در حافظه دستورالعمل از انجام اشتباه نداشت؛  او هیچ ترسی ها به دقت دنبال شوند،  بود که دستورالعمل
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او از رفتن به دنیاي زیرین و . برد برد، از معلق بودن بین مرگ و زندگی لذت می اما او از هیجان گذرگاه لذت می. بود
  .اش بود صبرانه منتظر سفر بعدي بی. برد فرمان دادن به مردگان لذت می

اما  اي نشان نداد،  دارکن رال هیچ نگرانی یا عالقه. پیچید شد در آنجا می یصداي پاي کسی که نزدیک م
وقتی نگهبانان . هیچ کس اجازه نداشت به همراه ارباب وارد سرداب شود. نگهبانانش چرا؛ آنها شمشیرهایشان را کشیدند

کس حق ورود نداشت به جز هیچ . هایشان را غالف کردند سر جایشان ایستادند و اسلحه  دیدند چه کسی وارد شده،
  .1دمین نَس

درست به اندازه سربازانی که به آنها دستور  دست راست رال و روشناییِ افکار سیاه ارباب، مردي بود که  دمین نَس، 
گذاشت،  هاي بلند قدم به داخل می ، با گام  ها همانطور که بی هیچ توجهی به نگهبان. بزرگ و قوي هیکل بود داد  می

اش درست به لطافت و نرمی  پوست سینه. کردند ها خودنمایی می اش در نور مشعل خوش تراش و برجسته عضالت 
اش مملو از  اش، چهره در تناقضی آشکار با سینه. کسانی که او در مقابلشان نقطه ضعف داشت. ها بود پوست پسر بچه
ها راست  شد به مانند کلکسیونی از میخ عث میموهاي بلوندش به قدري کوتاه اصالح شده بودند که با. جاي آبله بود

. ي باریکی از موهاي سیاه از میان ابروي سمت راستش تا باالي سرش در سمت راست امتداد داشت دسته. بایستند
اي دور نیز قابل شناسایی باشد، که این ویژگی براي آنانی که به هر دلیلی با  شد تا او از فاصله وجود این نشان باعث می

  .آشنایی و سر و کار داشتند بسیار با ارزش بوداو 

هایشان را کشیده یا آنها را  یش اسلحه  ها دارکن رال ایستاده و کامالً جذبِ خواندن نمادها بود، حتی وقتی نگهبان
 اگرچه نگهبانانش بسیار قوي هیکل و ترسناك بودند، اما وجودشان. غالف کردند، نیم نگاهی نیز به سمت آنها نینداخت

داشت تا هرگونه   هایی او به قدر کافی قدرت  .کامالً غیر ضروري و تجمالتی بود، صرفاً تجهیزاتی متناسب با موقعیتش
وقتی سرانجام دارکن رال رویش . دمین نَس به حالت آزاد باش ایستاد تا ارباب کارش را تمام کند. تهدیدي را خنثی کند

دمین با خم کردن سرش اداي احترام  . فیدش در اطراف او به نرمی چرخیدندرا گرداند، موهاي بلوند و رداي سرتاسر س
  .کرد

  .سرش را خمیده نگه داشت. و زمخت بود صدایش پر طنین  ".لرد رال"

  .لحن آرام رال، حالتی شفاف و سلیس داشت ".چقدر از دیدنت خوشحالم دوست قدیمی من،  دمین، "

هاش  لیست درخواست 2ملکه میلنا  لرد رال،". ضایتی بر صورتش نقش بسته بوداخمی از نار دمین سرش را بلند کرد، 
  ".رو فرستاده

                                                           
1 Demmin Nass 
2 Queen Milena 
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دارکن رال طوري به وراي فرمانده خیره شد که گویی او آنجا حضور ندارد، خیلی آرام سه انگشت دست راستش را با 
  .زبانش خیس کرد و بعد با آنها به دقت بر لبان و ابروانش دست کشید

  "برام یه پسر آوردي؟": انه پرسیدرال مشتاق

  ".منتظر شماست 1اون تو باغ زندگی . بله لرد رال"

و اون خیلی که بزرگ نیست؟ هنوز یه بچه است، . خوبه  خوبه،". لبخند کوچکی بر صورت زیباي دارکن رال نشست
  "نه؟

  ".ست اون فقط یه پسر بچه،  بله لرد رال": گرداند گفت دمین در حالی که نگاهش را از چشمان آبی رال برمی

  "تو مطمئنی دمین؟ خودت شلوارشو درآوردي و چک کردي؟". تر شد لبخند دارکن رال وسیع

  ".بله لرد رال": دمین در جایش پا به پا شد و گفت

اون ". لبخندي محو شد "درسته؟ تو که بهش دست نزدي، ". چشمان رال به بررسی صورت فرد مقابل پرداخت
  ".ده باشهنباید لکه دار ش

من هیچ وقت به روح ! نه لرد رال": با چشمانی گشاد شده اصرار کرد کرد،  دمین درحالی که دوباره به ارباب نگاه می
  "!شما این کارو قدغن کردین  !زنم راهنماي شما دست نمی

. ا صاف کردداشت ابروانش ر و در حالی که قدمی به جلو برمی دارکن رال دوباره نوك انگشتانش را خیس کرده 
 "برات خیلی سخت بود؟ این که نگاه کنی اما دست نزنی؟. خواست این کارو بکنی، دمین دونم که تو دلت می من می"

  ".نقطه ضعف تو قبالً باعث دردسر من شده". لبخندش دوباره به حالت نیشخندي برگشت و بعد دوباره محو شد

دستور ! من ترتیب اون مشکل رو دادم": قتدرانه اعتراض کرددمین با صداي پرطنینش و البته نه با لحنی چندان م
  ".، به اتهام قتل اون پسر بچه دستگیر بشه2دادم اون بازرگان، بروفی

  ".گناهیشو ثابت کنه گیر شد تا بی و بعد اون تسلیم یه اعتراف بله، ": رال به تندي جواب داد

کنه؟ کی انتظار داشت که یه  م که اون همچین کاري میدونست از کجا باید می". چهره دمین از ناکامی چین خورد
  "ي خودش همچین کاري بکنه؟ مرد با میل و خواسته

  .دمین ساکت شد. رال دستش را بلند کرد

                                                           
1 Garden of Life 
2 Brophy 
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  "و حاال اون کار تموم شده؟. آوردي گیرها رو هم به حساب می باید اعتراف. بودي تو باید بیشتر مراقب می"

رفته بودن  گیر،  مادر اعتراف اي که دنبال کیالن،  گروه چهارنفره. به جز یکیهمه ": دمین اعتراف کنان گفت
  ".مجبور شدم یه گروه دیگه بفرستم. شکست خوردن

بروفی، اعتراف گرفت و بی گناهیشو ثابت  گیر کیالن همونی بود که از این بازرگان،  اعتراف": دارکن رال اخم کرد
  "مگه نه؟ کرد، 

و  باید یه کمک پیدا کرده باشه، حتماً  اون". صورتش از خشم درهم رفت. ن داد و تأیید کرددمین آرام سرش را تکا
  ".خورد گرنه گروه چهارنفره شکست نمی

  .سرانجام دمین سکوت را شکست. رال ساکت باقی ماند و به فرد مقابل خیره شد

  ".ارزش وقت و تفکر شما رو نداره این یه امر خیلی کوچیه لرد رال، "

لحن صدایش نرم  ".گیرم که چه موضوعی ارزش توجه منو داره من تصمیم می". کن رال یک ابرویش را باال برددار
  .و تقریباًمهربان بود

ي  دمین نیازي به شنیدن لحن خشمناك نداشت تا بداند که وارد محدوده ".لطفاً منو عفو کنید البته لرد رال، "
  .خطرناکی شده است

. به تندي نگاهی به چشمان فرد مقابل انداخت. هایش کشید نش را لیسید و آنها را روي لبرال دوباره نوك انگشتا
  ".فهمم من می دمین اگه دست به اون پسر زده باشی، "

با صدایی . او سعی کرد با پلک زدن آن را بیرون آورد. اي عرق بر پیشانی دمین لغزید و وارد چشمانش شد قطره
من هرگز به روح راهنماي شما دست . دم د رال، من با افتخار زندگیم رو براي شما میلر": زمزمه مانند و خشن گفت

  ".خورم قسم می. زنم نمی

همون ": ي دمین نس را بررسی کرد و بعد سرش را به نشان قبول کردن تکان داد اي چهره دارکن رال براي لحظه
. یه وقت به من دروغ بگی چه بالیی سرت میارمدونی که اگه  و خودت می. فهمم من به هرحال می طوري که گفتم، 

  ".این کار نادرسته. تونم تحمل کنم که کسی به من دروغ بگه نمی

  "هاي ملکه میلنا چه کار کنیم؟ در مورد درخواست لرد رال، ": دمین که مشتاق بود بحث را عوض کند گفت

  ".کنم وض جعبه موافقت میهاش در ع بهش بگو من با تمام درخواست": اي باال انداخت رال شانه

  ".ها رو ندیدید اما لرد رال شما که لیست درخواست": دمین ناباورانه به او خیره شد
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  ".این مسأله دقیقاً چیزیه که ارزش فکر یا وقت منو نداره اآلن، ": اي باال انداخت تفاوتی شانه رال با بی

من اصالً سر در نمیارم که  لرد رال، ". ده بود قژقژ کنددمین دوباره پا به پا شد، و باعث شد تا زره چرمی که پوشی
. ها رو تأمین کنید این خیلی تحقیر آوره که بخواید یه لیست از درخواست. کنید چرا شما دارید این بازي رو با ملکه می

ه من فقط دستورش رو ب. تونیم اونو مثل یه وزغ چاق له کنیم، همون چیزي که اون هست بدون هیچ زحمتی ما می
شه که چرا اون طور که  پشیمون میحتماً  اون. هاي خودم رو عنوان کنم به من اجازه بدید از طرف شما درخواست بدید، 

  ".شایسته بوده به شما احترام نگذاشته

با چشمان آبیِ . لبخندي کوچک براي خود زد نگریست،  ي وفادارش را می ي آبله گون فرمانده رال در حالی که چهره
  ".اون یه جادوگر داره، دمین": زمزمه کردجدي، 

  ".و من براتون سرشو میارم شما فقط کافیه دستور بدید لرد رال، . 1گیلر. دونم می". تر فشرد دمین مشتش را محکم

اي باال انداخت،  دمین تنها شانه "کنی چرا ملکه میلنا یه جادوگر رو به خدمت خودش درآورده؟ دمین، فکر می"
کنه این جوري از خودش هم  اون فکر می. براي محافظت از جعبه، دلیلش اینه". سوال خودش را جواب داد بنابراین رال 

و اون وقت   اگه ما اون یا جادوگر رو بکشیم، ممکنه متوجه بشیم که اون جعبه رو با جادو پنهان کرده،. محافظت کرده
ترین راه اینه که با ملکه  کنیم؟ در حال حاضر ساده پس چرا سریع اقدام. باید براي پیدا کردن جعبه وقت صرف کنیم

به  ".رسم رسم و به خدمت جادوگر هم می اون وقت به خدمتش می اگه اون مشکلی براي من به وجود بیاره، . کنار بیایم
اي ه انگشتانش را روي نقش اش را به دمین دوخته بود،  و در حالی که چشمان آبی آرامی دور تابوت پدرش راه رفت، 

هاي اون بی معنی  و در هر حال به محض این که آخرین جعبه رو به دست بیارم، درخواست". حک شده بر تابوت کشید
  ".اي هم وجود داره، دوست من اما دلیل دیگه". او به سمت مرد درشت هیکل بازگشت و در مقابلش ایستاد ".شن می

  "اي؟ دلیل دیگه". دمین سرش را به یک طرف کج کرد

دمین تو دوست پسراي ". به جلو خم شد و صدایش را پایین آورد سرش را تکان داد،  رال براي تأیید  دارکن
  "بکشی یا بعدش؟..... کوچولوت رو قبل از

گلویش را صاف . دمین کمی به عقب خم شد، از فرد مقابلش دور شد و انگشت شستش را به کمربندش قالب کرد
  ".بعدش": کرد و باالخره جواب داد

  "و چرا بعدش؟ چرا قبلش نه؟": ال با اخمی خجالتی و پرسشگر گفتر

                                                           
1 Giller 



                           

  قانون اول جادوگري: شمشیر حقیقت                     
  کتاب سایت کرم ي کاري از تیم ترجمه                        

  

  

  ٢۶٢  

دارکن . جا به جا شد تا وزنش را روي پاي دیگرش بیاندازد به زمین نگاه کرده و   دمین از چشمان ارباب دوري کرد،
   ها اندمین با صدایی پایین که نگهب. کرد و منتظر بود نگاه می رال هم چنان صورتش را نزدیک نگه داشته و 

  .پاسخ داد  توانستند بشنوند، نمی

  ".برم خورن، لذت می وقتی اونا پیچ و تاب می"

شه گفت منم  به تعبیري می. دوست من این همون دلیل دیگه هست، ". لبخندي به آرامی روي صورت رال نشست
دوباره  ".خوره درد پیچ و تاب می ببینم که داره از خوام قبل از کشتن ملکه،  می. برم از پیچ و تاب خوردن اونا لذت می

  .نوك انگشتانش را لیسید و آنها را روي لبانش کشید

به ملکه میلنا اطالع میدم که پدر رال با کمال سخاوت ". لبخندي ناشی از فهمیدن بر صورت آبله گون نقش بست
  ".با شرایطش موافقت کرده

حاال، نشونم بده چه جور پسري . خوبه دوست من خیلی". ي عضالنی دمین گذاشت دارکن رال دستش را روي شانه
  ".برام آوردي

دارکن رال  قبل از این که به آن برسند، . هایی بلند به سمت در به راه افتادند هردو با لبخندي به صورت و با گام
  .هایش چرخید و ردایش به دور او به پرواز درآمد روي پاشنه. ناگهان ایستاد

  "بود؟اون صداي چی ": رال پرسید

آرام به اطراف تاالر    ها دمین و نگهبان. ساکت بود دخمه به مانند پادشاه مرده،  ها،  به جز صداي هیس هیس مشعل
  .نگاه انداختند

  "!اون جا": رال با دستش اشاره کرد

ي  چهره. یک گلبرگ سفید گل رز بر روي زمین افتاده بود. سه نفر دیگر به طرفی که او اشاره کرده بود نگاه کردند
چشمانش از   دستانش با لرز مشت شده و بند انگشتانش سفید شدند، . دارکن رال قرمز شد و چشمانش خشم آلود شدند

زمانی که خونسردي خود را به . توانست صحبت کند به قدري عصبی بود که نمی. شدت خشم پر از قطرات اشک شد
گلبرگ، گویی بادي وزیده . ینِ سرد افتاده بود دراز کرددست آورد، دستش را به سمت گلبرگی که روي کفپوش مرمر

برگشت و    ها او گلبرگ را لیسید، به سمت یکی از نگهبان. ي رال نشست باشد در هوا به پرواز درآمد و در دست گشوده
  .آن را به پیشانی مرد چسباند
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و قبل از این   خواهد، ارباب چه میدانست که  او می. اي، بدون هیچ احساسی نگاه کرد نگهبان سنگین وزن و عضله
. که بچرخد و با حرکتی نرم از در خارج شود، یکبار سرش را به شکلی عبوس و ترسناکی تکان داد که فهمیده است

  .نگهبان در حال خروج شمشیرش را بیرون کشید

و اجازه  رون داد نفس عمیقی را بی. موهایش و سپس ردایش را با کف دستانش صاف کرد دارکن رال صاف ایستاد، 
نگاهش را به سمت دمین که آرام و ساکت در کنارش ایستاده  با اخم، . داد تا عصبانیتش به همراه آن نفس خارج شود

  .چرخاند بود 

به نیازهاشون رسیدگی . ي پدرم نگهداري کنن فقط این که از مقبره. اي ازشون نخواستم من هیچ چیز دیگه"
اش حالتی آزرده به  چهره ".ست این یه درخواست ساده. ازشون مراقبت میشه شه و  ده میبهشون لباس و غذا دا  شه، می

ي مرد  به سمت تابوت پدرش نگاه کرد، بعد دوباره به چهره "کنن؟ توجهیشون منو مسخره می چرا با بی"  .خود گرفت
  "گیرم؟ کنی من خیلی بهشون سخت می فکر می دمین، تو ". روبرویش نگریست

اگه  اگه شما انقدر دلسوز نبودید، . به اندازه کافی سختگیر نیستید". ي فرمانده اخمی به خود گرفتندچشمان جد
ي قلبی شما تعهد بیشتري  گرفتن که در مقابل خواسته دادید، شاید بقیه یاد می ي یه مجازات سریع رو نمی بهشون اجازه
  ".کردم اگه من بودم این قدر باهاشون مدارا نمی. نشون بدن

بعد از مدتی نفس عمیق دیگري کشید و به . ي نامعلومی خیره شد و بدون توجه سري تکان داد دارکن رال به نقطه
آنها از . از در خارج شد  اي محترمانه در پشت سرش، همراه دمین در کنارش و دیگر سرباز باقی مانده با فاصله

از پلکان مارپیچ   ها، عبور کردند، شده از نور مشعل هاي گرانیت صیقلی و روشن راهروهایی بلند و پوشیده از سنگ
ي خروج به  هایی بودند و به نور درون اجازه از راهروهاي دیگري گذشتند که داراي پنجره سنگی سفید رنگی باال رفتند، 

ودش را به دست هوا دوباره تازگی خ چندین طبقه باالتر، . داد سنگ بوي رطوبت و نا می. دادند میان تاریکیِ بیرون را می
هاي درخشان در طول سالن به تناوب قرار گرفته بودند و روي هر یک، گلدانی مملو از  میزهاي کوچکی از چوب. آورد
  .داد ها می اي نرم به فضاي اتاق که رایحه هاي تازه قرار داشت  گل

سته بر روي آن حک شده ها به صورت نقش برج اي از جنگل و تپه هنگامی که به یک در دولنگه رسیدند که صحنه
ي آهنیِ در را کشید  دمین حلقه. مأموریت محول شده به اتمام رسیده بود. بود، نگهبان دوم نیز دوباره به آنها ملحق شد

. ايِ تیره از چوب بلوط بود هاي قهوه پشت در اتاقی مملو از قفسه. و درهاي سنگین با سکوت و به نرمی باز شدند
ها دو دیوار اتاق  کتاب. درخشیدند هایی که روي میزهاي سنگین گذاشته شده بود، می ها و چراغ عدر زیر نور شم ها قفسه

رال براي مدتی کوتاه توقف کرد تا نگاهی به . کرد ي بزرگ اتاقِ دوطبقه را گرم می را پوشانده بودند و یک شومینه
هاي تودرتویی که آنها  اش از میان اتاق و و فرماندهبعد ا. اي سنگی قرار داشت بیاندازد کتابی با جلد چرمی که روي پایه

هایی از  روي تعداد کمی از دیوارها با گچ سفید شده و نقاشی. هاي چوبی پوشیده شده بودند، گذشتند هم از همان قفسه
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اي به دنبال رال  با فاصله   ها نگهبان. ها ترسیم شده بودند ها و بچه ها و مراتع، بازي هارا، جنگل مناظر طبیعت اطراف دي
  .ي ارباب دو سایه. هوشیار ولی ساکت. آمدند و مراقب تمام محیط اطراف بودند می

ي آجري با صداي ترق و تروق در  ها در یک شومینه کردند، هیزم تري که از آن عبور می هاي کوچک در یکی از اتاق
هاي شکار به  روي دیوارها، افتخارات و جام. دکردن هاي رقصان، تنها نور اتاق را تأمین می حال سوختن بودند و شعله

  .ها روشن و نمایان بودند هایی که آویزان شده بودند، با نور شعله شاخ گوزن. همراه سر انواع حیوانات وحشی آویزان بود

  .هایش ایستاد، رداي سفیدش در زیر نور آتش، صورتی رنگ شده بود دارکن رال ناگهان در میان گام

  "باره؟دو": زمزمه کرد

  .کرد متوقف شده و اکنون با چشمانی پر سوال او را نگاه می وقتی رال ایستاده بود، دمین هم 

با  انگشتانش را لیسید و در حالی که چشمانش به جایی خیره مانده بود،  ".به دنیاي زیرین. اون دوباره اومده به مرز"
  .دقت آنها را روي لبان و ابروانش کشید

  "کی؟": دمین پرسید

  ".میدونی، اون کمک یه جادوگر رو هم داره. گیر، کیالن مادر اعتراف"

  ".گیر نه با مادر اعتراف. گیلر با ملکه ملیناست": دمین با اصرار گفت

. گردم همونی که من دنبالش می. گیلر نه، جادوگر پیر": او زمزمه کرد. لبخند کوچکی بر لبان دارکن رال پدید آمد
  ".کیالن اونو پیدا کرده .اونی که پدر منو کشته

پنجره که متشکل از تکه . اي در انتهاي اتاق به راه افتاد رال چرخید و به سمت پنجره. دمین با تعجب صاف ایستاد
نور آتش از . هاي کوچک بود و باالي آن به حالت نیم دایره شکل گرفته بود، ارتفاعی دوبرابر قد او را داشت شیشه

به  دستانش را در پشت سر بهم قالب کرد و به حومه تاریک شهر، . شد دش منعکس میچاقوي خمیده بر روي کمربن
اش کشیده  موهاي بلوندش به شانه به طرف دمین چرخید، . خیره شد توانستند ببینند  و به چیزهایی که دیگران نمی شب 
  .شدند

براي فرار از گروه چهارنفره،  کردي  مینه اون طور که تو فکر . میدونی، به خاطر همین بود که اون به وستلند رفت"
اون جادوگر  . اون لطف بزرگی به من کرده، دوست من ". اش درخشید چشمان آبی ".بلکه براي پیدا کردن جادوگر بزرگ
سرنوشت حقیقتاً با . شانس با ما یار بوده که اون از کنار اهالی دنیاي زیرین عبور کرده. رو از مخفیگاهش بیرون کشیده

همه چیز به  فهمی چرا بهت گفتم زیاد نگران نباش؟ این سرنوشت منه که پیروز بشم،  حاال می بینی دمین،  می .ماست
  ".هام پیش میره نوعی داره به نفع من و خواسته
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رف این که یه گروه چهارنفره شکست خورده، ": ابروي دمین با اخم گره خورد به این معنا نیست که اون تونسته  ص
قدمی به سمت . رال به آرامی انگشتانش را لیسید ".هاي چهارنفره قبالً هم شکست خوردن گروه. پیدا کنهجادوگر رو 

  ".جادوگر پیر یه جستجوگر انتخاب کرده": مرد درشت هیکل برداشت و زمزمه کرد

  "شما مطمئنید؟": دمین با تعجب دستانش را از هم گشود

ها اونو  هیچ کس براي سال. د که دیگه هیچ وقت به اونا کمک نکنهجادوگر پیر عهد کرده بو". رال سري تکان داد
گیر از مرز رد شده و به  حاال اعتراف. حتی براي نجات جون خودش هیچ کس قادر نبوده اسمش رو به زبون بیاره، . ندیده

کیالن جادوگر رو  حتماً". براي خود لبخندي زد ".وستلند رفته، گروه چهارنفره ناپدید شده و یه جستجوگر معرفی شده
لبخند رال محو  ".زده شده تصور کن وقتی که جادوگر اونو دیده چقدر شگفت. لمس کرده تا اونو وادار به کمک بکنه

اي  تاشون رو گرفته بودم، ولی به خاطر مسائل دیگه تقریباًهر سه. تقریباًاونا رو تو مشتم داشتم". مشتش را گره کرد. شد
میدونی، دومین گروه ": و بعد گفت اي در سکوت به این فکر کرد  لحظه ".البته فعالً. کردند و اونا فرار  مشغول شدم،

  ".اونا انتظار رویارویی با یه جادوگر رو ندارن. خوره چهارنفره هم شکست می

  ".ي جادوگر میگم فرستم دنبالشون و بهشون درباره پس من سومین گروه رو هم می": کنان گفت دمین وعده

شاید . صبر کنیم و ببینیم چی پیش میاد اآلن بذار . هنوز نه". ال نوك انگشتانش را لیسید و در فکر رفتر ".نه"
اون جذابه؟ منظورم مادر ". اي روي این مطلب تأمل کرد لحظه ".گیر دوباره به من کمک کنه قرار باشه که اون اعتراف

  ".گیره اعتراف

اونا با همدیگه جنگیدن تا . ندیدم، ولی بعضی از افرادم دیدنشمن هیچ وقت اونو ". دمین ابرویی درهم کشید
  ".انتخاب کنن که چه کسی جزو گروه چهارنفره انتخاب بشه و چه کسی اونو در اختیار بگیره

 ".دیگه وقتش شده که یه وارث داشته باشم". دارکن رال لبخندي زد ".اي رو نفرست ي دیگه فعالً گروه چهارنفره"
ري تکان داد و سرانجام گفتغرق در افکار،  دارم اونو براي خودم برمی": س."  

  ".گم میشه  اگه اون سعی کنه از توي مرز رد بشه،": دمین براي هشدار دادن گفت

در هر دو صورت من . قبالً نشون داده که باهوشه. تر از این حرفا باشه شاید اون باهوش" . اي باال انداخت رال شانه
  ".خوره در هر دو صورت اون براي من پیچ و تاب می": نیم نگاهی به دمین انداخت و ادامه داد " .اونو به دست میارم

گیرها باعث  اعتراف. ممکنه برامون دردسر درست کنن. گیر جادوگر و هم مادر اعتراف هر دوي اونا خطرناکن، هم "
. ي که قبالً نقشه کشیده بودید عمل کنیمکنم که ما باید همون جور من فکر می. واژگونی اسم رال شدن، اونا مزاحمن

  ".باید اونو بکشیم
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گیرها فقط مزاحم هستن، نه  همون طوري که گفتی، اعتراف. تو زیادي نگرانی، دمین". رال دستش را تکانی داد
یا کشمش، ولی بعد از این که براي من یه پسر به دن ي دردسره، من خودم می اگه اون ثابت کنه که مایه. چیزي بیشتر

اونو تماشا . آسیبی برسونه تونه همون طوري که به پدر من آسیب رسوند، به من  جادوگر نمی. گیر یه پسر اعتراف. آورد
  ".آروم آروم. کشمش کنم که زیر شکنجه پیچ و تاب بخوره و بعد می می

  .صورت دمین از نگرانی چین افتاده بود "و جستجوگر چی؟"

  ".حتی در حد یه مزاحم هم نیستاون ". اي باال انداخت رال شانه

  ".لرد رال، باید بهتون یادآوري کنم که زمستون نزدیکه"

به زودي اونو به دست . ملکه آخرین جعبه رو داره". زد نور آتش در چشمانش سوسو می ارباب ابرویی باال انداخت، 
  ".دلیلی براي نگرانی وجود نداره. میارم

  "و کتاب چی؟". دتر آور دمین صورت عبوس خود را نزدیک

تر از این خودتو  بیش. کنم یابی می دوباره سایفرِ پسر رو مکان بعد از سفرم به دنیاي زیرین، ". رال نفس عمیقی کشید
  ".سرنوشت به نفع ماست. درموردش نگران نکن، دوست من

  .دنبالشان رفتندها به  دمین به دنبالش راه افتاد و سربازان در میان سایه. او برگشت و از اتاق خارج شد

-+ ---------------  

هاي بلندي که با سرب مات شده بودند، در  پنجره. باغ زندگی یک تاالر وسیع و غار مانند در وسط قصر مردم بود
آنها نور مهتاب را به  در این شب، . کردند نور کافی را براي گیاهان شاداب فراهم می  ارتفاعی باال در آن قرار داشتند و

پشت  . هایی براي عبور از میانشان وجود داشت ها با راه بستري از گُل  ي خارجی تاالر،  در حاشیه. داده بودند داخل راه
دیوارهاي سنگی کوتاهی که درختان تاك روي آن را پوشانده بودند به همراه گیاهانی  وجود درختانی کوچک و   ها،  گل

اي از یک باغ  آنجا دقیقاً نمونه هاي باالي سر،  به جز پنجره. کرد یل میمنظره را تکم شد،  که به خوبی از آنها مراقبت می
  .جایگاه صلح. ها جایگاه زیبایی. طبیعی بود

ها به  این حلقه از چمن. اي تقریباًدایره مانند، چمنکاري شده و تمیز وجود داشت در وسط اتاق بزرگ، محوطه
بر روي محیط سنگ . یده از سنگ سفید، شکسته شده بودي محیطی به شکل یک مثلث دراز و کشیده و پوش وسیله

اي از سنگ گرانیت قرار داشت که سطح آن صاف و لیز بود، به استثناي شیارهایی که روي سطح سنگ،  پوش لوحه
ي سنگی به  لوحه. شدند شیارها به گودالی کوچک در یک گوشه منتهی می. هاي آن حکاکی شده بودند نزدیک به لبه

پشت لوحه یک سکوي سنگیِ پرداخت . شد هاي مارپیچ نگه داشته می کاري ي سنگیِ کوتاه با کنده پایهي دو  وسیله
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ي آن  داشت که روي اطراف بدنه سکو یک جام آهنی باستانی را نگه می. شده و صیقلی در کنار یک آتشدان قرار داشت
سرپوش آهنی جام که . کردند یِ جام را حفظ میشمایل جانورانی وحشی موجود بود که به عنوان پایه، قسمت گرد تحتان

، موجودي از دنیاي 1یک شینگا. همان شکل نیمه کروي را داشت، بر روي خود تنها شمایل یک حیوان وحشی را داشت
در وسط میدان . کرد ي سرپوش عمل می این شمایل روي دوپاي عقبی خود ایستاده بود و به عنوان دسته. زیرین

ها با  اي از مشعل ي سفید رنگ جادوگري وجود داشت و در اطراف آن حلقه اي گرد از ماسه هچمنکاري شده، محوط
  .ي سفید نقش بسته بود اَشکالی هندسی به صورت متقاطع روي ماسه. سوختند هایی روان و یکدست می شعله

  .ها دفن شده بود در وسط ماسه پسر قرار داشت که به صورت ایستاده تا گردن در ماسه

قبل  تر در کنار درختان و  دمین جایی عقب. ن رال دستانش را در پشت به هم گره زده و به آرامی نزدیک رفتدارک
دارکن . و به پسرك در پایین پایش نگاه کرد هاي سفید ایستاد  ها و ماسه ارباب در لب مرز میان چمن. ها ایستاد از چمن

  .رال لبخند زد

  "اسمت چیه پسرم؟"

نگاهش به سمت مرد درشت هیکلی که کنار . لرزید لب پایینش می کرد،  باال و به رال نگاه می پسر در حالی که به
  .رال چرخید و به فرمانده نگاه کرد. نگاهی سرشار از ترس. درختان بود حرکت کرد

  ".خواد کسی مزاحمم بشه دلم نمی. رو هم با خودت ببر   ها و لطفاً نگهبان. ما رو تنها بذار"

دارکن رال رویش را برگرداند و به پسر نگاه . به دنبالش حرکت کردند   ها نگهبان  می کرده و از آنجا رفت،تعظی  دمین
  .روي زمین ردایش را مرتب کرد و دوباره به پسر لبخند زد. ها بنشیند کرد، بعد خودش را پایین آورد تا روي چمن

  "بهتر شد؟"

 .دلرزی لبش هنوز می. پسر با تکان سرش تأیید کرد

  "اون اذیتت کرده؟ به جایی که نباید دست زده؟". پسر سرش را در تأیید تکان داد "ترسی؟ تو از اون مرد گنده می"

چشمانش ترکیبی از ترس و خشم را منعکس کرده و روي رال قفل شده . پسرك سرش را به عالمت نه تکان داد
  .فتادهاي سفید به سمت گردنش به راه ا اي از روي شن مورچه. بودند

دونی من  می". ايِ او نگاه کرد ارباب از نزدیک به چشمان قهوه. پسر جوابی نداد "اسمت چیه؟": رال دوباره پرسید
  "کی هستم؟

                                                           
1 Shinga 
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  ".دارکن رال": پسرك با صدایی آهسته جواب داد

  ".پدر رال": ي او را تصحیح کرد رال صبورانه لبخندي زد و گفته

  .اش ادامه داد ي وي به سمت گونه مورچه راه خودش را از میان چانه ".خونه خوام برم من می". پسر به او خیره شد

خوام به تو  کنم به من اعتماد کن، من نمی خواهش می. البته که میري خونه": رال با لحنی نگران و همدردانه گفت
تخاري هستی، قراره تو یه مهمون اف. تو فقط اینجایی تا توي یه مراسم خیلی مهم به من کمک کنی. آسیبی برسونم
تو انتخاب شدي چون مردم به من گفتن که تو چه پسر عالی و خوبی . گناهی و پاکی و نیروي جوانی باشی نمادي از بی

  "حقیقتو گفتن دیگه، مگه نه؟. اونا به من گفتن که تو باهوش و قوي هستی. کنن همه از تو خیلی تعریف می. هستی

دوباره به  ".خب، فکر کنم همینطوره". اش به طرفی دیگر خیره شد التیچشمان خج اي تأمل کرد،  پسرك لحظه
اش حرکت  مورچه با حرکاتی دورانی روي گونه ".خوام برم خونه اما من دلم براي مادرم تنگ شده و می". رال نگاه کرد

  .کرد می

اون . راي مادرم تنگ شدهمنم دلم ب. فهمم می": دارکن رال نگاهی مشتاق انداخت و سرش را براي تأیید تکان داد
کردم و  وقتی توي کاراي خونه کمکش می. اون خیلی مراقب من بود. العاده بود و من خیلی دوستش داشتم یه زن فوق

  ".خواست هرچی که من دلم می کرد،  یه شام مخصوص درست می کردم، برام  خوشحالش می

  ".کنه مادر منم این کارو می": تر شدند چشمان پسر بزرگ

و با هم   هممون همدیگه رو خیلی دوست داشتیم،. و پدر و مادرم، اوقات خیلی شاد و خوبی رو با هم داشتیم من"
کرد و هر  مادرم اونو مسخره می  کرد، وقتی پدرم یه داستان چاخان تعریف می. ي شادي داشت مادرم خنده. شاد بودیم

  ".شد یدیم که اشک توي چشمامون جمع میخند افتادیم، بعضی وقتا این قدر می تامون به خنده می سه

  "چرا دلت براش تنگ شده؟ مگه اون جایی رفته؟". چشمان پسر روشن شدند و کمی لبخند زد

اونا باهم زندگی خوبی . هر دوي اونا پیر شده بودن. اون و پدرم چند سال پیش مردن ". رال آهی کشید ".نه"
  ".کنم که چقدر دلت براي پدر و مادرت تنگ شده ابراین درك میبن. داشتن، ولی من هنوزم دلم براشون تنگ میشه

اش باال  مورچه داشت از برآمدگی بینی. لرزیدند هایش دیگر نمی لب. پسرك کمی سرش را تکان داد که فهمیده
  .پسر سعی کرد با مچاله کردن صورتش مورچه را دور کند. رفت می

رو باهم داشته باشیم و تو قبل از این که بفهمی پیش اونا تونیم اوقات خوبی  بیا حاال هم تا جایی که می"
  ".برگشتی
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  ".1اسم من کارله". پسر دوباره سرش را براي تأیید تکان داد

  .دستش را دراز کرد و با دقت مورچه را از روي صورت پسر برداشت ".از مالقاتت خوشحالم کارل": رال لبخندي زد

  ".ممنونم": کارل با آسودگی خیال گفت

  ".تونم کمکت کنم این که دوستت باشم و به هر طریقی که می من براي همین اینجام، کارل، "

  .چشمانش از نمِ اشک درخشیدند "!پس منو دربیارید و بذارید برم خونه اگه شما دوست من هستین، "

از من انتظار دارن تا اما مردم  تونستم همین اآلن این کارو بکنم،  خواست می دلم می. خیلی زود خیلی زود پسرم، "
تونم براي کمک  براي همین من باید کاري رو که می  محافظت کنم، کشن  ازشون در مقابل آدماي پلیدي که اونا رو می

تو قراره نقش مهمی رو توي مراسمی ایفا بکنی که . تو هم قراره توي این کمک کردن سهیم باشی. به اونا انجام بدم
خواد مادرتو از صدمه  تو که دلت می. کنه خوان اونا رو بکشن حفظ می اي پلیدي که میپدر و مادرت رو از شر جونور

  "مگه نه؟ دیدن حفظ کنی، 

  .ها سوسو زدند و هیس هیس کردند مشعل رفت،  همانطور که کارل به فکر فرو می

  .لبش دوباره شروع به لرزیدن کرد ".خوام برگردم خونه اما من می. خب آره"

با انگشتانش آنها را به   را دراز کرد و موهاي پسرك را براي اطمینان دادن به او نوازش کرد، دارکن رال دستش
ذارم هیچ کسی بهت  من نمی. اما سعی کن شجاع باشی  دونم، می". عقب شانه کرده و بعد به سمت پایین صاف کرد

. لبخند گرمی به کارل زد ".دارم کنم و صحیح و سالم نگهت می خودم ازت مواظبت می. قول میدم آسیب برسونه، 
  "خواي یه چیزي بخوري؟ اي؟ می گرسنه"

  .کارل سرش را به عالمت نه تکان داد

ها را  ردایش را صاف کرد و چمن او بلند شد،  ".ذارم تا استراحت کنی تنهات می دیگه دیر وقته، . خیلی خوب پس"
  .تکاند

  "پدر رال؟"

  "له کارل؟ب". رال توقف کرد و به پشت سرش نگریست

  "میشه پیش من بمونید؟. ترسم اینجا تنها بمونم من می". ي کارل پایین آمد قطره اشکی از گونه

                                                           
1 Carl 



                           

  قانون اول جادوگري: شمشیر حقیقت                     
  کتاب سایت کرم ي کاري از تیم ترجمه                        

  

  

  ٢٧٠  

تا هر ". ها نشست پدر رال دوباره روي چمن ".البته پسرم اوه، ". ارباب با نگاهی تسلی دهنده به پسرك نگریست
    ".حتی اگه بخواي براي تمام شب. وقت که تو بخواي
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  فصل بیستم

  

هاي درختان  دادند، از رو یا زیر کنده ي کوه قرار می هاي دامنه همانطور که با احتیاط پایشان را در میان قلوه سنگ
. درخشید زدند، نور سبز رنگ در همه جا می هاي شاخه و چوب را با پا کنار می شدند و وقتی که الزم بود تکه رد می

دارِ دیوارهاي مرز از دو طرف به آنها فشار  ي سبزِ قوس ، صفحهرفتند درحالی که کورمال کورمال به جلو پیش می
شد احساس  تاریکیِ محض همه جا را گرفته بود، به استثناي درخشش غیرطبیعی و مرموز مرز که باعث می. آورد می

  .کنند که گویی درون یک غار هستند

ب دیگري براي آنها باقی نمانده بود؛ انتخا. ریچارد و کیالن هر دو در یک لحظه به تصمیمی واحد رسیده بودند
ها و موجودات  ي تکه شده بمانند، آن هم با وجود چنگ زن توانستند در کنار صخره توانستند به عقب برگردند و نمی نمی
  .آمدند، بنابراین ناچار بودند به سمت جلو پیش بروند، به داخل تنگه اي که به سمتشان می سایه

خورد، چرا که دیگر مسیري براي  اده بود؛ سنگ براي تعقیب کردن مسیر به درد نمیریچارد سنگ شب را کناري نه
شود را دشوار  تعقیب کردن وجود نداشت، و حضور سنگ فهمیدن این که کجا نور مرزي به دیوارهاي سبز تبدیل می

ه آن نیاز پیدا شود، بلکه به اش قرار نداده بود، مبادا که دوباره با عجله ب ي چرمی ریچارد آن را درون کیسه. نمود می
  .سادگی آن را توي جیبش انداخته بود

آروم . بزار دیواراي مرز راهو بهمون نشون بدن": در حالی که صدایش در تاریکی انعکاس پیدا کرده بود، گفته بود
ونیم وسطشون ت این طوري می. اي برندار، یکم برو به سمت دیگه اگه یکی از دیوارها سیاه شد، قدم دیگه. حرکت کن

  ".بمونیم و از گذرگاه رد بشیم

اي مرگی قطعی بودند؛ همانطور که دوباره به سمت  ها و موجودات سایه اي مکث نکرده بود؛ چنگ زن کیالن لحظه
قلب ریچارد . ي هم وارد گذرگاه ناپیدا شده بودند شانه به شانه. گشتند، او دست ریچارد را گرفته بود نورِ سبز رنگ برمی

به این که کورکورانه در بین دیوارهاي مرز راه . دادند فکر نکند تپید؛ سعی کرد به کاري که انجام می شدت میبه 
 .رفتند می

دانست که مرز به چه شکل است، چون یک بار با چیس به آن نزدیک شده بود و یک بار دیگر زمانی که  او می
دانست که اگر قدمی به داخل دیوار سیاه  می. ن را دیده بودموجود سیاه سعی کرده بود تا کیالن را به درون بکشد آ
توانستند در نور سبز رنگ قبل از دیوار باقی بمانند، آن وقت  بگذارند، دیگر برگشتی در کار نخواهد بود، اما اگر می

  .حداقل شانسی داشتند
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عد دیوار این بار سمت راست ب. او نزدیک دیوار شده بود. کیالن متوقف شد و ریچارد را به سمت راست هل داد
آنها خود را در وسط قرار دادند و به راهشان ادامه دادند، فهمیده بودند که اگر آرام و با دقت حرکت . ریچارد پدیدار شد

ها  سال. توانند در بین دیوارها باقی بمانند، بر روي خط باریکی از زندگی راه بروند که مرگ در دوسویشان بود کنند می
او باالخره دست از تالش براي یافتن نشانی از مسیر برداشت و به خود . کرد ودن، هیچ کمکی به ریچارد نمیراهنما ب

پیشرويِ آرامی بود، نه . اجازه داد تا فشار دیوارها را از دوطرف بر خود احساس کند، بگذارد تا فشارها راهنمایش باشند
وه در اطرافشان، تنها دنیایی کوچک از نور سبزِ درخشان وجود داشت ي ک شد، و نه نمایی از دامنه اثري از جاده دیده می

  .کران از تاریکی و مرگ شناور بود که مانند حبابی از زندگی در دریایی بی

ل به چکمه شدند،  کردند باید از روي آن رد می با هر مانعی که برخورد می. چسبید و ترس به ذهنش هایش می گ
گاهی از روي درختانِ بر زمین افتاده، گاهی . کرد ند؛ دیوارهاي مرز مسیر را به آنها تحمیل میتوانستند آن را دور بزن نمی

هاي بیرون زده استفاده  هایی که مجبور بودند براي بیرون رفتن از آن، از ریشه ها، گاهی از میان چاله از روي تخته سنگ
شد که  هیچ گاه نمی. فشردند براي دلگرمی دادن میکردند و تنها دستان هم را  آنها در سکوت به هم کمک می. کنند

هر بار که مسیر پیچ . بیشتر از یک یا دو قدم به راست یا چپ بردارند، مگر این که دیوار سیاه مقابلشان پدیدار شود
ه شدند ک شد، تا سرانجام متوجه می شد، گاهی اوقات آن قدر جلوي رویشان ظاهر می خورد، دیوارِ سیاه پدیدار می می

کشیدند و هر بار هم با  شد، به سرعت خودشان را عقب می هر بار که دیوار نمایان می. میسر از کدام جهت چرخیده است
  .ترساند ضربتی سرد، ریچارد را می

دادند، سبب منقبض شدن  تنش و اضطرابِ آن چه که انجام می. کنند هایش درد می ریچارد متوجه شد که شانه
بدنش را شل کرد، نفس عمیقی کشید، دستانش را شل و آزاد . هایش شده بود ن نفسهایش و سطحی شد ماهیچه

لبخندي به . هایش را تکان داد تا تنش و فشار از آنها خارج شود و بعد دوباره دست کیالن را گرفت آویزان گذاشت، مچ
توانست ترس و  اما ریچارد می کیالن نیز در مقابل لبخند زد،. ي او که در زیر نور سبز رنگ روشن شد بود زد چهره

ها و جانوران وحشی  ها توانسته بودند سایه با خود فکر کرد، حداقل استخوان. وحشت کنترل شده را در چشمان او ببیند
  .شد شدند، هیچ چیز در پشت آنها نمایان نمی را از آنها دور نگه دارند و مواقعی که تصادفاً با دیوارها روبرو می

ي زندگی از روحش خارج  دارد، میلش به ادامه اي که برمی توانست حس کند که با هر قدم محتاطانه میریچارد تقریباً
ها یا روزها در  توانسته ساعت او می. زمان مفهومی نسبی به خود گرفته بود و هیچ معناي استواري نداشت. شود می

اگهان متوجه شد که تنها آرزویش آرامش، تمام ن. توانست در این مورد درست نظر بدهد گذرگاه بوده باشد؛ دیگر نمی
کردند، ترسش از  همانطور که راه پیش رویشان را جستجو می. شدن این ماجرا و رسیدنِ دوباره به صلح و امنیت است

  .شد تر می تر آمده و کمرنگ سطح اضطرابِ محض، پایین

اي از نور سبز در اطراف هرکدام،  ، با حالهاي موجودات سایه. به عقب نگاهی انداخت. حرکاتی توجهش را جلب کرد
کردند، باالي  در یک صف بین دیوارها شناور بودند، از پشت به آن دو نزدیک بودند و آن دو را در طول مسیر تعقیب می
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رسیدند که در روي زمین افتاده بود، یک به یک براي رد شدن از  ي درختی می لغزیدند و هرگاه به تنه سطح زمین می
ها توقفی  سایه. حرکت به تماشاي آنها پرداختند ریچارد و کیالن از ترس ایستادند و بی. شدند آن به هوا بلند میروي 
  .نکردند

  ".من مراقب اونا هستم. راهو نشون بده و دست منو سفت نگه دار": ریچارد زمزمه کرد

. بود، هرچند شب گرمی نبودتوانست ببیند که پیراهن کیالن درست مانند پیراهن خودش خیس عرق شده  می
رفت، پشتش به کیالن بود،  ریچارد عقب عقب پشت سر او می. کیالن بدون حتی تکان دادن سرش به راه افتاد 

رفت،  توانست راه می کیالن با بیشترین سرعتی که می. اي از ترس و اضطراب ها و ذهنش آمیخته چشمانش به سایه
  .ر دهد و با دست او را دنبال خود بکشدچند بار مجبور شد بایستد و تغییر مسی

کیالن دوباره ایستاد و سرانجام کورمال کورمال راهش را در سمت راست پیدا کرد، جایی که مسیرِِ ناپیدا با شیبی 
ریچارد براي این که نیفتد، . عقب عقب رفتن به سمت پایین تپه مشکل بود. کرد تند به سمت پایین تپه حرکت می

. پیچیدند کردند و همراه با مسیر، آنها نیز می ها در یک ستون تعقیبشان می سایه. داشت دقت برمیهایش را با  قدم
تر  خواست کیالن قدم اشتباهی بردارد، جلوي میل خودش را گرفت و به او نگفت که سریع ریچارد از آنجا که نمی
شان را طی کنند، تا  ها فاصله ی مانده بود تا سایهتنها چند دقیقه باق. شدند تر می ها نزدیک و نزدیک حرکت کند، اما سایه

  .به او برسند

زد که آیا شمشیر را بیرون بکشد یا  با خود سرو کله می. ي شمشیرش را محکم گرفت هایی منقبض، دسته با ماهیچه
خودشان تواند به آنها کمکی بکند یا این که برعکس باعث آسیب رسیدن به  نه، چرا که مطمئن نبود آیا شمشیر می

برد، باز هم جنگیدن در فضاي محدود تنگه، در بهترین  ها کاري از پیش می حتی اگر شمشیر در برابر سایه. شود می
شدند، مجبور  ها بیش از حد نزدیک می ي دیگري وجود نداشت، اگر سایه اما اگر چاره. حالت یک ریسک بزرگ بود

  .شد از شمشیر استفاده کند می

ریچارد سعی کرد تا به یاد بیاورد که آیا آنها قبالً . ها در حال تشکیل قیافه براي خود هستند ایهرسید که س به نظر می
ي شمشیر را  رفت، انگشتانش دسته هم چنان که عقب عقب می. هم داراي صورت بودند، اما چیزي به خاطرش نیامد

یان درخشش سبز، مهربان و غمگین به ها در م چهره. کرد تر گرفت و دست نرم کیالن دست دیگرش را گرم می محکم
ي شمشیر را  تر دسته همانطور که محکم. نگریستند آمیز به او می اي مهربان و التماس آنها با چهره. رسیدند نظر می

. کرد که بر شمشیر حک شده بود، درد و سوزشی را به انگشتانش وارد می» حقیقت«ي کلمه  فشرد، حروف برجسته می
گشت، اما فقط ترس و سردرگمی را  کرد، به دنبال عصبانیت او می ش کرد، ذهنش را جستجو میخشم از شمشیر تراو

داشتند و او را در تاریکی  خواستند به او برسند، بلکه همراه آنها قدم برمی ها دیگر نمی سایه. یافت، خشم از بین رفت می
  .او کمتر احساس تنش و ترس بکندبه طریقی، وجود آنها سبب شده بود که . کردند و تنهایی همراهی می
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ي شمشیر  اش بر روي دسته کرد، پنجه ها تالش می همانطور که براي درك کلمه. کرد هایشان او را آرام می زمزمه
شد بخواهد تا بازهم  کرد باعث می داد، احتیاط و هوشیاریش را کم می لبخندهاي آرام و ساده به او اطمینان می. شل شد

قلبش براي . زد اي سوسو می هاي محو، به شکل دلگرم کننده نور سبزِ اطراف هیکل. ا را درك کنده بشنود، تا زمزمه
  .تپید استراحت، براي آرامش و براي همراهی آنان می

. ریچارد به پدرش فکر کرد، دلش براي او تنگ شده بود. ها، شناور، روان، ساکت و آرام شد ذهنش به مانند سایه
و راحتی، عشق و محبت، را به یاد آورد، لحظات همراه با امنیت، زمانی که هیچ چیز او را تهدید  لحظات همراه با شادي

متوجه . خواست دلش دوباره تمام آن لحظات را می. کرد ترساند، هیچ چیز او را نگران نمی کرد، هیچ چیز او را نمی نمی
خواستند به  آنها می. تواند دوباره شبیه قبل باشد اع میگفتند همین بوده، این که اوض ها می شد که آن چیزي را که زمزمه

  .او کمک کنند تا دوباره به همان مکان برسد، فقط همین

دستش از روي شمشیر سر . هشدارهاي کوچکی در اعماق ذهنش جوانه زدند، اما بعد پژمرده شده و ناپدید شدند
  .خورد

آنها براي اذیت کردن او این جا . توانسته حقیقت را ببیند ه و نمیتا قبل از این بسیار در اشتباه بوده، بسیار کور بود
ي آنها اهمیتی نداشت، بلکه  خواسته. خواستند در رسیدن به آرامشی که او به دنبالش بوده کمکش کنند نبودند، بلکه می
رزوي آنها کمک به او براي تنها آ. دادند ي خودش بود که مهم بود، آنها نیز همین را به او پیشنهاد می تنها این خواسته

چگونه قبالً متوجه این نشده بود؟ چگونه . لبخندي مشتاقانه بر روي لبانش شکل گرفت. آزادي از تنهایی بود
دادند،  ها به مانند آهنگی دلنشین، مانند امواجی آرام او را شست و شو می توانست تا این حد کور بوده باشد؟ زمزمه می

خواست از بودن در گرماي  ریچارد که نمی. تاباندند هاي ذهنش می ري مالیم در تاریکیترسش را تسکین داده و نو
  .ها و نسیمِ آهنگ خارج شود، از حرکت ایستاد دلرباي زمزمه

دستی سرد با تقالیی آزار دهنده دستش را کشید، سعی کرد تا او را همراه خود بکشد، براي همین ریچارد آن را رها 
  .رفت تا بیش از این مزاحم او نباشد. اعتراضی رفتآن دست بی هیچ . کرد

هاي  و به زمزمه  هاي مهربان آنها نگاه کرد به چهره  ریچارد منتظر آنها ایستاد،. تر شدند ها آهسته آهسته نزدیک سایه
داشتند در به آنها که . وقتی که آنها نام او را صدا زدند، باعث شد از لذت و خوشی بر خود بلرزد. مالیمشان گوش داد

ها براي نوازش  دست. آمد گفت خوش آمدند،  پرواز کنان جلو می اي تسلی بخش، با دستانی کشیده به سمت او،  دایره
هاي  از صورتی به صورت دیگر نگاه کرد، به چشم. کردن او به سمت صورتش دراز شده و تقریباًاو را لمس کرده بودند

انگیز  هایی شگفت شدند، هر یک از آنها به او وعده ز در مقابل به او خیره میناجیانش نگاه انداخت و هر یک از آنها نی
 .دادند می



                           

  قانون اول جادوگري: شمشیر حقیقت                     
  کتاب سایت کرم ي کاري از تیم ترجمه                        

  

  

  ٢٧۵  

. کرد، و او فکر کرد دردي سوزان را احساس کرده، اما مطمئن نبود یک دست تقریباًداشت صورتش را لمس می
خواست  ریچارد می. حس نکندداد که او از این پس، بعد از این که به آنها پیوست، دیگر دردي را  صاحب دست قول می

او تنها   .اهمیت و جزئی به نظر آمد خواست از آنها سؤاالت زیادي را بپرسد، اما ناگهان این امر خیلی بی صحبت کند، می
به تک تک آنها رو کرد، خود را به . داد و آن وقت دیگر همه چیز مرتب بود بایست خود را تحت مراقبت آنها قرار می می

  .کرد و منتظر بود تا با آنها همراه شود یهریک ارائه م

چرخید، به دنبال کیالن گشت، در فکر این بود که او را نیز با خود ببرد تا این آرامش را با او نیز  همانطور که می
ها به او  ها پرت شود، هرچند زمزمه خاطرات کیالن در ذهنش شعله کشید و باعث شد تا حواسش از زمزمه. سهیم شود

نوري . ها خیره شد سنگ نگاهی به کوهپایه انداخت، در تاریکی به میان قلوه. د که آن خاطرات را نادیده بگیردگفتن می
ي  درختانِ روبرو به تیرگی در برابر زمینه. ي صبح درحال شکل گرفتن بود کمرنگ آسمان را رنگین کرده بود، سپیده

ها مصرانه به  سایه. کیالن را در هیچ کجا ندید. ي سرازیري بوداو تقریباًدر انتها. شدند آسمانِ صورتی کمرنگ دیده می
ترسی ناگهانی وجودش را . خاطراتی از کیالن به روشنی در ذهنش درخشید. زدند کردند و نامش را صدا می او زمزمه می

  .ها در ذهنش سوخته و تبدیل به خاکستر شوند در برگرفت و باعث شد تا تمام زمزمه

  "!کیالن": او فریاد کشید

  .هیچ جوابی نیامد

ها مانند بخاري که از روي سمی جوشان برخاسته  هاي سایه چهره. دستانی سیاه، دستانی مرده، به سمتش دراز شدند
او با سردرگمی قدمی به عقب برداشت و از آنها . زدند صداهایی زوزه مانند نامش را صدا می. داشتند باشد، موج برمی
  .فاصله گرفت

  "!کیالن": اد کشیددوباره فری

. ها به سمتش دراز شده بودند و با آن که هنوز لمسش نکرده بودند، دردي سوزناك با خود به همراه آوردند دست
ها به سمتش  دست. دوباره قدمی به عقب برداشت و از آنها دوري کرد، اما این بار دیوار سیاه، آنجا پشت سرش بود

این بار درد سبب شد تا کامالً . سردرگم اطراف را به دنبال کیالن نگاه کرد گیج و. کشیده شدند تا او را هل بدهند
  .زمانی که فهمید کجاست و چه اتفاقی در حال افتادن است، وحشت و ترس وجودش را در برگرفت. هوشیار شود

  .و بعد خشمش منفجر شد

ها  کتی قوسی شکل به سمت سایهزمانی که شمشیر آزاد شد، حرارت خشمِ جادو درونش غلیان کرد و شمشیر با حر
ي شمشیر برخورد کرده بودند، شعله کشیده و به نیستی پیوستند و قبل از این که زوزه  آنهایی که با تیغه. حرکت کرد

هاي بیشتري به طرفش  سایه. هایشان چرخید، مثل این که به دام گردبادي افتاده باشند کشان تکه شوند، دود هیکل
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هنگامی که در . شی از میان آنها عبور کرد و هنوز باز هم آمدند، گویی تعدادشان انتهایی نداشتشمشیر با درخش. آمدند
کردند، درد  کرد، آنهایی که در طرف دیگرش بودند دستشان را به سمت او دراز می یک طرف تعداد آنها را کم می

اي به این فکر  ریچارد براي لحظه. زاندسو حاصل از نزدیک شدن آنها، قبل از این که به سمت دیگر بچرخد، او را می
کرد که اگر نهایتاً بتوانند او را لمس کنند، چه احساسی خواهد داشت؛ آیا درد را احساس خواهد کرد یا به سادگی در آن 

قدمی دیگر به جلو . زد قدمی از دیوار فاصله گرفت و در همان حال با شمشیر، بی امان ضربه می. مرد لحظه می
  .کشید داد، صفیر می ي شمشیر همانطور که آن را تاب می داد و تیغه وار با شمشیر برش می وانهبرداشت، دی

آمدند، آنها را  ها به سمتش می ریچارد ایستاد، پاهایش را در جاي خود مستحکم کرده بود و با همان سرعتی که سایه
به . ریخت عرق از سر و صورتش می. کوبید میکرد، سرش از درد  دستانش درد گرفته بود، کمرش درد می. کرد نابود می

تواند در این  دانست که نمی از آنجا که راه فراري نبود، مجبور بود در جایش باقی بماند، اما می. شدت خسته شده بود
آمدند،  ها مشتاقانه به سمت شمشیرش می رسید سایه هم چنان که به نظر می. حالت براي مدتی طوالنی دوام بیاورد

ر کرده بود  یغ و زوزهصداي ج گروهی از آنها به سمتش هجوم آوردند و سبب شدند پیش از آن که . فضاي شب را پ
اشکال سیاهی . بار دیگر دیوار سیاه در پشت سرش ظاهر شد. اي به آنها وارد سازد، دوباره به عقب برگردد بتواند ضربه

هاي زیادي در آنِ واحد به  سایه. هایی دردآور کشیدند فریاددر سوي دیگرِ دیوار دستانشان را به سمت او دراز کردند و 
توانست براي باقی  توانست فرصتی بیابد تا قدمی از دیوار دور شود؛ این تمامِ کاري بود که می آمدند و او نمی سویش می

دانست  می. کرد میهایی که به سمتش دراز شده بودند، او را بیشتر خسته  درد ناشی از دست. ماندن در جایش انجام دهد
ور شوند، او را به آن سوي دیوار هل خواهند داد، به دنیاي  که اگر آنها با سرعت و با تعداد مناسب به سویش حمله

  .جنگید پایان می حس و بی بی. زیرین

ظاهراً . سوخت هایش به سبب تالش براي تاب دادن شمشیر می ماهیچه. داد عصبانیت داشت جاي خود را به درد می
به این نتیجه رسید که قبالً درست فکر . آوردند ها این بود که با تعداد زیادشان، او را خسته کرده و از پا در صد سایهق

ي دیگري  اما چاره. شود کرده که نباید از شمشیر استفاده کند، این که استفاده از آن باعث آسیب دیدن خودشان می می
  .کرد استفاده میبراي نجات جان خودشان باید از آن . نبود

هم چنان که به . تنها خودش بود. شد وجود ندارد؛ کیالن در هیچ کجا یافت نمی "خودشانی"اما متوجه شد که 
هایشان او  ها با زمزمه کرد که آیا براي کیالن هم به همین شکل بوده؛ آیا سایه داد، به این فکر می شمشیر زدن ادامه می

کیالن شمشیري نداشت تا از خودش محافظت کند؛ . ه سمت دیوار کشانیده بودندرا نیز اغوا کرده، لمسش کرده و ب
فکر این که . خشم و غضب دوباره درونش شکوفا شد. محافظت آن چیزي بود که ریچارد گفته بود انجام خواهد داد

و جادوي شمشیر حقیقت ها و دنیاي زیرین کیالن را با خود برده باشند، خشمی غرّان را دوباره در او ایجاد کرد،  سایه
تنفر و کینه شعله کشیده و تبدیل به نیازي . ها را شکافت اي، سایه جویی تجدید شده ریچارد با حس انتقام. احضار شد

تر از آن که آنها بتوانند جلو بیایند  برد و شمشیر را سریع ها به جلو می شد و او را در میان اَشکال سایه داغ و گداخته می
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. ي پایانیِ آنها با فریاد دسته جمعیِ ناشی از دردمندیشان همراه شد زوزه. نابراین به سمتشان یورش بردب. داد تاب می
 .خشم ریچارد به سبب آن چه آنها با کیالن انجام داده بودند، او را با جنونی از خشونت به پیش برد

هوا شناور مانده بودند، و ریچارد در حالی  ها متوقف شده بودند و در عوض در بدون این که در ابتدا متوجه شود، سایه
براي مدتی، آنها هیچ تالشی براي . داد، راهش را از میان دیوارها به سمت پایین تنگه ادامه داد که آنها را چاك می

هایی از دود در هواي  بعد به مانند حلقه. ي شمشیرش نکردند، بلکه به سادگی در جایشان شناور بودند اجتناب از تیغه
شدند،  آنها به داخل دیوارهاي مرز شناور شدند و هنگامی که از دیوار رد می. قریباًساکن، شروع به حرکت کردندت

در نهایت، ریچارد با نفس نفس . شدند درخشش سبزشان را از دست داده، و به اشکالی سیاه در آن سوي دیوار تبدیل می
  .لرزید زدن ایستاد، دستانش از شدت خستگی می

اي، بلکه چیزهایی از سوي دیگر دیوارهاي مرزي، چیزهایی  ن چیزي بود که آنها بودند، نه موجودات سایهاین هما
  .خواستند با او انجام دهند بردند، درست مثل همان کاري که می که به این سو فرار کرده و مردم را با خود می

  .درست مثل کاري که با کیالن انجام داده بودند

  .دش فوران کرد، و چشمانش پر از اشک شددردي از اعماق وجو

 ".کیالن": در هواي سرد صبحگاه، نجواکنان گفت

اش را کنار گذاشته بود، او در  کیالن رفته بود و این تقصیر او بود؛ او حالت تدافعی. قلبش را دردي جانکاه فرا گرفت
ها رخ داده بود؟ به این آسانی  عت این اتفاقچگونه به این سر. قبال کیالن کوتاهی کرده بود، از او محافظت نکرده بود

چرا بیشتر احتیاط نکرده بود؟ چرا بیشتر . و راحتی؟ آدي به او هشدار داده بود، هشدار داده بود که صدایش خواهند کرد
بوده به اخطارهاي او توجه نکرده بود؟ بارها و بارها در ذهنش، ترس و پریشانی کیالن را به این دلیل که او در کنارش ن

 .مرگ او. درد او. هاي او براي کمک گرفتن از ریچارد التماس. تجسم کرد

کرد، ذهنش سرعت گرفت، سعی کرد تا زمان را به عقب بازگرداند، تا این بار  ناامیدانه، همانطور که گریه می 
اشک . نجاتش بدهد متفاوت از قبل عمل کند، تا صداها را نادیده بگیرد، تا دست کیالن را هم چنان نگه دارد، تا

هم چنان که با گیجی به . صورتش را پوشانده بود و اجازه داد تا نوك شمشیر پایین آمده و روي زمین کشیده شود
هم . مسیر شیبدارِ سنگی به انتها رسیده بود. تر از آن بود که شمشیر را سر جایش بگذارد داد، خسته راهش ادامه می

  .ر مسیر گذاشت، نور سبز، کمرنگ شده و محو شدچنان که به جنگل وارد شده و قدم د

  .ریچارد ایستاد و به پشت سرش نگاه کرد. فردي به آرامی اسمش را زمزمه کرد، صداي یک مرد بود

  . پدرش در زیر نور مرز ایستاده بود
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  ".بذار کمکت کنم. پسرم": پدرش زمزمه کرد

. ن کرده بود و به همه چیز نور خاکستري روشنی داده بودصبحگاه ابرها را روش. ریچارد خیره و مات به او نگاه کرد
  .درخشید، کسی که آغوشش را باز کرده بود تنها رنگ موجود، رنگ سبزي بود که دور پدرش می

  ".تونی بهم کمک کنی تو نمی": ریچارد با صدایی گرفته زمزمه کرد

  ".اون اآلن جاش امنه. اون پیش ماست. تونم چرا، می"

  "جاش امنه؟": می به سمت پدرش برداشتریچارد چند قد

  ".برم پیش اون من تو رو می. بیا. بله، اون جاش امنه"

. هایش سرازیر بود اشک از گونه. کشید ریچارد چند قدمی بیشتر برداشت، نوك شمشیر را پشت سرش روي زمین می
  "تونی منو ببري پیش اون؟ تو واقعاً می". رفت اش باال و پایین می سینه

  ".برم پیش اون من تو رو می. اون منتظرته. بیا. بله پسرم": به نرمی گفتپدرش 

  "تونم پیش اون باشم؟ براي همیشه؟ و من می": حس و کرخت به سمت پدرش حرکت کرد ریچارد بی

  ".براي همیشه": همان صداي آشنا با لحنی اطمینان بخش گفت

  .زد ت پدرش که لبخندي گرم به او میریچارد با خستگی و آرامی به سمت نور سبز برگشت، به سم

پدرش در حالی که . ریچارد وقتی به پدرش رسید، شمشیر حقیقت را باال آورد و آن را به قلب پدرش وارد کرد
 .شکافته شده بود با چشمانی گشاد شده به او زل زد

ي تو رو  ر عزیزم، باید سایهچندین بار دیگه، پد": هاي به هم فشرده پرسید هاي جاري و دندان ریچارد از میان اشک
  "به قتل برسونم؟

 .پدرش تنها سوسویی زد و در هواي کم نور سپیده دم ناپدید شد

ها بر  اشک. رضایتی تلخ جایگزین عصبانیت شد؛ بعد وقتی دوباره چرخید و در مسیر قرار گرفت، آن نیز ناپدید شد
نها را با آستینش پاك کرد و بغضِ موجود در گلویش آ. اش در خطوطی جاري بودند آلود و عرق کرده روي صورت خاك

  .تفاوتی او را احاطه کردند شد، درختان جنگل با بی همانطور که دوباره به مسیر ملحق می. را فروداد
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وقتی این کار را کرد متوجه نور ناشی از سنگ شب در . با رنج و زحمت بسیار، ریچارد شمشیر را در غالفش قرار داد
او ایستاد و سنگ . ، هوا هنوز به قدر کافی تاریک بود تا باعث شود سنگ درخششی ضعیف داشته باشدداخل جیبش شد

  .ي چرمی قرار داد و با این کار نور محوِِ زرد را خاموش کرد صاف را یک بار دیگر خارج کرده و در کیسه

د، انگشتانش از روي پیراهن دندان اش حالتی جدي و نشان از عزمی راسخ پیدا کرد و استوار به جلو حرکت کر چهره
. هایش را شل و آویخته کرد تر از هر آن چیزي که تا به حال تجربه کرده بود، شانه یک تنهایی، عمیق. را لمس کردند

دانست که زندگیش متعلق به خودش نیست، بلکه متعلق به وظیفه و  اکنون می. تمام دوستانش از دست رفته بودند
اي بود تا دیگران از او  او آدم خودش نبود، بلکه مهره. نه چیزي بیشتر، و نه کمتر. تجوگر بوداو جس. مسؤولیتش است

اي داشته باشند که براي او تنها  یک وسیله، به مانند شمشیرش، براي کمک به دیگران، تا که آنها زندگی. استفاده کنند
  .به قدر چشم برهم زدنی بوده

  .یک پیک مرگ. در مرز نداشتاو هیچ فرقی با اشکال سیاه موجود 

  .دانست که باید آن را براي چه کسی به ارمغان ببرد و به خوبی می

-+ ------------  

ارباب صاف و چهار زانو روي چمن جلوي پسرِ خوابیده، نشسته بود، دستانش روي زانوانش و کف آنها رو به باال قرار 
کرد، لبخندي بر لبانش نشسته  یالن در مرز رخ داده بود فکر میگیر ک داشت، در حالی که به اتفاقاتی که براي اعتراف

هاي موجود در باغ را براق و باطراوت  تابید و رنگ گل هاي باالیی می نور خورشید صبحگاهی چلیپاوار از پنجره. بود
به ابروانش خیلی آرام انگشتان دست راستش را به لبانش رساند، سر انگشتانش را لیس زد و بعد به نرمی . کرد می

گیر چه کار خواهد کرد، سبب شده بود  فکر این که با مادر اعتراف. کشید، سپس دست را به استراحتگاه خود بازگرداند
انگشتانش تکانی . ي در حال حاضر برگرداند هایش را آرام کرد و ذهنش را به مسأله نفس. تر شود که تنفسش سریع

  .خورد و چشمان کارل ناگهان باز شد

لبخندي بر روي لبانش بود،  ".بینمت خوشحالم دوباره می. صبح بخیر پسرم": ترین لحن ممکنش گفت ستانهبا دو
  .هرچند که دلیل دیگري براي آن وجود داشت

بعد  "صبح بخیر": کنان گفت ناله. کارل به خاطر نور و روشناییِ روز چندبار پلک زد و چشمانش را تنگ کرد
  ".پدر رال": ش رسید که اضافه کندنگاهش در اطراف گشت و به ذهن

   ".تو خیلی راحت و خوب خوابیدي": رال با لحنی اطمینان بخش به پسرك گفت

  "؟...شما این جا بودید؟ تمام شب"
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  ".من به تو دروغ نمیگم کارل. همون طوري که بهت قول داده بودم تا باشم. تمام شب"

  ".فکر کنم که یه جورایی ترسم احمقانه بود". یین انداختبا خجالت چشمانش را پا ".ممنونم": کارل لبخندي زد

  ".خوشحالم که تونستم این جا بمونم و بهت قوت قلب بدم. کنم به هیچ وجه احمقانه بوده باشه من که فکر نمی"

  ".ست پدرم میگه ترسِ من از تاریکی احمقانه"

دونی، و  تو خیلی عاقلی که اینو می. بگیرهتونه تو رو  توي تاریکی خیلی چیزا هست که می": رال خیلی جدي گفت
  ".پدرت هم باید به خودش لطف کنه و به حرفاي تو گوش بده و از تو یاد بگیره. کنی به خاطر اونا احتیاط می

خب منم همیشه همین فکرو ": کارل ادامه داد. رال با تکان سر تأیید کرد "واقعاً؟": کارل هیجان زده گفت
  ".کردم می

  ".عاً کسی رو دوست داشته باشی، به حرفاش گوش میدياگه تو واق"

  ".پدرم همیشه بهم میگه دهنمو ببندم"

کردم اونا تو رو خیلی  من فکر می. این که میگی خیلی باعث تعجبه". رال سرش را به نشانه عدم رضایتش تکان داد
  ".خیلی دوست دارن

  ".حداقل بیشتر وقتا. خب اونا دوستم دارن"

   ".شناسی تو اونا رو بهتر از من می. ره که تو میگیمطمئنم همینطو"

. او صبر کرد. درخشید موهاي بلند و بلوند ارباب در نور صبحگاهی درخشید؛ رداي سفید رنگش به روشنی می
  .آور حکم فرما شد سکوتی طوالنی و عذاب

  ".اما من واقعاً از این که همش بهم بگن که چی کار بکنم خسته شدم" 

یه پسر . به نظر من تو به سنی رسیدي که بتونی براي خودت فکر کنی و تصمیم بگیري". باال رفتند ابروهاي رال
در حالی که سرش را دوباره با نارضایتی  ".خوب مثل تو، تقریباًیه مرد، و اونوقت بازم اونا به تو میگن که چی کار کنی

گویی آن چه را که   "کنن؟ مثل یه بچه کوچولو رفتار میمنظورت اینه که با تو ": داد، تقریباًپیش خودش گفت تکان می
  .توانست باور کند از کارل شنیده بود نمی

: کارل براي تأیید این حرف، با عالقه سري تکان داد، بعد به ذهنش رسید که این تفکر را تصحیح کند و گفت
  ".هرچند بیشتر اوقات با من خیلی خوبن"
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  ".باعث شد خیالم راحت بشه. این خوبه". فقت تکان دادرال با کمی سوءظن سرش را براي موا

تونم بهتون یه چیزو بگم، پدر و مادرم به خاطر این که این قدر دیر  اما می": کارل به نور خورشید نگاه کرد
  ".شن تر می گردم خونه از یه زنبور وحشی هم دیوونه برمی

  "؟شن گردي خونه عصبانی می اونا به خاطر زمانی که تو برمی"

پدرم منو با . مادرم حسابی عصبانی شده بود. کردم و دیر برگشتم خونه یه بار داشتم با دوستم بازي می. البته"
  ".گفت این تنبیه به خاطر این بوده که اونا رو نگران کرده بودم اون می. کمربندش کتک زد

عد روي پایش بلند شد و پشتش را به دارکن رال سرش را پایین انداخت، ب "کمربند؟ پدرت تو رو با کمربندش زد؟"
  ".دونستم بودن با اونا این جوریه من اصالً نمی. م کارلمتأسفمن ". پسر کرد

اونا منو دوست . خودشون اینو گفتن. خوب این به خاطر اینه که اونا منو دوست دارن": کارل شتابزده اضافه کرد
به نظر شما این ": کارل اخمی کرد و پرسید. به پسرك بودرال هم چنان پشتش  ".دارن و من باعث شدم تا نگران بشن

   "نشونه عشق و توجه اونا نسبت به من نیست؟

ي نگران  رال انگشتانش را لیس زد و آنها را روي ابروها و لبانش کشید، بعد به پسر رو کرد و دوباره روبروي چهره
  .پسرك بر زمین نشست

  "تو سگ داري؟". توانست آن را بشنود ه سختی میصدایش به قدري آرام بود که پسر ب "کارل،"

  ".من اونو از وقتی یه توله بود داشتم. اون دختر خوبیه. 1تینکر. البته": او سري تکان داد و گفت

   "و آیا این تینکر تا حاال گم شده، یا فرار کرده؟": رال با لبخند نام سگ را دوباره تکرار کرد و گفت "تینکر"

ولی همیشه . خب، آره، یه چند بار قبل از این که بزرگ بشه". درهم کشید و به فکر فرو رفتکارل ابروهایش را 
  ".گشت روز بعدش برمی

  "شد؟ شدي؟ وقتی اون گم می رفت، تو نگران می وقتی سگت می"

  ".خب البته"

  "چرا؟"

  ".چون من دوستش داشتم"

                                                           
1 Tinker 
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  "خب وقتی تینکر روز بعد برگشت، تو چی کار کردي؟. که این طور"

  ".من بلندش کردم و بغلش کردم و تو بغلم نگهش داشتم"

  "تو تینکر رو با کمربندت نزدي؟"

  " !نه"

  "چرا نه؟"

  "!چون من دوستش دارم"

  "اما تو نگرانش شده بودي، مگه نه؟"

  ".آره"

  ".پس تو وقتی تینکر برگشت، چون دوستش داشتی و نگرانش شده بودي، بغلش کردي"

  ".آره"

گشت، تو  خب اگه وقتی تینکر پیش تو برمی. که این طور". ت، چشمانش جدي و محکم بودرال کمی عقب نشس
  "کرد؟ کنی اون چی کار می زدي، فکر می اونو با کمربندت می

. خواست برگرده که از دست من کتک بخوره اون دیگه دلش نمی. گشت ي بعد دیگه برنمی بندم دفعه شرط می"
  ".یش کسایی که اونو دوست داشته باشنرفت یه جاي دیگه، پ احتماالً می

  ".که این طور": دار گفت رال با لحنی معنی

سرانجام، رال دستش را دراز . کرد رویش را از رال برگرداند درحالی که گریه می. هاي کارل جاري شد اشک از گونه
  .کرده و موهاي پسرك را نوازش کرد

وام بدونی که وقتی کارمون این جا تموم شد و تو دوباره برگشتی خ اما می. خواستم ناراحتت کنم م کارل، نمیمتأسف"
تو پسر خوبی هستی، یه مرد جوان خوب، و من . خونه، اگه احتیاجی به یه خونه داشتی، همیشه درِ اینجا براي تو بازه

نان دارم که خوام بدونی که من به تو اطمی و می. هم تو و هم تینکر. شم اگه تو این جا پیش من بمونی خوشحال می
  ".تونی بیاي و بري تونی خودت براي خودت فکر بکنی، و هر طور که بخواي می می

   ".ممنونم پدر رال": کارل با چشمانی خیس به او نگاه کرد

  "خب، حاال نظرت درمورد یکم غذا چیه؟". رال لبخند گرمی زد
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  .کارل سرش را به نشان موافقت تکان داد

  ".ه بخواي داریمخواد؟ ما هرچی ک چی دلت می"

 ".این غذاي مورد عالقه منه. من کیک تمشک دوست دارم". اي فکر کرد و لبخند به صورتش بازگشت کارل لحظه
لبخند بزرگی به  ".اما اجازه ندارم اونو به عنوان صبحانه بخورم". چشمانش را به زمین دوخت و لبخندش ناپدید شد

  ".گردم زود برمی. میرم بگیرم و برات بیارمش. شد یه کیک تمشکخب پس ". او بلند شد. صورت دارکن رال نشست

هنگامی که به . کردند رفت هاي تاك آن را پنهان می ارباب بعد از گذشتن از حیاط به سمت درب کوچکی که شاخه
ریک شود آن نزدیک شد، در برایش باز شد، دست بزرگ دمین نس آن را تا زمانی که رال از در عبور کرده و وارد اتاق تا

ر کرده بود اي کوچک می بوي بد یک نوع فرنی که درون دیگی آهنی بر روي کوره. نگه داشت جوشید، درون اتاق را پ .
  .دو نگهبان ساکت در برابر دیوار آن سمت اتاق ایستاده بودند و درخششی از عرق آنها را پوشانده بود

  ".ت شما رو جلب کردهارباب رال، مطمئنم که پسر موافق": دمین سرش را خم کرد

از اون آشغالی که تو ". دستی به ابروانش کشید ".همین پسر کارشو خوب انجام میده". رال سر انگشتانش را لیسید
 ".دیگ هست یه کاسه بریز تا سرد بشه

 .اي مفرغی برداشت و با قاشقی چوبی شروع کرد به ریختن فرنی از دیگ به داخل کاسه دمین کاسه

پس من میرم تا مراتب احتراممون رو به ملکه ". گونش آمد لبخندي شریرانه به صورت آبله "تبه،اگه همه چی مر"
  ".میلنا ابراز کنم

  ".خوبه، بین راه یه سر هم به اژدها بزن و بهش بگو الزمش دارم"

  ".اون از من خوشش نمیاد". اي از کشیدن فرنی دست برداشت دمین لحظه

دونه که اگه صبرم  می. خوره کس خوشش نمیاد، اما نگران نباش، دمین، تو رو نمی اون از هیچ": رال به آرامی گفت
  ".کنم لبریز بشه، چه کار می

  ".احتماالً از من بپرسه که شما کی بهش احتیاج دارید". دمین دوباره مشغول کشیدن فرنی شد

اون باید هر . بگو که من اینو گفتم این به اون هیچ ربطی نداره، و بهش": ي چشم به او نگاهی انداخت رال از گوشه
از . رال چرخید و از شکافی کوچک به بیرون نگاه کرد ".وقتی که من بخوام بیاد و تا وقتی که آماده بشم منتظر بمونه

  ".خوام که ظرف دو هفته تو برگشته باشی اینجا اما می". شد میان شاخ و برگ درختان، یک طرف سر پسرك دیده می

 "اما واقعاً الزمه با پسرك این همه وقت گذروند؟. دوهفته، بسیار خوب": نی را پایین گذاشتي فر دمین کاسه
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ممکنه زمان زیادتري هم ببره، . اگه بخوام از دنیاي زیرین برگردم الزمه". کرد رال همچنان از درون شکاف نگاه می
بیارم، باید وفاداري بی چون و چرا و من باید اعتماد کامل اونو بدست . خواد زمان ببره، مهم نیست هرچقدر می

  ".ش رو داشته باشم خالصانه

ي کاري  همه". رال سرش را برگرداند ".ما یه مشکل دیگه هم داریم". دمین شصتش را به کمربندش قالب کرد
 "گردي؟ افتی اینور و اونور و دنبال مشکالت می که تو انجام میدي همینه، دمین؟ راه می

 ".هام باقی بمونه سرم روي شونهاین کار باعث میشه "

  ".پس زود باش بگو ببینم چیه"آهی کشید،  ".همینطوره دوست من، همینطوره": رال لبخندي زد

هایی رسید که ابر ردیاب ممکنه ناپدید شده  دیشب به من گزارش". دمین وزنش را روي پاي دیگرش انداخت
  ".باشه

 "ناپدید شده باشه؟"

یک طرف صورتش را خاراند و ادامه  ".هاي مخفی شدن پدید شده باشه، یه چیزي تو مایهخب، نه این که کامالً نا"
  ".اونا گفتن که ابرها جمع شدن و اونو مخفی کردن": داد

  .دمین با سردرگمی ابرو درهم کشید. رال خندید

هاي  من از حیله رسه که اون ابر رو دیده و خواسته براي رنجوندن به نظر می. کار دوستمون، جادوگر پیر هست"
  ".اصالً مهم نیست. این یکی مشکلی نیست، دوست من. قابل انتظار بود. کوچیکش استفاده کنه

تر از اون  تونه مهم به جز آخرین جعبه، چه چیزي می. ارباب رال، قرار بود شما این طوري کتاب رو پیدا کنید"
  "باشه؟

کتاب خیلی هم مهمه، براي همینم من فقط به یه ابر  .من گفتم ابر مهم نیست. من نگفتم که کتاب مهم نیست"
  "کنی من چه شکلی ابر رو به سایفرِ پسر وصل کردم؟ دمین، فکر می. کنم ردیاب اعتماد نمی

  ".هایی غیر از جادو هست، ارباب رال استعداد من توي زمینه"

ل از این که پدرم توسط اون ها پیش، قب سال. کامالً درسته، دوست من": رال سر انگشتانش را لیسید و گفت
اون سعی کرد تا . هاي شمرده شده گفت هاي اوردن و کتاب سایه جادوگر پلید کشته بشه، پدرم به من راجع به جعبه

رال به  ".اون بیشتر مرد عمل و جنگ بود. ي کافی مطالعه نکرده بود خودش شخصاً اونا را بدست بیاره، اما به اندازه
ي کافی  ولی به اندازه. اون دانش مورد نیاز رو نداشت. ي من خیلی شبیه تو بود، دوست گنده". چشمان دمین نگاه کرد
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تونی هرتعدادي از دشمن رو  دانا بود تا به من برتري عقل بر شمشیر رو یاد بده؛ این که چطور با استفاده از عقلت می
صورتش . رال مشتش را روي میز کوباند ".رسیدبعد به قتل . ها رو به تعلیم من واداشت اون بهترین معلم. شکست بدي
تر مطالعه کردم، براي سالیان طوالنی، تا  بنابراین من بیشتر و سخت". اي خودش را آرام کرد بعد از دقیقه. قرمز شده بود

 بلکه من بتونم جایی که پدرم شکست خورده پیروز بشم و خاندان رال رو به جایگاهی که حقشه، به حکمرانی بر تمامی
  ".ها، برگردونم سرزمین

 ".ارباب رال، شما از مرز باالترین آرزوهاي پدرتون هم فراتر رفتید"

هام،  در بین مطالعه". داد، نگاهی دوباره از میان شکاف انداخت و در حالی که ادامه می. رال لبخندي کوچک زد
یانه بود، اون طرف مرز، اما من کتاب توي سرزمین م. هاي شمرده شده کجا مخفی شده متوجه شدم که کتاب سایه

براي همین یه حیوون وحشی . هنوز توانایی سفر به دنیاي زیرین براي رفتن به اونجا و به دست آوردن کتاب رو نداشتم
  ".محافظتی فرستادم تا از طرف من مراقب کتاب باشه، تا روزي که من خودم بتونم برم و کتاب رو آزاد کنم

قبل از این که بتونم کتاب رو به ". اش بود دمین برگشت، نگاهی تاریک روي چهرهاو راست ایستاد و به سمت 
اون به عنوان . کتاب من رو. دست بیارم، مردي به نام جورج سایفر حیوون محافظ رو کشته بود و کتاب رو دزدیده بود

اون حیوون توسط جادو فرستاده یه کار بسیار احمقانه، چرا که . غنمیت، یکی از دندوناي حیوون رو با خودش برده بود
  ".تونم جادوي خودمو پیدا کنم و من می". ابرویی باال انداخت "شده بود، جادوي من؛

هاي اوردن رو  بعد از این که جعبه". رال انگشتانش را لیسید و آنها را به لبش کشید و بدون توجه به جایی خیره شد
زمان زیادي برد، اما . اون موقع بود که فهمیدم کتاب دزدیده شده. وارد بازي کردم، براي به دست آوردن کتاب رفتم

رال  ".گفت که کجاست بدبختانه، کتاب دیگه دست اون نبود و به من نمی. باالخره فهمیدم چه کسی اونو دزدیده
خندي دمین نیز در پاسخ لب ".من کاري کردم تا به خاطر این که به من کمک نکرده رنج بکشه". لبخندي به دمین زد

 ".اما با خبر شدم که دندون رو به پسرش داده". زد

  ".پس این طوري بود که فهمیدید سایفرِ پسر، کتاب رو داره"

این طوري . و اون دندون رو هم همراه خودش داره. دست ریچارد سایفر هست هاي شمرده شده  آره، کتاب سایه"
ه دندونی که پدرش بهش داده بود قالب کردم، دندونی که بود که تونستم ابر ردیاب رو بهش وصل کنم، من ابر رو ب

اي بود که باید بهشون رسیدگی  باید کتاب رو قبل از این به دست میاوردم، اما مسائل زیاد دیگه. جادوي منو داشت
اما  .فقط براي آسودگی خیال. فقط براي این که در این بین رد پسر رو داشته باشم، ابر رو بهش قالب کردم. کردم می

ابر اهمیت خیلی کمی . تونم کتاب رو هر وقت که بخوام بدست بیارم این مسأله دیگه حل شده به حساب میاد؛ من می
  ".تونم با دندون رد اونو پیدا کنم من می. داره



                           

  قانون اول جادوگري: شمشیر حقیقت                     
  کتاب سایت کرم ي کاري از تیم ترجمه                        

  

  

  ٢٨۶  

قوسی به ابرویش  ".بچشش ببین به حد کافی سرد شده یا نه". ي فرنی را بلند کرد و به دست دمین داد رال کاسه
  ".خواد به پسرك آسیبی برسونم دلم نمی" .داد

داد و نگهبان هم بدون هیچ    ها کاسه را به یکی از نگهبان. دمین کاسه را بو کشید و از بوي بد، بینیش را باال کشید
 .ي تأیید تکانی داد سرش را به نشانه. اعتراضی آن را گرفت و یک قاشق از فرنی خورد

 ".تونید اون یا کتاب رو پیدا کنید اون وقت شما نمی. نه یا به راحتی بندازدش دورامکان داره سایفر دندون رو گم ک"
کنم منو براي این حرفم  خواهش می". زد، سرش را فروتنانه در مقابل ارباش خم کرده بود دمین در حالی که حرف می

  ".رسه شما خیلی چیزا رو به شانس واگذار کردید ببخشید ارباب رال، اما به نظر می

اي هم  هاي دیگه من راه. کنم، اما نه به شانس ها دمین، من بعضی چیزا رو به سرنوشت واگذار می بعضی وقت"
  ".براي پیدا کردن ریچارد سایفر دارم

شم که چرا  حاال متوجه می". شد کرد، آرام می هاي رال فکر می دمین نفس عمیقی کشید، و همینطور که به حرف
  ".دونستم چیزا رو نمیمن این . شما نگران نیستید

براي . هاي تو رو طی کردیم، دمین ما به سختی حتی یه قدم از مسیر ندونسته". ي وفادارش اخم کرد رال به فرمانده
دمین، تو از بچگی تا حاال برام دوست "تر شد،  اش مالیم چهره ".کنی، نه من به تو همینه که تو به من خدمت می

تر زیادي دارم که باید بهشون رسیدگی کنم،  من مسائل با اهمیت. کنم وع رو باز میخوبی بودي، براي همین برات موض
دونم که کتاب کجاست  من می". با دستش به پسرك اشاره کرد ".مثل این. تونن منتظر بمونن مسایل جادویی که نمی

کنم که انگار ریچارد  قضیه نگاه می فعالً، این طور به. هر وقت بخوام، کتاب توي دستامه. هام کامالً واقفم و به توانایی
  "حاال راضی شدي؟". رال به جلو خم شد ".کنه سایفر اونو براي من توي یه جاي امن نگهداري می

کنم توجه داشته  خواهش می". دوباره نگاهش را باال آورد ".بله، ارباب رال". دمین چشمانش را به زمین دوخت
ها  شما حقیقتاً ارباب تمام سرزمین. کنم هامو عنوان می خوام، نگرانی و میباشید که من چون پیروزي و موفقیت شما ر

من از . تنها آرزوي من اینه که بخشی از رسیدن به پیروزي شما باشم. ما همگی نیاز به راهنمایی شما داریم. هستید
  ".ترسم، جز این که باعث شکست شما بشم هیچ چیز نمی

ي موهاي سیاه در میان موهاي  اي و به دسته هن دمین قرار داد، به صورت آبلههاي پ دارکن رال، دستش را دور شانه
دستش را برداشت و کاسه را از روي میز بلند  ".کاش افراد بیشتري مثل تو داشتم، دوست من". بلوندش نگاهی انداخت

لبخند  ".هم احضار کنیدر ضمن یادت نره اژدها رو . حال برو و به ملکه میلنا، پیمان اتحاد ما رو برسون". کرد
  ".و نزار بازیگوشیت باعث دیر کردنت بشه". کوچکش دوباره بازگشت
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مرد درشت اندام از در پشتی  ".به خاطر افتخار خدمتگذاري به شما متشکرم، ارباب رال": دمین سرش را خم کرد
  .آهنگري باقی ماندنددر اتاق کوچک و گرم    ها نگهبان. خارج شد و رال همزمان از در دیگر وارد باغ شد

ي برنجی بود که  شیپور تغذیه دهنده یک لوله. رال سر راهش، شیپور تغذیه دهنده را برداشت و به سراغ پسر رفت
ها قرار  انتهاي بزرگش روي دو پایه تا قد شانه. اي بزرگ در یک سمت دهانه کوچکی داشت، و در طرف دیگر دهانه

روي  اش روبه رال طوري شیپور را بر زمین گذاشت که دهانه. ن به پایین جاري شودداشت، براي این که فرنی بتواند از آ
  .کارل قرار گرفت

  "این چیه؟ یه شیپور؟": کارل چپ چپ نگاهی به آن کرد و گفت

. کنی این بخشی از مراسمیه که تو هم توش شرکت می. ست این یه شیپور تغذیه دهنده. بله، درسته، آفرین کارل"
تو دهنت رو اون . ترین راه براي غذا خوردنه کردن، این جالب اي که قبالً به مردم کمک می ن جوان دیگهبه نظر مردا
  ".ریزم ذاري و من از این باال برات غذا می پایین می

   "واقعاً؟": کارل با شک پرسید

آوردم که تازه آره، و حدس بزن چی شده، من برات یه کیک تمشک تازه ": رال لبخندي اطمینان بخش زد و گفت
  ".از تنور دراومده و گرمه

  . او مشتاقانه دهانش را در انتهاي شیپور قرار داد " !عالیه": چشمان کارل برقی زد

. وار باالي کاسه چرخاند تا طعم آن را عوض کند و بعد نگاهش را روي کارل پایین آورد رال سه بار دستش را دایره
  ".ه از توي شیپور رد بشه، امیداورم از نظر تو اشکالی نداشته باشهمن مجبور شدم اونو خردش کنم تا بتون"

کارل با لبخندي این را گفت و بعد دوباره دهانش را به انتهاي شیپور  ".کنم منم همیشه اونو با چنگالم خرد می"
  .چسباند

  .را خوردوقتی که به دهان کارل رسید، او مشتاقانه آن . رال کمی از فرنی را به درون شیپور ریخت 

  "!بهترین کیکی هست که تا حاال خوردم  !خیلی عالیه"

ترسیدم به خوبی مال  می. العمل مال خودمه این دستور. شنوم خوشحالم اینو می": رال با لبخندي خجالتی گفت
  ".مادرت نشه

  "تونم بازم بخورم؟ می. این خیلی بهتره"

    ".پیش پدر رال، همیشه بازم وجود داره. البته پسرم"
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  فصل بیست و یکم

  

شد بررسی کرد و امیدش  ریچارد با خستگی سطح زمین را در جایی که مسیر در انتهاي سراشیبی دوباره شروع می
ي کمی از باالي سرش با سرعت زیاد حرکت  همانطور که وحشتزده و ناامید بود، ابرهاي تیره با فاصله. محو شد

به ذهنش رسیده بود که شاید کیالن . باریدند ن را بر پشت سرش میکردند و گه گاه قطراتی سرد و درشت از بارا می
کیالن . موفق شده بوده از تنگه عبور کند، این که کیالن فقط از او جدا شده بوده و خودش به راهش ادامه داده

بایست قادر  یاو م. داشت بایست او را سالم نگه می استخوانی را که آدي به او داده بود همراه داشت و آن استخوان می
اما از طرفی ریچارد هم دندان را با خود داشت و آدي به او گفته بود که او نیز دیده . بوده باشد تا از تنگه عبور کند
ها تا موقع تاریکی هوا در کنار  رسید؛ سایه به نظر عجیب می. ها به دنبال آنها آمده بودند نخواهد شد، با این حال سایه

  چرا آنها قبالً به دنبالشان نیامده بودند؟. نکرده بودندي تکه شده حرکتی  صخره

فرسودگی و ناامیدي دوباره او را در بر گرفت . براي مدتی زیاد هیچ چیزي از تنگه عبور نکرده بود. هیچ ردپایی نبود
شدن از تنگه  ي راه و دور داد، گویی او را به ادامه وار تکان می اش را تازیانه ي باد شنل جنگلی زده هاي یخ و دست

  .تمام امیدها از دست رفته بود؛ یک بار دیگر به سوي جاده و به سوي سرزمین میانه رو کرد. کند تشویق می

  .تنها چند قدم برداشته بود که فکري ناگهان متوقفش کرد

کرده که  اگر کیالن از او جدا افتاده باشد و اگر فکر کرده که دنیاي زیرین ریچارد را گرفته است و اگر فکر می
  داد؟ به تنهایی؟ ریچارد را از دست داده و تنهاست؛ آیا باز هم راه خود را به سمت سرزمین میانه ادامه می

  .نه

  .گشت پیش جادوگر بازمی. گشت بازمیحتماً  کیالن. نه. ریچارد به سمت گذرگاه چرخید

به کمک احتیاج داشت و براي همین بود  او. اي نداشت که به تنهایی به سرزمین میانه برود براي کیالن هیچ فایده
  .بدون وجود جستجوگر، تنها امید، جادوگر بود. آمده بود که از ابتدا به وستلند

ها جنگیده و کیالن را گم کرده بود،  ریچارد جرئت نکرد که این فکر را کامالً باور کند، ولی تا جایی که با سایه
با فراموش کردن . ررسیِ آنجا و مطمئن شدن به راه خود ادامه دهدتوانست بدون ب او نمی. زیادي نداشت ي فاصله

  .خستگی زیادش ناگهان با سرعت به داخل تنگه بازگشت

ها جنگیده  با دنبال کردن رد پاهاي خودش، در زمانی کوتاه جایی که با سایه. آمد گفت نور سبز بازگشتش را خوش
ریچارد از این . به اطراف حرکت کرده و بیانگر داستانِ نبرد او بودند هاي سراشیبی جاي پاهایش در گل. بود را پیدا کرد
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ها و عقب و جلو  او تمام چرخیدن. که چه مقدار زمین را در طول نبردش مورد استفاده قرار داده بود شگفت زده شد
  .وردآ اما از طرفی او چیز زیادي از نبرد به جز قسمت آخرش به خاطر نمی. ها را به یاد نداشت رفتن

ردپاي هر دوي آنها باهم، و بعد ردپاي کیالن، . گشت را یافت با شوکی ناشی از شناختن، چیزي که به دنبالش می
تپید، به شدت امیدوار بود، امیدوار بود که ردپاها به  کرد، قلبش به شدت می همانطور که ردپاها را دنبال می. به تنهایی

ردپاهاي کیالن براي مدتی سرگردان . مه زده و آنها را بررسی و لمس کردروي زمین چمبات. داخل دیوار منتهی نشوند
در جایی که ردپاي هردوي . در اطراف چرخیده بود، ظاهراً گیج و آشفته و بوده و بعد ردپاها متوقف شده و برگشته بود

  .آنها از سمت دیگر آمده بود، یک جفت ردپا در جهت عکس حرکت کرده بود

  .ردپاهاي کیالن

در . درخشید نور سبز با هیجان دور او می. ارد به سرعت ایستاد، تنفسش سریع شد و ضربان نبضش باال رفتریچ
تقریباًتمام شب طول کشیده بود که آنها به زحمت از تنگه عبور . توانسته دور شده باشد این فکر بود که کیالن چقدر می

  .دانست او می. هاي موجود در گل نگاه کردبه ردپا. دانستند که مسیر کجا بوده اما آنها نمی. کنند

ي زِد، هنگامی که پیرمرد داشت  اي از گفته خاطره. توانست در راه برگشت محتاط باشد رفت؛ نمی باید سریع می
باکی مورد نیاز براي پیروزي را  جادوگر گفته بود که قدرت خشم به تو شجاعت و بی. داد یادش آمد شمشیر را به او می

  .دخواهد دا

خشم و . هنگامی که جستجوگر شمشیرش را کشید، صداي زنگ فلز در هواي کم نور صبحگاهی طنین انداز شد
در حالی که از . اي تأمل، ریچارد به دنبال ردپاها شتافت و مسیر را دنبال کرد بدون لحظه. عصبانیت درونش جاري شد
سو  پیچیدند و این وقتی ردپاها به چپ و راست می. آوردند دوید دیوارهاي اطرافش به او فشار می میان مه سرد و نمور می

سو، وزنش را به سمت دیگر و در جهت  کاست، بلکه تنها با قرار دادن پایش به یک شدند، از سرعتش نمی سو می و آن
  .کرد مسیر منحرف می

دو بار در طول راه . ور کندي صبح از تنگه عب شد تا قبل از نیمه هایی متناسب، موفق می با حفظ سرعتی مداوم و قدم
رسید که از  آنها نه حرکتی کرده بودند و نه حتی به نظر می. اي برخورد کرده بود که در جایی از جاده معلق بود به سایه

ها با وجود این که صورتی نداشتند، ولی  سایه. ریچارد با شمشیر در دست از میان آنها عبور کرد. وجود او آگاه باشند
  .رسیدند شدند، شگفت زده به نظر می وزه کشان دو تکه میهنگامی که ز

در . دار رفت و با لگد، یک چنگ زن را از سر راه به کناري زد شکاف ي بدون کم کردن سرعتش، به داخل صخره
او غرق خوشی و آسودگی بود که رد پاهاي کیالن تمام مسیر را طی کرده . طرف دیگر صخره ایستاد تا نفسی تازه کند

دانست  ریچارد می. شد، ولی اهمیتی نداشت حاال، با بازگشت به مسیر جنگلی، دیدن رد پاهاي کیالن دشوارتر می. دبودن
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کرد از خوشحالیِ این که کیالن  احساس می. دانست که از داخل تنگه سالم عبور کرده است رود و می که او به کجا می
  .خواهد گریه کند زنده است می

شود؛ مه هنوز فرصت نکرده بود تا جاي پاهاي کیالن را همانند بار اولی که  تر می نزدیک دانست که به کیالن می
بایست به جاي این که از دیوارها براي پیدا کردن  وقتی که هوا روشن شده بود، کیالن می. آنها را پیدا کرده بود بپوشاند

بایست خیلی وقت پیش به او  نه ریچارد میراهش استفاده کرده باشد، ردپاهاي خودشان را دنبال کرده باشد و گر
توانست از او یک زن  ریچارد هنوز می. ریچارد با خود فکر کرد، آفرین دختر خوب، از مغزت استفاده کردي. رسید می

  .راهنماي جنگل خوب بسازد

یستادن و زمان را براي ا. را بیرون نگه داشته بود) و خشمش(کرد و شمشیر  ریچارد به سرعت در مسیر حرکت می
لی می شد سرعتش را کم کرده و به پایین  گشتن به دنبال رد پاهاي کیالن هدر نداد، بلکه هر وقت زمین نرم یا گ

اي کوچک و بدون پوشش گیاهی  بعد از دویدن از روي زمینی باتالقی، به محوطه. انداخت تا بررسی کند نگاهی می
چیزي دید که باعث . گذشت نگاهی با عجله انداخت از آن زمین می هنگامی که. شدند رسید که رد پاها در آن دیده می

. ها و زانوانش به دقت به رد پاها نگاه کرد بر روي دست. شد از دیدنش به قدري ناگهانی بایستد که روي زمین افتاد
 .چشمانش درشت شدند

تر از جاي پاهاي کیالن  بزرگهاي مردي بود که حدوداً سه برابر  بر روي قسمتی از رد پاهاي کیالن، جاي چکمه
  .آخرین مرد از گروه چهارنفره. دانست که ردپاها به چه کسی تعلق دارد ریچارد بدون هیچ شکی می. بود

ها به صورت مبهم از  ها و صخره شاخه. اي درنگ شروع به دویدن نمود خشم او را سر پا ایستاند و بدون لحظه
این بود که در مسیر بماند و از وارد شدنِ اتفاقی به داخل مرز اجتناب کند،  اش تنها نگرانی. گذشتند جلوي دیدگانش می

تواند به کیالن  دانست اگر خودش را به کشتن دهد نمی نه به خاطر ترس از جان خودش، بلکه به این خاطر که می
شد  م جادو باعث میخش. سوختند هایش در جستجوي هوا می رفت، ریه اش باال و پایین می درحالی که سینه. کمک کند

 .تا به خستگی و کمبود خوابش توجهی نکند

براي . رفت، در پایینِ سمت دیگر کیالن را دید اي باال می در حالی که به سختی به سمت نوك یک برآمدگیِ صخره
یک  کیالن در سمت چپ ایستاده بود، پاهایش را از یکدیگر باز کرده و دوال شده بود و پشتش به. اي خشکش زد لحظه

اضطراب و . آخرین مرد گروه چهارنفره روبروي کیالن و در سمت راست ریچارد ایستاده بود. اي بود دیواره صخره
کاله زره زنجیربافش موهاي . درخشید یونیفرم چرمیِ مرد در رطوبت می. وحشت به سرعت در خشم ریچارد نفوذ کرد

. ي بزرگش باال آمد و عضالت دستش برجسته شدند ره کردههاي گ شمشیرش به همراه مشت. بلوندش را پوشانیده بود
  .مرد فریاد نبردي را سر داد

  .خواست کیالن را بکشد او می
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درحالی . "!نه"پرید فریاد کشید  با خشمی کشنده همانطور که از روي صخره می. غضب در ذهن ریچارد منفجر شد
وقتی به زمین برخورد کرد نیروي فشرده . قیقت را باال آوردکه هنوز میان زمین و هوا قرار داشت با دو دستش شمشیر ح

شمشیر با حرکت سریعش صفیر . اش را آزاد کرد، شمشیر را در حرکتی قوسی شکل از عقب به جلو تاب داد شده
آید، به  وقتی دید که شمشیر ریچارد به سویش می. هنگامی که ریچارد به زمین برخورد کرد مرد برگشته بود. کشید می
هاي مچ و دستش صداي پاقی ایجاد  با این حرکت سریع، تاندون. رعتی رعدآسا شمشیرش را به حالت دفاعی باال آوردس

  .کردند

  .رفت مانند این که در رویا باشد این صحنه را تماشا کرد ریچارد در حالی که شمشیرش به جلو می

جادو با احساس . آن را مرگبارتر کند. حرکت دهدتر  تر و حقیقی هر ذره از نیرویش صرف این شد که شمشیر را سریع
شمشیر جستجوگر مسیر . ریچارد نگاهی سخت از شمشیرِ مرد به چشمان آبی کمرنگ او انداخت. نیاز او طغیان کرد

مرد شمشیرش را مستقیم باال آورد . کشید ریچارد صداي خودش را شنید که هنوز داشت فریاد می. نگاهش را دنبال کرد
  . ا منحرف کندتا ضربه ر

اي آزاد شد که پیش از این  خشمش، همان جادو، به گونه. در دید ریچارد هر چیزي که در اطراف مرد بود محو شد
ریچارد فراتر از هر استداللی بود، فراتر . توانست خون مرد را از او دریغ کند هیچ قدرتی بر روي زمین نمی. سابقه نداشت

  .او مرگی بود که به زندگی فراخوانده شده بود. اي دیگر براي زندگی کردن انگیزه از هر نیاز دیگري، فراتر از هر

  .تمام نیروي زندگیِ ریچارد تنفري مرگبار را بر روي حرکت شمشیرش متمرکز کرد

کرد، همانطور که نگاهش را روي  گردنش احساس می ي در حالی که یک تپش قلبش را در عضالت منقبض شده
ي پیرامونی دید خود شمشیر را تماشا کرد، آن را تماشا  ت کرده بود، با شعفی ناشی از انتظار در زاویهچشمان آبی مرد ثاب

ي مسیرِ به شدت طوالنی را با حرکتی قوسی و یکدست طی کرد و در نهایت به شمشیر باال  کرد که باالخره باقیمانده
به آرامی، در . گرفت دید که به آرامی صورت میجزئیات متالشی شدن شمشیر دشمن را . ي دشمن برخورد کرد آمده

ي شمشیرِ مرد آزادانه در هوا بلند شد، با چرخش به پیش رفت؛ سطح  شده  انفجاري از قطعات سوزان، قسمت اصلی تکه
ي آن در هر یک از سه چرخشی که داشت برقی از نور را منعکس کرد؛ و پس از آن شمشیر جستجوگر با  صیقل زده

ي آن، به سر مرد رسید، با زره زنجیرباف برخورد کرد و باعث شد که سر  شم جستجوگر و جادوي پشتوانهتمام قدرت خ
هاي زنجیرِ زره را منفجر کند و در سطح چشمان مرد در  مرد تنها کمی خم شود قبل از این که شمشیر میان حلقه

  . سرش فرو رود و هوا را با رگباري از قطعات فوالد و زنجیر پر کند

هایی  انفجاري که باعث شد ریچارد با احساس موجی از نشاط، تکه. بحِ مه آلود با انفجاري از مه قرمز طلوع کردص
شدند، شمشیر را تماشا کند که مسیر خود  وار به اطراف پرتاب می از موهاي بلوند، استخوان و مغز را تماشا کند که دیوانه

کرد، سفر  ي دشمن را پاك می ي متالشی شده هاي جمجمه ن تکهداد، آخری را در میان هواي سرخ رنگ ادامه می
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داد و در همین زمان بدن مرد تنها با گردن، فک و کمی باالتر از آن، شروع به افتادن کرد،  چرخشی خود را ادامه می
ی سخت به هایش معدوم شده باشند و چیزي نباشد که بدن را سرپا نگاه دارد و در نهایت با تکان گویی تمام استخوان
هایی بلند قوس برداشته و بر روي زمین  قطراتی از خون در هوا معلق بودند که نهایتاً به شکل رشته. زمین برخورد کرد
ریختند و طعم سوزان رضایت را در دهان فاتح، جایی که در هنگام فریاد زدنِ خشمش مقداري از آن  و روي ریچارد می

ها ریخته شد و همزمان قطعات ریز فوالد  خون بیشتري از درون بدن به روي خاك. آوردند پایین آمده بود، به ارمغان می
از زره زنجیرباف و شمشیر متالشی شده بر زمین بارید، دیگر ذرات فوالد و استخوان که پرواز کنان در هوا از باالي سر 

ور استخوان و مغز و خونی ریچارد گذشته بودند در پشت سرش بر سطح صخره پخش و پاشیده شدند و بازهم همین ط
  .داد ریخت و به همه چیز رنگ قرمز پر رنگ می بود که در هوا معلق بود و نهایتاً در همه جا بر زمین می

پیک مرگ، پیروزمندانه در مقابل هدف تنفر و خشمش ایستاده بود، غرق در خون و افتخاري لذت بخش که پیش از 
دوباره شمشیر را به جلویش آورد و وجود هرگونه . رفت ف باال و پایین میاش از شع سینه. این تصورش را نکرده بود
 .هیچ خطري نبود. تهدیدي را بررسی کرد

  .و بعد دنیا بر رویش فرو ریخت

ریچارد نگاهی شگفت زده و چشمانی درشت شده را بر . تمام محیط اطراف به سرعت دوباره جلوي چشمش برگشت
  .را به زانو درآورد، درونش را شکافت و او را خم کردي کیالن دید و سپس درد او  چهره

  .شمشیر حقیقت از دستانش افتاد

بدتر این که او مردي را . او یک مرد را کشته بود. درك ناگهانی از این که چه کاري کرده بود درونش را شکافت
ظت کند، او خواسته بود که خواست از یک زندگی دیگر محاف اهمیتی نداشت که او می. خواست بکشد کشته بود که می

  .ممکن نبود به چیزي اجازه دهد تا او را از کشتن بازدارد. او از این کار لذت برده بود. بکشد

. شد کرد، در ذهنش دوباره و دوباره تکرار می ي شمشیرش که با انفجاري از میان سر مرد عبور می خاطره
  .توانست آن را متوقف کند نمی

دهانش باز بود ولی . از این هرگز تجربه نکرده بود، بازوانش را محکم روي شکمش گرفتدر دردي سوزان که پیش 
چیزي جز درد . سعی کرد تا اجازه دهد که بیهوش شود تا درد را متوقف کند، ولی نتوانست. آمد هیچ فریادي بیرون نمی

  .وجود نداشت وجود نداشت، درست مثل زمانی که در هنگام آرزویش براي کشتن، هیچ چیزي جز مرد

سوخت، او را تحلیل  در هر ماهیچه، استخوان و عضوي از بدنش آتش می. او کور بود. درد، بیناییش را از بین برد
از پهلو به روي زمین افتاد، . کرد گرفت و او را در حالت تشنجِ ناشی از درد محصور می هایش می برد، نفس را از ریه می

ند و در نهایت همانطور که قبالً از روي خشم فریاد کشیده بود، اکنون نیز فریادهایی اش باال آمد زانوانش به سمت سینه
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کشید،  از میان رنج و عذابی که می. شود ریچارد حس کرد که زندگی از وجودش بیرون کشیده می. از درد بیرون آمدند
یا حتی بدتر از آن زندگیش را حفظ  دانست که اگر وضع به همین منوال ادامه یابد قادر نخواهد بود سالمت عقلی و می
توانست تصور کند که چنین سطحی از درد وجود داشته باشد و  هیچ وقت نمی. کرد قدرت جادو داشت او را خُرد می. کند

کرد که درد، سالمت عقلش را از  احساس می. توانست تصور کند که چنین دردي هرگز از وجودش خارج شود حاال نمی
اش  کرد، احتماالً به خواسته اگر چیزي سریعاً تغییر نمی. در ذهنش براي مرگ التماس کرد .کند وجودش خارج می

  .رسید، حال به این شکل یا شکلی دیگر می

چیزي شبیه خشم بود و همانند خشمِ شمشیر، . اي از زجر، درکی به وجودش وارد شد؛ او درد را شناخت در هاله
به محض این که این حس را به عنوان . شناخت، این جادو بود حس را میاو به قدر کافی این . شد درونش جاري می

جادو تشخیص داد، به سرعت سعی کرد کنترل آن را به دست بگیرد، به همان طریقی که یاد گرفته بود خشمش را 
ود وحشتناك با خودش استدالل کرد، با وج. دانست که این بار یا باید کنترل را بدست آورد و یا بمیرد می. کنترل کند

  .مرد، خودش را به خاطر نیتش براي کشتن به مرگ محکوم کرده بود. بودن کارش، ضرورت آن را درك کرد

آسودگی وجودش را . نهایتاً قادر شد تا درد را کنار بگذارد، همانطور که یاد گرفته بود خشمش را بیرون بیافکند
  .برداشته شده و رفته بود درد از وجودش. او هر دو نبرد را برده بود. شستشو داد

کیالن . آورد زد، دنیا را حس کرد که به سمتش یورش می درحالی که به پشت دراز کشیده بود و نفس نفس می
ابروي کیالن چین . کرد ها را پاك می خون. کرد اي خیس و خنک صورت او را پاك می کنارش زانو زده بود و با کهنه

ترشحات خون مرد به شکل نوارهاي بلندي روي صورت کیالن نقش . اري بودندهایش ج ها از گونه خورده بود و اشک
  .بسته بود

ریچارد روي زانوانش بلند شد و پارچه را از دست کیالن گرفت تا صورت او را پاك کند، گویی بخواهد آن چه را که 
نجام دهد، کیالن بازوانش را دور او حلقه قبل از این که بتواند این کار را ا. ي او پاك کند انجام داده بود از یاد و خاطره

او نیز در مقابل کیالن را به همان . کرد کیالن قادر باشد، در آغوش کشید تر از آن چه تصور می کرد و او را محکم
محکمی در آغوش گرفت، انگشتان کیالن از پشت گردن او باال رفته و به داخل موهایش رسیدند و همانطور که کیالن 

توانست باور کند که دوباره داشتن کیالن چه حس خوبی  ریچارد نمی. د، محکم سر او را به خود چسباندکر گریه می
  .خواست هرگز او را رها کند، هرگز نمی. دارد

  ".م ریچاردمتأسفخیلی ": کیالن با هق هق گفت

  "به خاطر چی؟"

  ".این که مجبور شدي یه نفرو به خاطر من بکشی"
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  ".چیزي نیست". تکان داد و موهایش را نوازش کرد ریچارد با مالیمت او را

دونستم که جادو ممکنه چقدر بهت آسیب  من می". کیالن سرش را در کنار گردن ریچارد به دو طرف تکان داد
  ".خواستم مجبور بشی با اون مردا بجنگی براي همین بود که قبالً توي مسافرخونه نمی. برسونه

فهمم؛ مطمئناً امکان نداشت که  کیالن من نمی. کنه من در مقابل درد محفظت میزِد به من گفت که عصبانیت از "
  ".تر باشم من از این عصبانی

خواست امتحان کند  فشردند، مثل این که هنوز می کیالن از او جدا شد، دستانش روي بازوان او بودند و آنها را می
بهم . از شمشیر براي کشتن کسی استفاده کردي مراقبت باشمزِد به من گفت که اگه تو ". که این واقعاً خود او باشد

کنه، این که جادو  ي اول فرق می ي محافظت خشم از تو گفته درسته، ولی گفت که دفعه گفت اون چیزایی که درباره
اون . نهتونه از تو در مقابلش محافظت ک کنه و هیچ چیزي نمی ي درد ارزیابی می کنه، از جستجوگر به وسیله آزمایش می

دونستی، ممکن بود باعث بشه اون کاري که باید رو نکنی و توي  تونه اینو به تو بگه، چون اگه تو می گفت که نمی
اون گفت که جادو باید با اولین باري که به صورت . آمیز باشه تونست فاجعه استفاده از شمشیر محتاط بشی و این می

کیالن بازوان او را  ".ق بشه تا هدف و نیتش رو موقع کشتن تأیید کنهکامل و نهایی استفاده میشه به جستجوگر ملح
کنه تا ببینه چه کسی  جادو با درد آزمایش می. تونه بالهاي وحشتناکی سرت بیاره اون گفت که جادو می". فشار داد

  ".ارباب میشه و چه کسی تحت فرمان هست

ه بود که جادوگر رازي را از او مخفی نگه داشته آدي به او گفت. اش به عقب نشست ریچارد متعجب روي پاشنه
ریچارد براي دوست پیرش . خیلی نگران بوده و از بابت او دلواپس بوده استحتماً  زِد. بود این باید همان راز می. است

  .احساس تأسف کرد

توانست  وگر میاي که فقط یک جستج براي اولین بار ریچارد به راستی معنی جستجوگر بودن را درك کرد، به گونه
کرد، این که چگونه از آن استفاده کرده بود، این  جادو را درك می. کرد او حاال این را درك می. پیک مرگ. درك کند

چه خوب چه بد، او دیگر همان . که جادو چگونه از او استفاده کرده بود و این که اکنون چگونه با هم یکی شده بودند
هیچ راه برگشتی براي آن . این کار انجام شده بود. ترین آرزوهایش را چشیده بود سیاه او طعم انجام. شد فرد سابق نمی

  .چه که او قبالً بود وجود نداشت

  .ریچارد پارچه را باال آورد و خون را از صورت کیالن پاك کرد

صورت یک طرف  ".تو حق داشتی که به من نگی. کرده ي چی صحبت می فهمم اون درباره حاال می. فهمم می"
  ".من خیلی ترسیده بودم که تو کشته شده باشی": کیالن را لمس کرد، با صدایی نرم گفت
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ردي". هایش را روي دستان او گذاشت کیالن دست ي بعد  یه دقیقه دستتو گرفته بودم و دقیقه. من فکر کردم تو م
تنها چیزي . دونستم چه کار کنم مین. تونستم پیدات کنم نمی". چشمانش دوباره پر از اشک شد ".فهمیدم که نگرفتم

کردم تو  فکر می. که به فکرم رسید انجام بدم این بود که برگردم پیش زِد و صبر کنم تا بیدار بشه و ازش کمک بگیرم
  ".رو توي دنیاي زیرین از دست دادم

به ". یچارد لبخندي زدر ".دادم تقریباًداشتم تنهایی به راهم ادامه می. منم فکر کردم که همین بال سر تو اومده"
  ".شم به خاطر تو برگردم رسه که من همش مجبور می نظر می

کیالن براي اولین بار از زمانی که ریچارد او را یافته بود لبخند زد، سپس دوباره بازوانش را دور ریچارد انداخت و بعد 
  .به سرعت خود را عقب کشید

ي مرد میان اینجا، ما  اونا به خاطر جنازه. وناي وحشی هستناین اطراف حیو. ریچارد ما باید از این جا بریم"
  ".تونیم وقتی که اونا میان، این جا باشیم نمی

دستش را به . ریچارد سرش را به عالمت موافقت تکان داد، برگشت، شمشیرش را برداشت و روي پاهایش ایستاد
  .او را گرفت کیالن دست. سمت پایین دراز کرد تا به کیالن در ایستادن کمک کند

  .جادو با خشمی فراوان مشتعل شد و به اربابش هشدار داد

درست مثل آخرین دفعه وقتی که شمشیر را در دستش داشت و . ریچارد متحیر و با تعجب به کیالن خیره شد
زد،  د میکیالن درحالی که لبخن. تر بود کیالن دستش را لمس کرده بود، جادو بیدار شده بود، فقط این دفعه جادو قوي

  .خشم با بی میلی شدیدي رفت. ریچارد به زور خشمش را فرو نشاند. رسید چیزي را احساس کرده باشد به نظر نمی

. اي تونم باور کنم که زنده هنوز نمی". کیالن یک بار دیگر ریچارد را با دست آزادش خیلی کوتاه در آغوش کشید
  ".من حسابی مطمئن بودم که تو رو از دست دادم

 "ها فرار کردي؟ طوري از سایهچ"

کردن و وقتی که از هم جدا شدیم و من  اونا داشتن تعقیبمون می. دونم نمی": کیالن سرش را به دو طرف تکان داد
  "تو هیچ کدوم از اونا رو دیدي؟. برگشتم دیگه ندیدمشون

اونا دنبال . اره پدرم رو هم دیدمو دوب. آره، من دیدمشون". ریچارد به حالتی جدي سرش را به نشان تأیید تکان داد
  ".من اومدن و سعی کردن منو هل بدن توي مرز

  "چرا فقط تو؟ چرا هر دوي ما نه؟". ي کیالن ظاهر گشت نگرانی در چهره
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من بودم که حتماً  دار و بعد از اون، وقتی که شروع به تعقیب ما کردن، ي شکاف دیشب کنار صخره. دونم نمی"
  ".استخون از تو محافظت کرده. دنبالش بودن نه تو

  "این دفعه چی فرقی کرده؟. ي پیش کنار مرز اونا دنبال همه اومدن به غیر از تو دفعه": کیالن گفت

تر از اون هستیم که دوباره مجبور  خسته. دونم، ولی مجبوریم از گذرگاه عبور کنیم نمی". اي اندیشید ریچارد لحظه
و این بار قول میدم که دستتو . باید قبل از تاریکی به سرزمین میانه برسیم. گذرونیمها ب بشیم امشبو به جنگیدن با سایه

  ".کنم ول نمی

  .کیالن لبخندي زد و دست او را فشار داد

  ".کنم منم دست تو رو ول نمی"

  "اي؟ براي دویدن آماده. این طوري زیاد طول نکشید. من موقع برگشتن از توي تنگه دویدم"

کرد کیالن بتواند آن  ش را به عالمت توافق تکان داد و آنها با سرعت نرمی که ریچارد فکر میکیالن با جدیت سر
اي آنها را تعقیب  اي که ریچارد از آنجا گذشته بود، هیچ سایه مانند آخرین دفعه. را ادامه دهد شروع به دویدن کردند

و دوباره مانند قبل، ریچارد بدون این که صبر کند . دندها باالتر از سطح جاده شناور بو نکرد، اگر چه که تعدادي از سایه
. خورد ي آنها تکانی می کیالن با صداي زوزه. کرد کنند، شمشیر به دست از میان آنها عبور می و بفهمد که آنها چه می
  .حفظ کندکشید تا او را در مسیر  کرد و در هر پیچ کیالن را می دوید به جاي پاها نگاه می ریچارد همانطور که می

دار عبور کردند و به مسیر جنگلی در آن طرف تنگه رسیدند، سرعتشان را در حد راه  وقتی که آنها از قسمت شیب
خوشحالیِ زنده پیدا کردن . کرد ها و موهایشان را خیس می نم باران صورت نم. رفتن سریع کم کردند تا نفسی تازه کنند

کردند، نان و  همانطور که حرکت می. کرد رنگ می ه در پیش رو بودند،کمهایی ک اش را در مورد سختی کیالن، نگرانی
تري توقف  خواست براي غذاي مفصل کرد، نمی با وجود این که شکمش از گرسنگی غرغر می. میوه با هم قسمت کردند

  .کند

یزي را در وجود آیا جادو چ. ریچارد هنوز از عکس العمل جادو در هنگامی که کیالن دستش را گرفته بود گیج بود
کیالن حس کرده بود یا این که واکنش جادو نسبت به چیزي در ذهن خودش بود؟ آیا بدین خاطر بود که از راز کیالن 

کرد که کاش زِد  ترسید؟ یا به خاطر چیز بیشتري بود، چیزي که خود جادو درون کیالن حس کرده بود؟ او آرزو می می
ي قبل که جادو به او هشدار داده بود، زِد  اما از طرفی دفعه. کرد بپرسد آن چه که فکر میآنجا بود تا بتواند از او راجع به 

  ترسید؟ آیا از چیزي که ممکن بود زِد به او بگوید می. با آنها بود و ریچارد چیزي در این مورد از او نپرسیده بود

کیالن . هایی را شنیدند جنگل صداي غرشپس از آن که کمی غذا خوردند و بعدازظهر به اواخر خود رسید، از میان 
. آنها تصمیم گرفتند که دوباره بدوند تا هرچه زودتر از گذرگاه خارج شوند. گفت که این صداي حیوانات وحشی است
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بارانِ سبک بر روي . دویدند، سست و کرخت بود هما نگونه که از میان جنگلِ انبوه می. ریچارد فراتر از خستگی بود
  .کرد هایشان را کمرنگ می قدم ها، صداي برگ

زیر پایشان مسیر در راهی پر پیچ و خم به پایین سرازیر . ها رسیدند اي طوالنی از تپه قبل از تاریکی به باالي رشته
یک غار باشند و چمنزاري وسیع را  ي آنها در نوك ارتفاع و در ابتداي جنگل ایستاده بودند، مثل این که در دهانه. بود

  . ردند که از باران شسته شده بودک تماشا می

  ".شناسم من این جا رو می": نجواکنان گفت. کیالن خودش را صاف و مستقیم نگه داشت

  "خوب، کجاست؟"

  ".من برگشتم خونه". او به ریچارد رو کرد ".ما تو سرزمین میانه هستیم. 1)بیابان(گن سرزمین وحشی  به اینجا می"

  ".رسه ین جا خیلی هم بیابونی به نظر نمیا". ریچارد ابرویی باال انداخت

کنن اسم گذاري  این جا رو به خاطر سرزمینش نامگذاري نکردن، بلکه به خاطر کسایی که این جا زندگی می"
  ".شده

ي صاف جاي محفوظی پیدا کرد، ولی آن قدر عمق نداشت  بعد از پایین آمدن از شیب تپه، ریچارد زیر یک صخره
ي درخت کاج را برید و آنها را در مقابل پیش آمدگیِ  ز باران در امان نگه دارد، بنابراین تعداي شاخهکه آنان را کامالً ا

کیالن به داخل . توانستند شب را آنجا بگذرانند درست کرد صخره قرار داد و پناهگاهی کوچک و نسبتاً خشک که می
دي تکیه داد که بیشتر باران را خارج از شکاف نگه ها را به در ورو خزید و ریچارد به دنبال او وارد شد، بعد شاخه

  .هر دو، خیس و خسته بر روي زمین افتادند. داشتند می

من تا حاال ندیده بودم که هوا این همه مدت پشت سر ". کیالن شنلش را درآورد و تکان داد تا آب آن را خارج کند
دیگه دارم از این وضع . دم نمیاد که خورشید چه شکلی بودحتی دیگه یا. هم ابري باشه، یا این که این همه بارون بباره

  ".شم خسته می

اون ابر مار شکل رو یادت میاد که ": کیالن اخم کرد، بنابراین او توضیح داد ".شم من نمی": ریچارد به آرامی گفت
زِد یه ". تکان دادکیالن سرش را به عالمت آري  "کرد، همونی که رال براي تعقیب من فرستاده بود؟ منو تعقیب می

تونیم  تا وقتی که هوا ابریه و ما نمی. تور جادوگري اجرا کرد که ابرهاي دیگه رو جمع کنه تا این یکی رو مخفی کنن
  ".دم من بارون رو به دارکن رال ترجیح می. تونه اونو ببینه ابر مار شکل رو ببینیم، رال هم نمی

                                                           
١ Wilds :آب و علف است معناي دوم، بيابان و سرزمين بي. اي وحشي و غيرمتمدن است معناي اول آن منطقه. اين كلمه دو معنا دارد. 
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ي بعد از زِد  ولی ممکنه دفعه. تر هستم بعد، درمورد ابرها خوشحالاز حاال به ". کیالن کمی روي موضوع فکر کرد
کیالن . ریچارد لبخند زد و سرش را به نشان موافقت تکان داد "زا نباشن؟ بخواي تا ابرایی رو بیاره که این قدر بارون

  "خواي بخوري؟ چیزي می": پرسید

  "این جا امنه؟. خوام بخوابم فقط می. ام خیلی خسته". ریچارد با حرکت سرش جواب منفی داد

آدي گفت ما از جونوراي وحشی در امان هستیم، . کنه توي سرزمین وحشی کسی نزدیک مرز زندگی نمی. آره"
  ".بنابراین شکارچیاي قلب نباید مزاحممون بشن

ین اکنون از هم. آنها خودشان را در پتوهایشان پیچیدند. کرد تر می صداي یکنواخت باران ریچارد را خواب آلوده
ي  توانست طرحی از صورت کیالن را در حالی که به دیواره در نور کم، ریچارد فقط می. سرماي شب فرا رسیده بود

پناهگاه براي آتش روشن کردن خیلی کوچک بود و به هرحال همه چیز هم که خیس . صخره تکیه داده تشخیص دهد
کوچک سنگ شب را لمس کرد، به این فکر کرد که آیا  ي ریچارد دستش را در جیبش کرد و با انگشتش کیسه. بود
  .بایست سنگ را بیرون بیاورد تا بهتر ببیند، ولی در نهایت تصمیم گرفت این کار را نکند می

تو همون کاري که گفته بودي رو انجام دادي؛ تو ما رو به . به سرزمین میانه خوش اومدي": کیالن به او لبخند زد
  "چه کار باید بکنیم؟. سمت سخت کار شروع میشهحاال ق. این جا رسوندي

ما به یه نفر با قابلیت جادویی احتیاج داریم که ". کرد؛ او کنار کیالن به دیوار تکیه داد سرِ ریچارد شدیداً درد می
م تونی نمی. یا حداقل اي نکه کجا دنبالش بگردیم. تونیم پیداش کنیم بتونه به ما بگه آخرین جعبه کجاست، کجا می

چه کسی رو با همچین . به یه نفر احتیاج داریم که به ما جهت درست رو نشون بده. همین طوري کورکورانه راه بیافتیم
  "شناسی؟ خصوصیاتی می

  ".ما از هر کسی که بخواد به ما کمک کنه، مقدار زیادي فاصله داریم": کیالن زیر چشمی نگاهی به او کرد و گفت

من نگفتم که اونا باید ". خشمش به سرعت باال جهید. کرد ي به ریچارد خودداري میواضح بود که او از گفتن چیز
تو فقط منو ببر پیش اونا و من ترتیب باقی . دلشون بخواد بهمون کمک کنن، گفتم باید این توانایی رو داشته باشن

اي تکیه داد و خشمش را فرو  سرش را به دیواره صخره. ریچارد بالفاصله از لحن صدایش پشیمان شد "!قضایا رو میدم
گذشته از کشتن اون مرد، . من روز سختی داشتم". سرش را به طرفی دیگر چرخاند ".خوام کیالن معذرت می". نشاند

کردم بهترین دوستم وارد دنیاي زیرین  اما بدتر از همه این که فکر می. مجبور شدم دوباره شمشیرمو توي پدرم فرو کنم
  ".جلوي رال رو بگیرم و به این کابوس خاتمه بدمخوام  من فقط می. شده

اش را  هاي مخصوصِ کشیده و با لبان بسته صورتش را به سمت کیالن برگرداند، و کیالن نیز یکی از آن لبخند
  . اي به چشمان او نگاه کرد کیالن در آن هواي نسبتاً تاریک چند دقیقه. تحویل او داد
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  ".آسون نیستجستجوگر بودن ": کیالن به نرمی گفت

  ".نه، آسون نیست": ریچارد هم به او لبخندي زد و در توافق گفت

ممکنه اونا بتونن به ما بگن کجا رو بگردیم، ولی هیچ تضمینی وجود نداره . مردم لجنزار": در نهایت کیالن گفت
ست و مردم لجنزار  سرزمین وحشی یه بخش جدا افتاده از سرزمین میانه. که اونا با کمک کردن به ما موافقت کنن

. دن به مشکالت دیگران اهمیتی نمی. هاي عجیبی دارند اونا رسم. عادت ندارن که با افراد خارجی ارتباط برقرار کنن
  ".خوان تنها باشن و کسی بهشون کاري نداشته باشه فقط می

  ".ذاره می نمیهاي اونا احترا اگه دارکن رال موفق بشه دیگه به خواسته": ریچارد به او یادآوري کرد

  ".تونن خطرناك باشن ریچارد، اونا می". کیالن نفس عمیقی کشید و به آرامی آن را بیرون داد

  "تو قبالً باهاشون سر و کار داشتی؟"

تونم به زبون اونا  زنن ولی من می اونا به زبون ما حرف نمی. یه چند باري". کیالن سرش را به نشان تأیید تکان داد
  ".حرف بزنم

  "ا به تو اعتماد دارن؟اون"

زیر  ".فکر کنم آره". پیچید به سمت دیگري نگاه کرد تر به دور خود می کیالن همانطور که پتویش را محکم
تر از اعتماد  ترسن و در برابر مردم لجنزار ممکنه این ترس مهم ولی اونا از من می". چشمی به ریچارد نگاهی انداخت

  ".کردن باشه

. ترسند مت داخل لبش را بگزد تا جلوي خود را گرفته و از او نپرسد که چرا آنها از او میریچارد مجبور بود قس
  "چقدر باهاشون فاصله داریم؟"

نتونستم به قدر کافی اطرافو ببینم که بتونم با قطع . خیلی مطمئن نیستم که دقیقاً کجاي سرزمین وحشی هستیم"
  ".مال شرقی باهامون فاصله ندارنبگم، ولی مطمئنم که بیشتر از یه هفته از سمت ش

  ".افتیم صبح به طرف شمال شرقی راه می. به اندازه کافی خوبه"

باید اونا . وقتی به اون جا رسیدیم باید به حرفام گوش کنی و اگه چیزي بهت گفتم باید رعایت کنی": کیالن گفت
ریچارد در موافقت  ".تفاده بکنی یا نکنیکنن، چه از شمشیر اس رو متقاعد کنی که بهت کمک کنن، و گرنه کمکی نمی

ریچارد، ": نجواکنان گفت. کیالن دستش را از زیر پتو بیرون آورد و روي بازوي ریچارد گذاشت. سرش را تکان داد
  ".ممتأسفاي که برات داشت واقعاً  از بابت هزینه. متشکرم که برگشتی دنبالم
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  "اي داشت؟ م چه فایدهمجبور بودم؛ رفتن به سرزمین میانه بدون راهنما"

  ".کنم انتظاراتت رو برآورده کنم سعی می". کیالن لبخند وسیعی زد

درحالی که داشت از ارواح خوب به خاطر محافظت از . قبل از این که هر دو دراز بکشند، ریچارد دست او را فشرد
  .کرد، خواب او را ربود کیالن تشکر می
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 فصل بیست و دوم

بدون آنکه تکان بخورد با احتیاط اطراف را نگاه . عطر سوپِ ادویه هوا را پر کرده بود. شدند چشمان زِد ناگهان باز
سرش را . کشیده بود، به دیوارها استخوان آویزان شده بودند و بیرون از پنجره، هوا تاریک بود چیس کنار او دراز. کرد

بدون اینکه حرکتی کند، با احتیاط آنها را . ده بودندها روي بدنش کپه ش استخوان. پایین آورد و به بدن خودش نگاه کرد
واداشت تا به آرامی در هوا بلند شده و بعد بی سر و صدا آنها را شناور در هوا به طرفی دیگر فرستاد و باالخره روي 

. انهاي جانور اي انباشته از استخوان بود؛ استخوان او داخل خانه. بدون سرو صدا از جایش برخاست. زمین گذاشت
  .رویش را گرداند

 .همان لحظه رویش را برگدانده بود از جا پرید از مواجهه با زنی که او هم در

  . فریادي کشیده و دستان الغرشان را باال بردند هر دوي آنها با ترس

  "تو کی هستی؟": شد، به چشمان سفید زن خیره شد و پرسید زِد در حالی که به جلو خم می

: با صدایی گوش خراش جواب داد. از اینکه به زمین بیفتد قاپید و دوباره زیر بغلش گذاشتزن چوبش را درست قبل 
  ".زودتر از اونیکه انتظارشو داشتم به هوش اومدي! من آدي هستم، تو منو ترسوندي"

  "چند وعده غذا رو از دست دادم؟": ردایش را صاف کرد و پرسید زِد

  ".زیادي رو رسه تعداد خیلی اینطور که ظاهراً به نظر می". دآدي با اخم سر تا پاي او را برانداز کر

زن خوش ": به آدي انداخت و اظهار کرد او نیز متقابالً نگاهی از باال تا پایین. هاي زِد را چین انداخت لبخندي گونه
اد و یک آدي را گرفت و به آرامی آن را بوسید، بعد صاف و سنگین ایست تعظیمی کرده و دست ".اي هستی قیافه

ر، متواضعانه در خدمت شماست، بانوي عزیز". انگشت استخوانی را به طرف باال گرفت کمی به  ".زِدیکوس زول زوراند
  "چه اتفاقی براي پات افتاده؟". جلو خم شد

  ".کامالً خوب و سالمه. هیچی"

  ".این یکی نه، اون یکی. نه، نه". زِد اخم کرده و با انگشت اشاره کرد

. رسه این پا به زمین نمی". ی که در جاي خود نبود نگاه کرده و بعد دوباره نگاهش را روي زِد باال آوردآدي به پای
  "مشکل چشماي تو چیه؟
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رستو یاد گرفته باشی" اخم زِد دوباره به لبخند  ".دونی که، فقط یه پا برایت باقی مونده می. خوب، امیدوارم که تو د
بودن، ولی حاال دارن  ها قحطی زده مشکل چشماي من اینه که مدت و": دادبا صداي نازکش ادامه . تبدیل شد

  ".کنن سورچرونی می

  "خواي، جادوگر؟ یه کاسه سوپ می". آدي لبخند کوچکی زد

  ".پرسی، ساحره وقت اینو نمی کردم که هیچ فکر می"

شومینه آویزان بود طی کرد و بعد اي که روي  را به طرف دیگچه آدي با زحمت عرض اتاق. زِد به دنبال او راه افتاد
آدي چوب زیر بغلش را به دیوار تکیه داده و روبروي او . زِد آنها را برداشته و سر میز آورد از اینکه دو کاسه سوپ کشید،

زِد روي کاسه خم شده و مستقیماً به . اي کلفت از نان و پنیر برید و آنها را روي میز به طرف زِد هل داد تکه. نشست
یات کاسه حمله برد، اما بعد از قورت دادن اولین قاشق سوپ دست از خوردن کشید و به چشمان سفید آدي نگاه محتو
  .کرد

ریچارد این سوپ رو ": قاشقِ سوپ میان کاسه و دهانش بود گفت با صدایی صاف و یکنواخت در حالی که دومین
  ".درست کرده

تو خوش شانسی؛ . راسته". ان پاره کرد و آن را در سوپ خیسانداي از ن کرد، تکه آدي همانطور که به او نگاه می
  ".شد پخت من به این خوبی نمی دست

  "و حاال خودش کجاست؟". گذاشت نگاهی به اطراف کرد زِد همانطور که قاشق را داخل کاسه می

اون و مادر ": دادوقتی لقمه را قورت داد، پاسخ . آدي یک گاز به نان زده و جوید و همزمان زِد را تماشا کرد
گیر  اعتراف شناسه؛ مادر هر چند ریچارد اونو فقط به عنوان کیالن می. گیر از گذرگاه به طرف سرزمین میانه رفتن اعتراف

سپس آدي به تعریف داستانِ اینکه چگونه ریچارد و کیالن در جستجوي  ".کنه هنوز هویتش رو از اون مخفی می
  .به سراغ او آمده بودند پرداختشان،  کمک براي دوستان صدمه دیده

داد، پنیر را در یک دست و نان را در درست دیگر گرفته و متناوباً به آنها  زد همانطور که به داستانِ آدي گوش می
  .اختیار خود را منقبض کرد زد، و با شنیدن اینکه براي مدتی تنها با غذاهاي مایع سر کرده و زنده مانده بی گاز می

. کنی درك می دونه که تو تونست منتظرت بمونه، اما می ارد بهم گفت تا به تو بگم که نمیریچ": آدي گفت
وقتی که مرز نابود میشه مقدمات رو آماده  جستجوگر به من دستوراتی داد تا به چیس منتقل کنم، اینکه برگرده و براي

بود،  متأسفدونست ناراحت و  هاي تو رو نمی اون از اینکه نقشه. کنه، براي اومدن نیروهاي رال مقدمات رو آماده کنه
  ".ترسید که نتونه بیشتر از این صبر کنه ولی می
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  ".ي من شامل اون نمیشه چه بهتر، نقشه": جادوگر زیر لب گفت

ي  وقتی که سوپش را تمام کرد به طرف دیگچه رفت و براي خودش کاسه. با ولع مشغول خوردن شد زِد دوباره
هم تعارف کرد که براي او نیز بیاورد اما از آنجا که آدي بیشتر وقت چشمانش را به جادوگر  به آدي. دیگري پر کرد

وقتی که زِد دوباره نشست، آدي نان و پنیر بیشتري به سمت او هل . ي اولش را تمام نکرده بود دوخته بود، هنوز کاسه
  .داد

ي رال نبود درموردش  اگه بخاطر این قضیه. کنه ریچارد یه رازي رو از تو پنهان می": اي گفت آهسته آدي با صداي
  ".زدم، ولی فکر کردم که تو باید بدونی حرفی نمی

ها خشن و حتی الغرتر به  نورِ المپ صورت الغر و موهاي سفید زد را روشن کرده و باعث شده بود در تیزي سایه
دوباره نگاهش را باال آورده و به صورت آدي اي به سوپش نگاه کرد، بعد  را برداشت، براي دقیقه او قاشقش. نظر برسد
  .نگاه کرد

ي ما  اگه همه. ي ما رازهایی داریم، و جادوگرا بیشتر از معمول مردم دونی، همه همون طور که خودتم خوب می"
گذشته از این، دیگه تمام لذت گفتن این اسرار از بین . شد دونستیم، دنیاي خیلی ناجوري می رازهاي همدیگه رو می

ولی من از هیچ رازي از طرف کسی که ". هاي نازکش با لبخندي کشیده شدند و چشمانش درخشیدند لب ".رفت یم
  ".این قسمتی از دوست بودنه. ترسم و اونم نیازي نداره تا از رازهاي من بترسه بهش اعتماد دارم نمی

به خاطر ". بخند کوچکش برگشتاش تکیه داد، چشمان خالیِ سفیدش به او خیره شدند و ل آدي به پشتی صندلی
خواد به یه جادوگر دلیلی براي عصبانی شدن  من که دلم نمی. خودشم که شده، امیدوارم اعتماد کردنت درست باشه

  ".بدم

  ".آزارم طبق عادت جادوگرا، من کامالً بی": اي باال انداخت زِد شانه

  .آدي در نور المپ چشمان او را نظاره کرد

  ".این یه دروغه": خراش، ولی آرام گفت ساحره با صدایی گوش

رسه که به خاطر پرستاریتون از من،  به نظر می". را صاف کرد و با خود فکر کرد تا موضوع را تغییر دهد زِد گلویش
  ".به شما یه تشکر بدهکار باشم، بانوي عزیز

  ".این درسته"

. و همینطور مرزبان". قاشقش به او اشاره کردبه طرف چیس نگاه کرد و با  ".و به خاطر کمک به ریچارد و کیالن"
  ".من به تو مدیونم
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  ".شاید یه روزي بتونی این لطفو جبران کنی". تر شد لبخند آدي پهن

او و ساحره یکدیگر . هاي ردایش را باال زد و دوباره مشغول خوردن سوپش شد، اما نه مثل قبل حریصانه زِد آستین
چیس هنوز در خواب . کردند کرد و در بیرون، حشرات شب جیر جیر می تق و توق میآتش درون آتشدان . را نگاه کردند

  .بود

  "اونا رفتن؟ چه مدته که": زِد باالخره پرسید

  ".این هفتمین روزیه که تو و مرزبان رو براي مراقبت پیش من گذاشته"

را روي میز بر روي هم گذاشت و  دستان الغرش. اش را به طرفی هل داد زِد غذایش را تمام کرد و با احتیاط کاسه
رقصید و سوسو  نور المپ روي انبوه موهاي سفیدش می. زد به آنها خیره شد در حالی که انگشتان شستش را به هم می

  .زد می

  "ریچارد گفت که من چطوري باید پیداش کنم؟"

د، تا اینکه آدي باالخره شروع هایش را به هم ز جادوگر به صبر کردن ادامه داد و شست. نداد براي مدتی آدي جواب
  ".من یه سنگ شب بهش دادم": به صحبت کرد

  "!تو چی کار کردي؟": زِد از جا جهید

هیچ راهی براي دیدن بفرستم توي گذرگاه؟ نابینا  خواستی اونو توي شب بدون می". آدي با آرامش به او نگاه کرد
تونستم کمکش  تنها راهی بود که می این. تونه رد بشهخواستم که اون ب من می. بودن توي گذرگاه یعنی مرگ حتمی

  ".کنم

و ". میز گذاشت و به جلو خم شد، موهاي سفید موجدارش اطراف صورتش ریختند جادوگر بند انگشتانش را روي
  "بهش هشدار دادي؟

  ".البته که دادم"

  "اي؟ چطوري؟ با یه معماي ساحره". زِد چشمانش را تنگ کرد

در حالی که . صدا آن را در هوا گرفت زِد با طلسمی بی. طرف زِد انداخت و یکی از آنها را به آدي دو سیب برداشت
  .چرخید همچنان با نگاهی جدي به پیرزن خیره شده بود، سیب در هوا شناور بوده و به آرامی دور خود می

 هستگی مشغول جویدنآدي گازي به سیبش زد و به آ ".بگیر بشین جادوگر، و این به رخ کشیدنو تمومش کن"

اگه بهش . تا همینجا هم به حد کافی ترسیده. خواستم اونو بترسونم من نمی". زِد با اوقات تلخی سر جایش نشست. شد
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شد که دنیاي  ش این می تونه بکنه، ممکن بود بترسه که ازش استفاده کنه و نتیجه گفتم که یه سنگ شب چکار می می
آره، من بهش هشدار دادم، ولی با یه معما، تا اون بتونه بعداً معنیش رو بفهمه، بعد از  .زیرین اونو مطمئناً گیر بندازه

  ".اینکه از گذرگاه عبور کرد

ریچارد از معما متنفره، همیشه متنفر . لعنت، آدي، تو متوجه نیستی". اي زِد سیب را در هوا قاپیدند انگشتان ترکه
بلکه به عنوان یه قانون اونا رو نادیده . کنه اون معماها رو حل نمی. یهبه نظرش معما توهین به صداقت و درست. بوده
  .او گاز بزرگ و صداداري به سیب زد ".گیره می

  ".کنن اونا معماها رو حل می: اون جستجوگره؛ این کاریه که جستجوگرا انجام میدن"

  ".ا با هم فرق دارناین. معماهاي زندگی، نه معماي کلمات". زِد انگشتی استخوانی را باال گرفت

اي دلواپس و نگران صورتش را  چهره. آدي سیبش را پایین گذاشت، به جلو خم شد و دستانش را روي میز گذاشت
من پام رو توي . خوام که اون موفق بشه من می. کردم تا به اون پسر کمک کنم سعی می زِد، من داشتم". نرم کرد

ي ما هم جونمون رو از دست  اگه جستجوگر جونشو از دست بده، همه. داد گذرگاه از دست دادم؛ اون جونشو از دست می
  ".خواستم به اون آسیبی برسونم من نمی. دیم می

قصد آسیب رسوندن  دونم که تو من می". را پایین گذاشت و با حرکت دستش عصبانیتش را نادیده گرفت زِد سیبش
همه ". دستان آدي را در دستان خود گرفت ".قصدي داشتیمنم منظورم این نبود که بگم تو همچین . نداشتی، آدي

  ".چیز درست میشه

زِد، با . اون بهم گفت که از معما بدش میاد، ولی من زیاد بهش اهمیت ندادم. من یه احمقم": آدي به تلخی گفت
  "ببین از گذرگاه رد شده یا نه؟. سنگ شب پیداش کن

اش پایین بیاید و سه نفس  اش به روي سینه ت و گذاشت تا چانهچشمانش را بس. تکان داد زِد با تأیید سرش را
از فضاي اطراف صداي نرم و آرام باد دوردستی به گوش . سپس براي مدتی طوالنی دیگر نفس نکشید. کشید عمیق

ره باد سرانجام از بین رفت و جادوگر دوبا صداي. انگیز بار و وحشت محیطی تنها، محنت. رسید، باد در یک دشت باز
  .هایش باز شدند سرش را باال گرفت و چشم. شروع به نفس کشیدن کرد

  ".تونسته از گذرگاه رد بشه. ست اون توي سرزمین میانه"

بهت یه استخون میدم که با خودت ببري تا بتونی به سالمت از گذرگاه رد ". آدي با راحتی خیال سرش را تکان داد
  "حاال میري دنبالش؟. بشی
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اون باید عالوه بر . نه": با صداي آرامی گفت. ا روي میز انداخت و از چشمان سفید آدي دور کردجادوگر نگاهش ر
من یه کار مهم دارم که اگه . همون طور که تو گفتی اون جستجوگره. چیزاي دیگه اینم خودش تنهایی اداره کنه

  ".بتونه از دردسر دوري کنهامیدوارم توي این مدت . بخوایم جلوي دارکن رال رو بگیریم باید انجام بدم

  "جزو اسراره؟": ساحره با همان لبخند کوچکش پرسید

  ".من دیگه باید همین االن برم. جزو اسراره". جادوگر با تکان سر تأیید کرد

  .آدي یک دست زِد را از زیر دست دیگر گرفت و پوست خشن او را نوازش کرد

  ".بیرون هوا تاریکه"

  ".تاریکه". زِد موافقت کرد

  ".مونی؟ وقتی هوا روشن شد برو چرا شبو اینجا نمی"

  "شب بمونم؟". نگاه زِد به سرعت باال آمده و از زیر ابروانش نگاهی به آدي انداخت

  ".بعضی وقتا اینجا خیلی سوت و کوره". اي باال انداخت کرد شانه دستان او را نوازش می آدي همانگونه که

زنم  و حدس می. خوب، همون طور که تو میگی بیرون هوا تاریکه". شد اش روشن صورت زِد با لبخند موذیانه
ببینم، این که یکی از ". اخمی ناگهانی ایجاد شد و ابروهایش را چین انداخت ".تر این باشه که صبح راه بیفتم معقول

  "اون معماهات نیست، ها؟

  .آدي سرش را به نشان نفی تکان داد و لبخند زِد برگشت

  "تونم توجهتو جلب کنم؟ می. دوگریم رو همراهم دارمي جا من صخره"

نشست و به او  آدي همانطور که عقب می ".خیلی هم خوشحال میشم". صورت آدي با لبخندي خجالتی نرم شد
  .کرد، یک گاز به سیبش زد نگاه می

  "بدون لباس؟". زِد یک ابرویش را باال برد

-+ -------------- 

هاي بلند،  علفبا خم کردن باران  دادند، باد و از میان دشت باز و مسطح ادامه می همانطور که آن دو مسیرشان را
هاي زیاد از یکدیگر بودند، بیشترشان  شمار و با فاصله درختان به تعداد انگشت. کرد هاي آرام و پهناوري را ایجاد می موج
کرد؛ آنها  ها نگاه می کیالن با احتیاط به علف. ندهایی از درختان غان و توسکا بود که در کنار جویبارها روئیده بود دسته
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آمد، و مثل همیشه او را زیر نگاه هوشیار و  ریچارد بی سر و صدا از پشت سر می. نزدیک به قلمرو مردم لجنزار بودند
  .مراقبش داشت

د که کجا به دنبال دانستن آمد، اما حق با ریچارد بود، آنها باید می کیالن از بردن او پیش مردم لجنزار خوشش نمی
فصل پاییز . ي آخر بگردند، و هیچ کس دیگري نیز در آن حوالی نبود که بتواند مسیر درست را به آنها نشان دهد جعبه

با این وجود باز هم این امکان وجود داشت که مردم لجنزار به آنها کمک . در حال گذر بود و زمان آنها رو به کاهش
 دانست که آنها احتماالً جرأت نخواهند کرد تا یک بدتر اینکه، اگرچه کیالن می. شد نکنند، و آن وقت زمان تلف می

دانست که آیا جرأت  کرد، اما نمی گیري که بدون محافظت یک جادوگر سفر می گیر را بکشند، حتی اعتراف اعتراف
هیچ . ن میانه سفر نکرده بودکیالن هرگز قبالً بدون یک جادوگر در سرزمی. کنند تا یک جستجوگر را بکشند یا نه می

ریچارد به نسبت گیلر، آخرین جادوگري که برایش . گیري این کار را انجام نداده بود؛ این کار بسیار خطرناك بود اعتراف
. شد بایست محافظ ریچارد می گماشته شده بود، محافظ بهتري بود، اما قرار نبود که ریچارد از او محافظت کند، او می

جان ریچارد براي متوقف کردن رال از . ه ریچارد اجازه دهد که دوباره جانش را براي او به خطر بیاندازدتوانست ب نمی
او جانش را در راه حفاظت از . این چیزي بود که بیش از هر چیز دیگري اهمیت داشت. تر بود جان خودش مهم

ین محکمی و قوت براي چیزي در زندگیش اي به ا هرگز اراده. در راه حفاظت از ریچارد... جستجوگر گذاشته بود
  .مرد بایست می گرفت، او کسی بود که می رسید که باید انتخابی صورت می اگر زمانی می. نداشت

ها پوشیده از  تیرچه. ي چوبی رسید که هر کدام در یک طرف مسیر نصب شده بودند ها به دو تیرچه مسیرِ میان علف
هایی که باالي  ریچارد کنار تیرها ایستاد و به جمجمه. ی قرمز، رنگ آمیزي شده بودندهای راه هایی بودند که با راه پوست

  .آنها قرار داده شده بودند نگاه کرد

  "این قراره به ما هشدار بده که دور بشیم؟": کرد پرسید ها را لمس می در حالی که یکی از پوست

فقط به کسایی که بیشترین افتخار . سرزمینشون باشه هاي نیاکان محترم اوناست که قراره مراقب نه، اینا جمجمه"
  ".و احترام رو داشته باشن چنین موقعیتی بخشیده میشه

  ".دیدن ما اونقدرا هم ناراحت نشن شاید اصالً از. رسه این خیلی هم خطرناك به نظر نمی"

رام بین مردم لجنزار، کشتن هاي کسب احت یکی از راه". ابروهایش را باال برد کیالن به سمت او برگشت و یکی از
این فقط . براي دیگران نیست اما این به معنی تهدید و اخطاري". ها نگاه کرد کیالن دوباره به جمجمه ".هاست خارجی

  ".آمیز بین خودشونه یه سنت احترام

ونیم ت حاال باید دید که آیا می". داشت نفس عمیقی کشید ریچارد همانطور که دستش را از روي تیرچه برمی
متقاعدشون کنیم تا به ما کمک کنند، که بعد بتونن به احترام گذاشتن به اجدادشون و دور نگه داشتن خارجیا ادامه بدن 

  ".یا نه
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اگه این تصمیم اونا باشه، . یادت نره چی بهت گفتم، احتمالش هست که اونا نخوان کمک کنن": کیالن هشدار داد
خوام بهشون  نمی. کنم نجاتشون بدم مردمایی هستن که من دارم سعی می اینا هم جزو. باید بهش احترام بذاري

  ".اي برسونی صدمه

این . کنن کمک می نگران نباش، اونا بهمون. کیالن، من نه قصد دارم و نه دوست دارم که به اونا آسیبی برسونم"
  ".به نفع خودشونه

  ".نکنن شاید اونا این جوري به قضیه نگاه": کیالن دوباره اصرار کرد

را بر روي پوست صورتش حس  باران متوقف شده بود و جایش را به مهی سرد و رقیق داده بود که کیالن آن
  ".زنی اي نمی ریچارد بهم قول بده که به اونا صدمه". او کاله شنلش را عقب زد. کرد می

ي لبش کیالن را  در گوشهریچارد نیز کاله شنلش را عقب زد، دستانش را روي کمرش گذاشت و با لبخند کوچکی 
  ".فهمم که چه حسی داره حاال می". کرد غافلگیر

  "چی؟": کیالن با لحنی مظنون پرسید

یادت میاد وقتی من بخاطر اون تاك مار تب ". تر شد کرد، لبخندش گسترده همینطور که ریچارد به او نگاه می
  ".حسی داشتی تونستی اون قولو بدي چه ه وقتی نمیفهمم ک داشتم و ازت خواستم که به زِد آسیبی نرسونی؟ حاال می

خواست تا جلوي رال را  کرد که چقدر دلش می کیالن به چشمان خاکستري رنگ ریچارد نگاه کرد، و به این فکر
  .دانست رال آنها را کشته بود بگیرد و به تمام آنهایی فکر کرد که می

تو ". رغم احساسش لبخندي زد علی ".بدم تو چه حسی داشتیتونستم اون قولو  دونم که وقتی نمی و حاال منم می"
  "کردي؟ هم همینقدر احساس حماقت می

وقتی که متوجه شدم چه چیزایی در معرض خطره، و وقتی فهمیدم که تو چه ". ریچارد با تکان سرش تأیید کرد
اي نباشه،  نکه چاره دیگهدي مگه ای آدمی هستی، این که هرگز کاري براي صدمه رسوندن به کسی انجام نمی جور

  ".اونوقت بود که به خاطر اعتماد نداشتن به تو احساس حماقت کردم

اعتماد  دانست که ریچارد بیش از حد به او اما می. کرد اعتماد نکردن به او احساس حماقت می کیالن نیز به خاطر
  .داشت

  ".شناختم رو بهتر از اینا می باید تو. ممتأسف": کیالن در حالی که هنوز لبخند بر لبانش بود گفت

  "تونیم وادارشون کنیم که بهمون کمک کنن؟ دونی چطوري می تو می"
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مردم لجنزار رفته بود، و هیچ کدام از آنها به دعوت خود مردم نبود؛ آنها هیچ وقت  ي کیالن چند دفعه به دهکده
ادي و روزمره بود، اینکه دیدارهایی رسمی با گیرها این کاري ع در میان اعتراف. کردند گیر نمی درخواست یک اعتراف

مردم لجنزار به حد کافی مؤدب بودند، البته از روي ترس، اما این موضوع را . مردم مختلف سرزمین میانه داشته باشند
 آنها. خواهند ي خارج را نمی کنند و هیچ دخالتی از ناحیه امورشان رسیدگی می کامالً روشن کرده بودند که خودشان به

  .تهدیدها پاسخ بگویند مردمی نبودند که به

هیچ وقت به من اجازه داده نشده که توش . 1گوها مردم لجنزار یه گردهمایی دارن که بهش میگن شوراي غیب"
این گروه سواالیی که به دهکده مربوطه رو . ام، شاید بخاطر اینکه یه زنم شرکت کنم، شاید بخاطر اینکه من یه خارجی

و  کنن؛ اگه قرار باشه بهمون کمک کنن، باید با میل اونا با تهدید شمشیر یه گردهمایی برگزار نمی. نهک غیبگویی می
با کمک تو، ". چشمان او خیره شد ریچارد با جدیت به ".تو باید دلشونو بدست بیاري. اختیار خودشون اینکارو انجام بدن

  ".باید بتونیم. تونیم اینکارو بکنیم می

ابرهاي ضخیم در ارتفاع کم بر فراز علفزار شناور بودند . کان داد، و دوباره به سمت مسیر بازگشتکیالن سرش را ت
. آمدند انتها بر روي هم غلتیده و به دنبالشان می جوشیدند و همانطور در حرکتی بی رسید درون خود می و به نظر می

آسمان حضوري مقاومت ناپذیر بود . اشته باشدرسید که بیش از هر جاي دیگري آسمان وجود د درون دشت، به نظر می
  .داد که دشت یکدست و صاف را کوچک نشان می

هاي  باران باعث شده بود آب نهرها بیشتر شود، تا جایی که آبِ پر جنب و جوش و گل آلود با غرشی به زیر کنده
ت قدرت آب را احساس کند که توانس کیالن می. شدند برخورد کرده و کف کند درختی که به عنوان پل استفاده می

ها لیز بودند و هیچ طناب محافظی  داشت، چرا که کنده او با احتیاط قدم برمی. لرزاند هایش می ها را در زیر چکمه کنده
ریچارد دستش را به طرفش دراز کرد تا در حفظ تعادل به او کمک کند و . نبود تا به او در رفتن به آن طرف کمک کند

خودش را در حالی یافت که منتظر عبور از نهرها . گرفتن آن دست خوشحال بود اي براي اشتن بهانهکیالن به خاطر د
توانست به خودش اجازه دهد تا احساسات  اما با وجود اینکه عمیقاً دردناك بود، نمی. بود تا بتواند دست ریچارد را بگیرد

اما . توانست فقط یک زن باشد، مثل هر زنی دیگر به شدت آرزو داشت که می. ریچارد نسبت به خودش را تشویق کند
توانست فراموش کند و وانمود کند که  اما هنوز هم گاهی اوقات براي لحظاتی کوتاه، می. گیر بود او یک اعتراف. نبود

  .یک زن معمولی است

طراف را بررسی کرد و محیط ا عوض پشتش حرکت می آرزو داشت که ریچارد در کنار او قدم بردارد، اما ریچارد در
در . دید سرزمینی بیگانه بود، به هیچ چیز اطمینان نداشت و در همه چیز تهدیدي می ریچارد در. کرد و مراقب او بود می

اش را در مبارزه با  ریچارد داشت زندگی. کرد وستلند کیالن نیز همین حس را داشت، بنابراین احساس او را درك می

                                                           
1 Council of seers 
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انداخت و حق داشت که محتاط  قبالً هرگز با آنها مواجه نشده بود، به خطر بزرگی میرال، در مبارزه با چیزهایی که 
  .احتیاط مردند، چه رسد به افراد بی افراد محتاط در سرزمین میانه خودشان به حد کافی زود می. باشد

. ه باال پریدندهاي خیس، هشت مرد ناگهان جلوي آنها ب پس از گذر از جویباري دیگر و دوباره وارد شدن به علف
هاي حیوانات  هاي بدنشان را با پوست مردها بیشتر قسمت. کیالن و ریچارد به طور ناگهانی سر جاي خود متوقف شدند

شد و موهاي  ي پوست و صورتشان نوعی گل چسبناك مالیده شده بود که در باران شسته نمی روي بقیه. پوشانده بودند
ها و بسته شده و مقداري نیز زیر سر بندهایشان قرار  هاي علف به بازوها و لباس دسته. بود سرشان نیز با آن صاف شده
آنها در سکوت جلوي آن دو . شد که وقتی روي زمین چمباتمه زده بودند نامرئی بشوند داده شده بود و باعث می

گروه شکار از مردم  کیالن چند نفر از مردها را شناخت؛ این یک. هایی جدي و عبوس داشتند همگی صورت. ایستادند
  .لجنزار بود

دیگران . شناخت، به او نزدیک شد ارشد آنها، مردي قوي هیکل و عضالنی که کیالن او را به اسم سویدلین می
توانست حضور ریچارد را در  کیالن می. درست گرفته بودند هایشان را شل، ولی آماده در ها و کمان نیزه. منتظر ماندند

سویدلین جلوي . بدون چرخیدن، زیر لب به ریچارد گفت که آرام باشد و مثل او رفتار کند .ندنزدیکی پشتش احساس ک
  .کیالن ایستاد

  ".گیر توانمند باد مادر اعتراف"

  ".توانمند باد سویدلین و مردم لجنزار": به زبان آنها جواب داد کیالن

کیالن بالفاصله . حکمی به او سیلی زدکیالن نیز در جواب به همان م. سویدلین سیلی محکمی به صورت او زد
  .هایش چرخید روي پاشنه کیالن. صداي زنگ آزاد شدن شمشیر ریچارد از غالفش را شنید

بهت گفتم آروم ! نه". کیالن مچ او را گرفت. ي حمله کردن بود آماده ریچارد شمشیر را باال گرفته و "!ریچارد، نه"
  ".وایستا و هر کاري من کردم انجام بده

چشمانش آکنده از خشمی از بند آزاد شده بودند، جادویی . گاه ریچارد به سرعت از روي سویدلین به سمت او آمدن
و اگه اونا گلوي ". شدند هاي فکش منقبض می فشرد ماهیچه هایش را بهم می همانطور که دندان. ي کشتن بود که آماده

  "م پاره کنن؟من خواي بهشون اجازه بدم که گلوي تو رو پاره کردن، می

معناش اینه که احترامشون رو نسبت به قدرت و توان دیگران نشون . این روش اونا براي سالم کردن با مردمه"
  ".بده

   .ریچارد با اخم تأمل کرد
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  ".ریچارد، شمشیرو غالف کن. خوام که بهت هشدار نداده بودم معذرت می"

تسلیم شده و با عصبانیت  بعد. وباره به روي او برگشتندچشمان ریچارد از روي کیالن به سمت سویدلین رفته و د
مردم لجنزار برگشت و ریچارد با حالتی  به طرف کیالن که خیالش راحت شده بود. شمشیر را در غالفش فرو کرد

ها را  آنها حرف. کردند سویدلین و دیگران داشتند با آرامش آن دو را تماشا می. دفاعی در پشت سر او جلو آمد
ریچارد  سویدلین نگاهش را از. اند رسید که معناي آنچه اتفاق افتاده بود را درك کرده نظر می همیدند، اما بهف نمی

  .با زبان خودش شروع به صحبت کرد. برگرفته و به کیالن نگاه کرد

  "خشمگین کیه؟ این مرد"

  ".اون جستجوگرِ حقیقته. اسمش ریچارده"

  .چشمان سویدلین نگاه ریچارد را جستجو کردند. شکار ایجاد شدهایی در میان باقی افراد گروه  زمزمه

  ".توانمند باد ریچارد، جستجوگر"

  .بود ي ریچارد باقی هنوز حالتی خشمگین بر چهره. سویدلین را به ریچارد گفت هاي کیالن گفته

کیالن را زده بود، بلکه با  اي زد، البته نه با دستی باز آنگونه که سویدلین قدمی به جلو برداشته و به ریچارد ضربه
ي قدرتمندي از جانب خود به او زد که باعث شد سویدلین از روي پاهایش  ریچارد نیز بالفاصله در جواب ضربه. مشتش

سویدلین، گیج و متحیر روي زمین افتاده بود و دست و پاهایش به شکل نامناسبی . بلند شده و از پشت نقش زمین شود
ریچارد صاف ایستاد و نگاه خطرناکی به آن مردان . ها محکم شدند ها بر روي سالح شتم. پخش زمین شده بودند

  .انداخت که همگیِ آنها را محکم در جاي خود نگه داشت

لبخندي وسیع بر روي صورتش پخش . مالید اش را می سویدلین یک دستش را ستون کرده و با دست دیگر چانه
  ".این مرد خردمندیه! نشون نداده بود قدرت منهیچ کس تا حاال چنین احترامی به ". شد

ي خودش را  کیالن دستش را روي دهانش نگه داشت و سعی کرد تا خنده. بلند شد ي افراد به هوا ي بقیه خنده
  .جو بحران و کشمکش محو شد. پنهان سازد

  "اون چی گفت؟": ریچارد پرسید

فکر کنم که براي خودت یه دوست پیدا . دانایی هستی زیادي براش قائل شدي، و اینکه مرد گفت که تو احترام"
  ".کردي
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به . ریچارد محتاطانه قبول کرد. سویدلین دستش را به طرف ریچارد دراز کرد تا به او در بلند شدن کمک کند
هاي بزرگ او قرار  اي به پشت ریچارد زد و یک بازویش را دور شانه محض اینکه سویدلین روي پاهایش ایستاد، ضربه

  .داد

 ".واقعاً خوشحالم که تو قدرت منو تشخیص دادي، ولی امیدوارم که دیگه نخواي بیشتر از این بهم احترام بذاري"
  ".خواهند شناخت» ریچارد خشمگین«اسم  از این به بعد مردم لجنزار تو رو به". مردان خندیدند

. خندیدند ها هنوز داشتند با دهان بسته میمرد. اش را بگیرد کرد سعی کرد جلوي خنده کیالن درحالی که ترجمه می
  .سویدلین به سمت آنها رو کرد

ي من خیر مقدم بگید، و اجازه بدید تا احترامش رو نسبت به قدرتتون  تا به دوست گنده شاید شما هم بخواید"
  ".نشون بده

  .دندي آنها دستانشان را جلوي خود گرفته و سرهایشان را شدیداً به نشان نفی تکان دا همه

  ".ي ما به تو احترام گذاشته اون تا همین االن به اندازه همه. نه": هایش گفت یکی از آنها در میان خنده

 بدون ".کنن گیر کیالن استقبال می مثل همیشه مردم لجنزار از اعتراف". چرخید سویدلین دوباره به سمت کیالن

  "ن جفت شماست؟او". برگرداندن نگاهش، با حرکت سرش به ریچارد اشاره کرد

  "!نه"

  "مردان ما رو انتخاب کنید؟ پس اومدید اینجا تا یکی از". سویدلین منقبض و نگران شد

  ".نه": کیالن با صدایی که دوباره آرامشش را به دست آورده بود گفت

  ".نهک گیر همسفرهاي خطرناکی رو انتخاب می اعتراف". سویدلین به نظر رسید که شدیداً خیالش راحت شده باشد

  ".براي من خطرناك نیست، فقط براي کسایی که قصد صدمه زدن به منو داشته باشن خطرناکه"

  .سر تا پاي کیالن را برانداز کرد سویدلین لبخندي زده و سرش را تکان داد، بعد

  ".کنه با قبل فرق می. چیزاي عجیبی پوشیدید"

. می به جلو خم شد تا به خوبی مقصودش را برساندک کیالن ".ها، من هنوز همون فرد قبلی هستم زیر این لباس"
  ".و این چیزیه که شما الزمه بدونید"
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و حاال چرا ". چشمانش را تنگ کرد. ي جدي او کمی خود را عقب کشیده و سري تکان داد سویدلین با دیدن قیافه
  "شما اینجا هستید؟

من و جستوگر . به مردم شما حکومت کنهخواد  مردي هست که می. کنیم براي اینکه بتونیم به همدیگه کمک"
ما به دنبال قدرت و فرزانگی مردم شما به اینجا اومدیم تا به ما در . خوایم که شما خودتون به خودتون حکومت کنید می

  ".جنگمون کمک کنید

  ".پدر رال": سویدلین با لحنی حاکی از باخبر بودن گفت

  "شما ازش خبر دارید؟"

خواد ما رو  مبلغ معرفی کرد و گفت می اون خودشو یه. یه مردي اومد". ت آري تکان دادسویدلین سرش را به عالم
  ".اون سه روز تمام با مردم ما حرف زد، تا اینکه ما ازش خسته شدیم. هاي یه نفر به اسم پدر رال آگاه کنه از خوبی

انداخت که با بیان شدن نام مبلغ  نگاهی کوتاه به مردان دیگر. این بار نوبت کیالن بود که عضالتش منقبض شوند
ل نقاشی شده نگاه کرد. شروع به لبخند زدن کرده بودند و بعد از سه روز چه اتفاقی ". دوباره به صورت ارشد که با گ

  "براش افتاد؟

  ".مرد خوبی بود". معنادار زد سویدلین لبخندي

  .تر شد ریچارد خم شده و به او نزدیک. کیالن خودش را راست کرد

  "ارن چی میگن؟د"

  ".رال شنیدن اونا گفتن که در مورد دارکن. خوان بدونن که چرا ما اینجا هستیم می"

  ".خوام تا یه گردهمایی تشکیل بدن خوام با مردمشون صحبت کنم، اینکه ازشون می بهشون بگو من می"

گفت، تو آدم صبوري  راست میآدي . دارم به همون سمت میرم": کیالن از زیر ابروانش نگاهی به او انداخت و گفت
  ".نیستی

  ".کنن اینا با هم فرق می. من خیلی صبورم، ولی زیاد طاقت ندارم. کرد نه، اون اشتباه می". ریچارد لبخند زد

طاقت نشو، یا فعالً بیشتر از این  خوب، خواهشاً االن بی": کیالن به سویدلین لبخند زد و خطاب به ریچارد گفت
بذار به روش خودم این . کنم و اوضاع داره خوب پیش میره دونم که دارم چه کار می من می. دهبهشون احترام نشون ن

  "کارو بکنم، باشه؟
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مرد با نگاهی تیز . کیالن باري دیگر به طرف ارشد برگشت. ریچارد موافقت کرد و با ناکامی دست به سینه ایستاد
  .ن شدزدگی کیال به او خیره شده و چیزي پرسید که باعث شگفت

 "آیا ریچارد خشمگین بارون رو براي ما آورده؟"

دانست که  او از این سوال گیج شده بود و نمی ".خوب، فکر کنم بشه این طوري گفت". کشید کیالن ابرو درهم
  ".ابرها دنبال اون میان". باید چه جوابی بدهد، بنابراین حقیقت را گفت

احساسِ راحتی  ي او کیالن زیر نگاه خیره. و بعد سري تکان دادي او را بررسی کرد  ارشد گروه با جدیت چهره
  .نداشت، خواست تا موضوعِ گفتگو را به دلیل دیدارش بازگرداند

اون نیومده که به مردم شما صدمه بزنه یا توي . سویدلین، جستجوگر با مشورت من اومده تا مردم شما رو ببینه"
من تا . از احترام من به مردم لجنزار خبر دارید. من قبالً هم بین شما بودم .شناسید شما منو می. کاراتون دخالتی بکنه

  ".در حال حاضر زمان دشمن ماست. اي رو پیش شما نمیارم ي مهمی نباشه، کس دیگه زمانی که مسئله

  .سویدلین براي مدتی روي چیزهایی که کیالن گفته بود تأمل کرد و سرانجام شروع به صحبت کرد

با لبخندي وسیع نگاهی به جستجوگر در باالي سرش  ".کنیم ه قبالً گفتم، ما از تو استقبال میهمونطوري ک"
  ".ي ما خوش اومده ریچارد خشمگین هم کامالً به دهکده". انداخته و بعد دوباره به کیالن نگاه کرد

. چارد خوششان آمده باشدری ي آنها از رسید که به نوعی همه دیگر مردها از این تصمیم خشنود بودند؛ به نظر می
هایی براي حمل و نقل  آنها وسایلشان را جمع کردند، از جمله دو آهو و یک گراز وحشی که هرکدام را بر روي تیرك

. هاي بلند مخفی شده بودند ي شکار آنها را ندیده بود، چرا که آنها در میان علف کیالن پیش از این نتیجه. بسته بودند
کردند به زبان  را لمس می یر به راه افتادند، مردها دورتادور ریچارد جمع شدند و محتاطانه اوهنگامی که همگی در مس

صبرانه منتظر  زد و بی هاي او می سویدلین دست بر شانه. شد کردند که ریچارد متوجه نمی خودشان سؤاالتی را بلغور می
رفت در بیشتر مسیر نادیده  در کنار او راه میکیالن که . بزرگ جدیدش را به رخ اهالی دهکده بکشد بود تا دوست
کرد، سخت  را درك می او احساس آنها. شد و خوشحال بود که تا به اینجا آنها از ریچارد خوششان آمده بود گرفته می

کیالن نگران این . بود که ریچارد را دوست نداشته باشی، اما دلیل دیگري براي پذیرش بالدرنگ ریچارد وجود داشت
  .تواند باشد ه آن دلیل چه میبود ک

بهت که گفته بودم دلشونو ": کرد با لبخندي گشاده گفت ریچارد همانطور که از باالي سر شکارچیان به او نگاه می
  ".کردن یکی از اونا این کارو انجام بدم پا کردم که با کله بدست میارم، اما اصالً فکرشو نمی
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  فصل بیست و سوم

  

ها از  کردند و مرغ مردم لجنزار هدایت می ي و ریچارد را گرفته بودند و آنها را به داخل دهکدهگروه شکار دور کیالن 
دهکده بر روي شیب مالیمی قرار داشت که در علفزارهاي سرزمین وحشی به عنوان یک . گریختند جلوي پایشان می

دیوارها با روکشی  سطح. ساخته شده بودند ها بود که از نوعی خشت گلی اي از خانه آنجا مجموعه. تپه قابل پذیرش بود
شده بود که بعد از خشک شدن چکه  هایی پوشیده ها با علف اي رنگ از گل رس اندود شده بود و سقف خانه قهوه
ها درهایی چوبی داشتند ولی  خانه. کردند باران باید مرتباً آنها را تعویض می کرد، و براي جلوگیري از ورود می

هایی آویزان  اي نداشتند، فقط جلوي بعضی از آنها پارچه در دیوارهاي ضخیم ایجاد شده بودند هیچ شیشههایی که  پنجره
 .بود تا جلوي آب و هوا را بگیرد

ها در سمت جنوبی آن، نزدیک  ي خانواده هاي یک اتاقه ي کج و معوج، خانه اي به شکل یک دایره در اطراف محوطه
هاي دیگر داشتند، اینجا و آنجا راهروهاي  ها حداقل یک دیوار اشتراکی با خانه انهبیشتر خ. بودند به هم ساخته شده

تعداد متنوعی . هاي عمومی با هم در سمت شمالی محوطه جمع شده بودند گذشت، و ساختمان ها می از بین خانه باریکی
، قسمت شمالی و جنوبی را از هم هاي زیاد از هم در شرق و غرب محوطه ساخته شده بودند ها که با فاصله از ساختمان

ها چیزي بیشتر از چهار تیرچه با سقفی پوشالی نبودند که به عنوان محلی براي خوردن غذا  بعضی از خانه. کردند جدا می
در . شد شد، یا اینکه در آنها غذا تهیه و طبخ می استفاده می یا محل کار براي ساختن سالح و ظروف سفالی از آنها

. کرد شد که چشم و بینی و دهانِ همه را پر می ا خشک بود، تمام دهکده در مهی از گرد و غبار پوشیده میاوقاتی که هو
هاي آبی تبدیل شده بودند که  ها با باران، تمیز شسته شده بودند و روي زمین هزاران جاي پا به چاله اما اکنون ساختمان

 .کردند هاي خاکستري رنگ را در خود منعکس می ساختمان

بودند و مشغول  هاي کار نشسته هاي روشن در محوطه هایی به رنگ هاي ساده با پارچه هاي پوشیده در لباس زن
ي غذاي مردم لجنزار را تشکیل  کردند که عمده بودند، که با آن نان پهنی را درست می 1هاي تاوا آسیاب کردن ریشه

ختران جوان با موهاي کوتاه چیده شده و صاف شده با د. شد هاي پخت غذا بلند می دودهاي معطر از آتش. داد می
 .کردند ها نشسته بودند و به آنها کمک می در کنار زن هاي چسبناك گل

دانست که  هاي قبلی که در اینجا بود می او از دفعه. کرد را بر روي خود احساس می هاي خجالتی آنها کیالن نگاه
. دیده است، مسافري که در جاهاي عجیب بوده و همه جور چیزي موضوع جلب توجه زیادي در میان دختران جوان

تر حواس پرتی دخترها را با درك زیادشان تحمل  زنان مسن. گذاشتند ترسیدند و به او احترام می زنی که مردها از او می
  .کردند می

                                                           
1 Tava Root 
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هایی را با خودشان  دویدند تا ببینند گروه شکار سویدلین در برگشت چه جور غریبه ها از اطراف دهکده می بچه
شان را به زمین کوبیده و گل و  زدند، پاهاي برهنه هیجان جیغ می ها جمع شده و با آنها در اطراف شکارچی. اند آورده

ها آن  غریبه شد، اما حاال به خاطر ها به آهو و گراز جلب می در حالت عادي توجه بچه. پاشیدند شل را به افراد گروه می
هاي کوچک هرگز سرزنش  کردند؛ بچه می ها را تحمل هاي مهربانی بچه مردها با لبخند. شده بودند چیزها نادیده گرفته

اي که نظم و  دادند؛ برنامه اي قرار می ي آموزشی سخت گیرانه برنامه شدند، آنها را در تر می وقتی که بزرگ. شدند نمی
اجازه داشتند  اما فعالً آنها. گرفتند ارواح را یاد میهاي  شکار کردن، جمع آوري غذا و روش اصول مردم لجنزار اعم از

 .بچه باشند تا تقریباًبا آزادي کامل بازي کنند

چه کسانی  ها اي براي دانستن ماجراي اینکه غریبه هاي غذا را به عنوان رشوه ها تکه ي بچه گروه در هم تنیده
کردند تا ماجرا را براي ریش  ها را رد می دیدند و هدیهخن مردان می. دادند ممکن است باشند، به شکارچیان پیشنهاد می

این اتفاق، . دادند می ها که فقط کمی ناامید شده بودند، به پایکوبی در اطراف آنها ادامه بچه. محفوظ نگه دارند 1سفیدها
ا اندکی رنگ و بوي هاي جوانِ آنان رخ داده بود؛ چیزي که خیلی نادر بود، ب هیجان انگیزترین چیزي بود که در زندگی

 .خطر

هاي باز که فقط از چند تیر چوبی ساخته شده بود، زیر حفاظ سقفی  شش ریش سفید دهکده در زیر یکی از ساختمان
آنها شلوارهایی از پوست آهو . ها را نزد آنان بیاورد چکید ایستاده بودند و منتظر سویدلین بودند تا غریبه می که از آن آب
برخالف . هایشان انداخته شده بود هنه داشتند؛ هر کدام از آنها یک پوست گرگ داشتند که روي شانهاي بر و سر و سینه

مردم لجنزار هیچ . رسد خونگرم و مهربان هستند بیش از آنچه به نظر می دانست که آنها ي عبوسشان، کیالن می چهره
 .د، مبادا که روحشان دزدیده شودزدن ها لبخند نمی وقت قبل از رد و بدل شدن خیر مقدم به روي غریبه

ها را پیش  تا گروه شکارچیان را تماشا کنند که غریبه اي ایستادند، و در گل نشستند ها دور از ساختمان تیرچه بچه
در محل پخت و پز متوقف کرده بودند، همانگونه که مردان جوان از  ها کارهایشان را زن. ریش سفیدان آورده بود
کسب و کار مردم لجنزار . هایی که در گل نشسته بودند، ساکت شدند ه بودند و همه حتی بچهساخت سالح دست کشید

 .شد تا همه بتوانند ببینند باز اداره می در فضاي

تر از او و سویدلین در  کیالن به طرف شش ریش سفید قدم برداشت، ریچارد در طرف راستش اما یک قدم عقب
 .شش ریش سفید، دو غریبه را ارزیابی کردند. سمت راست ریچارد به دنبالش آمدند

 "!گیر توانمند باد کیالنِ اعتراف": پیرترین گفت

 "!2توانمند باد تافالر": کیالن جواب داد

                                                           
1 The Elders 
2 Toffalar 
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رسمِ آنها بود که در  این. ریش سفید سیلی آرامی به صورت کیالن زد که به سختی بیشتر از یک نوازش بود
تر، مثل آن یکی که سویدلین به آنها زده بود  هاي دوستانه سیلی. چک بزنندهاي کو دیدارهاي داخل دهکده فقط سیلی

کرد تا هم  تر کمک می هاي مالیم رسم. هاي مالقات در دشت و بیرون از دهکده کنار گذاشته شده بود براي شانس
جانلت و 4، برِجیندرین3، آربرین2، کالدوس1سورین. هایشان را اصول و نظمشان را حفظ کنند و هم دندان هر کدام به  5ه

 آنها به طرف. هاي آرام را جواب داد کیالن خیر مقدم و سیلی. نوبت آرزوي توانمندي و سیلی آرامی را تقدیم کردند

اش  او با افتخار لب باد کرده. سویدلین قدم به جلو گذاشت و دوست جدیدش را همراه خود جلو کشید. ریچارد چرخیدند
 .را به ریش سفیدها نشان داد

. اینا افراد مهمی هستن": کیالن اسم ریچارد را زیر لب با صدایی رو به افزایش و لحنی اخطار آمیز صدا زد و گفت
 ".لطفاً دندوناشونو لق نکن

 .ي چشم نگاهی کوتاه به او انداخت و لبخندي موذیانه تحویل داد ریچارد از گوشه

او به سمت ریش سفیدها خم شد و با  ".یچارد خشمگیناین جستجوگره، ر": افتخار از جایگاهش گفت سویدلین با
زدید، همونی که بارون  اون همون کسیه که ازش حرف می. گیر کیالن اونو براي ما آورده اعتراف": لحنی معنادار گفت

 ".گفت گیر اینو بهم اعتراف. رو آورده

ریش سفیدها به غیر از تافالر که . زند دانست سویدلین از چه چیزي حرف می شد؛ او نمی کم نگران می کیالن کم
  .احساس باقی ماندند هاي بی یک ابرویش را باال برد، با صورت

  .سیلی آرامی به ریچارد زد ".توانمند باد ریچارد خشمگین": تافالر گفت

اب و فوراً سیلی را جو ".توانمند باد تافالر": داد ریچارد که اسم خودش را تشخیص داده بود به زبان خودش جواب
  .داد

اش  دوباره لب باد کرده سویدلین با لذت لبخند زد و. اینکه سیلی آرام بود نفسی از سر آسودگی کشید کیالن با دیدن
 .بعد از اینکه دیگران خیر مقدم گفتند و جواب گرفتند، آنها نیز لبخند زدند. در آخر تافالر لبخند زد. را نشان داد

 .و بعد آنها کار بسیار عجیبی کردند

                                                           
1 Surin 
2 Caldus 
3 Arbrin 
4 Breginderin 
5 Hajanlet 
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کیالن بالفاصله . براي ریچارد خم کردند شش بزرگ دهکده و سویدلین روي یک زانویشان افتادند و سرشان را
 .نگران شده و عضالتش منقبض شدند

 "افته؟ چه اتفاقی داره می": ي دهانش پرسید ریچارد که از نگرانی کیالن احساس خطر کرده بود از گوشه

من قبالً هیچ . احترام گذاشتن به جستجوگره شاید این رسمشون براي. دونم نمی": کیالن با صداي آرامی جواب داد
 ".وقت ندیده بودم که این کارو بکنن

 .اي کرد ها اشاره تافالر دستش را بلند کرد و از باالي سرشان به زن. تمام مردان لبخند زنان بلند شدند

 ".م که هردوي شما بین ما باشیدما مفتخری. بنشینید لطفاً با ما": تافالر به هر دوي آنها گفت

آنکه  ریش سفیدان قبل از. زانو روي زمینِ چوبی مرطوب نشست و ریچارد را نیز با خودش پایین کشید کیالن چهار
خودشان بنشینند، صبر کردند تا کیالن و ریچارد روي زمین نشستند، و به این حقیقت که ریچارد دستش را نزدیک 

هاي گرد و مسطح نانِ تاوا و  هاي حصیري مملو از قرص ها با سینی زن. توجهی نکردندداشته بود هیچ  شمشیرش نگه
غذاهاي دیگر آمدند و آنها را اول به تافالر و بعد به ریش سفیدهاي دیگر تعارف کردند، در حالی که تمام مدت لبخند 

رد خشمگین درشت هیکل است و چه آنها آهسته با هم در مورد اینکه چقدر ریچا. ریچارد چشم دوخته بودند زنان به
 .آنها تقریباًکیالن را نادیده گرفتند. کردند پوشیده، صحبت می هاي عجیبی لباس

گیرها را به چشم تهدیدي  آنها اعتراف. گیرها را دوست نداشته باشند دادند اعتراف سرزمین میانه ترجیح می هاي زن
ها نباید مستقل زندگی  به خطر اندازد، زن رز زندگیشان راتوانست مردانشان را بگیرد و ط کردند که می نگاه می

 .ها عادت داشت هاي سرد آنها اعتنایی نکرد؛ او کامالً به این نگاه کیالن به نگاه. کردند می

به ریچارد و بعد یک سوم دیگر را به  تافالر نانش را برداشت و آن را به سه تکه تقسیم کرد، اول یک سوم آن را
کیالن و ریچارد هر کدام یکی . آنها یک کاسه فلفلِ برشته تعارف کرد دیگري با لبخند به هر کدام از زن. کیالن داد

دست  کیالن درست به موقع متوجه شد که ریچارد. ها پیچیدند برداشتند، و به تقلید از ریش سفیدها آنها را الي نان
 .بخوردراستش را نزدیک شمشیرش نگه داشته و قصد دارد با دست چپش غذا 

 ".نذار غذا رو با دست چپت توي دهنت! ریچارد": کیالن با لحنی تند نجواکنان هشدار داد

 "چرا؟". حرکت ماند ریچارد بی

 ".خورن چون اونا معتقدند که ارواح شیطانی با دست چپشون غذا می"

 ".ست این احمقانه": گیرانه بود جواب داد ریچارد با لحنی که بیشتر موضع
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االن وقت خیلی . آغشته شده هاشون به سم تمام سالح. تعداد اونا خیلی بیشتر از ماست. کنم اهش میریچارد، خو"
  ".بدي براي بحثاي اعتقادیه

کیالن . ي ریچارد را بر روي خود احساس کند توانست نگاه خیره زد می لبخند می کیالن درحالی که به ریش سفیدها
 .ریچارد غذا را به دست راستش داد ي چشمانش دید که خیال از گوشه با آسودگی

 ".کنیم براي امشب یه ضیافت برگزار می. لطفاً پذیرایی مختصر ما رو ببخشید": تافالر گفت

 ".خوایم باعث زحمت مردم شما بشیم منظورم اینه که ما نمی! نه": کیالن ناگهان و بدون فکر گفت

 ".هر طور که شما بخواید": مأیوس شده بود گفتاش را باال انداخت و درحالی که اندکی  تافالر کمی شانه

 ".ما اینجا هستیم، چون مردم لجنزار و خیلی مردم دیگه توي خطر بزرگی هستن"

آره، اما حاال که ریچارد خشمگین رو ": سورین با صداي بلند گفت. تمام ریش سفیدها سر تکان دادند و لبخند زدند
ما هیچ وقت کاري که کردید رو فراموش . گیر کیالن تشکریم، اعترافازتون م. پیش ما آوردید همه چیز درست شده

 ".کنیم نمی

دانست که باید از این لبخندها چه چیزي را برداشت  نمی. آنها در اطراف نگاه کرد هاي خندان و شاد کیالن به چهره
 .اي فکر کردن پیدا کندي داخل آن زد، تا زمانی بر ي تاوا با فلفل برشته مزه نان بی کند، بنابراین گازي به

 "اونا چی میگن؟": ریچارد قبل از آنکه خودش به نان گاز بزند پرسید

 ".بنا به دالیلی، از اینکه من تو رو اینجا آوردم خوشحال هستن"

 ".ازشون بپرس چرا". ریچارد سرش را باال آورد و به او نگاه انداخت

انه باید اعتراف کنم که متأسفبزرگ محترم، ". الر چرخیدکیالن با تکان سر حرف او را قبول کرد و به طرف تاف
 ".ریچارد خشمگین دارید دونم شما چه اطالعاتی در مورد نمی

فراموش کرده بودم که وقتی ما انجمن غیبگویان رو احضار . م فرزندممتأسف". تافالر لبخندي حاکی از دانستن زد
مردم ما در خطر قحطی  شدن و ود، محصوالت ما داشتن خراب میدونی، اینجا خشکسالی ب می. اینجا نبودي کردیم، تو

اونا بهمون گفتن که یه نفر میاد و بارون رو . براي همین ما یه گردهمایی تشکیل دادیم تا از ارواح کمک بخوایم. بودند
که اونا قول داده داده بودن بارون اومد و اینم از ریچارد خشمگین، همون طور  همون طور که اونا قول. با خودش میاره

 ".بودن

 "ي نیکه؟ اینجا خوشحالین، چون اون یه نشونه بنابراین شما از بودن اون در"
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مالقات  نه، ما خوشحالیم که یکی از ارواحِ پیشینیانِ ما خواسته تا ما رو". هیجان گفت تافالر با چشمانی گشاد از
 ".1اون یه مرد ارواحه". او به ریچارد اشاره کرد ".کنه

 .شگفت زده عقب نشست. ن تقریباًنانش را انداختکیال

 "قضیه چیه؟": ریچارد پرسید

ارواح بهشون گفتن که یه نفر میاد و . داشتن اونا یه گردهمایی براي آوردن بارون". کیالن به چشمان او زل زد
 ".یه مرد ارواح. کنن که تو روح یکی از اجدادشون هستی فکر می ریچارد، اونا. بارون رو میاره

 ".خوب، من نیستم". اي صورت او را برانداز کرد ریچارد چند لحظه

اگه تو بخواي اونا یه انجمن . ریچارد، اونا هر کاري براي یه روح انجام میدن. کنن که تو هستی اونا فکر می"
 ".کنن غیبگویان رو فراخونی می

از فریب دادن مردم لجنزار احساس خوبی  کیالن دوست نداشت تا از او بخواهد که این کار را انجام دهد؛ کیالن
 .هاي او فکر کرد ریچارد روي حرف. نداشت، اما آنها نیاز داشتند تا بفهمند که جعبه کجاست

 ".نه": شده بود، به آرامی گفت ریچارد همانطور که به چشمان او خیره

که تو یه روح هستی، و این به ما  کنن اگه اونا فکر می. ي مهمی داریم که باید انجامش بدیم ریچارد، ما وظیفه"
 "دست پیدا کنیم، خوب چه اشکالی داره؟ کنه که به آخرین جعبه کمک می

  ".کنم این کارو نمی من. اشکال داره چون این یه دروغه"

 "پیروز بشه؟ دي رال تو ترجیح می": کیالن با صداي آهسته پرسید

کنم چون فریب دادن این مردم در مورد  ، من این کارو نمیاول از همه اینکه". ریچارد از پهلو نگاهی به او کرد
 اونا با این. اینکه، این مردم یه قدرتی دارن و به همین خاطر ما اینجا هستیم دوم. چیزي به این مهمی درست نیست

انشون اونا از روي هیج. این قسمتش حقیقت داره. حقیقت که گفتن مردي با بارون خواهد اومد اینو به من ثابت کردن
کیالن سرش را به  "که میاد یه روح هستش؟ مگه ارواح گفتن که کسی. اي برداشت کردن که حقیقت نداره یه نتیجه

 ".خواد اونو باور کنن کنن فقط به خاطر اینکه دلشون می مردم بعضی وقتا چیزایی رو باور می". معناي نفی تکان داد

  "؟و اونا باشه، چه ضرري داره اگه این به نفع ما"

                                                           
١ spirit man :اح ارتباط برقرار كرده يا بطور موقت روحي را در جسم خود جاي دهدتواند با ارو كسي كه مي. 
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اینکه من یه . چی میشه اگه اونا یه گردهمایی تشکیل بدن و حقیقت رو متوجه بشن. ضرر کار توي قدرت اوناست"
میریم و رال  کنی خوششون بیاد که ما بهشون دروغ گفتیم و اونا رو فریب دادیم؟ اونوقت ما می فکر می روح نیستم؟ تو
با خود فکر کرد که جادوگر به درستی جستجوگرش را . کشیدعمیقی  کیالن به عقب تکیه داد و نفس ".پیروز میشه
 .انتخاب کرده

 .بود اش را پوشانده حالتی از نگرانی صورت آفتاب سوخته "ما خشم روح رو برانگیختیم؟": تافالر پرسید

 "چی باید بهش بگم؟. خواد بدونه که تو چرا عصبانی هستی اون می": کیالن گفت

 ".حرفاي منو ترجمه کن. من بهشون میگم". کرد، و بعد به طرف او برگشت ریچارد نگاهی به ریش سفیدها

 .کیالن با موافقت سرش را تکان داد

پیشینیانِ شما . خاطر هست که من اینجا اومدم مردم لجنزار قوي و خردمند هستن، به همین". ریچارد شروع کرد
رسید که  گفت، به نظر می هاي او را به آنها می حرف وقتی که کیالن ".گفتند که من بارون رو با خودم میارم درست می

چیز رو به شما  اما اونا همه". دادند ي مردمِ دهکده مثل سنگ ساکت بودند و گوش می همه. آمده باشد همه خوششان
ریش سفیدان روستا با تکان دادن سرهاشان تأیید  ".دونید، این روش ارواح هست همونطور که خودتون می. نگفتن
این طوري شما قوي باقی . ي حقیقت رو به خردمندي خود شما واگذار کردن اونا پیدا کردن بقیه". دانند که می کردند
هاي شما قوي میشن، نه به خاطر اینکه هر چیزي رو که  هاي شما که به خاطر راهنمایی بچه درست مثل. مونید می
قوي و باهوش بشن و بتونن براي  که فرزندانش این آرزوي هر پدر و مادري هست. خوان براشون فراهم کنید می

 ".خودشون فکر کنن

چه ": آربین، یکی از ریش سفیدان از آن عقب پرسید. تکان دادند ولی نه به تعداد دفعات قبل ها سرهایشان را بعضی
 "خواید بگید، روح بزرگ؟ چیزي رو می

من دارم میگم که، بله من بارون رو ". فرو کرد انگشتانش را بین موهایش بعد از اینکه کیالن ترجمه کرد، ریچارد
این دلیل مهمتري هست  دیدند و شاید ارواح خطر بزرگتري رو براي مردم شما می. اما چیزاي بیشتري هم هست آوردم،

هاي  خواد به شما حکومت کنه و شما رو برده مرد خیلی خطرناکی هست که می. که من به خاطرش به اینجا اومدم
 ".اسمش دارکن راله. خودش بکنه

 ".ها رو براي تسلط بر ما فرستاد پس اون احمق": تافالر گفت. پوزخندهایی بین ریش سفیدان رد و بدل شد

این روش اونه تا شما رو با اطمینان بیش از حد به ". خاموش شدند ها خنده. ریچارد با عصبانیت به آنها نگاه کرد
 از قدرت و جادوش استفاده کرده تا مردمی رو که تعداد خیلی بیشتري از شمااون . فریب نخورید. خودتون آروم نگه داره

ابرها رو فرستاد تا منو دنبال کنن، تا  بارون اومد چون اون. کنه وقتی که اون بخواد شما رو نابود می. داشتن شکست بده
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فقط . ح نیستم، من جستجوگرممن یه رو. وقتی که خودش انتخاب کرد منو بکشه بفهمه که من کجا هستم، تا بتونه هر
خوام جلوي دارکن رال رو بگیرم، تا مردم شما و دیگران بتونن همونطوري که دوست دارن زندگی  می من. یه آدم
 ".کنن

کسی که اسمش رال هست بارون رو فرستاده  اگه چیزایی که میگی درست باشه، پس". چشمان تافالر باریک شدند
  ".خواستند به ما یاد بدن، اینکه رال ما رو نجات میده بود که مبلغین اون می مون چیزياین ه. و مردم ما رو نجات داده

من خودم تصمیم گرفتم بیام اینجا، درست  .رال ابرها رو فرستاد تا منو دنبال کنه، نه اینکه شما رو نجات بده. نه"
اونا نگفتن که من یه . ه همراه اون میادگفتن که بارون میاد و مردي ب اونا. همون طور که ارواح پیشینیان شما گفتن

 ".روح هستم

ي ریش سفیدان پیدا شد؛ کیالن امیدوار بود که  چهره وقتی که کیالن ترجمه را براي آنها گفت، ناامیدي زیادي در
 .این به عصبانیت تبدیل نشود

  ".پس شاید پیغام ارواح یه هشدار در مورد مردي بوده که میاد": گفت سورین

شما باید از . کنم حقیقت رو به شما پیشکش می من. و شایدم یه هشدار در مورد رال": الفاصله جواب دادریچارد ب
من به شما یه شانس پیشنهاد . خردمندي خودتون استفاده کنید تا اونو ببینید، در غیر این صورت مردم شما نابود میشن

 ".میدم تا خودتون رو نجات بدید

رسن، ریچارد خشمگین، اما  حرفاي تو به نظر درست می": تافالر گفت. فکر کردند ریش سفیدهاي روستا در سکوت
 "خواي؟ از ما چی می تو": تافالر در پایان گفت "هنوز براي قضاوت درموردش زوده،

صدا منتظر مانده  ي دهکده در ترسی بی بقیه. هایشان رفته بود ریش سفیدان ساکت نشسته بودند، شادي از صورت
 .ریش سفیدان را نگاه کرد، بعد با صدایی آهسته حرف زد ي تک تک چارد به ترتیب چهرهری. بودند

. ي مردم و از جمله مردم لجنزار رو میده گرده که بهش قدرت حکمرانی بر همه جادویی می دارکن رال به دنبال"
خوام که یه انجمن  ا میمن از شم. گردم تا بتونم جلوي دسترسی اون به قدرت رو بگیرم منم دنبال اون جادو می

غیبگویان فرا بخونید تا قبل از اینکه خیلی دیر بشه، قبل از اینکه رال اول اونو پیدا کنه، به من بگن که کجا ممکنه 
 ".بتونم این جادو رو پیدا کنم

  ".کنیم ها گردهمایی احضار نمی ما براي خارجی". ي تافالر جدي شد چهره

کیالن سرش را . کرد شد و خودش را کنترل می کم داشت عصبانی می د کمتوانست بفهمد که ریچار کیالن می
و بررسی کرد که هر کسی کجا ایستاده است، مخصوصاً مردان مسلح،  نچرخاند اما چشمانش را به اطراف حرکت داد
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براي فرار  اتشخیص داد که شانس آنه. براي صورتی که مجبور شوند براي خروج از آنجا راهشان را با جنگیدن باز کنند
 .نیاورده بود ناگهان آرزو کرد که کاش هیچ وقت ریچارد را به اینجا. چندان خوب نبود

در عوض آوردنِ ". وقتی که ریچارد به مردم دهکده و دوباره به ریش سفیدان نگاه کرد، چشمانش پر از آتش بود
او  ".کنید که من چه جور مردي هستم بررسی. خوام که همین االن تصمیم نگیرید بارون براي شما، فقط ازتون می

با دقت به این مطلب ". نداشت سعی داشت تا صدایش را آرام نگه دارد، اما هیچ شکی در معناي تلویحی کلماتش وجود
 ".زندگی من، کیالن و خودتون. هاي زیادي به تصمیم شما بستگی داره زندگی. فکر کنید

حس سرد و آزار دهنده انباشته شد که ریچارد با ریش سفیدان  کرد، ناگهان با این وقتی که کیالن ترجمه می
. کیالن ناگهان نگاه آن فرد دیگر را بر روي خود احساس کرد. کرد با فرد دیگري صحبت می او داشت. کند صحبت نمی

ن را دانست کدام نگاه است که هنوز آ ها بر روي آن دو بودند؛ کیالن نمی تمام چشم. نگاه خودش بین جمعیت گشت
 .کند احساس می

شما دو نفر به عنوان مهموناي افتخاري آزادید که تا وقتی که ما فکر . ست منصفانه": تافالر در آخر اظهار داشت
 ".هاي ما استفاده کنید لطفاً از هر چیزي که ما داریم لذت ببرید، از غذا و خونه. کنیم بین مردم ما باشید می

خود برگشتند و در  مردم به سر کارهاي. هاي عمومی روانه شدند ه طرف ساختماننم باران ب ریش سفیدان در زیر نم
او لبخند زده و براي برآورده . سویدلین آخرین کسی بود که از آنجا رفت. کردند ها را هم کیش می حین رفتن، بچه

ذاشت، کیالن از او تشکر گ در حالی که او به زیر باران قدم می. کردن هر چیزي که آنها بخواهند اعالم آمادگی کرد
هاي آبی که از سقف  چوبیِ خیس نشسته بودند و مرتباً از دست قطره کیالن و ریچارد تنهایی بر روي زمین. کرد
کیالن خم شد و  .ي فلفل برشته شده باقی مانده بود هاي تاوا و کاسه سینی حصیري نان. دادند چکید جاخالی می می

  .داد و براي خودش یکی دیگر درست کرد آن را به دست ریچارد. دور فلفل پیچید یکی از هر کدام برداشت و نان را

 "از دستم عصبانی هستی؟": ریچارد پرسید

 ".کنم بهت افتخار می": و بعد با لبخندي اعتراف کرد "نه،"

ی شروع به خوردن کرد و خیل با دست راستش. هاي کوچک بر روي صورت ریچارد نشست لبخندي مانند پسر بچه
 .قورت داد دوباره شروع به صحبت کرد بعد از اینکه آخرین لقمه را. تند کار لقمه را تمام کرد

. اونجا یه مردي با موهاي بلند خاکستري دست به سینه به دیوار تکیه داده .ي راست من نگاه کن از روي شونه"
 ".شناسی یا نه بگو اونو می

 .ي او نگاهی کوتاه انداخت جوید از روي شانه آن را میکیالن گازي به نان و فلفل زد و همانطور که 
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ها رو به طرف خودش صدا  تونه پرنده دونم، غیر از اینکه اون می در موردش چیزي نمی من. 1ایه اون مرد پرنده"
 ".بزنه

باهاش  به نظرم االن دیگه وقتشه که بریم و". ریچارد تکه نان دیگري برداشت، آن را لوله کرد و یک گاز به آن زد
 ".یه صحبتی داشته باشیم

 "چرا؟"

 ".اینجا رئیسه چون اون کسیه که". ریچارد از زیرِ ابرو نگاهی به او انداخت

برادرم همیشه میگه که ". ي دهانش لبخند زد ریچارد از یک گوشه ".ریش سفیدا رئیس هستن". کیالن اخم کرد
اش نگاهی جدي به  ریچارد با چشمانِ خاکستري ".شه یوارد گفتگو نم قدرت واقعی هیچوقت خودش در انظار عمومی

بقیه اونا  اونا مورد احترام هستن، براي همین توي صحنه گذاشته میشن تا. ریش سفیدا براي نمایش هستن". او انداخت
دارن اینا قدرت . ها، فقط با این فرق که اینا هنوز یه پوست هم روي خودشون دارن هاي روي تیرچه مثل کله. رو ببینن

اي که پشت سر او  ریچارد با تکان سریع چشمانش به مرد پرنده ".چون محترم شمرده میشن، ولی رئیس اصلی نیستن
 ".اون رئیسه". به دیوار تکیه داده بود اشاره کرد

 "پس چرا خودشو معرفی نکرده؟"

 ".خواد بفهمه که ما چقدر باهوش هستیم چون می": ریچارد با لبخند گفت

ي نان را در دهانش چپاند، دستانش را به شلوارش  کیالن بقیه. شد و دستش را به طرف کیالن دراز کرد ریچارد بلند
کشید، با خودش فکر کرد که چقدر از اینکه ریچارد  در حالی که ریچارد او را باال می. کشید و دست ریچارد را گرفت

این فقط یک . ین کسی بود که این کار را کرده بودریچارد اول. کرد خوشش میاید همیشه دستش را به طرف او دراز می
 .آالیشی داشت قسمت از دالیلی بود که بودن با ریچارد آنقدر احساس سادگی و بی

او هنوز به دیوار تکیه داده بود و چشمان . اي به راه افتادند ها، به سمت مرد پرنده آنها زیر باران سرد، از میان گل
هایش پهن شده و تا حدي  خاکستري رنگ، روي شانه-اي موهاي بلند نقره. کرد تماشا می ايِ تیزش آمدن آنها را قهوه

هایش هیچ تزئینی نداشت، اما یک استخوان  لباس. اش بود سرازیر شده بودند روي تونیک پوست آهویی که کامالً اندازه
و هنوز خوش تیپ بود، قد او تقریباًبه پیر نبود، اما جوان هم نبود . بندي چرمی دور گردنش آویزان بود حکاکی شده با

هاي پوست آهویی که پوشیده بود، سفت و خشن به نظر  اش مانند لباس پوست صورت آفتاب سوخته. بلندي کیالن بود
  .رسید می

                                                           
1 The Bird Man 
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شده گذاشته و  او به همان حالت که به دیوار تکیه داده و کف پاي راستش را به دیوارِ روکش. آنها جلوي او ایستادند
 .اش زده بود کرد، دستانش را به سینه هاي آنان را بررسی می در حالی که صورت. وي پایش جلو آمده بود، باقی ماندزان

 ".خوام باهات صحبت کنم ترسی که من یه روح باشم، می اگه نمی". ي خود زد ریچارد نیز دستانش را به سینه

 .برگشتند ي او رفته و بعد به طرف ریچارداي به رو کرد چشمان مرد پرنده می همانطور که کیالن ترجمه

 ".کنن با خودشون شمشیر حمل نمی اونا. من قبالً ارواح رو دیدم": اي گفت با صداي آهسته

 .ي آرام و سبک او را دوست داشت کیالن خنده. کیالن ترجمه کرد و ریچارد خندید

اي را پیچ  ي دهان مرد پرنده د کوچکی گوشهلبخن ".کنن منم ارواح رو دیدم و حق با توئه، اونا شمشیر حمل نمی"
 ".توانمند باد جستجوگر". سیلی آرامی به ریچارد زد. اش برداشت و صاف ایستاد دستانش را از سینه او. داد

 ".اي توانمند باد مرد پرنده": ریچارد سیلی آرام را برگرداند و گفت

هایش  دنش آویزان بود را گرفت و آن را روي لبگر اي که با بند چرمی از اي استخوان حکاکی شده مرد پرنده
هایش باد کردند ولی هیچ  اي در سوت دمید گونه وقتی که مرد پرنده. کیالن فهمید که آن چیز یک سوت است. گذاشت

به چشمان ریچارد قفل کرده بود،  او سوت را رها کرد تا سر جایش بیفتد و همانطور که نگاهش را. صدایی شنیده نشد
بعد از مدتی کوتاه یک شاهین، چرخ زنان در آسمان خاکستري پدیدار شد و بر روي دست دراز . را باال گرفتبازویش 

زدند پرهایش را دوباره صاف کرده و  پرهایش را پف داد، بعد در حالی که چشمان سیاهش پلک می. ي او فرود آمد شده
 .چرخاند سرش را با حرکات تند و منقطع به اطراف می

 ".کنیم بیا، با هم صحبت می". اي گفت همرد پرند

آن عقب که جدا از بقیه بود،  تر در هاي بزرگ عمومی به یک ساختمان کوچک اي آنها را از میان ساختمان مرد پرنده
ي ارواح  آنجا خانه. شناخت پنجره را می کیالن با اینکه هیچ وقت در آن ساختمان نبود اما آن ساختمان بی. هدایت کرد

 .شدند ها برگزار می یی که گردهماییبود، جا

. اي در را کشید و باز کرد و آنها را به داخل راهنمایی کرد درحالی که شاهین روي دستش باقی مانده بود، مرد پرنده
. کرد را در اتاق تاریک ایجاد می سوخت و روشنایی کمی آتشِ کوچکی در انتهاي آن سوي اتاق در یک چاله می

هر چند تاثیر چندانی نداشت و اتاق هنوز بوي تند . کرد ي آتش، دود آتش را به خارج هدایت میسوراخی در سقف باال
ي چوبی در کنار  ي غذا روي زمین گذاشته شده بودند و یک قفسه هاي گلیِ باقی مانده از آخرین وعده کاسه .داد دود می

اي جایی  پرنده مرد. ها اتاق خالی بود غیر از این. دي نیاکان را در خود جا داده بو یک دیوار، بیشتر از دو جین جمجمه
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کیالن و ریچارد نیز . خاکی نشست چکیدند پیدا کرد و روي زمین نزدیک وسط اتاق را که قطرات باران در آنجا نمی
 .را تماشا کرد پهلو به پهلو روبروي او نشستند و شاهین حرکات آنها

بگوید که مرد عادت دارد به اینکه وقتی در چشمان  توانست ن میکیال. اي به چشمان کیالن نگاه کرد مرد پرنده
دانست چون  کیالن این را می. حتی اگر چیز ترسناکی وجود نداشته باشد کند ترس را در آنها ببیند، مردم نگاه می

 .اي هیچ ترسی پیدا نکرد این بار مرد پرنده. خودش نیز به همین چیز عادت داشت

کرد به نرمی سر شاهین  مرد همانطور که کیالن را تماشا می "هنوز جفتی انتخاب نکردین؟ گیر، شما مادر اعتراف"
 .را نوازش کرد

تو . نه". کرد اي داشت او را امتحان می مرد پرنده. کیالن تصمیم گرفت که از لحن حرف زدن او خوشش نیامده
 "کنی؟ داري خودتو پیشنهاد می

 چرا شما همراه یه جادوگر. قصد آزرده کردنتون رو نداشتم. خوام یمن معذرت م. نه". مرد لبخند کوچکی زد

 "نیستید؟

ردن همه" یکی از اون دو نفر خدمات خودش رو به یه ملکه فروخته و اون یکی . ي جادوگرا به جز دو نفر م
. ز من مراقبت کننهیچ کدوم باقی نموندن تا ا. فرو رفته ي یه جونور از دنیاي زیرین بهش حمله شده و به خواب بوسیله

 ".ي شومی هستیم ما توي زمانه. گیراي دیگه کشته شدن تمام اعتراف

گیر تنها بودن  براي یه اعتراف". زد، اما لحن صدایش هنوز نه اي همدردي صادقانه موج می در چشمان مردپرنده
 ".خطرناکه

از دیدگاه . شدیداً احتیاج داره خطرناکه چیزي رو گیر که بله، و همینطور هم براي یه مرد تنها بودن با یه اعتراف"
 ".تري هستی رسه که تو نسبت به من توي خطر بزرگ من، به نظر می

این یکی یه جستجوگر . شاید". کرد لبخند کوچکش برگشت نوازش می در حالی که شاهین را ".شاید": مرد گفت
 "ي یه جادوگر انتخاب شده؟ واقعیه؟ جستجوگري که بوسیله

 ".آره"

یه بار یه . گذره هاي زیادي می از زمانی که یه جستجوگر حقیقی دیدم سال". اي سرش را تکان داد پرندهمرد 
بهش ندادیم، تعدادي از مردم منو  خواست وقتی که ما اون چیزي رو که می. جستجوگر که واقعی نبود به اینجا اومد

 ".کشت

 ".ممتأسفاز بابتشون ": کیالن گفت
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. باش متأسفبراي جستجوگر . سریع مردن اونا. نباش متأسف". هسته به دو طرف تکان داداي سرش را آ مرد پرنده
 .کرد پلک زد شاهین در حالی که به کیالن نگاه می ".اون سریع نمرد

باور کن که تو و مردمت . من هیچ وقت یه جستجوگر تقلبی ندیدم، اما این یکی رو وقتی که عصبانی هست دیدم"
دونه که چطوري  اون می. اد تا به این یکی دلیلی براي بیرون کشیدن شمشیرش از روي خشم بدیدخو اصالً دلتون نمی

  ".من حتی اونو دیدم که به ارواح شیطانی حمله کرده. از جادو استفاده کنه

. کند هاي او قضاوت می مورد حقیقت گفته رسید که در به نظر می. اي براي مدتی چشمان او را بررسی کرد مرد پرنده
 ".مونه حرفات یادت میحتماً  .از بابت هشدارت ممنون"

 "خواید تهدید کردن همدیگه رو تموم کنید؟ دونفر نمی شما". ریچارد باالخره به حرف آمد

 ".تونی زبون اونا رو بفهمی من فکر کردم تو نمی". نگاه کرد کیالن با غافلگیري به او

تونستن جرقه بزنن، اینجا تا حاال آتیش گرفته  اگه چشماتون می .تونم بفهمم ولی معنی نگاها رو می. تونم نمی"
 ".بود

خواد بدونه که ما تهدید کردن همدیگه رو تموم کردیم یا  جستجوگر می". اي برگشت کیالن به طرف مرد پرنده
 ".نه

 "مگه نه؟ صبریه، اون مرد بی". اي نگاهی کوتاه به ریچارد انداخت و دوباره به طرف کیالن برگشت مرد پرنده

 ".کنه اون انکارش می. من خودمم اینو بهش گفتم". داد کیالن سرش را به نشان تأیید تکان

  ".سفر کردن باهاش باید سخت باشه"

 ".نه، به هیچ وجه". کیالن لبخندي زد

کمک اگه ما تصمیم بگیریم که به تو ". لبخند او را جواب داد و بعد نگاهش را متوجه ریچارد کرد اي مرد پرنده
 "کشی؟ نکنیم، چند تا از ما رو می

 .زد کلمات را ترجمه کرد کیالن همانطور که مرد حرف می

 ".هیچی"

و اگه تصمیم بگیریم که با دارکن رال همکاري ": اي در حالی که نگاهش روي شاهین بود سؤال کرد مرد پرنده
 "کشه؟ نکنیم، اون چند تا از ما رو می
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 ".ي رودیر یا زود، تعداد خیلی زیاد"

رسه تو داري با  به نظر می". اي دستش را از روي شاهین برداشت و با چشمان تیزش به ریچارد نگاه کرد مرد پرنده
 ".کنی تا به دارکن رال کمک کنیم می ما بحث

طرف بمونید، با  اگه شما تصمیم بگیرید که به من کمک نکنید و بی". لبخندي سرتاسر صورت ریچارد را پوشاند
اما رال این کار رو . زنم اي نمی این حق شماست و من به هیچ کدوم از مردم شما صدمه مقانه بودن این تصمیم،تمام اح

 ".جنگم من به راه خودم ادامه میدم و اگه الزم باشه، تا آخرین نفسم با اون می. کنه می

ه انتخاب کنید که به دارکن دیگه، اگ از طرف". کمی به جلو خم شد. ي ریچارد حالت خطرناکی به خود گرفت چهره
ي سریعی انگشتش را روي گردنش  ریچارد با اشاره "...گردم و رال کمک کنید، و من اونو شکست بدم، اونوقت بر می

 .اي الزم نداشت کشید؛ نشانی که هیچ ترجمه

خوایم  قط میما ف": باالخره گفت. احساسی نشست و هیچ عکس العمل سریعی نشان نداد اي با صورتی بی مرد پرنده
 ".که کسی کاري به کارمون نداشته باشه

منم تنها آرزوم این بود که به حال . تونم اینو درك کنم من می". اي باال انداخت و به زمین نگاه کرد ریچارد شانه
نو ي پدرم فرستاد تا م رال پدر منو کشت و ارواح شیطانی رو با قیافه دارکن". چشمانش باال آمدند ".خودم رها بشم

. کنه اون مرز رو نابود کرد تا به سرزمین من حمله. اون مردایی رو فرستاد تا سعی کنن که کیالن رو بکشن. شکار کنن
اونا االن توي یه خواب عمیق، نزدیک به مرگ . ترین دوستاي من حمله کردن نوکرا و زیر دستاش به دوتا از قدیمی

کیالن براي من از افراد زیادي که اون کشته . ي بعد موفق بشه ال دفعهمگه اینکه ر.... مونن هستن، اما حداقل زنده می
 ریچارد سرش را به نشان تأیید تکان داد، صدایش آرام و ".داستانایی که قلب تو رو به درد میاره ها؛ از بچه. تعریف کرده

توي اولین روز . دم بمونمخو آره دوست من، منم مثل شما دوست داشتم که به حال". به سختی بیشتر از یک نجوا بود
تونه در  از زمستون، اگه دارکن رال به جادویی که دنبالشه دست پیدا کنه، قدرتی به دست میاره که هیچ کسی نمی

چشمان . دست ریچارد به طرف شمشیرش رفت ".اون وقت دیگه براي انجام هر کاري خیلی دیره. مقابلش بایسته
دست  کشید و یا کمک یا سرت رو به جاي من بود، این شمشیرو بیرون میاگه اون اینجا به ". کیالن درشت شدند

اگه شما انتخاب کنید تا به من کمک نکنید،  این، دوست من، دلیلیه که". ریچارد دستش را از شمشیر دور کرد ".میاورد
 ".اي بزنم تونم به شما صدمه من نمی

خوام، و  دشمنی با دارکن رال رو نمی تونم ببینم که االن می". حرکت و ساکت نشست اي براي مدتی بی مرد پرنده
اي یک بار دیگر  مرد پرنده. او بلند شد، به طرف در رفت و شاهین را به سمت آسمان پرتاب کرد ".همینطور با تو

تونم  به نظر میرسه حرفات حقیقت باشه، ولی من هنوز نمی". کشید نشست و با بار افکارش نفس سنگین و عمیقی
خواي تا به ما  خواي تا کمکت کنیم، اما همینطورم می عالوه بر این به نظر میرسه اگر چه که تو از ما می. اشممطمئن ب
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تهدید از  کسی که با کمک کردن و نه با حیله و. کنم که تو در این ادعا صادق هستی من فکر می. هم کمک کنی
 ".کنه، فرد خردمندیه دیگران کمک طلب می

 ".تونستم بذارم شما فکر کنید که من یه روحم کمک شما رو به دست بیارم، می با حیلهخواستم  اگه من می"

فهمیدیم که تو روح  کردیم، می برگزار می اگه ما گردهمایی". اي با لبخندي باال رفتند هاي دهان مرد پرنده گوشه
خواستی  که حقیقتو به ما بگی؟ تو نمیپس چه دلیلی تو رو وادار کرد . گیره یه مرد باهوش این رو هم در نظر می. نیستی

 "ترسیدي این کار رو بکنی؟ بزنی، یا اینکه می به ما حقه

 ".راستشو بگم؟ هر دو". ریچارد در جواب لبخندي زد

 ".به خاطر گفتن حقیقت ازت متشکرم". اي سرش را در تأیید تکان داد مرد پرنده

اي، من ماجراي خودمو  خوب، مرد پرنده". بیرون داد ریچارد ساکت نشست، نفس عمیقی کشید و آن را به آرامی
 "کنی؟ کمک می. کنه زمان بر علیه من کار می. تو باید قضاوت کنی که حقیقت داره یا نه. برات گفتم

کردي،  اگه تو درخواست غذا می. کنن مردم من براي هدایت و رهبري به من نگاه می. قضیه به این سادگی نیست"
این فرق . اما تو درخواست یه گردهمایی کردي. کردن و اونا هم این کارو می» بهش غذا بدید«تونستم بگم  می من
اونا . ي خود من باهاشون صحبت کردین، به عالوه تا ریش سفیدي هستن که انجمن غیبگویان همون شیش. کنه می

ت به یه غریبه یه گردهمایی داده قبالً هیچ وق. پیرمردایی هستن که توي ادامه دادن راه و روش نیاکانشون راسخ هستن
به زودي این شیش نفر هم به ارواح . ارواح پیشینیان ما رو به هم بزنه نشده، هرگز اجازه داده نشده تا یه خارجی آرامش

ها رو  اگر اونا سنت. خوان فکر کنن که به خاطر نیاز یه غریبه از دنیاي ارواح فراخونی بشن پیشینیان ملحق میشن و نمی
 ".تونم بهشون دستور بدم که این کارو بکنن من نمی. کنن ، براي همیشه عواقب اونو تحمل میبشکنن

کمک کردن به ما، کمک . این فقط نیاز یه غریبه نیست": کیالن به هردوي آنها و به زبان هر دوي آنها گفت
 ".کردن به مردم لجنزار هم هست

اگه من ": چشمانش را باریک کرد و پرسید ریچارد ".بتداي اونشاید در آخر کار، اما نه از ا": اي گفت مرد پرنده
 "یکی از مردم لجنزار بودم چی؟

 ".کردن کردن و رسوم رو هم نقض نمی اونوقت اونا براي تو یه گردهمایی برگزار می"

 "تونی منو یکی از مردم لجنزار بکنی؟ تو می"

اول  اگه تو". زدند ري رنگش در زیر نور آتش برق میخاکست- کرد موهاي نقره اي اي فکر می درحالی که مرد پرنده
سودي براي خودت نداشته  کاري بکنی که به مردم ما کمک بکنه، یه چیزي که براي اونا فایده داشته باشه و هیچ
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به شرط انجام دادن چنین کاري بدون انتظار . ما داري هاي خوبی نسبت به کنه تو مردي هستی که نیت باشه، ثابت می
 ".تونم ي کمک به خاطرش، و به شرطی که ریش سفیدا موافقت کنن، من می وعده

تونم درخواست یه گردهمایی بدم و اونا هم  و به محض اینکه تو منو یکی از مردم لجنزار نامگذاري کردي، من می"
 "کنن؟ اونو برگزار می

اونا براي کمک به تو یه . داري لبتفهمن که تو مصالح و منافع ما رو توي ق اگه تو یکی از ما باشی، اونا می"
  ".کنن انجمن غیبگویان احضار می

 "گردم کجاست؟ دنبالش می تونن به من بگن چیزي که و اگه اونا انجمن رو فراخوانی کنن، می"

بعضی وقتا ارواح به سواالت ما جواب نمیدن، بضی وقتا اونا جواب سواالت ما رو . تونم اینو جواب بدم من نمی"
تمام چیزي که . هیچ تضمینی وجود نداره که بتونیم به تو کمک کنیم حتی اگه ما یه گردهمایی برگزار کنیم،. دونن نمی

 ".کنیم تونم قول بدم اینه که ما تمام تالشمون رو می من می

ت قطرا هایی که از ریزش با یک انگشت، مقداري خاك را به داخل یکی از چاله. ریچارد متفکرانه به زمین نگاه کرد
  .باران درست شده بود هل داد

شناسی که قدرتش رو داشته باشه تا به ما بگه که کجا دنبال  اي رو می کیالن تو کس دیگه": با صدایی آرام پرسید
 "جعبه بگردیم؟

شناسم  نمی شناسم کسی رو ولی از تمام کسایی که می. شناسم می". روز به این مطلب فکر کرده بود کیالن تمام
 ".کشن این درخواست ما رو می بعضیا فقط به خاطر. ز مردم لجنزار مشتاق کمک کردن به ما باشهکه بیشتر ا

 "کشن، چقدر فاصله دارن؟ خب، از بین اونایی که ما رو فقط به خاطر درخواست کردن نمی"

 ".سرزمیناي خیلی خطرناکی که تحت کنترل رال هست حداقل سه هفته راه به سمت شمال، از بین"

 ".سه هفته": با لحنی سنگین از ناامیدي گفت ریچارد

پیدا کنی، اگه  اگه تو بتونی راهی براي کمک به اونا. تونه بهمون بده اي قول خیلی کمی می اما ریچارد، مرد پرنده"
ن تو رو یکی از مردم لجنزار بکنه، اگه انجم اي بخوان که ریش سفیدا از اون کار خوششون بیاد، اگه اونا از مرد پرنده

شانس زیادي براي یه قدم . اگه، اگه، اگه.... غیبگویان بتونه جوابی بدست بیاره، اگه حتی اصالً ارواح جواب رو بدونن
 ".اشتباه وجود داره

 "خود تو نبودي که به من گفتی باید دل اونا رو بدست بیارم؟": ریچارد با لبخندي پرسید
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  ".چرا"

مونیم و سعی کنیم تا اونا رو متقاعد کنیم که کمک کنن، یا باید براي کنی باید اینجا ب پس، نظرت چیه؟ فکر می"
 "پیدا کردن جواب بریم یه جاي دیگه؟

 ".کنم که تو جستجوگري و تو باید تصمیم بگیري من فکر می". کیالن به آرامی سرش را به دو طرف تکان داد

 ".ورهخ مشورتت به دردم می. تو دوست من هستی". ریچارد دوباره لبخند زد

اي بکنم ریچارد، و زندگی منم به این  دونم چه توصیه من نمی". موهایش را پشت گوشش انداخت کیالن مقداري از
 ".گیري ولی به عنوان دوستت، من اطمینان دارم که تو عاقالنه تصمیم می. بستگی داره که تو تصمیم درستو بگیري

 "م، تو ازم متنفر میشی؟من تصمیم اشتباهی بگیر اگه". ریچارد لبخندي پهن زد

توانستند تا اعماق او را ببینند، چشمانی که باعث  چشمانی که می کیالن به چشمان خاکستري رنگ او نگاه کرد،
حتی اگه تصمیم اشتباهی بگیري و این به ": کیالن زمزمه کنان گفت. شدند از شدت اشتیاق احساس ضعف کند می

 ".تونم از تو متنفر بشم هرگز نمی". ا بسته بود فرو دادبغضی که گلویش ر "قیمت جونم تموم بشه،

اي رو  پرنده ها نگاه کرد، سپس دوباره به طرف مرد ریچارد نگاهش را از او برگرفت و دوباره براي مدتی به خاك
 "مردم شما دوست دارن که سقفاشون چکه بکنه؟". کرد

 "که خوابی آب روي صورتت چکه کنه؟ تو دوست داري وقتی". ابرویش را باال برد اي یک مرد پرنده

 "نکنن؟ سازید که چکه پس چرا شما سقفایی نمی". ریچارد با لبخند سرش را به نشان نفی تکان داد

. اي در دسترسمون براي این کار نداریم ما هیچ ماده. چون این کار ممکن نیست". اي باال انداخت اي شانه مرد پرنده
لی خیلی سنگین هستن و  ي خیلی زیادي به اینجا آورده بشه چوب خیلی کمیابه؛ باید از فاصله. افتن پایین میخشتاي گ .

 ".کنه علف تمام چیزیه که ما داریم و اونم چکه می

شما خاك رس دارید که ". ها گذاشت هاي سفالی را برداشت و آن را وارونه زیر یکی از چکه ریچارد یکی از کاسه
 ".تونید سفال بسازید باهاش می

به اون بزرگی بسازیم، و عالوه بر اون، سفال ترك  اي تونیم کاسه پزي ما کوچیک هستن، نمی هاي سفال کوره"
 ".این کار شدنی نیست. کنه داره، بعد اونم چکه می برمی

انجام  دونید چه طوري چیزي رو این اشتباهه که چون فقط نمی": ریچارد با مهربانی و بدون هیچ قصد بدي گفت
. مردم شما قوي و باهوش هستن. اگه اینطور بود اصالً من اینجا نبودم. راحتی بگید اون چیز شدنی نیستبدید، به 
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یی بسازن که چکه  اي بهم اجازه بده تا به مردمش یاد بدم که چطوري سقفا باعث افتخار من میشه اگر که مرد پرنده
 ".نکنه، و عالوه بر اون همزمان بذاره تا دود بیرون بره

  .اش روي این مطلب فکر کرد دان هیچ احساساتی در چهره اي بدون نشان رندهمرد پ

تونم  ولی من نمی. اگه تو بتونی این کارو بکنی، براي مردم من سود زیادي داره، و اونا از تو خیلی متشکر میشن"
 ".هیچ قولی بیشتر از این بدم

 ".قولی نخواستم منم". اي باال انداخت ریچارد شانه

 ".اي به مردم من نزنی قبول کنی و هیچ صدمه اگر جواب منفی بود تو باید اونو. نوز ممکنه منفی باشهجواب ه"

 ".کنم و فقط امیدوارم که اونا درمورد من منصفانه قضاوت کنن شما می من نهایت تالشمو براي مردم"

یه سقف از خاك رس بسازي که خواي  تونم بفهمم که تو چطور می تو آزادي تا تالشت رو بکنی، اما من نمی پس"
  ".ترك برنداره و چکه نکنه

بعد به شما یاد میدم که . سازم که هزاران ترك داشته باشه، اما چکه نکنه ي ارواح شما یه سقف می من براي خانه"
 ".سقفاي بیشتري براي خودتون بسازید

 .رضایت تکان داد ي اي لبخند زد و سرش را به نشانه مرد پرنده
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  ت و چهارمفصل بیس

  

  ".من از مادرم متنفرم "

ي عبوس پسر نگاه کرد و قبل از اینکه با صدایی آرام جواب  ارباب که چهار زانو روي چمن ها نشسته بود، به چهره
خوام تو چیزي رو بگی که بعداً وقتی بهش فکر  من نمی. ي خیلی سنگینیه کارل این کلمه": اي مکث کرد دهد، دقیقه

  ".کردي پشیمون بشی
حاال خیلی . زنیم خیلی وقته که داریم در این مورد با هم حرف می. به حد کافی روش فکر کردم": کارل با تندي گفت

دونم که اونا چقدر خودخواه  خوب می. گفتن کردن و چطوري بهم دروغ می دونم که اونا چطور با من رفتار می خوب می
  ".ونا چقدر دشمن آدما هستناینکه ا": چشمانش را تنگ کرد و ادامه داد ".هستن

هاي درحال محو شدن خورشید که ابرهاي کوچک را به  هاي باالي سرش خیره شد، به آخرین اشعه رال به پنجره
سرانجام بعد از . امشب. رنگ بنفش مایل به قرمز نشان میدادند و انواري طالیی به مانند شبنم رویشان را پوشانده بودند

  .گشت بی خواهد بود که او به دنیاي مردگان بازمیاین همه مدت، امشب همان ش
اکثر اوقات در روزها و شب هاي بسیار، او پسر را با فرنی مخصوص بیدار نگه داشته بود و تنها در طول خواندن 

نش طلسم هایی کوتاه به او اجازه خوابیدن داده بود، رال او را بیدار نگه داشته و آنقدر روي مغز او راه رفته بود که ذه
او بی وقفه با پسر حرف زده بود و او را قانع کرده . توانست به هر شکل و قالبی درآید خالی شده بود و اکنون دیگر می

گاهی اوقات هم پسر را تنها . اند بود که چگونه دیگران از وي استفاده و حتی سوءاستفاده کرده بودند و به او دروغ گفته
ي زیارت مقبره پدرش و خواندن دوباره  فته شده بیاندیشد، و بدین منظور از بهانهگذاشت تا به چیزهایی که به او گ می

  .کرد هاي مقدس و یا کمی استراحت، استفاده می کتیبه
. و بعد از آن؛ دیشب، آن دختر را به رختخواب خود برده بود، تا کمی آرامش بدست آورد؛ تفریحی کوچک و زودگذر

راي لمس بدن نرم شخص دیگري در کنار خود، براي فرو نشاندن هیجانات محصور اي کوتاه در میان مهربانی ب وقفه
دختر به قدر . بود، به خصوص بعد از آنکه او با وي بسیار مهربان و نرم بود بایست خیلی مفتخر می آن دختر می. اش شده

  .کافی براي بودن با وي هیجان زده بود
  .ها را دید، خندید ی اثر زخموقت. اما آن دختر در عوض چه کرد؟ تنها خندید
کرد، مجبور بود خود را منقبض کند تا بلکه بتواند خشمش را فرو ببرد، تقال  حتی حاال که رال به این موضوع فکر می

به کاري که با آن دختر کرده . کند تا به پسر لبخند بزند، تقال کند تا ناشکیباییش براي تمام شدن این کار را پنهان سازد
و با این افکار لبخند به راحتی جایش . هاي گوشخراش دختر به لذت ناشی از آزاد شدن خشونتش، به جیغ. ردبود فکر ک

  .توانست به او بخندد دختر دیگر نمی. را بر لبانش پیدا کرد
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  "اون لبخند گنده براي چیه؟ ":کارل پرسید
کردم که چقدر بهت افتخار  ر میداشتم به این فک": اي پسر نگاهی کرد و گفت رال به چشمان بزرگ و قهوه

کرد،  کشید به بیرون فوران می درحالی که به یادآورد چگونه خون گرم و چسبناك دختر، درحالی که جیغ می ".کنم می
  هاي پر از غرور دختر کجا بود؟ اکنون آن خنده. تر شد لبخندش بزرگ و بزرگ

  "من؟به ": کارل با خجالت لبخندي زد و گفت

تعداد خیلی . آره کارل، تو": تکان داد و گفت زد بخاطر وجود موهاي طالیی رنگش به سفیدي میرال سرش را که 
. کمی از مردان جوان هستند که در سن و سال تو انقدر باهوش باشن که بتونن جهان رو همونطوري که هست ببینن

بتونن درك کنند . و هم بفهمندیعنی فقط محدود به زندگی خودشون نباشن و بتونن خطرات گسترده و عجایب جهان ر
او سرش را با ناراحتی تکان داد و ادامه  ".کنم تا صلح و امنیت رو براي مردم بیارم که من چقدر به سختی تالش می

بینم اونایی که من براشون به سختی  گاهی اوقات برام خیلی سخته و از صمیم قلب ناراحت میشم وقتی می": داد
. و یا بدتر از همه با دشمناي مردم هم پیمان میشن کنن،  دریغ منو انکار می نن و زحمات بیک به من پشت می جنگم،  می

مردمانی پلید هستن که  زنم،  اما همین االن که دارم باهات حرف می هام تو رو اذیت کنم،  خواستم با نگرانی من نمی
کرد رو تخریب کردن،  هارا محافظت می از ديریزن، اونا مرزي که  براي شکست دادن ما و تارو مار کردنمون نقشه می

خیلی سعی کردم به مردم در . ترسم که اونا نقشه حمله و تجاوز کشیده باشند من می. و حاال هم به سراغ مرز دوم رفتن 
، اما  کنه آگاه کنم، تا کاري براي حفاظت از خودشون انجام بدن خصوص خطري که اونا رو از طرف وستلند تهدید می

  ".مردمایی فقیر و ساده لوح هستن، اونا براي حمایت به من چشم دوختناونا 

  "شما در خطرید؟ پدر رال، ": کارل با چشمانی گشاد شده پرسید
. اون مهم نیست، من درمورد خودم نگرانی و ترسی ندارم". رال با تکان دادن دستش موضوع را بی اهمیت جلوه داده

  "کنه؟ ار باشه من بمیرم چه کسی از اونا محافظت میاگه قر ترسم،  من فقط براي مردم می
کنم اجازه ندید که اونا  خواهش می  !ما به شما نیاز داریم! بمیرید؟ اوه پدر رال": کارل با چشمانی مملو از اشک گفت

من  .خوام از شما محافظت کنم من می! کنم به من اجازه بدید در کنارتون بجنگم خواهش می !  دستشون به شما برسه
  ".تونم فکر اینو بکنم که شما صدمه یا آسیبی ببینید حتی نمی

دیگر چندان  زمان نزدیک شده بود، . کشید و سرعت ضربان قلبش رو به زیاد شدن گذاشت رال به تندي نفس می
تونم  نمیمنم ": لبخند گرمی به کارل زد هاي دختر با صدایی گرفته افتاد،  هنگامی که او به یاد جیغ. کشید طولی نمی

تو   ؛ کارل من این چند روز گذشته با تو آشنا شدم و تو رو شناختم. اینو تحمل کنم که تو به خاطر من به خطر بیافتی
تو . براي من تبدیل به چیزي فراتر از یک مرد جوانی شدي که تنها براي کمک به من در مراسمی خاص انتخاب شده

من این کارو . امیدها و رویاهام رو با تو درمیون گذاشتم ها،  رین نگرانیت من عمیق. براي من تبدیل به یه دوست شدي
  ".دونم تو اهمیت میدي براي من کافیه همین که می. با همه انجام نمیدم
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. من هر کاري رو براي شما انجام میدم پدر رال، ": کارل با چشمانی پر از اشک به ارباب نگاه کرد و زمزمه کرد
اجازه میدید بمونم و پیش شما باشم؟ قول میدم هر کاري  بعد از مراسم،  میدید من اینجا بمونم؟  کنم، اجازه خواهش می

  ".فقط اجازه بدید پیش شما بمونم رو که شما بخواید انجام بدم، 
. سگت رو فراموش نکن و تینکر، . دوست و خانواده داري  اما تو خودت زندگی داري،. کارل این نهایت لطف توئه"

  ".خواي برگردي پیششون م خیلی زود دلت براي همه اینا تنگ میشه و میمطمئن
،  نه": کارل در حالی که همچنان چشمانش را به رال دوخته بود به آرامی سرش را به عالمت نفی تکان داده و گفت

  ".انجام میدم هر کاري براي شما. پدر رال من شما رو دوست دارم. خواد پیش شما بمونم من فقط دلم می. تنگ نمیشه
 ".تونه برات خیلی خطرناك باشه بودن تو با من می". اش کلمات پسر را بررسی کرد با حالتی جدي بر روي چهره رال 
  .توانست ضربان قلبش را به خوبی حس کند رال می

فقط من . خوام به شما خدمت کنم، اصالً برام مهم نیست اگه توي این راه کشته بشم من می برام مهم نیست، "
پدر . اي جز کمک به شما در جنگتون با اون دشمنا انجام بدم دوست ندارم هیچ کار دیگه. خوام به شما کمک کنم می

من هر کاري شما ازم  بذارید بمونم،  کنم،  خواهش می. رال حتی اگه مرگ من بتونه کمکی به شما بکنه ارزشش رو داره
  ".براي همیشه ،  بخواید انجام میدم

اش جدي  چهره. آرام آرام آن را بیرون فرستاد نفس عمیقی کشید، و  هاي سریعش،  کمک به کنترل نفسرال براي 
کارل، از چیزي که میگی مطمئنی؟ واقعا همینی که میگی رو منظورته؟ یعنی تو واقعاً ": داد بود و هیچ چیز نشان نمی

  "مطمئنی که حاضري زندگیتو براي من فدا کنی؟
  ".زندگی من در اختیار شماست اگر شما بخواید و قبول کنید، . کمک به شما من حاضرم بمیرم براي. خورم قسم می"

بعد به آرامی سري تکان داد و چشمانش آبی رنگش را بر  رال کمی به عقب لم داده دستانش را روي زانوانش نهاد، 
  ".کنم قبول می بله رال، ": پسرك دوخت و گفت
اش خبر از عزم راسخش  الیِ مورد قبول واقع شدن کمی سرش را تکان داد، چهرهاما از خوشح کارل لبخند نزند 

  ".خوام به شما و مردم کمک کنم تونیم مراسم رو انجام بدیم؟ من می کی می". داد می
امشب بعد از  خیلی زود، ": گذاشت گفت شدند و صدایش رو به آرامی می کم گشاد می رال همانطور که چشمانش کم

  "تو هم حاضري که شروعش کنیم؟. غذا دادماینکه بهت 
  ".آره"

کرد؛ به سختی توانست برانگیختگی صورتش را  هایش حس می شد غلیان خون را در رگ رال در حالی که بلند می
کردند که در چشمان آبی رنگش  ها نوري لرزان را منعکس می مشعل. در بیرون هوا تاریک بود. پنهان و کنترل کند
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شد تا رداي یکدست سفیدش به نظر درخشان  زد و باعث می اش سوسو می موهاي بلند و طالیی رقصید و روي می
  .شیپور غذاخوري را نزدیک به دهان کارل قرار داد قبل از اینکه به اتاق آهنگري برگردد، . برسد

به سینه جمع شده  بازوان ستبر و بزرگ آنها به حالت دست. محافظینش منتظر ایستاده بودند در داخل اتاق تاریک، 
ظرف مخصوص . هاي دوده اندودشان باقی گذاشته بود هاشان جاري بود خطوطی کوچک بر بدن عرقی که از بدن. بود

  .خاست ذوب فلزات بر روي آتشِ داخل کوره قرار داشت و بویی تیز و زننده از مواد مذابِ آن به هوا برمی
  "دمین برگشته؟": ورد خطاب قرار دادمحافظینش را م رال که چشمانش گشاد شده بودند،  

  ".چند روزه ارباب"
و بعدش . بهش بگید بیاد اینجا و منتظر باشه": گفت توانست با صدایی بلندتر از یک زمزمه صحبت کند،  رال که نمی

  ".خوام که شما دوتا براي مدتی منو تنها بذارید می
و آن بوي نامطبوع به بویی  ش را باالي کوره تکان داد، رال دستان. آنها تعظیمی کردند و از در عقب بیرون رفتند

تنفسش سطحی و . براي روح پدرش دعا کردصدا  بست، بی چشمانش را می در حالی که . اشتهاآور و محرك تبدیل شد
  .سر انگشتان لرزانش را لیسید و آنها را بر روي لبانش کشید. سریع بود و امکان کنترل آنها را نداشت

با استفاده از جادو وزن آن را کاهش  . تا در زمان حمل آن خود را نسوزاند وبی به ظرف ذوب فلز متصل کرد هایی چ دسته
اطراف پسر را روشن کرده بوده  ي ها محوطه مشعل. داد تا به راحتی آن را حرکت دهد و بعد به همراه آن از در عبور کرد

هاي سبز، و سکوي قربانگاه که در  چمن ي شی شده بود، حلقههایی بر رویش نقا هاي سفید که نقش بودند، همچنین شن
اي  شد که کاسه اي منعکس می هاي صیقل داده شده ها بر روي سنگ نور مشعل. سنگ سفید قرار گرفته بود ي حاشیه

  .بر درپوشش، بر روي آن قرار داشتآهنی با نقش شینگا 

او مقابل پسرك، . رنگش منعکس شده بودند ر چشمان آبیشد د تصویر این مناظر، هنگامی که رال به پسرك نزدیک می
کرد،  رو به باالي کارل نگاه می ي در چشمانش، هنگامی که به پایین و به چهره. شیپور غذاخوري ایستاد ي کنار دهانه
  .درخشید برقی می

  "کنم؟ تونم با جونم به تو اطمینان کارل تو در این مورد مطمئنی؟ می": با صدایی گرفته پرسیدرال 
  ".براي همیشه. خورم که به شما وفادار باشم پدر رال من قسم می"

ردایش را به  هاي عرق بر سر و صورتش نشسته و  دانه. رال نفس عمیقی کشید و چشمانش در همین حین بسته شد
دویی خود را رال گرماي جا. شد، حس کند توانست امواج حرارت و گرما را که از ظرف خارج می می. تنش چسبانیده بود

  .نیز به ظرف اضافه کرد تا محتویات آن را همچنان در حال قل قل زدن نگه دارد
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ها نجواکنان هوا را پر از آواي  ها و طلسم افسون. هاي مقدس به زبان باستانی کرد خیلی آرام شروع به خواندن افسون
هایی گرم و آتشین همراه  او را با وعدهو   جریان نیرو در بدنش خم شد کمر رال از حس. موحش و مداومشان کردند

  .داد کلماتش را به روح پسرك هدیه میو لرزید  هاي موزون می در حال خواندن طلسم. کرد

تنفسش ناهموار و منقطع . زمانی که الي چشمانش کمی باز شد، تصویر شهوتی بی حد و حصر در آنها نمایان گشت
  .ن و به پسر خیره شدبه پایی. لرزیدند بود و دستانش به آرامی می

   ".کارل، دوستت دارم": اي خشک گفت با زمزمه
  ".منم شما رو دوست دارم پدر رال"

  ".دهنتو روي شیپور بذار پسرم و سفت نگهش دار". چشمان رال به آرامی بسته شد
اش  ي شعرگونهتپید آخرین عبارات جادو مادامی که کارل به اجراي دستورات مشغول بود، رال با قلبی که به شدت می

  .آمیختند سوختند و صدایشان را با آهنگ موزون جادو در می فش کنان و عرق ریزان می ها فش مشعل. را خواند
  .و سپس رال محتویات ظرف را در شیپور خالی کرد

چشمان کارل به سرعت گشاد شدند و هنگامی که سرب مذاب و جاري به او برخورد کرد و با شکافتن راهش را در 
  .او باز کرد، ناخودآگاه به صورت همزمان هم نفسی به داخل کشید و هم فرو بلعیدبدن 

  .او گذاشت تا ظرف خالی از میان دستانش بلغزد و به زمین بیافتد. دارکن رال از شدت هیجان به خود لرزید
مامی کلمات را به ت. ارباب سپس به سراغ سري بعد از وردها رفت تا سفر روح پسرك را به جهان زیرین تکمیل کند

کرد تا مسیر ورود به جهان زیرین را باز کند، خالء را بگشاید، تاریکی محض و تهی از هر چیز  ترتیب درستشان ادا می
  .را بگشاید

فضاي شب با نداي . چرخیدند در حالی که دستانش را به سمت باال بلند کرده بود، اَشکال تاریکی در اطرافش می
در مقابلش زانو زد، دستانش را به حالت . دارکن رال به سوي سکوي سنگی سرد رفت. شد می موحششان، مملو از شیون

کلماتی را به زبان باستانی بیان کرد که روح پسرك را به او پیوند . کشیده روي آن گذاشت و صورتش را بر آن نهاد
هایش  دست. ارش تمام شد، ایستادهنگامی که ک. هاي مورد نیاز پرداخت براي مدت کوتاهی به اجراي طلسم. داد می

  .ها بیرون آمد دمین نس قدمی به جلو نهاد و از میان سایه. کنارش قرار داشتند و صورتش برافروخته بود
  ".دمین" : با صدایی گرفته زمزمه کرد. چشمان رال بر دوستش متمرکز شدند
  ".ارباب رال": کرد در پاسخ گفت دمین در حالی که سرش را خم می

جسدشو از روي زمین بردار و بذارش ". اي رنگ پریده و پوشیده از عرق، به سوي دمین قدم برداشت ا چهرهرال ب
  ".با یه سطل آب، تمیز بدنش رو بشور. روي قربانگاه
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فقط . ش رو هم برام بشکون جمجمه". نگاهی به پایین و به شمشیر کوتاهی که دمین به کمر بسته بود انداخت
  ".تونی بري عقب و منتظر بمونی دش میبع. جمجمه نه بیشتر

  .او دستش را از باالي سر دمین عبور داد، هواي اطراف مرتعش شد
 ".الزمت دارم. منتظر من بمون، تا وقتی که درست قبل از طلوع خورشید برگردم. کنه این طلسم ازت محافظت می"

  .بعد در حالی که در افکارش غرق شده بود رویش را برگرداند
ي شومش را در میان کلمات غریبی که رال با آواز  غول انجام کاري که از او خواسته شده بود شد و وظیفهدمین مش

رسید که گویی در  شد، چنان به نظر می اش به عقب و جلو خم می رال با چشمان بسته. خواند به انجام رساند می
  .اي عمیق فرو رفته است خلسه

براي آخرین . اش کشید و تمیزش کرد و سپس آن را به غالفش بازگرداند یدمین شمشیرش را بر پهنه بازوي عضالن
 ".از این قسمتش متنفرم": اش باقی بود انداخت و با خود زیر لب غرغر کرد بار نگاهی به رال که همچنان در خلسه
  .هایش تنها گذاشت هاي درختان رفت و ارباب را با مشغولیت سپس رویش را گرداند و به میان سایه

ناگهان دستانش را به پایین و به سمت . کشید به پشت قربانگاه رفت هاي عمیقی می دارکن رال در حالی که نفس
هر دو دستش را با . هاي آتش از میان گودال زبانه کشیدند و با غرشی به باال جهیدند گودالِ آتش، گرفت و شعله

ي فلزي بلند شده و در هوا معلق ماند و به  کاسه انگشتانی جمع شده در مقابلش نگه داشت، انگشتانش خم شدند و
. اش را از غالف بیرون کشید و آن را روي شکم خیس پسر گذاشت رال خنجر خمیده. آرامی روي آتش قرار گرفت

ر هایش به پایین لغزاند و گذاشت تا ردا به زمین بیفتد، بعد آن را با پا به عقب انداخته و از سر راه کنا ردایش را از شانه
  .رفت عرق بدن الغرش را پوشانده بود و در جویبارهایی پر پیچ و خم از گردنش به پایین می. زد

گرفت؛ تنها استثنا در قسمت باالي ران  فرمش را در برمی پوستی صاف، بی مو و سفت سرتاسر بدن عضالنی و خوش
آنجا همان جایی بود . تش بودخورد و درست در سمت چپ آل سمت چپش، روي قسمتی که پایش با شکمش پیوند می

هایی  شعله. هاي فرستاده شده توسط جادوگر پیر طعم بدنش را چشیده بودند که اثر زخمش قرار داشت؛ جایی که شعله
ي رنج و زجر  که پدرش را در حالی که وي سمت راستش ایستاده بود در خود بلعیده و او را نیز لیسیده بودند، و به او مزه

  .چشانده بودندآتش جادوگري را 
در حالی . کرد چسبید، گوشت را مچاله می سوخت، می هاي دیگر بود؛ آتشی که می آن آتش، آتشی غیر از تمام شعله

  .کرد کرد، آتش گویی با اشتیاق و هدفی خاص زنده بود و زندگی می که او تا زمان از دست دادن صدایش شیون می
خواست تا همان موقع که درحال  چقدر دلش می. موارش کشیددارکن رال انگشتانش را لیسید و روي زخم ناه

خواست که بتواند همان موقع این کار را بکند تا بلکه بتواند ترس ناشی از  چقدر دلش می. سوختن بود این کار را بکند
  .رحمانه را فرو بنشاند آن درد و سوزشِ بی
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اش دست بزند و به  گفته بودند که نباید به محل سوختگی آنها به او. اما درمانگران به او این اجازه را نداده بودند
لیسید و  او در عوض دستانش را می. هایش را بسته بودند تا مانع از دست زدنش به زخم شوند دست  همین دلیل مچ
نش انگشتان خیسش را بر چشما. اش را متوقف کند کشید تا سعی کند که گریه لرزید آنها را بر لبانش می درحالی که می

ها گریه کرده  براي ماه. کشید تا شاید بتواند تصویر دیدن پدرش را که زنده زنده سوزانده شده بود از ذهنش محو کند می
ها را تسکین دهد،  بود و نفس نفس زده بود و التماس کرده بود تا به او اجازه دهند که زخمش را لمس کند و سوختگی

  .بودند اي را به او نداده ها چنین اجازه اما آن
خواست تا وقتی که جادوگر هنوز  چقدر دلش می. خواست تا او را بکُشد چقدر از آن جادوگر متنفر بود و چقدر دلش می

  .بیرون بکشد  زنده است، دستش را در بدنش فرو کند و در حالی که به چشمانش خیره شده قلبش را از سینه
ا دوباره برداشت و افکار مربوط به آن زمان را از ذهنش دارکن رال انگشتانش را از زخمش کنار کشید و خنجر ر

طلسم . دوباره ذهنش را معطوف جریان حال حاضر کرد. او دیگر ارباب بود. او حاال دیگر مرد شده بود. بیرون راند
  .مناسب را اجرا کرد و بعد خنجر را در میان سینه پسرك فرو کرد

سپس مغز را جدا کرد و به محتویات ظرف . ي فلزيِ آب جوش انداخت با دقت فراوان، قلب را بیرون کشید و در کاسه
خون با عرقی که بدنش . سپس، نهایتاً چاقو را کنار گذاشت. ها را نیز برید و به درون ظرف انداخت سرانجام، بیضه. افزود

  .را پوشانده بود مخلوط شده و از آرنجش به پایین سرازیر بود
صورتش را بلند کرد و با چشمانی بسته به . شت و براي ارواح دعایی خواندجان گذا دستانش را روي بدن بی

شدند  ي اورادي که بدون نیاز به فکر کردن بر زبانش جاري می هاي تاریک باالي سرش روي کرد و به زمزمه پنجره
و هر جا الزم بود خون  براي یک ساعت تمام به خواندن کلماتی که براي اداي مراسم ضروري بودند ادامه داد. ادامه داد

  .مالید را بر سینه خودش می
هاي جادوگري، جایی که پسرك تا پایان  ي پدرش تمام شد، به سوي شن هاي روي مقبره وقتی که خواندن طلسم

اي  چسبیدند و الیه ها به خون می با دستانش سطح شن را صاف کرد؛ شن. زمان آزمایشش در آن قرار گرفته بود رفت
رال در حالی که روي پاهایش نشسته بود، با دقت شروع به کشیدن نقوش . کردند ي دستش درست میسفید رنگ رو

شدند که شاخه شاخه در هم  اَشکال شامل نقوش پیچیده و دقیقی می. کرد، و آنها را از مرکز به سمت بیرون ترسیم کرد
. کرد ذهنش را بیشتر متمرکز کرد کار میهاي شب  در حالی که نیمه. ها مطالعه بودند رسم شده بودند و حاصل سال

اش  افزود پیشانی موهاي طالیی رنگ و صافش روي صورتش ریخته بود و در حالی که اَجزاي مختلف را به ترکیب می
  .توانست مرگبار باشد چرا که باقی ماندن یک خط یا چین و یا خمیدگی می. از شدت تمرکز چین افتاده بود

ي مقدس رفت، و آن را در حالی یافت که آبِ درونش تقریباًبه  م شد، به سراغ کاسهوقتی که سرانجام کارش تما
با جادو کاسه را دوباره در هوا معلق کرده و روي سنگ صیقلی برگرداند . شد تمامی تبخیر شده بود؛ همانطور که باید می

در حالی که عرق از سر و . گردد تر و اجازه داد تا پیش از آنکه با هاونی سنگی مشغول کوبیدنش شود، اندکی خنک
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ها به خمیري تبدیل شدند که به آن مقداري پودر  بارید، به کوبیدن ادامه داد، تا زمانی که قلب، مغز و بیضه رویش می
  .اش نیز اضافه کرد جادویی از جیب رداي رها شده

وقتی . ي حاوي مخلوط را باال برد هکرد، مقابل قربانگاه ایستاد و کاس هاي فراخوانی را اجرا می در حالی که افسون
همیشه دوست داشت که پیش از قدم . کارش تمام شد، کاسه را پایین آورد و به اطرافش، به باغ زندگی نگاه کرد

  .گذاشتن به جهان زیرین به چیزهاي زیبا نگاه کند
با این . خورد جز گیاه نمیگاه چیزي  ي گوشت متنفر بود و هیچ او از مزه. با انگشتانش مشغول خوردن از کاسه شد

خواست به جهان زیرین قدم  اگر می. اي نبود؛ قانون، قانون بود و او مجبور بود از مقررات پیروي کند حال این بار چاره
گرفت تمام آن را فرو داد و سعی کرد تصور کند  اش را ندیده می در حالی که مزه. بگذارد، مجبور بود که گوشت را بخورد

  .ردن خمیر گیاهان استکه در حال خو
هاي  ها و در مقابل شن لیسید، کاسه را پایین گذاشت و رفت تا چهار زانو روي چمن همانگونه که انگشتانش را می

دستانش را روي پاهاش گذاشت و . اش در چند جا با خونِ خشک شده در هم پیچیده بودند موهاي طالیی. سفید بنشیند
هایی عمیق، خود را براي مالقات با روح پسرك آماده  چشمانش را بست و با نفس. کف دستان را رو به باال قرار داد

  .کرد
ها اجرا شده بودند، ارباب سرش را  طلسم  ي ها برقرار شده و همه ي افسون سرانجام وقتی همه چیز آماده شده، همه

  .بلند و کرد چشمانش را گشود
  ".من بیا، کارل به نزد": ي باستانی زمزمه کرد به زبان فراموش شده

  .فرما بود، و سپس زمین با غرشی ضجه مانند به لرزه درآمد اي سکوتی سنگین حکم  لحظه
  .هاي رسم شده، روح پسرك به شکل شینگا، جانوري از جهان زیرین، برخاست ها، درست از مرکز طلسم از میان شن

پیچد، و گویی بوسیله  خیزد، در خود می زمین بر میشینگا که در ابتدا نیمه مرئی بود، به جلو آمد، چونان دودي که از 
درحالی که به تالش براي بیرون . هاي سفید بیرون بکشد نقوشِ بر روي شن تطمیع شده باشد و خود را از میان شن

اش بیرون  ورِ بینی هاي شعله داد، سرش را بلند کرد، با خرخرهایش بخار از سوراخ کشیدن خود از میان نقوش ادامه می
یافت و با خود  انگیز را نظاره کرد که با بیرون آمدنش، هر چه بیشتر تجسم می رال به آرامی خیزشِ جانور دهشت. زد یم

اي  اش از میان زمین آزاد شد، نعره پاشید و سرانجام هنگامی که پاهاي عقبی ها را بیرون می درید و شن زمین را می
انتها سقوط  هاي اطراف گودال، در میان یک تاریکی بی شن. ده بودسوراخی به سیاهیِ شب در زمین ایجاد ش. سرداد
  .اي رنگ و نافذش به رال دوخته شده بودند چشمان قهوه. کردند و شینگا درست باالي آن شناور بود می
  ".ممنون که اومدي، کارل"
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ستاد و سرِ شینگا را که رال روي پاهایش ای. ي ارباب مالید ي برهنه اش را به سینه جانور به جلو خم شد و پوزه
وقتی سرانجام آرام شد، رال بر پشتش . اش را براي بازگشت تسکین داد قراري خورد نوازش کرد و بی همچنان تکان می

  .سوار شد و گردنش را محکم چسبید
ر با درخششی کوتاه، شینگا که دارکن رال را بر پشت داشت، در میان فضایی پوچ و تهی و سیاه رنگ، محو شد و د

باغ زندگی در سکوت . خراشی بسته شد زمین لرزشی کرد و سوراخ با صداي گوش. زد حین رفتن به پایین چرخ می
  .ناگهانی شب فرو رفت

اش نمایان  هاي عرق بر روي پیشانی هاي درختان، دمین نس قدم به جلو گذاشت، و در حالی که دانه از میان سایه
  ".ت من، سفر به سالمتسفر به سالمت، دوس": بود، زمزمه کرد
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  فصل بیست و پنجم

  

آورد،  تقریباًاز زمانی که کیالن به یاد می. باران به طور موقت قطع شده بود، ولی آسمان همچنان به شدت تیره بود
کیالن در حالی . او به تنهایی روي یک سکوي کوچک در کنار ساختمانی دیگر نشسته بود. درست به همین تیرگی بود

عرق از پشت برهنه ریچارد و از روي . کرد با خودش لبخندي زد کرد که سقف خانه ارواح را بنا می را نگاه می که ریچارد
  .هاي گار روي پشتش ایجاد کرده بودند، جاري بود هایی که پنجه اش و زخم عضالت تکه تکه و ورم کرده

او به کیالن گفته بود که نیازي به  .داد ش میکرد و به آنها آموز ریچارد به همراه سویدلین و چند مرد دیگر کار می
شدند تا قسمتی  المللی است و اگر که آن مردها مجبور می ها چیزي بین ترجمه کردن او ندارد و اینکه کار کردن با دست
  .کردند آموختند و به کاري که انجام داده بودند بیشتر افتخار می از کار را خودشان متوجه شوند، بهتر آن را می

زد و با کلماتی که  ریچارد فقط لبخند می. فهمید کرد که ریچارد نمی ویدلین دائماً با زبان خودش سواالتی را بلغور میس
کرد که خودش به اقتضاي  اي استفاده می هایش به عنوان زبان اشاره داد و از دست شدند توضیح می دیگران متوجه نمی
آنها به عنوان مردانی . خندیدند پنداشتند و همه با هم می ات را مضحک میگاهی دیگران این حرک. نیاز اختراع کرده بود

  .فهمیدند خیلی خوب کارشان را پیش برده بودند که زبان یکدیگر را نمی

تنها لبخند زده بود و گفته بود که او باید منتظر باشد و خودش . کند اوایل ریچارد به کیالن نگفته بود که چه کاري می
متر ساخته بود و آنها را به شکلی قوسی  سانتی 60متر در  سانتی 30هایی از خاك رس در ابعاد حدودا  او بلوكابتدا . ببیند
ها به حالت مقعر بودند، مانند یک ناودان و نیمی دیگر از سطح آنها به حالت  نیمی از سطح بلوك. وار در آورده بود و موج

دادند خواسته بود تا آنها را در آتش  زنانی که کار سفالگري را انجام میاو آنها را روي هم گذاشته بود و از . محدب بود
  .قرار دهند

ل نرم رس . اي صاف متصل کرده بود بعد او دو تکه چوب یک شکل را به صفحه هرکدام را به یک سمت و مقداري گ
ي چوب به عنوان ضخامت  و تکهد. با استفاده از یک غلطک دستی، گلِ را صاف کرده بود. را در میان آن قرار داده بود

هایی از گل رس  برید و در نهایت به لوحه ي صاف می هاي گل را از باال و پایین صفحه او اضافی. کردند سنج عمل می
ها برایش در آتش گذاشته بودند  هایی که زن هایی که آنها را روي بلوك لوحه. رسید که کلفتی و ابعاد یکسانی داشتند می

ي  او از یک تکه چوب براي ایجاد دو سوراخ در دو گوشه. زد ها را قالب می ها، لوحه و به وسیله آن بلوكداد  قرار می
  .کرد باالیی آنها استفاده می

خیلی زود . کردند تا ریچارد بتواند از آنها کمک بگیرد کردند و از نزدیک کار او را بررسی می زنان همه جا او را دنبال می
زدند و به ریچارد  ساختند و آنها را قالب می ها را می زدند و لوحه ل از زنانی داشت که لبخند میریچارد یک گروه کام

ها  شد آنها را از قالب شدند، می ها خشک می وقتی که لوحه. توان این کار را بهتر انجام داد دادند که چطور می نشان می
گرفتند، زنها با سرو صدایی وِز وِز مانند  رار میهاي خشک شده در معرض آتش ق در مدتی که این لوحه. جدا کرد

هنگامی که آنها پرسیدند که چه تعدادي باید  .ساختند هاي جدیدي می کنجکاوي خود را نشان داده و باز هم لوحه
  .ریچارد به آنان گفت که فقط به ساختن ادامه دهند  بسازند،



                           

  قانون اول جادوگري: شمشیر حقیقت                     
  کتاب سایت کرم ي کاري از تیم ترجمه                        

  

  

  ٣۴٣  

ارواح رفت و شروع به ساختن یک شومینه با خشت هاي گلی  ي ریچارد آنها را با کار جدیدشان تنها گذاشت و به خانه
  .کرد همه چیز را بیاموزد کرد و سعی می سویدلین او را همراهی می. شدند کرد ها استفاده می که براي ساختمان

  "سازي، درسته؟ تو داري سفالهاي سقف می": کیالن از او پرسیده بود

  ".آره": ریچارد با لبخندي پاسخ داده بود

  ".کنه هاي ساخته شده از علف دیدم که چکه نمی ریچارد من سقف"

  ".منم دیدم"

  "کنی تا چکه نکنه؟ پس چرا خیلی ساده، سقفاي علف پوش خودشونو اصالح نمی"

  "ها رو اندود کرد؟ دونی چطور میشه علف تو می"

 ".نه"
  ".که باید بکنمدونم چطوري سقف سفالی بسازم، پس این همون کاریه  ولی می .دونم منم نمی"

داد که چگونه اینکار را بکند، مردان دیگري را مأمور  ساخت و به سویدلین نشان می در مدتی که ریچارد شومینه را می
ها را از روي سقف بردارند و فقط یک اسکلت از تیرهایی چوبی که در طول ساختمان گذاشته شده  کرده بود که علف
شده؛ اکنون باید از آنها استفاده  که از آنها براي بستن دسته هاي علف استفاده میتیرهایی چوبی . بودند باقی بگذارند

  .هاي سقف را نگه دارند شد تا سفال می

ي باالیی روي  لبه. ي پایینی روي اولین تیر چوبی تکیه داده شده بود لبه. پوشاندند سفالها از یک تیر تا تیر دیگر را می
اي  ها به گونه دومین ردیف سفال. کردند ها، آنها را محکم به تیرها متصل می وي سفالهاي ر ي سوراخ بوسیله. تیر دومی

ها را به تیرها متصل  هایی را که سفال ي پایین آن روي باالي ردیف اول قرار گیرد و سوراخ قرار گرفته بود که لبه
هاي  بخاطر اینکه سفال. شد ست میها، هریک با سفال قبلی چفت و یکد کرد بپوشاند و بخاطر شکل موج دار سفال می

تر از علف بودند، ریچارد ابتدا تیرها را از زیر بوسیله تیرهایی تقویتی در عرض دیگر تیرها و تیرهایی که  سقف سنگین
  .گرفتند، تقویت کرده بود بصورت ضربدري بین آنها قرار می

آمد تا کار را نظاره  اي هر از چندي می مرد پرنده. آمد که نیمی از روستا در کار ساختمان سازي مشغول بودند به نظر می
گاهی هم با او صحبت . گفت نشست و هیچ چیزي نمی گاهی کنار کیالن می. شد دید راضی می کند و از چیزي که می

  .پرسید گهگاه مرد سواالتی درباره شخصیت ریچارد می. کرد کرد، ولی معموال فقط نگاه می می

مردها . اي به پیشنهاد او براي کمک نداشتند زنها عالقه. کرد، کیالن تنها بود ریچارد کار میها در حالی که  بیشتر وقت
تر از آن بودند که  کردند و دختران جوان خجالتی ي چشم او را نگاه می کردند و از گوشه ي خودشان را حفظ می فاصله

هنگامی که او نام . اند اند و به او خیره شده نها ایستادهدید که آ گاهی کیالن می. بتوانند خود را وادار به صحبت با او کنند
خواستند  هاي کوچک می بچه. کردند دادند و فرار می پرسید، آنها فقط لبخندي از سر خجالت تحویل می آنها را می
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ا کمکی ه کیالن اجازه نداشت در پخت و پز یا ساختن سفال. داشتند نزدیک شوند، ولی مادرهایشان آنها را دور نگه می
  .کردند کرد خیلی مؤدبانه پیشنهادش را به این بهانه که او میهمان افتخاري است رد می اگر پیشنهاد کمکی می. کند

  .ترسیدند آنها از او می. گیر بود او یک اعتراف .دانست کیالن خودش خیلی خوب می

تر بود او را آزار  ین چیزها مانند زمانی که جواندیگر ا. ها کیالن به این رفتار عادت داشت؛ به این نگاه ها، به این زمزمه
گفت که مردم اینگونه هستند و این هم قابل تغییر  زد و به او می آورد که مادرش به او لبخند می او به یاد می. دادند نمی
کیالن فکر  .اینکه او نباید بگذارد تا این وضع او را ناراحت کند و اینکه یک روز باید بر این وضع فائق آید. نیست
دهد، اینکه این موضوع برایش مهم نیست، اینکه او قبول کرده بود که چه  کرد که به توجه دیگران اهمیتی نمی می

توانست هیچ یک از چیزهایی که دیگر مردم عادي داشتند، داشته  شخصی است، که زندگی چگونه است، اینکه او نمی
قبل از اینکه . تمام اینها قبل از این بود که با ریچارد آشنا شود. ردباشد و اینکه هیچ یک از این مطالب اشکالی ندا

  .ریچارد دوست او شود، او را بپذیرد، با او صحبت کند، با او مانند یک فرد معمولی رفتار کند، و او برایش مهم باشد

  .دانست که او چه کسی است اما از آن طرف هم ریچارد نمی

. ي کوچکش برده بود سویدلین او و ریچارد را به همراه خودش به خانه. کرد فتار میسویدلین، حداقل با او دوستانه ر
اگرچه . و به آنها جایی را داده بود تا بتوانند روي زمین بخوابند 2و پسر جوانشان سیدین 1پیش خودش و همسرش ویزلَن

ت مهمان نوازي پذیرفته بود و مواقعی که اش با نهای که بخاطر اصرار زیاد سویدلین بود، ولی ویزلن کیالن را درون خانه
شبها، بعد از اینکه دیگر هوا تاریکتر از . کرد فرصتش را داشت و از چشم شوهرش به دور بود، با او به سردي رفتار نمی

هایی از  نشست و او برایش داستان آن بود که بشود کار کرد، سیدین با چشمان درشت شده روي زمین کنار کیالن می
سیدین به سمت . کرد هاي بسیار دور و از حیوانات بسیار وحشی و درنده تعریف می ها، از سرزمین ن و قلعهپادشاها

کرد  اکنون که او به این فکر می. کرد کرد که باز هم داستان بگوید و کیالن را بغل می خزید و خواهش می آغوش او می
شد اشک چشمانش را پر  د و پسر را عقب نکشد، باعث میداد که این کار را بکن که ویزلن چگونه به پسرش اجازه می

رفت، او و ریچارد  هنگامی که سیدین به خواب می. این که ویزلن چقدر مهربان بوده که ترسش را نشان ندهد. کند
 سویدلین کسی بود که به موفقیت در. کردند بعضی از ماجراهاي سفرشان را از وِستلند براي سویدلین و ویزلن تعریف می

 .داد ي پسرش درشت شده بودند گوش می گذاشت و با چشمانی که تقریباًبه اندازه نبردها احترام می
ي کافی دید که بفهمد چگونه این سقف  وقتی که به اندازه. اي از سقف جدید راضی باشد رسید که مرد پرنده به نظر می
ولی شش ریش سفید دیگر کمتر تحت . لبخند زدداد، با خودش  کند، در حالی که سرش را به آرامی تکان می عمل می

اي بکند به سختی موضوعی براي نگرانی به نظر  به نظر آنها یک ذره باران که هر از چندي چکه. تاثیر قرار گرفته بودند
تا این وضعیت در تمام طول زندگی آنها وجود داشت و آنها مایل نبودند که یک خارجی بیاید و به آنها بگوید که . آمد می

. شود یک روز وقتی که یکی از ریش سفیدها بمیرد، سویدلین یکی از شش ریش سفید می. اند بحال چقدر احمق بوده
کرد که همین االن سویدلین یکی از آنها بود، چرا که چنین هم پیمان قدرتمندي در بین بزرگان دهکده  کیالن آرزو می

  .براي آنها مفید بود

                                                           
1 Weselan 
2 Siddin 
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نگران بود که اگر ریش سفیدان قبول . می که کار سقف تمام شود چه اتفاقی خواهد افتادکیالن نگران این بود که هنگا
ریچارد به او قول نداده . نکنند که از ریچارد براي نامگذاري به عنوان یکی از مردم لجنزار دعوت کنند، چه خواهد شد

چنین کارهایی را انجام دهد، ولی او یک  اگرچه که ریچارد از آن نوع افرادي نبود که. بود که به آنها آسیبی نرساند
جستجوگر باید این را در نظر . خیلی بیشتر. چیزي بیش از زندگی چند نفر از این مردم در خطر بود. جستجوگر بود

  .گرفت کیالن نیز باید این را در نظر می. گرفت می

تر کرده یا نه؟ یاد  ر داده و او را سختدانست که آیا کشتن آخرین فرد از گروه چهارنفره ریچارد را تغیی کیالن نمی
. تر بکشی شود که دوباره بتوانی خیلی راحت باعث می. شود که تو موضوعات را متفاوت بسنجی گرفتن کشتن باعث می

  .دانست این چیزي بود که کیالن خیلی خوب آن را می

کیالن . کرد که او آن مرد را نکشته بود می آرزو. کرد که ریچارد در آن زمان به کمکش نیامده بود کیالن بسیار آرزو می
به هرحال یک . توانست ترتیب کار را بدهد او خودش می. دل این را نداشت که به او بگوید که آن کشتن ضروري نبوده

براي همین بود که رال همیشه چهار مرد را بدنبال  .توانست خطري مرگبار براي او بحساب بیاید مرد تنها به سختی می
ي قدرت او لمس شود، سه نفر دیگر براي اینکه آن مرد اول و  یک نفر براي اینکه بوسیله. فرستاد گیر می ترافیک اع
گیري که نیرویش را مصرف کرده  ماند، ولی همان براي کشتن اعتراف گاهی تنها یک نفر باقی می. گیر را بکشند اعتراف

حتی اگر آن مرد درشت هیکل بود، کیالن سریع تر . انسی نداشتولی یک مرد تنها؟ آن مرد تقریباًهیچ ش. بود کافی بود
قبل از آنکه . توانست به سادگی از جلوي شمشیرش به کناري بپرد داد، او می هنگامی که مرد شمشیرش را تاب می. بود

توانست پایان  می این. شد توانست او را لمس کند و آن مرد براي او می مرد بتواند دوباره شمشیرش را باال بیاورد، او می
  .کار آن مرد باشد

چیزي که آن . دانست که هیچ راهی نبود که هرگز بتواند به ریچارد بگوید که نیازي به آن کشتن نبوده است کیالن می
  .دهد کرد این بود که ریچارد بخاطر او مرتکب آن قتل شده بود، با این فکر که کیالن را نجات می را دو برابر بدتر می

مردي که ریچارد . آنها بیرحم بودند. ي دیگر همین اکنون در راه بودند دانست که احتماال یک گروه چهارنفره کیالن می
گیر ندارد؛ ولی  دانست که هیچ شانسی به تنهایی در برابر یک اعتراف دانست که قرار است بمیرد، می او را کشته بود می

هرگز به چیزي جز . دانستند شدند، اصالً معناي توقف را نمی یآنها به هیچ وجه متوقف نم. به هر حال او آمده بود
  .کردند مقصود و ماموریتشان فکر نمی

  .بردند کردند لذت می گیرها می و آنها از کاري که با اعتراف

ه هر وقت که او به گروه چهارنفر. را به یاد نیاورد 1توانست دنی کرد تا اینطور نشود ولی نمی اگرچه که کیالن سعی می
  .افتاد که آنها بر سر دنی آورده بودند اختیار به یاد چیزي می کرد، بی فکر می

قبل از اینکه کیالن براي خودش زنی بشود، مادرش دچار مرضی سخت شده بود، مرضی که هیچ درمانگري قادر به 
. ي خیلی نزدیکی بودندگیرها اتحاد خواهر اعتراف. مادرش خیلی زود از آن مرض مهیب و کشنده مرد. درمان آن نبود

مادر دنی، کیالن را زیر پر و بال خود گرفته و . شد شد، به تمام آنها وارد می هنگامی که مصیبت به یکی از آنها وارد می
                                                           

1 Dennee 
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دو دختر که بهترین دوست هم بودند، خیلی به هیجان آمده بودند که قرار بود با یکدیگر خواهر . او را دلداري داده بود
کرد تا درد از دست دادن مادرش  زدند و این به کیالن کمک می به بعد یکدیگر را به همین نام صدا می شوند، و از آن

  .در ذهنش اندکی تسکین یابد

نیروي او به اندازه کاالن قدرتمند نبود و در طول زمان کاالن . دنی دختر نحیفی بود، به همان نحیفی که مادرش بود
هایی که نیاز به نیرویی داشت که بیش از آنچیزي بود که او در درونش داشت،  موقعیت او دنی را در. محافظ او شده بود

توانست ظرف یک یا دو ساعت نیروي درونش را  بعد از مصرف نیروي درونی، کیالن می. کرد حمایت و محافظت می
  .کشید بازیابد، ولی درباره دنی گاهی این امر چندین روز طول می

براي مدتی کوتاه به جایی رفته بود تا از یک قاتل که قرار بود اعدام شود اعتراف بگیرد،  در یک روز شوم، کیالن
ي این  خواست دنی را از شکنجه کیالن به جاي خواهرش رفته بود چون می. ماموریتی که قرار بود دنی آن را انجام دهد

گیري  گاهی بعد از اعتراف. اي مجرمین بیزار بوده از دیدن نگاه. دنی از اعتراف گرفتن متنفر بود. مسئولیت خالص کند
کرد، ولی وقتی کاالن به او  او هرگز از کیالن نخواسته بود که بجایش برود، او این کار را نمی. کرد او روزها گریه می

. ارزید اش نقش بسته بود به یک دنیا می دهد، آسودگی خاطري که بر چهره گفته بود که خودش این کار را انجام می
پذیرفت که  کرد و می او درك می. تر بود تر و منعطف تر، باهوش آمد ولی او قوي گیري خوشش نمی کیالن نیز از اعتراف

. آزرد داد، او را نمی این شخصیت او بود و بنابراین، این مسئله آنگونه که دنی را آزار می. گیر بودن قدرت او بود اعتراف
  .او حاضر بود هر کار کثیفی را به جاي دنی انجام دهد. بر قلبش مقدم کندکیالن همیشه قادر بود که عقلش را 

هایی  هاي یک طرف جاده شنیده بود، ناله هاي ضعیفی از گریه را در میان بوته در مسیر بازگشت به خانه، کیالن ناله
  .بود ترسید، او دنی را یافته بود که آنجا انداخته شده همانطور که می. حاکی از دردي کشنده

 ....بیام تو رو ببینم .... خواستم  من می": در حالی که کیالن سر دختر را روي دامنش گذاشته بود، دنی گفته بود
من یکی از اونا رو گرفتم، . ممتأسف. یه گروه چهارنفره منو گرفت..... خواستم توي برگشتن باهات همراه بشم  می

  ".کردي به من افتخار میحتماً  تو. و گرفتممن یکی از اونا ر. من اونو لمس کردم. کیالن

گفت که همه چیز درست خواهد  داد، به او می کیالن با حالت شُک سر دنی را در آغوش گرفته بود و او را دلداري می
  .شد

دستاي ". ضعیف و اشکبار. رسید صدایش گویی از مکانی دور به گوش می "کشی؟ لباسمو روم می.... کیالن، لطفا "
  ".کنه ار نمیخودم ک

هایش  دست. اي شکسته شده بود بازوان دنی به طرز وحشیانه. با حالتی فراتر از وحشت، کیالن دلیل این امر را دید
خون از یک  .شدند ها در وضعیتی خم شده بودند که نباید خم می بدون هیچ مصرفی در کنارش آویزان بودند؛ آن

ز لباس غرق در خون را که باقی مانده بود، روي خواهرش کشید و تا کیالن آن مقدار ا. ریخت گوشش قطره قطره می
. از ترس چیزي که مردها بر سرش آورده بودند سر کیالن به دوران افتاده بود. توانست بدن او را پوشاند آنجا که می

هایش را عقب  جیغاو به شدت تقال کرد تا . گذاشت که کلمات از آن خارج شوند بغضی که راه گلویش را بسته بود نمی
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دانست که باید این بار آخر را نیز به خاطر خواهرش  او می. بزند از ترس اینکه مبادا خواهرش را بیش از این بترساند
  .محکم و مقاوم باشد

ی اون خودش اینجا نبود، ول... دارکن رال این کارو با من کرد ". دنی نام کیالن را زمزمه کرد، و او را به جلوتر فراخواند
  ".اون این کارو با من کرد

برمت  من می. آروم دراز بکش، همه چی درست میشه. دونم می": توانست جمع کند گفت کیالن با تمام شفقتی که می
  .دانست که دنی خوب نخواهد شد دانست که این یک دروغ است، می او خودش می ".خونه

اونو . کاش من خودم به اندازه کافی قوي بودم. رو متوقف کن این دیوانگی. اونو بکش... لطفا کیالن ": دنی زمزمه کرد
  ".به خاطر من بکش

خواست از نیرویش استفاده کند تا به کسی آسیب برساند، تا  این اولین باري بود که کیالن می. خشم در کیالن جوشید
ناك، نیرویی از اعماق خشمی هول. او به مرز احساسی رسیده بود که تابحال آن را حس نکرده بود. کسی را بکشد

  .با انگشتانی لرزان، موهاي خون آلود دنی را نوازش کرد. درونش، نیرویی موروثی و وحشتناك

  ".کنم این کارو می": او قول داد

  .کیالن گردن بند استخوانی را باز کرد و آن را دور گردن خواهرش انداخت. دنی دوباره در بازوان او آرام شد

  ".کنه این توي محافظت از تو کمک می. اشته باشیخوام که اینو د می"

هایش  ي گونه دنی لبخند زد، اشک از چشمان گشادش سرازیر شدند و روي پوست رنگ پریده ".ممنونم، کیالن"
اونا از این کار  .نذار اونا تو رو بگیرن. خودت رو نجات بده. تونه از من محافظت کنه ولی االن هیچ چیز نمی". ریختند
  ".اونا به من خندیدن. و اونا از این کار لذت بردن... اونا خیلی منو آزار دادن . برن یلذت م

  .او را در بازوانش تکان داد و پیشانیش را بوسید. آور درد خواهرش بست کیالن چشمانش را در مقابل سیماي تهوع

  ".ته باشهایی رو که با هم داشتیم به خاطر داش خوشی. منو به خاطر داشته باش، کیالن"

  "خاطرات بد؟"

بی صدا و بدون . اي در برابرش ایستاده بود مرد پرنده. سر کیالن به سرعت باال آمد و با تکانی از افکارش خارج شد
  .کیالن با سرش تایید کرد و نگاهش را از نگاه او برگرداند. جلب توجه جلو آمده بود

کردند  ر حالی که انگشتانش اشکها را از صورتش پاك مید ".لطفا من رو ببخشید که ضعف نشون دادم": کیالن گفت
  .گلویش را صاف کرد

  .ایش او را نگریست و به آرامی کنار او روي سکوي کوتاه نشست مرد با چشمان مهربان و قهوه
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  ".این که یه قربانی باشی ضعف نیست، فرزندم"

  .خود را از گلویش آزاد کند فرو بلعیداي را که سعی داشت  اش را با پشت دستش پاك کرد و ناله کیالن بینی

اي از روي شفقت بازویش را روي  مرد پرنده. خیلی دلش براي دنی تنگ شده بود. کرد بشدت احساس تنهایی می
  .اي کوتاه پدرانه او را در آغوش گرفت ي او گذاشت و براي لحظه شانه

اون توي دستهاي  ...من اونو پیدا کردم . به قتل رسیدهاون به دستور دارکن رال . کردم داشتم به خواهرم، دنی فکر می"
اون باید مطمئن بشه که مردم قبل از . رال به کشتن راضی نمیشه. اونا شدیدا بهش آسیب رسونده بودن... من مرد 

  ".کشن مردن زجر می

 ".بینیم شکل آسیب میهاي متفاوتی هستیم ولی همه به یک  با اینکه ما آدم". مرد به نشان فهمیدن سرش را تکان داد
  ".دستت رو جلو بیار". ي او پاك کرد، بعد دستش را به سمت جیبش برد مرد با شصتش قطره اشکی را از گونه

کرد در سوتی  مرد در حالی که به آسمان نگاه می. هاي ریز را در دستش ریخت کیالن همین کار را کرد و مرد کمی دانه
که از گردنش آویزان بود و خیلی زود یک پرنده کوچک به رنگ زرد روشن  که هیچ صدایی نداشت دمید، همان سوتی

ها  مرد دستش را کنار دست کیالن آورد تا پرنده بتواند از دست کیالن باال رود و دانه. بال زنان روي انگشت او نشست
زد  ها نوك می به دانه توانست پاهاي کوچک و ریز آن را در حالی که انگشتش را گرفته بودند و کیالن می. را بخورد

صورت چرم مانند مرد هم به همراه لبخند . پرنده به قدري زیبا و خوشرنگ بود که باعث شد او لبخند بزند. احساس کند
  .هنگامی که پرنده خوردن را تمام کرد، پرهایش را پف داد و بدون هیچ ترسی همانجا نشست. او گشوده شد

  ".ي کوچیک زیبا نگاه کنی ها به یک صحنه میان زشتی فکر کردم ممکنه دوست داشته باشی در"

  ".ممنون". کیالن لبخند زد

  "دوست داري اونو نگه داري؟"

اي که سرش را خم کرده بود و بعد آن را به  کیالن دقیقه اي دیگر پرنده را نگاه کرد، پرهاي زرد روشن آن را، نحوه
  .میان آسمان رها کرد

  ".اون باید آزاد باشه". شد نگاه کرد و پرنده را که بال زنان دور می ".ممن چنین حقی ندار": کیالن گفت

به جلو خم شد و . مرد پرنده اي در حالی که در تایید یک بار سرش را تکان داد لبخندي کوچک صورتش را گشوده کرد
شده بود؛ شاید فقط یک روز کار تقریباًتمام . ي ارواح نگریست او به خانه. هایش را بر روي زانوانش استراحت داد آرنج

ها و اطراف صورتش به پایین ریخت و  اي مانند، از روي شانه موهاي بلند و خاکستري نقره. دیگر باقی مانده بود
او . کیالن مدتی همانجا نشست و ریچارد را که در حال کار روي سقف بود نگاه کرد. اش را از کیالن مخفی کرد چهره

دانست  را وادار کند که همین اکنون او را در آغوش بگیرد و باز بیشتر ناراحت بود که می خواست تا ریچارد به شدت می
  .ي چنین چیزي را بدهد تواند اجازه نمی
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  "خواي اونو بکشی، اون مرد، دارکن رال رو؟ تو می": اي بدون اینکه رویش را به سمت او برگرداند گفت مرد پرنده

  "خیلی زیاد"

  "؟و آیا قدرتت کافی هست"

  ".نه": گونه گفت کیالن با لحنی اعتراف

  "و آیا شمشیر جستجوگر قدرت کافی براي کشتن اون رو داره؟"

  "پرسی؟ نه، براي چی می"

بارانی سبک دوباره در حال آغاز بود و تیرگی . شدند تر می شد، ابرها تیره در حالی که روز به پایان خودش نزدیک می
  .تر شدن بود حال عمیق ي اطراف ساختمان در افسرده کننده

من فکر . خواد گیري باشی که به شدت چیزي رو می همونطور که خودت گفتی، خیلی خطرناکه که همراه اعتراف"
  ".شاید حتی بیشتر. کنم این مطلب در مورد جستجوگرها هم صادق هست می

هاي  که دارکن رال با دست خواد توصیف کنم من اصالً دلم نمی": کیالن لحظه اي صبر کرد و بعد به آرامی گفت
دونم که  ولی می. این باعث میشه که شما خیلی بیشتر از جستجوگر بترسید. خودش چه بالیی سر پدر ریچارد آورده

  ".گذاشت تا این پرنده پرواز کنه و آزادانه بره ریچارد هم می

. ي بازي با الفاظ زیادي باهوش هستیمها من و تو براي این حقه". خندد آمد که بدون صدا می اي به نظر می مرد پرنده
ي  من سعی کردم تا به بزرگان دیگه". اش زد هایش را به سینه مرد عقب نشست و دست ".بیا بدون اونا صحبت کنیم

اي رو براي مردم ما انجام میده، اینکه چقدر خوبه که اون به ما این چیزها  دهکده بگم که جستجوگر چه کار فوق العاده
گاهی . تونن خیلی یکدنده باشن کنن و می اونا توي مسیر خودشون حرکت می. اونا چندان مطمئن نیستن. رو یاد میده

ترسم که اگر ریش سفیدا جواب منفی بدن، تو و جستجوگر چه بالیی ممکنه سر  من می. حتی فراتر از حد تحمل من
  ".مردم من بیارید

  ".نهرسو ریچارد به تو قول داده که به مردمت آسیبی نمی"

  ".یا همینطور به قدرت خون یه خواهر. ها به محکمی و قدرت خون یه پدر نیستن قول"

گیر هستم  من یه اعتراف". کیالن به دیوارد تکیه داد، ردایش را دور خودش کشید تا کامال از باد مرطوب محفوظ بماند
کردم که  انتخاب می. کردم اي می نتخاب دیگهتونستم ا من اگه می. من به دنبال قدرت نبودم. چون اینطور به دنیا اومدم

برخالف چیزي . ولی باید با چیزي که به من داده شده زندگی کنم و ازش بهترین استفاده رو ببرم. مثل باقی مردم باشم
کنن، ما اینجا هستیم تا به مردم  گیر فکر کنی و برخالف چیزي که بیشتر مردم فکر می که ممکنه تو راجع به یه اعتراف

من تمام مردم سرزمین میانه رو دوست دارم و حاضرم جونم رو براي حفاظت از . خدمت کنیم، تا به حقیقت خدمت کنیم
  ".خوام انجام بدم و با اینحال من تنها هستم این تمام چیزي هست که می. اونا بدم، تا اونا رو آزاد نگه دارم
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  ".بهت اهمیت میده اون همیشه مراقبته و. کنه ریچارد دائم به تو نگاه می"

اگه اون . اون نمیدونه که من چی هستم. ریچارد اهل وِستلنده". کیالن از گوشه ي چشمانش به سمتی دیگر نگاه کرد
  "...کنه به عنوان کسی که به حقایق خدمت می". اي با شنیدن این مطلب ابروهایش را باال برد مرد پرنده "...دونست می

گیري خودمه و عواقبی داره که باید تحمل کنم و به شدت ازشون  ین مشکل تصمیما... لطفا برام یادآوري نکن"
کنن، که این  مردم لجنزار توي سرزمینی به دور از باقی مردم زندگی می. کنه و این فقط حرف منو ثابت می. ترسم می

تاي درازي داره؛ این یکی به این دردسر جدید دس. ن مطلب این نعمتو بهشون داده که در گذشته از دردسرها به دور بود
تونن بر علیه کمک کردن، هر چقدر که دوست دارن جر و بحث کنن ولی اونا  ریش سفیدا می. رسه شما هم می

شون مقدم کنن تمام  اگه این چند نفر غرورشون رو بر هوشیاري. تونن در برابر دندوناي تیز حقایق جر و بحث کنن نمی
  ".کنن ش رو پرداخت می مردم شما هزینه

  .کیالن رویش را به سمت او گرداند. داد اي با دقت و با احترام گوش می مرد پرنده

خوام که به مردم  من اصالً نمی. کنم ها جواب منفی بدن، چکار می تونم االن صادقانه بگم که اگه ریش سفید من نمی"
من دیدم که دارکن رال با مردم چه . خوام اونا رو از دردي که شاهدش بودم نجات بدم شما آسیب برسونم بلکه می

تونم یه جوري با کشتن پسر کوچولوي  اگه مطمئن بودم که می. دونم که اون چکاري خواهد کرد من می. کنه می
هاي  دادم؛ حتی اگه الزم باشه با دست ارزشمند سویدلین، رال رو متوقف کنم، بدون هیچ تردیدي این کارو انجام می

هاي کوچیک و  تونم تمام بچه دونم که می قداري که انجام اینکار قلبمو به درد میاره، میچون درست همون م. خالی
تو خودت  .کشم، مسئولیت یه جنگجو این مسئولیت سنگینی هست که من روي دوشم می. ارزشمند دیگه رو نجات بدم

دارکن . بري هیچ لذتی نمیدونم که از این کارت  کسی هستی که مردانی رو کشتی تا از دیگران محافظت کنی و می
لطفا به من کمک کن که مردمتون رو نجات بدم بدون اینکه به هیچ کدوم از . بره، باور کن رال از این کارش لذت می

  ".خوام که به کسی آسیبی نرسونم من به شدت می". اشکها از گونه اش سرازیر شدند ".اونا آسیبی برسونم

مردم سرزمین میانه خیلی ". ي او گریه کند ید و گذاشت تا کیالن بر روي شانهمرد با مهربانی او را به سمت خود کش
  ".خوشبختند که تو رو به عنوان جنگجوي خودشون دارن

گردیم رو پیدا کنیم و تا قبل از روز اول زمستون اون رو از دارکن رال دور نگه  اگه ما بتونیم چیزي که دنبالش می"
  ".ولی ما به کمک نیاز داریم تا بتونیم اون رو پیدا کنیم. اي آسیبی ببینه تا کس دیگه نیازي نیست. میره داریم، اون می

به زودي فصل بعد از راه . این فصل درحال تموم شدن هست. فرزندم، این وقت زیادي نیست. اولین روز زمستون"
  ".رسه می

اشتن زمان رو بلدي، لطفا به من هم بگو تا اگه تو راز نگه د. کنم، ریش سفید محترم من قوانین زندگی رو تعیین نمی"
  ".من زمان رو متوقف کنم

هاي ما  تو همیشه به خواسته. من قبال تو رو بین مردممون نگاه کرده بودم". بدون هیچ جوابی. مرد به آرامی نشست
رف شما هستم، من ط. درمورد جستجوگر هم همینطوره. گذاشتی، هرگز کاري نکردي که به ما آسیبی برسونه احترام می
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من . فقط امیدوارم که حرف من براي اونا کافی باشه. کنم تا بر دیگران غالب بشم فرزندم من نهایت تالشمو می
  ".خوام که هیچ آسیبی به مردمم نرسه می

یا اگه اونا جواب رد بدن، این جستجوگر ": ي مرد تکیه داده و به ناکجا خیره شده بود، گفت کیالن در حالی که به شانه
اون مثل یه طوفان میاد و شما رو . هارا هست بترسی بلکه باید از اونی که اهل دي. من نیستیم که تو باید ازش بترسی

  ".کنه اون شما رو قصابی می. شما دربرابر اون هیچ شانسی ندارید. کنه نابود می

سیدین داستان مرد ماهیگیري را  ي سویدلین، کیالن در حالی که روي زمین نشسته بود، براي آن شب در گرماي خانه
ها  ها را از قالب او با ذکاوت طعمه. تعریف کرد که خودش تبدیل به یک ماهی شده بود و در دریاچه زندگی کرده بود

این یک داستان قدیمی بود که وقتی کیالن به سن سیدین بود، مادرش . گرفت بدون اینکه گرفتار قالب شود برمی
ي سیدین باعث شد که او به یاد هیجان خودش در زمانی که  تعجب و کنجکاوي در چهره. براي او تعریف کرده بود

  .براي اولین بار این داستان را شنیده بود بیفتد

سویدلین به ریچارد . ي شیرین پخته بود، عطر خوش آن با دود مخلوط شده بود کمی بعد، هنگامی که ویزلن ریشه
با حیوانات مختلف شکل دهد، با کمک زغال آتش آنها را محکم کند و نوك  نشان داد چگونه نوك تیرها را متناسب

کیالن به همراه سیدین که خود را به مانند توپی جمع کرده بود، روي یک پوست روي کف . آنها را به سم آغشته نماید
ت مچاله به خواب کشید او به حال در حالی که کیالن دستش را در میان موهاي مشکی او می. زمین دراز کشیده بود

. اي گفته بود که حتی حاضر است این پسر کوچک را بکشد کرد که چگونه به مرد پرنده کیالن به این فکر می. رفته بود
  .او مجبور شد تا بغضی را که در گلویش جمع شده بود فرو بلعد

هایش حقیقت داشت،  این حرفاز این متنفر بود که . هایش را پس بگیرد توانست آن حرف کرد که کاش می او آرزو می
اي ندیده بود و کیالن هم  ریچارد او را در حال صحبت با مرد پرنده. کرد که آنها را بر زبان نیاورده بود ولی آرزو می

چه اتفاقی قرار بود بیافتد؟ . دید که ریچارد را نگران کند کیالن دلیلی نمی. درباره گفتگویشان چیزي به او نگفته بود
  .امیدوار بود که ریش سفیدها منطقی باشندکیالن تنها 

-+ ------------------  

ي ارواح  حوالی بعدازظهر، اجتماعی در خانه. هاي مقطعیِ گاه و بیگاه روز بعد استثنائاً گرم بود و پر از باد، به همراه باران
هاي  نگامی که دستهه. ي جدید روشن شده بود در حالی که سقف کامل شده بود آتشی در شومینه. جمع شده بود

هایی به آتش  آنها از میان درگاه نگاه. کوچک دود از دودکش خارج شد فریادهاي هیجان و تعجب از مردم بلند شد
فکر زندگی بدون وجود دود در چشمانشان به نظر برایشان . سوخت انداختند که بدون اینکه اتاق را پر از دود کند می می

رگباري مانند این بدترین چیز بود و . دگی بدون چکه کردن قطرات بر روي سرشانانگیز بود که زن همانقدر هیجان
  .کرد هاي علفی آنها عبور می درست از میان سقف

ریچارد با . ریزد اي از آن به داخل نمی شود و ذره هاي سقف جاري می دیدند که آب روي سفال همه با شادي می
کرد و همه بابت  کرد، شومینه به خوبی کار می م شده بود، چکه نمیسقف تما. اي خوب از سقف به پایین آمد روحیه

مردانی که کمک کرده بودند به کاري که انجام داده بودند افتخار . کاري که او برایشان کرده بود خوشحال بودند
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ده به دیگران هاي ساختمان را هیجان ز آنها مانند راهنماها، بهترین قسمت. کردند؛ به چیزي که یاد گرفته بودند می
  .دادند نشان می

جایی . ریچارد بدون اعتنا به تماشاچیان ایستاد تا شمشیرش را دور کمرش ببندد و بعد به سمت مرکز روستا به راه افتاد
کیالن خود را به سمت چپ او رساند و . که ریش سفیدان زیر یکی از سکوهاي مسقف نشسته بودند و منتظر بودند

جمعیت او را در حال رفتن تماشا کردند و سپس پشت . با این قصد که از او حمایت کنند سویدلین به سمت راستش،
فک ریچارد محکم و مصمم . زدند خندیدند و فریاد می کردند، می ها حرکت می سرش به راه افتادند، اطراف ساختمان

  .شده بود

  "کنی نیاز باشه که شمشیر رو هم ببري؟ فکر می": کیالن پرسید

آب باران از روي . او به کجی لبخندي زد .داد، به او نگاه کرد حالی که با قدمهاي بلندش به مسیر ادامه می ریچارد در
  ".من جستجوگر هستم". موهاي خیس و درهمش جاري بود

  ".دونی منظورم چیه خودت می. ریچارد با من بازي نکن". کیالن نگاهی از عدم رضایت به او انداخت

امیدوارم که این کار براي اونا به عنوان یه یادآوري عمل کنه که چرا باید کار درست رو ". شدتر  لبخند ریچارد پهن
  ".انجام بدن

کرد، اینکه اوضاع خارج از کنترل او بودند، اینکه اگر که ریش سفیدان  کیالن احساس بدي میان دلش حس می
ریچارد خیلی سخت کار کرده بود، از . بزند کردند ریچارد ممکن بود دست به کاري وحشتناك درخواست او را رد می

شد تا اینکه به رختخواب برود، تمام مدت را تنها با این فکر که بتواند بر ریش سفیدان غالب شود  اي که بیدار می لحظه
ارد ترسید که ریچ کیالن می. او بر بیشتر مردم غالب شده بود، ولی آنها مردمی نبودند که به حساب بیایند. گذرانده بود

  .فکر درست و منطقی درباره عکس العملش در صورت منفی بودن جواب ریش سفیدان نکرده باشد

کرد  قطرات باران در اطراف او چکه می .کرد، ایستاده بود تافالر صاف و با افتخار در ورودي فضاي مسقفی که چکه می
رین و هجانلت در کنار او ایستاده بودندسورین، کالدوس، آربرین، برِ. افتاد هاي کوچکی از آب فرو می و در چاله جیند .

کیالن فهمیده بود که آنها فقط در مواقعی که . هریک از آنها پوست گرگ صحرایی خود را روي دوششان انداخته بودند
مردم در اطراف . رسید که تمام روستا در آنجا جمع بودند به نظر می. پوشیدند داد آن را می رویدادي رسمی رخ می

شدند و همگی تماشا  ها دیده می هاي مسقف ایستاده بودند، در تمام پنجره ي باز پخش شده بودند، زیر قسمت وطهمح
  .شان بشنوند کردند که کار تمام شده و منتظر بودند که سخنان بزرگانشان را در مورد آینده می

ر ستونی چوبی که سقف باالي سر ریش اي را ببیند که میان تعدادي از مردان مسلح، کنا کیالن توانست مرد پرنده
او به آستین . هنگامی که نگاه آنها با هم تالقی کرد، قلب کیالن فرو ریخت. داشت، ایستاده بود سفیدان را نگه می

  .پیراهن ریچارد چنگ زد و به سمتش خم شد

ال داشته باشیم باید فراموش نکن، مهم نیست که این مردها چی بگن، ما اگه بخوایم شانسی براي متوقف کردن ر"
  ".ما دو نفر هستیم، اونا خیلی هستن، چه با شمشیر چه بدون شمشیر. بتونیم از اینجا خارج بشیم
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کیالن در حالی که او  "ریش سفیدان محترم". او با صدایی بلند شروع به صحبت کرد. ریچارد او را نادیده گرفت
گزارش بدم که خانه ارواح سقف جدیدي داره که چکه  مفتخر هستم که به شما". کرد کرد، ترجمه می صحبت می

ها رو بسازن تا اونا بتونن باقی  همچنین مفتخر بودم که به مردم شما آموزش بدم که چطور این سقف. کنه نمی
من این کار رو از روي احترام به مردم شما انجام دادم و در برابرش انتظار هیچ . هاي روستا رو اصالح کنن ساختمان
  ".فقط امیدوارم که شما راضی شده باشید. رو ندارم چیزي

هنگامی که کیالن کارش را . هایی درهم و گرفته ایستاده بودند کرد، شش نفر با چهره در حالی که کیالن ترجمه می
  .تمام کرد، سکوتی طوالنی برقرار شد

  ".ما راضی نشدیم". در نهایت تافالر با صدایی قاطع صحبت کرد

  "چرا؟". ن کلمات تافالر را براي ریچارد گفت، چهره ي ریچارد تیره شدهنگامی که کیال

سقف تو ممکنه که چکه نکنه، ولی فقط بخاطر اینه که . کنه یک ذره بارون استقامت و قدرت مردم لجنزار رو کم نمی"
تونه شروع  میاین فقط . هاي ما نیست ها روش این. ها هاي خارجی به همون هوشمندي روش. هوشمندانه ساخته شده
خواي به عنوان یکی از مردم  تو می. خواي دونیم که تو چی می ما می. ها به ما بگن که چکار کنیم این باشه که خارجی

ي دیگه از جانب یه خارجی تا  ي هوشمندانه فقط یه حقه. لجنزار نامگذاري بشی تا ما براي تو یه گردهمایی برقرار کنیم
تافالر  "!جواب ما نه هست. خواي ما رو وارد جنگ خودت بکنی تو می. ي از ما بگیريخوا بتونی اون چیزي رو که می

همون شکلی که نیاکان محترم . سقف خانه ارواح باید برگرده به شکلی که بوده". رویش را به سمت سویدلین برگرداند
  ".خواستن ما اون رو می

ید، با لبخندي کوچک بر روي لبانش به سمت ریچارد ریش سف. سویدلین به رنگ کبود در آمده بود ولی حرکتی نکرد
  .برگشت

تون شکست خورده، به فکر این هستی که به مردم ما آسیب برسونی، ریچارد  حاال که حقه": تافالر با تحقیر گفت
  .اعتبار کردن ریچارد طرح شده بود اي بود که براي بی این کنایه "عصبانی؟

اش براي مدت کوتاهی به سمت مرد  نگاه خیره. که کیالن تابحال دیده بود اي را داشت ترین چهره ریچارد خطرناك
جمعیت مانند . کیالن نفسش را حبس کرد. اي رفت، بعد رویش را به سمت شش ریش سفید زیر سرپناه برگرداند پرنده
  .ریچارد به آرامی به سمت جمعیت چرخید. ها ساکت بودند مرده

هنگامی که کیالن کلمات او را نقل کرد، صداي  ".زنم دم شما آسیبی نمیمن به مر": او با صدایی یکدست گفت
ولی من بخاطر ". هنگامی که دوباره سکوت برقرار شد، ریچارد ادامه داد. هاي زیادي از سر راحتی شنیده شد نفس

ند، دستانش به بدون اینکه رویش را به سمت ریش سفیدان برگردا ".کنم چیزي که قراره به سر اونا بیاد سوگواري می
ها گریه  من براي مرگ ابله. کنم اي نمی من هیچ گریه  براي شما شش نفر،". آرامی حرکت کردند و به آنها اشاره کردند

  .هاشان را حبس کردند جمعیت همه نفس. شدند کلماتش مانند سمی از دهانش خارج می ".کنم نمی
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اي خیره  کیالن به مرد پرنده. میان تماشاگران پخش شد زمزمه و ترس در. ي تافالر از خشمی تلخ منقبض شد چهره
اي سنگین او ببیند که او چقدر  توانست در چشمان قهوه کیالن می. رسید که مرد سالها پیرتر شده باشد به نظر می. شد

گی دانستند قرار است بر سر زند اي نگاه آنها در هم قفل شد و در غم آنچه که هردو می براي دقیقه. است متأسف
  .بعد نگاه مرد به سمت زمین پایین آمد. شان وارد شود شریک شدند همه

به قدري سریع . اي کوتاه و حرکتی سریع، ریچارد به سمت ریش سفیدان چرخید و شمشیر حقیقت را آزاد کرد در لحظه
ه، ترسی را که شش چهر. بود که تقریباًهمه، از جمله ریش سفیدان قدمی به عقب پریدند و بعد همانجا خشکشان زد

 .اي حرکتی نکرده بود جمعیت شروع به عقب رفتن کردند، مرد پرنده. کرد داشت منعکس می حرکت نگاه می آنها را بی
او تصمیم گرفت که دخالتی نکند، بلکه تنها کاري را . کرد ترسید و هم آن را درك می کیالن، هم از خشم ریچارد می

اي  حتی زمزمه. خواست انجام دهد نجام دهد، حاال ریچارد هر حرکتی که میکه براي حفاظت از جستجوگر الزم بود ا
هاي به هم  با دندان. تنها صداي موجود در آن سکوت مرگبار، صداي مشخص زنگ فوالد بود. شد هم شنیده نمی

صله نوك شمشیر تنها چند سانت از صورت آنها فا. فشرده، ریچارد شمشیر درخشان را به سمت ریش سفیدان گرفت
  .داشت

لحن ریچارد لرزشی را در بدن کیالن  ".این شجاعت رو داشته باشید که در آخر یک کاري رو براي مردمتون بکنید"
بعد، در کمال ناباوري، . تر از آن بود که بتواند کار دیگري بکند مبهوت. کیالن بطور غیر ارادي ترجمه کرد. ایجاد کرد

شمشیر من " :او دستور داد. اش را به سمت بزرگان گرفت رش نگه داشت و دستهریچارد شمشیر را چرخاند و آن را از س
تر از اون چیزیه که دارکن رال با اونا  این خیلی مهربانانه. ها استفاده کنید ها و بچه از اون براي کشتن زن. رو بگیرید
بهشون امتیاز یک . ببرن نجات بدیداي که قراره ازش رنج  جرات اینو داشته باشید که اونا رو از شکنجه. انجام میده

  .ي ریچارد سیماي ریش سفیدان را پژمرده کرده بود چهره ".مرگ سریع رو بدید

ریش سفیدان، . کردند گرفتند شروع به گریه می ها درحالی که کودکانشان را محکم می توانست بشنود که زن کیالن می
ي  باالخره چشمان آنها از نگاه خیره. اشتند، اصالً حرکتی نکردنددر حالی که در چنگال وحشتی بودند که انتظار آن را ند

هنگامی که براي همه مشخص شد که آنها جرات گرفتن شمشیر را ندارند، ریچارد با دقت آن را به . ریچارد فرار کرد
نکه ریش نشانی صریح از ای. کند غالفش برگرداند، گویی آخرین شانس آنها براي رستگاري را به آرامی نابود می

  .پایان یافتن آن بسیار وحشتناك بود. سفیدان تا ابد از حمایت جستجوگر محروم شدند

. اش تغییر کرد چهره. بعد درنهایت ریچارد نگاه سنگین و خشمگینش را از روي آنها برداشت و به سمت کیالن برگشت
این نگاه فردي با قلبی دردمند براي  .هنگامی که کیالن نگاه در چشمانش را دید، به سختی آب دهانش را قورت داد

در حالی که ریچارد به کیالن نزدیک شد . توانست به آنان کمکی بکند ورزید، ولی نمی مردمی بود که به آنان عشق می
  .ها روي او باقی مانده بود و به آرامی بازوي او را گرفت، تمام نگاه

فقط امیدوارم که خیلی زیاد . وقت زیاي رو تلف کردیم. فتیمبیا وسایلمون رو جمع کنیم و راه بیا": او به نرمی گفت
  ".م که اشتباه انتخاب کردممتأسف.... م کیالن متأسف" .اش نمناك بودند چشمان خاکستري ".نبوده باشه
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خشم کیالن نیز نسبت به ریش سفیدان به منتهاي خود رسیده  ".اونا اشتباه کردن. تو اشتباه انتخاب نکردي، ریچارد"
آنها دیگر . اش براي آنها پایان داد کیالن دیگر به نگرانی. دري که بر روي هر امیدي براي این مردم بسته شده بود. بود
  .به آنها یک شانس پیشنهاد شده بود و آنان سرنوشت خود را انتخاب کرده بودند. هایی متحرك بودند مرده

هیچ . اي دستانشان را در هم قفل کردند هم نگاه کنند دقیقههنگامی که آنها از کنار سویدلین گذشتند، بدون اینکه به 
کردند که به سرعت از میان آنها  آنها مانده بودند و دو خارجی را نگاه می. کس دیگر حرکتی براي ترك آنجا انجام نداد

ریچارد همدردي . ندکردند، افراد کمی دستانشان را دراز کردند و به او رساند در حالی که آن دو عبور می. کنند عبور می
  .بدون کالم آنها را با فشار دستانش بر روي بازوي آنها پاسخ داد و ناتوان از این بود که در چشمان آنها نگاه کند

. کردند هیچ یک صحبتی نمی. هاشان گذاشتند رداهایشان را در کوله .ي سویدلین جمع کردند آن دو وسایلشان را از خانه
هنگامی که باالخره نگاهشان با هم برخورد کرد، ناگهان بدون هیچ . احساس خشکی کرد، کیالن احساس پوچی می
دانستند بر سر  یک سوگواري مشترك براي دوستان جدیدشان، براي چیزي که هر دو می. کالمی در آغوش هم رفتند

  .یت باخته بودندو در نها. آنها بر روي تنها چیزي که داشتند شرط بسته بودند؛ بر روي زمان. آنها خواهد آمد

ریچارد دوباره ردایش را . کیالن آخرین وسایلش را درون کوله گذاشت و درب آن را بست  هنگامی که از هم جدا شدند،
جستجویش حالتی . کرد کشید و اطراف را جستجو می کیالن او را نگاه کرد که دستش را داخل ردا می .بیرون کشید

جا  ورودي رفت و در آن نور در حالی که تمام اشیاء داخل کوله را جابه ریچارد به سمت نور درب. اضطراري داشت
. ي او باال آمد دستی که کوله را نگه داشته بود پایین آمد و صورت ریچارد به سمت چهره. کرد به درون آن نگاه کرد می

  .شد ي ریچارد هشدار دیده می در چهره

  ".سنگ شب نیست"

  "... شاید یه جایی بیرون گذاشتیش " .له او را ترساندلحن ریچارد در هنگام اداي این جم

  ".هیچوقت. هیچوقت اون رو از کوله خودم بیرون نیاوردم. نه"

ریچارد، ما دیگه االن به اون نیاز ". رسید فهمید که چرا ریچارد اینقدر راجع به آن مضطرب به نظر می کیالن نمی
ما چیزهاي مهمتري داریم که باید دربارشون . بخشه شدن اون رو میمطمئنم آدي گم  .نداریم، ما از تنگه عبور کردیم

  ".نگران باشیم

  ".ما باید اونو پیدا کنیم. تو متوجه نیستی". ریچارد قدمی به او نزدیکتر شد

  "چرا؟". کیالن اخم کرد

کیالن، من دربارش ". دهان کیالن همانطور باز ماند ".ها رو بیدار کنه تونه مرده کنم که اون چیز می چون من فکر می"
کرد تا اینکه اونو  اینکه چطور به اطراف نگاه می. یادت میاد که وقتی آدي اون رو به من داد چقدر نگران بود. فکر کردم

اي توي تنگه شروع به اومدن به سمت ما کردن؟ بعد از اینکه من اون  سرجاش برگردوند؟ و چه موقعی موجودات سایه
  "اد؟یادت می. رو بیرون آوردم
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ولی، حتی اگه یه نفر دیگه ازش استفاده کنه، آدي گفت که اون فقط براي تو کار ". چشمان کیالن گشاد شده بودند
  ".کنه می

باورم نمیشه که آدي به ما هشدار نداده . ها نگفت هیچی درباره بیدار کردن مرده. کرد اون درباره نور دادن صحبت می"
  ".باشه

 .هنگامی که موجی از درك از او عبور کرد چشمانش بسته شد. د به سمتی دیگر نگاه کردکر کیالن درحالی که فکر می
. م، من اصالً به این فکر نکردممتأسفمن . اي به تو هشدار داد اون با یه معماي ساحره. چرا، اون هشدار داد، ریچارد"

گاهی اوقات اون رو توي . دار نمیگهاون همیشه چیزي رو که میدونه مستقیما و بصورت یه هش. ها همینه روش ساحره
  ".کنه قالب یه معما مطرح می

این دنیا داره به سمت فراموشی میره و اون پیرزن به . باورم نمیشه". ریچارد به سمت در برگشت و به بیرون خیره شد
  "!گفت اون باید به ما می". او مشتش را به چهارچوب در کوبید ".ما معما میده

  ".لیلی داشته، شاید این تنها راه بودهریچارد شاید اون د"

این . مثل آب. اگه به اندازه کافی بهش نیاز داشتید: چیزي که اون گفت این بود". ریچارد با تفکر به بیرون خیره شد
اون . براي یه مرد در حال غرق شدن آب هیچ ارزشی نداره و یه دردسر بزرگه. سنگ فقط تحت شرایط مناسب مفیده

   ".وري به ما هشدار بده؛ دردسر بزرگخواست اینط می

دیشب اینجا بود، خودم ". ریچارد به سمت اتاق برگشت و دوباره کوله را برداشت و نگاهی دوباره به داخلش انداخت
 "تونه براش افتاده باشه؟ چه اتفاقی می. دیدمش

 ".ینسید": هردو باهم گفتند. هر دو باهم سرشان را باال آوردند و نگاهشان تالقی کرد
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  فصل بیست و ششم

  

وسایلشان را به زمین انداختند و هر دو از در به بیرون رفتند و به سمت محوطه باز، جایی که آخرین بار سویدلین را 
دویدند، مردم از جلوي  ها می همانطور که در میان لجن. زدند هردو با فریاد اسم سیدین را صدا می. دیده بودند، دویدند
دانست  ي باز رسیدند، جمعیت در اضطراب بوده و نمی هنگامی که به محوطه. کردند و راه را باز می راهشان کنار رفته

ریش سفیدها دوباره به سکوي خود . هاي امنشان در حال فرار بودند اي رخ داده است و به سمت ساختمان چه حادثه
ه شکارچیان پشت سرش تیرهاي خود را در گرو. کشید تا بتواند بهتر ببیند اي سرك می مرد پرنده. بازگشته بودند

  .ها گذاشته و آماده نگه داشتند کمان

 .زنند، ایستاده بود کیالن در حالی سویدلین را دید که ترسیده و متحیر از اینکه نام پسر او را فریاد می

  "!اي که دستشه رو باز کنه نذار کیسه! سیدین رو پیدا کن! سویدلین": کیالن با فریاد گفت

سپس با حالتی نیم خیز روي . ي سویدلین پرید، دور خود چرخید و اطراف را با چشمانش جستجو کرد از چهرهرنگ 
کیالن، . جست پاهایش ایستاد و به دنبال پسرش گشت، نگاهش به سرعت میان مردمی که در حال دویدن بودند را می

. ي جستجویشان را وسیعتر کنند شدند تا محدودهریچارد و کیالن از هم جدا . ویزلن را هیچ جایی در آن اطراف ندید
. چرخیدند، به طوري که کیالن مجبور بود مردم را از سر راهش به کناري هل دهد مردم گیج و سردرگم در محوطه می

  ....کرد اگر سیدین درِ کیسه را باز می. قلب کیالن در گلویش بود

  .و بعد او سیدین را دید

دهکده را خالی کردند او دیده شد که آنجا وسط دهکده روي لجن ها نشسته بود و وقتی که جمعیت سرانجام مرکز 
کرد تا سنگ را  تکاند و سعی می ي چرمی را با دستان کوچکش می بدون توجه به اغتشاشی که در اطرافش بود، کیسه

  .بیرون بیاورد

  .دوید کرد و به سمت او می کیالن با فریاد این را تکرار می "!نه! سیدین"

او تنها یک پسر . شد که او نتواند سنگ را دربیاورد شاید می. هاي کیالن را بشنود ها و فریاد توانست جیغ او نمی
  ".بزار سرنوشت با اون مهربون باشه. کنم خواهش می": گفت کیالن در ذهنش التماس کنان می. ي بی دفاع بود بچه

کیالن حس کرد پوست . لبخندي زد و آن را برداشت سیدین. ها فرو رفت سنگ از کیسه بیرون افتاد و در لجن
  .بدنش یخ زد

در آن هواي بارانی درست به مانند ذرات گرد و غبار بودند . اي در اطراف شروع به ظاهر شدن کردند موجودات سایه
  .بعد آنها شناور در هوا به سمت سیدین حرکت کردند. گشتند آمد که دنبال چیزي می و به نظر می

  "!برگردونش تو کیسه! سنگو بگیر": دوید فریاد زنان به کیالن گفت همان حال که به سوي او می ریچارد در
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. ها را با ضربت شمشیر می شکافت دوید سایه شمشیرش در هوا درخشید و همانطور که مستقیم به سمت سیدین می
هاي  سیدین که صداي ناله. شدند اي کرده و دوتکه می کرد، از درد ناله هنگامی که شمشیر از میان آنها عبور می

  .وحشتناك به گوشش رسیده بود، سرش را باال آورد و با چشمانی کامال گشاد شده در جا خشکش زد

او در . توانست حرکت کند کشید که سنگ را درون کیسه برگرداند، ولی او حتی نمی کیالن به سمت او فریاد می
هایی  دوید که تاکنون در عمرش ندویده بود و از میان انبوه سایه می کیالن با سرعتی. حال شنیدن صداهایی دیگر بود

  .شد که به سمت پسرك در حرکت بودند با جاخالی دادن به این سمت و آن سو، رد می

بعد یکی دیگر از . اش حبس شود شیءاي کوچک و تیره به سرعت از کنارش گذشت و باعث شد تا نفس در سینه
ها  اي به شکارچیانش دستور داده بود تا سایه ن ناگهان مملو از بارش تیر شد، مرد پرندهآسما. تیرها. پشت سرش گذشت

کرد ولی خیلی ساده از  رفت و با آن برخورد می هر تیر صاف و مستقیم به سمت هدفش می. را با تیر هدف قرار دهند
وار به هر سو در پرواز  زهرآلود، دیوانهتیرهاي . کرد کرد، گویی از میان دود عبور می اي عبور می میان موجودات سایه

اکنون او مجبور . اند دانست که اگر یکی از آنها به او یا ریچارد حتی خراشی وارد کند، آنها مرده کیالن خوب می. بودند
او در حالی که در آخرین لحظه سرش را پایین گرفت، صداي . ها از جلوي تیرها نیز جا خالی بدهد بود عالوه بر سایه

  .ها فرو رفت تیري دیگر از کنار پاهایش گذشت و در گل. ت دیگري را شنید که از کنار گوشش رد شدسو

توانست بکند این بود که  تنها کاري که می. توانست سنگ را از او بگیرد ریچارد به پسرك رسیده بود ولی نمی
اي براي گرفتن سنگ مکث  توانست لحظه نمیاو حتی . هایی که در حال نزدیک شدن بودند حمله کند وار به سایه دیوانه
  .کند

دانست که اگر  می. توانست به مانند ریچارد بدود و از میان آنها عبور کند ي زیادي داشت، نمی کیالن هنوز فاصله
هاي تشکیل شده در اطرافش هوا را به رنگ  تعداد زیاد سایه. اي بیش نخواهد بود سهواً یک سایه را لمس کند مرده

او شمشیر را با هردو دستش . جنگید شد می اي که دائما تنگتر می ریچارد در اطراف پسر در حلقه. آورده بود ي در خاکستر
تر کند و إال  اي حرکتش را آهسته او حتی جرئت نداشت لحظه. داد نگه داشته بود و وحشیانه آن را به هر سو حرکت می

  .تمامی نداشتنداي  موجودات سایه. رساندند آنها خود را به او می

ها در همه طرفش معلق بودند و تیرها با سرعت از هر گوشه و  سایه. توانست هیچ راهی به جلو بیابد کیالن نمی
کردند تا دوباره به  کرد او را مجبور می ها پیدا می کردند و به محض اینکه او راه عبوري از میان سایه کناري عبور می

جنگید هنوز هم به  با وجود شدتی که او می. تواند خیلی بیش از این دوام بیاورد نمی دانست که ریچارد او می. عقب بپرد
کیالن تنها . شد تر می تر شده و به پسر نزدیک ي اطرافش هر لحظه تنگ و تنگ کرد و حلقه سمت عقب حرکت می

  .شانس آنها بود و با این حال هنوز حتی نزدیک هم نشده بود

  .نزدیکش عبور کرد و پرهاي تیر برخورد کوچکی هم با موهایش داشتیک تیر دیگر صفیر کشان از 

  "!کشید شما ها دارید ما رو می! تیراندازي نکنید! تیرها رو متوقف کن": اي فریاد کشید با عصبانیت بر سر مرد پرنده
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. را متوقف کرداي که کیالن در آن بود شده و به ناچار کمانداران  اي مرد پرنده اي متوجه مخمصه بی هیچ نتیجه
آنها اصالً . ها پیش روي کردند ولی بعد آنها همگی چاقوهاي خود را بیرون کشیده و به سرعت به سمت سایه

  .شدند آنها تا آخرین نفرشان کشته می. دانستند که در برابر چه چیزي قرار گرفته بودند نمی

  "!برگردید عقب! میرید میاگه بهشون دست بزنید ! نهههه": کیالن با مشتی گره کرده جیغ کشید

دانست که او چقدر احساس بیچارگی  کیالن می. اي دستانش را باال گرفت و مردانش را متوقف کرد مرد پرنده
ها با جست و خیز و به کندي به ریچارد و سیدین  کند از اینکه فقط از پشت شاهد این باشد که کیالن از میان سایه می

  .شود نزدیک می

  .کشید صداي تافلر بود که فریاد می. ي را شنیدکیالن صداي دیگر

ها رو با تیر  خارجی! با تیرهاتون بهشون شلیک کنید! اونا دارن ارواح نیاکان ما رو نابود میکنن! جلوشونو بگیرید"
  "!بزنید

تند فرمان توانس آنها نمی. کماندارن با کمی مکث به یکدیگر نگاه کردند و بعد دوباره تیرها را در کمانشان گذاشتند
  .یکی از بزرگان را نادیده بگیرند

شنیدین چی گفتم؛ ! بهشون شکلیک کنید": تافلر با صورتی قرمز شده، در حالی که مشتش را تکان میداد فریاد زد
  ".بزنیدشون

خیز شد و آماده بود تا به محض پرتاب شدن تیرها به سوي دیگري  کیالن نیم. هایشان را باال آوردن آنها کمان 
بین او و تافلر کلماتی . اي جلوي مردانش ایستاد و دستانش را در مقابل آنان گرفت و فرمان را لغو کرد مرد پرنده. ردبپ

او وقت را تلف نکرد و از فرصت براي جلو رفتن استفاده کرد، و به زیر . توانست بشنود شد که کیالن نمی رد و بدل می
  .رفتاي شیرجه  ي موجودات سایه دستهاي جلو آمده

کیالن خطر را نادیده گرفت؛ . دوید او با چاقویی در دست به سمت او می. ي چشمانش توانست تافلر را ببیند از گوشه
ها  کرد و از سایه تافلر در مسیرش اینجا و آنجا توقف می. شد کرد و کشته می دیر یا زود تافلر با یک سایه برخورد می

ي بعد که  دفعه. توانست صداي او را بشنود ها کیالن نمی یادها و شیوندر وراي فر. کرد درخواست عفو و پوزش می
. ها برخورد نکرده باشد باورکردنی نبود که او با یکی از سایه. کیالن نگاهی به عقب انداخت او خیلی نزدیکتر شده بود

اي راه براي او  ی به گونهاش از غضب درهم کشیده شده بود؛ گوی دوید و چهره تافلر بی توجه و بی پروا به سوي او می
شد تا یکی از  با این حال کیالن باز هم نگران رسیدن تافلر به خودش نبود، مطمئنا خیلی زود او مجبور می. شد باز می
  .مرد ها را لمس کند و بعد هم می سایه

دیواري خاکستري  هاي اطراف ریچارد و سیدین مانند ي سایه کیالن باقی مسیر باز را پیمود ولی متوجه شد که حلقه
رفت تا بتواند راهی پیدا کند ولی  او با سرعت به راست و چپ می. هیچ منفذي وجود نداشت. و غیرقابل نفوذ است

چندین بار . شد تر می او بسیار نزدیک با این حال هنوز بسیار دور بود و حلقه در اطراف او نیز تنگ. توانست عبور کند نمی
انداخت تا  ریچارد هر از چندي نگاهی به او می. ي دور او را کامل کنند، به سختی فرار کرد ها حلقه قبل از اینکه سایه



                           

  قانون اول جادوگري: شمشیر حقیقت                     
  کتاب سایت کرم ي کاري از تیم ترجمه                        

  

  

  ٣۶٠  

او چند بار تالش کرد تا با جنگیدن به سمت کیالن حرکت کند ولی مجبور شد براي دور کردن . ببیند او کجاست
  .ها از سیدین دوباره بازگردد سایه

او سرشار از نفرت بود و چیزهایی . تافلر به او رسیده بود. شکافت می در کمال تعجب، کیالن چاقو را دید که هوا را
او قصد . فهمید و اینکه او چه قصدي دارد ولی او چاقو را می. توانست درك کند زد که کیالن حتی نمی را فریاد می

  .این فرصتی براي کیالن بود. ي چاقو جاخالی داد کیالن از ضربه. داشت تا کیالن را بکشد

  .او یک اشتباه کرد و بعد

به خاطر این فکر که ریچارد او را در . او خواست تافلر را لمس کند که ناگهان متوجه نگاهی از جانب ریچارد شد
ریچارد . او تردید کرد و به تافلر زمانی که نیاز داشت را داد. حال استفاده از قدرتش خواهد دید، لحظه اي مکث کرد

  .هایی که از پشت سرش حمله کرده بودند بجنگد ا زد و بعد برگشت تا با سایهبراي هشدار دادن نام او را صد

  .چاقوي تافلر باال آمده و به بازوي راست او برخورد کرد و تا استخوان دستش را درید

او فرصت به دست آمده را براي بار دوم از . خشم از حماقت خودش. ور کرد حس غافلگیري و درد خشمش را شعله
اش براي یک لحظه راه تنفس تافلر را  حس کرد پنجه. دست چپش باال آمد و گلوي تافلر را به چنگ گرفت. دست نداد

  .براي کیالن تنها کافی بود تا او را لمس کند؛ گرفتن گلوي او تنها واکنشی از جانب خشم کیالن بود، نه قدرتش. بست

هایی که  هاي وحشتناك سایه رسید و ناله گوش می هاي از روي ترسِ مردم که از هر سو به با وجود فریادها و جیغ
. سکوت محض. هیچ صدایی در سرش نبود. کرد، ذهن کیالن ناگهان ساکت و آرام شد ریچارد آنها را یکجا نابود می
  .خواست انجام دهد سکوت ناشی از کاري که می

ان تافلر دید، ترس ناشی از درك ي ابدیت طول کشید، او ترس را در چشم اي که برایش به اندازه در سکوتی لحظه
حس کرد که عضالت تافلر شروع به منقبض . کیالن در چشمان او مقاومت در برابر این سرنوشت را دید. سرنوشتش

ي کیالن که دور گردنش بود  دستانش سفري ناامیدانه و بسیار آرام را به سمت پنجه. شدن کردند، براي مبارزه با او
  .شروع کردند

. اکنون کیالن موقعیت و برتري را در دست داشت. شانسی نداشت، حتی دریغ از یک کورسوي امیدولی او هیچ 
  .تنها سکوتی مرگبار. هیچ افسوسی. کیالن هیچ احساس ترحمی نداشت. تافلر از آن او بود. زمان از آن او بود

ار این کار را در گذشته انجام شم مادر اعتراف گیر، در نهایت آرامش و سکوت، همان گونه که بارها به دفعات بی
  .قدرت که باالخره آزاد شده بود، به شدت به بدن تافلر کوفته شد. مانع را از سر راه قدرت خود برداشت  داده بود،

هاي اطراف او بودند، رقص کنان در هوا  هایی که در چاله آب. اي شدید در هوا ایجاد شد؛ توفانی بدون صدا ضربه
  .گل آلود و کوچک را در هوا تشکیل دادندمعلق شدند و قطراتی 

  .عضالت صورتش شل شدند و دهنش باز شد. چشمان تافلر گشاد شدند
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  ."بانوي من": تافلر با صدایی زمزمه مانند و محترمانه گفت

ها در اطراف  ي سایه با تمام توانش تافلر را به عقب به سمت حلقه. ي کیالن از خشم منقبض شد ظاهر آرام چهره
ها افتاد و به محض تماس با آنها  دستان تافلر در هوا به پرواز در آمد و از عقب در میان سایه. رد و سیدین هل دادریچا

ها شده  ي سایه به نحوي این برخورد باعث ایجاد یک شکاف کوچک در میان حلقه. ها فروافتاد جیغ کشید و بعد در گل
ه زد و خود را درست یک لحظه قبل از بسته شدن، به داخل حلقه اي تامل، کیالن به سمت آن شیرج بدون لحظه. بود

  .انداخت

  .کیالن خود را روي سیدین انداخت

  "!بجنب": ریچارد فریاد زد

کیالن . ها بود، دهانش باز بود و تمام عضالتش قفل شده بود کرد؛ نگاهش متوجه سایه سیدین به کیالن نگاه نمی
دربیاورد، ولی سیدین به علت ترس و وحشت زیاد، انگشتانش دور سنگ قفل تالش کرد تا سنگ را از مشت کوچک او 

کیسه و مچ دست او را با دست چپش گرفته بود و با دست راستش . کیالن کیسه را از دست دیگر او گرفت. شده بود
. رها کند کرد که آن را شروع کرد به باز کردن انگشتهاي کوچک او از روي سنگ و در تمام مدت به او التماس می

شد و  خون از بازوي کیالن به سوي دست لرزانش جاري بود و با باران مخلوط می. شنید سیدین صدایش را نمی
  .کرد انگشتانش را لیز و لغزنده می

شمشیر با صداي هیسی از کنار صورتش از . اي به سمت صورت کیالن آمد و او خود را عقب کشید یک دست سایه
ها میخکوب شده بود، تمام  نگاه سیدین روي سایه. ها اضافه کرد ي آن را به دیگر ناله میان سایه گذشت و ناله
ریچارد درست باالي سر کیالن بود و شمشیرش را افقی و عمودي در همه جهت حرکت . عضالتش سخت شده بودند

  .شدند سیدین باز نمی انگشتان لیز. دیگر فقط آن سه نفر بودند. دیگر فضایی براي عقب نشینی نمانده بود. داد می

فشرد، و سرانجام با تالشی سخت که دردي سوزاننده را به جراحت بازوي راستش  هایش را به هم می با خشم دندان
به خاطر خون و لجن، سنگ مانند تخم خربزه از دست او لیز خورد و . وارد کرد، توانست سنگ را از دست سیدین درآورد

تقریباًدر همان لحظه، کیالن دستش را روي سنگ گذاشته و آن را به همراه یک . ادهاي کنار زانویش فرو افت در گل
نفس نفس زنان به . او سنگ را در کیسه چپاند و با کشیدن نخ دور کیسه درب آن را محکم بست. مشت گل چنگ زد

  .باال نگاه کرد

شکافت  ها را می حالی که هنوز سایههاي سنگین ریچارد را در  توانست صداي نفس کیالن می. ها متوقف شدند سایه
ها به آهستگی شروع به عقب رفتن کردند گویی گیج شده بودند، گم شده بودند و دنبال چیزي  در ابتدا سایه. بشنود
ظرف یک . بعد آنها در هوا محو شدند و به دنیاي مردگان، جایی که از آن آمده بودند، عقب نشینی کردند. گشتند می

  .اي خالی از لجنزار تنها بودند ي آنها در پهنه بغیر از جسد تافلر، هر سه. بودنددقیقه آنها رفته 
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کیالن که قطرات باران بر روي صورتش جاري بود، سیدین را در میان بازوان خود گرفت و در همان حال که 
وي زانوانش فرو ریچارد از فرط خستگی چشمانش را بست و ر. سیدین شروع به گریه کرد او را محکم در آغوش کشید

  .سرش رو به پایین آویزان شد  زد، نفس می  در حالی که به سختی نفس. پاهایش نشست  افتاد و روي پاشنه

  ".زدن کیالن، اونا اسم منو صدا می": سیدین زمزمه کرد

. بودي تو خیلی شجاع. االن دیگه همه چی مرتبه". بعد او را بوسید ".دونم می": کیالن در گوش او به آرامی گفت
  ".مثل یه شکارچی شجاع بودي

کیالن احساس ضعف و لرز . سیدین دستانش را دور گردن او حلقه کرد داد،  در حالی که کیالن به او آرامش می
چیزي که قبال کیالن به ریچارد گفته . آنها تقریباًجانشان را از دست داده بودند تا جان یک نفر را نجات دهند. کرد می

. اي تامل انجام داده بودند گر هرگز نباید انجام دهد، با این حال آنها هر دو این کار را بدون لحظهبود که یک جستجو
. ارزید توانستند حتی سعی هم نکنند؟ همین که دستان سیدین اکنون به دور او حلقه شده بود به تمام آن می چطور می

کیالن خود را به او رساند و یک . ر گل فرو رفته بودریچارد هنوز شمشیر را با دو دست نگه داشته بود؛ نوك شمشیر د
  .ي او گذاشت دستش را روي شانه

به محض تماس دستش، ریچارد بالفاصله چرخید و شمشیر با صداي صفیر مانندي به سمت او آمد، و درست مقابل 
  .معلوم بودي ریچارد  خشم در چشمان گشاد شده. کیالن از شدت غافلگیري از جا پرید. صورتش متوقف شد

  ".خواستم بترسونمت نمی. تموم شد. ریچارد، منم": وحشت زده گفت

  .ها بیفتد ریچارد عضالتش را شل کرد و به خود اجازه داد تا از پهلو در گل

فکر کنم بنظرم .....ببخش، وقتی دستت به من خورد": کرد نفسش آرام شود گفت ریچارد در حالی که هنوز سعی می
  ".هسترسید که یه سایه 

. اي به همراه سویدلین و ویزلن آنجا بود مرد پرنده. کیالن به باال نگاه کرد. ناگهان در اطراف آنها پر از آدم شد
ویزلن پسر را به شوهرش سپرد و . کیالن ایستاد و پسرش را به سمتش فرستاد. کرد ویزلن با صداي بلند گریه می

  .اي صورت او را بوسیدبازوان خودش را اطراف کیالن حلقه کرد و همه ج

  ".ممنونم کیالن، ممنونم. ممنونم، مادر اعتراف گیر، ممنونم که پسرم رو نجات دادید": با گریه و هق هق گفت

  ".دیگه همه چی درست شده. دونم دونم، می می": کیالن هم او را در آغوش گرفت و گفت

کیالن تافلر را دید که همان . غوش بگیردویزلن با چشمانی پر از اشک به سمت سیدین برگشت تا او را در آ
ها فرو افتاد،  کیالن خسته و با نیرویی تحلیل رفته به سنگینی روي لجن. نزدیکی به پشت، مرده روي زمین افتاده بود

  .زانوانش را در بغلش جمع کرد و دستانش را دور آنها حلقه کرد
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نه به خاطر اینکه تافلر را کشته . د و شروع به گریه کرداو صورتش را روي زانوانش قرار داد، کنترلش را از دست دا
این کار تقریباًبه قیمت جان او تمام شده بود، به قیمت جان ریچارد، . بود، بلکه به خاطر اینکه او تأمل و تردید کرده بود

کند،  ارد ببیند او چه میخواسته ریچ او تقریباًپیروزي را به رال هدیه کرده بود آنهم فقط بخاطر اینکه نمی. سیدین و همه
ترین کاري بود که تابه حال انجام داده بود، البته به جز اینکه به ریچارد نگفته بود که یک  این احمقانه. و مکث کرده بود

  .کرد، جاري شدند اختیار و به شدت گریه می هاي ناامیدي در حالی که بی اشک. گیر است اعتراف

هاي لرزانش را گزید، و خودش  کیالن لب. اي بود دست مرد پرنده. او را بلند کرد دستی به زیر بازوي سالم او رفته و
گیر  او یک اعتراف. توانست بگذارد تا این مردم او را در حال نشان دادن ضعف ببینند او نمی. را وادار کرد که گریه نکند

  .بود

جدا کرده بود، در حال بستن زخم بازوي او  اي که از لباس یکی از مردانش اي در حالی که با تکه پارچه مرد پرنده
  ".گیر کارتون عالی بود، مادر اعتراف": بود، گفت

  ".ممنون، ریش سفید محترم". کیالن سرش را باال گرفت

  ".من به بهترین درمانگرمون میگم اینکار رو بکنه. این باید بخیه بخوره"

فرستاد،  اج سوزان درد را به سمت جراحت عمیقش میکرد و امو کیالن در مدتی که او باند دور زخم را محکم می
دهد همانجا روي  آمد ترجیح می اي به ریچارد نگاه کرد که به نظر می مرد پرنده. حرکت ایستاده بود بی حس و بی

  .ترین تخت خواب جهان است ها به پشت بخوابد، گویی آنجا راحت لجن

هشدارت درباره اینکه ". سرش را براي اشاره به ریچارد تکان داد اي یک ابرویش را براي کیالن باال برد و مرد پرنده
من نباید بخوام به جستجوگر دلیلی بدم که شمشیرش رو از روي خشم بیرون بکشه درست به اندازه تیراندازي بهترین 

کوچک حرکت ي لبانش از روي لبخندي  گوشه. اي و نافذ او بود برقی در چشمان قهوه ".کماندار من درست و دقیق بود
باعث خوشحالیه . تو هم خوب خودت رو نشون دادي، ریچارد عصبانی": او به جستجوگر نگاهی انداخت و ادامه داد. کرد

  ".که ارواح خبیث هنوز یاد نگرفتن شمشیر با خودشون حمل کنن

  "اون چی گفت؟": ریچارد پرسید

خندي عبوسانه زد؛ بعد روي پاهایش بلند شد شان لب کیالن برایش ترجمه کرد و ریچارد نیز به این جوك خصوصی
کیالن حتی متوجه نبود که آن را . ي چرمی را از کیالن گرفت دستش را دراز کرده و کیسه. و شمشیر را کنار گذاشت

امیدوارم که هیچوقت با ارواح مسلح به شمشیر ". ریچارد آن را در جیبش گذاشت. هنوز در مشتش نگه داشته است
  ".مواجه نشیم

  ".و حاال باید به کارامون برسیم". اي در تایید سرش را تکان داد رد پرندهم

جسد او وقتی که پوست را از تنش جدا . او خم شد و تکه پوست گرگ صحرایی را که بر تن تافلر بود برداشت
  .اي به سمت شکارچیان برگشت مرد پرنده. کرد، در لجن غلت خورد می
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  ".همش رو". شدچشمانش تنگ  "بدنش رو دفن کنید"

  "ریش سفید، منظورتون اینه که همش رو بغیر از جمجه دیگه؟". مردان از روي تردید به یکدیگر نگاه کردند

داریم، تا ما  ي ریش سفیدهاي محترم و با افتخار رو نگه می ما فقط جمجمه! تمامش رو. منظورم همونیه که گفتم"
  ".داریم ها رو نگه نمی هي ابل ما جمجه. رو به یاد خردمندي اونا بندازه

شد بر سر یک  این کار بدترین چیزي بود که می. این حرف موجی از یاس و سکوت را بین جمعیت پراکنده ساخت
این فرمان به این معنا بود که زندگی آن فرد هیچ . ي ریش سفید اعظم فرمان خلع احترام از ناحیه. ریش سفید آورد

هیچ کس در دفاع از ریش سفید مرده حرفی نزد، حتی . موافقت سري تکان دادند مردها به عالمت. ارزشی نداشته است
  .پنج ریش سفیدي که آن نزدیک ایستاده بودند

هاي اطرافیانش نگاه کرد،  او چرخید و به آرامی در چشم ".ما یک ریش سفید کم داریم": اي اعالم کرد مرد پرنده
  ".کنم من تو رو انتخاب می". ي سویدلین هل داد سینه بعد راست ایستاد و پوست گرگ صحرایی را به سمت

او . سویدلین دستانش را با احترام روي پوست لجن آلود گذاشت؛ طوري که گویی یک تاج طالیی را در دست گرفته
  .اي سري تکان داد لبخندي زد، لبخندي از روي افتخار و براي مرد پرنده

این یک سوال نبود بلکه یک  "راي گفتن به مردممون داري؟به عنوان یک ریش سفید و بزرگ جدید، حرفی ب"
  .دستور بود

او پوست را روي . بین کیالن و ریچارد ایستاده بود. سویدلین قدمی به جلو برداشت و به سمت جمعیت چرخید
هی کیالن نگا. هایش انداخت و نگاهی غرورآمیز به ویزلن انداخت، بعد شروع به صحبت با اجتماع مردم کرد شانه

  .اند انداخت و متوجه شد که تمام روستا آنها را دوره کرده

ترین میان ما، این دو نفر بدون هیچ خودخواهی و فقط  محترم": اي را مورد خطاب قرار داد و گفت سویدلین مرد پرنده
حماقت به اونا  وقتی که ما با. در تمام عمرم هرگز چیزي مثل این رو ندیده بودم. براي دفاع از مردم ما اقدام کردن

در عوض اونا به ما نشون دادن که چه . تونستن ما رو تنها بذارن تا خودمون از خودمون دفاع کنیم پشت کردیم اونا می
تقریباًتمام افراد جمعیت حاضر در تایید سرشان را تکان  ".هاي ما هستن اونا به خوبی بهترین. هایی هستن نوع آدم

  ".که شما اونا رو یکی از مردم لجنزار معرفی کنیدکنم  من پیشنهاد می". دادند می

با وجود . چرخید لبخندش محو شد در حالی که به سوي پنج ریش سفید دیگر می. اي لبخند کوچکی زد مرد پرنده
 "بیاید جلو". اي ببیند توانست برق خشم را در چشمان مرد پرنده اینکه او خوب حالتش را مخفی کرد ولی کیالن می

. پیشنهادي که سویدلین داده فوق العاده هست". چشمی به هم نگاهی انداختند و بعد طبق دستور جلو رفتندآنها زیر 
  "کنید؟ شما هم همون پیشنهاد رو می. این پیشنهاد باید به اجماع برسه
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حالی  او به آرامی در. سویدلین با قدم هایی بلند به سمت کمان داران رفت و یک کمان از دست یکی از آنها گرفت
زِه کمان را کشید و تیر را در جاي خود قفل کرد و بعد به . که نگاهش روي ریش سفیدها بود تیري را بر کمان نهاد

  ".پیشنهاد کنید یا اینکه ما ریش سفیدهاي جدیدي خواهیم داشت که این پیشنهاد رو بکنن". مقابل پنج نفر رفت

. اي هیچ دخالتی نکرد و بی حرکت باقی ماند مرد پرنده. بودند آنها با حالتی عبوسانه در مقابل سویدلین ایستاده
او . باالخره، کالدوس قدمی به جلو برداشت. سکوتی طوالنی حاکم شد و جمعیت مسحور و مجذوب ایستاده بودند

  .دستش را روي کمان سویدلین گذاشت و به آرامی آن را به سمت زمین پایین آورد

  ".از ته دلمون حرف بزنیم، نه از ترس یک تیر سویدلین، خواهش میکنم بزار ما"

   ".پس صحبت کنید"

  .کالدوس به سمت ریچارد رفت و در مقابل او ایستاد و در چشمان او نگاه کرد

سختترین چیز براي یک مرد ": ماند تا کیالن ترجمه کند، گفت او با صدایی نرم و در حالی که گاهی منتظر می
تو نه احمقانه رفتار کردي نه . قبول کنه که احمقانه و خودخواهانه رفتار کردهخصوصا یک مرد پیر این هست که 

اي  من به مرد پرنده. هردوي شما نسبت به من الگوهاي بهتري از مردم لجنزار براي فرزندان ما هستید. خودخواهانه
گیر، مردم  نی و مادر اعترافخواهش میکنم، ریچارد عصبا. کنم که شما به عنوان مردم لجنزار معرفی بشید پیشنهاد می

کنید من ارزش  اگه شما فکر می": او کف دستش را به صورت باز در اطرافش گرفت و ادامه داد ".ما به شما نیاز دارن
  ".دادن این پیشنهاد رو از جانب شما ندارم، لطفا من رو بکشید تا کسی بهتر از من این پیشنهاد رو بکنه

هاي او را  ي حرف کیالن کلمه به کلمه. ها زانو زد ابل ریچارد و کیالن در گلِاو سرش به جلو خم کرد و در مق
چهار ریش سفید دیگر هم آمدند و در کنار او زانو زدند و درخواست . ترجمه کرد و فقط عنوان خودش را حذف کرد

درنهایت آنها به . دکیالن از روي راحتی خیال نفسی کشی. ي خودشان را به پیشنهاد کالدوس اضافه کردند صمیمانه
  .خواستند رسیده بودند؛ چیزي که به آن نیاز داشتند چیزي که می آن

کیالن . گفت کرد و هیچ نمی ریچارد دست به سینه در برابر پنج مرد ایستاد، از باال به سر و گردن آنها نگاه می
اون داشت . کرد هیچکس حرکت نمی. دگفت که اشکالی ندارد و اینکه بلند شون توانست بفهمد چرا او به آنها نمی نمی

  کرد؟ چرا او ابراز ندامت آنها را قبول نمی. کرد؟ منتظر چه چیزي بود؟ همه چیز تمام شده بود چه کار می

او توانست نگاه در چشمان . کیالن یخ زد. شدند توانست عضالت فک او را ببیند که منقبض و محکم می کیالن می
کیالن به . و همینطور در برابر خودش. ن مردان در برابر ریچارد از حد گذشته بودندای. خشم. ریچارد را تشخیص دهد

ي شمشیر را به سمتشان گرفته  یاد آورد که چگونه ریچارد همین امروز آخرین باري که در برابر آنها ایستاده بود دسته
  .کرد کرد؛ بلکه به کشتن فکر می یاو صرفا فکر نم. آن پایان کار بود و ریچارد آن را کامال جدي گفته بود. بود

به همان نرمی و آرامی که آخرین بار در مقابل . ي شمشیر رفت ریچارد دستانش را گشود؛ دستش به سمت قبضه
صداي تیز فوالد در فضاي ساکت آنجا، رسیدن شمشیر را . آنها شمشیر را بیرون کشیده بود، آن را از نیام خارج کرد
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ي ریچارد با  توانست ببیند که سینه او می. انداخت هاي کیالن تا پشت گردنش می ردآور به شانهاي د کرد و لرزه اعالم می
  .کند نفسی عمیق، شروع به جلو آمدن می

ریچارد . خورد و اصالً قصدي هم براي حرکت نداشت او تکان نمی. اي انداخت کیالن نگاهی دزدکی به مرد پرنده
آنها به دروغ . دم لجنزار، این مردان در اختیار او بودند تا اگر بخواهد آنها را بکشددانست ولی طبق قوانین مر این را نمی

توانست آنها را بکشد، طی یک چشم  ي کشتن آنها بلوف نزده بود؛ او می سویدلین هم درباره. پیشنهاد مردن نداده بودند
ین مردان همین حاال نیز در نظر مردم ا. قدرت در نظر مردم لجنزار به معنی قدرت در کشتن رقیب بود. بر هم زدن

  .توانست زندگیشان را به آنها برگرداند آمدند، و تنها ریچارد می دهکده مرده به حساب می

با این حال، قانون آنها بی ربط بود؛ تنها قانون یک جستجوگر، خودش بود، او به هیچ کس جز خودش پاسخگو 
  .او را متوقف کند شد که بتواند در آنجا هیچ کس پیدا نمی. نبود

. بند انگشتان ریچارد از شدت محکم نگه داشتن شمشیر حقیقت در دستانش، باالي سر پنج نفر، سفید شده بود
تمام آن صحنه به رویایی . گرفت ببیند، نیازي سوزان، غضب توانست خشمی را که در وجود او باال می کیالن می

  .توانست آن را متوقف کند چار شاهدش باشد، رویایی که نمیتوانست به نا مانست، رویایی که او تنها می می

شناخت و تاکنون مرده بودند فکر کرد، تمام کسانی که در بی گناهی و یا تنها  کیالن به تمام آن کسانی که می
گران، گیرهاي دیگر، جادو دنی، تمام اعتراف. براي تالش در راه متوقف کردن دارکن رال جانشان را از دست داده بودند

  .شار همان پري شب، و شاید حتی زِد و چِیس

  .او درك کرد

گرفت که آیا به خودش جرئت بدهد تا آنها را زنده  گرفت، بلکه تصمیم می ریچارد درباره کشتن آنها تصمیم نمی
  .بگذارد یا خیر

آیا به آنها اعتماد کند  توانست به این مردها اعتماد کند، با این شانس کمی که در متوقف کردن رال داشت آیا او می
باید هیأت جدیدي از ریش سفیدان  توانست با جانش به آنان اعتماد کند؟ یا اینکه می که صادق هستند؟ آیا ریچارد می

  تشکیل دهد، کسانی که بیشتر براي پیروز کردن او مصمم باشند؟

بایست آنها را  لیه رال بفرستند، میتوانست به این مردان اعتماد کند که او را به مکان درستی بر ع اگر او نمی
متوقف کردن رال تنها چیزي بود که اهمیت . آورد کرد طرف او هستند روي کار می کشت و کسانی را که فکر می می

کیالن . شد اگر ریسک این وجود داشت که این مردان پیروزي را به خطر اندازند، زندگی اینها باید فدا می. داشت
داد؛ این  مطمئنا اگر خود او هم بود کاري غیر از این انجام نمی. دهد درست است ارد انجام میدانست کاري که ریچ می

  .کاري بود که جستجوگر باید انجام دهد

ي  عرق از چهره. باران بند آمده بود. کرد کیالن درحالی که ریچارد باالي سر ریش سفیدان ایستاده بود او را نگاه می
دردي را که ریچارد به خاطر کشتن آخرین نفر از گروه چهار نفره متحمل شده بود، به یاد کیالن . ریچارد سرازیر بود
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خواست انجام دهد  دید و امیدوار بود که همین براي حفظ او از کاري که می او خشمی را که در حال غلیان بود می. آورد
  .کافی باشد

ریچارد . الً یک بازي نبود؛ ریچارد کامال جدي بوداین اص. ترسند کیالن فهمید که چرا از یک جستجوگر اینقدر می
کرد تا اکنون او را متوقف کند، ریچارد ممکن بود او را هم  اگر کسی سعی می. کامال در خودش، در جادو گم شده بود

  .اگر این گونه بود، زندگی آن پنج نفر از دستان کیالن خارج بود. بکشد

. لرزید از خشم می. چشمانش بسته بودند. سرش به عقب خم شد. آمد ي شمشیر در مقابل صورت ریچارد باال تیغه
  .خوردند پنج نفر در حالی که جلوي جستجوگر زانو زده بودند، تکان نمی

اینکه خون همه جا . کیالن به یاد مردي که ریچارد کشته بود افتاد، اینکه چطور شمشیر سر مرد را منفجر کرده بود
مهم نبود که تهدید متوجه او . بکش یا کشته شو. ه خاطر یک تهدید مستقیم کشته بودریچارد او را ب. پخش شده بود

  .بود و نه خود ریچارد

و ریچارد خودش . این یک اعدام بود. بسیار متفاوت. ولی این مورد تهدیدي غیر مستقیم بود، نوعی دیگري از کشتن
  .هم قاضی و هم جالد بود

ي شمشیر را  خشم به ریش سفیدان نگاه کرد، سپس دستش را مشت کرد و تیغهریچارد با . شمشیر دوباره پایین آمد
تیغه را برگرداند و طرف دیگر آن را نیز در خون مالید تا . در عرض قسمت داخلی ساعد دست چپش به آرامی کشید
  .جایی که خون از شمشیر جاري شده و از نوکش چکه کرد

ر میخکوب ایستاده بودند و از نمایش درام مرگباري که در مقابل مردم لجنزا. کیالن نگاهی سریع به اطراف کرد
. خواستند که نگاه کنند با این حال قادر نبودند روي خود را برگردانند نمی. چشمانشان در حال اجرا بود مبهوت بودند

  .زد هیچ کس حتی پلک هم نمی. خورد هیچ کس تکان نمی. زد هیچ کس حرف نمی

  .ریچارد آن را به پیشانیش چسباند. ي شمشیر باال آمد مدن دوبارهها با باال آ تمام نگاه

  ".شمشیر، امروز حقیقی باش": او زمزمه کرد

شمشیر از میان سرخی . لرزید توانست او را ببیند که از روي نیاز می کیالن می. زد دست چپ او از خون برق می
  .ریچارد به پایین به مردها نگاه کرد. درخشید اطرافش می

کنم به من  وقتی دارم اینکارو می": او فریاد کشید. ریش سفید تکان نخورد ".به من نگاه کن": کالدوس گفت به
  .باز هم کالدوس تکان نخورد "!تو چشماي من نگاه کن! نگاه کن

چشمانش گویی از دنیایی دیگر به او نگاه . چشمان ریچارد با خشم به چشمان او خیره شد "ریچارد": کیالن گفت
اون حرفت ". کیالن صدایش را پایین نگه داشت و هیچ احساساتی از خود نشان نداد. رقصید جادو در آنها می. کردند می

  ".فهمه رو نمی
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  "!پس تو بهش بگو"

خواد که وقتی داره این کارو انجام  جستجوگر می". احساس کیالن نگاه کرد ي خالی و بی مرد به چهره "کالدوس"
  ".اه کنیده، تو به چشماش نگ می

  .ي جستجوگر خشک شد کالدوس جوابی نداد، تنها خیلی ساده به ریچارد نگاه کرد، و با نگاه خیره

کیالن به نوك . رفت، ریچارد به تیزي نفسش را به داخل کشید در حالی که شمشیر به سرعت در هوا باال می
خود را برگرداندند؛ برخی دیگر جلوي بعضی روي . کرد که براي فقط یک لحظه در باال متوقف شد شمشیر نگاه می

هایی  کیالن نفسش را نگه داشت و صورتش را به حالت نیمه برگرداند تا از ذرات و تکه. چشمان کودکانشان را گرفتند
  .آمد حفظ شود که به زودي به وجود می

. کشید یر مینوك آن در میان هوا صف. آورد فریادي کشید جستجوگر در حالی که شمشیر حقیقت را پایین می
  .جمعیت همزمان نفسشان را حبس کردند

ي دو سانتیمتري صورت کالدوس در هوا متوقف ماند، درست همانند موقعی که ریچارد  شمشیر درست به فاصله
  .براي بار اول از آن استفاده کرده بود، وقتی که زِد از او خواسته بود تا درخت را قطع کند

آمد، ریچارد بدون هیچ تکانی ایستاد، عضالت بازوانش مانند فوالد محکم بودند؛  یبراي مدتی که به نظر تا ابدیت م
ي سوزانش را نیز از روي  ي شمشیر را از باالي سر کالدوس کنار برده و نگاه خیره بعد در نهایت آنها آزاد شدند و او تیغه

  .او برداشت

من زندگی و احترام شما «ا چطوري بهشون میگی به زبون این"  :بدون آنکه چشمانش تکان بخورد از کیالن پرسید
  "؟»رو بهتون برگردوندم

  .کیالن با صدایی آرام به او جواب داد

کالدوس، سورین، آربرین، برجیندرین، حاجنلت، من زندگی و ": ریچارد با صدایی بلند که همه بشنوند اعالم کرد
  ".احترام شما رو به شما برگردوندم

ریچارد . قرار شد و بعد مردم لجنزار با صدایی بلند شروع به هلهله و شادي کردندي کوتاه سکوت بر یک لحظه
آنها در حالی که رنگی به . شمشیر را به غالفش برگرداند و به ریش سفیدان کمک کرد تا روي پاهایشان بایستند
آنها به سمت مرد . شده بودندصورت نداشتند به او لبخندي زدند، از کار او راضی بودند و به حدي زیاد خاطرشان آسوده 

  .اي برگشتند پرنده

  "ترین ریش سفید، ما همگی اجماعاً از شما این تقاضا رو داریم؛ شما چه نظري دارید؟ محترم "

در چشمانش فشار ناشی از . او از ریش سفیدان به ریچارد و کیالن نگاه کرد. اي دست به سینه ایستاده بود مرد پرنده
. دستانش را پایین انداخت و به ریچارد نزدیک شد. بیگناهیِ سخت و احساسی، هویدا بود این آزمون شاهد بودن
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ي هردوي آنها گذاشت، گویی شجاعت آنان  اي دستانش را روي شانه مرد پرنده. رسید جستجوگر کامال خسته بنظر می
ا نشان دهد که همه چیز تمام ي هریک از ریش سفیدان گذاشت ت گوید، بعد دستش را روي شانه را به آنها تبریک می

کیالن و ریچارد پشت سر او راه افتادند، سویدلین . او برگشت و با اشاره به آن دو فهماند که همراهش بروند. شده است
  .و باقی ریش سفیدها هم پشت سر آنها، یک اسکورت سلطنتی

  "ریچارد، انتظار داشتی که شمشیر متوقف بشه؟": کیالن با صدایی پایین گفت

  ".نه". کرد و نگاهش به جلو بود نفسی عمیق کشید و ریچارد در همان حال که حرکت می

اگر چه او ریش . او سعی کرد تصور کند این ماجرا چه بر سر ریچارد خواهد آورد. زد کیالن هم همین حدس را می
رچند دیگر نیاز نبود با این عمل زندگی ه. سفیدها را اعدام نکرده بود، اما اقدام به این کار کرده بود و انتظار آن را داشت

  .کرد کند، اما همچنان باید با این تصمیمی که گرفته بود زندگی می

دانست که اگر  او می. کیالن در عجب بود که آیا ریچارد کار درستی انجام داده بود که آنها را نکشته بود یا نه
ولی به هرحال او . ریسک زیادي در این کار بود. داد یي بخشش مجالی نم او به گزینه. کرد خودش جاي او بود چه می

تو . ي کشتن شده بود شاید او به قدري زیاد دیده بود، که زیادي آماده. بیش از ریچارد با این نوع مسائل درگیر شده بود
ی باالخره باید کشتن در جای. توانی هر وقت که ریسکی باشد دست به کشتن بزنی؛ ریسک همیشه وجود دارد نمی

  .متوقف شود

  .و کیالن را از افکارش خارج کرد "بازوت چطوره؟": ریچارد پرسید

  ".اي گفت باید بخیه زده بشه کشه، مرد پرنده به طور وحشتناکی تیر می": کیالن گفت

 ".من به راهنمام احتیاج دارم": داشت به آرامی گفت ریچارد با تامل به جلو نگاه کرد و در حالی که کنار او قدم برمی
  ".تو حسابی منو ترسوندي". هیچ احساسی در صدایش نبود

کرد تا آن  صورت کیالن سرخ شده بود و از اینکه ریچارد به او نگاه نمی. این حرف بسیار نزدیک به یک توبیخ بود
او . دانست که او مکث کرده بود تواند بکند، ولی می دانست که او چه کاري می ریچارد نمی. را ببیند خوشحال بود

. خواسته او ببیند تقریباًیک اشتباه مرگبار کرده بود و زندگی همه را به خطر انداخته بود، فقط به این خاطر که نمی
ریچارد هنگامی که فرصتش را داشت و این حق را داشت، او را تحت فشار قرار نداده بود، درست مثل االن و دوباره 

  .االن است که قلبش خرد شود کرد کیالن حس می. احساساتش را مقدم کرده بود

اي در حالی که  ریش سفیدان عقب تر ایستادند و مرد پرنده. دار گذاشت گروه کوچک قدم به سکوي ساختمان تیرك
  . همگی رو به جمعیت بودند میان آن دو قرار گرفت

  "ید؟اید که این کار رو انجام بد شما آماده": اي با نگاهی مشتاق به کیالن نگاه کرد مرد پرنده

  "منظورت چیه؟": کیالن درحالی که از لحن او مشکوك شده بود پرسید
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به : کنن رو انجام بدید خواید جزو مردم لجنزار بشید، باید کاري که مردم ما می منظورم اینه که اگه شما دوتا می"
  ".هاي ما احترام بذارید قوانین ما؛ به روش

توي این سفرمون انتظار مرگ . میدونم در مقابل چی هستیممن خیلی خوب ": کیالن مخصوصا با لحنی تند گفت
خوایم امنیت مردم  چیزي که ما می. من تا به حال بیش از مقداري که هرکسی میتونه از دست مرگ فرار کردم. رو دارم
ما  دیگه چه چیزي باالتر از زندگیمون ممکنه از. ما به زندگیمون قسم خوردیم که این کار رو انجام بدیم. شماست

  "خواسته بشه؟

این کاري ". کند و به او اجازه نداد این کار را بکند دانست که کیالن در واقع از سوال اصلی فرار می اي می مرد پرنده
تون بر حق  دونم که شما تو مبارزه کنم چون می من این کار رو می. عالقگی و اجبار انجام بدم نیست که من از روي بی

ولی من باید تو این مورد کمک شما رو هم . مردم من رو از طوفانی که در راهه حفظ کنید خواید هستید، که شما می
. نه براي اینکه من رو راضی کنید، بلکه از روي احترام به مردم من. هاي ما رو قبول کنید شما باید روش. داشته باشم

  ".اونا این رو انتظار دارن

 ".خورم من گوشت نمی". توانست آب دهانش را قورت دهد می دهان کیالن به قدري خشک شده بود که به سختی
  . گفت او دروغ می

  ".دونستی، من قبال هم اینجا بودم تو اینو از قبل می"

این مقدار در توان و . با اینکه تو یه جنگجو هستی اما یه زن هم هستی، از این جهت ممکنه عذرت پذیرفته بشه"
داد که  اي نشان می چشمان مرد پرنده ".تونه تو رو از بقیه موارد هم استثنا کنه گیر بودن می اعتراف. اختیار من هست

  ".اون باید این کارها رو بکنه. ولی جستجوگر نه". تواند توافق کند این نهایت چیزي است که او در این مورد می

  "...ولی"

د تقاضاي تشکیل گردهمایی رو خوا اگه اون می. کنی تو گفته بودي که اون رو به عنوان همسرت انتخاب نمی"
  ".بکنه باید به عنوان یکی از ما باشه

شد و دلیل  کرد، ریچارد خشمگین می اگر او اکنون حرف مرد را رد می. اي گیر افتاده کرد در تله کیالن حس می
اوت موجود در از آنجا که ریچارد از اهالی وستلند بود به تف. باختند آنها به رال می. خوبی هم براي این کار داشت

توانست ریسک  کیالن نمی. کرد او مطمئنا از روي میل خود موافقت نمی. هاي مردم سرزمین میانه عادت نداشت روش
  .اي منتظر بود نگاه مرد پرنده. افتاد چیزهاي زیادي به خطر می. کند

کرد افکار و  ت که سعی میاو در حالی این را گف ".دیم ما هر کاري که قوانین شما نیاز داشته باشه، انجام می"
  .اش را نشان ندهد احساسات درونی

  "خواي با جستجوگر درباره نظرش در مورد این چیزا مشورت کنی؟ نمی"
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  ".نه". کیالن نگاهش را به سوي جمعیت منتظر برگرداند

  .ي او را در دستش گرفت و صورتش را به سمت خودش برگرداند مرد چانه

  ".طبق قول خودت. مراقب باشی تا اون کارهاي مورد نیاز رو انجام بده پس این مسؤولیت تو میشه که"

  :اي خم شد و پرسید ریچارد به سمت مرد پرنده. کشید حس کند توانست گرماي خشمش را که شعله می کیالن می

  "کیالن، چی شده؟ چه مشکلی هست؟"

هیچی، همه ": به ریچارد گفت. کان داداي چرخیده و براي او سري ت چشمان کیالن از روي ریچارد به مرد پرنده
  ".چی درسته

. ي او را رها کرد و به سمت مردم خودش چرخید و در سوتی که دور گردنش بود بی صدا دمید اي چانه مرد پرنده
هایشان و اینکه چرا آنها از نفوذ و تاثیر بیگانگان در  سپس او براي آنها شروع به صحبت درباره تاریخ سرزمینشان، روش

همانطور که او . کنند کرد، به آنها توضیح داد که چرا این حق آنهاست که به خود افتخار کنند رزمینشان پرهیز میس
  .نشستند آمدند و در میان مردم روي زمین می هاي بسیاري به آنجا می1 کرد، فاخته صحبت می

حس یک . روي سکوي ایستاده بودحرکت و مغموم  شنید و بی کیالن بدون اینکه حرفها را درك کند، آنها را می
توانند بر خواست مردم لجنزار غلبه کرده و خودشان را از  کرد آنها می زمانی که فکر می. حیوان اسیر در دام را داشت

کرد ورود آنها در این جمع بیشتر  فکر می. مردم لجنزار معرفی کنند، به توافق در خصوص این جور چیزها نیاندیشیده بود
کرد که  هرگز فکرش را هم نمی. فرمالیته است، تا ریچارد بتواند تقاضاي تشکیل یک گردهمایی را بدهدتشریفاتی و 

  .اوضاع به این گونه پیش برود

به هرحال ریچارد زبان . توانست به سادگی بعضی چیزها را به او نگوید و ریچارد نیز اصالً متوجه نشود شاید او می
  . این بهترین راه بود. گفت ماند و چیزي نمی ید ساکت میکیالن فقط با. فهمید آنها را نمی

هایش  توانست حس کند که گوش می. ولی با نا امیدي با خود فکر کرد که چیزهاي دیگر بسیار واضح خواهند بود
  .کرد شدند، و پیچشی را در شکمش حس می قرمز می

تند که او نیازي به دانستنشان داشته باشد، اي هنوز آن چیزهایی نیس ریچارد حس کرده بود که حرفهاي مرد پرنده
  .هاي مقدماتی خود را تمام کرد و به قسمت مهم رسید اي صحبت مرد پرنده. در نتیجه درخواست ترجمه نیز نکرد

با کارهاشون به ما نشون دادن که مردممون رو دوست دارن و . وقتی که این دو نفر پیش ما اومدن، خارجی بودن"
کنیم که ریچارد عصبانی و  از امروز به بعد به همه اعالم می. ارزش خودشون رو ثابت کردننگرانشون هستن و 

  ".گیر کیالن، از مردم لجنزار هستند اعتراف

                                                           
  نوعي پرنده شبيه كبوتر ١
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. هاي او را ترجمه کرده و عنوان خود را حذف کرد کردند، کیالن حرف در همان حال که جمعیت شادي و تشویق می
سویدلین جلو آمد و . ي مردم باال گرفت، و آنها بیشتر شادي و هلهله کردندریچارد با لبخندي بر لب دستش را برا

ي هر یک از آنها گذاشت، و به عنوان همدردي  اي دستش را روي شانه مرد پرنده. اي دوستانه به پشت او زد ضربه
ه او وارد کرده بود، جبران کرد تا ناراحتی را که بر اثر قرارداد چند دقیقه پیش ب ي کیالن را فشاري داد و سعی می شانه
  .کند

رفتند به راه خودشان،  شد و آنها از آنجا می به زودي همه چیز تمام می. کیالن نفسی عمیق کشید و خود را آرام کرد
عالوه بر آن در میان تمام مردم او تنها کسی بود . این تنها چیزي بود که اهمیت داشت. رفتند تا رال را متوقف کنند می

  .باره را نداشت حق ناراحت شدن در اینکه اصالً 

کیالن به عنوان . یه موضوع دیگه، این دو نفر بین مردم لجنزار متولد نشدن". اي به سخنانش ادامه داد مرد پرنده
ریچارد عصبانی هم در وستلند متولد . گیر به دنیا اومده، چیزي که به اون ارث رسیده و نه با انتخاب خودش یک اعتراف
هردوي اینها قبول کردن که جزو مردم لجنزار باشن، و از امروز . طرف مرزها، از جاهایی که براي ما یک رازه شده، اون

هاي ما ممکنه براي اونا عجیب و غریب  به بعد به قوانین و روشهاي ما احترام بذارن، ولی ما باید درك کنیم که روش
ما تمام عمرمون رو به . خوان جزو مردم لجنزار باشن اولین باره که می ما باید با اونا مدارا کنیم، درك کنیم که اونا. باشه

همون شکلی . هاي کوچیک هستن اونا براي ما مثل بچه. اما این اولین روز اوناست. عنوان مردم لجنزار زندگی کردیم
  ".کنن کنید اونا رو هم درك کنید، و اونا هم نهایت سعیشون رو می هاتون رو درك می که بچه

اي موافقت  ي مرد پرنده خورد و همه با حرف خردمندانه عیت مملو از صداي پچ پچ شد، سرها در تایید تکان میجم
اي هم به آنها و هم به خودش براي مواقعی که اوضاع  کیالن آهی از سر آسودگی خیال کشید؛ مرد پرنده. کردند می

ي کیالن را فشار داد، و  او یکبار دیگر شانه. دمندي بودبه واقع که او مرد خر. درست پیش نرود فرصت کوچکی داده بود
  .کیالن نیز دستش را روي دست او گذاشت و به عنوان تشکر فشاري به دست او داد

  .او بالفاصله به سمت ریش سفیدان چرخید. اي را تلف نکرد ریچارد حتی لحظه

افتخار مردمم رو حفظ خواهم کرد تا باعث  هر جا که سفر کنم،. باعث افتخار منه که یکی از مردم لجنزار باشم"
من به کمک نیاز دارم تا بتونم از اونا . کنه در حال حاضر خطري مردم ما رو تهدید می. بشم شما به من افتخار کنید

  ".کنم من درخواست یک گردهمایی رو می. من تقاضاي تشکیل شوراي پیشگویی رو دارم. حمایت و محافظت کنم

  .هریک از ریش سفیدان در جواب سرشان را به تایید تکان دادند کیالن ترجمه کرد و

  ".شیم ظرف سه روز براي گردهمایی آماده می. قبول شد": اي گفت مرد پرنده

هاي شما  من به روش. ریش سفید محترم، این خطر خیلی بزرگه": کرد گفت ریچارد در حالی که خود را کنترل می
  ".تر انجام داد؟ زندگی مردممون به این امر بستگی داره کار رو سریع ت که بشه اینگذارم، ولی آیا راهی هس احترام می

در این شرایط ". کردند ایش نور تیره رنگ را منعکس می اي نفس عمیقی کشید، موهاي بلند و نقره مرد پرنده
یم، و فردا شب کن امشب ضیافت رو برگزار می. دیم بخصوص، ما نهایت سعیمون رو براي کمک به شما انجام می
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ریش سفیدان باید کارهاي مقدماتی رو انجام بدن تا بتونن . ترین روش ممکنه این سریع. دیم گردهمایی رو تشکیل می
  ".با ارواح ارتباط برقرار کنن

  ".پس شد فردا شب". ریچارد هم نفسی عمیق کشید

هایش با تمام  کرد که امید کیالن حس می. دها در هوا به پرواز درآمدن اي دوباره در سوتش دمید و فاخته مرد پرنده
  .ها پریدند و رفتند به همراه پرنده  غیرممکن بودن و احمقانه بودنشان،

-+ ----------------------  

هایش رسیدگی کرده و هم  ي خود برد تا هم به زخم مقدمات کار به سرعت شروع شد، سویدلین ریچارد را به خانه
  .اي هم کیالن را پیش درمانگر برد، تا زخمش را معالجه کند مرد پرنده. او را تمیز کند

هاي باریک  او کیالن را از میان راه. خون کامال باند روي دستش را خیس کرده بود و بریدگی دردي مداوم داشت
 کیالن از اینکه مرد در مورد ضیافت حرفی. هاي او گذاشته بود داد و دستانش را براي حفاظت روي شانه عبور می

  .بسیار متشکر بود  زد، نمی

سپرد و دستور داد که از کیالن به مانند دختر خودش  1اي او را به دست پیرزنی قد خمیده به نام نیسل مرد پرنده
ترین مواقع بود، و بسیار کم حرف  زد بیشتر در عجیب زد، و اگر هم لبخندي می نیسل خیلی کم لبخند می. مراقبت کند

مثال اینجا بایست، دستت رو باال بگیر، بندازش پایین، نفس بکش، نفس نکش، اینو بنوش، . راتزد، بجز در حد دستو می
اي را باال انداخت و  نیسل شانه  دانست که کاندرا چیست، از آنجا که کیالن نمی. اینجا دراز بکش، شعر کاندرا رو بخون

هم بچیند و خود نیسل به دقت مشغول  هایی صاف را روي شکمش یکی یکی روي بجایش او را وادار کرد تا سنگ
وقتی که دردش گرفت و سنگها شروع به لیز خوردن کردند نیسل او را تشویق کرد تا تالش . بررسی زخم او شد

آورد به  هاي کیالن را در می در حالی که براي حمام کردن، لباس. ها را در حالت تعادل حفظ کند بیشتري بکند و سنگ
  .اد تا آنها را بجودهاي تلخی را د او برگ

. هرگز به یاد نداشت که حمام کردنی برایش اینقدر لذت بخش بوده باشد. ها به او کمک کرد حمام بیش از برگ
در زمانی که نیسل . او خیلی سعی کرد. ها شسته شود ها و لجن اش هم به همراه گل سعی کرد تا بگذارد افکار ناامیدانه

هاي او را شست و آنها را کنار آتش پهن کرد، جایی که یک دیگ کوچک از  بخورد، لباساو را تنها گذاشته بود تا خیس 
نیسل او را خشک کرد و در . داد ي درخت کاج می کرد و بوي شیره اي رنگ قل قل می اي چسبناك و قهوه ماده

آمد که هر چه  نظر میبه . هاي گرم پیچید و روي یک صندلی که کنار دیوار، نزدیک آتش ساخته شده بود نشاند پوست
  .شد، ولی سرش شروع به گیج رفتن کرده بود جوید طعمشان بهتر می ها را می بیشتر برگ

  "ها براي چیه؟ نیسل این برگ"

                                                           
1 Nissel 
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اون تو رو آروم ": آمد دست کشید و گفت نیسل از نگاه کردن به پیراهن کیالن که به نظرش خیلی عجیب می
تو حسابی آروم . نگران نباش، فرزندم. همینطور بجو. کنی کنم حس نمی میکنه، اونوقت دیگه کاري رو که من می

  ".شی زنم متوجه دردش نمی میشی و دیگه وقتی بخیه می

  .هاي روي زمین نگاه کرد و بعد یک ابرویش را براي کیالن باال برد پیرزن به برگ. ها را تف کرد کیالن سریعا برگ

آروم بشم، ممکنه نتونم قدرتم رو کنترل کنم و وقتی تو به من دست  اگه به اون حد. گیرم نیسل، من یه اعتراف"
  ".بزنی ممکنه ناخواسته اون رو آزاد کنم

  ".اون موقع هم آروم میشی. خوابی، فرزندم ولی تو می". نیسل با کنجکاوي جلو آمد

ن بدنم خیلی سست بشه اگه م. خوابیدم من از بچگی، قبل از اینکه قدرت تو بدنم رشد بکنه می. کنه اون فرق می"
کنن، اون وقت ممکنه بدون  هاي تو می یا حواسم به نحوي از کار بیافته که متوجه چیزي نشم، شبیه به کاري که برگ

  ".قصد و غرض تو رو لمس کنم

  ".....پس تو چطوري میتونی":بعد ابروهایش باال رفت و کمی به جلو خم شد و گفت. نیسل سري تکان داد

  .داد داد و همزمان همه چیز را نشان می اي که هیچ چیزي را نشان نمی خالی به او نشان داد، چهرهاي  کیالن چهره

   ".اوه، حاال متوجه شدم". درمانگر کمی راست تر شد. ي نیسل به خاطر درکی ناگهانی تغییر کرد چهره

هایی  ک بند چرمی با قدماي رفت و به همراه ی او از روي همدردي موهاي کیالن را نوازش کرد، سپس به گوشه
اگه بازم دوباره ": ي سالم کیالن زد و ادامه داد بعد به آرامی روي شانه ".اینو الي دندونات بزار": کوتاه بازگشت و گفت

بعضی وقتها . دونم که چکاري نباید بکنم مونه و می من یادم می. مجروح شدي اونا رو مجبور کن که بیارنت پیش نیسل
گیر هم باشی همین مطلب  حتی شاید وقتی یه اعتراف. تره که بدونی چه کارایی نباید بکنی نگري، مهموقتی تو یه درما

  ".خوب، فرزندم، این چرم رو براي من محکم گاز بگیر". کیالن لبخند زد و سري تکان داد "نه؟. صدق کنه

کیالن . سرد و مرطوب پاك کرد ي کیالن با یک دستمال ها را از روي چهره وقتی که کار او تمام شد، نیسل عرق
نیسل او را همانطور خوابیده نگه داشت . توانست حتی بنشیند کرد که نمی به قدري سرگیجه داشت و احساس تهوع می

  .ي کاج را روي زخمش گذاشت و بازویش را با باندي تمیز بست و بعد صمغ جوشیده

  ".کنم من تو رو قبل از ضیافت بیدار می. تو باید یه مدت بخوابی"

  ".ممنون نیسل". کیالن دستش را روي بازوي پیرزن گذاشت و بزور لبخندي زد

نیسل به . وقتی که او خواب بوده آنها خشک شده بودند. اند کرد موهایش شانه شده او در حالی بیدار شد که حس می
  .او لبخندي زد
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اد زیادي نیستن که افتخار داشتن افر. تا وقتی که بازوت بهتر نشده شونه کردن موهاي قشنگت برات سخته"
با خودم فکر کردم که شاید دوست داشته باشی اونا رو براي ضیافت شب شونه . موهایی مثل مال تو رو داشته باشن

  ".یه مرد جوون و خوش قیافه هم اون بیرون منتظرته. شه جشن به زودي شروع می. کنی

  "از کی اون بیرونه؟": کیالن نشست و پرسید

اون . رفت ولی اون نمی": نیسل اخمی کرد و ادامه داد ".من سعی کردم با یه جارو دورش کنم. تمام مدتتقریباً"
  "گم؟ درست می. خیلی لجبازه

  ".آره". کیالن لبخندي ملیح زد

صبرانه  ریچارد بی. کرد ي قبل درد نمی بازویش دیگر به اندازه. هاي تمیزش را بپوشد نیسل به او کمک کرد تا لباس
. ریچارد شسته شده، تمیز و سرخوش بود. دیوار بیرون تکیه زده بود و هنگامی که کیالن بیرون آمد، راست ایستادبه 

ها از رویش پاك شده بودند و پیراهن و شلواري ساده از پوست آهو به تن داشت، البته شمشیرش هم  تمام لجن
  .رسید او واقعا خوش قیافه بنظر می: نیسل حق داشت. همراهش بود

  "حالت چطوره؟ بازوت چطوره؟ خوبی؟"

  ".نیسل منو روبراه کرد. من خوبم": کیالن لبخندي زد و گفت

  ".بابت جارو هم بخشیدمت. ممنون نیسل". ریچارد باالي سر پیرزن را بوسید

آن  نیسل بعد از شنیدن ترجمه لبخندي زد و به جلو خم شد و چنان نگاهی عمیق به ریچارد انداخت که او اصالً از
  .کرد احساس راحتی نمی

ت و بنیه بده؟": نیسل رویش را به سمت کیالن برگرداند و پرسید میخواي بهش یه معجون بدم تا بهش قو"  

  ".نه، مطمئنم که به خوبی از پسش بر میاد و مشکلی نداره": کیالن با لحنی تند و مدافعانه گفت
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  فصل بیست و هفتم

  

رفتند، خنده و صداي طبل از  هاي متراکم و تاریک دهکده راه می ان ساختمان درحالی که ریچارد و کیالن در می
آسمان تیره، سرانجام از باریدن خسته شده بود و هواي گرم و شرجی به همراه خود بوي . رسید مرکز روستا به گوش می

یدان سرپوشیده را روشن کرده ها سکوي میان م مشعل. هاي مرطوبی که دور تا دور روستا را گرفته بودند، آورده بود علف
رسید و  هاي بزرگ در میان محوطه باز افروخته شده بودند که صداي تق و توق هیزم از آنها به گوش می آتش. بودند
هاي  دانست که زحمت زیادي براي حمل هیزم کیالن می. کردند هاي لرزانی را در نور رقصان آتش ایجاد می سایه

رد شده بودند  ها کشیده شده و بیشتر هیزم  ایی و روشن کردن اجاقخشک به آنجا براي ایجاد روشن . ها در ابعاد کوچک خُ
  .زار کمتر شاهد آن بودند چنین جشن باشکوهی چیزي بود که مردم لجن

اشتهاي او را تحریک  توانستند رسیدند؛ ولی نمی ها به مشام کیالن می  در هواي شب، بوهاي معطري از سمت اجاق
هایشان را پوشیده بودند و به همراه دختران جوانی که در کنارشان بودند و بیشتر مسؤولیت  بهترین لباسزنان . کنند

مردها . زنان مراقب بودند تا همه چیز به خوبی پیش برود. را بر عهده داشتند، به هر سو در حرکت بودند  پیغام رسانی
کرد و  و تشریفاتی درمیان کمربندهایشان خودنمایی می هاي خود را پوشیده بودند؛ چاقوهایی تزیینی  بهترین پوست

  .موهایشان به سبک سنّتی به وسیله کمی لجنِ چسبنده، نرم و خوش حالت شده بود

کردند و براي هم  چشیدند، صحبت می  رفتند، غذاها را می طور که مردم به این طرف و آن طرف می همان
آمد که بیشتر مردم یا در حال پختن هستند و یا   به نظر می. امه داشتکردند، پخت و پز اد هایی را بازگو می داستان
کردند؛ مملو از هیجان در این لحظات خوشِ شبانه،  خندیدند و بازي می دویدند و می ها همه جا بودند، می  بچه. خوردن

  .شدند دور آتش جمع می

هاي موجی  اي پارو مانندي را روي برجستگیزدند و ابزاره می  نوازندگان طبلهاي ساخته شده از علف،   زیر سقف
بولدا، ابزاري کشیده، توخالی و قیفی شکل به مانند . کشیدند حکاکی شده بود، باال و پایین می 1شکلی که روي بولداها

آور، ترسناك و پر تنش قرار بود ارواح نیاکان را به ضیافت دعوت کند و تا دور  این موسیقی وهم. یک زنگوله بودند
آهنگ دو گروه گاهی با هم . ها در طرف دیگر فضاي باز نشسته بودند  دیگر نوازنده. شد ها در علفزار منعکس می دست

شان و گاهاً ضرباتی محکم بر  هماهنگ و منطبق شده و گاهی متفاوت از هم بود و دو گروه با افت و خیزهاي موسیقی
هایی  مردان لباس. کردند ي نواختن فراخوانده و رقابت می دیگر را به ادامه هاي ناقوس مانندشان، گویی یک روي زنگ

اي دیگر به سبک شکارچیان بدن خود را رنگ کرده بودند و با هم  پوشیده بودند که به شکل حیوانات بود و عده
مردانی که کودکانِ شاد در اطراف . کردند زار را با نمایش اجرا می هایی از مردم لجن  رقصیدند و افسانه پریدند و می  می

                                                           
1 Bolda 
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هاي جوان   زوج. زدند کردند و با پاهایشان ضرباتی موزون به زمین می رقصیدند جمع شده و حرکات آنان را تقلید می می
قدر  کیالن تابحال این. ها بودند  دیگر جاي گرفته بودند شاهد فعالیت تر در آغوش یک در حالی که در جاهاي تاریک

  .احساس تنهایی نکرده بود

اش انداخته بود، کیالن و ریچارد را پیدا   ر حالی که پوست گرگ صحرایی خود را تمیز کرده و روي شانهسویدلین د
زد تا اینکه آنها را پیش ریش سفیدان  دو را با خود همراه کرده و در تمام مسیر ضرباتی به پشت ریچارد می کرد و آن
او . پیراهن بدون آستین و شلواري ساده از پوست آهو: یده بوداي لباس معمول خود را پوش  مرد پرنده. بان نشاند زیر سایه

جا بود و آمد تا  ویزلن هم به مانند دیگر همسران ریش سفیدان آن. قدر مهم بود که نیاز نباشد چیز دیگري بپوشد آن
مردم به او  کیالن عادت نداشت که. کنار کیالن بنشیند و بعد با نگرانیِ صادقانه خود وضعیت بازوي او را جویا شد

داد، حتی اگر این اهمیت دادن آنها فقط وانمود   زار باشد به او حس خوبی می اینکه یکی از مردم لجن. اهمیتی بدهند
کرد تا چنین چیزي نباشد این مطلب یک  گیر بود و درست همان مقدار که او اینک آرزو می او یک اعتراف. کردن بود

گونه که در نوجوانی یادگرفته بود عمل  او همان. توانست آن را تغییر دهد میحقیقت بود و هیچ حکم و دستوري نیز ن
به دارکن رال و اینکه چه زمان . کرد اي که در پیش رو داشت فکر می  گذاشت و به وظیفه احساساتش را کنار می: کرد می

  .و ناگهان به یاد دنی افتاد. کمی براي آنها باقی مانده بود

کردند، و سعی  پذیرفته بود که آنها باید یک روز دیگر را براي تشکیل گردهمایی صبر می ریچارد این حقیقت را
شد و او هیچ از  اي که به او می  هاي دوستانه  زد و براي نصیحت لبخند می. کرد تا حداکثر استفاده را از این شب ببرد می

هاي  زار با سیلی آمدند تا به مردم جدید لجن ها می دسفی بان ریش مردم به نوبت به سایه. داد فهمید سر تکان می  آن نمی
کرد که مردم درست به اندازه ریچارد به او نیز توجه  با نهایت انصاف، کیالن باید قبول می. آهسته خود تبریک بگویند

  .کردند می

نو نشسته و تبریک هاي گلی که مملو از غذاهاي رنگارنگ بودند در برابر جایی که آنان چهار زا  ها و کاسه  سینی
بعضی از کسانی که براي تبریک آمده بودند مدتی را . شد مردم را پذیرا بودند، در حرکت بوده و جلوي همه گرفته می

کیالن . کرد و حواسش بود تا از دست راست استفاده کند ریچارد بیشتر غذاها را امتحان می. نشستند  کنار آنها می
  .نظر نرسد ادب به  جوید تا بی یمقداري نان تاوا را به آهستگی م

  ".این خیلی خوبه، فکر کنم گوشت خوك باشه": داشت گفت ریچارد درحالی که تکه دیگري از گوشت برمی

  ".گوشت گراز وحشیه": کرد، گفت ها را نگاه می  کیالن، در حالی که رقاص

  .کیالن بدهداي را به   و سعی کرد تا تکه ".گوشت گوزن هم خوبه، بیا، یه تیکه بردار"

  ".نه ممنون"
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  "تو حالت خوبه؟"

  ".فقط گرسنه نیستم. خوبم"

  ".زار اومدیم هیچی گوشت نخوردي از وقتی که پیش مردم لجن"

  ".همین. فقط گشنم نیست"

  .اش را باال انداخت و گوشت گوزن را خورد ریچارد شانه

کیالن از . و نهایتاً به دنبال کارهاي دیگر رفتند تر شدند، گفتند کم ها تبریک می بعد از مدتی تعداد کسانی که به آن
کیالن ترمز . اي دستش را به عنوان عالمت براي کسی در جایی دور بلند کرد  چشمش دید که مرد پرنده  گوشه

اي حالت داد که تالشش را در این کار نشان ندهد،   اش را به گونه  چهره. احساساتش را کشید و آنها را متوقف کرد
  .گیر چهره یک اعتراف: گونه که مادرش به او آموخته بود ماندرست ه

. چهار زن جوان، همگی با لبخندهایی خجالتی و موهایی کوتاه که با لجن نرم شده بودند، با کمرویی جلو آمدند
ند در حالی آنها ایستاد. هاي آرام با آنان برخورد کرد، درست مانند دیگر مردم ریچارد با لبخند و سر تکان دادن و سیلی

کردند که ریچارد چه فرد خوبی براي تحویل گرفتن  خندیدند و زمزمه می دادند و نخودي می دیگر را هل می که یک
  .مرد تنها سري کوچک براي او تکان داد. اي انداخت  کیالن نگاهی به مرد پرنده. است

  "خوان؟ رن؟ چی می چرا اینا نمی": ریچارد از گوشه ي لبش پرسید

  ".اونا مال تو هستن": نواخت گفت ا لحنی یککیالن ب

اش را روشن کرده بود، او   کرد، نوري لرزان چهره تفاوت به چهار زن نگاه می اي بی  در حالی که ریچارد با چهره
  "براي من؟ حاال من باید با اینا چکار کنم؟": گفت

اگه توي این . فقط راهنماي تو هستم ریچارد، من". اي به آتش نگاه کرد و نفسی عمیق کشید کیالن براي لحظه
  ".مورد هم راهنمایی بخواي، باید یه جاي دیگه دنبالش بگردي

  .لحظه اي سکوت برقرار شد

  "هر چهار تا؟ براي من؟"

  .لبخند او خشم کیالن را برانگیخت. اي روي صورتش دید  کیالن به سمت او برگشت و لبخند وسیع موذیانه
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  ".نینه؛ باید یکی رو انتخاب ک"

  .اش هنوز روي صورتش بود لبخند احمقانه "یکی رو انتخاب کنم؟": ریچارد تکرار کرد

ریچارد از یک دختر به . کیالن به خودش دلداري داد که حداقل ریچارد بر سر این قسمت مشکلی بوجود نیاورده
  .کرد دختري دیگر نگاه می

  "گیرم؟چه مدت وقت دارم تا تصمیم ب. شون سخته انتخاب کردن یکی"

جستجوگر ": اي رو کرد و پرسید  کیالن دوباره به آتش خیره شد و براي لحظاتی چشمانش را بست، بعد به مرد پرنده
  "خواد بدونه چه موقع باید تصمیم بگیره که کدوم زن رو انتخاب کنه؟ می

قع باید یکی رو انتخاب کنه اون مو. قبل از اینکه به رختخوابش بره". گیر شد اي از این سوال کمی غافل  مرد پرنده
  ".خوره به این شکل اون از طریق خون با مردم ما پیوند می. و فرزند خودش رو به مردم ما بده

  .اي را براي او بازگو کرد  هاي مرد پرنده کیالن حرف

کرد و اي نگاهی   او به مرد پرنده ".خیلی خردمندانه ست".ریچارد چیزي که شنیده بود را با دقت در نظر گرفت
  ".اي خیلی خردمنده  مرد پرنده". لبخند زد و سرش را تکان داد

  ".گه که شما خیلی خردمند هستید جستجوگر می": کرد صدایش را کنترل کند گفت کیالن در حالی که سعی می

  .رفت یطور که آنها انتظار داشتند پیش م وقایع همان. رسیدند  سفیدان به نظر راضی می اي و دیگر ریش  مرد پرنده

ش عجله  چیزي نیست که بخوام درباره. ش فکر کنم من باید درباره. خوب، این تصمیم سختیه": ریچارد ادامه داد 
  ".کنم

  ".تصمیم گیري براي جستجوگر سخته".کیالن مقداري از موهایش را عقب راند و رو به دختران کرد

دوتاي آنها روبروي او نشستند . به باالي سکّو فراخواند ریچارد لبخندي بزرگ به آن چهار دختر زد و مشتاقانه آنها را
و دوتاي دیگر خود را به زور بین کیالن و ریچارد جا دادند و کیالن را مجبور کردند تا براي نشستن آنها قدري کنارتر 

حس کرده و  گذاشتند و عضالت او را چسباندند و دستانشان را روي بازوهاي او می  آنها خود را به ریچارد می. برود
هاي بزرگی را نیز   بچهحتماً  گفتند که ریچارد مانند خود کیالن بزرگ است و آنها به کیالن می. خندیدند  نخودي می

داند و آنها از او   کیالن گفت که او نمی. خواستند بدانند که آیا بنظر ریچارد آنها زیبا هستند آنها می. خواهد ساخت
  .سدخواهش کردند تا از ریچارد بپر
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  ".اونا میخوان بدونن که بنظرت خوشگل هستن". او نفس عمیق دیگري کشید

  "بنظر تو هم اونا خوشگلن؟. تونم تصمیم بگیرم براي همینه که من نمی. همشون! اونا خوشگلن! البته"

ه همان ها ب آن. داند کیالن سوال را پاسخ نداد و فقط به چهار دختر اطمینان داد که جستجوگر آنها را جذاب می
تمام چهره آنان را لبخند . نظر خوشحال و راضی بودند اي و ریش سفیدان به  مرد پرنده. شکل خجوالنه خود خندیدند

ها را تماشا   بود و رقاص کیالن بدون هیچ حسی به جشن خیره شده . پوشانده بود؛ کنترل اوضاع در دستان آنان بود
  .ها را ببیند که آن آن کرد، بی می

ریچارد به کیالن گفت که این بهترین ضیافتی . خندیدند  دادند و می ر با دستان خودشان به ریچارد غذا میچهار دخت
کیالن بغضی را که در گلویش . گونه است حال در آن شرکت داشته و پرسید که آیا به نظر او هم همین بوده که او تابه

هاي   اي تهی از احساس، به دور دست به شعله  الی که با چهرهاي بوده؛ درح  بود فروداد و قبول کرد که جشن فوق العاده
  .رقصیدند ؛ خیره شده بود آتش که در تاریکی شب می

تر با حالت تعظیم جلو آمد که یک سینی گرد و بزرگ را در   رسید، زنی مسن نظر می ها به  بعد از مدتی که ساعت
  .شد ز گوشت خشک شده دیده میهایی ا  درون آن بطور منظم تکه. مقابل خود گرفته بود

  .کیالن از افکار عمیق و دورش بیرون آمد

در حالی که هنوز سر پیرزن خم بود با احترام به ریش سفیدان نزدیک شد، و در سکوت به هریک سینی را تعارف 
یگر ریش سفیدان هر اي از آن را جدا کرد و به همین ترتیب د  اي کمی برداشت و با دندانش تکه  ابتدا مرد پرنده. کرد می

  .ویزلن که کنار همسرش نشسته بود، رد کرد. اي برداشتند  ها نیز تکه تعدادي از همسران آن. اي برداشتند  یک تکه

چهار . او یک تکه برداشت. زن سینی را جلوي ریچارد برد. او نیز مؤدبانه رد کرد. زن سینی را جلوي کیالن گرفت
کیالن صبر کرد تا اینکه ریچارد یک گاز . را رد کردند و بعد به ریچارد خیره شدند دختر سرشان را تکان داده و تعارف

  .اي انداخت و بعد باز به آتش خیره شد  خورد، نگاهی به مرد پرنده

میدونی، من خیلی برام سخته که یکی از این چهارتا دختر جوون و ": اش گفت  ریچارد بعد از بلعیدن اولین لقمه
  "تونی کمکم کنی، کیالن؟ کدوم رو انتخاب کنم؟ نظر تو چیه؟ کنی می م؛ فکر میخوب رو انتخاب کن

راست میگی انتخاب ". کرد نفس کشیدنش را آرام کند به لبخند وسیع او نگاه کرد کیالن در حالی که سعی می
  ".فکر کنم که ترجیح میدم انتخاب رو به خودت واگذار کنم. سختیه

  .را محکم به هم فشار میداد، ریچارد کمی دیگر از گوشت را به سختی بلعیدهایش  در حالی که کیالن دندان
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. اي مکث کرد و بعد لحن صدایش عوض شد  لحظه ".یه جورایی عجیبه، تا حاال چیزي شبیه این نخورده بودم"
  "این چیه؟"

تهدیدي در . از جایش بپرد اي را با خود همراه داشت که کیالن را ترساند، تقریباًباعث شد از ترس  این سوال، کنایه
کیالن از قبل قصد نداشت این را به او بگوید ولی بخاطر نوع نگاه . صداي او وجود داشت، نگاهش به او نامطبوع بود

  .ریچارد به خودش، تصمیمش را فراموش کرد

  ".اون میگه این یه آتش بانه". اي پرسید و بعد به ریچارد رو کرد  او از مرد پرنده

  "آتش بان دیگه چه جور حیوونیه؟". ریچارد به جلو خم شد "نیه آتش با"

  ".یکی از افراد دارکن رال". با صدایی نرم جواب داد. کیالن به چشمان نافذ خاکستري او نگاه کرد

  .ریچارد دوباره به عقب تکیه داد "…که اینطور "

خواسته تا ببیند آیا کیالن به او دروغ  میاو . دانسته  کیالن متوجه شد که او قبل از سوال کردن می. دانست او می
  گوید یا نه؟ می

  "چه کسایی هستن؟  ها بان این آتش"

سویدلین تنها کسی بود که به شدت مشتاق بود . شناسند را می  ها بان کیالن از ریش سفیدها پرسید که از کجا آتش
  . مت ریچارد برگرداندهنگامی که حرفش تمام شد کیالن رویش را به س. تا داستان را تعریف کند

کنن تا دستورات رال رو مبنی بر اینکه مردم حق ندارن از  افراد خشنی هستن که توي کشور سفر می   ها بان آتش"
سویدلین میگه دوتا از اونا چند هفته . اونا توي کار خودشون خیلی وحشی و خشن هستن. آتیش استفاده کنن، اجرا کنن
بانا اونا رو  دم گفتن که آتیش ممنوعه و وقتی مردم قانون جدید رو قبول نکردن آتیشقبل اینجا اومده بودن و به مر

. براي همین اونا رو کشتن...مردم هم ترسیدن که این دونفر برن و افراد بیشتري رو با خودشون بیارن. تهدید کردن
براي اینکه یکی از . بدست بیارن تونن با خوردن دشمنانشون هوش و ذکاوت اونا رو زار معتقدن که اونا می مردم لجن
این هدف . زار باشی و یکی از اونا بشی، تو هم باید اون رو بخوري تا دانش دشمنانشون رو بدست بیاري مردان لجن

  ".و البته براي فراخوندن ارواح نیاکان. اصلیه تشکیل ضیافت بوده

برق چشمان او در چشمان کیالن رسوخ  "شم؟و حاال من به اندازه کافی خوردم که ریش سفیدها رو راضی کرده با"
  .کرد می

  ".آره". جا بگریزد توانست از آن کیالن آرزو کرد که می
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لبخند دوباره به لبان او بازگشت و در حالی که با کیالن . ریچارد با فهمیدن این مطلب تکه گوشت را زمین گذاشت
  .تر بودند انداخته بود دو نفر از آنان که به او نزدیک کرد و دستانش را دور کرد به چهار زن جوان نگاه می صحبت می

خوام  کنم که یه چیز آشنا می حس می. برو یه سیب براي من از توي کوله پشتیم بیار. کیالن یه لطفی به من بکن"
  ".تا این مزه رو از دهنم ببره

  ".کنه پاهاي خودت کار می": کیالن به تندي گفت

ارم تا بتونم تصمیم بگیرم که با کدوم یکی از این دختراي خوشگل و جوون شب رو آره، ولی من باید یکم وقت بذ"
  ".بگذرونم

اي انداخت و بعد با سرعت و عصبانیت به سمت خانه   شد نگاهی غضبناك به مرد پرنده کیالن درحالی که بلند می
  .ر حال دست کشیدن به او ببیند، دور شدهکه آن دختران را د خوشحال بود که از ریچارد، و از این. سویدلین به راه افتاد

کرد اصالً به این موضوع توجهی  رفتند ولی او که از میان مردم خندان عبور می  ناخن هایش در کف دستش فرو می
شد برایش  مردمی که از کنارشان رد می. خندیدند زدند، کودکان می ها طبل می  رقصیدند، طبل زن ها می  رقاص. نداشت

اي داشته باشد که کسی را   خواست تا یکی از آنان چیز بدي به او بگوید تا بهانه او فقط می. کردند ت میآرزوي موفقی
  .کتک بزند

ناامیدانه . سویدلین رسید، به داخل رفت و روي پوستی که روي زمین پهن بود خود را به زمین انداخت  وقتی به خانه
ریچارد داشت فقط . یقه به خودش گفت که باید خودش را کنترل کندبعد از چند دق. اش را بگیرد سعی کرد جلوي گریه
او . اي قول داده بود تا ریچارد انجام دهد  چیزي که خود کیالن به مرد پرنده. کرد زار را برآورده می انتظارات مردم لجن

او اصالً حق . کرد او با دردي عمیق گریه. ریچارد متعلق به او نبود. اصالً حق عصبانی شدن نداشت، به هیچ وجه
  .ولی عصبانی بود؛ و به شدت خشمگین. نداشت چنین حسی داشته باشد، حق نداشت از ریچارد عصبانی باشد

ها مشکالت خود اوست، با عواقبی که باید خودش  اي زده بود افتاد، اینکه این  هایی که به مرد پرنده او به یاد حرف
  .تترسی عمیق به وجودش چنگ انداخ. متحمل شود

داد، چیزي که براي یافتن جعبه و   ریچارد تنها داشت کاري را که براي تشکیل گردهمایی ضروري بود انجام می
  .ها را از صورتش پاك کرد  کیالن اشک. متوقف کردن رال ضروري بود

ا بکند، بدون کار ر توانست این او می. ولی ریچارد مجبور نبود اینقدر درباره این موضوع خوشحالی از خود نشان دهد
  ....اینکه به گونه اي رفتار کند که گویی
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ولی . توانست حقایق را تغییر دهد کیالن که نمی. چه اهمیتی داشت. ریچارد برداشت  کیالن یک سیب را از کوله
ره کرد تا دوبا شد لبش را گزید و سعی می او درحالی که از در خارج می. باره خوشحال باشد مجبور هم نبود که در این

  .حداقل هوا تاریک بود. اش چیزي را نشان ندهد  چهره

دخترها با لجن براي او . وقتی کیالن از حواشی جشن عبور کرد ریچارد را در حالی یافت که پیراهنش را درآورده بود
هایی   حلقه هایی را اطراف سینه او و  هاي سیاه و سفید خط  انگشتان آنان با لجن. کردند عالئم یک شکارچی را نقاشی می

آنها هنگامی که کیالن باالي سرشان ایستاد و نگاهی خیره به آنها انداخت متوقف . کردند را باالي بازویش رسم می
  .شدند

  .اي سیب را در دستان ریچارد گذاشت و با حالت قهر نشست کیالن با ضربه ".بیا"

نداخت و نگاهش را  ا شلوارش برق می  با پاچهدر حالی که سیب را  ".من هنوز نتونستم تصمیم بگیرم": ریچارد گفت
کیالن، مطمئنی که نظري نداري؟ االن کمکت به دردم میخوره ": انداخت ادامه داد  از یکی از دختران به دیگري می

   ".ها

از کنم که تو چرا  تعجب می". شدید دوباره به صدایش بازگشته بود  کنایه. لحن صدایش را به حالتی معنادار تغییر داد
  ".همون اول خودت یکی رو براي من انتخاب نکردي

دانست، این  او این را هم می. دانست او می. زده بود، نگاهش را باال آورد و به چشمان او خیره شد کیالن حیرت
  .تعهدي بود که کیالن به جاي او آن را پذیرفته بود

  .اره نگاهش را برگرداندکیالن دوب ".نه، هر تصمیمی که تو بگیري همون خوبه، من مطمئنم"

هیچ کدوم از این دخترا با ریش ". و منتظر ماند تا او نگاهش را به سمتش برگرداند "کیالن؟": ریچارد پرسید
  "سفیدها فامیل نیستن؟

  ".اي عموي اونه  مرد پرنده. اونی که دست راستت نشسته". دختران انداخت  کیالن دوباره نگاهی به چهره

خوب، پس فکر کنم همون ". تر شد و به جال دادن بیشتر سیب با شلوارش مشغول شد د وسیعلبخند ریچار "!عمو"
  ".اي رو انتخاب کنم  مرد پرنده  شه که من برادرزاده این نشونه احترام به ریش سفیدا می. رو انتخاب کنم

. اي با شادي لبخند زد  پرندهمرد . دختر با شادي لبخند زد. او سر دختر را با دو دستش گرفت و پیشانی او را بوسید
  .باقی دخترها رفتند. ریش سفیدان نیز لبخند زدند
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اي که به او خیره شده بود نگاه کرد و مرد نیز نگاهی سرشار از همدردي به او انداخت، نگاهی  کیالن به مرد پرنده
اکنون دیگر . تیره خیره شد کیالن رویش را برگرداند و با پریشان حالی و اندوه به شب. است متأسفگفت او  که می

آوردند و زوج  کیالن با دلتنگی فکر کرد اکنون دیگر ریش سفیدان تشریفاتی را به جا می. ریچارد انتخابش را کرده بود
زدند،  هاي دیگر نگاه کرد که قدم می  کیالن به زوج. شان ببخشند اي را به مردم رفتند تا در جایی بچه  حال می خوش

او صداي . ها را عقب کشید  کیالن دوباره بغضش را فروخورد و اشک. شاد از اینکه با هم هستنددست در دست هم، 
  .زد شنید احمقانه می  گازي را که ریچارد به آن سیب احمقانه

  .هاي ریش سفیدان و همسرانشان و سپس فریادهاشان را شنید  و بعد او صداي دسته جمعی حبس شدن نفس

کردند  آنها فکر می! دانستند که یک سیب چیست آنها نمی! هاي قرمز سمی بودند  وهدر سرزمین میانه می! سیب
  .کیالن به سرعت نگاهش را برگرداند! خورد ریچارد سم می

کرد تا ساکت باشند و اینکه سر جاي خود  ریچارد دستش را به سمت ریش سفیدان گرفته بود و به آنها اشاره می
  .کرد کیالن نگاه میولی مستقیما به چشمان . بنشینند

  ".بهشون بگو بشینن سر جاشون": او با صدایی آهسته گفت

آنها با تردید سر جاي خود برگشتند، . کیالن با چشمانی گشاد به ریش سفیدان نگاه کرد و گفت که ریچارد چه گفته
  .به خود گرفتگناه   اي مظلوم و بی  ریچارد به عقب تکیه داد و رویش را به سمت آنها برگردانده و چهره

اون چند گاز  ".خوریم میدونید، توي هارتلند در وستلند، جایی که من اهل اونجا هستم، ما همیشه از این چیزا می"
ها هردو  مردها و زن. از زمانی که هرکسی به خاطر داره اون رو میخوردیم". چشمان جمعیت گشاد شده بود. دیگر زد
  ".اریمهاي سالمی هم د  ما بچه. خورن اونو می

جوید و اضطراب را  به آرامی سیب را می. ریچارد گاز دیگري زد و به کیالن که در حال ترجمه کردن بود خیره شد
لعنت، ممکنه اثرش این باشه که اسپرم ". اي انداخت  اش نگاهی به مرد پرنده  او از روي شانه. داد در میان مردم بسط می

تا جایی که من میدونم تاحاال چنین چیزي امتحان . خودشون سمی بکنه  منطقههاي   یه مرد رو براي هر زنی غیر از زن
  ".نشده

زد گذاشت تا بعد از ترجمه، حرفش  ریچارد دوباره نگاهش را روي کیالن قرار داد و در حالی که یک گاز دیگر می
اي   مرد پرنده. ندشد ریش سفیدان مضطرب می. شد کم داشت مضطرب می  دختري که کنارش بود کم. خوب اثر کند

ریچارد به یک سمت روي آرنجش لم داد و دست دیگر را استراحت داد تا بتواند با یک . داد هیچ احساسی را نشان نمی
او شروع کرد به گاز زدن و بعد متوقف شد و . دست سیب را نزدیک دهانش نگاه دارد، جایی که همه بتوانند آن را ببینند
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ریچارد دوباره به ریش سفیدان خیره . دختر روي خود را برگرداند. اي تعارف کرد ي مرد پرنده با اندکی تامل به برادرزاده
  .شد

ولی خوب ممکنه که این مشکلشون ". اي باال انداخت  او شانه ".به نظر من که خیلی خوشمزه هستن، جدي میگم"
کنید که من تصمیم ندارم این کار رو خوام شما فکر  البته من نمی. باعث شده باشه که اسپرم من مسموم شده باشه

خوام گفته بشه که من تصمیم نداشتم وظایفم رو براي  نمی. فقط فکر کردم که الزم باشه شما هم بدونید، همین. بکنم
تازه چیزي بیش از تصمیم، خیلی هم . من تصمیم اي کارو دارم. زار انجام بدم تبدیل شدن به یکی از مردم لجن

این دختر . من بهتون اطمینان میدم که این براي من یه افتخاره". دختر کشید  تش را روي گونهاو پشت دس ".مشتاقم
البته اگه زنده ". ریچارد نفسی با صداي بلند کشید ".من میشه، من مطمئنم  جوون و خوب، مادري عالی براي بچه

  .او گازي دیگر زد ".بمونه

حال و هواي روي سکو به وضوح تغییر . زدند یک حرفی نمی چهی. کردند ریش سفیدان با نگرانی به هم نگاه می
این اتفاق در یک . آنها دیگر کنترل اوضاع را در دست نداشتند؛ این ریچارد بود که کنترل را در دست داشت. کرده بود

ریچارد . دترسیدند تا به غیر از حرکت دادن چشمانشان تکان دیگري بخورن  آنها اکنون می. چشم برهم زدن افتاده بود
  .که به آنها نگاه کند ادامه داد بدون این

من تصمیم دارم که تالش خودم رو بکنم ولی فکر کردم که شما باید از . لعنت، این دیگه بستگی به شما داره"
  ".کردم منصفانه باشه که به شما نگم فکر نمی. هاي ما باخبر باشید روش

هایی از تهدید   لحنش رگه. حالتی تهدید کننده به خود گرفتند و اکنون ریچارد به سمت آنها چرخید، ابروهایش
کنم و با  بنابراین اگه ریش سفیدها با خردمندیشون از من بخوان که این وظیفه رو بجا نیارم، من اینو درك می". داشت

  ".کنم نهایت افسوس، با خواستشون موافقت می

پنج ریش سفید دیگر اصالً به فکر در افتادن با . بخندي زدسویدلین ل. ریچارد آنها را زیر نگاه سنگین خود داشت
او ثابت نشسته بود، قطرات عرق از پوست چرم . اي برگشتند ریچارد نبودند و در جستجوي راهنمایی به سمت مرد پرنده

ی به نگاه اش بود ریخته بودند، و مدتی طوالن  مانند گردنش سرازیر بودند، موهاي نقره فامش روي پوستی که روي شانه
دهانش با لبخندي کوچک پیچ خورد که در چشمانش نیز قابل مشاهده بود و براي خودش سري . ریچارد خیره ماند

  .تکان داد

صدایش هموار و محکم بود تا نه تنها ریش سفیدان بلکه تمام جمعیتی که در اطراف سکو جمع  "ریچارد عصبانی،"
رزمین متفاوتی هستی و اسپرم تو ممکنه براي این خانوم جوان سمی از اونجایی که تو از س". شده بودند بشنوند

او ابتدا به دختر و بعد دوباره به  "برادرزاده ي من...". او یک ابرویش را باال برد و کمی به جلوتر خم شد "....باشه
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. همسرت انتخاب نکنیکنیم که تو این رسم رو رعایت نکنی؛ اینکه اون رو به عنوان  ما خواهش می". ریچارد نگاه کرد
  ".ت رو به ما بدي دونم که قصد داشتی تا بچه می. م که باید این رو ازت بخواممتأسف

هاي زندگیم   ولی من همیشه مجبورم با شکست. بله، من قصد داشتم". اي جدي سرش را تکان داد  ریچارد با چهره
   ".هاي دیگه بشم  زار به روش کنم تا باعث افتخار مردم لجن کنار بیام و سعی می

اینکه آنها دیگر حق نداشتند حرف خود را پس بگیرند؛ : کرد او داشت معامله را با شرطی به نفع خودش تمام می
  .داد زار بود و این ماجرا آن را تغییر نمی ریچارد یکی از مردم لجن

ادند و از این که از روي همگی در تایید سرشان را تکان د. دیگر ریش سفیدان همگی نفسی از روي راحتی کشیدند
زن جوان لبخندي از سر آسودگی به . میل و پذیرش خود ریچارد مسأله را فیصله داده بودند بسیار خوشحال بودند

  .داد اش هیچ حسی را نشان نمی چهره. ریچارد رویش را به سمت کیالن برگرداند. عمویش زد و رفت

  "ونم؟شرایط دیگه اي هم هست که من دربارشون چیزي ند"

دانست که آیا خوشحال است که ریچارد از گرفتن همسر معاف شده، یا  نمی. کرد کیالن احساس گیجی می ".نه"
  .کرد کیالن به او خیانت کرده شکسته است چرا که ریچارد حس می اینکه دل

  "آیا بیش از این حضور من امشب الزمه؟". ریچارد به ریش سفیدان رو کرد

سویدلین قدري ناامید بنظر . که به او از روي میل خودش اجازه دهند تا آنجا را ترك کندپنج نفر خوشحال بودند 
اي بزرگ براي مردم او بوده و وظایفش را با افتخار انجام داده و   دهنده اي گفت که جستجوگر نجات  مرد پرنده. رسید می

  .تواند مرخص شود اینکه اگر بابت نبرد امروز خسته است می

دانست که ریچارد به  کیالن می. هایش درست مقابل او بودند چکمه. ته بلند شد، باالي سر کیالن ایستادریچارد آهس
  .کند ولی تنها نگاهش را روي زمین نگه داشت او نگاه می

از اونجایی که تو تابحال "ریچارد این را با لحنی گفته بود که او از مالیمت آن تعجب کرد،  "یه نصیحت کوچیک،"
  ".یا قلب و احساسات دوستشون رو. کنن ها حقوق دوستشون رو معامله نمی داشتی اینو بدون که دوستدوستی ن

  .کیالن نتوانست به خود بقبوالند که به باال، به چهره او نگاه کند

  .ریچارد وسط سیب خورده شده را روي دامن او انداخت و رفت و در میان جمعیت ناپدید شد

******************  
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دیگران به . کرد اي از تنهایی، و لرزش انگشتانش را نظاره می  ن روي سکوي ریش سفیدان نشسته بود، در هالهکیال
ها را بشمارد و بتواند نفس کشیدن خود را با آن منطبق   با تالشی زیاد موفق شد صداي طبل. ها خیره شده بودند  رقاص

که او در کنارش بود کمی  کیالن از این. ي آمد و کنار او نشستا  مرد پرنده. کند تا خود را از گریه کردن باز دارد
  .خوشحال شد

یه روزي دوست دارم اون جادوگري رو که این جستجوگر رو ". مرد یک ابرویش را باال برد و به طرف او خم شد
  ".خوام بدونم از کجا همچین کسی رو پیدا کرده می. انتخاب کرده مالقات کنم

یه روزي، اگه ". زد سرش را بلند کرد در حالی که لبخند می. توانست لبخند بزند متعجب شد میکیالن از اینکه هنوز 
از خیلی جهات اون هم مثل ریچارد . زنده بودم، و ما پیروز شده بودیم، قول میدم که اون رو بیارم اینجا، تا ببینیش

  ".جالب و قابل توجهه

من باید خیلی ذکاوتم رو تیزتر کنم تا بتونم در مقابل ریچارد از خودم ": مرد دوباره ابرویش را باال برد و ادامه داد
  ".دفاع کنم

مرد دستش را به نشانه حمایت روي . کیالن سرش را به طرفی دیگر تکیه داد و خندید، تا اینکه شروع به گریه کرد
  .او گذاشت  شانه

حق نداشتم این طوري . یدم که نظرش چیهپرس کردم، باید ازش می باید به حرفت گوش می": کیالن با گریه گفت
  ".عمل کنم

. کردي ضروریه انجام بدي شدت میل تو براي متوقف کردن دارکن رال مجبورت کرد که کاري رو که فکر می"
تو این شجاعت رو داري که پیش بري، این . بعضی وقتا تصمیم اشتباه گرفتن بهتر از اینه که اصالً تصمیمی نگیري

  ".رسه تونه انتخاب کنه هرگز به جایی نمی ایسته و نمی ردي که سر دوراهی میف. چیزِ کمیابیه

  .اش شدیدتر شد  دوباره گریه ".ست که اون از دست من عصبانی باشه ولی خیلی برام آزار دهنده"

بهت یه رازي رو میگم که اگه بهت نگم تا موقعی که پیر نشی و از تجربه و خردمنديِ کهولت برخوردار نشی "
درست همون اندازه که براي تو آزار دهنده و ناراحت کننده ". چشمان خیس کیالن به لبخند مرد خیره شد ".فهمی مین

  ".هست که اون ازت عصبانیه، براي اون هم عصبانی بودن از تو آزار دهنده ست

   "جدا؟"

  ".باور کن، فرزندم". مرد آهسته خندید و سرش را تکان داد
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  ".م که این کارو کردممتأسفخیلی . شدم من باید قبال متوجه این مطلب می. و نداشتممن اصالً همچین حقی ر"

  ".به اون بگو. به من نگو"

فکر کنم همین کارو ". ي او انداخت آفتاب سوخته  کیالن خودش را از آغوش مرد بلند کرد و نگاهی به چهره
  ".ممنون، ریش سفید محترم. کنم می

  ".یکنی، از طرف من هم معذرت خواهی کنوقتی که ازش معذرت خواهی م"

  "براي چی؟": کیالن اخمی کرد

امروز من هم یه . پیر بودن و ریش سفید بودن باعث نمیشه افکار احمقانه نداشته باشی". مرد نفسی صدا دار کشید
من رو از  از طرف من ازش تشکر کن که. من هم حق نداشتم. اشتباه کردم، در حق ریچارد و در حق برادرزاده خودم
مرد سوتش را از دور گردنش  ".پرسیدم ولی نپرسیده بودم، بازداشت مجبور کردن دیگران به چیزي که باید ازشون می

امیدوارم که این بدردش . هاي من رو باز کرده این هدیه رو بهش بده و از طرف من تشکر کن که چشم". باز کرد
  ".هفردا بهش یاد میدم چطور ازش استفاده کن. بخوره

  ".ها اینو الزم داري ولی تو خودت براي صدا کردن پرنده"

  ".حاال دیگه برو. من بازم دارم": مرد لبخندي زد

در تمام زندگیم من ". ها را از چشمانش پاك کرد اشک. کیالن سوت را گرفت و آنرا محکم در مشتش نگه داشت
  ".ین رفته، بنظر میاد تنها کار من گریه کردنههارا از ب از وقتی که مرزهاي دي. تقریباًهیچ وقت گریه نکردم

  ".برو. طوره فرزندم براي همه ما همین"

مردمی که از آنها . باز را گشت اما هیچ اثري از ریچارد پیدا نکرد  محوطه. کیالن به سرعت گونه او را بوسید و رفت
کردند  ها سعی می  ریچارد کجا بود؟ بچه .کرد زد و جستجو می او در اطراف دور می. کرد او را ندیده بودند سوال می

او . خواستند با او صحبت کنند کردند، دیگران می کیالن را به میان رقص خود دعوت کنند، مردم به او غذا تعارف می
  .مؤدبانه به همه جواب رد داد

کیالن روي . لی بودولی خانه خا. سویدلین رفت و فکر کرد که احتماال ریچارد آنجا باشد  در آخر او به سمت خانه
. آیا ریچارد بدون او آنجا را ترك کرده بود؟ نگرانی و اضطراب قلبش را فشرد. پوست روي زمین نشست و فکر کرد

  .چشمانش اطراف را جستجو کرد
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عالوه بر آن ریچارد قبل . جایی که کیالن بعد از برداشتن سیب آن را گذاشته بود اش هنوز آنجا بود، همان  کوله. نه
  .رفت گردهمایی نمی از

لبخندي بر لبش نشست، یک سیب از کوله بیرون آورد و . دانست که او کجاست کیالن می. ناگهان به ذهنش رسید
  .زار رفت؛ به سمت خانه ارواح هاي مردم لجن  هاي تاریک مابین خانه  به سمت گذرگاه

در ابتدا نفهمید که چه خبر شده؛ بعد باالي  .نوري به ناگاه در تاریکی درخشید و دیوارهاي اطرافش را روشن کرد
شد و  شد، در همه جا پخش می برقی در افق آسمان که به هر سمتی منشعب می. سرش را نگاه کرد و رعد و برق را دید

ها را از درون با  آن. زد در میان ابرهاي تیره چنگ می. کشید هاي خشمگین و روشن خود را به آسمان می  پنجه
  .و بعد نور رفت و بار دیگر تاریکی را تنها گذاشت. رسید هیچ رعدي به گوش نمی. کرد م روشن میهایی گر رنگ

ها یا خورشید را خواهد دید؟ با خود فکر   آیا او دوباره ستاره. کیالن با خود فکر کرد که آیا این آب و هوا تمامی ندارد
حداقل ابرها . دانست که آیا دوباره زِد را خواهد دید مین. و سرش را تکان داد "جادوگرها هم با این ابرهاشون": کرد

  .کردند ریچارد را از دارکن رال حفظ می

. کیالن با احتیاط در را هل داد. هاي جشن نشسته بود  ي ارواح در آن تاریکی، جایی دور از جنب و جوش خانه
ریچارد با شنیدن . ي روي زمین بودشمشیر حقیقت در غالفش کنار و. ریچارد روي زمین در مقابل آتش نشسته بود

  .صدا اصالً رویش را برنگرداند

  ".خواد باهات صحبت کنه راهنماي تو می": کیالن با مالیمت گفت

قلب کیالن به شدت . هنگامی که او دو زانو کنار ریچارد نشست در با صداي جیر جیري پشت سرش بسته شد
  .زد می

  "بگه؟ خواد به من و راهنماي من چه چیزي رو می"

با انگشتش با نخی که از  "اینکه اون یه اشتباهی کرده": به نرمی گفت. کیالن فکر کرد که لبخند او را دیده
نه فقط بخاطر کاري که کرده، بلکه . همتأسفخیلی خیلی . همتأسفو اینکه اون ". کرد شلوارش بیرون زده بود بازي می

  ".بیشتر بخاطر اینکه به تو اعتماد نکرده

او رویش را برگرداند تا به . دستانش را دور زانوانش حلقه کرده بود و با یک دست، دست دیگر را گرفته بود ریچارد
  .شد گرما و نور سرخ آتش در چشمان مهربانش منعکس می. کیالن نگاه کند

ه تو با من این کاریه ک. ولی االن یه کلمه هم ازش یادم نمیاد. من یه سخنرانی کامل تو ذهنم آماده کرده بودم"
  ".معذرت خواهی پذیرفته شد". او دوباره لبخندي زد ".کنی می
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از زیر ابروهایش نگاهی به ریچارد . شود کرد که قلبش دوباره ترمیم می حس می. آسودگی در وجود کیالن جاري شد
  "سخنرانی خوبی بود؟": انداخت

  ".کنم اینطور باشه فکر نمیاون موقع بنظر خوب میومد ولی االن ": تر شد  لبخند ریچارد وسیع

  ".اي رو  تقریباًریش سفیدها رو تا مرز جنون ترسوندي، حتی مرد پرنده. تو سخنران خیلی خوبی هستی"

  .کیالن دستش را دراز کرد و بند سوت را از روي سر ریچارد رد کرده و دور گردنش انداخت

  "این براي چیه؟". کردریچارد دستانش را از هم باز کرده و با انگشتانش سوت را لمس 

اون . ایه، به همراه معذرت خواهیش بابت کاري که سعی کرده تا تو رو به اون وادار کنه  این یه هدیه از مرد پرنده"
بخاطر اینکه چشمش رو باز . این هدیه  گفت که اون هم چنین حقی نداشته و خواست تا ازت تشکر کنم به عالوه

  ".ر ازش استفاده کنیفردا بهت یاد میده که چطو. کردي

شب گرمی بود و با حرارت آتش، بدن ریچارد . کیالن چرخید تا پشت به آتش و رو به ریچارد، نزدیک به او بنشیند
  .دادند  عالئمی که روي سینه و باالي بازویش کشیده شده بودند به او ظاهري وحشی و خشن می. زد از عرق برق می

فکر کنم باید از جادو استفاده کرده . تونی چشم مردم رو باز کنی ها یتو هم خوب م": کیالن با کمرویی گفت
  ".باشی

  ".گفت بعضی اوقات یه حیله بهترینِ جادوهاست زِد می. شاید اینکارو کرده باشم"

او زمزمه . شد احساس ضعف کند انداخت و باعث می  عمق صداي ریچارد در جایی در اعماق وجود کیالن طنین می
  ".گفت که تو خشم زبان رو داري م میو آدي ه": کرد

هایش   شد نفس کشید و باعث می  کرد و با قدرتش او را به سیخ می نگاه در چشمان خاکستري ریچارد در او نفوذ می
حال  کیالن تابه. شد هاي ریچارد ترکیب می  آمد و با صداي آتش و نفس ها از دور می  صداي مدام طبل. سریع شوند

  .نکرده بود، این آرامش و این هیجان هردو در یک زمان، بسیار گیج کننده بود قدر حس امنیت این

اش، کنج  حالت بینی: نگاه کیالن از روي چشمان او جدا شد و به گشت و گذار در دیگر جاهاي صورتش پرداخت
خانه ارواح گرم  به ناگاه کیالن متوجه شد که چقدر. هاي او متوقف شد چشمانش روي لب. اش اش، خط میان چانه گونه
  .کرد احساس سرگیجه می. است
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کیالن سیب را از جیبش بیرون آورد و یک گاز آهسته و آبدار به . دوباره نگاهش را به کاوشِ چشمان ریچارد فرستاد
بی اختیار و به آرامی . شد نگاه آهنین ریچارد اصالً متزلزل نمی. هایش تمام عرض سیب را شکافتند آن زد که دندان

با خود فکر کرد اگر فقط ممکن . ا به سمت دهان ریچارد برد و آن را نگه داشت تا او یک گاز بزرگ و آبدار بزندسیب ر
  .هاي او بگذارد  هایش را روي لب  بود که ریچارد بتواند به همین شکل لب

رد، حتی بدون اینکه اجازه داشته باشد که یک   بایست در این نبرد می و چرا نه؟ آیا او می زن باشد؟ آیا او باید فقط م
جنگید؟ جستجوگرها در بهترین شرایط همگی خیلی   بود؟ براي شادي همه، به جز شادي خودش می  یک جنگجو می

  .مردند و اکنون اصالً شرایط خوبی نبود  زود می

  .ها بود اکنون بدترینِ شرایط و زمان

  .فکر مرگ ریچارد او را به درد آورد

کیالن براي خودش . هاي او فشار داد در حالی که فقط به چشمانش خیره شده بود دانتر روي دن سیب را محکم
شاید حتی . توانست مبارزه کند، به نفع او بجنگد استدالل کرد که حتی اگر ریچارد را از آن خود بکند، باز هم ریچارد می

  .اي بیش از اکنون  با نیرو و انگیزه

البتّه او . تر توانست به همان مرگباري باشد، شاید حتی بیش باز هم او میتوانست به دالیل مختلفی باشد ولی  می
  .رفت این شخص براي همیشه می. ماند  کرد، دیگر همان شخصی که اکنون بود باقی نمی تغییر می

خواست، به نوعی که هرگز در این حد کسی رو  او به شدت ریچارد را می. شد ولی حداقل ریچارد از آنِ او می
مردند بدون اینکه اجازه زندگی کردن داشته باشند؟ از شدت   آیا باید هردو می. ته بود، نوعی که دردناك بودنخواس

  .کرد خواستن او، کیالن حس ضعفی سوزاننده می

آب سیب از روي چانه او جاري . کیالن براي سر به سر گذاشتن ریچارد ناگهان سیب را از روي دهانش برداشت
. ریچارد اصالً تکان نخورد. او لیسید  شیرین را از روي چانه  تأمل کیالن خم شد و آب میوه به آهستگی و با. شد

بقدري نزدیک بود . کرد، سریع و گرم کیالن نفس او را حس می. متر با هم فاصله داشت هایشان تنها دو سانتی  صورت
  .ر شد آب دهانش را قورت دهدکیالن مجبو. ریچارد تمرکز کند  توانست روي چهره که چشمانش به سختی می

شد که او را با وعده دادن آزار  شد و به جاي آن حسی جایگزین می عقل و استدالل به سرعت از ذهنش محو می
  .کرد داد و با نیازي شدید او را اسیر خود می می
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الیی خود زبانش را روي لب با. هاي ریچارد گذاشت و نگاه کرد انگشتان خیسش را روي لب. سیب را رها کرد
کردند،  ریچارد اجازه داد تا هر انگشت به درون دهانش بلغزد و به آرامی آب سیبی را که انگشتان به او تقدیم می. کشید
  .هایی را بر اندام او انداخت  حس کردن فضاي گرم و خیس داخل دهان ریچارد لرزه. بمکد

هاي  او انگشت. رفت اش باال و پایین می ینهس. صداي تپش قلبش در گوشش بود. صداي خفیفی از دهانش خارج شد
هاي  به آرامی آنها را روي عالمت. اش  ریچارد کشید، روي گردنش، تا به روي سینه  مرطوبش را به پایین روي چانه

  .کرد هاي بدنش را حس می  کرد، پستی و بلندي ها را با انگشتانش دنبال می  داد، خط نقاشی شده حرکت می

به . ریچارد کشید  اي به دور قسمت سفت نوك سینه با انگشتش حلقه. الي سر ریچارد بلند شدروي زانوهایش با
هایش را محکم  گذاشت چشمانش براي لحظاتی بسته شوند و دندان کرد در حالی که می اش را نوازش می  سادگی سینه
ریچارد به سادگی بدون . پشتش بیفتد کیالن به آرامی ولی با فشار ریچارد را به عقب هل داد تا روي. فشرد به هم می

لمس کردن ریچارد او را . کیالن در حالی که هنوز دستش روي سینه او بود رویش خم شد. اعتراضی به عقب رفت
رطوبت عرقش، زبري . محکمی و سختی عضالتش، که با پوستی نرم و مخملین پوشیده شده بودند. متعجب کرده بود

رفت، به همراه حیاتی که در او  هاي سنگینش باال و پایین می  چارد به همراه نفسری  سینه. موهایش، حرارت بدنش
  .جاري بود

کیالن، در حالی که به چشمان او خیره شده بود، یک زانویش را کنار ران ریچارد و زانوي دیگر را بین پاهایش قرار 
ه هنوز دستهایش را روي سینه او قرار داده موهایش مانند آبشاري در اطراف صورت ریچارد فرو ریختند در حالی ک. داد
  .زد اتصالی که با گرمایش او را آتش می. خواست آن را حرکت دهد تا اتصالش با بدن خیس او را از دست بدهد نمی. بود

کیالن . تر شود شدند تا ضربان قلبش حتی سریع شدند و باعث می بین زانوهایش عضالت ران ریچارد حس می
آمد  خودش را در چشمان او گم کرده بود، چشمانی که به نظر می. فس گرفتن از دهانش نفس بکشدمجبور بود براي ن

  .کردند ور می ها، درونش را شعله  این نگاه. کنند در حال کاوش روح او هستند و آن را برهنه و آشکار می

  .نار کشیدهاي آن را ک  هاي پیراهنش را باز کرد و لبه  کیالن با دست دیگرش به نرمی دکمه

دست . هنوز خودش را باال، با فاصله از او نگاه داشته بود. او دستش را پشت گردن قوي و محکم ریچارد گذاشت
کرد و با مشت شدن سرش را محکم  انگشتانش در میان موهاي مرطوب ریچارد حرکت می. او بود  دیگرش روي سینه
  .داشت روي زمین نگه می

بعد به . کرد ن او خزید، به سمت پشتش و با حرکتی دایره وار آنجا را لمس میدستی بزرگ و قوي به زیر پیراه
هایش  هایی را بر اندام کیالن انداخت تا اینکه در میان شانه  آرامی از روي ستون فقراتش به سمت باال لیز خورد و لرزه
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خواست تا  ه بسته بود و میکرد نیم چشمان کیالن در حالی که کمرش را در برابر دست ریچارد خم می. متوقف شد
  .زد هایش بسیار سریع شده بود، تقریباًنفس نفس می  نفس. ریچارد او را با دستش به سمت خود بکشد

هایش   به همراه نفس. کیالن زانویش را به موازات پاهاي او باالتر کشید تا آنکه دیگر جایی براي جلوتر رفتن نبود
در حالی که ریچارد زیر او دراز کشیده . سینه ریچارد زیر دستش باال آمد. دش مقداري صداي ناله از دهانش خارج می

  .بحال ریچارد اینقدر به چشمش بزرگ نیامده بوده بود، کیالن فکر کرد که تا

  "...... .ریچارد": کیالن با صدایی زمزمه وار در بین نفس هایش گفت

  .دهاي ریچارد کشیده ش هایش روي لب لب. سر کیالن پایین آمد

  ".فقط در صورتی که اول به من بگی تو چی هستی". نظر آمد که نگاهی پر درد از چشمان ریچارد گذشت به

ولی او . سرش کمی به عقب خم شد. کلمات از مغز کیالن گذشتند و باعث شدند که چشمانش کامال باز شوند
او به ندرت . که ریچارد او را متوقف کندخواست  او نمی. این فکر از ذهن کیالن گذشت. کرد داشت ریچارد را لمس می

ر می موقعیت برتري مانند این پیدا می خورد و از دست  کرد و این موقعیت، مثل یک ماهی داشت از میان انگشتانش س
هاي او برگرداند و صداي خفیف دیگري به   هایش را روي لب دوباره لب. توانست قدرت را حس کند او می. رفت می

  .ج شدهمراه نفسش خار

  .دستی که پشتش بود زیر پیراهنش به باال حرکت کرد و مشتی از موهاي او را گرفت، به آرامی سر او را عقب کشید

  ".فقط در صورتی که اول به من بگی. کیالن، من جدي گفتم"

تا او . کردند شدند و با عبور از بدنش او را سرد و شهوتش را غرق می عقل و منطق دوباره به ذهنش جاري می
توانست این  توانست با قدرتش او را لمس کند؟ چطور می چگونه می. چنین ارزش قائل نشده بود حال براي کسی این به

  کرد؟ چه فکري با خود کرده بود؟ او داشت چه می. کار را با او بکند؟ او خود را عقب کشید

دنیا دور سرش . هان خود گذاشتاو برداشت و روي د  کیالن دو زانو به عقب نشست و دستش را از روي سینه
سرش به حالتی . داد کیالن او را از دست می. شد از او متنفر میحتماً  توانست به او بگوید؟ ریچارد چگونه می. چرخید می

  .رفت بیمار گونه گیج می

و را ا  و چشمان وحشتزده "کیالن": به نرمی گفت. هاي او گذاشت  ریچارد نشست، دستش را با مالیمت روي شانه
  ".فقط در صورتی که بخواي این کار رو بکنی. تو اگه نخواي مجبور نیستی به من بگی". متوجه خودش کرد
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به  "لطفا،". خود را بگیرد ابروهایش خمیده و به هم نزدیک شد  کرد جلوي گریه کیالن در حالی که سعی می
  "کنی؟ منو فقط بغل می". توانست کلمات را ادا کند سختی می

که او چه کسی بود،  درد، درد این. خود گذاشت  با محبت او را به سمت خود کشید و سرش را روي شانهریچارد 
در حالی . ریچارد دست دیگرش را براي تسلی دادن دور او حلقه کرد. دوباره کیالن را در مشت سرد و آهنین خود فشرد

  .آغوشش نگاه داشته بودداد به سختی او را در  که او را به نرمی به عقب و جلو تکان می

  ".خورن ها به همین درد می  دوست": ریچارد در گوش او زمزمه کرد

  .تر از آن بود که حتّی بتواند گریه کند  کیالن خالی و بی حس

  "امشب میشه لطفا فقط منو بغل کنی؟. ولی اگه میشه امشب نه. من قول میدم ریچارد، قول میدم بهت بگم"

کیالن بند یکی . دستان محکمش تنگ در آغوش گرفته بود، به آهستگی به عقب تکیه داد ریچارد، که کیالن را با
  .زد گرفت و با دست دیگرش ریچارد را محکم چنگ می از انگشتانش را گاز می

  ".نه قبل از اون. هر وقت تو بخواي": ریچارد قول داد

. کیالن از سرماي آن لرزید. رفته بودزده و سرد خود گ وحشت حقیقت وجودش نیز همزمان او را در آغوش یخ
  .آخرین افکارش درباره ریچارد بود. که باالخره به خواب رفت شدند تا این چشمانش براي مدتی طوالنی بسته نمی
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  فصل بیست و هشتم

  

ند او با ب ".خواي دست بردار اي که می ي دیگه امتحان کن، و از فکر کردن به پرنده یه دفعه": اي گفت مرد پرنده
  ".از اینجا بهش فکر کن": و انگشتش را در شکم ریچارد فرو کرد ".از اینجا نه": انگشتانش به سر ریچارد ضربه زد

وقتی که . هایش گذاشت ي کیالن به نشان فهمیدن، سري تکان داد و سوت را روي لب ریچارد با شنیدن ترجمه
ي باز و  اي، ریچارد و کیالن به محوطه مرد پرنده. اشتطبق معمول هیچ صدایی وجود ند. هایش باد کردند فوت کرد لپ

هایی که تهشان در  شکارچیانی که آنها را تا فضاي بازِ دشت اسکورت کرده بودند به نیزه. مسطح اطرافشان نگاه کردند
  .چرخید زمین علفزار فرو شده بود، تکیه داده بودند و سرهایشان با نگرانی می

ها و پرندگان کوچک دشت، هزاران هزار، روي سرِ جمع  یچ کجا، سارها، گنجشکناگهان به نظر رسید که از ه
شکارچیان در حالی که مثل تمام روز . کوچک پایین آمده، شیرجه زدند و از آسمان به طرف آنها سرازیر شدند

ر از پرندگان کوچکی شده بود که با هیجانی زیاد و دیوانه می اطراف آنها پرواز  وار در خندیدند، دوال شدند، هوا پ
ها روي زمین افتادند و در حالی که سرهاشان را با دستانشان پوشانده  شکارچی. آسمان از آنها تیره شده بود. کردند می

خندید  کیالن که می. هایش را به نشان ناامیدي و انزجار در حدقه گرداند ریچارد چشم. خندیدند بودند به شدت می
هایش گذاشت و دوباره و دوباره در آن فوت کرد  وار سوت خودش را به لب اي دیوانه رد پرندهم. صورتش را از او برگرداند
ها به  باالخره پرنده. ها را برگرداند ایش در اطرفش شناور بودند، نا امیدانه سعی داشت تا پرنده و در حالی که موهاي نقره

هایی که از خنده روي  فزار برگشت البته به جز شکارچیسکوت به عل. درخواست او اعتنا کرده و باري دیگر ناپدید شدند
  .غلتیدند زمین می

ما تمام روز رو تمرین . من تسلیم شدم": هایش را روي پشتش گذاشت اي نفس عمیقی کشید و دست مرد پرنده
اي هستی  ندهي پر ریچارد خشمگین، تو بدترین احضار کننده. کردیم، و حاال نتیجه همونیه که موقع شروع کارمون بوده

تونست این کارو با سه دفعه امتحان کردن یاد بگیره، اما توي باقی عمر تو هم نفس  یه بچه می. که من تا به حال دیدم
  ".»بیایید، اینجا غذا هست«. تنها چیزي که سوت تو میگه اینه. ست این کار بی فایده. کافی براي یاد گرفتن وجود نداره

اي که تو اسم بردي رو من هر چقدر که  هر نوع پرنده. کردم، جدي میگم می اما من داشتم به شاهین فکر"
  ".راست میگم. تونستم به سختی بهش فکر کردم می

ریچارد به آنها اخم کرد، اما آنها دست از خنده . ها باز هم بیشتر خندیدند وقتی که کیالن ترجمه کرد، شکارچی
روز تموم شده، گردهمایی به زودي برگزار . اي نداره فایده": اش زد ه سینهاي با آهی دستانش را ب مرد پرنده. برنداشتند

  ".شه می
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اگرچه هیچ . دار به هر حال سوت رو به عنوان هدیه نگه": هاي جستجوگرِ ناامید گذاشت او دستانش را دور شانه
ممکنه توي بعضی چیزا از  کنه، اما بذار این به عنوان یه یادآوري براي تو باشه که اگرچه تو وقت کمکی بهت نمی

  ".بیشتر مردم بهتر باشی، توي این کار حتی یه بچه از تو بهتره

همه . اي را قبول کرد ریچارد آهی کشید و با تکان سرش حرف مرد پرنده. ها از خنده ریسه رفتند شکارچی
  .وسایلشان را جمع کردند و به طرف دهکده به راه افتادند

  ".فهمم چرا اینطوري شد نمی. واقعاً. من تمام تالشم رو کردم" :ریچارد به طرف کیالن خم شد

  ".مطمئنم که تو تالشت رو کردي": کیالن نیشش را باز کرده و دست او را در دستش گرفت

توانست به یاد  ترین روزي بود که کیالن می روز در حال محو شدن بود، این روزِ ابري، روشن با اینکه روشنایی
. اگرچه بیش از همه طرز رفتار ریچارد با او، کمکش کرده بود. اش بهتر شود کرده بود تا روحیه بیاورد، و این کمک

ریچارد فقط بغلش کرده بود و . ریچارد بدون اینکه از او چیزي بپرسد به او فرصت داده بود تا از شب گذشته بهبود یابد
  .گذاشته بود در همان حال بماند

کرد،  نیفتاده بود، کیالن بیشتر از همیشه خودش را به ریچارد نزدیک احساس می با وجود اینکه هیچ اتفاق دیگري
او شب گذشته تقریباًیک . کرد این تنها وضعیت دشوار او را دشوارتر می. دانست که این چیز خوبی نیست اما همزمان می

که ریچارد او را در آخرین لحظه کیالن خوشحال بود . بزرگترین اشتباه تمام طول عمرش. اشتباه بسیار بزرگ کرده بود
  .کرد که کاش ریچارد این کار را نکرده بود همزمان، بخشی از وجودش آرزو می. عقب کشیده بود

دانست که ریچارد چه احساسی نسبت به او خواهد داشت، آیا او رنجیده  وقتی که امروز صبح بیدار شده بود، نمی
ي برهنه روي ریچارد دراز کشیده  حتی با اینکه او تمام شب را با سینه. شد میبود، یا از او متنفر  خواهد بود، عصبانی می

درحالی که . بست از خجالت پشتش را به ریچارد کرده بود هاي پیراهنش را می بود، وقتی که صبح داشت دکمه
به صبوري دوستی  دادند، به ریچارد گفته بود که هیچ کس هرگز دوستی ها را در جاي خودشان قرار می انگشتانش دکمه

او به ریچارد گفته بود که فقط امیدوار است روزي بتواند ثابت کند که دوستی خودش نیز به . که کیالن دارد، نداشته
  .همان خوبی اوست

تو زندگیت رو براي دفاع از . تو اعتمادت، زندگیت رو توي دستاي من گذاشتی. تو تا همین االن هم ثابت کردي"
  "تونم داشته باشم؟ بیشتري من می چه مدرك. من گذاشتی

داشت، از او به خاطر صبور  کیالن برگشت و در حالی که با تمام قدرت، خودش را در برابر میل بوسیدن او نگه می
  .بودنش تشکر کرد
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به هر حال باید اعتراف کنم که از این به بعد هرگز با همون نگاه قبلی به یه سیب نگاه ": ریچارد با لبخند گفت
  ".کنم نمی

به . این حرف باعث شده بود کیالن بخندد، تا حدي از روي خجالت، و آن دو با هم مدتی طوالنی خندیده بودند
توانست یک خار و باعث ناراحتیش باشد  طریقی این باعث شده بود که او احساس بهتري داشته باشد، و چیزي را که می

  .به دور بیندازد

ریچارد، ": دادند کیالن هم متوقف شد درحالی که بقیه به راهشان ادامه می. ایستادریچارد ناگهان در میان راه رفتن 
  "چی شده؟

  "!ي نور روي صورتم بود براي یه لحظه یه باریکه! خورشید": رسید ریچارد رنگ پریده به نظر می

  ".بینم ابره تنها چیزي که می": کیالن به طرف غرب چرخید

  ".بینم االن خودمم دیگه اونو نمی همونجا بود، یه شکاف کوچیک، اما"

  "کنی این معنی خاصی میده؟ فکر می"

اما از وقتی که زِد ابرها رو اونجا گذاشت این اولین باریه که من . دونم نمی": ریچارد سرش را به نشان نفی تکان داد
  ".شاید این چیز خاصی نباشه. حتی کوچکترین شکافی رو بین اونا دیدم

هنگامی که . رسید افتادند، صداي وهم آور بولداها از آن سوي علفزار مسطحِ بادزده به گوششان می آنها دوباره به راه
ضیافت همچنان ادامه داشت درست مثل تمام طول شب گذشته و امشب هم . به دهکده رسیدند هوا تاریک شده بود

ها با  ها؛ خیلی از بچه دادند، به جز بچه ه میي مردم هنوز با قدرت ادام همه. کرد تا گردهمایی پایان یابد ادامه پیدا می
 .اي این طرف و آن طرف خوابیده بودند زدند یا به آرامی در گوشه حالتی خواب آلود در اطراف قدم می

آنها مشغول خوردن غذایی بودند که توسط زنانی . شش ریش سفید روي سکویشان بودند و همسرانشان رفته بودند
کیالن آنها را دید . نی ویژه که تنها افرادي بودند که اجازه داشتند غذاي گردهمایی را آماده کنندشد؛ آشپزا ویژه آماده می

هاي دیگر در  این نوشیدنی قرمز بود و با تمام نوشیدنی. که یک نوشیدنی را براي هر کدام از ریش سفیدان ریختند
دیدند  دور، مثل اینکه آنها چیزهایی را می حالت بود، نگاهی نور و بی چشمان شش ریش سفید بی. ضیافت فرق داشت
  .کیالن سرمایی را در بدنش حس کرد. بینند که دیگران نمی

  .ارواح نیاکان ریش سفیدان همراه آنها بود
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وقتی که به نظر رسید از آنچه آنها گفتند راضی شده، سري تکان داد و آن شش . اي با آنها صحبت کرد مرد پرنده
ها و بولداها به شکلی تغییر کرد که  صداي طبل. ي ارواح به راه افتادند خط به طرف خانهنفر بلند شده و در یک 

اي با قدم هاي بلند به سمت آن دو برگشت، چشمانش مثل  مرد پرنده. کرد هایی روي پوست دست کیالن ایجاد می موج
  .همیشه هشیار و قوي بودند

  ".االن بریممن و ریچارد باید . حاال وقتشه": او به کیالن گفت

  ".؟ منم میام»من و ریچارد«منظورت چیه "

  ".تونی تو نمی"

  "چرا؟"

  ".چون یه گردهمایی فقط براي مردهاست"

  ".من راهنماي جستجوگرم، من باید براي ترجمه اونجا باشم"

ظاهراً  ".اما یه گردهمایی فقط مردونست": او تکرار کرد. اي با حالت ناراحتی، جا به جا شدند چشمان مرد پرنده
  .توانست دلیل بهتري بیاورد نمی

  ".خوب، این یکی یه زن هم خواهد داشت": اش زد کیالن دستهایش را به سینه

اي نگاه کرده و دوباره به طرف او برگشت و از لحن صداي کیالن فهمیده بود  ریچارد از صورت کیالن به مرد پرنده
  .اي کمی بیشتر به کیالن نزدیک شد و صدایش را پایین آورد رندهمرد پ. که خبري است، اما تصمیم گرفت دخالتی نکند

  ".کنیم، باید مثل اونا باشیم وقتی که ما با ارواح مالقات می"

  "تونید لباس بپوشید؟ کنی اینو به من بگی که شما نمی داري سعی می": چشمان کیالن باریک شدند

ل نقاشی بشیم" :اي نفس عمیقی کشید و با حرکت سر تایید کرد مرد پرنده و باید با گ."  

  ".من اعتراضی ندارم": او سرش را باال گرفت "خوبه،": کیالن گفت

خب، جستجوگر چطور؟ شاید بخواي از اون بپرسی که در مورد این کارِ تو چه ": اي کمی به عقب برگشت مرد پرنده
  ".نظري داره
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باید یه چیزي رو ": و بعد به طرف ریچارد چرخیداي نگاه کرده  کیالن براي مدتی طوالنی به چشمان مرد پرنده
ي ریش  کنه، بعضی اوقات از طرف ارواح و به واسطه وقتی که کسی درخواست یک گردهمایی می. برات توضیح بدم

اگه تو . کنن پرسن، تا مطمئن بشن که اون افراد با نیت خوب و خیرخواهانه این کارو می سفیدها از اون فرد سواالتی می
ممکنه تو رو ......... رو به شکلی جواب بدي که یکی از ارواح پیشینیان اون رو ناشایست یا خالف حقیقت بدونهسوالی 
  ".ریش سفیدها نه، خود ارواح. بکشن

  ".من شمشیر رو دارم": ریچارد به او یادآوري کرد

با چیزي غیر از خودت . کنیخواي باید مثل ریش سفیدها رفتار  اگه تو یه گردهمایی می. نه، اونو نخواهی داشت"
ل روت نقاشی شده باشه نه می. با ارواح روبرو نشی تونی شمشیر حمل کنی، نه لباسی داشته باشی و باید با گ."  

اگه من اونجا نباشم که ترجمه کنم، ": اش انداخت کیالن نفس عمیقی کشید و مقداري از موهایش را پشت شانه
من باید . اونوقت رال پیروز میشه. فهمی جواب بدي، کشته بشی سوالی که نمی تونی به ممکنه فقط بخاطر اینکه نمی
کنه و  اي کج خلقی می مرد پرنده. تونم هیچ لباسی بپوشم اما اگه من اونجا باشم، منم نمی. اونجا باشم که ترجمه کنم

  ".دادن این کار منع کنی اون امیدواره که تو منو از انجام. کنی باره چی فکر می خواد بدونه که تو در این می

کنم که تو مصمم و ملزم هستی که به هر  من فکر می": ریچارد دست به سینه ایستاده و در چشمان او نگریست
  ".ي ارواح دربیاري طریقی شده لباسات رو توي خونه

بگیرد تا  اش را گاز کیالن مجبور بود لب پایینی. هاي لب ریچارد به باال چرخیدند و چشمانش درخشیدند گوشه
  .کرد اي با گیجی از یکی به دیگري نگاه می مرد پرنده. اش را بگیرد جلوي خنده

. و بیخود امیدوار نشو. این قضیه جدیه! ریچارد": شد گفت اي بلندتر می کیالن با لحنی که به حالت هشدار گونه
  ".اونجا هوا تاریکه

  .اش را بگیرد توانست جلوي خنده کیالن هنوز به سختی می

من درخواست ": اش را به دست آورد اي برگشت صورتش دوباره حالت جدي وقتی که ریچارد به طرف مرد پرنده
  ".گردهمایی کردم و اونجا به کیالن نیاز دارم

اي که رسیدید، خط  شما دو تا از لحظه": اي با شنیدن ترجمه تکانی خورد کیالن تقریباًتوانست ببیند که مرد پرنده
  ".بجا کردیدقرمزهاي منو جا

  ".چرا حاال باید قضیه فرقی بکنه؟ بیاید بریم": او با صداي بلند نفسی کشید
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هاي  اي به راه افتادند که آنها را در میان گذرگاه کیالن و ریچارد شانه به شانه به دنبال شبح سیاه و سفید مرد پرنده
دست ریچارد دست او را . پیچید سمت دیگر میاو چند دفعه به راست چرخیده و بعد به . کرد تاریک دهکده هدایت می

. در مورد اینکه با هشت مرد برهنه بنشیند. داد در این مورد مضطرب بود کیالن خیلی بیشتر از آنچه نشان می. پیدا کرد
تشان اکنون زمانی نبود که بگذارند همه چیز از دس. خواست بگذارد تا ریچارد بدون او به گردهمایی برود اما او اصالً نمی

  .آنها خیلی سخت کار کرده بودند؛ زمان خیلی کوتاه بود. برود

  .اش را بر چهره گذاشت گیري او نقاب اعتراف

اي آنها را از میان درِ کوچکی به اتاقی در یک ساختمان کنار  ي ارواح برسند، مرد پرنده قبل از آنکه آنها به خانه
هایی خالی به جلو زل زده  چهار زانو روي زمین نشسته بودند و با نگاه دیگر ریش سفیدان آنجا بودند و. ي ارواح برد خانه
ي سفالی  اي یک میز کوچک و دو کاسه مرد پرنده. کیالن به طرف سویدلین لبخندي زد، اما او جوابی نداد. بودند

  .برداشت

  ".تا اون موقع صبر کنید. وقتی که اسمتون رو صدا زدم، بیرون بیاید"

هایش را با خودش برداشت و به زور از پهلو از در خارج شد، همزمان کیالن به ریچارد  ت و کاسهاي نیمک مرد پرنده
اي نام کالدوس، و بعد از مدتی نام تک تک ریش سفیدان را به نوبت  بعد از مدتی مرد پرنده. گفت که او چه گفته است

. ی نشان نداد که متوجه حضور آنها در آنجاستسویدلین با آنها صحبتی نکرد و حت. سویدلین آخر از همه رفت. صدا زد
  .ارواح در چشمان او بودند

کیالن به کف پوتینش ناخنک زد و سعی . کیالن و ریچارد ساکت در اتاق خالی و تاریک نشسته و منتظر شدند
  .دتوانست به چیز دیگري فکر کن داشت در مورد چیزي که خودش را به آن ملزم کرده فکر نکند، اما هنوز نمی

او خودش مدافع ریچارد . شد اما او از نیرویش جدا نمی. ریچارد بدون شمشیرش، بدون حمایت آن، بی دفاع بود
دانست که اگر  آنقدر می. اگرچه او از این حرفی نزده بود، اما این دلیل دیگري بود که او مجبور بود در آنجا باشد. شد می

خودش را . اینگونه بشودحتماً  کرد که او مراقبت و نظارت می. ه ریچاردمرد، ن افتاد این او بود که می اتفاق بدي می
  .ریچارد بلند شد. اي نام ریچارد را صدا زد او شنید که مرد پرنده. محکم و استوار کرد و در شخصیت خودش فرو رفت

خوشحالم که تو هم . ماگه نکنه، توي دردسر بزرگی میافتی. بیا امیدوار باشیم که این روش کار بکنه": ریچارد گفت
  ".اونجا کنار من هستی

  .این یک اخطار بود، تا کیالن گوش به زنگ باشد
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خوان به ما  اونا می. فقط یادت باشه ریچارد، اینا حاال مردمی هستن که ما بهشون تعلق داریم": کیالن سر تکان داد
  ".کنن کمک کنن؛ اونا نهایت تالششون رو می

گرفته و منتظر نشست، تا اینکه نامش صدا زده شد، بعد به بیرون و داخل هواي سرد و کیالن زانوهایش را در بغل 
توانست  کیالن در تاریکی می. ي ارواح، روي نیمکت کوچک نشسته بود اي کنار دیوارِ خانه مرد پرنده. تاریک شب رفت

هایی روي تمام بدنش نقاشی شده  ها و مارپیچ هاي باریک، حلقه عالئمی با خطوط شکسته، خط. ببیند که او لخت است
ها روي دیوار کوتاهی در آن نزدیکی نشسته بودند و  مرغ. اش ریخته بودند هاي برهنه ایش روي شانه بودند، موهاي نقره

ها و شمشیر ریچارد در کنار پاي  هاي گرگ، لباس پوست. اي ایستاده بود یک شکارچی نزدیک مرد پرنده. کردند نگاه می
  .ودنداو روي زمین ب

  ".هات رو در بیار لباس": اي گفت مرد پرنده

  "این براي چیه؟": کیالن به شکارچی اشاره کرده و پرسید

برن تا مردم ببینن که ما در گردهمایی  اونا رو به سکوي ریش سفیدها می. ها رو ببره اون اینجاست تا لباس"
  ".ن که گردهمایی داره تموم میشهگردونه، تا مردم بفم ها رو برمی قبل از طلوع اون لباس. هستیم

  ".خب بهش بگو روشو برگردونه"

ي کمربندش را محکم گرفته و با حرکتی  کیالن زبانه. اي به شکارچی دستور داد و او رویش را برگرداند مرد پرنده
  .اي نگاه کرد او مکث کرده و به مرد پرنده. اش آزاد کرد سریع آن را از گیره

امشب، من هم نه مرد . تو یکی از مردم گلی هستی. ند، امشب تو نه زن هستی و نه مردفرز": مرد به آرامی گفت
  ".من یه راهنماي ارواح هستم. هستم و نه زن

هواي سرد شب را روي پوست . اي ایستاد هایش را درآورده و جلوي مرد پرنده کیالن با تکان سرش قبول کرد، لباس
ل سفید داخل یکی از ظرفاي یک  مرد پرنده. کرد اش حس می برهنه دستش در جلوي کیالن . ها برداشت مشت پر از گ

. رغم چیزي که خود مرد گفته بود، به وضوح درمورد انجام این کار مضطرب بود علی. کیالن منتظر ماند. متوقف شد
  .دیدن یک چیز بود و لمس کردن کامالً یک چیز دیگر

ل خیس را روي . و آن را محکم روي شکمش گذاشت کیالن دستش را دراز کرده و دست او را گرفت، برخورد گ
  .بدنش احساس کرد

  ".انجامش بده": او دستور داد
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. ي ریش سفیدانِ نقاشی شده نشست اي در حلقه مرد پرنده. وقتی که تمام شد، آنها در را باز کرده و به داخل رفتند
هاي درهم و پیچیده به طور مورب روي  د در شکلخطوط سیاه و سفی. کیالن رو به روي او در کنار ریچارد نشست

هایی که قبال روي  جمجمه. ي آنها براي ارواح به صورت زده بودند ماسکی که همه. صورت ریچارد نقاشی شده بودند
پشت سر کیالن، درون اجاق، آتش کوچکی به آهستگی . قفسه بودند، حاال در وسط دایره مرتب چیده شده بودند

ریش سفیدها با نگاهی ثابت به جلو خیره شده بودند و به طور . کرد جیب و تندي در هوا پخش میسوخت و بوي ع می
اي که به دورها  چشمهاي مرد پرنده. خواندند توانست بفهمد، زیر لب می منظم و آهنگین کلمات و وردهایی را که او نمی

  .درِ اتاق خود به خود بسته شد. کرد باال آمد نگاه می

در . ا وقتی که ما کارمون تمام بشه، تا نزدیک سحر، هیچ کس بیرون نمیره، هیچ کس داخل نمیاداز حاال، ت"
  ".ي ارواح مسدود شده بوسیله

اي یک سبد  مرد پرنده. لرزشی از ستون فقراتش باال رفت. چشمان کیالن دور اتاق را گشتند ولی هیچ چیزي ندیدند
ي کوچکی را بیرون آورد، بعد سبد را به  او قورباغه. را داخل آن کرد حصیري که در نزدیکش بود را برداشته و دستش

. ي خودشان اي برداشته و شروع کردند به مالیدن پشت آن به پوست جلوي سینه هرکدام قورباغه. ریش سفید بعدي داد
  .اي نگاه کرد وقتی که سبد به او رسید، آن را بین دستانش گرفته و به مرد پرنده

  "کنیم؟ می چرا این کارو"

اي روي پشتشون دارن که باعث میشه  اونا ماده. هاي قرمزِ ارواح هستند و پیدا کردنشون خیلی سخته اینا قورباغه"
  ".دنیاي اطرافمون رو فراموش کنیم و به ما اجازه میده تا ارواح رو ببینیم

من باید همیشه نیروي . م هستمگیر ه ریش سفید محترم، ممکنه که من یکی از مردم گلی باشم، اما یه اعتراف"
  ".اگه من این دنیا رو فراموش کنم، ممکنه نتونم این کارو بکنم. خودم رو کنترل کنم

هاي روي تو که چشمانشون رو باز  اونا تو رو دیدن، نشانه. ارواح با ما هستن. االن، براي برگشتن خیلی دیره"
کشنش و روحش رو  نجا کسی باشه که اونا رو نبینه، اونا میاگه ای. تونی اینجا رو ترك کنی تو نمی. کنه دیدن می
تو فقط مجبوري که تمام تالشت رو بکنی تا . تونم کمکی بهت بکنم کنم، اما نمی من مشکل تو رو درك می. دزدن می

. بپردازیم این بهایی هست که ما باید. اگه نتونی این کارو بکنی، بنابراین یکی از ما از دست میره. نیروت رو نگه داري
خواي دارکن رال رو متوقف کنی، اون رو  اگه می. ت رو داخل سبد باقی بگذار خواي بمیري، پس قورباغه اگه تو می

  ".بردار

وقتی که سبد را . ي عبوس و ترسناك مرد نگاه کرد، بعد دستش را داخل سبد برد کیالن با چشمان متعجب به چهره
او آب دهانش . زد خورد و لگد می باید چه کار بکند، قورباغه داخل دستش تکان میگفت که  داد و به او می به ریچارد می
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هایش، تنها جایی از بدنش که هیچ  اش، درست بین سینه را به سختی قورت داد و پشت سرد و لزج قورباغه را به سینه
ي لزج قورباغه به پوست او  که ماده جایی. اش کشید وار به سینه عالمتی نقاشی نشده بود، مالید و مثل بقیه آن را دایره
ز گز صداي بولداها . این حس در تمام بدنش پخش شد. وجود داشت 1مالیده شده بود احساس انقباضی همراه با حس گ

رسید چیزي غیر از صداي آنها در جهان وجود  هایش باال رفته و طنین انداختند تا جایی که به نظر می ها در گوش و طبل
در ذهنش، نیرویش را نگه داشته بود، آن را خیلی محکم چسبیده بود، روي . لرزید ها می با صداي ضربهبدنش . ندارد

شود  کنترل آن تمرکز کرده بود؛ و بعد در حالی که امیدوار بود این کافی بوده باشد، احساس کرد که بی مقصد شناور می
  .رود و می

هشیاریش موج . اي اتاق از جلوي چشمان او به کنار لغزیدنددیواره. هر کس دست نفري را که در کنارش بود گرفت
احساس کرد که به . گرفت رفت و اوج می داشت، مانند امواج کوچک روي یک حوض، شناور بود، باال و پایین می برمی

شان ها درخ جمجمه. چرخند هاي وسط اتاق می کند و دور تا دور جمجمه اي شروع به چرخش می همراه دیگران در دایره
. شدند آنها همگی به داخل یک خأل نرمِ از نیستی بلعیده می. ي تمام افراد داخل حلقه را روشن کردند شدند و چهره

  .چرخید ستونهاي نور از وسط حلقه با آنها می

  .کیالن با وحشت شناخت که آنها چه چیزي هستند. از همه طرف اشکالی نزدیک شدند

  .اي موجودات سایه

او باید از ریچارد محافظت . ادي بکشد، نفسش در گلویش گیر کرده بود، دست ریچارد را فشردتوانست فری نمی
اما بدنش حرکت . او سعی کرد تا بلند شود و خودش را روي ریچارد بیندازد تا آنها نتوانند او را لمس کنند. کرد می
او تقال کرد، تالش . اي روي او بودند ههاي موجودات سای هاست، دست با وحشت فهمید که این به خاطر دست. کرد نمی

آیا آنها او را کشته بودند؟ آیا او مرده . ذهنش از وحشت به کار افتاده بود. کرد تا بلند شود، تا از ریچارد محافظت کند
 موجودات. اي به او خیره شده بودند توانست حرکت کند؟ موجودات سایه بود؟ حاال او چیزي بیشتر از یک روح نبود؟ نمی

  .هاي مردم گلی چهره. اینها داشتند. اي صورتی نداشتند سایه

او نفسی کشید و وحشت را . آنها ارواح نیاکان بودند. اي نبودند با موجی از آسودگی فهمید که آنها موجودات سایه
  .عقب زد و خودش را آرام کرد

  "چه کسی این گردهمایی رو احضار کرده؟"

                                                           
١ :Tingle )رود، در هنگام بازگشت  دقيقا همان حسي كه وقتي پاي آدم خواب مي. حس خارش خفيف همراه با نوعي سوزش

 .)شود به پا در آن ايجاد مي احساس
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جان،  صداي توخالی، یکدست و بی. هماهنگ با هم. ي آنها همه. دندز این صداي ارواح بود که حرف می
  .کرد اي بود که حرکت می اما این دهان مرد پرنده. تقریباًنفسش را بند آورد

  "چه کسی این گردهمایی رو احضار کرده؟": آنها تکرار کردند

  ".ریچارد خشمگین. این مرد احضار کرده، این مرد کنار من": کیالن گفت

  .بین ریش سفیدها لغزیدند و در وسط حلقه جمع شدندآنها 

  ".دستش رو رها کنید"

ارواح در مرکز حلقه چرخیدند؛ بعد ناگهان، به سرعت به صف شدند و . کیالن و سویدلین دست ریچارد را ول کردند
  .از میان بدن ریچارد عبور کردند

کردند، از  ته و در حالی که ارواح از او عبور میریچارد به تندي نفسش را به داخل کشید و سرش را به عقب انداخ
  .درد فریاد کشید

  . هاشان را بسته بودند تمام ریش سفیدان چشم. ارواح همگی پشت سر ریچارد شناور بودند. کیالن باال پرید

  "!ریچارد"

  ".من خوبم. چیزي نیست": اي گفت او با تالش و با صداي گرفته. سر ریچارد دوباره به پایین برگشت

  .کشد اما به وضوح معلوم بود که هنوز درد می

هاي آنان شدند، هر دوي ارواح و ریش سفیدان در  ارواح در اطراف حلقه، پشت ریش سفیدها چرخیدند، بعد وارد بدن
چشمانشان . اي نرم و بدون انتهاي مشخصی در اطرافشان داد این به ریش سفیدها هاله. یک زمان و یک مکان بودند

  .باز شد

  "چرا ما رو احضار کردي؟": اي با صداي تهی و موزون ارواح پرسید مرد پرنده

خوان بگی که  اونا می": اي نگه داشته بود، کمی به طرف ریچارد متمایل شد کیالن که چشمانش را روي مرد پرنده
  "چرا این گردهمایی رو احضار کردي؟

  .ده بودند بهبود یابدریچارد چند نفس عمیق کشید تا از بالیی که آنها سرش آور
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ي جادویی رو پیدا کنم، قبل از اینکه دارکن رال اونو پیدا  من این گردهمایی رو احضار کردم چون باید یه وسیله"
  .هاي او را ترجمه کرد کیالن حرف ".قبل از اینکه بتونه ازش استفاده کنه. کنه

  "تو چند نفر رو کُشتی؟": سویدلین با صداي ارواح پرسید

  ".دو نفر": بدون تامل جواب داد ریچارد

  "چرا؟": هجانلت با صداي ترسناك ارواح پرسید

  ".تا نذارم منو بکشن"

  "هر دو نفر رو؟"

  ".دومی رو کشتم تا از دوستی محافظت کنم. نفر اول رو براي دفاع از خودم کشتم": اي فکر کرد ریچارد لحظه

  "ده؟ ع از یک دوست به تو حق کشتن میکنی دفا تو فکر می": این بار دهان آربرین حرکت کرد

  ".بله"

  "حتی اگه اون شخص براي دفاع از جون دوست خودش بخواد دوست تو رو بکشه؟"

  "منظور از این سواال چیه؟": ریچارد نفس عمیقی کشید

 ي تو، اینکه فکر میکنی عادالنه هست در دفاع از یک دوست کسی رو بکشی، پس اگر منظور اینه که طبق عقیده"
اون هم کارش عادالنه . اون فرد هم براي دفاع از دوستی در حال کشتن باشه، اون هم حق کشتن دوست تو رو داشته

  "کنه، این طور نیست؟ از اونجایی که اون هم این حق رو داشته، این مطلب حق تو رو خنثی می. بوده

  ".ها جواب ندارن ي سوال لزوما همه"

  ".و دوست داشته باشی، ندارنها جوابی که ت ي سوال شاید همه"

  ".شاید"

چشم تمام ریش سفیدها، همان . شود کم عصبانی می توانست بفهمد که او کم کیالن از روي لحن صداي ریچارد می
  .ارواح، روي ریچارد بود

  "تو از کشتن این مرد لذت بردي؟"
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  "کدوم یکی؟"

  ".اولی"

  ".نه"

  ".دومی"

  "ها چیه؟ هدف از این سوال": ي ریچارد منقبض شدند هاي چانه ماهیچه

  ".ها دالیل متفاوتی براي پرسیده شدن دارن ي سوال همه"

  "ها ندارند؟ ها دالیل ربطی به سوال و بعضی وقت"

  ".به سوال جواب بده"

  ".فقط در صورتی که شما اول دلیل اون رو به من بگید"

  "رو بپرسیم؟ما باید دالیلتون . تو به اینجا اومدي تا از ما سواالتی بپرسی"

  ".کنید رسه که دارید این کارو می به نظر می"

  ".دیم به سوال ما جواب بده وگرنه ما به سوالت جواب نمی"

  "دید که به سوال من جواب بدید؟ و اگه من به شما جواب بدم، قول می"

ا اینکه گردهمایی به سوال جواب بده ی. ما اینجا هستیم چون احضار شدیم. ما اینجا نیومدیم که معامله کنیم"
  ".تمومه

من . آره": ریچارد در حالی که به باال و فضاي تهی خیره شده بود، نفس عمیقی کشید و به آرامی آن را بیرون داد
اي اونو  اگه به شکل دیگه. طرز کار اون جادو این طوریه. به خاطر جادوي شمشیر حقیقت، از کشتن اون لذت بردم

  ".بردم لذت نمیکشته بودم، بدون شمشیر، ازش 

  ".نا مربوطه"

  "چی؟"
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براي دفاع از یک . پس حاال تو دو دلیل براي کشتن مرد دوم ارائه دادي. جواب مربوطه» بردم«. نا مربوطه» اگر«"
  "کدوم یکی دلیل واقعی بود؟. دوست و براي اینکه ازش لذت بردي

  ".اطر شمشیر ازش لذت بردممن اون رو کشتم تا از زندگی یک دوست محافظت کنم، و به خ. هر دو"

اگر براي دفاع از دوستت نیاز نبود کسی رو بکشی چی؟ اگر در تشخیصت اشتباه کرده باشی چی؟ اگر جون "
  "دوستت حقیقتا در خطر نبوده چی؟

  .او قبل از ترجمه کردنِ آن، مدتی مکث کرد. کیالن از شنیدن این سوال منقبض شد

من واقعاً معتقد بودم که زندگی دوستم در خطره، بنابراین من . یت نیستبه نظر من کردار به اهمیت قصد و ن"
به نظر . من فقط یه لحظه براي عکس العمل فرصت داشتم. دونستم خودم رو براي کشتن در دفاع از اون، بر حق می

کسی که من  کنن که من در کشتن دچار اشتباه شدم، یا اگر ارواح فکر می. من شک و تردید مساوي با مرگ اون بود
بعضی مشکالت راه حل واضحی . کشتم ممکنه بر حق بوده، و این حق منو باطل کرده، بنابراین ما باهم تفاهم نداریم

همونطور . من مجبور بودم با قلبم عمل کنم. شون در اختیار آدم نمیذارن بعضی مشکالت وقت کافی براي تحلیل. ندارن
کشم تا از کشته شدن  من می. »کشه کنه که عادالنه می قاتلی فکر می هر«که یه مرد باهوش یه بار به من گفت، 

کنید که این اشتباهه، همین االن به من بگید تا بتونیم  اگه شما حس می. گناه جلوگیري کنم خودم یا یه دوست یا یه بی
  ".هایی که الزم دارم هاي دردناك رو تموم کنیم، و من بتونم برم دنبال جواب این سوال

کسی . ها نیستن تو گفتی که به نظرت اعمال به مهمی نیت. نطور که گفتیم، ما اینجا نیستیم که معامله کنیمهمو"
  "بوده که تو قصد کشتنش رو داشتی ولی اون رو نکشتی؟

  .سوزاند کرد که گویی صدا پوستش را می صداي آنها دردناك بود؛ کیالن احساس می

کردم مجبور به این کارم،  من گفتم که من کُشتم چون فکر می. کردید شما مفهوم چیزي رو که گفتم بد برداشت"
نه اینکه . مرد کردم قصد اون کشتن دوستمه، بنابراین فکر کردم که مجبورم کاري بکنم وگرنه دوستم می اینکه فکر می

  ".ستم اونا رو بکشمخوا احتماالً یه لیست طوالنی از افرادي وجود داره که یه زمانی من می. نیت من برابر عمل هست

  "خواستی، چرا این کارو نکردي؟ اگه تو می"

براي بعضی موارد، من واقعا حقی نداشتم، این قصد فقط یه بازي ذهنی بوده، یه تخیل براي . به دالیل زیادي"
تونستم بدون  کردم بر حق هستم، ولی می براي بعضی دیگه، با اینکه من احساس می. خنثی کردن نیش یک عدالت

  ".ها، خب معلوم شد که من اونا رو نکشتم بعضی. شتن فرار کنمک
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  "پنج ریش سفید؟"

  ".درسته": ریچارد نفسی کشید

  ".اما تو قصدش رو داشتی"

  .ریچارد جواب نداد

  "این مورد جایی بود که قصد برابر عمل بود؟"

شتم تقریباًهمون اندازه من رو آزار اینکه من قصدش رو دا. در قلبم، بله": ریچارد آب دهانش را به سختی پایین داد
  ".میاورد داد که خود کشتن من رو به درد 

  ".پس به نظر میاد که ما خیلی هم مفهوم چیزي که گفتی رو اشتباه نفهمیدیم"

  "پرسید؟ چرا شما این سواال رو از من می": توانست اشکها را در چشمان ریچارد ببیند کیالن می

  "واي؟خ چرا تو شیء جادویی رو می"

  ".براي متوقف کردن دارکن رال"

  "کنه؟ و بدست آوردن این شیء چطور اون رو متوقف می"

چون ": اش به پایین رفت قطره اشکی از گونه. او فهمیده بود. چشمانش درشت شدند. ریچارد کمی به عقب برگشت
من این شکلی . میره اون می": ن گفتاو زمزمه کنا "اگه من به اون شیء دست پیدا کنم و اون رو از رال دور نگه دارم،

  ".کشم اون رو می

  ".خواي، کمک ما به تو براي کشتن یه نفر دیگه هست پس چیزي که تو واقعاً از ما می"

  .ریچارد فقط با سر تایید کرد. صداي آنها در تاریکی اطراف کیالن منعکس شد

کنی منصفانه  فکر نمی. ت کمک در کشتن رو داريتو از ما درخواس. ها رو پرسیدیم براي همین ما از تو این سوال"
  "کنیم؟ باشه که ما بدونیم به چه کسی در تالشش براي کشتن کمک می

  .او چشمانش را بست ".فکر کنم همینطوره": غلطید عرق از صورت ریچارد به پایین می

  "خواي این مرد رو بکشی؟ چرا تو می"
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  ".به دالیل زیادي"

  "رو بکشی؟خواي این مرد  چرا تو می"

چون اگه . اي رو هم شکنجه کرده و کشته چون اون افراد زیاد دیگه. چون اون پدر من رو شکنجه کرد و کشت"
این تنها راه . کشه کنه و می اي رو هم شکنجه می چون اگه اونو نکشم، افراد زیاد دیگه. کشه من اونو نکشم، اون منو می

  ".من انتخابی غیر از کشتن اون ندارم. صحبت کرد نمیشه با اون با استدالل. متوقف کردن اونه

 ".شه با صداقت جواب بده، یا این گردهمایی تموم می. روي سوال بعدي با دقت فکر کن"

  .ریچارد با تکان سر قبول کرد

  "خواي این مرد رو بکشی؟ هاي دیگه هست؟ چرا تو می ي دلیل چه دلیلی، باالتر از همه"

چون، اگه من اونو نکشم اون ": باالخره زمزمه کنان گفت. و دوباره چشمانش را بست ریچارد به پایین نگاه کرده
  ".کشه کیالن رو می

  .قطرات اشک از صورتش به پایین سرازیر بودند

. او به سختی توانست خودش را وادار به ترجمه کند. اي به شکمش خورده باشد کیالن حس کرد که گویی ضربه
کیالن از ارواح به خاطر کاري که با . ي جسمی یچارد برهنه نشسته بود، و نه فقط برهنهر. سکوتی طوالنی برقرار شد

. کرد، آشفته حال بود کیالن در ضمن عمیقاً به خاطر کاري که خودش با ریچارد می. ریچارد کرده بودند عصبانی بود
  .شار، پري شب، حق داشت

  "کردي تا این مرد رو بکشی؟ یها نبود، تو باز هم تالش م اگه کیالن یکی از انگیزه"

  ".من هم به شما گفتم. شما دلیلی که از همه مهمتر بود رو پرسیدید. البته"

  "گردي چیه؟ شیء جادویی که تو دنبالش می": آنها ناگهان پرسیدند

  "این یعنی اینکه شما با دالیل من براي کشتن موافقت کردید؟"

شیء جادویی که . اگه بتونیم. ون تصمیم گرفتیم به سوال تو جواب بدیمبه این معنیه که ما بنا به دالیل خودم. نه"
  "گردي چیه؟ به دنبالش می

  ".ي اوردن یکی از سه جعبه"
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ما اجازه نداریم به این سوال ": کشیدند وقتی که کیالن ترجمه کرد، ارواح ناگهان زوزه کشیدند، مثل اینکه درد می
  ".این گردهمایی تموم شده. شدنهاي اوردن وارد بازي  جعبه. پاسخ بدیم

دید که  شما به دارکن رال اجازه می": ریچارد روي پاهایش پرید. چشمان ریش سفیدها شروع به بسته شدن کرد
  ".تمام اون افراد رو بکشه، اون هم وقتی که قدرت کمک کردن دارید

  ".بله"

ما رو؟ شما ارواح نیاکان مردم ما نیستید، ي ش دید نوادگان شما رو بکشه؟ خون و گوشت زنده شما بهش اجازه می"
  ".شما ارواح خیانت کارید

  ".درست نیست"

  ".پس به من بگید"

  ".اجازه داده نشده"

  "دید یه سوال دیگه بپرسم؟ به من اجازه می. ما رو بدون کمکتون ترك نکنید! کنم خواهش می"

 ".اي بپرس فکر کن و سوال دیگه. نوعهاین مم. هاي اوردن رو فاش کنیم ما اجازه نداریم تا مکان جعبه"

هایی که روي  نمادها و شکل. چشمانش را با نوك انگشتانش مالید. ریچارد پایین نشست و زانوانش را باال کشید
او صورتش را در دستانش . شدند شبیه نوعی جانور وحشی به نظر برسد همه جاي بدنش نقاشی شده بودند، باعث می

  .اگهان به سرعت باال آمدسرش ن. گذاشت و فکر کرد

  "اي هم هست؟ هاي دیگه محدودیت. ها کجا هستن تونید به من بگید که جعبه شما نمی"

  ".بله"

  "چندتا از جعبه ها رو رال االن داره؟"

  ".دو تا"

جا ها ک شما همین االن فاش کردید که دو تا از جعبه": به آنها یادآوري کرد. او به آرامی به ریش سفیدها نگاه کرد
  "یا شاید این فقط یه برداشت شخصی از یه مفهومه؟. این ممنوعه. هستن

  .سکوت



                           

  قانون اول جادوگري: شمشیر حقیقت                     
  کتاب سایت کرم ي کاري از تیم ترجمه                        

  

  

  ۴١١  

  ".سؤالت رو بپرس. این اطالعات محرمانه ممنوع نیستن"

دونه آخرین جعبه  تونید به من بگید که چه کسی می می": ریچارد مثل سگی در حال بو کشیدن به جلو خم شد
  "کجاست؟

او این رفتار ریچارد را که موضوع را از . داند ن االن هم جواب این سوال را میزد که ریچارد همی کیالن حدس می
  .شکافد، دیده بود اي دیگر می زاویه

دونیم، اما  دونیم، و اسم چند نفر دیگه در اون نزدیکی که خبر دارن رو می ما اسم شخصی که جعبه رو داره می"
  ".این ممنوعه. ها رو به تو بگیم خواهد بود که جاي جعبهتونیم این اسامی رو به تو بگیم، چون مثل این  نمی

تونید به من اسم کسی رو بگید، غیر از رال، که مالک جعبه نباشه و در اون نزدیکی نباشه، اما بدونه جعبه  پس، می"
  "کجاست؟

تو بگیم این اگه ما اسم اون رو به . دونه که جعبه کجاست اون زن می. تونیم اسم ببریم یک نفر هست که ما می"
دیگه بستگی به خودت . این مجازه. کنه، فقط به سمت اون زن هدایت میکنه کار تو رو به طرف جعبه راهنمایی نمی

  ".داره، نه ما، که هر اطالعاتی رو که نیاز داري به دست بیاري

  ".اون چه کسیه؟ اسم اون زن رو بگید": پس سوال من اینه

ریش سفیدها فقط با شنیدن اسمی . او ترجمه نکرد. ند، کیالن با تکانی منجمد شدوقتی که آنها نام را به زبان آورد
  .که بلند گفته شده بود، لرزیدند

  "کیه؟ اسمش چیه؟": ریچارد از او پرسید

  .کیالن به باال و به او نگاه کرد

  ".ما از همین االن مرده به حساب میایم": زمزمه کنان گفت

  "چرا؟ اون کیه؟"

  ".هستش 2، شوتا1اون زنِ افسونگر": ته و در خودش فرو رفتکیالن عقب نشس

                                                           
 Witch Woman ها  ها و ساحره هاي جادويي زيادي داشته و به كلي متمايز از جادوگر زنان افسونگر زناني هستند كه قدرت( ١

  .)كند هاي آنان را بيشتر بيان مي ي داستان نويسنده جزئيات و ويژگي در ادامه. باشند مي
2 Shota 
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  "دونی که اون کجاست؟ و تو می"

  ".1توي آگادن ریچ": ابرویش از وحشت چین خورده بود. داند کیالن با حرکت سر فهماند که می

کنه  هم جرأت نمیحتی یه جادوگر ": دهند ي زهر می اي این کلمات را زمزمه کرد، مثل اینکه آنها مزه او به گونه 
  ".اونجا بره

  .لرزیدند نگاه انداخت ي او بررسی کرده و به ریش سفیدان که می ریچارد سیماي ترس را در چهره

فهمیم که جعبه  ریم، و می پس ما به آگادن ریچ، پیش این زن افسونگر، شوتا می": او با صداي صافی گفت
  ".کجاست

کنیم، زندگی نوادگان ما به تو بستگی  راي تو آرزوي سرنوشتی خوب میما ب": اي گفتند ارواح از طریق مرد پرنده
  ".داره

من تمام تالشم رو براي متوقف کردن رال و براي . از شما به خاطر کمکتون متشکرم، ارواح محترم": ریچارد گفت
  ".کمک به مردممون، انجام میدم

شرایط و قواعد اون باهاش برخورد کنی، شکست  اگه طبق. این روش دارکن راله. تو باید از مغزت استفاده کنی"
تو باید رنج بکشی، همونطور که مردم ما رنج خواهند کشید، همونطور که مردمان . این کار آسون نخواهد بود. خوري می

و به احتمال زیاد بازهم، هنوز شکست . دیگه رنج خواهند کشید، قبل از اینکه حتی شانسی براي موفقیت داشته باشی
  ".اخطار ما رو جدي بگیر، ریچارد خشمگین. خورد خواهی

  ".من قول میدم که نهایت تالشم رو بکنم. مونه چیزهایی رو که شما گفتید یادم می"

: آنها مدتی صبر کردند ".اي هم هست که به تو میگیم چیز دیگه. کنیم پس ما صداقت این قولت رو آزمایش می"
  ".ردهگ اون دنبال تو می. دارکن رال اینجاست"

  .ریچارد کنار او بلند شد. کیالن با عجله ترجمه کرده و به باال پرید

  "کنه؟ اون االن اینجاست؟ کجاست، داره چه کار می! چی"

  ".کشه اون داره مردم رو می. اون در مرکز دهکده هست"

                                                           
1 Agadden Reach 
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باید شمشیرم رو  من. من باید از اینجا بیرون برم": ریچارد قدمی به جلو برداشت. ترس در وجود کیالن خروشید
  ".باید سعی کنم جلوي اون رو بگیرم. بردارم

  ".بنشین. اما اول به ما گوش بده. خواي هر طور که می": آنها فرمان دادند

ریچارد و کیالن دوباره روي زمین نشستند و در حالی که به دستان هم چنگ زده بودند، با چشمانی باز به یکدیگر 
  .کیالن جوشیداشک در چشمان . کردند نگاه می

  ".پس زود باشید": ریچارد گفت

اگه تو از اینجا . ي قدرت به نفع اونه امشب، وزنه. تونه اون رو بکشه شمشیر تو نمی. خواد دارکن رال تو رو می"
براي پیروز شدن، تو باید تعادل قدرت رو . هیچ شانسی. تو هیچ شانسی نخواهی داشت. کشه بیرون بري، اون تو رو می

مردمی که امشب کشته میشن، چه تو بیرون بري که با اون بجنگی . تونی انجام بدي دي، کاري که امشب نمیتغییر ب
اگه قرار باشه . خیلی بیشتر. اگه تو بیرون بري، در نهایت تعداد بیشتري کشته میشن. یا نري، در هر صورت خواهند مرد

تو باید خودت رو حفظ کنی تا در زمان . ها امشب بمیرن ینکه تو موفق بشی، باید جرأت این رو داشته باشی که بذاري ا
اگه قراره که شانسی براي پیروزي داشته باشی، باید بیش از شمشیرت، . تو باید این درد رو تحمل کنی. اي بجنگی دیگه

  ".به مغزت گوش کنی

  "!اما باالخره دیر یا زود باید از اینجا بیرون برم"

اون وقت نداره . اون باید خیلی چیزها، از جمله زمانش رو تنظیم کنه. رو آزاد کرده دارکن رال بالهاي سیاه زیادي"
تونه تو رو  اون با دالیل خوبی به خودش اطمینان داره که هر وقت خودش انتخاب کنه، می. تا تمام شب رو صبر کنه

اي رسیدگی کنه، تا یه روز  یگهاون بزودي میره، تا به مسائل سیاه د. اون دلیلی براي صبر کردن نداره. شکست بده
  .دیگه دنبال تو بگرده

اونا چشمان اون رو . کنه تا بتونیم تو رو ببینیم هایی که روي تو نقاشی شدن، چشمان ما رو به روي تو باز می نشانه"
ون تو رو به تونه ببینه؛ بعد ا این رو می. مگه اینکه شمشیرت رو بکشی. تونه تو رو ببینه بنده؛ اون نمی به روي تو می
ي  ها روي تو باشن و جادوي شمشیر در غالفش باقی بمونه، و تا زمانی که تو در منطقه تا وقتی که نشانه. دست میاره

لی حضور داشته باشی، اون نمی تونه تو رو پیدا کنه مردم گ."  

  "!تونم تو این منطقه بمونم اما من نمی"

ها از بین میره، و اون  ی که قلمروي ما رو ترك کنی، قدرت نشانهوقت. تونی اگه بخواي جلوي اون رو بگیري، نمی"
  ".تونه تو رو ببینه دوباره می
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توانست بفهمد که او نزدیک است هشدار را  ي او می کیالن از حالت چهره. ي ریچارد لرزیدند هاي گره کرده مشت
  .نادیده بگیرد، نزدیک است تا به بیرون براي جنگ برود

کشه اینجا صبر کن و وقتی که اون رفت  تخاب با توست، در مدتی که اون تعدادي از مردم ما رو میان": ارواح گفتند
. ریچارد چشمانش را محکم بست ".یا االن بیرون برو تا هیچ چیزي رو انجام ندي. به دنبال جعبه برو، تا اون رو بکشی

  .رفت اش با تنفس سنگینش باال و پایین می سینه

  ".مونم من منتظر می": الن به سختی توانست بشنود، گفتاو با صدایی که کی

ي  حلقه. کردند سرش را به سر او تکیه داد کیالن بازوانش را دور گردن او انداخته، و در حالی که هر دو گریه می
  .ریش سفیدها دوباره شروع به چرخیدن کرد

او . اي به هوش آمدند با تکآنهاي مرد پرنده آورد تا اینکه او و ریچارد این آخرین چیزي بود که کیالن به یاد می
. آورد شود در حالی که چیزهایی را که ارواح گفته بودند به یاد می کرد که گویی بعد از یک کابوس بیدار می احساس می

با فکر به زن . در مورد کشتار مردم گلی، و اینکه آنها براي پیدا کردن جعبه باید به آگادن ریچ بروند، پیش شوتا
کردند تا بلند  ریش سفیدانِ دیگر باالي سرشان ایستاده بودند و به آن دو کمک می. افسونگر، ناخودآگاه تکانی خورد

او با فشار آنها را به عقب . ها تالش کردند تا دوباره به چشمانش بیایند اشک. هاي همه عبوس و درهم بود صورت. شوند
  .راند

  .به روي آسمانی صاف و پر ستاره. واي سرد شبانگاهی باز کرداي با فشاري در را به روي ه مرد پرنده

  .حتی ابر مارشکل. ابرها رفته بودند

اي  یک شکارچی با چهره. هایی از رنگ در خود داشت تا سحر کمتر از یک ساعت مانده بود و آسمان شرقی نشانه
هایشان را  آنها بدون زدن هیچ حرفی لباس. هایشان را به آنها داده و به ریچارد شمشیرش را داد رسمی و گرفته لباس
  .پوشیده و بیرون رفتند

خیلی . ي ارواح را محاصره کرده بودند اي از شکارچیان و تیراندازان با حالتی دفاعی اطراف خانه ي بهم فشرده دسته
  .اي کشید ریچارد خودش را با فشار به جلوي مرد پرنده. از آنها آغشته به خون بودند

  ".به من بگید چه اتفاقی افتاد": اي دستور داد هبا صداي آهست

خشم در چشمان مرد شعله . کیالن در کنار ریچارد منتظر ماند تا ترجمه کند. مردي با یک نیزه قدم به جلو گذاشت
  . کشید
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  ".خواست اون تو رو می. شیطان قرمز از آسمون اومد و مردي رو با خودش آورد"

اي با صورتی سنگی  مرد پرنده. ي ریچارد فشار داد اش را به سینه نوك نیزهسوخت،  مرد که آتش در چشمانش می
وقتی که اون فقط تونست لباساي شما رو پیدا کنه، ": دستش را روي نیزه گذاشته و نوك آن را از ریچارد دور کرد

  "!بچه ها. شروع به کشتن مردم کرد

دستاي ما . رسیدن هاي ما به اون نمی نیزه. کردن لمس نمی تیرهاي ما اونو": رفت ي او با خشم باال و پایین می سینه
بعد وقتی که اون دید ما از آتیش . خیلی از کسایی که تالش کردن، با آتیش جادویی کشته شدن. رسیدن به اون نمی
ز بعد دوباره روي شیطان قرم. ها خاموش شد اون کاري کرد که تمام آتیش. کنیم حتی بیشتر عصبانی شد استفاده می

هاي توي دهکده رو  ي بچه گرده و همه سوار شد و به ما گفت که اگه دوباره از آتیش استفاده کنیم، اون دوباره برمی
بعد پرواز کرد . گفت یه هدیه براي یه دوست. اون با جادو سیدین رو توي هوا بلند کرد و اونو زیر بغلش گرفت. کشه می

  "!و تو و شمشیرت اون موقع کجا بودید. و رفت

دانست که هدیه  او می. کیالن دستش را روي درد جانکاه در قلبش گذاشت. چشمان سویدلین پر از اشک شدند
  .براي چه کسی است

سویدلین به طرف او رفت، اما ریچارد دستش را باال گرفت، و سویدلین را عقب نگه . مرد روي ریچارد تف انداخت
  .داشت

  "!دونم که این از کوتاهی اون نیست من می. رو شنیدم من صداي ارواح نیاکانمون": سویدلین گفت

رسید اون از  ما یک بار وقتی به نظر می. قوي باش": کیالن دستانش را دور سویدلین گذاشته و او را دلداري داد
  ".دیم دوباره هم اونو نجات می. دست رفته، نجاتش دادیم

ریچارد به آرامی پرسید که او چه . ت سر تکان دادکشید، سویدلین با شجاع وقتی که کیالن دستانش را عقب می
  .چیزي به سویدلین گفته است

  ".یه دروغ، تا دردش رو تسکین بدم": او جواب داد

  .دار برگشت ریچارد سرش را به نشان درك کردن تکان داد، و به طرف مرد نیزه

  ".کسایی که اون کشته رو به من نشون بده": بدون هیچ احساسی گفت

  "چرا؟": دمرد پرسی
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  ".تا من هیچ وقت یادم نره که چرا میرم تا کسی که این کار رو کرده بکشم"

ي خالی و  کیالن چهره. مرد نگاهی عصبانی به ریش سفیدها انداخت و بعد آنها را به مرکز دهکده هدایت کرد
او قبالً به دفعات این . کنددانست خواهد دید، محافظت  احساسش را به خود گرفت تا خودش را در برابر چیزي که می بی

در . و همانطور که انتظار داشت این مثل همانی بود که قبالً دیده بود. هاي دیگر و جاهاي دیگر دیده بود را در دهکده
ها که  ي مردها و زن هاي سوخته ي کودکان و بدن هاي از هم دریده و پاره پاره ردیفی نامنظم کنار یک دیوار، بدن

ریچارد وقتی که بین . اي بین آنها بود ي مرد پرنده برادرزاده. ن سر جایش نبود، چیده شده بودندبعضی دست یا فکشا
ها گذشت و نگاه کرد،  کردند قدم میزد، هیچ احساسی نشان نداد، از جلوي مرده هرج و مرج مردمی که ناله و شیون می

  .ي اصابت اي آماده کرد که شاید چونان صاعقهیا کیالن اینگونه فکر . با آرامشی که در چشمانِ طوفان وجود داشت

  "!این چیزیه که تو براي ما آوردي، این تقصیر توئه": هاي به هم فشرده گفت مرد نیزه به دست با دندان

. دار برگرداند کردند نگاه کرد، بعد نگاهش را به سمت مرد نیزه ریچارد دیگرانی را که با حرکت سرشان تایید می
من خودم کسی رو براي مالمت . کنه، پس منو مالمت کنید اگه این فکر درد شما رو آروم می": بود صدایش نرم و آرام

  ".کنم که دستاش آغشته به خون هست انتخاب می

. تا زمانی که این ماجرا تموم نشده از آتیش استفاده نکنید": اي و ریش سفیدهاي دیگر اشاره کرد او به مرد پرنده
. خورم این مرد رو متوقف کنم یا در راه تالش براي این کار کشته بشم من قسم می. شتر میشهاین فقط باعث کشتار بی

  ".از شما ممنونم، دوستان من، که به من کمک کردید

چشمانش سخت بودند و خشمش را از چیزي که همین اکنون دیده بود، . چشمان او به طرف کیالن چرخیدند
  ".بیا بریم این زن افسونگر رو پیدا کنیم": هم فشرد هایش را به او دندان. کردند منعکس می

  .آنها قرار بود بمیرند. شناخت اما کیالن شوتا را می. البته آنها انتخابی نداشتند

  .توانند جعبه را پیدا کنند توانستند پیش دارکن رال بروند تا به آنها بگوید که کجا می آنها اصالً می

  .هایش را دور او انداخت داشت، بعد ناگهان دستاي قدم بر کیالن به طرف مرد پرنده

  ".منو فراموش نکن": کیالن زیر لب زمزمه کرد

این دوتا به تعدادي از ": اي با صورتی رنگ پریده به مردم اطرافشان نگاه انداخت وقتی که آنها جدا شدند، مرد پرنده
  ".کننافراد احتیاج دارند تا اونا رو به سالمت به مرز سرزمینمون هدایت 
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بدون هیچ مکثی، گروهی ده نفره از بهترین شکارچیانش جلو آمده و کنار او . سویدلین بالفاصله قدم به جلو گذاشت
  .ایستادند
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  فصل بیست و نهم

  

البته راشل هیچ کار اشتباهی نکرده بود؛ . خیلی محکم زد. زد 2اي به راشل ناگهان برگشت و کشیده 1پرنسس وایولت
پرنسس این کار را بامزه . اشت تا در مواقعی که راشل اصالً انتظارش را ندارد به او سیلی بزندپرنسس فقط دوست د

ي دیگري به  گرفت، پرنسس کشیده راشل سعی نکرد دردش را پنهان کند، چون اگر به اندازه کافی درد نمی. دانست می
رزید، اشک در چشمانش حلقه زد، اما ل لب پایینش می. سوخت گذاشت راشل دستش را روي قسمتی که می. زد او می

  .هیچ چیزي نگفت

پرنسس وایولت به طرف دیوار جال داده شده و درخشانِ از کشوهاي کوچک چوبی برگشته و انگشت کوتاه و تُپلش 
اي درخشان که با  یک گردنبند نقره. هاي طالیی گذاشت و یک کشوي دیگر را باز کرد را روي یکی از دستگیره

  .آبی رنگ تزیین شده بود از آن بیرون آوردهاي درشت  سنگ

  ".موهام رو باال نگه دار. این یکی قشنگه"

اش  ي بلند با قاب چوبی برگشت و در حالی که انگشتانش قالبِ گردنبند را در پشت گردن فربه او به طرف آینه
راشل نگاهی . باال نگه داشته بودي او را برایش  ايِ تیره کرد و راشل موهاي بلند و قهوه بست، خودش را تحسین می می

راشل از دیدن خودش در آینه نفرت داشت، . به خودش در آینه انداخت و رد قرمزي که روي صورتش بود را بررسی کرد
. آمدند کرد به چه شکلی در می از دیدن موهایش نفرت داشت، از اینکه وقتی پرنسس آنها را به طور نامنظمی کوتاه می

شد  خواست که حداقل می اهمیتی بود، اما خیلی دلش می اشت تا بگذارد موهایش بلند شوند، او آدم بیالبته او اجازه ند
. ي دیگران نیز موهاي کوتاهی داشتند، ولی موهایشان یکدست بود تقریباًهمه. موهایش منظم و یکدست کوتاه شوند

وقتی که دیگران . شکلی ناهموار درآوردپرنسس دوست داشت موهاي او را برایش کوتاه کند، دوست داشت آن را به 
  .آمد کردند راشل زشت است پرنسس وایولت خوشش می فکر می

آنها . راشل وزنش را روي پاي دیگرش انداخت و مچ پاي آزادش را چرخاند تا خستگی و خشکی آن را برطرف کند
ات را یکی بعد از دیگري امتحان پرنسس داشت جواهر. تمام بعد از ظهر را در اتاق جواهرات ملکه سپري کرده بود

ي او بود که خودش را در جواهرات  این کار مورد عالقه. گشت ي بلند برمی کرد و بعد از آراستن خود، به جلوي آینه می
راشل به عنوان یک همبازي الزم بود که همراه او باشد تا مطمئن شود که به پرنسس . ملکه و جلوي آینه تماشا کند

ي بعضی از  گردنبندها و النگوها از لبه. بعضی نیمه باز و بعضی کامال باز. ها کشوي کوچک باز بودند ده. گذرد خوش می

                                                           
1 Princess Violet 
2 Rachel 
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هاي  بیشتر جواهرات روي کف زمین پخش بودند به همراه سنجاق. یی درخشان و براق  ها آنها آویزان بودند، مانند زبان
  .ها و انگشترها سینه، تاج

  .انگشتري از سنگ آبی روي زمین اشاره کردپرنسس به پایین نگاه کرده و به 

  ".اون یکی رو بده من"

بعد پرنسس در حالی که دستش را به . راشل انگشتر را در انگشتی که پرنسس جلوي صورتش گرفته بود، قرار داد
گ اطلسی ي آبی کمرن او دستش را روي لباس زیبا با پارچه. چرخاند، خود را در آینه برانداز کرد این سو و آن سو می

از سر خستگی و کسالت، نفسی طوالنی کشید و به طرف نیم ستون مرمري مجللی که . کشید و انگشتر را تحسین کرد
چیزي که مادرش در هر . کرد او به شیء مورد عالقه مادرش نگاه می. ي دیگر اتاق قرار داشت رفت به تنهایی در گوشه

  .پرداخت فرصتی به تعریف و تمجید از آن می

  .اش برداشت ي جواهرنشان و مطال را از جایگاه محترم و برازنده تان چاق پرنسس وایولت باال رفته و جعبهانگش

مادرتون ! پرنسس وایولت": اختیار و قبل از آن که فرصتی براي فکر کردن داشته باشد، به سرعت گفت راشل بی
  ".گفتن که شما نباید به اون دست بزنید

راشل نفسش را حبس کرده و . اي رویش را برگرداند و بعد جعبه را براي او پرت کرد هي معصومان پرنسس با قیافه
با وحشت از اینکه آن را در دستش گرفته، . ترسیده بود که مبادا جعبه به دیوار بخورد و بشکند. جعبه را در هوا گرفت

رفت، از ترس اینکه مبادا در حالی که او عقب . فوراً آن را روي زمین گذاشت، درست مثل اینکه آن یک ذغال داغ باشد
  .ي با ارزش ملکه نزدیک است، مچش را بگیرند و کتک بخورد اینقدر به جعبه

قرار نیست که کسی . چه خبره مگه؟ جادو مانع از این میشه که این از اتاق بیرون برده بشه": پرنسس وایولت گفت
ا می میراشل چیزي از هیچ جادویی ن ".اونو بدزده یا کاري بکنه خواهد در حالی  دانست که به هیچ وجه نمی دانست، ام

  .کند، گیر بیفتد ي ملکه را لمس می که جعبه

ایی که از راه من میرم پایین به اتاق غذاخوري تا مهمون": گرفت، گفت اش را باال می پرنسس در حالی که بینی
این ریخت و پاش وحشتناك رو جمع کن، بعد برو آشپزخونه و به آشپزا بگو که . میرسن رو ببینم و منتظر شام باشم

  ".خوام گوشتاي کبابیم مثل دفعه پیش شبیه چرم سفت بشن، وگرنه به مادرم میگم که دستور بده شالقشون بزنن نمی

  ".حتماً پرنسس وایولت". راشل تعظیمی کرد

  "و؟". پرنسس بینی بزرگش را باال گرفت
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از شما متشکرم، پرنسس وایولت، که منو به اینجا آوردید و اجازه دادید که ببینم شما با جواهرات چقدر قشنگ ... و"
  ".شید می

از نگاه کردن به صورت زشت خودت توي آینه خسته حتماً  تونم برات انجام بدم؛ تو خوب، این حداقل کاریه که می"
پرنسس دستش را در  ".مادرم میگه که ما باید نسبت به آدماي بدبخت محبت کنیم و کاراي خوب انجام بدیم. شیمی

این کلید رو بگیر و بعد از اینکه همه چیز رو سر جاش گذاشتی در رو . بیا". یک جیبش کرده و چیزي را بیرون آورد
  ".قفل کن

  ".چشم، پرنسس وایولت". راشل دوباره تعظیم کرد

اي غیرمنتظره  افتاد، دست دیگر پرنسس از غیب پیدا شده و کشیده ي راشل می قتی کلید داشت در دست دراز شدهو
راشل گیج و مبهوت ایستاده بود که پرنسس وایولت از اتاق بیرون . اي دردناك بود به صورتش زد که به حد غیرمنتظره

خود   ي پرنسس وایولت تقریباًبه اندازه خنده. خرناس مانند اي با صدایی جیغی و خنده. خندید رفت و بلند بلند می می
  .سیلی براي راشل دردآور بود

ها از  کرد، اشک ها جمع می خزید و چندین مشت انگشتر را از روي فرش درحالی که چهار دست و پا روي زمین می
ا روي جایی که سیلی خورده بود با احتیاط نوك انگشتانش ر. اي نشست او توقف کرده و لحظه. ریختند صورتش فرو می

  .کرد آنجا به شدت درد می. گذاشت

از دست زدن به آن . انداخت هایی به جعبه می کرد و از گوشه چشم نگاه ي ملکه کار می راشل عمداً اطراف جعبه
ی آرام و بادقت او خیل. گرداند شود، چون باید آن را سرجایش برمی دانست به این کار مجبور می حال می ترسید، با این می

بست، و به نوعی امیدوار بود که کارش  گذاشت، با احتیاط کشوها را می و وسواس خاصی جواهرات را سر جایشان می
  .ي ملکه بود تمام نشود، تا مجبور نشود جعبه ملکه را بردارد، تنها چیزي که در تمام جهان مورد عالقه

دانست که ملکه  راشل می. اهمیت به آن دست زده یک فرد بیفهمید که  آمد اگر می ملکه به هیچ وجه خوشش نمی
کرد که همراه او به تماشاي این  ها، پرنسس، راشل را مجبور می بعضی وقت. کند همیشه سر افرادي را قطع می

  .بست پرنسس نمی. بست ها برود، ولی راشل همیشه چشمانش را می صحنه

ي چشم به پایین نگاه کرد،  ند و آخرین کشو بسته شد، از گوشهي جواهرات سر جایشان قرار گرفت هنگامی که همه
اي به  کند و ممکن است به گونه کرد که گویی جعبه نیز به او نگاه می او حس می. جایی که جعبه روي زمین قرار داشت

با . داشت هایش را دراز شده و باال نگه دست. سرانجام دوال شده و با چشمانی درشت جعبه را برداشت. ملکه بگوید
ترین صورتی که  راشل جعبه را به آرام. کرد از ترس اینکه مبادا جعبه را بیاندازد هاي فرش عبور می احتیاط از روي لبه
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. با احتیاط، با دقت و نهایت مراقبت که مبادا یکی از جواهرات جعبه بیفتد یا چیزي بشود. توانست در مکانش قرار داد می
  .کشید و خیالش راحت شداو سریع انگشتانش را عقب 

نفسش در سینه . شد اش به زمین کشیده می اي رنگ افتاد که لبه نگاهش به پایین یک رداي نقره. رویش را برگرداند
اختیار مسیر ردا را به سمت باال دنبال کرد؛ به  سرش به آرامی و تقریباًبی. او صداي قدمی را نشنیده بود. حبس شد

ي  ي جهت مخالف فرو رفته بودند، به سمت ریش بلند، نوك تیز و سفید، به سمت چهرهها سمت دستانی که در آستین
  .کردند ي او نگاه می وحشت زده  مو و چشمان سیاهی که به پایین و به چهره استخوانی، بینی کج، سر بی

  .جادوگر

من فقط داشتم اونو "، کامال انتظار داشت که هر لحظه بیفتد و بمیرد "جادوگر گیلر،": اي گفت راشل با ناله
کرد خودش را  در حالی که سعی می ".کنم منو نکش کنم، خواهش می خواهش می. خورم ذاشتم سر جاش، قسم می می

در حالی که داشت گریه و  ".خواهش میکنم". خوردند عقب بکشد، صورتش چین خورده بود، ولی پاهایش تکان نمی
  .فشرد ته و با دندان میي لباسش را در دهانش گرف کرد، گوشه ناله می

آورد، راشل چشمانش را محکم  وقتی که جادوگر شروع به فرود آمدن کرده و خودش را به سمت زمین پایین می
  .لرزید اختیار می بست و بی

دید جادوگر روي  راشل با احتیاط یک چشمش را باز کرد، متعجب بود که می "فرزند،": مرد با صدایی مالیم گفت
  ".خوام آسیبی به تو برسونم من نمی". اش همسطح راشل بود چهرهزمین نشسته و 

با ترس متوجه شد که درِ . کرد حرفش را باور نمی "خواي؟ نمی". راشل با همان احتیاط چشم دیگرش را هم باز کرد
  .بزرگ و سنگین بسته بود، تنها راه فرارش مسدود شده بود

  "چه کسی جعبه رو پایین آورد؟". خند زدمرد سرش را به چپ و راست تکان داد و لب "نه،"

پرنسس . ذاشتم من داشتم اونو براي پرنسس سرجاش می. همش همین، فقط بازي بود. کردیم ما داشتیم بازي می"
من واقعاً دوسش دارم، اون . ایه اون آدم فوق العاده. خواستم کمکش کنم خیلی با من خوبه، خیلی خیلی خوبه، من می

متوجه ". هاي او گذاشت تا با مهربانی او را ساکت کند جادوگر یک انگشت بلندش را روي لب "...ونهواقعاً باهام مهرب
  "شدم فرزندم، پس تو همبازي پرنسس هستی؟

  "راشل". راشل با اشتیاق سرش را به معناي تایید تکان داد
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فقط داشتم میومدم که . وندمتم که ترسمتأسف. از دیدنت خوشحالم، راشل. اسم قشنگیه". لبخند جادوگر وسیعتر شد
  ".ي ملکه رو چک بکنم جعبه

خواید منو بکشید؟ یا به یه  نمی". اما او درِ بزرگ را بسته بود. هیچ وقت کسی به او نگفته بود که اسمش زیباست
  "چیز وحشتناك تبدیلم کنید؟

چرا روي ". بررسی کرد او سرش را چرخاند و با یک چشم راشل را بدقت "اوه، عزیزم، نه،". جادوگر خندید
  "هات رد قرمزي و کبودي هست؟ گونه

جادوگر آرام و با احتیاط انگشتانش را باال آورد و به یکی از . ترسید که بگوید راشل جوابی نداد، بیش از آن می
  .سوزش از بین رفته بود. هاي راشل گشاد شدند چشم. ي بعدي را لمس کرد هاي راشل دست زد و سپس گونه گونه

  "بهتر شد؟"

کردند، خیلی بزرگ  ي نزدیک به او نگاه می هاي جادوگر که از این فاصله چشم. راشل براي تایید سرش را تکان داد
با . بنابراین گفت. خواهد که به جادوگر بگوید می شدند که راشل احساس کند  آنها باعث می. رسیدند به نظر می

  ".هپرنسس منو میزن": شرمندگی و اعتراف کنان گفت

  "که اینطور؟ پس اون خیلی هم با تو مهربون نیست، درسته؟"

سپس جادوگر کاري کرد که کامال . راشل سرش را به نشانه منفی بودن جواب تکان داد و نگاهش را پایین انداخت
راشل براي یک لحظه سرجایش . او دستانش را باز کرده با مالطفت راشل را در آغوش گرفت. او را مبهوت کرد

هاي بلند و  ریش. ش زد، سپس دستانش را دور گردن جادوگر انداخت و او هم جادوگر را در آغوش گرفتخشک
  .داد، ولی باز هم راشل از آن خوشش آمد سفیدش، یک طرف صورت و گردن راشل را قلقلک می

  ".عاً بیرحم باشنتونن واق پرنسس و ملکه می. م فرزند عزیزممتأسف". جادوگر با چشمانی غمگین به راشل نگاه کرد

ي  لبخند بزرگی زیرِ بینی خمیده. صدایش واقعاً دلپذیر بود، راشل با خود فکر کرد که درست مثل صداي بروفی
  .جادوگر پخش شد

یکی از دستان الغرش به درون ردایش رفته  ".االن بهت میگم، من این جا یه چیزي دارم که ممکنه کمکت کنه"
بعد دستش چیزي را که . کرد کرد، دستش اطراف جیبش را لمس می الی نگاه میو درحالی که به باال و فضاي خ

وقتی که او عروسکی با موهاي کوتاه و طالیی به رنگ موهاي خود راشل بیرون آورد، چشمان . دنبالش بود، پیدا کرد
  ".این یه عروسک مشکالته". اي به شکم عروسک زد جادوگر ضربه. راشل گشاد شدند
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  "عروسک مشکالت؟": دراشل زمزمه کر

وقتی که ". هاي عمیقی در انتهاي لبان خندانش وجود داشتند چروك ".آره": جادوگر سرش را تکان داد و گفت
بیا، امتحانش . اون جادو داره. کنه مشکلی داشته باشی، اونا رو به عروسک میگی، و اون همشون رو برات برطرف می

توانست نفسی  گرفت، به سختی می نگشتانش با احتیاط عروسک را میوقتی راشل دو دستش را دراز کرد و ا ".کن
سپس بطور آزمایشی و به آرامی عروسک را . اش برد و در آغوش گرفت او عروسک را محتاطانه به طرف سینه. بکشد

  .چشمان راشل پر از اشک شده بودند. در دستانش نگه داشته و به صورتش نگاه کرد

  ".پرنسس وایولت میگه من زشتم": گفتبه صورت محرمانه به عروسک 

  .دهان راشل از تعجب باز شد. ي عروسک لبخند زد چهره

  ".من دوستت دارم، راشل": عروسک با صدایی ظریف و کوچک گفت

. اي کرد و عروسک را با تمام توانش در آغوش گرفت راشل از تعجب نفسش را حبس کرد، از خوشحالی خنده
  .فشرد اش می داد و عروسک را به سینه ا به عقب و جلو تاب میخندید، خود ر خندید و می می

  .عروسک را به جادوگر پس داد و رویش را برگرداند. و بعد، یادش آمد

گفته اگه . خودش اینو گفته. اون میندازدش تو آتیش. پرنسس اینو گفته. من اجازه ندارم یه عروسک داشته باشم"
  .توانست صحبت کند بخاطر بغضِ در گلویش به سختی می ".تو آتیش من یه عروسک داشته باشم اون میندازدش

  "خوابی؟ تو کجا می". دستی به چانه اش کشید "خوب، بذار یه کم فکر کنم،": جادوگر گفت

به نظرم این . کنه ها منو توي صندوقچه زندانی می اون شب. خوابم ها، من توي اتاق پرنسس می بیشتر وقت"
کنه که شب از قلعه برم بیرون، بنابراین مجبور میشم  میگه من دختر بدي بودم، منو مجبور می بعضی وقتا که. بدجنیسه

کنه که این کار حتی بدجنسی بیشتریه، ولی من واقعاً از این کار خوشم میاد، چون یه جاي  اون فکر می. بیرون بخوابم
  .خوابم مخفی توي یه درخت کاج خودرو دارم که اونجا می

بعضی وقتا خیلی سرد . تونم برم دستشویی من هر وقت که الزم باشه می. ها قفلی روشون نیست ، کاجدونید که می"
صبح قبل از این که پرنسس نگهبانا رو دنبال من بفرسته . میشه، ولی من یه کپه کاه دارم و میرم زیرش تا گرم بمونم

اونا به پرنسس میگن و اونم دیگه . که اونو پیدا کننخوام  من نمی. مجبورم برگردم تا نگهبانا جاي مخفی منو پیدا نکنن
  ".فرسته منو بیرون نمی
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. این کارش باعث شد راشل احساس خاص بودن کند. جادوگر با محبت دو دستش را دو طرف صورت راشل گذاشت
راشل . دندچشمان جادوگر خیس بو ".تونستم جزئی از اینا باشم فرزند عزیزم، کاش منم می": وار گفت جادوگر زمزمه

سپس دوباره لبخند وسیع جادوگر برگشت و او یک انگشتش را باال . توانند اشک بریزند دانست که جادوگرها هم می نمی
  "هاي سلطنتی رو؟ شناسی؟ باغ ها رو می تو باغ. من یه فکري دارم". گرفت

میشم تا به جاي مخفی خودم  کنن، از بین اونا رد وقتی شبا منو بیرون می". راشل با تکان سرش جواب مثبت داد
خواد من از درِ جلویی، و  اون نمی. ي باغ بیرون برم تا از دیوار اطراف قصر رد بشم پرنسس مجبورم میکنه از دروازه. برم

پرنسس به . ش و ازم نگهداري کنه ترسه که شاید یه نفر براي شب منو ببره خونه می. ها و مردم رد بشم از کنار مغازه
  ".من باید به عنوان مجازات برم توي جنگل. نباید تو شهر یا کشتزاراي اطراف برممن گفته که 

راشل به نشان  ".ي وسط باغ رد میشی، دو طرف جاده گلدونایی با گالي زرد هستن خوب، وقتی که از جاده"
ز سمت راست من عروسکت رو توي سومین گلدون ا". ها کجا هستند دانست گلدان او می. فهمیدن سرش را تکان داد

جادوگر عروسک را گرفته  ".تا هیچکس جز تو نتونه پیداش کنه -این یه جادوئه-یه تار جادوگري روش میذارم . میذارم
ي بعد که براي شب از کاخ بیرونت  دفعه". کرد به داخل ردایش برگرداند و در حالی که چشمان راشل آن را دنبال می
تونی اونو تو محل مخفیِ خودت نگه داري، توي کاج خودرو،  بعد می. کنیکردن، میري اونجا و عروسکت رو پیدا می

  .گیره کنه و اونو ازت نمی جایی که هیچکس پیداش نمی

ي کوچیک چوب درست کن، خیلی هم بزرگش نکنی  فقط یه دسته. ي جادویی هم برات میذارم و یه چوب آتشزنه"
ور  و اون هم شعله» براي من روشن شو« رو بزار روش و بگو ي جادویی  ها، دورش هم سنگ بچین و بعد چوب آتشزنه

   ".تونی گرم بمونی میشه و تو می

راشل بازوهایش را دور جادوگر حلقه کرده و او را در آغوش گرفت و محکم فشرد، در حالی که جادوگر با دستانش 
  ".ازت ممنوم، جادوگر گیلر". زد آرام به پشت او می

ي دوستاي خوبم باهاش  این چیزیه که همه. تنهاییم منو گیلر صدا کنی، فرزندم، فقط گیلرتونی وقتی با هم  تو می"
  ".زنن منو صدا می

خیلی خیلی خوب . تا حاال هیچ وقت کسی بهم چیزي به این خوبی نداده بود. براي عروسکم خیلی ممنونم، گیلر"
بعد باید بشینم و غذا خوردن اونو . به آشپزا غر بزنمباید از طرف پرنسس . من االن دیگه باید برم. کنم ازش مواظبت می

  ".بعد هم باید فکر کنم تا یه کار بدي پیدا کنم که پرنسس امشب منو بندازه بیرون". راشل نیشخندي زد ".نگاه کنم

گیلر در . هاي بزرگش به هم ریخت او موهاي راشل را با دست. جادوگر از ته دل خندید و چشمانش درخشیدند
  .رِ سنگین به راشل کمک کرد و سپس کلید را به او پس دادبستن د
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خیلی امیدوارم که بازم بعضی وقتا بتونیم با هم حرف ": کرد، گفت راشل در حالی که به باال و به جادوگر نگاه می
  ".بزنیم

  ".زنیم، مطمئنم زنیم، راشل، حرف می با هم حرف می". جادوگر به او لبخند زد

از زمانی که اولین بار براي زندگی به . ن داده و به سمت انتهاي سرسراي خالی و بلند دویدراشل براي او دست تکا
هاي  از میان پلکان. تا آشپزخانه در آن پایین راه درازي از میان قصر بود. قلعه آمده بود، تابحال اینقدر خوشحال نبود

هاي بزرگ با  روي دیوار داشتند، از میان اتاق هایی سنگی و تاالرهایی که کفشان با فرش پوشیده شده بود و نقاشی
هاي  هایی با مخمل سرخ و پایه هایی قرمز جلویشان آویزان بود و صندلی هایی طالیی و ماهوت هایی بلند که پرده پنجره

 یی که  ها هایشان مشغول جنگیدن بودند، عبور از نگهبان هایی بلند با تصاویر مردانی که سوار بر اسب طالیی، فرش
زدند، و از  هاي دو نفره در اطراف گشت می حرکت ایستاده بودند یا در گروه جلوي درهاي بزرگ و مجلل، مانند سنگ بی

دار، با عجله  هاي آبِ کف هاي گردگیري و سطل ها یا جارو و کهنه هایی در دست یا سینی کنار خدمتکارانی که با لباس
  .دویدند به هر سو می

آنها . کرند اي به او نمی یا خدمتکاران نگاه دوباره   ها م در حال دویدن بود، هیچکدام از نگهبانبا وجود اینکه راشل مدا
هایی از طرف  دانستند که او همبازي پرنسس وایولت است و بارها او را در حال دویدن در قلعه براي رساندن پیغام می

  .پرنسس دیده بودند

کمک آشپزها . ها رسید، جایی که پر از بخار و دود سر و صدا بود شپزخانهسرانجام درحالی که از نفس افتاده بود به آ
هاي داغ بودند، و همه سعی داشتند که به  هاي بزرگ یا سینی هاي سنگین، دیگ با سرعت در حال جابجا کردن گونی

هاي بزرگ مخصوص  توانست روي میزهاي بلند و تخته او نمی. کردند افرادي چیزهایی را ریز ریز می. یکدیگر نخورند
ها و  دادند، کمک آشپزها که تابه ها و فریاد زدن آشپزها که دستور می صداي به هم خوردن تابه. خرد کردن را ببیند

دادند، همه  ها قرار می هاي دیگر را روي گیره هایی در باالي سر برداشته و بعضی ظرف هاي فلزي را از روي گیره کاسه
هاي در حال هم زدن غذا و برخورد آنها با غذاها و صداي تیز جلز  ئمی از تق تق قاشقصدایی دا. رسید جا به گوش می

رسید که همه به طور همزمان  به نظر می. هاي داغ، همه جا بود جات در تابه و ولز روغن و سیر و کره و پیازها و ادویه
  .شد سر راشل گیج برود ه باعث میداد ک این فضاي پر هرج و مرج به قدري بوي خوب می. درحال فریاد زدن بودند

آستین یکی از دو سرآشپز را کشید تا به او بفهماند که پیغامی از پرنسس دارد ولی سرآشپز مشغول جر و بحث با 
راشل در همان نزدیکی . هایشان تمام شود یک آشپز دیگر بود و به راشل گفت که برود بنشیند و منتظر بماند تا حرف

داد و او خیلی  آشپزخانه بوي خیلی خوبی می. پشتش به خشت داغ تکیه داشت. ها نشست نار اجاقاي در ک روي چهارپایه
ا می افتد دانست که اگر درخواست غذا کند در دردسر می گرسنه بود، ام.  
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دادند، بر سر  هایشان را به اطراف تکان می ي بزرگ ایستاده بودند و درحالی که دست سرآشپزها باالي سر یک خمره
اي کمرنگی را روي همه  ناگهان خمره با صداي تاپی روي زمین افتاد و دو نصف شده و مایع قهوه. زدند فریاد می هم

حرکت ایستاده بودند و  آشپزها بی. اش نریزد راشل سریع روي چهارپایه پرید تا مایع روي پاهاي برهنه. جا جاري کرد
  .هایشان تقریباًمانند روپوششان سفید شده بود چهره

  ".اي که پدر رال فرستاده بود نداریم حاال باید چه کار کنیم؟ دیگه از این مواد اولیه": تر پرسید مرد قد کوتاه

  ".بذار فکر کنم". اش گذاشت دستش را روي پیشانی "یه دقیقه صبر کن،": مرد قد بلند گفت

  .و دستش را در هوا بلند کردفشردند روي صورتش گذاشت، سپس هر د او دو دستش را در حالی که همدیگر را می

شاید . ي دیگه بهم بدید و فقط دهناتون رو بسته نگه دارید یه خمره. من یه فکري دارم. خیله خوب، خیله خوب"
  ".ي دیگه برام بیارید یه مقدار مواد اولیه. بتونیم سرهامون رو حفظ کنیم

  "اي؟ چه مواد اولیه": اي برافروخته فریاد زد آشپز کوتاه قد، با چهره

  ".اي ي قهوه مواد اولیه". آشپز بلند قد به طرف او خم شد

ریختند، مواد  هاي مایعات می دویدند، چیزهایی را برداشته و در بطري کرد که به اطراف می راشل آنها را تماشا می
  .سرانجام هر دو آشپز لبخند زدند. چشیدند اولیه را اضافه کرده، هم زده و می

  ".فقط بذارید من حرف بزنم. وبه، خوبه، فکر کنم همه چیز درست پیش برهخ": مرد قد بلند گفت

  .راشل روي پنجه پاهایش از روي کف خیس عبور کرده و دوباره آستین او را کشید

  "تو هنوز اینجایی؟ چی میخواي؟! تو": مرد با صداي بلندي گفت

ه به ملکه میگه که اون مردا شما رو هاش رو خشک و سفت نکنید، وگرن پرنسس وایولت گفت که دوباره کباب"
  ".پرنسس مجبورم کرد که اینا رو بگم". راشل سرش را پایین انداخت ".شالق بزنن

بهت ": آشپز یک دقیقه به راشل نگاه کرد، سپس به طرف آشپز کوتاه قد برگشت، انگشتش را تکان داد و گفت
برش بزن و مواظب هم باش با بشقاباي دیگه قاطی نکنی این دفعه از گوشتاي وسط براش ! بهت گفته بودم! گفته بودم

او دوباره به راشل در پایین نگاه کرد و درحالی که انگشتش را در هوا و  "!وگرنه هردمون سرمون رو از دست میدیم
  "!و تو هم هیچی اینجا ندیدي": داد، گفت باالي خمره تکان می
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 ".کردین؟ باشه که من به کسی بگم داشتین آشپزي می خواین آشپزي رو؟ شما نمی": راشل با کمی گیجی گفت
من دوست ندارم ببینم اون مردها با . گم، قول میدم به کسی نمی". دوباره روي پنجه پاهایش شروع به راه رفتن کرد

  ".من نمیگم. زنن شالقاشون به مردم صدمه می

  "راشل اسمت بود، درسته؟..... یه دقیقه صبر کن": مرد او را صدا کرد

  .راشل برگشت و با تکان سرش تایید کرد

  ".برگرد اینجا"

ا بهرحال روي نوك پاهایش برگشت راشل نمی آشپز یک چاقوي بزرگ را بیرون آورد که اول راشل را . خواست، ام
راشل . ي بزرگ و آبدار از گوشت را برید ترساند، بعد به سمت بشقاب بزرگی روي میزِ پشت سرش برگشت و یک تکه

شبیه آن . حداقل از نزدیک ندیده بود. ي گوشتی، بدون چربی و غضروف روي همه جایش ندیده بود نین تکههرگز چ
  .هایش گذاشت آشپز آن را به او داد، درست آن را در دست. خوردند هایی بود که ملکه و پرنسس می گوشت

و اینو بخور، و بعدش هم بذار ما اي که اونجاست  برو بشین روي اون چهارپایه. م که سرت داد زدم، راشلمتأسف"
  "باشه؟. مطمئن بشیم که دست و پات تمیز شده، تا کسی زرنگ بازي درنیاره و چیزي نفهمه

راشل با موافقت سرش را تکان داده و با غنیمتش به طرف چهارپایه دوید و حتی فراموش کرد که روي پنجه راه 
دید که در  کرد در حالی که دیگران را می او سعی می. ال خورده بوداین بهترین و لذیذترین چیزي بود که تا به ح. برود

ي  شیره. توانست کردند، غذایش را آرام بخورد، ولی نمی ها را با صداي تق و توق جابجا می دویدند و دیگ اطراف می
  .چکید گوشت از بازوهایش جاري شده و از آرنجش می

ها و بازوها و صورتش را با دستمالی پاك کرد، بعد به راشل  دست وقتی غذایش را تمام کرد، آشپز کوتاه قد آمد و
آشپز . هایش گذاشت، همانطوري که آشپز بلند قد گوشت را به او داده بود یک تکه کیک لیمویی داد و آن را در دست

گفت که راشل هم در کمال صداقت به آشپز . اش خوب است یا نه خواهد بداند مزه گفت که خودش کیک را پخته و می
  .آشپز لبخند زد. آن بهترین چیزي است که تا به حال خورده

عروسک مشکالت و حاال هم : دو چیز خوب در یک روز. توانست به یاد آورد این روز واقعاً بهترین روزي بود که می
  .کرد خودش مثل یک ملکه است او حس می. غذا

چکش پشت پرنسس نشسته بود، تا به امروز اولین باري بعداً، هنگامی که در اتاق ناهارخوريِ بزرگ روي صندلی کو
میز اصلی، جایی که ملکه . اش نبود تا شکمش در حین غذا خوردن اشخاص مهم به قار و قور بیفتد بود که زیاد گرسنه

نشست،  بنابراین اگر راشل راست می. نشستند، سه پله بلندتر از سایر میزهاي غذاخوري در سالن بود و پرنسس می
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آوردند،  خدمتکارها همه جا به سرعت در رفت آمد بودند، غذا می. توانست تمام اتاق را از صندلی کوچکش ببیند می
هاي نیمه پرِ روي میزها را با  ریختند و دیس بردند، مشروب می ي غذا در آنها بود را می هایی که هنوز باقی مانده ظرف
  .ردندک آوردند، عوض می هاي پري که از آشپزخانه می دیس

هاي رنگارنگ نواردوزي شده  هاي زیبا و کت کرد که لباس هاي فاخر و مردهاي محترمی را تماشا می او تمام زن
دانست که  خورند و براي اولین بار می هاي مجلل غذا می پوشیده بودند، سر میزهاي بلند نشسته بودند، در بشقاب

هاي  چرا آنها براي خوردن، به خود زحمت این همه قاشق و چنگالفهمید که  البته هنوز نمی. اي دارد غذایشان چه مزه
یکبار وقتی از پرنسس پرسیده بود چرا این همه قاشق و چنگال و چیزهاي دیگر وجود دارد، پرنسس . دهند متعدد را می

  .اهمیتی مثل راشل هرگز نیازي به دانستنش ندارد گفته بود که این چیزیست که فرد بی

. گشت تا نگاهی به او بکند پرنسس فقط هر از چندي برمی. شد ها نادیده گرفته می شل در مهمانیبیشتر اوقات را 
ملکه هم . زد که فقط براي ظاهرنمایی راشل فقط به این دلیل آنجا حضور داشت که همبازي پرنسس بود، حدس می

که راشل براي پرنسس است که  گفت ملکه می. ایستادند افرادي داشت که موقع غذا خوردنش پشت او نشسته یا می
  .براي اینکه رهبري و ریاست را تمرین کند. تمرین کند

ي کافی آبدار هست، پرنسس وایولت؟ من به آشپزا  کبابتون به اندازه": راشل به جلو خم شد و با صداي آهسته گفت
  ".شهگفتم که خیلی بدجنسیه که به شما گوشت بد بِدن و شما گفتید که دیگه نباید تکرار ب

به اون اندازه ". اش به عقب نگاه کرد چکید، از روي شانه اش می ي گوشت از چانه پرنسس وایولت در حالی که شیره
دیگه وقتشه که اینو . و درست میگی، اونا نباید اینقدر با من بد رفتار کنن. خوب شده که از شالق خوردن نجاتشون بده

  ".یاد بگیرن

 سگ در حالی که وول . کوچکی که در یک دستش گرفته بود، پشت میز نشسته بودملکه میلنا مثل همیشه با سگ
هاي کوچکی را  داد و با پاهایش گودي خورد، دائماً پاهاي کوچک و نازکش را روي دستان چاق و تپل ملکه، فشار می می

. ند که راشل تا بحال خورده بودداد، زوائدي که بهتر از هر گوشتی بود ملکه، از زوائد گوشت به آن غذا می. کرد ایجاد می
  .لبخندي روي لبانش نشست» .البته تا قبل از امروز«: راشل با خودش فکر کرد

کرد و گاهی اوقات وقتی ملکه آن را روي زمین  سگ خیلی پارس می. آمد راشل از آن سگ کوچک خوشش نمی
گرفت و او هم جرأت گفتن  اشل را گاز میهاي کوچک تیزش، پاهاي ر دوید و با دندان گذاشت، به سمت راشل می می

گفت مواظب خودش باشد که به خودش  گرفت، ملکه همیشه به سگش می وقتی سگ او را گاز می. چیزي نداشت
  .کرد ملکه همیشه هنگام حرف زدن با سگش از صدایی بامزه، مهربان و بلند استفاده می. اي نزند صدمه
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. داد زدند، راشل نشسته بود و پاهایش را تکان می وعی اتحاد حرف میي ن در حالی که ملکه و وزیرانش درباره
جادوگر در طرف راست و پشت سر ملکه ایستاده بود و . کرد زد و به عروسک مشکالتش فکر می زانوهایش را به هم می

راشل . رسید می ایش مجلل به نظر او در شنل نقره. گفت پرسید نظراتش را به ملکه می زمانی که ملکه از او سوالی می
او فقط یکی دیگر از افراد مهم ملکه بود، همیشه در کنار ملکه، مثل سگ . هرگز قبالً توجه زیادي به گیلر نکرده بود

کرد،  حاال وقتی به جادوگر نگاه می. ترسید ترسیدند، درست همانطور که راشل از سگ می مردم از گیلر نیز می. کوچکش
  .د که راشل تا بحال دیده بودرسی او به نظر بهترین مردي می

راشل فهمید که جادوگر . حتی یک بار هم نگاهش نکرد. جادوگر در تمام مدت شام راشل را نادیده گرفت
دانست که  اگر پرنسس می. این فکر خوبی بود. خواهد توجه دیگران را به او جلب کند و پرنسس را عصبانی کند نمی

هاي افراد مهمش  وقتی ملکه با تکان دادن سرش با حرف. شد لی بداخالق میداند خی جادوگر اسم راشل را زیبا می
  .داشتند کاري شده و مجللش تاب خورده و موج برمی کرد، موهاي بلندش در پشت صندلیِ کنده موافقت می

ر آن اي که راشل دیده بود آشپزها موادي را د وقتی غذا تمام شد، خدمتکارها یک چرخ دستی آوردند که همان خمره
به نظر . شدند ها برده می ي مهمان شدند و براي همه ها با یک مالقه پر می جام. مخلوط کرده بودند، روي آن بود

  .کردند این چیز خیلی مهمی است رسید که همه فکر می می

 ، به1ها و سروران محترم خانوم". ملکه ایستاد، جامش را در هوا نگه داشت و سگ کوچکش را هم در دست دیگرش
این محصولِ خیلی با ارزشیه، افراد کمی . کنم، باشد که ما حقیقت رو ببینیم شما نوشیدنی روشن فکري رو تقدیم می

البته من خودم چندین بار از این سود بردم، تا بتونم حقیقت رو ببینم، . هستند که فرصت روشن فکري بهشون اهدا شده
  ".بنوشید. به سمت مصلحت جمعی هدایت کنم بینه، تا بتونم مردمم رو همونطور که پدر رال می

ا فقط براي چند لحظه رسید که نمی بعضی افراد به نظر می ملکه بعد از اینکه . بعد همه نوشیدند. خواهند بنوشند، ام
به طرف خدمتکاري خم . ي عجیبی روي صورتش، نشست دید همه این کار را کردند، خودش هم نوشید، سپس با قیافه

کرد، مردم سرشان  وقتی ملکه اخم می. شد؛ ملکه اخم کرده بود راشل داشت نگران می. شش چیزي گفتشده و در گو
  .دادند را از دست می

عرقی روي پیشانی آشپز . ملکه با خم کردن انگشتش به او اشاره کرد که نزدیکتر بیاید. آشپزِ بلند قد با لبخندي آمد
راشل پشت سر پرنسس نشسته بود، که او . ي شدید آشپزخانه استراشل حدس زد که عرقش بخاطر گرما. نشسته بود

  .هاي آنها را بشنود توانست حرف هم دست چپ ملکه نشسته بود، بنابراین می

                                                           
1 Lords And Ladies 
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ولی وقتی این . زد ملکه همیشه با این لحن حرف نمی "این همون مزه رو نمیده،": اش گفت ملکه با لحن بدجنسانه
  .ترسیدند کرد همه می کار را می

ابروهاي  ".همون نیست، براي همینه. دونید دونید، در واقع، آااا، خوب، این نیست، می اوه، خوب، علیاحضرت، می"
آره، . دونستم این شام خیلی مهمیه میدونید، آااا، در واقع، خوب، من می". ملکه باالتر رفت و آشپز سریعتر حرف زد

خواستید که هیچ کسی نتونه روشن فکر بشه،  نمی. دونید می. خواستید هیچ چیزي اشتباه پیش بره دونستم که نمی می
او سرش را کمی  "دونید، خوب، ي این قضایا ببینه، آااا، این کارا، براي همین، می که نتونه زیرکی شما رو درباره همه

رو دادم که  بنابراین من به خودم این اجازه". تر آورد نزدیکتر برده و صدایش را براي گفتن چیزي محرمانه پایین
تا کسی باقی نمونه که نتونه صحت حرفاي . دونید در واقع خیلی قویتر، می. تر درست کنم نوشیدنی روشنفکري رو قوي

او سرش را  ".مونه که روشنفکر نشه بهتون اطمینان میدم علیاحضرت، که اونقدر قویه که هیچکس نمی. شما رو ببینه
در واقع، علیاحضرت، اونقدر قوي هست که هرکسی که روشنفکر نشه ". تر آورد نزدیکتر برده و باز هم صدایش را پایین

  ".و بعد از نوشیدن این با شما مخالفت کنه، خوب، فقط میتونه یه خیانتکار باشه

  ".واقعاً، خوب، خودمم حدس زدم که این قویتره": ملکه با صدایی شگفت زده، آهسته گفت

دونستم که  می. شما حس چشایی خیلی قدرتمندي دارید. اهوشخیلی باهوش هستید، علیاحضرت، خیلی ب"
  ".تونم شما رو فریب بدم نمی

کنم روشن فکري همین االن داره تو وجودم جریان پیدا  ولی مطمئنی که زیادي قوي نیست؟ احساس می. درسته"
  ".کنه می

ترسیدم که اونو  رح باشه، من میعلیاحضرت، در جایی که حکومت و تسلط شما مط". ها گردید نگاه آشپز بین مهمان
  ".مبادا که یه خائن کشف نشده باقی بمونه". ابروهایش باال رفتند ".تر درست کنم ضعیف

از حاال به بعد، تو رو . تو آشپز عاقل و وفاداري هستی". ملکه باالخره لبخند زده و سرش را براي تایید تکان داد
  ".ممنحصراً، مسؤول نوشیدنی روشن فکري قرار مید

  ".سپاسگذارم، علیاحضرت"

  .راشل خوشحال بود که او در دردسر نیفتاده. آشپز چند بار تعظیم کرد و رفت

امشب من آشپز رو مامور کردم تا نوشیدنی روشن فکري رو شدیدا قوي . ها و آقایان محترم، یک کار استثنائی خانم"
  ".دن فرزانگی و خردمندي راه و روش پدر رال کم نیارني خودشون، در دی درست کنه، تا هیچکدام از وفاداران به ملکه
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گفتند که چطور  ها می بعضی. همه لبخند زدند و براي نشان دادن خشنودیشان از این اتفاق سرهایشان را تکان دادند
  .دهد را حس کنند توانند بصیرت مخصوصی که نوشیدنی به آنها می به همین زودي می

احمق رو ". ملکه با انگشتانش بشکنی زد ".ها و سروران محترم شدن شما، خانوم یک کار استثنائی، براي سرگرم"
  ".وارد کنید

مردي را داخل آوردند، و او را وادار به ایستادن در وسط اتاق کردند، درست جلوي ملکه و تمام میزهاي در    ها نگهبان
  .ملکه کمی به جلو خم شد. سته شده بودرسید، ولی با زنجیر ب او بزرگ و هیکلی بود و قوي به نظر می. اطراف

ي مردم ما  ي ما در اینجا توافق کردیم که یک اتحاد با هم پیمان ما، دارکن رال، منافع زیادي رو براي همه همه"
اهمیت، کارگرها و کشاورزها بیشترین سود رو  اینکه مردمِ کم. بریم ي ما با هم از اون سود می در بر داره، اینکه همه

اینکه اونا از ستم کسانی که فقط از اونا براي منفعت خودشون و براي طال و طمع کاریشون سوء استفاده . برن می
ملکه اخم  ".هاي شخصی کنیم، نه هدف ي ما براي رفاه عمومی تالش می اینکه از این به بعد همه. کنن، آزاد میشن می
ها و آقایونِ نادان  ي این خانوم لطفا به همه": اند، گفتچرخ در حالی که دستش را براي اشاره به اطراف سالن می. کرد

بگو که چه طوره که تو از اونا باهوشتري و اینکه چرا باید به تو اجازه داده بشه که فقط براي خودت کار کنی، بجاي 
  ".نوعانت تالش کنی اینکه براي هم

  .اینکه در دردسر بیفتد، آن را عوض کند کرد که مرد قبل از راشل آرزو می. مرد نگاه خشمگینی روي صورتش داشت

رفاه ": درحالی که زنجیرها روي دستان مرد بودند، درست مثل ملکه دستش را به اطراف اتاق چرخاند و گفت
ي شما آدماي فاخر دارید از غذاي خوب و  عمومی؟ این چیزیه که شما بهش میگین رفاه عمومی؟ به نظر میاد که همه

هاي من امشب گرسنه هستن، چون بیشتر محصوالتمون براي رفاه همگانی برده شده،  بچه .برید آتیش گرم لذت می
  ".ي زحمات من رو بخورن براي یه عده که تصمیم گرفتن به خودشون زحمت کار کردن ندن، بلکه ثمره

  .حاضرین خندیدند

که محصوالتت بهتر رشد  و تو غذاهات رو به اونا نمیدي، فقط به این دلیل که خوش شانس بودي": ملکه پرسید
  ".کردن؟ تو مرد خودخواهی هستی

  ".کنه اگه دیگران هم اول توي زمین بذر و دونه بکارن، محصوالتشون بهتر رشد می"

  "کنی تا گرسنگی بکشن؟ و تو اینقدر کم به همنوعانت اهمیت میدي که اصالً اونا رو محکوم می"
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ها و مردهاي محترم  تا شما زن. کنن، تا ارتش رال رو سیر کننتا دیگران رو سیر ! کشن خانواده من گرسنگی می"
کنید جز بحث کردن و تصمیم گرفتن درباره اینکه با محصوالت من چکار کنید، اینکه  رو سیر کنن که هیچ کاري نمی

  ".ي زحمات منو بین دیگران تقسیم کنید چطور نتیجه

هاي آن مرد  داد، گرچه حاضرین و ملکه حرف از دست می او داشت سرش را. کرد که مرد آرام بگیرد راشل آرزو می
  .دانستند دار می را خنده

او  ".خورن، چون ما اجازه نداریم آتیش داشته باشیم ي من سرما می و خانواده": تر گفت اي حتی عصبانی مرد با قیافه
ا اینجا آتیش هست، براي گرم کردن افراد". ها را نشان داد چند عدد از شومینه ي ما االن با  ي که به من میگن همهام

هم برابریم، اینکه از این به بعد کسی بر کسی مقدم نمیشه و براي همین من نباید اجازه داشته باشم که چیزایی که 
ي ما زیر اتحاد دارکن رال باید  به نظرتون عجیب نیست که افرادي که به من میگن همه. مال خودم هست رو نگه دارم

خورن و گرم  ي زحمات من انجام نمیدن، خیلی خوب غذا می اي غیر از تقسیم نتیجه شیم و کار دیگهبا هم برابر با
  "مونن؟ ي من گرسنه و سرد می ولی خانواده. هستن و لباساي خوبی تنشون دارن

  .کرد او گرسنگی و سرمازدگی را درك می. راشل نخندید. همه خندیدند

به شما قول یه تفریح شاهانه رو نداده بودم؟ نوشیدنی . هاي محترم سروران و خانم": اي گفت ملکه با خنده
فقط تصور کنید که اون واقعاً عقیده داره که . روشنفکري میذاره ما ببینیم که این مرد واقعا چه ابله خودخواهی هست

ر زندگی اون سود خودش رو ب. وقتی دیگران گرسنه هستن، درسته که براي خودمون سود و منفعت بدست بیاریم
  ".رسونه ها رو به قتل می بخاطر طمعش، گرسنه. نوعانش ترجیح میده هم

  .همه به همراه ملکه خندیدند

ها از جایشان پریدند و چند لیوان افتادند و لکه قرمزي روي رومیزيِ  بشقاب. اي به میز زد ملکه با دستش ضربه
این همون نوع طمعیه که ریشه ". کرد پارس میهمه ساکت شدند، جز سگ کوچک، که به طرف مرد . سفید ریختند

ي ما رو  هاي زالو صفتی که خون همه کن خواهد شد، وقتی که ارتش صلح مردم به کمک ما بیاد تا ما رو از این انسان
  .ي روي رومیزي بود صورت گرد ملکه به سرخی لکه "!مکن، راحت کنه می

  .که عقب نشست و باالخره لبخند زدمل. همه براي مدتی طوالنی دست زدند و تشویق کردند

ي کشاورزها و کارگرهاي توي شهر  عجیبه، مگه نه، االن که همه". صورت مرد درست مثل ملکه سرخ شده بود
  ".مند بشن، یا غذاي کافی کنن، دیگه مثل سابق رفاهی نیست که همه ازش بهره براي رفاه عمومی کار می
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ملکه چند نفس عمیق کشید  "!بخاطر آدماي حریصی مثل تو! بته که نیستال": ملکه روي دو پایش پرید و فریاد زد
وایولت عزیزم، تو باید دیر یا زود موضوعات ". تا اینکه دیگر صورتش آنقدر قرمز نبود، بعد به طرف پرنسس برگشت

بنابراین، . کنی ي مردم ما خدمت تو باید یاد بگیري که چطور براي رفاه عمومیِ همه. مربوط به حکومت رو یاد بگیري
کنی؟ تو انتخاب کن عزیزم،  تو با این خائن به مردممون چه کار می. سپارم تا تجربه کسب کنی این موضوع رو به تو می

  ".و همون انجام میشه

  .درحالی که لبخند میزد به آدمهاي اطرافش نگاه کرد. پرنسس وایولت ایستاد

من میگم، ": ا به مرد درشت هیکل در زنجیر نگاه کند، گفتدر حالیکه در عرض میز کمی به جلو خم شده بود ت
  ".سرش رو از تنش جدا کنید

داد که راشل  هایی را نسبت می در حالی که مرد به جمعیت حاضر نام. همه دوباره دست زدند و تشویق کردند
  .اش براي خانوادهراشل براي آن مرد ناراحت بود و . او را به زور کشیدند و بردند   ها فهمید، نگهبان نمی

بعد از آنکه جمعیت گرد هم آمده، براي مدتی دیگر با هم صحبت کردند، همگی تصمیم گرفتند تا به تماشاي گردن 
وقتی ملکه رفت و پرنسس وایولت به طرف راشل برگشت و به او گفت که وقت تماشا کردن رسیده، . زدن مرد بروند

  .اطرافش ایستاد هاي گره کرده در راشل جلوي پرنسس با مشت

  ".واقعاً بدجنسی که گفتی سر اون مرد رو قطع کنن. تو واقعاً بدجنسی"

  "!تونی امشب رو بیرون بگذرونی که اینطور؟ خوب تو می". پرنسس دو دستش را روي کمرش گذاشت

  "!ولی پرنسس وایولت، امشب بیرون خیلی سرده"

کنی که چطور جرأت کردي با چنین لحنی با من صحبت  تونی خوب به این فکر زنی، می خوب، وقتی داري یخ می"
ي پرنسس، بد جنس  چهره "!تو باید تمام فردا و فردا شب رو هم بیرون بمونی. مونه ي بعد خوب یادت می و دفعه! کنی

  ".این باید بهت یکم ادب و احترام یاد بده". ي ملکه در بعضی مواقع و خبیث شده بود، مثل چهره

. خواست بیرون برود گفتن چیزي دیگر؛ بعد به یاد عروسک مشکالت افتاد و اینکه خودش می راشل شروع کرد به
  .پرنسس به سمت راهروي به طرف در اشاره کرد

  ".برو، همین حاال، اونم بدون شام". پایش را محکم به زمین کوبید

  ".رنسس وایولتبله، پ": با تعظیمی گفت. راشل به زمین نگاه کرد تا وانمود کند که ناراحت است
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او با سري به پایین افکنده، راهرو را پیمود و به سمت انتهاي سرسراي بزرگی که همه جا روي دیوارهاي بلندش 
ها نگاه کند، ولی این بار سرش را پایین نگه داشت، مبادا  او دوست داشت به تصاویر قالی. هایی آویزان بود، رفت قالیچه

هایی که  با زره   ها نگهبان. خواست درمورد بیرون شدن از قصر، خوشحال به نظر برسد که پرنسس او را نگاه کند؛ او نمی
هاي در دست، درهاي آهنی، بزرگ و مرتفع را بی هیچ حرفی  درخشید و شمشیرها و نیزه شان می قسمت جلوي سینه
دادند،  دوباره او را به داخل راه میگذاشتند راشل بیرون برود یا وقتی که  آنها هیچ موقع وقتی که می. براي او باز کردند

  .یک فرد بی اهمیت: دانستند که او همبازي پرنسس است آنها می. زدند حرفی نمی

. خیلی سریع راه نرود، مبادا که کسی در حال تماشا کردن او باشد   ها وقتی بیرون رفت سعی کرد در دیدرس نگهبان
با دقت و در حالی که هر دو دستش را زیر آرنجِ دست دیگرش  .اش مثل یخ سرد بود کف سنگی، زیر پاهاي برهنه

کرد تا  ها را یکی یکی طی می هاي عریض پایین رفت، و پله ها و پله گذاشته بود تا انگشتانش را گرم نگه دارد، از ایوان
زدند، اما او را  ي بیشتري در بیرون گشت می  ها نگهبان. سرانجام به معبر سنگفرش شده در پایین رسید. زمین نخورد
  .کرد تر می هایش را سریع شد، قدم تر می ها نزدیک هرچه به باغ. دیدند آنها همیشه او را می. گرفتند نادیده می

عروسک . بچرخند و پشتشان به او باشد   ها ي اصلی باغ سرعتش را کم کرد، منتظر شد تا نگهبان راشل در جاده
بعد، قبل از اینکه عروسک . او چوب آتش زنه را در جیبش گذاشت. ته بودمشکالت درست همان جایی بود که گیلر گف

را در پشتش پنهان کند، با تمام قدرش آن را در آغوش گرفت و آهسته در گوش عروسک هشدار داد که آرام باشد و 
ت چقدر توانست تا رسیدن به کاج خودرو صبر کند تا به عروسک بگوید که پرنسس وایول او نمی. صدایش درنیاید

  .در تاریکی به اطراف نگاهی کرد. بدجنس است که دستور قطع کردن سرِ آن مرد را داده است

درکنار دیوارهاي خارجی قلعه، مردان بیشتري . کرد، هیچکس که ببیند او عروسک را برداشته هیچ کسی نگاه نمی
آنها . هایشان ایستاده بودند حرکت در زره یزدند و نگهبانانِ ملکه جلوي دروازه، راست و ب روي دیوارهاي بلند گشت می

هاي بدون آستین قرمزي با آرم ملکه، سر یک گرگ سیاه، که  ها پوشیده بودند، کت هاي مجللشان را روي زره یونیفورم
صدا بردند و دو نفر از آنها درِ پر سر و  اي آهنی سنگین را باال می درحالی که مانعِ میله. کرد در وسط لباس خودنمایی می

وقتی راشل صداي به . را با فشار براي راشل باز کردند، هیچ یک حتی نگاه نکردند که او چه چیزي پشت سرش دارد
ي روي دیوار را دید که پشت به او هستند،   ها اي را در پشت سرش شنید و برگشت، پشت نگهبان زمین افتادن مانع میله

  .یلی درازي بودسرانجام لبخند زد و شروع به دویدن کرد؛ راه خ

ي فراوان، بدون هیچ جلب   ها عبور کردن او از میان نگهبان. در برجی بلند، چشمان سیاهی رفتن او را تماشا کردند
ي روي دیوار خارجی قلعه که  از میان دروازه. هاي نیش مثل رد شدن نفسی از میان دندان. توجه یا سوءظنی را دیدند

او را تماشا کردند . ر خارج از قلعه متوقف کرده و خیانتکاران را درون قلعه حفظ کندهاي مصممی را د توانسته بود ارتش
. که از روي پلی عبور کرد که صدها نفر از نیروهاي دشمن در نبرد مرده بودند، اما نتوانسته بودند به آن پل دست یابند
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به سمت . معصومانه و به سوي جنگل او را تماشا کردند که از روي چمنزارها گذشت، با پاي برهنه، بدون سالح،
  .مخفیگاهش

-+ ----  

درِ سنگی بزرگ به آرامی کشیده شده و بسته . ي سرد فلزي زد اي با کف دستش به صفحه زِد با عصبانیت ضربه
 انگشتانش باال. هارایی پا بگذارد تا بتواند به سمت دیوارهاي کوتاه پیش برود ي دي  ها او مجبور بود روي نگهبان. شد

ي صیقلی و آشناي سنگ قرار گیرند و او خودش را به جلو خم کرد و به شهر خاموش زیر پایش نگاه  آمدند تا روي لبه
  .کرد

ا او قبالً از میان . ي کوهستان، شهر به نظر در صلح و آرامش بود از باالي این دیوارِ مرتفع بر روي دیواره ام
هایی از سربازان که به قیمت جان افراد زیادي  دسته. در هرجایی دیده بودي تاریک گذشته بود و سربازان را   ها خیابان

  .آنجا بودند، افرادي از هر دو طرف جنگ

  .اما این بدترین چیز نبود

  .دارکن رال بوده که آن را برداشتهحتماً  .زِد مشتش را روي سنگ کوبید. حتماً دارکن رال اینجا آمده بوده

هاي زیادي از  او سال. کردند، اما نکرده بودند ي حفاظتی باید مقاومت می م تنیدهتورهاي جادوییِ پیچیده و دره
  .او یک احمق بوده. اینجا دور بوده

  ".هیچ وقت چیزي آسون نیست": جادوگر به آرامی زمزمه کرد
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  ام فصل سی

  

ومده، در حالی که سوار کیالن، یادت میاد وقتی پیش مردم لجنزار بودیم و اون مرد گفت که رال ا": ریچارد پرسید
  "ي چی حرف میزد؟ دونی اون درباره بر یه شیطان قرمز بوده؟ تو می

ها به همراه سویدلین و شکارچیانش سفر کرده بودند، و بعد از آنها خداحافظی کرده و در برابر  آنها سه روز در دشت
د براي یافتن سیدین انجام دهند، و یک نگاه غمگین سویدلین به او قول داده بودند که هر کاري از دستشان بربیای

کوه  ، یک رشته»1رنگ شادا«وارد شدن به . ي گذشته را صرف باال رفتن و وارد شدن به فالت مرتفعی کرده بودند هفته
اي که کیالن گفته بود به سمت شمال شرقی امتداد یافته و مانند ستون فقرات عظیم و سنگی سرزمین میانه  صخره

مکانی که به . را در آغوش گرفته است» 2آگادن ریچ«هاي خود، مکانی پرت و دور افتاده به نام  ن کوهاست و در میا
اي از تیغ و خار که هدفش دور  درست مانند حلقه. اي محصور شده هاي ناهموار و صخره ي کیالن بوسیله قله گفته
  .داشتن هر فردي از آن منطقه است نگه

  "دونی؟ تو نمی": گریستکیالن با نگاهی متعجب به او ن

. ي برآمده نشست تا استراحتی کوتاه کند وقتی ریچارد سرش را به عالمت نفی تکان داد، کیالن روي یک صخره
اي کوتاه  اي از روي خستگی به زمین گذاشت و خودش روي زمین ولو شده و به صخره اش را با ناله ریچارد نیز کوله

اکنون که بعد از سه . ه گذاشت تا در جهات مختلف آنها را کش و قوس بدهددستانش را از پشت روي صخر. تکیه داد
ي کیالن  هاي سیاه و سفید روي صورت کیالن، آنها شسته شده و رفته بودند، چهره روز عادت کردن به بودن گل

  .رسید برایش متفاوت به نظر می

  "خوب حاال اون چی بود؟": ریچارد دوباره پرسید

  ".یه اژدها"

  "!کردم که واقعا چنین چیزي وجود داشته باشه توي سرزمین میانه اژدها هست؟ فکر نمی! ژدهایه ا"

ریچارد تنها سرش را  ".کردم تو میدونی من فکر می". کیالن کمی به ریچارد اخم کرد ".خوب، حاال که وجود داره"
  . یک بار به معناي نفی تکان داد

کنم  فکر می. اژدهاها جادو دارن. توي وستلند جادویی وجود نداره دونی، چون زنم که نمی حدس می": کیالن گفت
  ".کنن؛ به کمک جادو اینطوري باشه که پرواز می

                                                           
1 Rang' Shada 
2 Agaden Reach 
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اش یک قلوه  ریچارد با انگشت شصت و میانی ".هاي قدیمی کردم اژدهاها فقط افسانه هستن، افسانه من فکر می"
  .را تماشا کرد ي صاف و بزرگ سنگ را پرتاب کرد و برخورد آن به یک صخره

ي کافی  ها به اندازه به هرحال اون افسانه. هایی قدیمی از چیزایی که به یادشون مونده شاید افسانه": کیالن گفت
. او با دو انگشت شصتش موهایش را از پشت گردنش فاصله داد تا کمی خنک شود و چشمانش را بست ".واقعی هستن

ترین نوع  ها کوچیک خاکستري. قرمز و چندتاي دیگه که کمتر پیدا میشن خاکستري، سبز،. انواع مختلفی وجود داره"
بعضی از . تر و بزرگتر هم قرمزها هستن از همه باهوش. سبزها خیلی بزرگتر هستن. هستن و نسبتا کمرو و خجالتی
اژدهاي سبز  هیچ کس یه. کنن و براي شکار ها به عنوان حیوون خونگی استفاده می مردم سرزمین میانه از خاکستري

کیالن  ".تونن حسابی خطرناك باشن داره چون اونا بیشتر احمق هستن، خیلی هم عصبی هستن و می نگه نمی
. قرمزها کالً یه چیز متفاوت هستن". اش ببیند هایش را گشود و سرش را خم کرد تا بتواند از زیر ابروهاي خمیده پلک
  ".و بخورن و در ضمن باهوش هم هستنتونن توي یه چشم به هم زدن تو رو کباب کنن  می

  .اي کرد ریچارد قسمت پایین کف دستش را روي چشمانش فشار داد و ناله "!خورن اونا آدما رو می"

وقتی  ".ما براي اونا چندان غذایی به حساب نمیایم. فقط در صورتی که خیلی گرسنه باشن یا خیلی عصبانی باشن"
چیزي که من متوجه ". کرد ش را گشود، چشمان سبز کیالن به او نگاه میکه ریچارد دستانش را برداشت و چشمان

  ".کرده شم اینه که رال روي یکی از اونا چکار می نمی

کرد، درست قبل از  ریچارد به یاد چیز قرمز رنگ در آسمان افتاد که باالي سر او در جنگل وِن باالیی پرواز می
تونه به  حتماً همینطوري هست که رال می". دیگر به طرف صخره انداخت او قلوه سنگی. اینکه او کیالن را پیدا کند

ر بزنه و اونا رو پوشش بده اینهمه سرزمین س."  

. فهمم چرا یه اژدهاي قرمز باید با این کار موافقت کنه نه، منظورم اینه که نمی". کیالن به آرامی سرش را تکان داد
. تونن باشن تر از این نمی تفاوت در حقیقت دیگه بی. گیرن هیچ طرفی رو نمیها  اونا شدیداً مستقل هستن و در امور آدم

. جنگن، باور کن اونا ترجیح میدن بمیرن تا اینکه بخوان تحت سلطه قرار بگیرن و سر این قضیه هم خیلی خوب می
. تونستن اقل یه زمانی میال. هارا برابري و مقابله کنن تونن با ارباب دي همونطور که گفتم اونا جادو دارن و حتی می

ي بعضی از جادوهاش به مرگ تهدید کرده باشه، اژدهاها اهمیتی نمیدن؛ اونا ترجیح میدن  حتی اگه رال اونا رو بوسیله
کیالن  ".جنگن تا اینکه بکشن یا کشته بشن اونا خیلی ساده انقدر می. بمیرن تا اینکه تحت فرمان کسی قرار بگیرن

اینکه یکی از اونا رال رو روي پشتش ". شد و به حالتی معنادار لحن صدایش را پایین آوردکمی به طرف ریچارد خم 
  ".براي من غیرممکنه تصور کنم که یه نفر به یه اژدهاي قرمز دستور بده. سوار کنه و بچرخونه خیلی عجیبه

  .ناخونک زداي به او نگاه کرد، بعد دوباره راست نشست و به گلسنگ روي صخره  کیالن براي دقیقه
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او از پرسیدن اینکه آیا یک اژدها خطرناك است، احساس  "این اژدهاها براي ما یه تهدید هستن؟": ریچارد پرسید
  .کرد حماقت می

رفتم و یکی نزدیک من  یه بار، داشتم توي یه جاده می. من فقط دو سه بار قرمزها رو از نزدیک دیدم. نه زیاد"
اگه ما . هر کدوم رو با یه چنگالش گرفت. که کنار من بود و دوتا گاو رو گرفت و برد اي شیرجه اومد پایین توي مزرعه

کنم که حسابی توي دردسر بیفتیم، ولی این  با یه اژدهاي قرمز برخورد کنیم و اون هم حسابی عصبانی باشه، فکر می
  ".خیلی بعیده

با یه اژدهاي قرمز برخورد کردیم؛ و اون یه دردسر ما تا همین االن هم ": ریچارد با صدایی آرام به او یادآوري کرد
  ".بزرگ بود

  .اش معلوم بود که آن خاطره همان قدر که براي ریچارد دردآور بود براي او نیز بود از چهره. کیالن جوابی نداد

  .صداي یک غریبه این را گفته بود "!خوب، پس شما دوتا اینجایید"

کیالن در حالتی . ش روي شمشیر بود با چرخشی روي پاهایش ایستادریچارد در حالی که دست. هر دو پریدند
  .خیز، آماده براي هر چیزي بود نیم

مردي پیر با هردو دستش به آنها اشاره کرد که بنشینند در حالی که در مسیر به سمت آنها  ".بنشینید، بنشینید"
فقط جان پیره که اومده دنبال ". خورد کان میخندید ریش سفیدش ت وقتی می "!خواستم شما رو بترسونم نمی". آمد می

  ".بنشینید. بنشینید. شما دوتا بگرده

موهاي سفیدش به تمیزي از وسط فرق باز . خورد خندید شکم گرد و بزرگش زیر ردایش تکان می در حالی که می
صورت گرد و بشاش او در . انداخت ایش سایه می اش بر چشمان قهوه هاي افتاده شده بود و ابروهاي بلند مجعد و پلک

ریچارد کمی خودش را . کیالن با احتیاط دوباره به عقب نشست. حالی که منتظر بود با لبخندي پهن، چین افتاده بود
  .او همچنان دستش را روي شمشیر نگه داشت. اي که قبالً به آن تکیه داده بود بنشیند تر آورد تا روي صخره پایین

  "گشتی؟ منظورت چیه که داشتی دنبال ما دوتا می": ستانه نبود پرسیدریچارد با لحنی که چندان دو

  "...دوست قدیمی من، همون جادوگر، من رو فرستاد تا دنبال شما بگردم"

  "زِد تو رو فرستاد؟! زِد". ریچارد روي پاهایش پرید

، پسرم؟ معلومه که زِد مگه تو چند تا جادوگر پیر میشناسی". خندید شکمش را نگه داشت جان پیر در حالی که می
هایش دست  دو خیره شده بود، کمی بر ریش هایش را در دست گرفت و در حالی که با یک چشمش به آن او ریش ".پیر

. اون کاراي مهمی داره که باید بهشون برسه، ولی اون به شما نیاز داره، نیاز داره که شما االن باهاش باشید". کشید
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تري نداشتم، براي همین گفتم که  من هم کار مهم. ست که اگه بتونم بیام و شما رو بیارمبراي همین اومد و از من خوا
  ".رسه که اون حق داشت، طبق معمول به نظر می. اون به من گفت که کجا شما رو پیدا کنم. کنم اینکارو می

  "خوب، حالش چطوره؟ کجاست؟ براي چی ما رو الزم داره؟". ریچارد با این حرف لبخند زد

اون بهم گفته ". هایش دست کشید، سرش را به باال و پایین تکان داد و لبخند زد تر بر ریش جان پیر کمی محکم
دونم چرا  منتها چیزي که هست اینه که من نمی. اون حالش خوبه. پرسید بهم گفته بود که شما سواالي زیادي می. بود

پرسی، بلکه هر کاري بگه انجام  ، تو دیگه از اون سوال نمیحوصله باشه وقتی که زِد پیر بی. اون شما رو الزم داره
  ".منم همین کارو کردم و االن اینجا هستم. میدي

  .ریچارد بخاطر دوباره دیدن زِد هیجان زده بود "اون کجاست؟ چقدر فاصله داره؟"

  "بمونید و فک بزنید؟ خواید اینجا شما چقدر می. بستگی داره". اش را خاراند و کمی به جلو خم شد جان پیر چانه

ي  کیالن یکی از لبخندهاي کشیده. اش را فراموش کرد اش را برداشت، خستگی ریچارد لبخند زد، بعد کوله
ریچارد گذاشت . اي به راه افتادند مخصوص به خودش را تحویل او داد و دنبال جان پیر در یک مسیر سرباالییِ صخره

کیالن به او گفته بود که آنها از زن افسونگر . هاي اطراف انداخت ی به جنگلتا کیالن جلوي او راه برود و خودش نگاه
  .زیاد دور نیستند

او متوجه نشده بود که در اعماق درونش چقدر درباره دوست پیرش . او به خاطر دوباره دیدن زِد هیجان زده بود
ولی آدي هیچ قولی نداده بود که او دوباره   کند، دانست که آدي از زِد به خوبی مراقبت می او می. مضطرب و نگران است

ي زِد  او از دیدن دوباره. ریچارد امیدوار بود که این امر به این معنی باشد که چِیس نیز حالش خوب است. خوب شود
  .ذهن ریچارد سرعت گرفت. هاي زیادي داشت که به او بگوید، چیزهایی که از او بپرسد حرف. بسیار مشعوف بود

خوب پس حالش خوب شده؟ وزن که کم نکرده، کرده؟ زِد دیگه وزنی ": داي بلند به جان پیر گفتریچارد با ص
  ".نداره که بخواد کم هم بشه

  ".نه، اون درست مثل همیشه هست". رفت بدون اینکه رویش را برگرداند خندید جان پیر در حالی که راه می

  ".باشهي تو رو نخورده  خوب، امیدورام که تمام انبار آذوقه"

  "تونه بخوره؟ مگه یه جادوگر پیرِ استخونی چقدر می. الزم نیست نگران باشی، پسرم"

زِد ممکن بود که خوب شده باشد ولی مطمئناً به طور کامل بهبود نیافته بود و گرنه . ریچارد با خودش لبخند زد
  .ماند براي جان پیر حتی یک ذره غذا هم باقی نمی
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تر شده  تر و تیره ها پرپشت رفتند تا پا به پاي جان پیر حرکت کنند، جنگل با سرعت راه میبعد از چند ساعت که آنها 
شد روي آن حرکت کرد، مخصوصا با  اي بود و به سختی می مسیر صخره. تر به هم شدند تر و نزدیک و درختان بزرگ

. ه یک دو راهی در مسیر رسیدندهر سه نفر ب. پیچید هاي عجیب می در میان تاریکیِ جنگل صداي پرنده. این سرعت
ریچارد توقف کرد، . کیالن به دنبال او رفت. جان پیر بدون هیچ توقفی به سمت راست رفت و به راهش ادامه داد

هر بار که سعی . تواند آن را از اعماق ذهنش بیرون بکشد رسید که نمی ي چیزي نامطمئن بود ولی به نظر می درباره
کیالن شنید که او ایستاده است و رویش را برگردانده و . کند می یافت که دوباره به زِد فکر میکرد، خود را در حالی  می

  .بعد برگشت

  "کدوم راه به طرف اون زن افسونگر میره؟": ریچارد از او پرسید

. آهنگی از راحتیِ خیال در صدایش مشخص بود، چرا که پیرمرد به سمت راست رفته بود "چپ،": کیالن جواب داد
هاي  اش به چند ردیف کوه اش آویزان کرد و با چانه کیالن یک انگشت شصتش را زیر قسمت جلویی بند کوله

هایی  اونا تعدادي از قله". هاي باالیی درختان آنها را ببیند توانست از میان شاخه اي اشاره کرد که ریچارد تنها می صخره
او . ه از برف در هواي سبک کوهستانی درخششی سپید داشتندهاي پوشید قله ".هستن که اطراف آگادن ریچ رو گرفتن

  .ها بود اي از تیغ واقعا که آنجا حلقه. اي اینچنین نامهربان و غیر مهمان نوازانه ندیده بود هایی با منظره هرگز کوه

و مسیر  آمد که بسیار کم در آن رفت و آمد شده باشد به نظر می. ریچارد نگاهی به اعماق مسیر سمت چپ انداخت
جان پیر ایستاد و رویش را برگرداند در حالی که دستانش را به کمرش . شد خیلی زود در اعماق جنگلِ متراکم گم می

  .زده بود

  "شما دوتا میاین یا نه؟"

حتی اگر . توانستند آخرین جعبه را به دست آورند آنها باید قبل از رال می. ریچارد نگاهی به مسیر سمت چپ انداخت
  .ي او بود این اولین وظیفه. فهمیدند که آخرین جعبه کجاست آنها نیاز داشت، آنها باید می زِد به

  "تونه منتظر بمونه؟ کنی زِد می فکر می"

. فرستاد دونم ولی اگه مهم نبود من رو نمی نمی". هایش را باال انداخت، سپس دستی به ریشش کشید جان پیر شانه
  ".د از این طرفهولی زِ. به خودت بستگی داره پسرم

تواند براي  دانست آیا زِد می کرد که کاش می آرزو می. کرد که کاش مجبور نبود این تصمیم را بگیرد ریچارد آرزو می
از آرزو کردن دست بردار و شروع کن به فکر : او به خود گفت. خواهد دانست که زِد چه می کاش می. آنها صبر کند یا نه

  .کردن

  "چقدر فاصله داریم؟". کرد او براي پیرمرد اخمی
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کشید نگاهی به خورشید عصرگاهی در باالي سرش که در  هایش دست می جان پیر در حالی که باز هم به ریش
اگه زود از حرکت نایستیم و زیاد هم نخوابیم، تا فردا ظهر به اونجا ". حال پایین رفتن از میان درختان بود، کرد

  .کرد و منتظر ماند پیرمرد نگاهی به ریچارد ".رسیم می

داد به هیچوجه جایی نزدیک  کیالن ترجیح می. کند دانست که او چه فکري می کیالن چیزي نگفت، ولی ریچارد می
و . توانستند اگر الزم شد دوباره برگردند رفتند آنجا چندان دور نبود و می نرود و حتی اگر آنها اول پیش زِد می» شوتا«

شاید حتی او آخرین جعبه را داشت، و آنها الزم نبود که به داخل آگادن . جعبه کجاست دانست که آخرین شاید زِد می
  .گفت ها چیزي بود که کیالن می این حرف. تر بود رفتن به دنبال زِد عاقالنه. ریچ بروند

  ".تو درست میگی": ریچارد به کیالن گفت

  ".من چیزي نگفتم". کیالن به نظر گیج میامد

ما همراه جان پیر . تو درست میگی. تونم فکر کردنت رو بشنوم من می". تحویل او داد ریچارد لبخندي پهن
  ".میریم

  ".دونستم که فکر کردنم اینقدر با صداي بلنده نمی": کیالن زیر لب گفت

  ".رسیم اگه اصالً توقف نکنیم، تا قبل از صبح به اونجا می": ریچارد با صداي بلند به جان پیر گفت

دونم که شما چقدر مشتاق هستید  ولی می". بعد نفس بلندي کشید ".من یه پیرمرد هستم": نان گفتپیرمرد غرغرک
من باید وقتی که زِد ". پیرمرد انگشتش را براي ریچارد تکان داد ".و میدونم که اون چقدر ضروري به شما نیاز داره

  ".کردم داد به حرفش گوش می ي تو بهم هشدار می درباره

هایی بلند برداشت تا به  کیالن گام. گذاشت کیالن جلوتر از خودش راه بیفتد کمی خندید لی که میریچارد در حا
او را دید که . ریچارد با پریشانی به کیالن نگاه کرد که به راه افتاده. پیرمرد برسد که همین االن به راه افتاده بود

چیزي در . کرد که به داخل دهانش رفته بود تف می کند و مقداري از آن را اش پاك می تارهاي عنکبوت را از چهره
ر میزد؛ یک جاي کار مشکل داشت او . توانست بفهمد اشکال در کجاست کرد که کاش می او آرزو می. ذهن ریچارد غُ

د، خواست تا دوباره او را ببین توانست فکر کند زِد بود، اینکه چقدر می اي تالش کرد ولی به تنها چیزي که می براي دقیقه
  .پاییدند نادیده گرفت هایی او را می این حس را که چشم. توانست منتظر بماند تا با او صحبت کند اینکه نمی

-+ ----------  

: نگاهش را برگرداند و به نرمی رازش را گفت ".معموالً دلم براي برادرم تنگ میشه": دختر به عروسکش گفت
  ".اونا میگن اون مرده"
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وقتی . رسید تمام مشکالتی را که به ذهنش می. گفتن مشکالتش به عروسکش گذرانده بود راشل بیشترِ روز را به
شد راشل احساس خوبی پیدا  که اشک در چشمانش جمع شد، عروسک به او گفت که او را دوست دارد و این باعث می

  .خنداند گاهی عروسک او را می. کند

ولی او . خوب بود که بتوانی گرم شوي و نور داشته باشیخیلی . راشل یک تکه چوب کوچک دیگر در آتش انداخت
. کرد آتش او را از ترس زیاد در جنگل حفظ می. داشت، درست همانطور که گیلر به او گفته بود آتش را کوچک نگه می

ترساند و  شد که او را می گاهی در شب صداهایی در جنگل شنیده می. شد به زودي دوباره شب می. ها مخصوصاً شب
  .ولی به تنهایی بودن در این جنگل، بهتر از محبوس بودن در گنجه بود. شد به گریه بیفتد اعث میب

ها، قبل از اینکه  ي بچه پیش بقیه. کردم این مال اون وقتی بود که من همونجایی که برات تعریف کردم زندگی می"
اونجا همه با من مهربون . رنسس دوست داشتممن اونجا بودن رو خیلی بیشتر از بودن با پ. ملکه بیاد و من رو ببره

مردم . یه مردي بود، بروفی، که بعضی وقتا میومد". دهد راشل به عروسک نگاه کرد تا ببیند که آیا او گوش می ".بودن
اونم به من یه . اون مهربون بود، مثل گیلر. ها خیلی مهربون بود گفتن ولی اون با ما بچه ي اون چیزاي بدي می درباره

البته من خیلی هم . عروسک داد، ولی وقتی که من اومدم توي قلعه زندگی کنم، ملکه نذاشت که اون رو با خودم بیارم
دونم که خیلی  می. گفتن که اون کشته شده شنیدم بعضیا می. اهمیتی ندادم، چون خیلی ناراحت بودم که برادرم مرده

  "کشن؟ ها رو می براي چی آدما بچه. بدجنسیه که اون کشته شده باشه

  .راشل نیز در مقابل لبخند زد. عروسک تنها لبخند زد

دار حرف  آن پسر با زبانی خنده. راشل به پسر کوچک جدیدي فکر کرد که دیده بود ملکه آن را زندانی کرده است
بخاطر اینکه . انداخت داري هم داشت ولی با این حال حضورش راشل را به یاد برادر خودش می ي خنده زد و قیافه می

توانست بفهمد که چه زمانی  راشل همیشه می. ترسید برادر او نیز همیشه می. رسید آن پسر خیلی ترسیده به نظر می
راشل خیلی دلش براي این پسر جدید . گرفت کرد و یک جا آرام نمی قراري می برادرش ترسیده است، چون برادرش بی

  .می بود تا بتواند به آن پسر کمک کندکرد که فرد خودش مه راشل آرزو می. سوخت می

او . راشل براي یک دقیقه دستانش را به طرف آتش گرفت تا آنها را گرم کند، بعد یک دست را در جیبش فرو برد
ي بزرگ را نگه داشت  یک دانه. چند دانه توت جنگلی تمام چیزي بود که توانسته بود براي خوردن پیدا کند. گرسنه بود

رسید که گرسنه باشد براي همین خودش آن را خورد، بعد یک  عروسک به نظر نمی. سکش تعارف کردو آن را به عرو
جایی که . خواست دنبال توت بیشتري بگردد هنوز گرسنه بود، ولی نمی. ها تمام شدند مشت دیگر خورد، تا اینکه توت

او . وقتی هوا تاریک است در جنگل باشدخواست  او نمی. شد آمدند نزدیک نبود و هوا داشت تاریک می ها در می توت
  .کنار آتش گرم؛ کنار روشنایی. خواست در کاج خودروي خودش به همراه عروسکش باشد می
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این تمام چیزیه که . تر بشه خواد، حاال هر چی هست، بدست بیاره مهربون شاید وقتی ملکه اون اتحادي رو که می"
تر بشه و دیگه نَگه که سر  شاید اون موقع خوشحال. اتحاد درست بشه خواد تا این اینکه چقدر می. ازش حرف میزنه
من چشمام رو . کنه همراهش برم، ولی من دوست ندارم نگاه کنم میدونی، پرنسس منو مجبور می. مردم رو قطع کنن

دیگه . تر میشه اون هر روز بدجنس. االن دیگه حتی پرنسس وایولت هم میگه تا سر مردم رو قطع کنن. بندم می
کاش ". راشل به عروسکش نگاه کرد ".تونستم فرار کنم کاش می. ترسم که بگه تا سر من رو هم قطع کنن می
  ".برم و تو رو هم با خودم می. تونستم فرار کنم و دیگه برنگردم می

  ".من دوستت دارم، راشل". عروسک لبخند زد

  .د روي سر آن را بوسیداو عروسک را برداشت و مدتی طوالنی آن را در آغوش کشید، بع

من . ندازه توي آتیش فرسته تا منو پیدا کنن و بعد تو رو می ولی اگه ما فرار کنیم، پرنسس وایولت نگهبانا رو می"
  ".من تو رو دوست دارم. خوام اون تو رو بندازه تو آتیش نمی

  ".من دوستت دارم راشل"

خشک خزید در حالی که عروسک را کنارش گذاشته هاي  راشل عروسکش را تنگ در آغوش فشرد و به میان علف
گشت عروسکش را  او باید وقتی بازمی. کرد گشت و پرنسس باز هم با او به بدجنسی رفتار می فردا او باید باز می. بود

  .دانست؛ و گرنه ممکن بود که عروسکش در آتش انداخته شود گذاشت و این را می تنها می

  ".تو و گیلر. تا حاال داشتمتو بهترین دوستی هستی که من "

  ".من دوستت دارم راشل"

عروسک . آمد، تک و تنها اینجا در کاج خودرو شد، نگران اینکه چه بالیی سر عروسکش می کم نگران می راشل کم
فهمید که راشل دوست دارد به  فرستاد چه؛ اگر به نوعی می اگر پرنسس دیگر او را دوباره بیرون نمی. شد خیلی تنها می

  داشت چه؟ بیرون فرستاده شود و از روي بدجنسی او را در قلعه نگه می

: کرد از عروسک پرسید هاي تاریک داخل درخت سوسو میزد، نگاه می راشل در حالی که به نور آتش که روي شاخه
  "دونی من باید چکار کنم؟ تو می"

  ".به گیلر کمک کن": عروسک گفت

  "به گیلر کمک کنم؟". به عروسک نگاه کردراشل روي یک آرنج به پهلو خم شد و 

  ".به گیلر کمک کن". عروسک سرش را به نشانه تایید تکان داد
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ي تاریکی در دو  شد و جاده را در میان توده ها منعکس می ي برگ هاي خورشید در حال غروب، از میان الیه اشعه
هاي  هاي کیالن را بر روي صخره ده شدن چکمهتوانست صداي کشی ریچارد می. کرد طرف، روشن و درخشان می

. یک بوي رقیق پوسیدگی در هوا موجود بود. ها و خاشاك روي زمین بشنود ي رنگارنگ برگ مخفی شده در زیر الیه
هاي ضخیمِ انباشته شده بر روي  هاي نیمه مرطوب و الیه هاي افتاده بر زمین شروع به تجزیه شدن در مکان برگ
  .ها را یک جا جمع کرده بود ودند، جایی که باد برگها، کرده ب صخره

شد، نه ریچارد و نه کیالن رداهاي گرمشان را نپوشیده بودند، چرا که در اثر تالش و تقالي  با اینکه هوا تاریک می
بخاطر  کرد تا به زِد فکر کند ولی قطار تفکراتش دائما ریچارد مدام سعی می. دائمِ ناشی از سرعت جان پیر، گرم بودند

افتاد باعث شد تا زِد را از  فهمیدن اینکه او دیگر داشت از نفس می. شدند دویدن براي عقب نماندن از جمع قطع می
  .کرد چیزي درست نیست اینکه حس می. کرد ولی یک فکر او را ترك نمی. افکارش خارج کند

تر از او راه برود ولی  پیرمرد این طور سریعتوانست یک  چطور می. در نهایت او اجازه داد تا نگرانی در ذهنش بشکفد
. هنوز به نظر تازه نفس و راحت بیاید؟ ریچارد دستی به پیشانیش گذاشت و متعجب بود که آیا مریض شده یا تب دارد

آنها چندین روز شدیداً به خود فشار آورده . شاید حالش خوب نبود؛ شاید مشکل از او بود. کرد خیلی داغ است او حس می
  .کرد حالش خوب است، فقط از نفس افتاده بود نه، او حس می. دند ولی نه به این شدتبو

کیالن نیز براي رسیدن به سرعت پیرمرد با . براي مدتی او به کیالن نگاه کرد که جلویش در حال حرکت بود
. یدن به راهش ادامه دادکیالن یک تار عنکبوت دیگر را از صورتش پاك کرد، و بعد به حالت نیمه دو. سختی مواجه بود

به دلیلی، هشدارِ در ذهنش داشت . زد توانست ببیند که مانند خودش، کیالن نیز به سختی نفس نفس می ریچارد می
  .شد تبدیل به حسی شوم و اخطار دهنده می

ه با خودش فکر کرد ک. کرد ریچارد در یک نگاه آنی چیزي را در سمت چپش در جنگل دید که با سرعت حرکت می
هایی دراز باشد که با سرعت روي زمین حرکت  آمد موجودي با دست ولی به نظر می. فقط یک حیوان کوچک است

  .خیال کردهحتماً  به خودش گفت که. کرد در دهانش احساس خشکی می. اي بعد آن چیز نبود لحظه. کند می

و در جاهاي دیگر باریک بود، با  ها عریض مسیر در بعضی قسمت. او دوباره توجهش را به جان پیر معطوف کرد
ها  کردند، هردو گاهی به شاخه وقتی کیالن و ریچارد از جاده عبور می. رسیدند هایی که از تنگی راه به هم می شاخه

ماند و از هر  او در مرکز جاده باقی می. ولی پیرمرد نه. زدند ها را از سر راهشان کنار می شدند یا اینکه شاخه کشیده می
  .با دستانش ردایش را محکم دور خود پیچانده بود. کرد اي پرهیز می سرگردان و اضافه ي شاخه

درخشید و  هایی از یک تار عنکبوت افتاد که در نور خورشید در حال غروب به رنگ طالیی می نگاه ریچارد به رشته
  .داخل آن رفت، تار پاره شد هنگامی که قسمت باالیی پاي کیالن به. در عرض مسیر در برابر کیالن پهن شده بود
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  .عرقی که روي صورت ریچارد بود به ناگاه روي پوستش به سردي یخ شد

  چطور جان پیر توانسته بود تار عنکبوت را پاره نکرده باشد؟

پیرمرد از کنار آن . نوك شاخه بیرون زده و در جاده قرار گرفته بود. ریچارد به باال نگاه کرد و یک شاخه را دید
  .نوك شاخه از میان بازوي او رد شد گویی از میان دود عبور کرده باشد. لی نه از کنار نوك آنگذشت و

ریچارد درحالی که تندتر نفس میزد، به روي قسمتی از زمین نرم جاده و ردپاهایی که کیالن به جا گذاشته بود نگاه 
  .هیچ ردپایی از جان پیر نبود. کرد

چنگی به پیراهن کیالن زد و به سرعت و زور او را به پشت سر خود  دست چپ ریچارد به سرعت جلو رفت و
او کیالن را به عقب انداخت در حالی که دست راستش شمشیر را . انداخت و باعث شد تا کیالن از تعجب فریادي بزند

  .بیرون کشید

  .کاره برگرداند جان پیر ایستاد و با صداي زنگ شمشیر رویش را نیمه

  .صدایش مانند هیس هیس یک مار بود "ي دیدي؟چی شده پسرم؟ چیز"

. رفت اش باال و پایین می ریچارد شمشیر را در دو دستش گرفت، پاهایش را در حالتی تدافعی قرار داد، سینه ".البته"
ها رد میشی اونا رو پاره  چطوریه که تو وقتی از بین تار عنکبوت". شود او حس کرد که خشم جایگزین ترسش می

  "یا اینکه چرا رد پا نداري؟کنی،  نمی

تو انتظار نداشتی که دوست ". جان پیر لبخندي آهسته و مرموز به او تحویل داد و با یک چشم او را ورانداز کرد
  "هاي خاصی داشته باشه؟ قدیمیِ یه جادوگر توانایی

پیر، اسم دوست ولی بگو ببینم، جان ". پاییدند چشمانش به سرعت راست و چپ را می ".شاید": ریچارد گفت
  "قدیمیت چیه؟

اگه من دوست قدیمیش نبودم چطور اسمش رو ". ابروهایش باال رفتند ".اسمش زِد هست، چطور مگه"
  .هایش فرو رفته بود سرش در میان شانه. ردایش را محکم دور خود پیچیده بود ".دونستم می

جان  ".فامیل دوست قدیمیت رو به من بگو حاال تو. من بودم که از روي حماقت بهت گفتم که اسم اون زِد هست"
. کردند گیري می کردند، اندازه کردند، بررسی می پیر با اخمی عمیق به او نگاه کرد، چشمانش به آرامی حرکت می

  .چشمان یک حیوان

طی زمانی که طول کشید . ردایش به سرعت باز شد. با غرشی ناگهانی که باعث جهیدن ریچارد شد، پیرمرد چرخید
  .اش شد ي فعلی ي دو برابر جثه اش چون قارچی رشد کرده و به اندازه چرخش او کامل شود، جثه تا



                           

  قانون اول جادوگري: شمشیر حقیقت                     
  کتاب سایت کرم ي کاري از تیم ترجمه                        

  

  

  ۴۴۶  

اي پیش یک پیرمرد ایستاده بود، خز بود و  جایی که لحظه. ي وجود گذاشته بود کابوسی ناممکن قدم به عرصه
  .هاي تیز چنگال و دندان

  .هاي خشمگین و سرعت زیاد موجودي با غرش

آن چیز غرشی کرد و به . کرد، نفسش را حبس کرد لی که به دهانی باز در قسمت شکم موجود نگاه میریچارد در حا
او به قدري شمشیر را محکم در دست گرفته بود . ریچارد سه قدم به عقب رفت. سرعت قدمی غول آسا به جلو برداشت

با هر غرش . میق، وحشیانه و شومکرد، ع جنگل فریادهاي گوشخراش موجود را منعکس می. که برایش دردآور بود
هاي  درخشید و دندان موجود به سمت او خم شد، دو چشم عمیق و سرخِ آن می. شد آمد و باز می دهان موجود کش می

او نگاهی سریع انداخت اما . ریچارد فوراً عقب رفت و خود را پشت شمشیر جاي داد. درشتش را به نمایش گذاشت
  .کیالن را پشت سرش ندید

ي بیرون  پایش به یک ریشه. ریچارد فرصتی نداشت تا شمشیر را تاب دهد. یک لحظه موجود به سمت او آمددر 
به طور غریزي شمشیر را باال آورد تا . توانست نفس بکشد نمی. زده گیر کرد و از عقب به زمین افتاد و پخش زمین شد

  .اشت موجود روي او بیفتدبا شمشیرش موجود را سوراخ کند، در حالی که هر لحظه انتظار د

ریچارد شمشیر را . هاي تیز و خیس به باالي شمشیر رسید و در مقابل صورت ریچارد وحشیانه به هم خورد دندان
موجود عقب رفت و به . چشمان خشمگینِ سرخ رنگ به شمشیر خیره شد. باال آورد ولی موجود خود را عقب کشید
رغُر میدر حال. سمت راست خودش در جنگل خیره شد   .هایش را خواباند کرد، گوش ی که به سمت چیزي غُ

ي کوتاهش را در هوا گرفت، نفسی عمیق کشید و  اي را به بزرگی دو برابر سر ریچارد برداشت، پوزه موجود صخره
صخره با صداي بلندي که در . عضالت طناب مانندش منقبض شدند. هایش فشرد با غرشی صخره را در میان چنگال

جانور به اطراف نگاه کرد، چرخید و به . هاي سنگ هوا را پر کرد گرد و غبار و خرده. ین انداخت، به دو نیم شدجنگل طن
  .سرعت به میان درختان لغزید

کرد و هر لحظه انتظار  اش جنگل را نگاه می با چشمان درشت شده. زد ریچارد به پشت دراز کشید و نفس نفس می
  .کیالن جوابی نداد. او نام کیالن را فریاد زد. داشت که حیوان وحشی بازگردد

هاي دراز روي او پرید و دوباره  قبل از آنکه او بتواند به سختی کامالً روي پاهایش بایستد، چیزي خاکستري با دست
دستان قوي و زمختش به ریچارد چنگ زد و سعی کرد تا . کشید آن چیز با عصبانیت جیغ می. او را از پشت به زمین زد

اي که  هاي موجود با پشت دست به فک ریچارد سیلی محکمی زد، ضربه یکی از دست. شیر را از چنگ او دربیاوردشم
هاي تیزش را  کشید دندان هاي سفید و بدون خون موجود پیچ خوردند و در حالی که زوزه می لب. تقریباًاو را بیهوش کرد

موجود با عصبانیت سعی کرد تا به صورت . ریچارد نگاه کردند ي زرد رنگ او به هاي ورقلنبیده چشم. به نمایش گذاشت
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هاي قوي و دردآور با انگشتان دراز  کرد از پنجه ریچارد شمشیر را با تمام قدرتش نگه داشت و سعی می. او ضربه بزند
  .فرار کند

  ".شمشیرم، بده من، بده من، شمشیرم": موجود با عصبانیت غرید

یکی . ها به اطراف پخش شدند ها و تکه چوب شده بودند بر روي زمین غلتیدند، برگدر حالی که هردو به هم قفل 
خواست سرش را به  هاي قدرتمند جلو رفت و موهاي ریچارد را گرفت و سر ریچارد را به زمین کوبید و می از دست
ي  هاي عرق کرده دست با صداي خرخري به ناگاه دوباره دستش را به طرف دسته شمشیر برد و یکی از. اي بزند صخره

هاي تیز و  جیغ. ریچارد را از روي شمشیر کشید و دست دیگرش را روي دست دیگر ریچارد به روي شمشیر گذاشت
انگشتان نیرومندش شروع کردند به چنگ انداختن بر دست چپ . شکست صفیر مانند موجود سکوت جنگل را درهم می

  .در گوشت ریچارد فرو رفتند هاي تیز ناخن. ریچارد که روي دسته شمشیر بود

او باید . تر از او بود اش، قوي این موجود باریک و کوچک، برخالف اندازه. دانست که در حال باختن است ریچارد می
  .داد کرد وگرنه به زودي شمشیر را از دست می کاري می

ا به سمت او چرخاند و با ي خود ر در یک لحظه، موجود، سرِ رنگ پریده ".بده من": موجود با صداي زیري گفت
هاي خاکستري رنگ غذا  هاي موجود مملو از باقی مانده الي دندان البه. حرکتی سریع سعی کرد صورت او را گاز بگیرد

ي بی مو و سرخ رنگ او را پوشانده  هاي تیره رنگی، کله لکه. داد نفس سنگین موجود بوي متعفنِ گندیدگی می. بود
  .بودند

. روي زمین غلتیدند، ریچارد با نا امیدي به سمت کمربندش دست برد و چاقویش را بیرون کشیددفعه بعد که آنها 
  .هاي گردن موجود گذاشت به سرعت آن را روي چین

  "!کشتن نه! کشتن نه! لطفاً": موجود نالید

  "!همین حاال! پس شمشیر رو ول کن"

موجود بدبو و متعفن روي . روي زمین افتاده بود ریچارد به پشت. موجود به آرامی و با کراهت مشتش را رها کرد
  .موجود خود را در مقابل او شل کرد. اش بود سینه

  ".لطفاً، منو نکش": موجود با ناله تکرار کرد

او نوك شمشیر را . ریچارد خود را از گیر موجود منزجر کننده آزاد کرد و آن موجود را از پشت روي زمین خواباند
  .هاي زرد موجود گشاد شد چشم. گذاشتي آن  محکم روي سینه

  .آمد، باالخره در او جریان یافت خشم شمشیر که به نوعی به نظر گیج و گم شده می
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این ". ریچارد نوك شمشیر را فشاري داد "خواي کاري بکنی که من خوشم نیاد، اگه حتی حس کنم که تو می"
  "دوستت کجا رفت؟". ریچارد به جلو خم شد. دادموجود سرش را محکم تکان  "فهمیدي؟. کنم شمشیر رو فرو می

  "دوست؟"

  "!همون چیز بزرگی که قبل از اینکه تو بیاي تقریباًمنو گرفته بود"

منتظر بود تا شب . کشه ها می کالتراپ شب. مرد خوش شانس. دوست نیست. »1کالتراپ«اون ": موجود با ناله گفت
  ".رد خوش شانسم. اون تو شب نیرو داره. تا شما رو بکشه. بشه

  ".تو با اون بودي! کنم حرفتو باور نمی"

  ".تا اینکه اون تو رو بکشه. کردم نه، من فقط تعقیب می": موجود با ناله گفت

  "چرا؟"

  "لطفاً؟. بده من. شمشیرم". چشمان ورقلنبیده به سمت شمشیر رفت

  "!نه"

تر روي زمین افتاده بود ولی ریچارد  ن طرفي کیالن کمی آ کوله. ریچارد به دنبال کیالن نگاهی به اطراف کرد
دانست که  او می. چشمانش منطقه را با حرکاتی سریع برانداز کردند. به ناگاه ریچارد از نگرانی یخ زد. خود او را ندید

او در حالی که هنوز شمشیر را روي . کالتراپ کیالن را نگرفته است؛ چون کالتراپ به تنهایی داخل جنگل رفته بود
هیچ جوابی . ود روي زمین نگاه داشته بود نام کیالن را فریاد زد، با این امید که کیالن فریادهاي او را جواب دهدموج
  .نبود

  ".اون خانمِ خوشگل پیش بانو هست"

  "درباره چی حرف میزنی؟". چشمان ریچارد با سرعت به روي چشمان زرد برگشت

خواهد بیشتر بشنود و  تر فشار داد، به این معنا که می ر را محکمریچارد شمشی ".اون خانم خوشگله رو گرفت. بانو"
 ".تا ببینیم چی میشه. دیدیم که کالتراپ شما رو بازي میده می. کردیم ما شما رو تعقیب می". آن هم همین االن

  .چشمان زرد ورقلنبیده دوباره به سمت شمشیر رفتند

  ".تا شمشیر رو بدزدید": ریچارد با عصبانیت گفت

                                                           
1 Calthrop 
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دستان موجود شروع به حرکت به سمت آن کردند تا اینکه ریچارد کمی شمشیر را  "!دزدي نه، مال منه، بده من"
  .فشار داد و باعث شد موجود از حرکت بایستد

  "بانوي تو کیه؟"

  ".بانو شوتا". موجود در تقال براي آزادي تکانی خورد "!بانو"

  "وي تو همون زن افسونگر هست؟ شوتا؟بان". سر ریچارد با تکانی ناگهانی به عقب رفت

  .موجود شدیدا سرش را براي تایید تکان داد

  "چرا اون، خانم خوشگل رو برد؟". تر شد ي شمشیر محکم دستان ریچارد روي قبضه

موجود به ریچارد در باالي سرش نگاه ".شاید براي اینکه اونو بکشه. شاید براي اینکه باهاش بازي کنه. دونم نمی"
  ".شاید براي اینکه تو رو بگیره". کرد

  "!کنم بچرخ وگرنه شمشیرو از وسط تو رد می". موجود کمی خود را منقبض کرد "بچرخ": ریچارد گفت

اش را روي گودي کمر آن، درست زیر برآمدگی تیز ستون  ریچارد چکمه. موجود لرزان با تکانی خود را چرخاند
یک حلقه با گرهی محکم را دور گردنِ . د و مقداري طناب بیرون آورداش رسان او دستش را به کوله. فقراتش گذاشت
  .موجود انداخت

  "تو اسمی هم داري؟"

  ".ساموئل. بانو هستم من همراهی. همراهی"

خوب ". اش چسبیده بودند ها به پوست خاکستري سینه برگ. ریچارد با کشیدن طناب او را روي پاهایش ایستاند
اگه یه حرکت عوضی بکنی، با این طناب گردنت رو . تو راه رو نشون میدي. انوي توساموئل، ما میریم دنبال ب

  "فهمیدي؟. شکنم می

. ساموئل به سرعت سرش را تکان داد، بعد نگاهی زیر چشمی به طناب انداخت دوباره به آرامی سرش را تکان داد
  "من رو نکش؟. بره اونجا همراهی شما رو می. آگادن ریچ"

  ".کشم اونجا، پیش بانوت، و اگه خانمِ خوشگل حالش خوب باشه، تو رو نمی اگه منو ببري"

  .ریچارد کمی طناب را کشید تا ساموئل بفهمد که چه کسی رئیس است، سپس شمشیر را کنار گذاشت

  ".ي خانم خوشگل رو میاري بیا، تو کوله"
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  .ش شروع به جستجو در میان آن کردنددستان بزرگ "!بده من! مال منه". ساموئل کوله را از دست ریچارد قاپید

  "!به توش دست نزن. این مال تو نیست". ریچارد طناب را محکم کشید

وقتی بانو تو رو بکشه، اونوقت ساموئل تو رو ". ي زرد با نگاهی مملو از نفرت به او نگاه کردند چشمان ورقلنبیده
  ".خوره می

شاید توي راه یه مقدار کباب ساموئل . من خیلی گرسنمه. اگه قبلش من تو رو نخورم": ریچارد با لبخندي گفت
  "خوبه؟. درست کنم

بره  ساموئل تو رو می! منو نکش! لطفاً". نگاه پر از نفرت تبدیل شد به نگاهی با چشمانی زرد و گشاد و وحشتزده
برداشت تا اینکه  ساموئل کوله را به دوشش انداخت و چند قدم به جلو ".قول میدم. پیش بانو، پیش خانم خوشگله

لطفاً  ". خواست ثابت کند که زنده بودنش ارزش دارد او می ".زودباش. دنبال ساموئل بیا": او گفت. طناب تمام شد
  .کرد گشتند او این جمله را با خود تکرار می همانطور که آنها در مسیر برمی ".ساموئل رو نپز

چیزي آشنا و نگران کننده در مورد او به نظر . دي استتوانست تصور کند که ساموئل چه جور موجو ریچارد نمی
کرد و  اي که ساموئل زده بود درد می فک ریچارد هنوز از ضربه. او خیلی قد بلند نبود ولی به شدت قوي بود. رسید می

  .سر و گردنش نیز به خاطر اینکه به زمین کوبانده شده بود، دردناك بود

او مرتب . رسید کرد، دستان بلندش تقریباًبه زمین می وار حرکت می یب و اردكدر حالی که ساموئل با راه رفتنی عج
شلواري تیره و کوتاه که با بندهایی چرمی نگه داشته شده بود تنها . خواهد پخته شود کرد که نمی با خود تکرار می

. شکمش گرد بود و انباشته. کف پاهایش بزرگ بودند، درست به همان نامتناسبی دستانش. چیزي بود که او پوشیده بود
شد و پوستش به مانند این بود  در هیچ کجاي بدنش مویی دیده نمی. خورد براي ریچارد جاي سؤال بود اینکه او چه می

داشت و  هر از چندي ساموئل با دستانش به سرعت چوب یا سنگی را برمی. ها به خود آفتاب ندیده است که سال
اش را از دست می داد و آن را  و خیلی زود نیز عالقه. طبش هیچ کس خاصی نبودمخا "!بده من! مال منه": گفت می

  .کرد رها می

هاي دقیقش، هم جنگل و هم ساموئل را زیر نظر داشت، به دنبال همراهی حرکت  ریچارد در حالی که با نگاه
جان پیر یا . ت خودش عصبانی بودترسید و از دس او براي کیالن می. کرد تا سریعتر راه برود کرد و او را وادار می می

او داستان . توانست باور کند که چقدر احمق بوده است ریچارد نمی. کالتراپ، هرچه که بود، کامالً او را فریب داده بود
دقیقا همان چیزي که . خواست تا زِد را ببیند او به شدت می. خواست تا آن را باور کند ساختگی را باور کرده بود چون می

و حاال خود او، به هیوال اطالعات داده بود و همان اطالعات به . گفت تا انجام ندهند همیشه به دیگران میخودش 
  .همچنین به وضع دردناکی شرمنده بود. از اینکه اینقدر ابله بود، عصبانی بود. عنوان مدرك براي خودش تکرار شده بود
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ر کنند، او این را به کیالن گفته بود و اکنون خودش این کار خواهند که باو کنند چون می هایی را باور می مردم حرف
دقیقا همان چیزي که کیالن بسیار از آن وحشت داشت و چون . را کرده بود، و حاال زن افسونگر کیالن را گرفته بود

دافعی خود را رسید که هربار ریچارد حالت ت به نظر می. ریچارد بسیار احمق بود حالت تدافعی خود را کنار گذاشته بود
ریچارد با خود عهد کرد که اگر زن افسونگر به کیالن . پرداخت گذاشت، کیالن کسی بود که بهاي آن را می کنار می

  .آسیبی برساند، مطمئنا معناي خشم یک جستجوگر را خواهد فهمید

خواست کیالن را  تا میاگر شو. هایش از او دور شوند گذاشت تا دانسته او داشت می. دوباره او خود را سرزنش کرد
ولی چرا او را به آگادن ریچ برده . نه اینکه کیالن را به آگادن ریچ برگرداند. داد بکشد، این کار را در همان جا انجام می

ریچارد سعی کرد تا این فکر را از ذهنش . بود؟ مگر اینکه همانطور که ساموئل گفته بود براي بازي کردن با کیالن
احتماال براي همین بوده که کالتراپ آنقدر زود آنجا . خواسته، نه کیالن زن افسونگر خود ریچارد را می حتماً .بیرون کند
  .زن افسونگر آن را ترسانده بودهحتماً  .را ترك کرد

ي سمت چپ  وقتی که آنها به همان دوراهی رسیدند که قبال از آن عبور کرده بودند، ساموئل سریعاً او را به جاده
جاده شروع کرد به سرباالیی شدن در میان پیچ در . کرد شد ولی همراهی سرعتش را کم نمی داشت تاریک می هوا. برد
جاده بطور . ها در میان مسیري باز از میان صخره. ها بیرون آمدند هاي مسیر و خیلی زود آنها از میان درخت پیچ

  .رفت هاي ناهموار و پوشیده از برف باال می یکنواخت به سمت قله

او با . توانست دو جفت ردپا را ببیند که یکی از آنها متعلق به کیالن بود ها ریچارد می در نورماه منعکس شده از برف
. اي به کشتن او داشته باشد آمد که شوتا عالقه به نظر نمی. یک نشان خوب؛ کیالن هنوز زنده بود: خود فکر کرد که

  .الاقل نه به این زودي

جایی که خیس بود و به سختی و . ها رسید رفتند، جاده به پایین مرز برف ي برفی باال می ي قله نهدر حالی که از دام
ریچارد فهمید بدون اینکه ساموئل راه را نشان دهد و اینکه بدانی مسیر دقیقا از کجاست، . شد عبور کرد سنگینی می

کرد و ابرهاي الغر و  ها عبور می شکاف میان صخرهباد سرد از . ها عبور کنند کشید تا از این قله چندین روز طول می
ریچارد ردایش پوشید، بعد رداي . لرزید ساموئل می. برد کوچک ناشی از تنفس آنها را با خود به میان هواي سرد می

  .کرد بیرون کشید اي که ساموئل حمل می کیالن را از کوله

  ".تا گرم بمونی تونی فعال اینو بپوشی، تو می. این مال خانم خوشگل هست"

  "!بده من! مال منه". ساموئل به سرعت ردا را از دست او گرفت

  ".ذارم که اینو بپوشی اگه بخواي اینطوري بکنی، نمی". ریچارد طناب را سفت کشیده و ردا را عقب کشید

  "ساموئل سردشه، لطفاً؟ میشه رداي خانم خوشگله رو بپوشم؟! لطفاً": موجود ناله کرد
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موجود کوچک باعث . هایش انداخت این بار همراهی به آرامی آن را گرفت و روي شانه. ا پس دادریچارد آن ر
. رفتند آن را خورد او یک تکه نان تاوا بیرون آورد و در همان حال که راه می. شد پوست ریچارد مور مور شود می

وقتی که دیگر نتوانست طاقت . دید دن میکرد و ریچارد را در حال خور اش به عقب نگاه می ساموئل مرتب از روي شانه
  .بیاورد، ریچارد به ساموئل یک تکه تعارف کرد

چشمان زرد ملتمس در . ریچارد نان را عقب کشید، دور از دسترس او "!بده من! مال منه". دستان بزرگ جلو آمدند
  .و گذاشتریچارد با احتیاط نان را در دستان حریص ا "لطفاً؟". نور ماه به او نگاه کردند

او نان را با یک گاز . زد کردند ساموئل به آرامی با خود حرف می ها به سختی عبور می در حالی که آنها از میان برف
به . اي درنگ گلوي او را جر خواهد داد دانست که اگر ساموئل فرصتش را داشته باشد بدون لحظه ریچارد می. خورده بود
  .اصالً حس نمک شناسی در وجودش نباشدرسید که او موجودي باشد که  نظر می

  "داره؟ ساموئل، چرا شوتا تو رو کنار خودش نگه می"

  ".ساموئل همراهیه". چشمان زردش حالتی گیج به خود گرفته بود. اش عقب را نگریست ساموئل از روي شانه

  "و حاال بانوي تو عصبانی نمیشه که من رو ببري پیشش؟"

  ".ترسه بانو از جستجوگر نمی". ریچارد آن را به عنوان خنده به حساب آوردساموئل صداي غرغري درآورد که 

-+ --------  

با . شد، دست بلند ساموئل به پایین اشاره کرد ي صبح، در سراشیبی که به مرز جنگلی تاریک وارد می نزدیک سپیده
  ".بانو". یه آمیز روي لبش بوداش به پشت سر نگاه کرد و پوزخندي کنا او از روي شانه. "آگادن ریچ": غرغر گفت

بعد رداي کیالن را . اش گذاشت ریچارد ردایش را درآورد و آن را داخل کوله. در جنگل، هوا بسیار گرم و شرجی بود
آمد، با اعتماد به نفس  او به نظر خوشحال می. ساموئل بدون هیچ اعتراضی فقط نگاه کرد. ي کیالن گذاشت نیز در کوله

خواست این فکر را به  روند، نمی تواند ببیند که به کجا می کرد که می ریچارد وانمود می. ن ریچ بازگشتهاز اینکه به آگاد
. ي طناب هدایت شود گذاشت تا بوسیله ریچارد می. ذهن همراهی بیندازد که او در این تاریکیِ عمیق تقریباًکور است

مویش را  هر وقت که سرِ بی. آنجا به مانند روز روشن است رفت گویی ساموئل با سرعت و راحت راه می. مانند یک نابینا
  .درخشیدند گرداند چشمان زردش مانند دو فانوس می به طرف ریچارد برمی

کم درختان بزرگی را  گرفت، ریچارد توانست کم در حالی که به مرور نور خورشید در حال طلوع، جنگل را در برمی
شدند، مسیرهاي باتالقی که بخار از روي  ي سبکی که به وسیله باد جابجا می هاي خزه ردیف. که همه جا بودند ببیند

صداهاي مبهمی . زدند کرده و پلک می ها نگاه  چندین جفت چشم که از میان سایه. شد هاي تیره و سیاه آن بلند می آب
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این . گذاشت یچیده قدم میهاي در هم پ پیچیدند، درحالی که ریچارد با احتیاط روي ریشه که در میان غبار و مه می
  .بوي اینجا درست مانند آن بود. انداخت می» اسکاو«مکان کمی او را به یاد مرداب 

  "چقدر دیگه مونده؟"

  ".نزدیکه": ساموئل با لبخندي گفت

  ".میري فقط یادت باشه که اگه چیزي اشتباه پیش بره، تو اول از همه می". ریچارد کمی طناب را سفت کرد

  .هاي بدون خون محو شد وي لبلبخند از ر

کیالن هنوز سر . ها دیده بود ببیند توانست اینجا و آنجا در میان گل و الي همان دو ردپایی را که در برف ریچارد می
گاهی . هاي بلند و پر پشت ماندند، بین علف ها باقی می کردند و در سایه هایی تیره آنها را تعقیب می هیکل. پا بوده

ریچارد کنجکاو و نگران بود که شاید آنها موجوداتی شبیه ساموئل . شد هایی از آنها شنیده می و زوزه صداهاي فریاد
برخالف تالشِ فراوان . کردند و البته دور از دید دو را تعقیب می بعضی از آنها بر فراز درختان آن. باشند یا حتی بدتر

  .ریچارد براي مانع شدن، لرزشی از ستون فقراتش باال رفت

  .اي عظیم و سنگین هاي پیچ در پیچ یک درخت با تنه ي کناري جاده رفت، به سمت ریشه ساموئل به حاشیه

  "کنی؟ داري چکار می": کرد، پرسید ریچارد در حالی که با کشیدن همراه را متوقف می

مچ دست خودش و با او تکه چوبی بزرگ برداشت، چوبی به کلفتی  ".تماشا کن". ساموئل با لبخندي پاسخ او را داد
ها به سرعت حرکت کرده و اطراف چوب پیچیدند، آن را به  ریشه. هاي درخت انداخت یک دور چرخاندن آن را بین ریشه

  .ساموئل با صداي غرغري خندید. ها کشاندند و ریچارد صداي شکسته شدن آن را شنید ي ریشه میان توده

اي  هاي خشکیده شاخه. شود تر می رسید که تاریک ریچ به نظر می آمد، جنگلِ آگادن همانطور که خورشید باالتر می
توانست  گاهی ریچارد حتی نمی. کرد گاه مهی از میان مسیر عبور می در باالي سرشان به هم گره خورده بودند و گه
ند، با خراش توانست صداهایی را بشنود که چیزي را می ولی همیشه می. ساموئل را در طرف دیگر طنابِ خیس ببیند

گاهی مه در اثر حرکت . کردند کشند، چیزهایی که از خارج دید آنها تعقیبشان می زنند، صوت می هاشان ضربه می پنجه
  .شد چرخید ولی چیزي دیده نمی پیچید و دور خود می سریع موجوداتی در نزدیکی آنها می

او سعی کرد تا این فکر را از سرش بیرون . میرندآنها قرار بود که ب: ریچارد چیزي که کیالن گفته بود را به یاد آورد
. زنند ي آن حرف می کیالن به او گفته بود که هرگز زن افسونگر را ندیده بود، فقط از دیگران شنیده بود که درباره. کند

ن گفته بود کیال. کسانی که به اینجا آمده بودند هرگز بازنگشته بودند. ولی هرچه که شنیده بود او را حسابی ترسانده بود
ولی با این حال اینها اطالعات دست دوم بودند و کیالن هرگز . رود که حتی یک جادوگر نیز به داخل آگادن ریچ نمی



                           

  قانون اول جادوگري: شمشیر حقیقت                     
  کتاب سایت کرم ي کاري از تیم ترجمه                        

  

  

  ۴۵۴  

و شاید هم . چشمان ریچارد جنگل مخوف و خطرناك را بررسی کرد. ها اغراق آمیز بودند شاید داستان. شوتا را ندیده بود
  .اغراقی در کار نبود

هرچه . نور خورشید و صداي آبِ در حال جریان. آمد اي از درختان به هم فشرده، نوري می میان دسته در مقابل، از
ساموئل از . شد مسیر به سادگی تمام می. به زودي آنها به مرز جنگل سیاه رسیدند. شد رفتند صدا بلندتر می جلوتر می

  .شادي غرغري سر داد

هاي غول پیکر با  صخره. اي سبز و روشن از نور خورشید دره. شده بود اي گسترده اي جلوتر از آنها دره در فاصله
داشتند و در  هاي طالیی رنگ به همراه باد موج برمی مراتعی از علف. حالتی تقریباًعمود تمام اطراف آن را پوشانده بودند
ررنگ پاییزي در آمده بودند قرار میان آنها درختان بلوط، راش و افرا که به رنگ در جنگل تاریک، جایی . داشتند هاي پ

هاي جاري روي  پشت مراتع آب. که آنها ایستاده بودند، مانند این بود که در شب ایستاده باشی و به روز نگاه کنی
هاي شفاف و زالل و  شدند تا اینکه به استخر صدا در هوا پخش می شدند و بی ها از آبشاري عمود سرازیر می صخره

ذرات ریز آب که در . شد جایی که صداي خروش و شرشر آب از دور شنیده می. رسیدند ن میجویبارهاي پایین دستشا
  .کرد گذشت و صورت هایشان را مرطوب می هوا افشانده شده بودند از کنار آن دو می

  ".بانو". ساموئل به پایین دره اشاره کرد

هاي انبوه،  را از میان هزارتویی از بوتهساموئل آنها . ریچارد سرش را تکان داد و ساموئل را به حرکت واداشت
هاي پوشیده از جلبک عبور داد و به جایی آورد که ریچارد بدون کمی کمک او هرگز  درختان نزدیک به هم و صخره

. ها و یک پرتگاه بود ها، در جایی که مرز صخره ها و تاك مسیري مخفی در پشت صخره. توانست آن را پیدا کند نمی
هاي پایین  نواز و زیباي دشت رفتند، مناظر چشم همانطور که از مسیر پایین می. ایین دره ادامه داشتجاده به سمت پ
جویبارها در میان . شدند به نظر کوتاه میامدند هاي یکدست دیده می ي درختانی که روي تپه دسته. شد دست دیده می
  .در باالي سرشان بود آسمان، آبی و روشن. خوردند ي گیاهان پیچ و تاب می دشت و توده

. گیر قرار داشت ها، در میان فرشی از درختان باشکوه، قصري با زیبایی و شکوه خیره کننده و نفس در مرکز تمام این
ها در  هاي کوچک در میان شکاف بین برج هاي مخروطیِ ظریف و باریک به میان آسمان کشیده شده بودند، پل مناره

هاي  ها و نشان پرچم. هاي کوچک پیچ خورده و باال رفته بودند ها در اطراف برج پلکان. ندارتفاعات باال کشیده شده بود
رسید  قصرِ باشکوه به نظر می. اي بود و در باد به آرامی تکان خورده و به اهتزاز درآمده بودند رنگین در باالي هر نقطه
  .رسد که با خوشی به آسمان می

. بیند باور کند توانست آنچه را می به سختی می. بود، با دهانی باز خیره شده بود اي ساکت ایستاده ریچارد براي دقیقه
اینجا، . داشت، ولی آنجا هیچ مکانی نبود که بتواند با اینجا برابري کند ي خودشان در هارتلند را خیلی دوست می او خانه
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اي اینچنین بدیع و  وانست تصور کند که منظرهت او هرگز نمی. حال دیده بود به سادگی، زیباترین مکانی بود که او تابه
  .مطبوع حتی وجود داشته باشد

هزاران پله که از . هایی وجود داشت در بعضی جاها پله. هر دو نفر دوباره به راه افتادند، به سمت پایین دره
خوردند، گاهی در  پیچ میشدند و به طرف پایین  خوردند، تونل می ها پیچ می پله. هاي دیوارها برش داده شده بودند سنگ

ساموئل با جست و خیز از آنها پایین . کردند هاي باالیی عبور می یک پیچ دوباره دور خود پیچ خورده و از زیر پله
به نزد . او به طور مشهودي هیجان زده بود که دوباره به خانه برگشته. کار را کرده باشد رفت، گویی قبال هزار بار این می

  .ي بانویش ز ناحیهحفاظت و امنیت ا

هایی از  اي از درختان پراکنده بر روي یک تپه و زمین در پایین، در میان نور خورشید، یک جاده به سمت دسته
رفت و با خودش غرغر  هایی به همان روش عجیب خرامیدنِ خود راه می ساموئل با جهش. رفت ها با رنگی گرم می علف
  .کرد تا بفهماند که چه کسی هنوز طناب را به دست گرفته ري سفت میریچارد هر از چندي طناب را قد. کرد می

کردند و به قصر  کردند و براي مدتی جویباري زالل را همراهی می هاي آن دره عبور می همانطور که آنها از زمین
ه بود که روي اي بدیع و باشکو هر درخت نمونه. شدند تر به هم می تر و نزدیک شدند، درختان کمی بزرگ تر می نزدیک

در باالي تپه، درختان . برد اي می جاده با شیبی مالیم آنها را به سمت باالي تپه. اش را گسترانده بود جاده یا زمین سایه
توانست  ریچارد می. اند تا از جایی حفاظت کرده و اطراف آن را محصور کنند رسید که گویی جمع شده به نظر می

  .هاي مقابلش ببیند هاي قصر را از میان شاخه مناره

  .ي درختان احاطه شده بود اي سایه دار، ساکن و آرامشگاهی رسیدند که به وسیله آنها به منطقه

هایی از نور  ستون. هاي خزه گرفته جریان دارد بشنود توانست صداي نرم آب را که بر روي صخره ریچارد می
  .ها پیچیده بود بوي شیرین علف و برگ آنجا. کردند ي ساکت و بی صدا نفوذ می خورشید در آن منطقه

ي باز و محفوظ،  در مرکز محوطه. ریچارد به جایی که او اشاره کرده بود، نگاه کرد. ساموئل دستانش را باال آورد
جوشید و از اطراف آن به جویباري در میان  اي در مرکز آن می آنجا یک صخره قرار داشت؛ آب از میان چشمه

اي، در حالی که پشتش  زنی در لباسی سفید و بلند، با موهاي نرم قهوه. شد رفته و سبز جاري میهاي زیبا، خزه گ صخره
هاي باریک نورِ خورشید نشسته بود و انگشتانش را در میان آب زالل حرکت  ي صخره در میان شعاع به او بود، روي لبه

  .رسید حتی از پشت سر، آن زن به نوعی آشنا به نظر می. داد می

. تر بود ساموئل دوباره به سمت دیگري از جاده اشاره کرد که به آنها نزدیک. "بانو": ل با چشمانی زالل گفتساموئ
  ".خانوم خوشگله"
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چیزي روي او بود که حرکت . ي او عجیب بود چیزي درباره. توانست ببیند که کیالن راست ایستاده ریچارد می
او با یک چشم . با یک انگشت دراز و خاکستري به طناب اشاره کرد ي سرخ رنگش را برگرداند و ساموئل کله. کرد می

  .زرد به باالي سرش به ریچارد نگاه کرد

  ".قولِ جستجوگرها": با صداي غرغري پایین گفت

ساموئل در . ي کیالن را از روي دوش همراهی برداشت و آن را روي زمین گذاشت ریچارد طناب را باز کرد، کوله
اي  ها خزید و در گوشه اي بی خونش را پیچ داد، هیس هیسی کرد و بعد به تندي به میان سایهه مقابل ریچارد لب

  .چمباتمه زد تا تماشا کند

در . داد به طرف کیالن رفت، گرهی محکم در شکمش بود ریچارد درحالی که به سختی آب دهانش را قورت می
  .دهکر نهایت او با تکانی دید که چه چیزي روي کیالن حرکت می

  .مارها

. داد همه سمی بودند آن مارهایی را که ریچارد تشخیص می. اي از مارهاي پیچان پوشیده شده بود کیالن با دسته
تر  اش را تنگ یک مار هم به تنگی اطراف کمر او پیچیده بود و حلقه. مارهاي بزرگ و چاق اطراف پاي او پیچیده بودند

  .ن که کنار بدنش آویزان بود پیچیده بودندباقی مارها اطراف بازوهاي کیال. کرد می

آوردند، باقی مارهاي کوچک اطراف  لولیدند، و زبانشان را بیرون می مارهاي کوچک در میان موهاي انبوه او می
ها سرشان را بیرون  خوردند و از میان دکمه گردنش بودند و هنوز تعداد بیشتري به داخل قسمت جلوي پیراهن او لیز می

. کوبید قلبش به شدت می. شد تالش کرد تا تنفسش را کنترل کند ریچارد در حالی که به کیالن نزدیک می. آوردند می
  .هاي کیالن جاري بودند و او لرزشی بسیار خفیف داشت ها از روي گونه اشک

  ".تکون نخور، من اونا رو برمیدارم": ریچارد با صدایی پایین گفت

اگه بهشون دست ". شمان گشاد از وحشت او با چشمان ریچارد تالقی کردندچ "!نه": کیالن با زمزمه جواب داد
  ".زنن بزنی، یا اگه من تکون بخورم، اونا منو نیش می

  ".من تو رو از این وضع بیرون میارم. چیزي نیست". ریچارد سعی کرد تا به او اطمینان بدهد

ردمریچارد، من دیگه ": کیالن با صدایی پایین و التماس آمیز گفت فرار کن. از اینجا برو. منو ول کن. م."  

توانست در چشمان کیالن ببیند که چقدر تالش  او می. فشرد ریچارد حس کرد که گویی دستی نامرئی گلویش را می
تواند خونسرد بنظر برسد تا به کیالن قوت قلب  ریچارد سعی کرد تا جایی که می. کند تا وحشتش را کنترل کند می
  ".کنم من تو رو ول نمی": ه گفتبا زمزم. بدهد
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  ".فرار کن. بخاطر من، قبل از اینکه خیلی دیر بشه. ریچارد، لطفاً": کیالن با صدایی گرفته زمزمه کرد

. راه باریک که دمش در موهاي کیالن پیچیده شده بود سرش را در مقابل صورت کیالن پایین آورد یک افعیِ راه
اش به پایین  کیالن چشمانش را بست و یک قطره اشک دیگر از گونه. ن خوردزبان قرمزش به آرامی به صورت کیال

بدن راه راه مار در میان پیراهن . ي کیالن رساند مار از کنار صورت او به پایین لغزید و خود را به روي شانه. غلتید
  .اي خفیف بیرون داد کیالن ناله. کیالن گم شد

فرار کن تا وقتی که . فرار کن. لطفاً. لطفاً ریچارد، خودتو نجات بده. جات بديتونی االن منو ن تو نمی. میرم من می"
  ".هنوز فرصتش رو داري

ریچارد نگران بود که مبادا کیالن از عمد خودش را تکان دهد تا گزیده شود، تا سعی کند که ریچارد را نجات دهد، 
اي  کرد که این کار فایده ریچارد باید او را متقاعد می. با این خیال که دیگر آن موقع ریچارد دلیلی براي ماندن ندارد

  .ریچارد نگاهی خردمندانه به او انداخت. نخواهد داشت

  ".حاال آروم باش. از اینجا نمیرم تا اینکه بفهمم. من اومدم اینجا که بفهمم جعبه کجاست. نه"

او لب پایینش را . را کامال باز و گشاد کردکیالن بخاطر کاري که مار درحال انجام دادن در پیراهنش بود، چشمانش 
  .ریچارد خشکی دهانش را قورت داد. ابروهایش در هم پیچ خوردند. گاز گرفت

  ".سعی کن به یه چیز دیگه فکر کنی. کیالن، فقط طاقت بیار"

. د بودبا عصبانیت، ریچارد به سمت زنی که روي صخره نشسته بود رفت، درحالی که هنوز پشت زن به طرف ریچار
خواست خشمش را نسبت به  توانست و نمی چیزي در درونش به او هشدار داد که شمشیر را بیرون نکشد، ولی او نمی

  .کشید اش نفسی می هاي به هم فشرده ریچارد از میان دندان. آنچه که آن زن با کیالن انجام داده بود عقب بزند

رخید، در حالی که نام او را با صدایی به زبان آورد که ریچارد وقتی به او رسید، زن ایستاد و به آرامی به طرفش چ
  .شناخت آن صدا را می

  .قلب ریچارد به دورن گلویش پرید وقتی که صورتی را دید که با آن صدا مطابقت داشت
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  فصل سی و یکم

  

  .او مادرش بود

خشمش فروکش کرده و . تمام بدنش سفت شد. ریچارد حس کرد که گویی یک رعد و برق با او برخورد کرده
هاي مرگبارش در یک تصویر ذهنی،  ي محکمش را از روي او برداشت، و به خاطر حضور مادرش و نیت عصبانیت پنجه

  .نیروي خشمش تخلیه شد

  "ریچارد"

او لبخند غمگینی به ریچارد زد، و با آن لبخند نشان داد که چقدر او را دوست داشته و دلش براي او تنگ شده 
  .است

اش  توانایی این را نداشت که دیده. کرد تا بتواند بفهمد که چه اتفاقی در حال افتادن است زش به سرعت کار میمغ
  .این اصالً غیرممکن بود. توانست درست باشد چنین چیزي نمی. اش مطابقت دهد را با دانسته

  "مادر؟": او به آرامی زمزمه کرد

او را در برگرفت، به او آرامش داد، چشمانش را پر از اشک کرده و راه  آورد، بازوهایی آشنا که آنها را به یاد می
  .گلویش را بست

انگشتانش را در میان موهاي او فرو برده و او  ".چقدر دلم برات تنگ شده بود! اوه ریچارد": مادرش به نرمی گفت
  ".خیلی دلم برات تنگ شده بود": را آرام کرد

به سختی تالش کرد تا ذهنش را روي . تا کنترل احساساتش را بدست آورد او گیج بود و با خودش مبارزه کرد
کیالن در این . توانست دوباره باعث شکست کیالن شود، به خودش اجازه دهد تا گمراه گردد نمی. کیالن متمرکز کند

اما . زن افسونگر بود او شوتا، یک. این مادرش نبود. مشکل افتاده بود چون او به خودش اجازه داده بود که فریب بخورد
 کرد چه؟ اگر او به نوعی اشتباه می

  "براي چی پیش من اومدي؟. ریچارد"

دستان زن به روي . هاي کوچک او گذاشت و به آرامی، کمی او را به عقب هل داد هایش را روي شانه ریچارد دست
این مادرش نیست، یک : ر ذهنش بگویداو به خود تحمیل کرد که د. کمرش لغزیدند و با مهربانی آشنایی او را فشردند

ن را می. زن افسونگر است ولی چرا . داند و او باید جواب آن را بدست آورد زن افسونگري که مکان آخرین جعبه اورد
  باید شوتا چنین کاري بکند؟ و اگر او اشتباه کرده باشد چه؟ آیا ممکن است که این به نوعی واقعیت داشته باشد؟
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اثر زخم کوچکی باالي ابروي چپ زن رفته و جاي زخمی که خودش آن را بر جا گذاشته بود،  انگشتانش به سمت
او در حال شمشیر بازي با برادرش مایکل به وسیله شمشیرهاي چوبی بود که ناگهان جستی از روي تخت . دنبال کردند

مان لحظه مادرش از در وارد شده زده و با حرکتی جاهالنه شمشیرش را به سمت برادر بزرگترش چرخانده بود و در ه
  .فریاد مادرش او را وحشتزده کرده بود .شمشیرش به پیشانی او برخورد کرده بود. بود

پدرش او را . حتی کتکی که پدرش به او زده بود هم به اندازه فکر آن چه که با مادرش کرده بود، او را آزار نداده بود
ي تختش نشسته  شب، وقتی که هوا تاریک شده بود، مادرش آمده و بر لبه بدون شام، براي خوابیدن فرستاده بود و آن

او نشسته بود و از مادرش پرسیده . کرد، انگشتانش را میان موهایش حرکت داده بود بود و همانطور که ریچارد گریه می
  ...مادرش به او لبخند زده و جواب داده بود که. بود که آیا زخمش خیلی دردناك است

  .زن در مقابلش این را زمزمه کرد. "قدر که براي تو دردناکهنه اون"

  "...تو چطور": اي عصبی از دستانش به سمت باال رفت چشمان ریچارد گرد شدند؛ رعشه

  "ریچارد"

از ": صدایی یکنواخت و هشدار دهنده از پشت سرش آمد و براي دومین بار در آن دقایق او را به شدت تکان داد 
  ".اون دور شو

  .ین صداي زِِد بودا 

او این را نادیده گرفت و سرش را به سمت عقب و باالي . ي او گذاشت مادرش کف دستش را به نرمی بر روي گونه
او دقیقا شبیه زد بود، ولی این . کرد که زد باشد در باالي بلندي جاده، زِد ایستاده بود یا حداقل او فکر می. جاده برگرداند

  .داد نگاهی که خبر از خطر و هشدار می. زِد با نگاهی آشنا، آنجا ایستاده بود. بودزن هم درست شبیه مادرش 

  ".همین حاال. از اون دور شو. همون کاري که میگم انجام بده. ریچارد": صداي زد دوباره به گوش رسید

ارد صورتش را ریچ "مگه منو نمیشناسی؟. منو ترك نکن. خواهش میکنم، ریچارد": ي آرامی گفت مادرش با زمزمه
  ".تو شوتا هستی. چرا": به سمت چهره مهربان او برگرداند

مادرش با چشمانی . ریچارد مچ دستان او را گرفت و آنها را از کمرش دور کرده و سپس چند قدم از او دور شد
  .نمناك، عقب رفتن او را تماشا کرد

هاي آبی رنگی از  با صدایی گوشخراش، رعد. ناگهان، زن به سمت جادوگر چرخید و دستانش را به سرعت باال برد
دستان جادوگر به سرعت سپري مانند شیشه را . هایی به سمت زِد پیش رفتند نوك انگشتانش خارج شده و چون رگه

وار به سپر برخورد  رعدهاي از سمت شوتا با صدایی رعدآسا و مسلسل. کرد پدید آوردند که در جالیش نور را منعکس می
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هاي چوب تبدیل  ي درخت را به بارانی از تراشه کس شدند، به درخت بلوط بزرگی برخورد کردند و تنهکردند و منع
  .درخت به زمین خورد و لرزش مهیبی در زمین ایجاد کرد. کردند

آمد  آتش همینطور که می. اش آتش جادوگري به سرعت شلیک شدند از انگشتان خمیده. دستان زِد از قبل باال بود
  .داد ي مهیبی سر می شید و در میان هوا به دور خود چرخ خورده و زوزهک صفیر می

  "!!نه": ریچارد فریاد زد

  .ي آتش مذاب، با خشمش محیط سایه گرفته را با نورهاي درخشان آبی و زرد روشن کرد گلوله

تنها راه متوقف ! عبه بودشوتا تنها راه براي پیدا کردن آخرین ج! توانست اجازه دهد که این اتفاق بیافتد ریچارد نمی
  !کردن رال

حرکت  طور بی شوتا همان. رفت کرد و مستقیم به سمت شوتا می شد، شیون می تر می طور که بزرگ گلوله همان
  .ایستاده بود

با یک دستش دسته، و با دست دیگر نوك شمشیر را . ریچارد با قدرت شمشیر را آزاد کرده و جلوي او پرید "!نه"
  .وانی قفل شده آن را به صورت افقی، به مانند یک سپر جلوي خود گرفتگرفت و با باز

چشمانش را . غرّش آن گوشش را پر کرده بود. آتش باالي سرش بود. خشم او را فرا گرفت. جادو در او زبانه کشید
. است بمیردکامال توقع داشت که ممکن . هایش را به هم فشرد بست، رویش را برگرداند، نفسش را حبس کرد و دندان

  .توانست بگذارد که او کشته شود نمی. زن افسونگر تنها شانس آنها بود. ي دیگري نبود اما چاره

حتی با وجود اینکه چشمانش کامال بسته بود، . کرد او حرارت را حس می. در اثر تصادم یک قدم به عقب سر خورد
  .همزمان به شمشیر برخورد کرده و در اطرافش منفجر شدآتش جادوگري از خشم ناله سر داد و . توانست نور را ببیند می

او در حال پرتاب . زِد زمان را تلف نکرد. آتش جادوگري از بین رفته بود. چشمانش را باز کرد. و بعد فقط سکوت بود
ر غبا. آید ریچارد دید که چیزي از پشت سرش می. آمد درخشید و پیش می غبار می. کردن مشتی از غبار جادویی بود

درخشید و درخشش غبار زد را از بین برد و مستقیم به  هاي یخ می غبار زن مانند کریستال. جادویی از سوي زن افسونگر
  .زد خورد

  .حرکت و با دستی که در هوا بود ایستاد زِد منجمد و بی

  "!!زِد"
باسی بلند و ظریف به تن شوتا ل. آن زن دیگر مادرش نبود. ریچارد به سمت زن افسونگر چرخید. هیچ جوابی نیامد
ها و نقاط آزادش در نسیم مالیمی  چین. هایی خاکستري رنگ به روي پارچه لطیف و نازکش افتاده بود داشت که سایه
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. نقص موهاي پرپشت و انبوهش طالیی و مواج بود و پوست لطیفش کامال بی. رفت وزید باال و پایین می که می
او آنقدر جذاب . ي اطراف آن، زیبا بود او به اندازه قصر پشت سرش و دره. یدنددرخش هاي بادامیش به سمت او می چشم

گونه  کرد، همین اش حبس شود و اگر نبود بخاطر خشمی که حس می بود که تقریباًباعث شد نفس ریچارد در سینه
  .شد می

. داشت، این را گفتشوتا با صدایی که دیگر مال مادرش نبود ولی حالتی مخملی، رسا و سلیس  "قهرمان من،"
من تحت تاثیر قرار . اصال این کار ضروري نبود، ولی نیت عمل هست که مهمه": دار به لبانش آمد لبخندي کنایه

  ".گرفتم

  "و این قراره چه کسی باشه؟ یه تصویر دیگه از ذهن من؟ یا اینکه این شوتاي واقعیه؟"

داد، اما همچنان شمشیر را بیرون از  را تشخیص می ي شمشیر او خیلی خوب خشم از ناحیه. ریچارد خشمگین بود
  .غالف نگه داشت

ها، خود حقیقی توئه؟ یا فقط یه چیزي هستن که براي یه  آیا این لباس": او با کنایه گفت. تر شد ي شوتا پهن خنده
  "مدت، با هدف خاصی پوشیدیشون؟

  "هدف از این شکلی که تو االن هستی چیه؟"

  ".فقط همین. اوه، خوب براي اینکه خوشحالت کنم، ریچارد": تابروهاي شوتا باال رف

  "!با یه توهم ذهنی؟"

این . ها حداقل بیشتر وقت. شم این شکلیه که من براي خودم پدیدار می. این توهم نیست": صدایش نرمتر شد "نه"
  ".واقعیه

  "بالیی سر زِد آوردي؟چه ". با شمشیرش به باالي جاده اشاره کرد. ریچارد جواب او را نادیده گرفت

. فقط مانع از این شدم که به من صدمه برسونه": هایش را باال انداخته و با لبخندي جدي رویش را برگرداند او شانه
کشمش، بعد از این که  البته بعدا می": چشمان بادامیش از زیر ابروانش برقی زد ".حداقل براي االن. اون حالش خوبه

  ".تو و من باهم صحبت کردیم

  "و کیالن؟": ي دستان ریچارد بر دور شمشیر محکم تر شد پنجه

لرزید و  دهانش می. حرکت و با صورتی رنگ پریده ایستاده بود شوتا نگاهش را به سمت کیالن برگرداند که بی
ا شوت. ترسد دانست که کیالن از این زن بیشتر از مارها می ریچارد می. چشمانش روي هر حرکت شوتا قفل شده بود
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ي خودش  گرداند، آن را به همان لبخند موذیانه اي اخم کرد و بعد در حالی که نگاهش را به سمت ریچارد برمی لحظه
  .تبدیل کرد

  ".اون زن خیلی خطرناکیه"

داد،  تر از آنچه که او خود را نشان می هایی بسیار قبل در چشمان شوتا برق تجربه و دانشی بود که مطمئناً به سال
  .1گشت برمی

 ".من باید از خودم در برابرش محافظت کنم. دونه تر از اون چیزي که خودش می حتی خطرناك"

پس از آن . هایش را باال انداخت و با مهارت قسمتی از چین لباسش را که در هوا معلق بود گرفت او دوباره شانه
راین من این کارو کردم تا اون رو آروم نگه بناب": اي که انگار نسیم قطع شده باشد باقی لباسش نیز آرام گرفت به گونه

  ".زنن اگه تکون نخوره، نیش نمی. زنن اگه اون تکون بخوره، اونا نیشش می. دارم

گفت بیش از حد  صدایش به نسبت کلماتی که می ".کشم اون رو هم بعداً می": شوتا براي لحظه اي فکر کرد
  .معمول مهربان و دلپذیر بود

خشمش این را . ررسی کرد که از شمشیرش استفاده کند و سر زن افسونگر را از تنش جدا کندریچارد این فکر را ب
بعد کمی از . این صحنه را با قدرت در ذهنش تجسم کرد و امیدوار بود شوتا هم بتواند آن را ببیند. کرد طلب می

  .خشمش کاست، اما هنوز هم آن را دم دست نگه داشت

  "؟ترسی و من چی؟ تو از من نمی"

انگشتانش به سمت لبانش رفتند به نحوي که گویی  "یه جستجوگر؟": ي کوتاهی کرده و لبخندي زد شوتا خنده
  ".کنم نه، فکر نمی": اش را پنهان کند خواهد خنده می

  ".شاید بهتر باشه بترسی": توانست خود را کنترل کند ریچارد به سختی می

و گرنه تو چرا اینجا میومدي؟ براي اینکه منو . چنین زمانی نیست ولی این روزا. شاید، شاید در مواقع معمولی"
  ".بکشی؟ تو که همین االن منو نجات دادي

اي شرمنده باشد، سپس یک دور کامل  گفت او باید به خاطر چنین حرف احمقانه شوتا نگاهی به او انداخت که می
رسید شوتا  داشت، هرچند که به نظر می دشان نگه میچرخید و شمشیر را مابین خو ریچارد هم با او می. دور او چرخید

                                                           
 .داد يعني سنش بسيار باالتر از آنچيزي بود كه با ظاهرش نشان مي ١



                           

  قانون اول جادوگري: شمشیر حقیقت                     
  کتاب سایت کرم ي کاري از تیم ترجمه                        

  

  

  ۴۶٣  

فقط اونایی که . هایی هستن که نیاز به اتحادهاي عجیبی دارن، ریچارد این روزها، جزو زمان": دهد اهمیتی به آن نمی
  ".قوي هستن، هوش کافی براي درك این رو دارن

تونم آخرین باري که  اوه، من نمی. قهرمان من": ردشوتا دست به سینه ایستاد و با لبخندي متفکرانه او را ارزیابی ک
 ".واقعا اینطور بود. خیلی دالورانه بود": شوتا به سمتش خم شد ".کسی خواست جون من رو نجات بده به یاد بیارم
  .خواست جلویش را بگیرد ولی به نوعی این کار را نکرد ریچارد می. سپس یکی از بازوهایش را دور کمر او حلقه کرد

ي شوتا را ترسناك و به شدت  او رفتار ساده ".من دالیل خودم رو داشتم. خیلی از خودت خوشت نیاد": چارد گفتری
شوتا همین االن گفته بود که . دانست که هیچ دلیلی براي جذب شدن نسبت به این زن ندارد می. دید جذاب می

. دانست که این یک الف توخالی نیست فتار کیالن میخواهد دو نفر از بهترین دوستانش را بکشد و ریچارد از روي ر می
او متوجه شد که حتی جادوي شمشیر هم . بدتر اینکه او شمشیر را بیرون کشیده بود، خشم شمشیر را بیرون کشیده بود

  .شود و در کمال تعجبش این تجربه برایش لذت بخش بود کرد که غرق می احساس می. در حال افسون شدن است

طور که گفتم فقط افراد محکم و قوي، براي  همون": تر شد و باعث شد چشمان بادامیش برق بزند پهنلبخند شوتا 
کیالن . اون سعی کرد من رو بکشه. جادوگر به قدر کافی باهوش نبود. اتحادي که الزمه، به اندازه کافی باهوش هستن

فقط تو انقدر باهوش . خواست به اینجا بیاد میاون حتی ن. کرد هم بقدر کافی باهوش نیست؛ اون هم چنین کاري رو می
  ".بودي که بفهمی این زمان به اتحادي مثل اتحاد ما نیاز داره

من با کسایی که دوستانم رو بکشن، هیچ ": اي حفظ کند ریچارد به سختی تالش کرد تا خشمش را در مرحله
  ".کنم اتحادي برقرار نمی

؟ من حق ندارم که از خودم دفاع کنم؟ باید دراز بکشم و بمیرم، چون حتی اگه اول اونا به من حمله کرده باشن"
  "خوان این قتل رو انجام بدن، ریچارد؟ این دوستاي تو هستن که می

. به چیزي که داري میگی فکر کن": او این را گفت و با اخمی به همراه یک لبخند سرش را به نشان نفی تکان داد
  ".از دید من به قضیه نگاه کن

  .شوتا با مهربانی فشاري به کمر او داد. ارد به آن فکر کرد، ولی چیزي نگفتریچ

تو جونت رو به خاطر من، یه زن . تو، قهرمان من، کاري خیلی استثنایی رو انجام دادي. ولی تو خیلی دالور بودي"
هرچیزي که . و پاداش گرفتیي مقبول ر تو یه خواسته. مونه این جور چیزها بدون پاداش نمی. افسونگر، به خطر انداختی

من . هر چیزي": او با دست آزادش حرکاتی نرم و سبک روي هوا انجام داد ".شه خواي، فقط بگو و اون برآورده می می
  ".قول میدم
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بدن . کرد که شوتا یک انگشتش را به آرامی روي لب او گذاشت و جلویش را گرفت ریچارد داشت دهانش را باز می
تو . ام رو درباره خودت با زود جواب دادن خراب نکن عقیده": زیر لباس نازك به بدن او فشرده شدگرم و استوارش از 

این . قبل از اینکه بخواي، خوب روش فکر کن. این خواسته رو هدر نده. تونی هر چیزي که بخواي رو داشته باشی می
عجله ممکنه باعث مرگ . ي عمرت باشهي مهمه که بخاطر دلیلی اون رو گرفتی و شاید مهمترین آرزو یه خواسته

  ".بشه

. الزم ندارم که روش فکر کنم": جوشید ریچارد برخالف اینکه به طرز عجیبی جذب این زن شده بود، از خشم می
  ".اي نزنی و بزاري که برن به اونا صدمه. ي من اینه که تو دوستانم رو نکشی خواسته

  ".کنه یده میانه این قضایا رو پیچمتأسف": شوتا آهی کشید

  "اوه، پس قولت هیچ ارزشی نداره؟"

من . قول من خیلی هم ارزش داره": خشونت کمی در صدایش مشهود بود. آمیز به او انداخت شوتا نگاهی سرزنش
تو یه . تو دنبال پاسخ یه سوال مهم به اینجا اومده بودي. کنه خواستم بدونی که این قضایا رو پیچیده می فقط می
این همون . خودت بپرسی و من اونو جواب میدم  فقط کافیه اون سوال رو به عنوان خواسته. قبول گرفتیي م خواسته

تره؛ اگه توي انجام ماموریتت ناکام بشی، چند نفر  خواي؟ از خودت بپرس کدوم مهم چیزي نیست که تو واقعاً می
  ".میرن می

جادوي اون . کنه شمشیر داره تو رو گیج می. ریچارد": لبخند زیبایش برگشت. او دوباره فشاري به کمر ریچارد داد
این . کنی اگه باهوش باشی به اخطار من گوش می. اونو بذار کنار و بعد دوباره فکر کن. کنه توي قضاوتت مداخله می

  ".دلیل نیست هشدار بی

او به زِِد که . شود ریچارد شمشیرش را باعصبانیت در غالفش فرو برد تا به او نشان دهد که تصمیمش عوض نمی
. خوردند نگاه کرد به کیالن که مارها روي همه جایش پیچ و تاب می. حرکت ایستاده بود نگاه انداخت طور بی همان
. خواهد دانست که کیالن از او چه می او می. اي که نگاهشان با هم تالقی کرد، قلبش براي کیالن آزرده شد لحظه
ریچارد رویش . خواست که او از خواسته براي یافتن جعبه استفاده کند ؛ کیالن میتوانست آن را از چشمانش بخواند می

  .او با عزمی راسخ به شوتا نگاه کرد. اي دیگر شاهد زجر او باشد توانست لحظه نمی. را برگرداند

. ديتو در هر حال به سوال من جواب می. این هیچ تغییري رو ایجاد نکرد. من شمشیر رو کنار گذاشتم، شوتا"
ي خودم رو  من خواسته. تو خودت تقریباًبه این اعتراف کردي. زندگی تو هم بستگی به این داره که من جواب رو بدونم

استفاده از این خواسته براي گرفتن جوابی که تو همین االن هم قصد داري به من بدي، هدر دادن زندگی . هدر نمیدم
  ".ني من رو برآورده ک حاال خواسته. دوستانم هست
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یه ": به نرمی گفت "ریچارد عزیز،": شوتا با چشمانی که تجربه و سن زیاد در آن مشهود بود، به او نگاه کرد
درباره کارایی که درست . جستجوگر به خشمش نیاز داره، ولی نگذار به قدري ذهنت رو پر کنه که عقل رو ازت بگیره

هاشون براي  بعضی. که از ظاهرشون به نظر میاد نیستني کارها اونطور  همه. کنی، زود قضاوت نکن درکشون نمی
  ".نجات دادن تو انجام شدن

اش  مالیمت و مهربانی. دستش به آرامی به سمت یک طرف صورت ریچارد آمد و او را دوباره به یاد مادرش انداخت
ترسد آن زن را  می در آن لحظه، او حس کرد که. باعث شد ریچارد احساس آرامش کند و به نوعی او را غمگین کرد

  .آزرده و ناراحت کند

  ".ش کن برآورده. م رو گفتم من خواسته. خواهش میکنم شوتا": با صدایی زمزمه مانند گفت

  ".آرزوي تو، ریچارد عزیز، برآورده شد": اي غمگین گفت شوتا با زمزمه

  "!قول داديشوتا، تو ": مارها هنوز روي او بودند. ریچارد نگاهش را به سمت کیالن گرداند

تونه با تو بیاد، من اون رو  وقتی که تو میري، اون می. تونه بره من قول دادم که اونو نکشم و اینکه اون می"
  ".زنن اگه اون حرکتی نکنه مارها بهش آسیبی نمی. ولی اون هنوز هم براي من یه تهدیده. کشم نمی

درست نیست؛ اون منو به اینجا راهنمایی کرد تا از تو این . کرد تا تو رو بکشه سعی میحتماً  تو گفتی که کیالن"
و . خواستی اونو بکشی حتی با اینکه اون قصد هیچ آسیبی رو نسبت به تو نداشت، تو می. کمک بگیره، درست مثل من
  "!کنی حاال هم این کارو باهاش می

ر به اینجا اومدي که من تو با این باو": اش گذاشته و فکر کرد شوتا یک انگشتش را روي چانه "ریچارد،"
دونستی، بر اساس چیزي که تو ذهنت اختراع کرده بودي، آماده  مگه نه؟ با اینکه هیچ چیزي درباره من نمی. ام شیطانی

هیچ گونه دشمنی و سوء نیتی در  ".تو به چیزایی که از دیگران شنیده بودي ملتزم شدي. بودي که به من صدمه بزنی
مردم این رو هم میگن که . کنن، چنین چیزایی میگن ترسن یا حسودي می مردمی که می": لحن صدایش وجود نداشت

کنه؟  آیا گفتن اونا این مسأله رو واقعی می. کنن شیطانی هستن استفاده از آتیش نادرسته و کسایی که ازش استفاده می
ده؟ بعضی از مردم  به مسأله واقعیت می آیا این. میرن اونا میگن که جادوگر پیر هم شیطانیه و مردم دارن بخاطر اون می

این حرف هم باعث میشه که این واقعیت داشته باشه؟ فقط چون . شون آوردي لجنزار میگن که تو مرگ رو به دهکده
  "زنن؟ عقل چنین حرفی رو می یه تعداد کم

  "؟کنه خودش رو جاي مادر مرحومم جا بزنه چه جور آدم خوبی سعی می": ریچارد به تلخی پرسید

  "تو مادرت رو دوست نداري؟": رسید که واقعا ناراحت شده شوتا به نظر می
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  ".البته که دارم"

ي مادرت لذت نبردي؟  تونه باشه؟ آیا تو از دیدن دوباره اي بهتر از برگردوندن یه عزیز از دست رفته می چه هدیه"
ه لحظه، چیزي زیبا رو به تو دادم، چیزي آیا من در مقابلش چیزي از تو خواستم؟ من درخواست پولی کردم؟ براي ی

تونی  اي براي من داشت که تو نمی و این هزینه. ي زنده از عشق تو به مادرت و عشق اون به تو خالص، یه خاطره
بینی؟ و به عنوان مزد این کارم، به این فکر میافتی که با  عمقش رو درك کنی و با این حال این رو هم شیطانی می

  "از تنم جدا کنی؟ شمشیرت سرم رو

او رویش را از نگاه شوتا برگرداند و به طور ناگهانی و . ریچارد به سختی آب دهانش را قورت داد ولی جوابی نداد
  .کرد اي احساس شرمندگی می غیر منتظره

 خوام اینه که با هاشون؟ تنها چیزي که من می یعنی ذهن تو با حرفاي دیگران تا این حد مسموم شده؟ با ترس"
. توجه به اعمالم دربارم قضاوت بشه، اینکه اون شخصیتی که واقعاً هستم دیده بشم، نه چیزي که دیگران دربارم میگن

ردها نباش ریچارد، یکی از سربازاي این ارتش خاموش کم خ."  

  .شدند، الل و گنگ مانده بود ریچارد با شنیدن جمالت اعتقادات خودش که به خودش برگردانده می

هاست؟ مکانی  آیا اینجا مکانی از زشتی. به اطراف نگاه کن": داد گفت حالی که دستش را در هوا تکان می شوتا در
  "شیطانی؟

و . کنه اینجا زیباترین جاییه که من تابحال دیدم، ولی این چیزي رو ثابت نمی": ریچارد با صدایی نرم اعتراف کرد
  "درباره اون باال چی میگی؟

  .جنگل تاریک باال اشاره کرد اش به سمت او با چانه

او با غرور  ".اون رو به عنوان خندق اطراف قصر من به حساب بیار". اي کوتاه به آن سمت نگاه کرد شوتا لحظه
  ".داره عقالیی که بخوان به من آسیبی برسونن رو دور نگه می کم". لبخندي زد

ها، جایی که  ي اون چی؟ او نگاهش را به سمت سایه و درباره": ترین سوال را براي آخر نگه داشته بود ریچارد سخت
  ".داد، انداخت ساموئل با چشمان زرد و درخشانش نشسته بود و گوش می

  ".ساموئل، بیا اینجا": صدایش سرشار از تاسف بود. زد به چشمان ریچارد نگاه کرد شوتا در حالی که حرف می

تا به بانویش رسید، خودش را به او چسبانده و صداي  ها عبور کرد موجود منزجر کننده با سرعت از روي چمن
دستان شوتا به پایین رفته . چشمان ساموئل روي شمشیر قفل شد و همانجا ماند. غرغري عجیب از ته حلقش بیرون داد

  .شوتا لبخندي گرم و شجاعانه به ریچارد زد. و سر خاکستري او را با مهربانی نوازش کرد
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جستجوگر . نفر ماقبل تو. کنم ریچارد، ساموئل رو به تو معرفی می. ي رسمی انجام بدیم رفهفکر کنم که باید یه معا"
  ".قبلی

  .ریچارد با چشمانی درشت و زبانی بند آمده، به پایین، به ندیم شوتا نگاه انداخت

اینکه نگاهش  شوتا با لحنی هشدار دهنده نام او را صدا زد، بدون. ساموئل دستش را دراز کرد "!بده من! شمشیرم"
او با صدایی آرام . را از ریچارد بردارد و موجود کوچک بالفاصله دستش را عقب کشیده و خودش را پشت شوتا جمع کرد

  ".شمشیرم": پیش خودش غرولند کرد

  "چرا اون این شکلیه؟": ترسید با احتیاط پرسید ریچارد در حالی که از جواب می

لبخند . کرد، یک ابرویش را باال برد تا در حالی که صورت او را بررسی میشو "دونی، درست میگم؟ تو واقعا نمی"
  "جادوگر به تو هشدار نداد؟. جادوي شمشیر": غمگینش برگشت

زبانش به سقف . اي را به زبان بیاورد توانست کلمه ریچارد به آرامی سرش را به نشان نفی تکان داد، چرا که نمی
  .دهانش چسبیده بود

  ".کنم که با اون یه صحبتی داشته باشی هاد میخوب، پس پیشن"

  "منظورت اینه که جادو این کارو با من میکنه؟": ریچارد خودش را وادار کرد که حرف بزند، اما به سختی

  ".تونم جواب این رو بدم م ریچارد، نمیمتأسف"

دارم، درباره اینکه وقایع چطور یکی از استعدادهاي من اینه که دیدي رو درباره جریان زمان ": او نفسی عمیق کشید
تونم ببینمش؛ من نسبت به  ولی این یه نوع جادویی هست، یه جادوي جادوگرها، که من نمی. در آینده جاري میشن

اون خیلی سال قبل، در . ساموئل آخرین جستجوگر بود. تونم ببینم که در آینده چطور جاري میشه نمی. اون کور هستم
تونستم کاري براش بکنم، جز اینکه براش دلسوزي  ولی من نمی. کمک بود به اینجا اومد حالی که به شدت نیازمند

  ".بعد، ناگهان یک روز، جادوگر پیر اومد و شمشیر رو گرفت. کنم

انه باید متأسف. ي خیلی ناخوشایندي براي هردوي ما بود اون تجربه": شوتا یک ابرویش را با حالت معناداري باال برد
  ".اي به جادوگر پیر ندارم که چندان عالقهاعتراف کنم 

. دونم ولی من خیلی خوب می. دونه تا امروز، ساموئل شمشیر حقیقت رو مال خودش می": اش دوباره نرم شد چهره
ها، محافظین شمشیر بودن و از این رو محافظ جادوي درون اون بودن و فقط براي مدتی  جادوگرها در تمام قرن
  ".کردن و فقط به جستجوگرها منتقل میمحدود این مسئولیت ر
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ي یک زن افسونگر گیج و  آورد که زِد به او گفته بود هنگامی که آخرین جستجوگر دروغین بوسیله ریچارد به یاد می
. این همان جستجوگر بود، این همان زن افسونگر بود. پریشان حواس شده بود، او رفته بود و شمشیر را پس گرفته بود

  .کرد وارد آگادن ریچ شود حداقل یک جادوگر وجود داشت که جرأت می. کرد می کیالن اشتباه

شاید، این براي این بوده که اون یه ": کرد به خود قوت قلب دهد، به سختی گفت ریچارد درحالی که سعی می
  ".جستجوگر واقعی نبوده

  .کرد زبانش هنوز احساس سنگینی می

  ".دونم من که نمی. شاید": ی واقعی پیدا شدي شوتا اخمی حاکی از یک نگران در چهره

  ".اون دوست منه. داد وگرنه زد به من هشدار می. باید همین باشه، باید این باشه": ریچارد زمزمه کرد

زد . تري از دوستی در معرض خطره ریچارد، چیزهاي خیلی مهم": اي سنگین و خطرناك به خود گرفت شوتا چهره
  ".ونی؛ باالخره تو خودت وقتی که مجبور شدي، این چیزها رو بر جون اون ترجیح داديد دونه و تو هم می اینو می

آیا . اکنون به شدت به او نیاز داشت. خواست با او صحبت کند خیلی دلش می. ریچارد به زد در باالي جاده نگاه کرد
اي درنگ بر زندگی زِد ترجیح داده  توانست واقعیت داشته باشد؟ آیا او جعبه را به همین راحتی و بدون لحظه این می

  ".شوتا، تو قول دادي که بزاري اون بره"بود؟ 

. او دستش را در هوا به سمت زد تکان داد ".م ریچاردمتأسف": ي او را بررسی کرد اي چهره چشمان شوتا براي دقیقه
  ".ا جادوگر پیر نبوداون واقع. یه نمایش. اون فقط یه فریب کوچیک بود": زد موج برداشت و بعد ناپدید شد

او فقط کمی از این فریب دلخور بود، . کرد که باید احساس عصبانیت کند، ولی چنین حسی نداشت ریچارد فکر می
هایی را  سپس موجی از ترسی منجمد کننده از بدنش عبور کرده و دوباره لرزه. و ناراحت بود که زِد آنجا پیش او نبود

  .روي بازوانش ایجاد کرد

قعا کیالنه؟ یا اینکه تو قبال اون رو کشتی و تصویر اون رو جلوي من گذاشتی، به عنوان یه فریب دیگه؟ یه اون وا"
  "نمایش دیگه؟

  "...انهمتأسف": ي شوتا در حالی که نفسی عمیق کشید، باال و پایین رفت سینه

  ".جاست و مشکل هم در همین. ي کافی واقعیه اون به اندازه": او نفسی عمیق کشید
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ساموئل به دنبالشان آمده و کنار . شوتا بازویش را در بازوي ریچارد حلقه کرده و او را برد تا در مقابل کیالن بایستد
دستانش به قدري دراز بودند که با اینکه صاف ایستاده بود و چشمان زردش محتاطانه بین آن دو حرکت . آنها ایستاد

  .کشید مفهوم می هایی بی ها و دایره هاي جاده خط گشتانش روي خاكکرد، بدون اینکه توجهی داشته باشد، با ان می

اي کیالن را برانداز کرد، به نظر میامد که در افکارش غرق شده و در حال حل معمایی غامض  شوتا براي دقیقه
از  هاي کمک هاي دوستانه و وعده برخالف حرف. خواست که مارها از روي کیالن کنار بروند ریچارد فقط می. است
کردند،  چشمان کیالن شوتا را تعقیب می. ي زن افسونگر، کیالن هنوز ترسیده بود و این ترس از جانب مارها نبود ناحیه

  .کند و نه خود دام اي که چشمان یک حیوانِ در دام افتاده به صیاد نگاه می به گونه

تونی اون رو  ، اگه تو مجبور بشی، میریچارد": ي کیالن چشم دوخته بود، پرسید شوتا در حالی که به نگاه خیره
بکشی؟ اگه اون تهدیدي براي موفقیت تو بود، شجاعت و جرأت کشتن اون رو داري؟ اگه این کار به معنی زندگی تمام 

  ".دیگران بود؟ راستش رو بگو

ن درشت او به چشما. رفتند ي شوتا، کلماتش مانند خنجري یخی در ریچارد فرو می برخالف لحن خلع سالح کننده
اون راهنماي ": تکلف گفت خیلی ساده و بی. ي کیالن نگاهی انداخت و بعد به زنی که در کنارش ایستاده نگاه کرد شده
  ".من الزمش دارم. منه

  ".جستجوگر، این سوالی نبود که من پرسیدم": چشمان درشت و بادامی به او خیره شده بودند

  .هیچ چیزي را فاش نکنداش  ریچارد چیزي نگفت؛ او سعی کرد تا چهره

ت  و به همین خاطره که تو در انتخاب خواسته. کردم همونطور که فکر می": شوتا لبخندي از روي تاسف به او زد
  ".اشتباه کردي

  "!م به این شکل استفاده نکرده بودم، تو اون رو میکشتی من اشتباهی نکردم، اگه از خواسته": ریچارد اعتراض کرد

تو در . تصویر زِد یه امتحان بود. کردم این کارو می": اي جدي سرش را به نشان تایید تکان داد رهشوتا با چه "بله"
نه بخاطر اینکه تو یه خواسته از من داشتی، بلکه . امتحان موفق شدي و به عنوان جایزه، من به تو یه خواسته دادم

این آزمون دوم تو . م، چون تو جرأت کافی رو نداريخواستم کار بزرگی رو براي تو انجام داده باش بخاطر اینکه من می
این اشتباه تو بود؛ تو باید . ي تو رو اجابت کنم من باید خواسته. توي این امتحان، پسر عزیزم، تو مردود شدي. بود
  ".کشتم ذاشتی که من اون رو براي تو می می

نیستی، اینکه من باید از روي کارهات  کنی به من بگی که چطوریه که تو شیطانی اول سعی می! اي تو دیوانه"
کنی که میگی من اشتباه کردم که به تو اجازه  دربارت قضاوت کنم و حاال داري خود واقعیت رو با این به من ثابت می
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بخاطر یه تهدید فرضی؟ اون هیچ کاري براي تهدید تو انجام نداده، و چنین ! و اونم بخاطر چی! ندادم کیالن رو بکشی
  "!درست مثل خودت. خواد که دارکن رال رو متوقف کنه، درست مثل من اون فقط می. کنه نمی کاري هم

اون موقعی که گفتم ": انتها دوباره از چشمانش گذشت آن نگاه بی. شوتا با صبر گوش داد تا اینکه حرف او تمام شد
هاشون براي نجات تو هستن؟ یکبار  دادي؟ اینکه گفتم بعضی تمام کارها اون طور که به نظر میان نیستن، گوش نمی

  ".دیگه تو زود قضاوت کردي، بدون اینکه از تمام حقایق باخبر باشی

  ".این تنها حقیقتیه که اهمیت داره. کیالن دوست منه"

کند چیزي را به یک کودك  کند صبور بماند، گویی که سعی می شوتا نفس عمیقی کشید، گویی که سعی می
  ".شد که ریچارد به نوعی احساس حماقت کند میاش باعث  چهره. بیاموزد

اگه اون موفق بشه، هیچ کسی نخواهد . هاي اوردن رو وارد بازي کرده دارکن رال جعبه. ریچارد به من گوش کن"
به نفع خود منه که به تو . من. تو. میرن تعداد زیادي از مردم می. هرگز. بود که قدرت مهار کردن اون رو داشته باشه

تونم  دونم، ولی می چطور یا چرا رو نمی. ، چون تو تنها کسی هستی که شانسی براي متوقف کردن اون دارهکمک کنم
  .تو تنها کسی هستی که شانسی داره. مسیر جریان قدرت رو ببینم

مهم نیست که چقدر شانست . این به اون معنا نیست که تو موفق میشی، فقط یعنی اینکه تو این شانس رو داري
این رو هم بدون که نیروهایی هستن که سعی در مغلوب کردن تو دارن، قبل از اونکه تو . ولی اون درون توئه کوچیکه

براي همینه که . جادوگر پیر قدرت کافی براي متوقف کردن رال رو نداره. ي واقعیت برسونی بتونی شانست رو به مرحله
تنها . ولی قدرت این رو دارم که کمکی براي تو باشم. دارممن قدرت متوقف کردن رال رو ن. اون شمشیر رو به تو داده

  ".میرم اگه رال پیروز بشه، من می. خوام بمیرم من نمی. کنم با اینکار من به خودم هم کمک می. قصد من هم همینه

ه براي همین بود که گفتم تو خودت به سوال من جواب میدي بدون اینکه الزم باش. دونم خودم تمام اینا رو می"
  ".من از خواسته خودم استفاده کنم

  ".دونی دونم ریچارد و تو نمی اي هم هستن که من می ولی چیزاي دیگه"

در چشمانش همان حرارتی بود که . آزرد کرد که او را می شوتا با صورت زیبایش ریچارد را به حدي غمگین نگاه می
او . کرد، نیاز به اینکه به ریچارد کمک کند را حس میریچارد نیازِ درون او . در چشمان کیالن بود؛ حرارت هوشمندي

داند، چون ریچارد فهمید که آن چیز هر چه هست براي صدمه زدن به  ناگاه ترسید که چه چیزي است که شوتا می
کند و متوجه دست چپ خودش  ریچارد ساموئل را دید که شمشیر را تماشا می. ریچارد نیست، بلکه صرفا حقیقت است

ي  متوجه شد که چقدر محکم به آن چنگ زده و اینکه چگونه حروف برجسته. ي آن قرار گرفته بود ر دستهشد که دو
  .شدند بطور دردناکی به کف دستش فشرده می» حقیقت«ي  کلمه
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  "شوتا، این چیزایی که تو میدونی چیه؟"

وگري رو متوقف کردي ي اون آتش جاد اون حرکتی که بوسیله". شوتا نفسی عمیق کشید "ترینش، اول راحت"
زِد از آتش جادوگري بر علیه تو . من اون آزمون رو بخاطر دلیلی براي تو گذاشتم. یادت میاد؟ اون حرکت رو تمرین کن

جریان زمان نمیگه که چه کسی پیروز میشه، فقط اینکه . ي بعد، واقعی خواهد بود با این فرق که دفعه. کنه استفاده می
  ".اون رو شکست بدي تو این شانس رو داري که

  ".....تونه واقعیت داشته باشه این نمی". چشمان ریچارد گشاد شده بود

ي پدري داده شده تا محافظ  ي واقعیت یک دندون که بوسیله به اندازه. واقعیت داره": شوتا حرف او را قطع کرد
  ".کنه کتاب رو معلوم کنه، تا حقیقت رو درباره اینکه کتاب چطور برداشته شده معلوم

  .این حرف ریچارد را تا مغز استخوانش لرزاند

تو باید خودت پیداش ": شکافتند چشمانش تا اعماق او را می ".دونم که نگهبان کتاب چه کسیه و نه، من نمی"
  ".کنی

اگه ": توانست خود را وادار کند تا سوال بعدي را بپرسید به سختی می. توانست نفسی بکشد ریچارد به سختی می
  "پس قسمت سخت چیه؟  قسمت راحت بود، این

درحالی که شوتا نگاهش را از او برداشته و به سمت کیالن نگاه کرد که بی حرکت ایستاده بود و مارها رویش پیچ و 
من میدونم اون چی موجودیه، و براي چی اون ": هایش به پایین ریخت اش از روي شانه خوردند، موهاي طالیی تاب می

  "...منهیه تهدید براي 

دونی اون چیه، و  کامال واضحه که تو نمی": او نگاهش را به سمت ریچارد برگرداند. صدایش به آرامی قطع شد
  ".قدرتی جادویی. کیالن یه قدرتی داره. گرنه شاید با اون همراه نبودي

  ".این مقدارش رو میدونم": ریچارد با احتیاط گفت

: کرد براي مطلبی که به نظرش گفتنش سخت بود، کلماتی پیدا کند شوتا این را گفت و بعد سعی می "ریچارد"
خوان به وقوع بپیوندن رو  هام اینه که چیزهایی که می همونطور که گفتم یکی از قدرت. من یه زن افسونگر هستم"

ناراحت تر شد، به حد  صورتش به صورت ریچارد نزدیک ".ترسن ها از من می این یکی از دالیلی هست که احمق. ببینم
ها نباش؛ از من بخاطر  ریچارد، یکی از اون احمق کنم  خواهش می": داد نفسش بوي عطر رز می. اي نزدیک کننده

تونم حقیقت وقایعی که به زودي محقق میشن رو ببینم؛ من اونا رو  من می. چیزي که هیچ کنترلی روش ندارم نترس
بینم، اصالً این معنا رو نمیده که من دربارشون خوشحال  ا رو میو فقط بخاطر اینکه من اون. کنم تعیین یا کنترل نمی
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تونیم چیزي رو که در غیر این صورت در آینده واقع میشه، عوض  فقط با انجام کاري در زمان حال هست که می. باشم
  ".نیجهت مالمت نک این هوشمندي رو داشته باش که از حقایق به نفع خودت استفاده کنی و حقایق رو بی. کنیم

  "بینی، شوتا؟ و چه حقیقتی رو تو می": کنان گفت ریچارد زمزمه

کیالن ": ي تیز یک شمشیر بود چشمان شوتا درخشش و قدرتی داشتند که نفس ریچارد را متوقف کرد، صدایش لبه
  ".کنه قدرتی داره، و اگه کشته نشه، از اون قدرت بر علیه تو استفاده می

. هیچ شکی در واقعیت این مطلب نیست": کرد با دقت چشمان او را نظاره می کرد، شوتا در حالی که صحبت می
  ".کنه تونه از تو در مقابل آتش جادوگري زد محافظت کنه، ولی از تو در برابر تماس اون محافظت نمی شمشیرت می

  .ریچارد خنجر کلمات او را حس کرد که گویی در میان قلبش فرو رفتند

من این کارو ": اش از درد کلمات شوتا چین افتاده بود هر دو به او نگاه کردند، چهره. ه کردکیالن این را زمزم "!نه"
  ".تونم این کارو با اون بکنم خورم که نمی شوتا، قسم می! کنم نمی

شوتا به سمت او قدمی برداشت و دستش را از میان مارها جلو برده و با مالطفت . اش سرازیر شدند ها از گونه اشک
  .او را لمس کرد تا به او دلداري دهدصورت 

  ".کنی انه این کارو میمتأسفاگه تو کشته نشی، فرزندم، "

تو قبال هم یکبار تا نزدیکی انجام این کار ": هنگامی که یک قطره به پایین غلطید، انگشت شوتا آن را پاك کرد
فقط یک نفس مونده بود که این کارو ". شوتا این را با لحنی که بطور حیرت آوري شفقت آمیز بود گفت ".پیش رفتی
  ".انجام بدي

اگه دارم راستش . این واقعیت داره، مگه نه؟ بهش بگو": شوتا در تایید حرفش سرش را کمی براي خودش تکان داد
  ".رو میگم بهش بگو

را که اي  ریچارد به عمق چشمان سبز او نگریست و سه دفعه. چشمان کیالن به سرعت به سمت ریچارد چرخیدند
اینکه چگونه آن تماس باعث شده بود که . کیالن در حالی او را لمس کرده بود که شمشیر در دستش بود به یاد آورد

اي آمده بودند، واکنش جادو  آخرین بار، در میان مردم لجنزار وقتی که موجودات سایه. اي بجهد جادو بطور هشدار گونه
. قبل از اینکه بفهمد چه کسی است، شمشیر را در بدن کیالن فرو کندبه قدري قوي بود که او تقریباًنزدیک بود 

اي خفیف از گلویش خارج  در حالی که ناله. ي او طفره رفتند ابروهاي کیالن در هم گره خوردند، چشمانش از نگاه خیره
  .شد لب پایینش را گاز گرفت
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قعیت داره؟ تو در حد یه نفس کشیدن به این این وا": اي پرسید ریچارد که قلبش به گلویش رسیده بود، با زمزمه
  "نزدیک شده بودي که از قدرتت برعلیه من استفاده کنی، همونطور که شوتا میگه؟

چشمانش را بست و با شیونی دردناك و طوالنی زیر . ي بلند و دردناکی سر داد او ناله. رنگ از صورت کیالن پرید
من قسم خوردم که از ریچارد محافظت کنم و رال . باید این کارو بکنیتو . منو بکش. کنم شوتا خواهش می": گریه زد

  ".تو باید منو بکشی. این تنها راهه": هاي منقطع گفت او با هق هق ".کنم خواهش می. رو متوقف کنم

  ".ي خیلی احمقانه یه خواسته. من یه خواسته رو برآورده کردم. من نمیتونم": کنان گفت شوتا زمزمه

. توانست رنج و درد دیدن کیالن در این وضعیت را تحمل کند، اینکه او تقاضاي مرگ کند ختی میریچارد به س
  .اش کند بغضِ در گلویش ممکن بود خفه

ریچارد به سمت آنها خیز . تا باعث شود که مارها او را بگزند کیالن به ناگاه فریادي کشید و دستانش را باال برد، 
گشت که دیگر آنجا  کیالن دستانش را جلویش گرفته بود و دنبال مارهایی می. بودند برداشت، ولی آنها ناپدید شده

  .نبودند

اي رو که برآورده کرده بودم نقض  اگه میذاشتم اونا نیشت بزنن، این کار خواسته. م کیالنمتأسف": شوتا گفت
  ".کرد می

کاویدند،  هاي زمین را می شتانش خاكکیالن روي زانوانش سقوط کرد و در حالی که صورتش روي زمین بود و انگ
  ".م، ریچاردمتأسفخیلی ": با گریه گفت. کرد گریه می

لطفا ریچارد، خواهش ": اي غیرقابل کنترل گفت با گریه. ها را چنگ زده و سپس شلوارش را در مشتش گرفت چمن
. اینکارو بکن. ردار و منو بکششمشیرو ب. ها تا همین االن مردن خیلی. من قسم خوردم که از تو دفاع کنم. کنم می

  ".کنم ریچارد، منو بکش خواهش می

  .توانست کلمات بیشتري بر زبان بیاورد او نمی "....تونم من هرگز نمی....کیالن"

ریچارد، اگه اون کشته نشه، اونوقت قبل از اینکه ": هایش جاري شوند، گفت شوتا که خودش نیز نزدیک بود اشک
اگه زنده بمونه این . هیچ. هیچ شکی در این نیست. کنه ، اون از قدرتش برعلیه تو استفاده میها رو باز کنه رال جعبه

  ".بنابراین تو باید این کارو بکنی. تونم اونو بکشم من نمی  ي تو رو برآورده کردم، من خواسته. قابل تغییر نیست

  "!نه": ریچارد فریاد کشید

هنگامی که آن را باال آورد تا در بدن خودش فرو . و چاقویش را کشیدکیالن دوباره از روي رنج و درد شیون کرد 
  .ببرد، ریچارد مچ دستش را گرفت
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اگه زنده . من مجبورم. کنی کنم ریچارد، تو درك نمی خواهش می": کیالن روي او سقوط کرده و با گریه گفت
  ".اق بیافتهمسئول هر چیزي که اتف. بمونم من مسئول کارهایی میشم که رال انجام میده

کرد، با یک دست در آغوش گرفته و با  ي مچ دستش باال کشیده و او را در حالی که گریه می ریچارد او را بوسیله
. دست دیگر بازوي او را به حالت پیچانده در پشتش نگه داشت تا او نتواند از چاقویش بر علیه خودش استفاده کند

آیا چیزي از اینها . کرد ا دستانی آویخته در اطرافش ایستاده بود و تماشا میریچارد با عصبانیت به شوتا نگاه کرد که ب
داد و هرگز اینجا  کرد که کاش به حرف کیالن گوش می توانست حقیقت داشته باشد؟ او آرزو می ممکن بود؟ آیا این می

  .آمد نمی

رش را از روي بازوي او کم ي گریه کردن کیالن فهمید که او دردش آمده است، فشا هنگامی که از روي نحوه
  .دستانش از این فکر لرزید. کرد که آیا باید بگذارد که کیالن خودش را بکشد او با بیحسی فکر می.کرد

خواي از من به خاطر این چیزي که هستم متنفر باش، ولی  لطفا ریچارد، اگه می": شوتا با اشک در چشمانش گفت
  ".شاز من به خاطر گفتن حقایق بهت متنفر نبا

من کیالن رو بخاطر حرف تو . ولی شاید نه حقایقی که خودشون در آینده خواهند بود! حقایق از دیدگاه تو، شوتا"
  .شوتا از میان چشمان خیسش به او نگاه کرد و به نشان تایید سرش را تکان داد ".کشم نمی

ولی به این هشدار . ي اوردن رو داره جعبهملکه میلنا آخرین ": شوتا با صدایی که به سختی بلندتر از زمزمه بود گفت
شوتا  ".البته اگر که بخواي حقایق رو از دیدگاه من باور کنی» .اون براي مدت زیادي اون رو نخواهد داشت«: توجه کن

هیچ چیزي رو که . ساموئل، اونا رو به خارج از آگادن ریچ راهنمایی کن": به نرمی گفت. به سمت ندیمش چرخید
  ".این شامل شمشیر حقیقت هم میشه. اگه این کارو بکنی خیلی ناراحت میشم. ناست برندارمتعلق به او

در حالی که او بدون نگاه کردن به ریچارد چرخید و شروع به گام برداشتن در جاده کرد، ریچارد قطره اشکی را دید 
ها  اش، روي شانه اد؛ موهاي زیباي طالییاي ایست شوتا در میان راه متوقف شد و لحظه. ي او به پایین غلطید که از گونه
  .سرش باال آمد، اما آن را به سمت ریچارد نچرخاند. راه کمرش، پشت لباس نازك و سبکش آویخته بودند و تا نمیه

وقتی که این ماجرا تموم شد، و اگه اتفاقا تو پیروز ": شوتا با صدایی که از شدت احساسات شکسته بود گفت
  ".کشم تو رو می.... اگه بیاي. به اینجا نیا هرگز دوباره.... شدي

  .او دوباره به سمت قصرش قدم برداشت

  ".ممتأسفشوتا، خیلی ": ریچارد با صدایی ضعیف و گرفته گفت

  .شوتا متوقف نشد یا رویش را برنگرداند، بلکه به مسیرش ادامه داد
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  فصل سی و دوم

  

راشل به صورت او در باالي . رفت د، او خیلی بی صدا راه میوقتی که راشل سر پیچ رسید، تقریباًبه پاهاي او خور
  .ايِ بلند، در هوا نگاه کرد رداي نقره

  "!منو ترسوندي! گیلر"

او به دو طرف  ".خواستم بترسونمت م راشل، نمیمتأسف". دستان او هرکدام در آستین دست دیگرش فرو رفته بودند
  "کردي؟ داشتی چی کار می". د خودش را روي زمین پایین آوردنگاه کرده و دو انتهاي سالن را بررسی کرد، بع

پرنسس وایولت به من گفت تا برم و از ": او نفس عمیقی کشید و ادامه داد ".بردم پیغام می": راشل به او گفت
 ي گوشت روي ي شیره هاي رختشور برم و به اونا بگم که پرنسس یه لکه طرفش سرِ آشپزها داد بزنم، و بعد پیش زن

 ریزه، و اینکه ي گوشت رو روي یکی از لباساش نمی یکی از لباساش پیدا کرده، و اینکه اون خودش هیچ وقت شیره
این کار اونا بوده و اگه پرنسس یه بار دیگه بفهمه که اونا این کارو کرده باشن دستور میده سرشون رو از تنشون حتماً 

اي رنگ روي آستین رداي گیلر را  راشل نوارهاي زیباي نقره ".، اونا خوبنخواد اینا رو به اونا بگم من دلم نمی. جدا کنن
  ".اما اون گفت که اگه من اینو نگم، تو دردسر بزرگی میوفتم". لمس کرد

هاي رختشور  خوب، همون کاري که اون گفت رو انجام بده، من مطمئنم که زن". گیلر با تکان سر تأیید کرد
دونن که اون خودش  همه می". راشل به چشمان بزرگ سیاه او نگاه کرد ".ي تو نیستندونن که اینا واقعاً حرفا می
  ".ریزه هاي گوشت رو روي لباساش می لکه

اما کشیدن دمِ یه شیر در حال . من خودم دیدم که اون این کارو کرده. حق با توئه". ي بی صدایی کرد گیلر خنده
این یعنی اگه تو این حرفو به اون بگی ". اش را کج کرد نفهمید و قیافهراشل چیزي  ".شانسی نمیاره خواب اصالً خوش

  ".توي دردسر میوفتی، پس بهتره که ساکت بمونی

گیلر دوباره نگاهی به سرتاسر راهرو . دانست که این حرف درست است راشل با تکان سر حرف او را تایید کرد؛ او می
  .انداخت، اما هیچ کس دیگري آنجا نبود

عروسک . تونستم باهات حرف بزنم تا چِک کنم م که نمیمتأسف": لوتر خم شد و زمزمه کنان گفتاو به ج
  "مشکالتت رو پیدا کردي؟

از وقتی که اونو بهم دادي من دو . اون شگفت انگیزه. خیلی ممنونم، گیلر". راشل با لبخندي سرش را تکان داد
ه تا وقتی که امن نیست نباید با تو حرف بزنم، براي همین عروسک بهم گفت ک. ي دیگه هم بیرون انداخته شدم دفعه
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ما خیلی با هم حرف زدیم و اون باعث شد من احساس خیلی . من صبر کردم، درست همون طور که اون گفته بود
  ".بهتري داشته باشم

  ".خوشحالم، فرزندم". گیلر لبخند زد

  ".شته باشهدونی، یه عروسک باید اسم دا می. من اسمش رو گذاشتم سارا"

  ".خوب، پس سارا اسم خوبی براي اونه. دونستم جدي؟ من اینو نمی". گیلر یک ابرویش را باال انداخت

یک دستش را پشت گردن گیلر . راشل لبخند پهنی زد؛ او خوشحال بود که گیلر از اسمِ عروسکش خوشش آمده
ارا هم مشکالت خودشو براي من تعریف س": گذاشت و سرش را نزدیک گوش او آورد و زمزمه کنان در گوشش گفت

گیلر ما کی . خواي فرار کنی دونستم که تو هم می من اصالً نمی. کرده، من بهش قول دادم که به تو کمک کنم
  ".ترسم تونیم از اینجا بریم؟ من دیگه دارم خیلی از پرنسس وایولت می می

اما چیزایی . به زودي، فرزندم". را نوازش کرد هاي بزرگش پشت او وقتی که راشل او را بغل کرد، گیلر با دست
خوایم کسی دنبالمون بیاد، تا پیدامون کنه و برمون  ما که نمی. هست که ما باید اول آماده کنیم، تا ما رو پیدا نکنن

  "گردونه، مگه نه؟

شد، و به انتهاي گیلر بلند . ي گیلر به معناي نفی تکان داد؛ بعد صداي پاهایی را شنید راشل سرش را روي شانه
  .راهرو نگاه کرد

  ".درمورد سارا. در مورد عروسک بفهمه..... ممکنه کسی. شه راشل اگه ما رو در حال حرف زدن ببینن خیلی بد می"

  ".من بهتره برم": راشل با عجله گفت

  ".تونی شجاع و ساکت باشی پشت به دیوار وایسا، و به من نشون بده که چقدر می. وقت نداري"

راشل صداي . اري را که گیلر گفته بود انجام داد و گیلر جلویش ایستاد و او را در پشت ردایش مخفی کرداو ک
. بعد صداي واق واق کوچک را شنید. پیش خودش فکر کرد، فقط چند تا نگهبان هستند. چلیک چلیک زره را شنید

مخفی شده بین رداي جادوگر پیدا کند، آنها در اگر ملکه او را ! بودند یش می  ها این باید ملکه و نگهبان! سگ ملکه
هاي ردا مچاله  تر بین چین راشل خودش را محکم! ملکه ممکن بود در مورد عروسک بفهمد. افتادند دردسر بزرگی می

  .وقتی که گیلر تعظیم کرد ردا کمی تکان خورد. کرد

  ".علیاحضرت": ایستاد، گفت گیلر درحالی که دوباره می

  "گردي؟ تو این باال مخفیانه دنبال چی می! گیلر": اش گفت جنسانهملکه با لحن بد
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ي من در خدمت به شما اینه که مراقب باشم تا هیچ چیزي  کردم که وظیفه مخفیانه، علیاحضرت؟ من فکر می"
 کردم تا مطمئن بشم ي اتاق جواهرات رو چک می من فقط داشتم جادوي مهر و موم کننده. مخفیانه در جریان نباشه

اگه شما ". راشل شنید که سگ کوچک مشغول بو کشیدن اطراف پایین رداي گیلر است ".کسی باهاش ور نرفته باشه
کنم و جایی رو که احساس نگرانی کنم بررسی  خواید، علیاحضرت، من مسائل را به تقدیر واگذار می اینطور می

توانست صداي فین فینِ بو کشیدن سگ را  می سگ کوچک به یک سمت ردا آمد، جایی نزدیک به راشل؛ او ".کنم نمی
ها با  تونیم فقط شب ي ما می همه". راشل آرزو کرد که کاش سگ زودتر برود، قبل از اینکه ملکه متوجه شود. بشنود

و اگه هر چیزي اشتباه شد . رسه همه چیز درست باشه دعا کردنِ ارواح خوب به رختخواب بریم که وقتی پدر رال می
اي این اطراف انجام بشه، بنابراین چک  خواستیم هیچ کار مخفیانه تونیم به ایشون بگیم که نمی ی راحت میخوب ما خیل

  ".شاید ایشون درك کنن. نکردیم

  .شد اشک در چشمان راشل جمع می. سگ کوچک شروع به غریدن کرد

دماغ کوچک سیاهرنگ را توانست  راشل می ".کردم الزم نیست به خودت بگیري گیلر، من فقط داشتم سوال می"
  "جواهرم، اونجا چی پیدا کردي؟ چی شده، عزیزکم؟". شود ببیند که به زیر ردا وارد می

راشل سعی کرد که . تر به دیوار فشار داد گیلر کمی به عقب رفت و راشل را محکم. سگ غرید و پارس کوچکی کرد
  .او بودکرد که االن سارا اینجا با  در مورد سارا فکر کند و آرزو می

  "چی شده، جواهرم؟ بوي چی احساس کردي؟"

ها هم مخفیانه جستجو کردم، کامالً مطمئنم که این  علیاحضرت، با شرمندگی باید عرض کنم که من توي اصطبل"
  .دستان گیلر به داخل ردایش رفت، درست کنار سر راشل ".چیزیه که سگ شما بوش رو احساس کرده

ها رو  تونه اونجا باشه که تو توي اصطبل چه چیزي می". لکه هنوز نرفته بودي م لحن بدجنسانه "ها؟ اصطبل"
عزیزکم، ". شد تا سگش را بردارد شد؛ ملکه داشت خم می توانست بشنود که صداي ملکه بلندتر می راشل می "بگردي؟

  "کنی؟ تو داري اونجا چه کار می

راشل مقدار . دست گیلر از ردایش بیرون آمد. د نکندي لباسش را گاز گرفت تا صدایی ایجا لرزید لبه راشل که می
گیلر . سگ سرش را زیر ردا کرد و شروع کرد به پارس کردن. کمی از چیزي را بین انگشت اشاره و شصت گیلر دید

بعد راشل دید که دست . سگ شروع کرد به عطسه کردن. انگشتانش را باز کرد و غباري درخشان روي سر سگ ریخت
  .و را عقب کشیدملکه آمد و ا
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راشل شنید که ملکه همانطوري که همیشه دوست داشت، بینی  ".حیوونکی. چیزي نیست. آروم، آروم عزیزکم"
ها  گفتی، یه جادوگر چه کاري توي اصطبل گیلر، همون طور که داشتی می"سگ را بوسید؛ بعد او هم عطسه کرد 

  "داره؟

توانست به نوعی بدجنسانه شود، اما راشل  داي گیلر هم میلحن ص ".گفتم، علیاحضرت همون طور که داشتم می"
اگه شما یه قاتل باشید، و بخواید که ". کند فکر کرد که خیلی جالب است وقتی که گیلر با ملکه بدجنسانه صحبت می

و روشن کنید که ترجیح بدید تا خیلی واضح  ي یه ملکه بشید و یه تیر گنده رو توي تنش فرو کنید، فکر می وارد قلعه
دید با کمان بزرگتون سوار یه گاري بشید و مخفی  ي اصلی وارد بشید یا اینکه ترجیح می مثل روز، درست از دروازه

  "ها بیرون بیاید؟ بشید، شاید زیر کمی علف، یا پشت چندتا کیسه، بعد توي تاریکی از اصطبل

  ".....حاال چیزي پیدا کردي...... کنی اما، کسایی هستن که، تو فکر می........ من..... خوب"

اما ! ها رو بگردم، خوب، من اونجا رو هم از لیستم خط میزنم خواید که من دیگه اصطبل اما از اونجایی که شما نمی"
خوام  من نمی. گیرم هاي عمومی هستیم من از شما فاصله می اگه ایرادي نداره، از این به بعد مواقعی که ما در جمع

  ".ش رو از دور نشون بده، سر راهش باشم ي خودش به ملکه دستانتون تصمیم گرفت که عالقهوقتی که یکی از زیر 

من اخیراً . لطفاً منو ببخش". زد صداي ملکه واقعاً دلپذیر شده بود، مثل وقتی که با سگش حرف می "جادوگر گیلر،"
ي ما  درست پیش بره؛ بعد همهخوام که همه چیز  من فقط می. به خاطر رسیدن قریب الوقوع پدر رال حساس شدم

لطفاً، به کارهات . خواي دونم که تو در قلبت فقط خیر و منافع من رو می من می. چیزي رو که میخوایم خواهیم داشت
  ".ادامه بده، و حماقت زودگذر یه خانم رو فراموش کن

  .گیلر دوباره تعظیم کرد ".هر طور میل شماست علیاحضرت"

هاي او و جرینگ  ه شروع به دور شدن کرد، بعد راشل شنید که تاپ تاپ سنگین قدمملکه عطسه کنان و با عجل
  .ها متوقف شدند جرینگ زره

اون گفت که پدر رال زودتر از . راستی جادوگر گیلر، بهت گفتم؟ یه پیک پیام رسون اومد". ملکه دوباره صدا زد
البته ایشون براي قطعی کردن اتحاد و تحکیم . فردا در حقیت. خیلی زودتر. رفت اینجا خواهد بود اونچه انتظار می

  ".لطفاً ترتیب کارا رو بده. دوستی انتظار جعبه رو دارن

  .او دوباره تعظیم کرد ".علیاحضرت. البته". پاي گیلر چنان تکانی خورد که تقریباًراشل را پرت کرد

او را باال کشید و بعد با یک بازویش او را در گیلر صبر کرد تا ملکه رفت بعد با دو دستش دور کمر راشل را گرفت و 
هاي راشل  او انگشتش را روي لب. هاي گیلر مثل همیشه قرمز نبودند، آنها بیشتر رنگ پریده بودند گونه. بغل گرفت

گیلر گردن کشید و دوباره سرتاسر راهرو را نگاهی . خواهد که ساکت بماند گذاشت و راشل فهمید که گیلر از او می
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  .تانداخ
  ".لعنت به ارواح، من آماده نیستم! فردا": او زیر لب زمزمه کرد

  "گیلر، چه مشکلی پیش اومده؟"

  "راشل، پرنسس االن تو اتاقشه؟": گیلر که دماغ عقابی بزرگش نزدیک بینی او بود آهسته گفت

وقتی که پدر رال به  اون رفت که براي یه لباس جدید پارچه انتخاب کنه، براي. نه": راشل نیز زمزمه کنان گفت
  ".مالقات ما میاد

  "داره؟ دونی که پرنسس کلید اتاق جواهراتش رو کجا نگه می تو می"

  ".توي کشوي طرف پنجره. داره اگه اونو با خودش نبرده باشه، اونو توي میزش نگه می. آره"

صدا  ها بی به قدري بر روي قالی پاهاي گیلر. گیلر به طرف انتهاي راهرو، به سمت اتاق پرنسس وایولت به راه افتاد
یه تغییرِ نقشه، ". ها را بشنود توانست صداي قدم برد، نمی بودند که راشل حتی درحالی که گیلر او را در بغلش می

  "تونی به خاطر من شجاع باشی؟ و به خاطر سارا؟ تو می. فرزندم

. تا با راه رفتن سریع گیلر خودش را نگه داردتواند و دستانش را دور گردن او حلقه کرد  راشل سر تکان داد که می
ترین آنها رسید،  اي که قسمت باالیشان حالت مثلثی بود عبور کرد، تا اینکه به بزرگ گیلر از کنار تمام درهاي چوبی تیره

آنجا . کاري شده بود یک در دو لنگه که روي دیوار یک راهروي کوچک قرار داشت و تمام اطرافش روي سنگ کنده
  .گیلر او را محکم فشار داد. ق پرنسس بوداتا

  ".مونم و نگهبانی میدم من اینجا بیرون می. بسیار خوب، تو میري تو و کلید رو میاري": او زمزمه کرد

  .گیلر در را پشت سر او بست ".حاال عجله کن". گیلر او را روي زمین گذاشت

به داخل بتابد، بنابراین راشل توانست فوراً ببیند که اتاق  گذاشتند تا نور آفتاب ها کنار کشیده شده بودند و می پرده
آتش خاموش شده بود و خدمتکارها . هیچ کدام از خدمتکارها در حال تمیزکاري نبودند و هیچ خبري نبود. خالی است

. شده بوددارِ بزرگ پرنسس از قبل مرتب و آماده  تخت سایبان. هنوز نیامده بودند تا یکی دیگر براي شب درست کنند
او همیشه . ها مطابق بود روتختی با مجموع تخت و پرده. هاي زیبایش را دوست داشت راشل رو تختیِ آن با تمام گل

جایی که . آن تخت به حد کافی براي ده نفر جا داشت. کرد که چرا پرنسس تختی به این بزرگی احتیاج دارد تعجب می
او . خوابیدند و رو تختی آن هم ساده بود ي این تخت می صف اندازهراشل از آن میامد، شش دختر با هم در تختی ن

  .او هرگز حتی یک بار هم روي آن ننشسته بود. کنجکاو بود که بودن در تخت پرنسس وایولت چه احساسی دارد
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به  ي خز راه رفت، تا خواهد که عجله کند، بنابراین از عرض اتاق گذشت، روي قالیچه دانست که گیلر از او می می
حتی . ي طالیی گذاشت و کشو را کشیده و باز کرد انگشتانش را در دسته. دار رسید میز صیقل خورده با چوب زیباي موج

با اینکه قبالً این کار را مواقعی که پرنسس وایولت او را فرستاده بود تا کلید را بیاورد کرده بود، باز هم انجام دادن این 
ي  کلید بزرگ اتاق جواهرات در کیسه. گز این کار را بدون گفتن پرنسس نکرده بودکرد، او هر کار او را مضطرب می

راشل کلید را در جیبش گذاشت و دوباره کشو . مخمل قرمز رنگی درست کنار کلید کوچک صندوق خوابش، قرار داشت
  .را بست و مطمئن شد که کامالً بسته شده است

. اي از اتاق افتاد، جایی که صندوق خوابش قرار داشت طرف گوشههمین که به طرف در به راه افتاد، نگاهش به 
به داخل صندوق و . کرد باید چک می. خواهد تا او عجله کند، اما به هر حال به طرف جعبه دوید دانست که گیلر می می

ه را عقب با احتیاط مالف. اش کپه شده بود رفت ي پشتی صندوق جایی که مالفه درون تاریکی خزید و به طرف گوشه
  .کشید

  .عروسک درست همان جایی بود که آن را گذاشته بود. سارا به او نگاه کرد

  ".گردم من باید زود برم، بعداً برمی": راشل زمزمه کرد

راشل سر عروسک را بوسید و دوباره او را در گوشه پنهان کرد و روي آن را با پتو پوشاند تا کسی نتواند آن را پیدا 
ي دردسر است، اما نمی توانست تحمل کند که آن را تنهاي تنها،  ه آوردن سارا به داخل قلعه مایهدانست ک می. کند

  .دانست که داخل کاج خودرو چقدر خلوت و ترسناك است او می. داخل کاج خودرو رها کند

گیلر نگاه  ي یک شکاف کوچک باز کرد و به باال به صورت کارش که تمام شد، به طرف در دوید، در را به اندازه
  .گیلر براي او سر تکان داد و با دستش اشاره کرد که بیرون آمدن اشکالی ندارد. کرد

  "کلید؟"
گیلر . داشت بیرون کشید تا به او نشان دهد اش را نگه می ي جادویی راشل کلید را از جیبش، جایی که چوب آتشزنه

گیلر . بود دختر خوب، حداقل نه براي مدتی طوالنی هیچ کسی قبالً به او نگفته. لبخند زد و به او گفت دختر خوب
ي باریک و تاریک  دوباره او را از روي زمین برداشت و سریع به طرف انتهاي راهرو به راه افتاد و بعد به داخل راه پله

 هاي گیلر صورت او ریش. ها بشنود هاي او را روي سنگ توانست حتی صداي قدم راشل به سختی می. خدمتکارها رفت
  .در پایین راه پله، او دوباره راشل را زمین گذاشت. داد را قلقلک می

ما باید از . راشل، با دقت گوش کن، این خیلی مهمه، این یه بازي نیست". گیلر خم شد و سرش را نزدیک او گرفت
اید هوشمندانه اما ما ب. کنن، درست همون طوري که سارا بهت گفت قلعه خارج بشیم وگرنه سر هر دوي ما رو قطع می

اگه ما خیلی زود، قبل از اینکه اول کارهاي الزم رو انجام بدیم فرار . گیرن این کارو بکنیم، در غیر این صورت ما رو می
  ".و اگه خیلی کند باشیم، خوب، بهتره که خیلی کند نباشیم. کنن کنیم، ما رو پیدا می
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ترسم، مردم میگن  من از اینکه سرم از تنم جدا بشه میگیلر، ". ها در چشمان راشل شروع به جمع شدن کردند اشک
  ".که خیلی درد داره

ي او گذاشت و او را صاف  گیلر دستانش را روي شانه ".ترسم منم می. دونم، فرزندم می". گیلر او را محکم بغل کرد
گم انجام بدي و به  می اما اگه تو به من اعتماد کنی و درست همون چیزي رو که". نگه داشته و در چشمانش نگاه کرد

کنه،  کنیم و به جایی میریم که هرگز کسی سر کسی رو از تنش جدا نمی ي کافی شجاع باشی، ما از اینجا فرار می اندازه
تونی عروسکت رو داشته باشی و مردم این اجازه رو بهت  کنه، و جایی که تو می یا کسی رو توي جعبه زندانی نمی

  "خیلی خوب؟. گیرن و اونو توي آتیش نمیندازن و ازت نمیدن، و اونا هرگز سارا ر می

  ".این خیلی عالیه، گیلر". هاي راشل بند آمدند اشک

  ".بعضی از کارا سخت هستن. اما تو باید شجاع باشی و درست همون طوري که بهت میگم عمل کنی"

  ".کنم، قول میدم این کارو می"

ما تو این کار با هم شریکیم، تو و من، اما . از تو الزمه بکنمو راشل من قول میدم که هر کاري براي حفاظت "
تونیم اوضاعو درست کنیم تا  اگه ما کارمون رو خوب انجام بدیم، می. اي هم به ما بستگی داره زندگی مردم زیاد دیگه

  ".گناه، دیگه سرشون از تنشون جدا نشه خیلی از مردم دیگه، مردم بی

خیلی بدم میاد وقتی که مردم . خواد این طوري بشه گیلر، من خیلی دلم می اوه،". چشمان راشل گشاد شدند
  ".ترسونه بدجوري منو می. شه سرشون جدا می

خوام اینه که بري و آشپزها رو سرزنش کنی، درست همونطوري که قرار  خیلی خوب پس، اولین چیزي که ازت می"
. تونی پیدا کنی قرص بزرگ نون بردار، بزرگترین نونی که می بود بکنی، و وقتی که اون پایین توي آشپزخونه هستی، یه

از . بعد اونو بیار باال توي اتاق جواهرات. فقط اونو بردار. داري، اگه مجبور شدي اونو بدزد مهم نیست چطوري اونو برمی
ي چیزا رو بهت  یهبعداً بق. اي رسیدگی کنم من باید به کاراي دیگه. کلید استفاده کن و داخل اتاق منتظر من بمون

  ".البته، آسونه". راشل سرش را تکان داد "تونی این کارو بکنی؟ می. گم می

  ".پس برو دنبال کارت"

ي اول  ها ناپدید شد، راشل از میان در به تاالر بزرگ واقع در طبقه زمانی که گیلر بدون هیچ صدایی در باالي پله
ي مجللِ در میان تاالر که ملکه  پله ر انتهاي دیگر تاالر، در طرف دیگرِ راهرفت د اي که به آشپزخانه می پله راه. وارد شد

هاي آنجا فرش داشت و  ي مجلل باال برود، چون پله پله راشل دوست داشت با پرنسس از راه. کرد، بود از آن استفاده می
ي تاالر  میانه. کرد، سرد نبودند فاده میهایی سنگی که او باید در مواقعی که در حال پیغام بردن بود از آنها است مثل پله
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هاي مجلل به سمت اتاقی بزرگی با کفپوشی از مرمرهاي مربع شکلِ سیاه و سفید پایین  باز و فراخ بود، جایی که پله
  .آن مرمرها زیر پاي راشل خیلی سرد بودند. آمد می

نان به دست آورد، که پرنسس وایولت را  تواند بدون دزدیدن، یک قرص بزرگ او در فکر این بود که از چه راهی می
آمدند  هایش پشت سر پرنسس می خیاط سلطنتی و دو نفر از کمک. آید ي مجلل می پله دید که از میان اتاق به طرف راه

راشل سریع به دنبال جایی براي مخفی شدن گشت، اما . آوردند هاي زیباي صورتی رنگ را با خود می و چند توپ پارچه
  .او را دیده بود پرنسس دیگر

  ".اوه خوبه، راشل، بیا اینجا": پرنسس گفت

  ".بله، پرنسس وایولت". راشل رفت و تعظیم کرد

  "کنی؟ تو داري چی کار می"

  ".رفتم آشپزخونه رسوندم، همین االن داشتم می هایی رو که گفته بودید می من داشتم پیام"

  ".خواد نمی.... خُب"

  ".ماما پرنسس وایولت من باید بر"

  ".خواد بري چرا؟ من همین االن گفتم که نمی". پرنسس اخم کرد

او سعی کرد تا فکر کند اگر گیلر اینجا بود چه جوابی . راشل لبش را گاز گرفت، اخم پرنسس او را ترسانده بود
تناك بود، و من کنم، اما نهار شما واقعاً وحش خواهید من این کارو بکنم، من نمی خوب، اگه شما نمی": او گفت. داد می

دلتون داره ضعف میره که یه چیز خوب حتماً  .خیلی بدم میاد که ببینم شما یه وعده غذاي وحشتناك دیگه میل کنید
  ".رم خواید که من برم و به اونا بگم، خوب من نمی اما اگه نمی. بخورید

ه به کارت ادامه بده، غذا واقعاً کنم نظرم اینه ک االن که خوب فکر می". اي در این مورد فکر کرد پرنسس دقیقه
  ".ام فقط مطمئن شو که این رو هم بهشون بگی که من چقدر عصبانی. وحشتناك بود

  .راشل تعظیم کرد و چرخید تا برود ".بله پرنسس وایولت"

خوام به اتاق جواهرات برم و چندتا چیز  بعدش می". راشل به طرف او برگشت "رم، من دارم براي پروي لباس می"
وقتی کارت با آشپزها تموم شد، برو کلید رو بردار و توي اتاق جواهرات منتظر . رو امتحان کنم که به لباس جدیدم بیاد

  ".من بمون
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دید که تا فردا وقتی که لباس  اما پرنسس، شما ترجیح نمی". راشل احساس کرد که گویی دهانش به هم چسبیده
  "زیبا به لباستون چطور میان؟تموم بشه صبر کنید، تا ببینید که جواهرات 

او چند  ".خوب، آره، اینکه جواهرات رو با لباس با هم ببینم خوبه". رسید پرنسس وایولت به نظر شگفت زده می
  ".خوشحالم که این فکر به ذهنم رسید". ها کرد ي دیگر هم فکر کرد، بعد شروع به باال رفتن از پله لحظه

  .پرنسس از آن باال او را صدا کرد. ي خدمتکاران ترك کرد پله را به طرف راه راشل نفسش را بیرون داد، بعد آنجا

بینم که باید یه چیزي براي شام امشب انتخاب کنم، پس به هرحال باید به  کنم، راشل، می االن که دوباره فکر می"
  ".بینمت ي دیگه اونجا می چند دقیقه. اتاق جواهرات برم

  ".......اما پرنسس"

به . بعد از اینکه پیغام منو به آشپزها رسوندي، برو کلید رو بردار و توي اتاق جواهرات منتظر من بمون. یماما ندار"
  ".محض اینکه پروي لباسم رو تموم کردم میام اونجا

  .هاي مجلل باال رفت و ناپدید شد پرنسس از پله

کشید، مثل  راشل تند تند نفس می. هرات ببیندخواست که او را در اتاق جوا کرد؟ گیلر هم می حاال او باید چه کار می
  کرد؟ او باید چه کار می. اش بگیرد اینکه نزدیک باشد گریه

. بود او باید شجاع می. داد کرد، این کاري بود که باید انجام می او درست همانطوري که گیلر به او گفته بود عمل می
ها به سمت آشپزخانه پایین  گریه کردنش را گرفت و از پلهاو جلوي . شد اینگونه آن مردم سرشان از تنشان جدا نمی

  .خواهد او در شگفت بود که گیلر یک قرص نان بزرگ را براي چه کاري می. رفت

 ----+ -  

  "رسه؟ خوب نظرت چیه؟ چیزي به ذهنت می": ریچارد زمزمه کرد

ي رو به رویشان در آن پایین  نهکیالن نزدیک و کنار او روي زمین دراز کشیده بود و همینطور که از لبه به صح
  .کرد، اخم کرده بود نگاه می

هیچ وقت این همه گار دم کوتاه رو باهم یه جا ندیده . تونم تصور کنم که چیه حتی نمی": او در جواب زمزمه کرد
  ".بودم

  "سوزونن؟ یعنی چی رو دارن می"
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ها جایی  اون شکاف. ي آتیش هستش جا چشمهاسم این. دود از توي زمین بیرون میاد. سوزونن اونا چیزي رو نمی"
اي هم اونور  هاي دیگه ها آب جوشان از زیر میاد باال و شکاف ي دهنه هستن که بخار از توي زمین باال میاد و از بقیه

این بخارها باعث میشه مردم به . جوشن، یه مایع زرد رنگ بدبو و لجن غلیظ اي توشون می هستن که چیزاي دیگه
  ".کنن دونم که گارها اینجا دارن چی کار می من اصالً نمی. ک نشناینجا نزدی

اونجا . گیره، جایی که بزرگترین شکاف هستش خوب، اونجا رو نگاه کن، نزدیک اون پشت جایی که تپه شیب می"
 گارها دائم پرواز. ي شکاف هست، یه چیزي به شکل تخم که بخار از اطرافش بیرون میاد یه چیزي روي نوك دهنه

  ".کنن تا به اون نگاه کنن و لمسش کنن می

تونم ببینم که اون چیه، یا حتی اینکه  من نمی. چشماي تو از من بهتره". کیالن سرش را به اطراف تکان داد
رده گ."  

هاي زمین را بشنود و احساس کند، بعد از بعضی از آنها بخارهاي زیادي از  ها و لرزش توانست غرش ریچارد می
ي گوگرد با جریان هوا به جایی که آنها در میان درختانِ رشد  بوي وحشتناك خفه کننده. کردند ان میها فور شکاف

  .رسید نکرده روي تپه ماهورها مخفی شده بودند، می

شاید ": کردند، تقریباًبراي خودش نجوا کنان گفت کرد که در پایین حرکت می ریچارد همانطور که گارها را نگاه می
  ".از نزدیکتر نگاه بندازیمباید بریم و 

یه دونه گار به حد کافی دردسر . این از یه کار جسورانه هم اونورتره، این کار حماقت محضه": کیالن با تندي گفت
  ".تا گار باشن اونجا باید چند ده. ساز هست، یا شایدم به همین زودي یادت رفته

  "ي تپه؟ یه غاره؟ اونا، درست اون باال روي کناره اون چیه پشت. فکر کنم همینطوره": ریچارد غرغر کنان گفت

بعضیا میگن که اون غار از تمام . 1به اون میگن غار شادرین. آره". ي تاریک رفتند چشمان کیالن به طرف دهانه
شناسم که از این  اما من هیچ کسی رو نمی. رسه اي که اون طرف هست می کنه و به دره عرض کوهستان عبور می

  ".باشه، یا کسی که بخواد اینو کشف کنه قضیه مطمئن

  "شادرین چیه دیگه؟". جنگیدند کردند و سر آن با هم می ریچارد به گارها نگاه کرد که حیوانی را تکه پاره می

ست،  بعضیا میگن که اون فقط یه افسانه. کنه شادرین یه حیوونه وحشیه که تصور میشه توي غارها زندگی می"
  ".خواد که بره و حقیقت رو کشف کنه اون واقعیه، اما هیچ کسی نمی خورن که بعضیا قسم می

  "کنی؟ و تو چی فکر می". کرد ریچارد نگاهی به او انداخت همانطور که کیالن به گارها نگاه می

                                                           
1 Shadrin's Cave 
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جاهاي زیادي تو سرزمین میانه هست که تصور میشه توشون حیووناي . دونم من نمی". اي باال انداخت کیالن شانه
ها فقط در همین حد  بیشتر این داستان. من خیلی از اون جاها رفتم و هیچ حیوونی پیدا نکردم. ود داشته باشهوحشی وج

  ".شون ولی نه همه. هستن، یه داستان

به . این بیشترین صحبتی بود که او در این روزهاي اخیر کرده بود. کند ریچاد خوشحال بود که کیالن صحبت می
یب گارها کیالن را نیز حسابی متعجب کرده و براي مدتی او را از حالت انزوایش بیرون رسید که رفتار عج نظر می
عالوه بر آن، اگر مدت . دادند توانستند همانجا دراز بکشند و حرف بزنند؛ آنها داشتند وقت را هدر می اما آنها نمی. کشیده

هر دو به حالت سینه خیز عقب آمدند و از لبه دور . هاي گارها آنها را پیدا کنند ماندند، ممکن بود حشره زیادي آنجا می
کیالن دوباره به حالت . شدند، بعد دزدکی کمی دورتر شدند و سرهایشان را پایین نگه داشته و بی صدا حرکت کردند

  .حرفی و سکوت خودش برگشت بی

کشوري در مرز سرزمین . 1نگوقتی که از گارها دور شدند، دوباره در جاده به مسیرشان ادامه دادند، به سمت تمارا
قبل از اینکه آنها راه زیادي را طی کرده باشند، به یک دو . کرد ، کشوري که ملکه میلنا بر آن حکمرانی می2وحشی

. ریچارد فکر کرد که باید به طرف راست بروند، چون کیالن گفته بود تمارانگ در سمت شرق قرار دارد. راهی رسیدند
  .ي سمت چپ رفت کیالن به جاده. مت چپشان بودندي آتش در س گارها و چشمه

از وقتی که آگادن ریچ را ترك کرده بودند ریچارد مجبور بود مثل یک شاهین با چشمانی  "کنی؟ داري چکار می"
خواست این بود که بمیرد، و  تمام چیزي که کیالن می. توانست به او اعتماد کند دیگر نمی. تیز مراقب کیالن باشد

  .دانست که اگر تک تک حرکات او را زیر نظر نداشته باشد، این کار را خواهد کرد ریچارد می

به این میگن یه ". ي خالی از احساسی که این چند روز به خود گرفته بود، به او نگاه کرد کیالن با همان چهره
ها از روي هم عبور  جاده اون جلوتر، جایی که به خاطر جنگل انبوه و سطح زمین به سختی میشه دید،. دوراهی معکوس

شه گفت که خورشید کدوم طرفیه و به کدوم  به خاطر جنگل پرپشت، مشکل می. کنن و مسیرشون رو تغییر میدن می
این یکی که به چپ میره، به . رسیم ي سمت راست رو انتخاب کنیم به گارها می اگه ما اینجا جاده. ریم طرف داریم می
  ".رسه تمارانگ می

  "ي این شکلی بسازه؟ چرا کسی به خودش زحمت داده تا جاده". کردریچارد اخم 

. کنه مهاجماي سرزمن وحشی گیج بشن این فقط یه روش کوچیک حاکماي قدیم تمارانگ هست که کمک می"
ها فرصت میده تا برگردن و اگه نیاز باشه دوباره  کنه، و به مدافع بعضی وقتا این جاده کمی حرکت اونا رو کند می

  ".ها حمله کنند اندهی بشن، بعد دوباره به مهاجمسازم

                                                           
1 Tamarang 
2 The Wilds 
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این که . هاي او قضاوت کند کرد تا در مورد درستی حرف ي او را بررسی کرد، سعی می اي چهره ریچارد چند لحظه
  .کرد مجبور بود در مورد راستگویی کیالن نگران باشد خشمگینش می

  ".تو راهنما هستی، راه رو نشون بده": باالخره گفت

دانست که چقدر بیش از  ریچارد نمی. شنیدن این کلمات کیالن چرخید و بدون اظهار نظري به راه رفتن ادامه داد با
کرد سر صحبت را  زد، و وقتی که ریچارد سعی می کیالن فقط وقتی که نیاز بود حرف می. توانست طاقت بیاورد این می

کرد مثل اینکه  کیالن طوري رفتار می. کشید ود را عقب میشد خ داد، و هر وقت که او نزدیکش می باز کند گوش نمی
. کرد دانست که در واقع این تماس خود کیالن بود که او را نگران می تماس با ریچارد مرگ آور باشد، اما ریچارد می

ما اشتباه کرده ي یک تغییر باشد، ا ریچارد امیدوار بود که آن نوع حرف زدن کیالن موقعی که گارها را دیده بودند، نشانه
  .کیالن فوراً به اخالق ناجورش برگشته بود. بود

میل تنزل  کیالن خودش را تا حد یک زندانی در یک سفر اجباري پایین آورده و ریچارد را تا حد یک زندانبانِ بی
ن برگرداند چه دانست که اگر چاقو را به کیال او می. داشت ریچارد چاقوي کیالن را در کمربند خودش نگه می. داده بود

دهد،  دانست که دارد او را از دست می ریچارد می. شد با هر قدم، کیالن بیشتر و بیشتر از او دور می. اتفاقی خواهد افتاد
  .اي نداشت که در این مورد باید چه کاري انجام دهد اما کوچکترین ایده

ها و پاهاي کیالن را ببندد تا  جبور بود دستشب هنگام، موقعی که نوبت نگهبانی کیالن و نوبت خوابیدن او بود، م
بست، کیالن با سستی آن را  وقتی که کیالن را می. نگذارد موقعی که خودش خواب است کیالن خودش را بکشد

. حتی بعد از آن نیز مجبور بود تا با یک چشم باز بخوابد. کرد ریچارد آن را با دردي بزرگ تحمل می. کرد تحمل می
ریچارد به خاطر این فشارها . خوابید تا اگر او چیزي دید یا شنید بتواند ریچارد را بیدار کند ي کیالن میریچارد کنار پا

  .شدیداً خسته و از پا افتاده بود

فکر اینکه زِد به او حمله کند، غیر قابل تصور بود؛ فکر اینکه . کرد که هرگز پیش شوتا نرفته بودند ریچارد آرزو می
  .بکند، غیر قابل تحمل بودکیالن این کار را 

بیا، یه کم از ". صدایش را بشاش نگه داشت، به این امید که کیالن را سر حال بیاورد. ریچارد کمی غذا بیرون آورد
  ".ست واقعاً بد مزه". ریچارد لبخند زد "خواي؟ این ماهی خشک رو می

  ".گرسنه نیستم. نه، ممنون". پرانی او نخندید کیالن به مزه

سرش از . تالش کرد تا لبخندش را روي صورتش نگه دارد، تالش کرد تا صدایش عصبانیتش را فاش نکندریچارد 
  ".باید یه چیزي بخوري. کیالن، تو توي این چند روز تقریباًهیچی نخوردي". کوبید درد مثل طبل می

  ".خوام گفتم هیچی نمی"
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  ".بیا دیگه، به خاطر من": ریچارد با چرب زبانی گفت

  "میخواي چه کار کنی؟ منو بخوابونی روي زمین و با زور اونو توي دهنم بکنی؟بعدش "

توانست خشمش را با لحن صدایش مخفی کرد اگرچه  زد، اما تا آنجایی که می آرامش صداي کیالن او را آتش می
  ".اگه مجبور باشم". کلماتش این طور نبود

! خوام با تو باشم میشه فقط بذاري من برم؟ من نمی! کنم ریچارد، خواهش می". کیالن رویش را به طرف او چرخاند
  .این اولین احساساتی بود که کیالن از زمان ترك آگادن ریچ نشان داده بود "!فقط بذار برم

  ".نه". این بار نوبت ریچارد بود که احساساتش را مخفی کند

... دیر یا زود. هر لحظه مراقب من باشی تونی تو نمی". ورش به او خیره شد کیالن با چشمان سبز خشمگین و شعله
"  

  ".اگه مجبور باشم..... لحظه به لحظه"

آنها همچنان با عصبانیت به یکدیگر نگاه کردند؛ بعد احساسات از صورت کیالن محو شد و به طرف جاده برگشت و 
  .به راه رفتن ادامه داد

کرد اشتباه  افی بود تا چیزي که آنها را تعقیب میآنها فقط براي چند دقیقه توقف کرده بودند، اما همین مقدار ک
آن موجود براي مدتی کوتاه بی احتیاطی کرده بود و گذاشته بود تا زیادي نزدیک . دیگري بکند، یک اشتباه خیلی نادر

  .ظهاش را ببیند، حتی اگر شده براي یک لح ي کافی نزدیک که ریچارد بتواند دوباره چشمان زرد وحشی شود، به اندازه

هایی که به تنهایی در  سال. شدند ریچارد آگاه بود که آنها از روز دومی که از آگادن ریچ بیرون آمده بودند، تعقیب می
این یک بازي بود که او و دیگر . شد آن را احساس کند جنگل گذرانده بود باعث شده بود وقتی که تعقیب و ردگیري می

توانند همدیگر را در جنگل تعقیب کنند  دادند تا اینکه ببیند چقدر می ام میهاي هارتلند انج راهنماها گاهی در جنگل
اما نه به خوبی . کرد در این بازي خیلی وارد بود هر چیزي که اکنون آنها را تعقیب می. بدون اینکه فرد متوجه شود

توانست آنها  کس دیگري نمی تابه حال سه دفعه بود که ریچارد چشمان زرد را دیده بود، آن هم وقتی که هیچ. ریچارد
  .را ببیند

ها به هم نزدیکتر بودند و  تر بود و چشم کرد، تیره دانست که آن چیز ساموئل نیست؛ این زردي فرق می ریچارد می
این چیز هر . کردند توانست یک شکارچی قلب باشد؛ آنها خیلی قبل از این حمله می این نمی. تر بود این موجود باهوش

  .کرد ، فقط تماشا میآنچه که بود
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دیر یا زود، آن چیز خودش . ریچارد مطمئن بود که کیالن آن را ندیده؛ او بیش از حد در افکار شومش گم شده بود
اما با وضعیتی که کیالن اکنون داشت، ریچارد به حد کافی مشغولیت داشت و نیازي . شناساند و ریچارد آماده بود را می

  .به دردسر بیشتر نداشت

وار براي سردرگم  رنگشت تا نگاه کند، تا به آن چیز نشان دهد که شک کرده، رد گم نکرد و مسیري دایرهپس ب
نامیدند، بلکه در عوض گذاشت  کردن موجود ایجاد نکرد، آن طور که او و دیگر راهنماها حرکاتشان را به این اسم می

او تقریباًمطمئن بود . هایی آنی و اجمالی را ببینند هچشمانش بدون نگاه کردن مستقیم، در مواقعی که امکانش بود نگا
خواست بگذارد آن چیز هم  فعالً، می. داند که ریچارد از وجودش باخبر است کند نمی که چیزي که آنها را تعقیب می

  .شد تا برگ برنده در اختیار خودش باشد این باعث می. چنان این گونه فکر کند

رفت تماشا کرد و به این فکر کرد که در چند روز آینده وقتی که به  و افتاده راه میهاي فر او کیالن را که با شانه
آمد، کیالن داشت این جنگ تدریجی را  آمد یا نمی چه خوشش می. خواهد بکند رسیدند چه کاري می تمارانگ می

وانست یک یا دوبار شکست ت کیالن می. توانست به این شکل ادامه پیدا کند برد، فقط به این خاطر که اوضاع نمی می
توانست به  فقط یک دفعه لغزش می. شد ریچارد باید هر دفعه برنده می. بخورد؛ اما فقط کافی بود یک بار موفق شود

دانست که او خواهد  تواند برنده شود، می دانست که در آخر نمی ریچارد می. اش پایان دهد کیالن اجازه دهد تا به زندگی
  .رسید این را تغییر دهد به فکرش نمیباخت و هیچ چیزي که 

 ----+ -  

هاي طالیی پوشیده  ها و مخمل قرمز و حکاکی ي کوچک، جلوي صندلی بلندي که با دکمه راشل روي چهار پایه
زودباش گیلر، زودباش قبل از : گفت مرتب با خودش می. زد منتظر بود و زانوهایش را به هم می. شده بود، نشسته بود

کرد که وقتی پرنسس وایولت براي امتحان کردن  آرزو می. ي ملکه در باال نگاه کرد او به جعبه. اداینکه پرنسس بی
  .ترساند راشل از این کار پرنسس متنفر بود، این کار او را می. آید، دوباره به جعبه دست نزند جواهرات می

  .گیلر سرش را داخل اتاق آورد. در کمی باز شد

  ".زودباش، گیلر": تي بلندي گف راشل با زمزمه

او سرش را از شکاف در بیرون برده و نگاهی به سرتاسر راهرو انداخت، بعد در را . ي بدن او هم داخل اتاق آمد بقیه
  .به راشل نگاه کرد. بست

  "نون رو آوردي؟"

دستمال یه ". او بقچه را از زیر صندلی بیرون آورده و روي چهار پایه گذاشت ".اینجاست". راشل سر تکان داد
  ".برداشتم و دور نون پیچیدم تا هیچ کس اونو نبینه
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  .گیلر لبخند زنان رویش را برگرداند و از او دور شد ".دختر خوب"

  ".تاحاال هیچ وقت چیزي رو ندزدیده بودم. من مجبور شدم بدزدمش". راشل هم به او لبخند زد، بعد اخم کرد

  .کرد گیلر داشت به جعبه نگاه می ".بی بودهمطمئن باش راشل که این کار به خاطر دلیل خو "

  ".گیلر، پرنسس وایولت داره میاد اینجا"

ی؟". گیلر با چشمانی گشاد چرخید و به طرف او برگشت ک"  

اون خیلی ایراد گیره، بنابراین این کار ممکنه مدتی طول بکشه، اما . گفت بعد از اینکه لباس جدیدش رو پرو کنه"
  ".داره جواهرات رو به خودش وصل کنه و خودشو توي آینه تماشا کنهاون دوست . شاید هم نه

ي ملکه را از روي پایه  او دوباره برگشت و جعبه ".لعنت به ارواح، هیچ وقت چیزي آسون نیست": گیلر زیر لب گفت
  .ستون مرمري قاپ زد

  "!اون مال ملکه هست! تو نباید به اون دست بزنی! گیلر"

فقط صبر کن تا برات توضیح ! مال اون نیست! نه". رسید اه کرد اندکی ناراحت به نظر میوقتی که گیلر به او نگ
  ".بدم

چه ". ي دیگري بیرون آورد دستش به داخل ردایش رفت و جعبه. گیلر جعبه را روي چهارپایه کنار نان گذاشت
  .ي لبش جعبه را به طرف او نگه داشت گیلر با لبخندي بر گوشه "طوري به نظر میاد؟

  ".درست شکل همونه"

. ي اصلی بود، بعد روي زمین کنار او و چهارپایه نشست گیلر جعبه را روي پایه گذاشت، جایی که جعبه ".خوبه"
  ".ما وقت زیادي نداریم و این خیلی مهمه که تو بفهمی. راشل، حاال خیلی با دقت به من گوش کن"

  ".باشه گیلر". راشل سرش را تکانی داد و قبول کرد. گوید ي گیلر فهمید که او خیلی جدي می راشل از حالت چهره

  ".این جعبه جادو داره و جادوش مال ملکه نیست". گیلر دستش را روي جعبه گذاشت

  "مال اون نیست؟ پس مال کیه؟". راشل اخم کرد

 ".ه ملکه آدم بدیهمطلب مهم اینه ک. شاید بعد از اینکه از اینجا دور شدیم. االن وقت ندارم که اینو توضیح بدم"
کنه، فقط چون  اون سر مردم رو از تنشون جدا می". دانست که این حقیقت دارد راشل با تکان سر تأیید کرد، او می

تونه هر کاري رو  قدرت به این معنیه که اون می. اون قدرت داره. ده به کسی غیر از خودش اهمیت نمی. خواد دلش می
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براي همینه که اینو . کنه که اون قدرت داشته باشه جعبه جادو داره و کمک میاین . خواد انجام بده که دلش می
  ".برداشته

تونه به من سیلی بزنه و موهاي منو کج، کوتاه کنه و به من  شبیه قدرتی که پرنسس داره، بنابراین می. فهمم می"
  ".بخنده

  ".اسمش دارکن راله. از ملکه هم بدترهحاال، یه مردي هست که حتی . آفرین، راشل. درسته". گیلر سر تکان داد

  ".پرنسس میگه که او بهترین مرد تو دنیاست. پدر رال؟ همه میگن اون آدم خوبیه". راشل گیج شده بود

  ".ریزه ي گوشت روي لباسش نمی پرنسس اینم میگه که اون خودش شیره". گیلر یک ابرویش را باال برد

  ".این یه دروغه"

دارکن رال، پدر رال، . خیلی با دقت گوش کن". هاي او گذاشت یم روي شانهگیلر دستانش را خیلی مال
. اون بیشتر از اونی که ملکه حتی بتونه فکرش رو بکنه به مردم صدمه زده. ترین مردیه که تا حاال وجود داشته بدجنس

  "؟دونی کشتن یه نفر چه معنایی میده می. کشه ها رو هم می اون این قدر بدجنسه که حتی بچه

  ".یعنی اینکه سرشون رو جدا کنی یا کاري بکنی که تبدیل به مرده بشن". راشل احساس بدي داشت و ترسیده بود

خنده، دارکن رال هم وقتی مردم رو  زنه، می و درست همونطوري که پرنسس موقعی که به تو سیلی می. آره"
اها و خانوما سر شام هست چه طوریه، اینکه ي آق دونی که چطوري پرنسس وقتی پیش همه تو می. خنده کشه، می می

  "زنه؟ خیلی مهربون و مؤدبه، ولی وقتی که با تو تنهاست، بهت سیلی می

پرنسس دوست نداره اونا بفهمن که اون واقعاً ". راشل سر تکان داد و تأیید کرد؛ در گلویش بغضی جمع شده بود
  ".بدجنسه

اون . خوب، پدر رال هم همینطوریه! ختر خیلی باهوشی هستیتو د! درسته". گیلر انگشتش را باال نگه داشت
تونه خیلی مودب باشه، و کاري کنه که به نظر برسه بهترین  خواد مردم بفهمن که اون واقعاً بدجنسه، بنابراین می نمی

  ".هر کاري که میکنی، راشل، اگه میتونی از اون دور بمون. مرد تو دنیاست

  ".کنم میباشه، مطمئن باش همین کارو "

تو نباید بذاري مردم . دونی نذار اون بفهمه که تو می. اما اگه اون باهات حرف زد، فقط در جوابش مودب باش"
  ".این باعث میشه تو در امان بمونی. دونی بفهمن ي چیزایی رو که می همه
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این باعث میشه . من بگیرن من نمیذارم مردم چیزي درمورد اون بفهمن تا نتونن اونو از. مثل سارا". راشل لبخند زد
  ".اون در امان بمونه

این که گیلر چنین  ".ارواح رو شکر، تو دختر باهوشی هستی". گیلر دستانش را دور او حلقه کرد و سریع بغلش کرد
حاال، دقیق گوش ". هیچ کس هرگز به او نگفته بود که او باهوش است. چیزي را گفت واقعاً احساس خوبی به او داد

  ".بخش مهمشه این. کن

  ".باشه گیلر". راشل دوباره سر تکان داد

تونه از  وقتی که ملکه اینو به پدر رال بده، اون می. این جعبه جادو داره". گیلر دوباره دستش را روي جعبه گذاشت
لکه آدم م. کنه اون سر مردم خیلی بیشتري رو از تنشون جدا می. جادو استفاده کنه تا حتی به مردم بیشتري صدمه بزنه

  ".خواد که رال این کارو بکنه، بنابراین قصد داره که جعبه رو به اون بده بدجنسیه و می

ي اون مردم  وگرنه همه! ما نباید بذاریم که ملکه جعبه رو به اون بده! گیلر". چشمان راشل حسابی گشاد شدند
  "!سرشون از تنشون جدا میشه

ترین دختري  راشل، تو باهوش". ي راشل را در دستش گرفت او چانه. لبخند بزرگی زیر دماغ عقابی گیلر پخش شد
  ".واقعاً میگم. هستی که من تا حاال دیدم

  "!ما باید اونو قایم کنیم، جعبه رو قایم کنیم، همون طوري که من سارا رو قایم کردم"

اون ". یه گذاشته بود اشاره کرداي که روي پا گیلر به جعبه ".خوایم انجام بدیم و این دقیقاً همون کاریه که ما می"
خورن و ما  ي واقعی نیست، فقط شبیه اش هست، پس اونا براي مدتی گول می یعنی اینکه جعبه. ي قالبیه یه جعبه

  ".ي واقعی نیست از اینجا فرار کنیم تونیم قبل از اینکه اونا بفهمن جعبه می

ترین مردي هستی که  گیلر، تو باهوش". ي واقعی بود جعبهآن دقیقاً شبیه . ي قالبی در باال نگاه کرد راشل به جعبه
 ".انه فرزندم، من بیش از حدي که برام خوب باشه باهوشممتأسف". لبخند گیلر کمی محو شد ".من تا حاال شناختم

  ".این کاریه که ما میخوایم انجام بدیم". لبخندش دوباره برگشت

با دستان بزرگش کمی از محتویات . بود برداشت و از وسط شکستگیلر قرص نانی را که راشل از آشپزخانه دزدیده 
او کمی از آن را در . هایش باد کردند، محتویات خیلی زیاد بود قسمتی از آن رو توي دهاش چپاند؛ لپ. آن را بیرون آورد
ها خوردنِ وسط وقتی که آن. ي خوبی داشت، هنوز گرم بود مزه. توانست به سرعت جوید راشل تا می. دهان راشل چپاند

او . ي واقعی را برداشت و آن را در میان نان فشار داد و دو تکه را دوباره کنار هم گذاشت نان را تمام کردند، گیلر جعبه
  .آن را باال نگه داشت تا راشل آن را ببیند
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  "نظرت چیه؟"

  ".فهمند که این شکسته شده مردم می. این همش ترك خورده". اش را کج کرد راشل چهره

خوب، از اونجایی که من یه جادوگرم، شاید بتونم یه کاري در . تو واقعاً باهوشی. باهوشی". گیلر سرش را تکان داد
  "نظر تو چیه؟. این مورد بکنم

  ".شاید". راشل سر تکان داد

و او دستش را کنار کشید . گیلر نان را روي دامن ردایش گذاشت و دستانش را روي هوا در اطراف آن حرکت داد
رك. دوباره نان را جلوي او باال گرفت   !درست شکل یک نان تازه بود! ها رفته بودند تَ

  ".فهمه حاال دیگه مطمئناً کسی نمی". ي ریزي کرد راشل خنده

من یک تور جادوگري، یه افسون جادویی روي نون گذاشتم تا مطمئن بشم که . امیدوارم حق با تو باشه، فرزندم"
  ".ي داخل اونو ببینه ي جعبهتونه جادو هیچ کس نمی

ي آن را باال کشید و در وسط گره  گیلر پارچه را روي چهار پایه پهن کرد و نان را روي آن گذاشت، بعد چهار گوشه
او به چشمان راشل نگاه کرد . هایش گرفت و آن را روي کف دست دیگرش، جلوي راشل گذاشت او بقچه را از گره. زد

  .رسید راحت به نظر میولی لبخند نزد؛ تقریباًنا

تونیم اونو توي قلعه مخفی کنیم،  ما نمی. ما باید این جعبه رو از اینجا دور کنیم. حاال اینجا قسمت سختشه، راشل"
  "یادت میاد من توي باغ کجا عروسکت رو قایم کرده بودم؟. وگرنه ممکنه پیداش کنن

  ".از سمت راستي سوم  کوزه". آمد راشل با افتخار لبخند زد، او یادش می

تو باید . کنم، درست همون طوري که عروسکت رو قایم کرده بودم من اینو همون جا قایم می". گیلر سر تکان داد
او کمی بیشتر به جلو  ".بري و برداریش، درست همون طوري که عروسکت رو برداشتی و بعد اونو از قلعه بیرون ببري

کم اشک در  کم. ي لباسش ل شروع کرد به چرخاندن انگشتش در لبهراش ".باید این کار رو امشب بکنی". خم شد
  ".ي ملکه دست بزنم ترسم به جعبه گیلر من می". شد چشمانش جمع می

ي اون مردم کمک  خواي به همه تو می. ي ملکه نیست اما یادت میاد؟ این جعبه. دونم که ترسیدي، فرزندم می"
  "کنی که سرشون از تنشون جدا نشه، مگه نه؟

  "تونی اینو از قلعه بیرون ببري؟ آره، ولی، تو خودت نمی". راشل نالید
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کسایی هستن که مراقب من . تونم ولی من نمی. کردم خورم راشل که خودم این کارو می تونستم، قسم می اگه می"
گیره، و ما  و میاگه اونا منو با جعبه پیدا کنن، بعد پدر رال جعبه ر. خوان که من از قلعه بیرون برم هستن و نمی

  "خوایم اینطوري بشه، مگه نه؟ نمی

  ".تو قول دادي. خواي با من فرار کنی گیلر تو گفتی که می". بعد راشل واقعاً ترسید ".....نه"

اما ممکنه براي من چند روزي طول بکشه تا یواشکی از تمارانگ . و قصد دارم که به قولم عمل کنم، باور کن"
تو باید اونو دور . تونم خودم اونو بیرون ببرم که جعبه یه روز دیگه هم اینجا باشه، و من نمی خیلی خطرناکه. خارج بشم

اونجا منتظر من باش تا اینکه من بتونم فرارمون رو پوشش . اونو به محل مخفیت ببر، همون کاج خودروي خودت. کنی
  ".دارم بدم و بعدش میام تو رو برمی

  ".کنم ن مهمه من سعیم رو میاگه تو میگی ای. فکر کنم بتونم"

  .او راشل را از کمر گرفت و باال کشید و روي زانوهایش نشاند. گیلر باال رفت و روي چهار پایه نشست

تو . دي اگه تو عمر کنی و صد ساله هم بشی، هرگز دوباره کاري به این مهمی انجام نمی. راشل به من گوش کن"
نباید بذاري هیچ کس جعبه رو . تو نباید به هیچ کسی اعتماد کنی. حاال بودي تر از اونی که تا باید شجاع باشی، شجاع

دارم، اما اگه چیزي خراب شد و من نیومدم، تو باید با جعبه تا زمستون  من تا چند روز دیگه میام و تو رو برمی. بگیره
گفتم که  کنه، بهشون می شناختم که به توکمک اي رو می اگه من کس دیگه. بعد همه چیز درست میشه. مخفی بشی
  ".تو تنها کسی هستی که میتونه این کارو بکنه. شناسم اما کسی رو نمی. کمکت کنن

  ".من هنوز کوچیکم": او گفت. راشل با چشمان درشتش به او نگاه کرد

رین فرد تو تو مهمت. اما این واقعیت نداره. کنن که تو یه فرد بی اهمیتی همه فکر می. براي همینه که تو در امانی"
من خیلی به کمکت . راشل، تو باید این کارو بکنی. دونن تونی به اونا کلک بزنی چون اونا اینو نمی دنیا هستی، اما تو می

دونم که تو به حد کافی شجاع و باهوش هستی که این کارو  می. احتیاج داریم و همینطور همه بهت احتیاج دارن
من شجاع میشم و این کارو . کنم، گیلر من سعیم رو می". ان گیلر خیس بودندتوانست ببیند که چشم راشل می ".بکنی
  ".کنم تو بهترینِ بهترین مرد تو تمام دنیا هستی، و اگه تو بگی که این کارو بکنم، من می. کنم می

ه فقط اگ. من مرد خیلی احمقی بودم، راشل، من خیلی از بهترین مرد جهان فاصله داشتم". گیلر سرش را تکان داد
داشتم،  ي واقعیم، دلیل اصلی جادوگر شدنم رو به یاد می قبالً خردمندتر بودم و چیزایی رو که یاد گرفته بودم، وظیفه

ترین چیزیه که تو در طول عمرت  اما همون طور که این مهم. شدم تا از تو بخوام که این کارو بکنی شاید مجبور نمی
تو نباید . ما نباید شکست بخوریم، راشل. من در طول عمرم انجام میدمترین چیزي هم هست که  انجام میدي، مهم
  ".هیچ کسی. مهم نیست چه اتفاقی بیافته، تو نباید بذاري کسی جلوتو بگیره. شکست بخوري
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دانست  راشل می. گیلر هر کدام از انگشتانش را یک طرف پیشانی او گذاشت و راشل در سرش احساس امنیت کرد
گیلر . شد او آزاد می. کار را بکند و اینکه دیگه هرگز مجبور نیست دستورات پرنسس را انجام دهد تواند این که می

  .ناگهان انگشتانش را عقب کشید

کنن،  ارواح خوب ازت محافظت می". او خیلی سریع سر راشل را بوسید ".یه نفر داره میاد": گیلر زیر لب گفت
  ".راشل

هایش  قرص نان را در ردایش قرار داد و انگشتانش را روي لب. پشت در چسباندگیلر ایستاد و پشتش را به دیوارِ 
راشل تعظیم کرد، وقتی که باال آمد پرنسس به . پرنسس وایولت بود. در باز شد و راشل روي پاهایش باال پرید. گذاشت

هایش را عقب  مالید و اشک یراشل به پایین روي زمین نگاه کرد، و در مدتی که صورتش را م. او سیلی زد، بعد خندید
او نگاه سریعی به گیلر که فشرده به دیوار پشت در . داشت، یک تکه از نان را بین پاهاي پرنسس وایولت دید نگه می

صداتر از یک گربه، گیلر خم شد و نان را قاپید و آن را در  بی. چشمان گیلر به طرف نان رفتند. ایستاده بود انداخت
  .پشت پرنسس وایولت از در به بیرون لغزید، بدون اینکه حتی پرنسس او را ببیند دهانش گذاشت بعد از

-+ -------------  
داد  هایش را روي هم فشار می هایش را به طرف او دراز کرد، دستانش را مشت کرده بود و سطح داخل مچ کیالن دست

کیالن . زدند و به جایی نامعلوم خیره شده بودند میچشمانش پلک ن. و منتظر ماند تا ریچارد با طناب آنها را به هم ببندد
کرد که باعث شده بود حالت تهوع داشته  گفته بود که خسته نیست، اما ریچارد مطمئناً خسته بود، سرش چنان درد می

اهی حال اینکه نگهبانی او با این وضعی که با نگ. خواست که نگهبانی اول را به عهده بگیرد باشد، بنابراین کیالن می
  .دانست اي داشت، ریچارد نمی شد چه فایده ها خیره می خالی به دور دست

کرد که آخرین ذرات امیدش باالخره  هاي لرزانش نگه داشت، ذهنش احساس می ریچارد طناب را محکم بین مشت
پایان و  برد بیشد؛ این یک ن کرد و یا آن طور که او امید داشت بهتر نمی هیچ چیز تغییري نمی. کنند او را ترك می

  .کرد تا از این اتفاق جلوگیري کند خواست بمیرد و او مرتباً تالش می کیالن می. طوالنی با کیالن بود

تونم  دیگه نمی": کرد، زیر لب گفت هاي کیالن نگاه می ریچارد همانطور که در زیر نور آتشِ کوچک به مچ دست
  ".کشی منم ي مرگ داره، اما کسی رو که داري میکیالن، ممکنه تو کسی باشی که آرزو. این کارو بکنم

. پس بذار من برم ریچارد". زد چشمان سبز او باال آمده و به چشمان ریچارد نگریستند؛ نور آتش در آنها سوسو می
  ".بذار من برم. اي برات مهم هستم، پس بهم نشون بده کنم، اگه ذره خواهش می

با دستانی لرزان، به آهستگی چاقوي کیالن را از کمربند خودش بیرون . دریچارد طناب را پایین آورد و گذاشت بیفت
ي آن را محکم در  دسته. رسید تأللؤ تیغ در چشمانش محو به نظر می. کشید و مدتی روي کف دستش به آن نگاه کرد

  .مشتش فشرد و چاقو را داخل غالفش بر روي کمر کیالن فشار داد
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  ".چشمام دور شو از جلوي. از اینجا برو. تو بردي"

  ".....ریچارد"

تو . برگرد و بذار گارها این کارو انجام بدن! گفتم از اینجا برو". ریچارد به راهی که از آن آمده بودند اشاره کرد
متنفرم که . متنفرم از اینکه فکر کنم تو اشتباه کردي و درست کارو تموم نکردي! ممکنه با چاقو درست انجامش ندي

  ".ن ماجراها فکر کنم که شاید تو هنوز نمرده باشیبعد از تمام ای

کیالن ایستاده و او را در . ي کاجی که باد انداخته بود، جلوي آتش نشست ریچارد پشتش را به او کرد و روي تنه
  .کرد، بعد چند قدمی دور شد سکوت تماشا می

  ".این طوري تموم بشه خوام که ي چیزایی که ما با هم گذروندیم، نمی بعد از همه...... ریچارد"

ریچارد تقال کرد تا کلمات از دهانش بیرون  ".تو این حق رو از دست دادي. خواي من اهمیتی نمیدم که تو چی می"
  ".ازجلوي چشمم دور شو". بیایند

هایش را روي زانوانش گذاشت و صورتش را در  ریچارد خم شد و آرنج. کیالن سري تکان داد و به زمین نگاه کرد
  .کرد هر لحظه ممکن است باال بیاورد فکر می. ن لرزانش گرفتدستا

ي این قضایا تموم شد، بتونی با خوبی منو یاد کنی،  ریچارد، امیدوارم وقتی که همه": کیالن با صداي نرمی گفت
ذاشت و هایش را روي کنده گ ریچارد یکی از پوتین. دیگر بس بود ".منو با محبت بیشتري نسبت به االن به یاد بیاري

  .در یک چشم به هم زدن لباس کیالن در مشتانش بود. از روي آن باال پرید

! ي اون کسایی که مردن یه خائن به همه! یه خائن! من تو رو فقط به عنوان همون چیزي که هستی به یاد میارم"
ه بودند اما ریچارد با کرد از ریچارد دور شود گشاد شد چشمان کیالن که سعی می "!میرن ي کسایی که بعداً می همه

ي جادوگرایی که جونشون رو فدا کردن، خائن به شار، سیدین و تمام  خائن به همه". عصبانیت او را نگه داشته بود
  "!یه خائن به خواهرت! مردم لجنزاري که کشته شدن

  ".......این حقیقت نداره"

ي ما باید از لطف تو تشکر کنیم و  ببره، همه اگه من شکست بخورم و رال! ي اونا و بیشتر از اونا خائن به همه"
  ".کنه این تو هستی که به اون کمک می. همینطور دارکن رال

  .شد حاال کیالن هم داشت عصبانی می "!تو شنیدي که شوتا چی گفت! کنم من این کارو براي کمک به تو می"
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گفت که تو و زِد هردوتون به نوعی بر علیه  اون. آره، من شنیدم که شوتا چی گفت. نه براي من. این تاثیري نداره"
  "!کنید اون نگفت که شما هردوتون اشتباه می. گردید من برمی

  ".......منظورت چیه"

دونی که وقتی ما جعبه رو بدست  از کجا می! هدف متوقف کردن راله! هدف از این جستجوي ما نجات من نیست"
کنه و تنها شانس  ده؟ اگه این من باشم که به خودمون خیانت می ل میآوردیم، این من نباشم که جعبه رو به اون تحوی

  "شما براي نگه داشتن جعبه از دارکن رال این باشه که تو و زد جلوي منو بگیرید چی؟

  ".این اصالً با عقل جور درنمیاد"

دو نفر مقصر باشن و این اینکه تو و زِد هردو سعی بکنید تا منو بکشید بیشتر با عقل جور درمیاد؟ اون طوري باید "
تو میذاري که به خاطر یه معماي ! ي یه زن افسونگره این حرف فقط معماي احمقانه. طوري فقط یه مقصر نیاز داره

تونیم معناي چیزایی که اون گفت رو بفهمیم،  ما نمی. تونیم بفهمیم که آینده چطوري پیش میاد ما نمی! احمقانه بمیري
تونیم بفهمیم که چه معنایی میده و  فقط اون موقع می! نه تا وقتی که اتفاق بیفته! پیونده اینکه چطوري به حقیقت می

  ".باهاش رو به رو بشیم

تو نخی هستی که . تونم به خودم اجازه بدم که زنده بمونم تا این پیشگویی رو اجرا کنم دونم که نمی من فقط می"
  ".دوزه این نبرد رو بهم می

توي هر . اومدم بدون تو من تا اینجا پیش نمی. تو سوزن من هستی! سوزن کاري از پیش ببرهتونه بدون  و نخ نمی"
تو ملکه رو . کردم امروز سر دوراهی معکوس اگه تو نبودي من راه اشتباه رو انتخاب می. قدم من به تو احتیاج داشتم

خوام برم؟  رم، بعدش که چی؟ کجا میحتی اگه من بتونم جعبه رو بدون تو به دست بیا. شناسم شناسی و من نمی می
خوام برم؟ از کجا بدونم که اونجا امنه؟ من ممکنه مستقیم  به من بگو کیالن، کجا می. شناسم من سرزمین میانه رو نمی

  ".برم توي دستاي رال و جعبه رو درست ببرم پیش اون

اون گفت اگه من . تو. نه من. رهبدون تو همه چیز از دست می. شوتا گفت تو تنها کسی هستی که شانسی داره"
  ".ذارم من نمی. تونم بذارم اینطوري بشه ریچارد، من نمی.... زنده بمونم

  ".تو یه خائن به ما هستی": ریچارد با لحنی شریرانه گفت

کنی، ریچارد، من این کارو به  برعکس چیزي که تو فکر می". کیالن سرش را به معناي نفی به آرامی تکان داد
  ".کنم می خاطر تو
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ریچارد . کیالن با پشت روي زمین افتاد. توانست محکم به عقب انداخت ریچارد فریاد کشید و او را تا جایی که می
  .شد هایش گرد و خاك به هوا بلند می آمد و باالي سر او ایستاد، به پایین خیره شد، در اطراف چکمه

تو این کارو به خاطر خودت ! ت نکن که اینو بگیجرأ": درحالی که هر دو دستش را مشت کرده بود، نعره زد
  "!کنی حق نداري بگی که این کارو به خاطر من می! ي پیروزیه رو نداري میکنی، چون جرأت اون چیزي که الزمه

من حاضرم تقریباًهرکاري بکنم، ". کیالن در حالی که چشمانش را روي او نگه داشته بود روي پاهایش بلند شد
. به خاطر تو. کنم که باید بکنم کنم به خاطر این می اما کاري رو که می. نو این طوري به خاطر نیاريریچارد، که تو م

زمان پرداخت فرا . من قسم خوردم که با جونم از جستجوگر محافظت کنم. به خاطر اینکه تو شانسی داشته باشی
  .ه هایش پایین رفتندقطرات اشک روي صورتش جاري شده و از میان گرد و خاك روي گون ".رسیده

اي در  ریچارد احساس کرد که گویی قطعه. کرد، او چرخید و در تاریکی ناپدید شد همانطور که ریچارد تماشایش می
  .درونش کنده شده و تمام وجودش در حال تحلیل رفتن از آن شکاف است

نش را باال کشید و دستانش را زانوا. او به طرف آتش رفت، پشتش را روي کنده لغزاند تا اینکه روي زمین نشست
  .دور آنها قالب کرد، صورتش رو روي آنها گذاشت و طوري گریه کرد که هرگز آن گونه گریه نکرده بود
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  فصل سی و سوم

  

کرد کـه   به این فکر می. زد راشل بر روي صندلی کوچکش پشت پرنسس نشسته بود و زانوهایش را به همدیگر می
. ه پرنسس او را بیرون کند تا بتواند جعبه را بردارد و با خودش ببرد و دیگر هرگز برنگـردد تواند باعث شود ک چگونه می
ترسـیده بـود، امـا    . کـرد  نانی که جعبه را درون خود نگه داشته بود و در باغ منتظرش بود، فکـر مـی   ي تکه دائماً درباره

. کمک کند تا دیگر سرهایشان را از دست ندهنـد  رفت تا به تمام آن مردم زده از این که می هیجان. زده هم بود هیجان
توانست براي فرار  به سختی می. ي پیراهنش را در دستش پیچاند لبه. کرد این اولین باري بود که احساس مهم بودن می

  .منتظر بماند

د راضی و آمد که همه از این کار خو به نظر می. ها مشغول نوشیدنِ نوشیدنی مخصوصشان بودند تمام آقایان و خانم
. کـرد  گیلر به همراه دیگر مشاورانش در پشت ملکه ایستاده بود و به آرامی با نقاش دربار صحبت می. خوشحال هستند

زد و او فقـط یـک    ترساند، نقاش همیشه به شکل عجیبی به او لبخند می راشل نقاش را دوست نداشت، نقاش او را می
ترسیدند، نقـاش، تصـویري از آنهـا     شان می شنیده بود، این که همه هاي خدمتکاران را راشل قبالً صحبت. دست داشت

  .بکشد

آنهـا شـروع بـه ایسـتادن     . کردند آنها به ملکه نگاه می. اي بر روي صورت مردم ایجاد شد هاي ترسیده کم قیافه کم
در پشت سر ملکه خیره ها به چیز دیگري  آن. کردند راشل به ملکه نگاه کرد و فهمید که مردم به ملکه نگاه نمی. کردند

  .اندام را دید، چشمانش گرد شدند وقتی راشل آن دو مرد درشت. شده بودند

هایشان آستینی نداشت اما بر روي بازوانشـان   لباس. اندام ترین مردانی بودند که راشل تابه حال دیده بود آنها درشت
مردهـا عضـالتی درشـت و موهـایی زرد     . نـد هاي فلزي قرار داشت که چیزهاي تیزي از سطح آن بیرون زده بود حلقه
تـر از   رسیدند کـه او تـا بـه حـال دیـده بـود، حتـی بـدجنس         ترین مردانی می ترین و بدجنس آنها به نظر خبیث. داشتند
دو مرد نگاهی به اطراف سالن و مردمی که آنجا ایستاده بودند، انداختند، بعد رفتند و در دو طرف . ي سیاهچال  ها نگهبان
ملکه با عصبانیت هوفی کشید و در صندلیش چرخید تا ببیند چه . پشت سر ملکه ایستادند و دست به سینه شدندگذرگاه 

  .اتفاقی در حال وقوع است

طالیـی بـر روي کمربنـدش، از     اي  مردي با چشمان آبی و موهاي بلند زرد رنگ و ردایی سفید و چاقویی با دسـته 
ملکه روي پاهایش . آن مرد لبخندي به ملکه زد. د که راشل تا به حال دیده بودترین مردي بو او جذاب. گذرگاه وارد شد

  .پرید و فوراً بلند شد

! اي چه غافلگیري غیر منتظـره ": کرد، گفت اش که براي سگش استفاده می ملکه با زیباترین صداي مجذوب کننده
  ".اما ما تا فردا انتظار دیدن شما رو نداشتیم. ما رو مفتخر کردین
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داشتنی شـما   ي دوست تونستم براي اومدن به اینجا و دوباره دیدن چهره نمی". رد دوباره لبخند زیبایی به ملکه زدم
  ".منو به خاطر این که زود اومدم ببخشید، علیاحضرت. صبر کنم

کـرد   یملکه همیشه دستش را دراز م. ي کوچکی کرد ملکه درحالی که دستش را بلند کرد تا مرد آن را ببوسد، خنده
شناخت که  هرگز کسی را نمی. زده شد راشل از چیزي که آن مرد خوش قیافه گفته بود، شگفت. تا دیگران آن را ببوسند
  . ملکه دست مرد را در دست خودش گرفت و او را به جلو هدایت کرد. داشتنی است فکر کند، ملکه دوست

  ".نمها، اجازه بدید پدر رال رو بهتون معرفی ک آقایون و خانم"

کـس   راشل به اطراف نگاه کرد تا ببیند آیا کسی پریدن او از روي صندلیش را دیده است یا نه، گویـا هـیچ  ! پدر رال
راشل مطمئن بود که پدر رال به او نگاه خواهد کرد و خواهد فهمید که . کردند ي آنها به پدر رال نگاه می ندیده بود؛ همه

پـدر رال  . صورت گیلر سفید شده بود. ه گیلر نگاه کرد، اما گیلر به او نگاهی نکردراشل ب. خواهد با جعبه فرار کند او می
  کرد؟ حاال باید چه کار می. قبل از این که راشل با جعبه فرار کند، اینجا آمده بود

م آن بود و جان تمـا  او شجاع می. کرد داد، این کاري بود که می او همان چیزي را که گیلر به او گفته بود، انجام می
  .کرد او باید به راهی براي خارج شدن فکر می. داد مردم را نجات می

او بـه سـمت منبـع صـدا     . واق کـرد  سگ کوچک واق. پدر رال تمام مردمی را که حاال ایستاده بودند، از نظر گذراند
سـمت مـردم   پـدر رال بـه   . چرخید و سگ از پارس کردن ایستاد؛ در عوض با صداي آرامی شروع کرد به زوزه کشیدن

  .سکوتی محض حکمفرما شده بود. برگشت

  ".ذارید بخشید و تنها می حاال دیگه ما رو می. شام تموم شده": با صدایی نرم گفت

ها ساکت شد و همه شروع کردنـد بـه    زمزمه. چشمان آبی او همانطور خیره ماند. همه شروع کردند به زمزمه کردن
پدر رال به بعضی از مشاوران سلطنتی نگاه کرد، و آنها آنجا را ترك کردند و . ریعتربیرون رفتن؛ ابتدا آرام آرام، اما بعد س

. تعداد کمی که به آنها نگاه نکرده بود و از جمله گیلر، بـاقی ماندنـد  . رسید از انجام این کار خوشحال هستند به نظر می
ملکه لبخند زد و دستش را به . ا دیده نشودپرنسس وایولت نیز ماند و راشل سعی کرد هم چنان در پشت او قرار بگیرد ت

  .سمت میز بلند کرد

ما امشب کباب . بذارین براتون چیزي براي خوردن بیاریم. شینید، پدر رال؟ مطمئنم که سفر سختی رو داشتید نمی"
  ".اي داریم العاده فوق

پناه و بعد استفاده کـردن   ات بیمن قصابی کردن حیوان". زد به ملکه نگاه کرد پدر رال با چشمانی آبی که پلک نمی
  ".کنم از گوشتشون رو تأیید نمی
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ما یه سوپ شلغم خوشمزه هم داریـم، و البتـه   ... خب، پس". راشل فکر کرد که االن است که نفس ملکه بند بیاید
این درسـت  اگه هم نباشه، آشپزا هر چیزي رو که بخـو .... باید یه چیزایی داشته باشیم... مطمئنم یه سري چیزاي دیگه 

  "...کنن می

  ".من براي خوردن اینجا نیومدم، من براي مشارکت شما در پیمان اتحاد اینجام. شاید توي یه فرصت دیگه"

هاي زیادي بـراي امضـا    رفت، ما نوشتن قراردادها رو تموم نکردیم، برگه االن زودتر از اونیه که انتظارش می... اما"
  ".خواید اونا رو ببینید یکردن وجود داره و مطمئناً شما اول م

شم اگر که هرچیزي رو که شما آماده کردین امضا کنم، و قول بدم کـه هرچیـزي رو کـه     من خیلی خوشحال می"
لبخنـدي   ".کنین من به صداقت شما اطمینان دارم که با من منصفانه معامله می. شما اضافه خواهید کرد هم امضا کنم

  "ها من رو فریب بدید، مگه نه؟ تا به نحوي با این معاهدهشما که هیچ گونه قصدي ندارید ". زد

  ".مطمئناً این طور نیست. خب، نه پدر رال، البته که نه"

ها نگاه کنه اگر که شما با من روراست هستین؟ شما میگین  چرا باید یکی رو بذارم که به این برگه. پس قضیه حله"
ف هستین، مگه نه؟ که منص"  

  ".اما این خیلی غیرعادیه... زنم که نیازي نباشه حدس می. ستمخوب، بله البته که ه"

  ".پس بذارین شروع کنیم. پیمان اتحاد ما هم همینطوره"

هـاي پیمـان    برو هـر تعـداد از اون عهدنامـه   ". ملکه رویش را به سمت یکی از مشاورانش گرداند ".بله، بله، حتماً"
. مشاور تعظیمی کرد و خارج شد ".و مهر منم فراموش نکن. قلم بیار جوهر و. اتحادمون رو که آماده هست بردار و بیار

  ".هرجایی که جعبه رو مخفی کردي، برو و بیارش". ملکه به سمت گیلر چرخید

ایش پشت سرش به  راشل وقتی گیلر را دید که از در خارج شد و رداي نقره ".حتماً، علیاحضرت". گیلر تعظیمی کرد
  .ایی و ترس کرداهتزاز در آمد، احساس تنه

بعد از این که پرنسس وایولت جلو رفـت تـا   . در مدتی که آنها منتظر بودند، ملکه پرنسس را به پدر رال معرفی کرد
پدر رال به او تعظیمی کرد و دستش را بوسید و گفت کـه بـه   . دستش بوسیده شود، راشل پشت صندلی پرنسس ایستاد

  .اش چسباند هم لبخند زد و دستش را که پدر رال بوسیده بود، به سینهپرنسس لبخند زد و باز . زیبایی مادرش است

ها را کنار زدند و کاغذها  آنها بشقاب. کردند مشاور به همراه دستیارانش برگشت؛ هر کدام یک بغل برگه را حمل می
یکی . کردند مضا میرفت به سمتی که ملکه و پدر رال باید ا را سرتاسر میز اصلی گذاشتند، درحالی که صف کاغذها می

پدر رال گفت که او مهر نـدارد و ایـن   . ها پارافین قرمز روي کاغذها چکاند و ملکه مهرش را روي آن فشار داد از کمک
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وقتی گیلـر برگشـت در   . خط خودش را خواهد شناخت که نوشتن نامش کافیست و این که مطمئن است در آینده دست
هـا   مردها در حالی که با یکدیگر در مورد ترتیبی که برگه. رشان را به اتمام رساندنداي ایستاد تا زمانی که آنها کا گوشه

  .ملکه به گیلر اشاره کرد تا جلو بیاید. کردن آنها کردند کردند، شروع به جمع باید داشته باشند بحث می

ي بدلی  او جعبه ".یمتون کنمي اوردن ملکه میلنا رو تقد اجازه بدید جعبه. پدر رال": گیلر با زیباترین لبخندش گفت
تمـام جـواهرات آن بـه زیبـایی     . ي واقعـی باشـد   را دو دستی نگه داشت، با احتیاط و دقت، درست مثل آنکه این جعبه

  .درخشیدند می

یـک دقیقـه   . پدر رال همانطور که دستانش را دراز کرد و با احتیاط جعبه را از دستان گیلر گرفت، لبخند کوچکی زد
سپس به یکی از مردان درشت هیکل عضالنی اشاره کرد تا جلو . کرد و جواهرات زیبایش را از نظر گذراندآن را بررسی 

  .وقتی آن مرد جلو آمد، پدر رال به چشمانش نگاه کرد و جعبه را به دست او داد. بیاید

  .چشمان ملکه حسابی گرد شده بودند. جعبه خرد شد. مرد با یک دست جعبه را فشار داد

  "معنی این کار چیه؟": رسیدملکه پ

  ".این جعبه تقلبیه. این سوال رو من باید بپرسم، علیاحضرت". صورت پدر رال حالت ترسناکی به خود گرفت

ملکه سرش را به سـمت گیلـر    "...دونم  من واقعاً اینو می... هیچ راهی وجود نداره... چطور، این اصالً امکان نداره"
  "دونی؟ ی میدر این مورد چ! گیلر". گرداند

کس به مهـر جـادویی    هیچ... فهمم من نمی... علیاحضرت". گیلر هر دستش را بر آستین مخالف ردایش نگه داشت
اي هستش کـه از همـون اول    بهتون اطمینان میدم که این همون جعبه. دست نزده بود، من خودم از این مطمئن شدم
  ".این تنها توضیح ممکنه. ما رو فریب دادن. ول تقلبی بودهاز احتماً  .اونو براي محافظت تو دستاي من گذاشتین

سپس نگاهش به سمت یکی . کرد به او خیره شده بودند چشمان آبی پدر رال در تمام مدتی که جادوگر صحبت می
  .او گیلر را با یک دست از زمین بلند کرد. مرد آمد و به رداي گیلر در پشت گردنش چنگ انداخت. از مردانش لغزید

براي یه جادوگر احترام قائل شو یا این که از این کـارت پشـیمون   ! کنی؟ گاو گنده، بذار من برم چی کار داري می"
  .خورد پاهایش در هوا تاب می "!مطمئن باش. شی می

دانست که اگر  می. سعی کرد که شجاع باشد و گریه نکند. هایی در چشمانش داشت راشل بغضی در گلویش و اشک
  .کند، آنها متوجهش خواهند شداین کار را ب
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ي واقعی درون خودش جادو داره،  جعبه. این تنها توضیح ممکن نیست، جادوگر". هایش را لیسید پدر رال سرانگشت
. ي حقیقی بوده تونه اونو ببینه تا بفهمه که آیا این جعبه یه ملکه نمی. جادوي این جعبه اشتباه بود. یه نوع خاصی از جادو

  ".تونه می اما یه جادوگر

ي خصوصـی داشـته    کنیم تا یه مکالمـه  جادوگر و من االن اینجا رو ترك می". پدر رال لبخند کمرنگی به ملکه زد
مردي که گیلر را در هوا . داشت، از اتاق خارج شد او برگشت و همانطور که رداي سفیدش در پشتش موج برمی ".باشیم

پاهاي گیلر وقتی او . مرد دیگر در جلوي در ایستاد و دست به سینه شد. رفتنگاه داشته بود نیز به دنبال پدر رال بیرون 
  .بردند با زمین هیچ تماسی نداشت را بیرون می

. سر گیلر را دید که برگشت و به مـردم نگـاه کـرد   . خواست به دنبال گیلر بدود، خیلی براي او ترسیده بود راشل می
وقتـی کـه ایـن    . ظه نگاهش روي او قفل شدند، درست در چشمان اواش گشاد شده بودند و براي یک لح چشمان تیره

صـداي درون  . اتفاق افتاد، صداي گیلر را در سرش شنید، به همان وضوح که گویی گیلر بر سرش فریاد کشـیده باشـد  
  . سرش فقط یک کلمه را فریاد زد

  .فرار کن

تمام مردم اطراف ملکه . را در دهانش مکیدي لباسش  در عوض، لبه. خواست گریه کند راشل می. سپس او رفته بود
ي تقلبی کرد، آنها را درون یک  هایی از جعبه جیمز، نقاش دربار، شروع به برداشتن تکه. ناگهان شروع به صحبت کردند

هاي  پرنسس وایولت یکی از تکه. فشرد ي دست دیگرش می کرد و به انتهاي قطع شده چرخاند، نگاهشان می دستش می
  .کشید، به جواهراتش نگاه کرد از او گرفت و در حالی که انگشتانش را روي آن میبزرگتر را 

بـه  . کرد که صداي گیلر را در ذهنش به یاد بیاورد که با فریاد به او گفته بود تا فـرار کنـد   راشل هم چنان سعی می
تر از  پایین نگاه داشته بود، پاییندر امتداد میزها قدم برداشت، سرش را . کس توجهی به او نداشت اطراف نگاه کرد، هیچ

وقتی به سمت دیگر اتاق رسید، سرش را باال گرفت تا ببیند آیا . توانستند او را ببینند سطح میزها، به این ترتیب آنها نمی
  .کرد کس نگاه نمی هیچ. کند کسی نگاه می

ي  ي ساندویچی و یک تکه لقمه یک تکه گوشت، سه: ها برداشت دستش را دراز کرد و مقداري غذا از درون بشقاب
  .ي آنها را درون جیبش چپاند، سپس دوباره مردم را از نظر گذراند همه. بزرگ از پنیر سفت

اش  پاهـاي برهنـه  . خودش را نگه داشت تا اشک نریزد، تا به خاطر گیلر شـجاع باشـد  . سپس به سمت سرسرا دوید
قبل از این کـه بـه   . گذشت بر روي دیوار نصب شده بودند، میهاي مصوري که  دوید و از کنار قالیچه ها می روي فرش

آنهـا چفـت   . بینند، او را در حال دویـدن نبیننـد   محافظانِ کنار در برسد، سرعتش را کم کرد تا آنها وقتی آمدن او را می
فقط نگاه کوتاهی به  نگهبانان بیرونِ در با خروج او. شد هیچ نگفتند بزرگ را باال کشیدند و درحالی که او از در خارج می

  .او کردند، سپس نگاهشان را برگرفتند و به زمین نگاه کردند
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سعی کرده بـود کـه   . ي اشک را از صورتش پاك کرد رفت چند قطره هاي سنگی پایین می راشل در حالی که از پله
گهبانان گشت وقتـی کـه او بـه    ن. جلوي آنها را بگیرد اما قبل از این که بتواند مانعشان شود، تعدادي بیرون آمده بودند

  .اش گرفتند رفت نادیده ها به سمت باغ می سرعت بر روي سنگ فرش

جا تاریک بـود، امـا او مسـیرش را     هایی که روي دیوارهاي اطراف قلعه کار گذاشته شده بودند، همه دورتر از مشعل
زانو زد، دقت کرد که کسی در حال نگاه کنار سومین گلدان . اش مرطوب بودند ها بر روي پاهاي برهنه چمن. دانست می

بعد از بـاز  . ي دور نان را احساس کرد، و آن را بیرون کشید پارچه. ها دراز کرد کردن نباشد، سپس دستش را به زیر گل
ي ساندویچی  هایش کرد و گوشت، سه لقمه ي دستمال را کنار زد، سپس دستش را داخل جیب گوشه ها چهار کردن گره
  .هاي پارچه را به یکدیگر گره زد روي نان قرار داد و دوباره گوشه و پنیر را بر

. ي بیرونی بکند، یادش آمد و یک لحظه نفسش را حبس کـرد  درست قبل از آنکه شروع به دویدن به سمت دروازه
  .همان جا خشکش زد و چشمانش گشاد شدند

کرد  پرنسس وایولت عروسکش را پیدا می. ي خوابش است فراموش کرده بود که سارا، عروسکش هم چنان در جعبه
کـرد و هرگـز    جـا رهـا کنـد؛ او داشـت فـرار مـی       توانسـت عروسـکش را آن   راشل نمی! و سارا را درون آتش مینداخت

  .سوخت سارا درون آتش می. ترسید سارا بدون او می. گشت بازنمی

باید وقتی که نزدیک . رد و به سمت قلعه دویدها بازگرداند؛ به اطراف نگاه ک بقچه و نان داخل آنرا دوباره به زیر گل
یکی از نگهبانانِ . داشت کرد و آهسته قدم برمی شد، سرعتش را کم می ها می ي نور مشعل شد و دوباره وارد محدوده می

  .دم در به او نگاه کرد

  ".همین االن بهت اجازه دادم که بري بیرون": گفت

  ".اما االن الزمه که براي چند دقیقه برگردم داخل. دونم می". راشل به سختی آب دهانش را قورت داد

  "چیزي رو فراموش کردي؟"

  ".آره": راشل سرش را تکان داد و به سختی توانست بگوید

راشل صداي باز شدن  ".درو باز کن": به نگهبان داخل گفت. اي کوچک را باز کرد نگهبان سري تکان داد و پنجره
  .چفت سنگین را شنید

اتاق بزرگ با کفپوش سیاه و سفید و پلکان مجلـل در  . ه داخل برگشت، به انتهاي سرسرا نگاهی انداختوقتی که ب
هاي بـزرگ، اتـاق    یکی از اتاق. جلو قرار داشت، بعد از چند پیچ و چند راهروي طوالنی و عبور از میان چند اتاق بزرگ

ممکن بود آنها او را . پرنسس آنجا باشند، یا حتی پدر رالاما ممکن بود ملکه یا . این کوتاهترین مسیر بود. غذاخوري بود
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پرنسس وایولت ممکن بود او را بـا خـودش بـه اتـاقش ببـرد و در      . توانست اجازه دهد که او را ببینند راشل نمی. ببینند
  . اش کند، دیگر دیروقت بود ي خواب زندانی جعبه

تر بود،  این راه خیلی طوالنی. ت و آمد خدمتکاران بودآنجا مسیر رف. چرخید و وارد در کوچکی در سمت راستش شد
شـدند،   کـدام از خـدمتکاران مـانع او نمـی     هیچ. هایشان حضور نداشت اما هیچ آدم مهمی در سرسراي خدمتکاران یا پله

 راشل بایـد از . خواستند که پرنسس از دستشان عصبانی شود دانستند که او همبازي پرنسس است و نمی ي آنها می همه
هـاي بـزرگ و در زیـر     رفت، پـایین درسـت در زیـر اتـاق     کردند، پایین می درون جایی که خدمتکاران در آن اقامت می

  . آشپزخانه

هاي بـاالیی بـدون    یکی از پنجره. هایشان بر اثر ساییده شدن زیاد صیقلی شده بود ها تماما از سنگ بودند و لبه پله
کـرد، خـیس    ها همیشه به خاطر آبی که از دیوارهاي سنگی چکـه مـی   ، و پلهداد پوشش بود و باران را به درون راه می

راشل باید . ها لجن سبز رنگی وجود داشت در بعضی جاها خیلی کم بود، در بعضی جاها بیشتر، و روي بعضی پله. بودند
شان باعث شده بودند  آهنیهاي  ها در پایه مشعل. ها قدم بگذارد داشت تا مبادا درون آن لجن همیشه با احتیاط قدم برمی

  .ها به نظر قرمز و زرد بیایند که سنگ و پله

کردند، زنان شوینده  ي کتان و پتو حمل می ي زیرین بودند، خدمتکارهایی که پارچه تعدادي آدم در راهروهاي طبقه
بعضـی از  . بردنـد  یهاي طبقات باالتر مـ  دان هاي هیزم را براي آتش شور، و مردهایی که دسته هاي آب و زمین با سطل
راشل نام گیلر را شنید و همین . آمدند زده می به نظر هیجان. کردند ایستادند و با یکدیگر در گوشی صحبت می مردم می

  .باعث شد که بغضی در گلویش ایجاد شود

هـاي کوتـاه    هاي روغنی که از تیرهاي بزرگ چوبیِ سقف وقتی که از محل سکونت خدمتکاران گذشت، تمام چراغ
هاي مختلفی از مردم دور هم جمع شده بودند و در مورد چیزهایی که دیـده   سوختند و گروه آنجا آویخته شده بودند، می
راشل یکی از مردان را دید که با تعداد زیادي زن و تعـداد کمـی مـرد کـه در اطـرافش      . دادند بودند به یکدیگر خبر می

ر زرق و برق پوشیده بود و به خانم 1قاي سندرزاو آ. کرد ایستاده بودند، با صداي بلند صحبت می تی پ ها  بود، مردي که کُ
  .کرد گفت، و بعد از ورودشان اسامی آنها را اعالم می آمدند، خوش آمد می و آقایون محترمی که براي شام می

اون جوونـه،  دونین دارم کدوما رو میگم،  می. خودم از اون دو تا مردي که نگهبان سالن ناهارخوري هستن شنیدم"
هارا شخصاً بهشون گفتن که قراره یه جستجوي کامل  گفتن که نگهباناي دي می. 3و اون یکی که لنگه، جنکینز 2فرانک

  ".توي قصر بشه، از باال تا پایین

  "گردن؟ دنبال چی می": یک زن پرسید
                                                           

1 Mr. Sanders 
2 Frank 
3 Jenkins 
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ه اون چیـزي رو کـه دنبالشـن    خواد اونی باشم ک اما من که دلم نمی. حداقل به فرانک و جنکینز نگفتن. دونم نمی"
  ".تونن درست زمانی که کامال بیدارین، باعث کابوس دیدنتون بشن هارا می اون مرداي دي. داشته باشم

فکر کنم که یه بار کـابوس  . امیدوارم که اونا هرچیزي رو دنبالشن زیر تخت وایولت پیدا کنن": یک نفر دیگر گفت
  . همه خندیدند ".فقط خودش باعث کابوس دیگران بشهدیدن براي اون خوب باشه، به جاي اینکه 

ها در یک طرف چیده شده بودند، همـه در   بشکه. هاي متعددش جلو رفت راشل از میان انباري بزرگ با تمام ستون
. ها در طرف دیگر روي هم انباشته شده بودند ها و گونی ها و صندوق صفوفی مرتب روي یکدیگر چیده شده بودند؛ جعبه

از میـان آنجـا   . جویدند بشنود هایی را که می توانست صداي موش داد و راشل همیشه می زدگی می بوي نم و کپکاتاق 
. ها نصب شده بودند و به در سنگینی که در انتهاي دیگر انبـار بـود رسـید    هایی که بر روي ستون گذشت، از میان چراغ

هاي روي آهن  زنگ. ر را باز کرد، لوالهاي فلزي غژغژ کردندي آهنی را کشید و د وقتی که با تقال و تالش فراوان حلقه
چـال   یک در بزرگ در سمت راست به طـرف سـیاه  . هاي کناري تمیز کرد به دستانش چسبید، در نتیجه آنها را با سنگ

توانسـت صـداي    آنجا تاریک بـود و فقـط یـک مشـعل در بـاالیش داشـت و او مـی       . ها باال رفت راشل از پله. رفت می
ي شکافی باز مانده بود، مانند بادي که  ها که به اندازه از میان دري در باالي پله. ي آب و انعکاس آن را بشنود چکه چکه

. خیلی بیشتر از آن ترسیده بود که بتواند گریه کنـد . همیشه در آنجا جریان داشت به سمت انتهاي راهروي سنگی رفت
  .ور از اینجاخواست سارا در امنیت باشد، در کنار او و د می

باالخره در آخرین طبقه، زیرچشمی نگاهی به در انداخت، به باال و پایین راهرویی که از جلوي اتاق پرنسس وایولت 
ها منقوش شده بود حرکت کرد،  پاورچین پاورچین روي فرشی که با تصاویر قایق. راهرو خالی بود. گذشت نگاه کرد می

با احتیاط در . به درونش خزید و دوباره راهرو را چک کرد. ر داده شده بود رسیدبه عقب رفتگیِ ورودي که در راهرو قرا
  .به درون لغزید و در را کامل بست. اتاق تاریک بود. اي باز کرد ي باریکه را به اندازه

ـ    . کشید، اما هیچ چراغی روشن نبود آتشی در آتشدان شعله می ا آهسته عرض اتاق را پیمود، تـار و پـود قالیچـه را ب
ي خوابش رفت و پتو را با یک دستش عقب  چهار دست و پا شد و آهسته به درون جعبه. کرد اش حس می پاهاي برهنه

  .احساس کرد که گویی باد سردي بر روي پوستش وزیده شد. سارا آنجا نبود. نفسش را حبس کرد. کشید

  .این صداي پرنسس وایولت بود "گردي؟ دنبال چیزي می"

کشید اما جلوي قطـرات اشـکش را گرفـت تـا      کم به سختی نفس می کم. توانست حرکت کند یبراي یک دقیقه نم
عقب عقب از جعبه بیرون آمد و هیکلی تیره . ي او را ببیند توانست اجازه دهد که پرنسس وایولت گریه نمی. بیرون نیایند

ت، از آتش فاصله گرفت و بـه سـمت   پرنسس قدمی به جلو برداش. این پرنسس بود. را که جلوي آتش ایستاده بود دید
  .توانست ببیند که او چه چیزي در دستانش دارد راشل نمی. دستانش در پشتش بودند. راشل آمد

  ".براي این که بخوابم. م فقط داشتم میومدم باال که برم توي جعبه"
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  ".که این طور"

اگه ". صورت پرنسس وایولت تشخیص دهدتوانست لبخندي را بر  توانست در تاریکی ببیند، می راشل حاال بهتر می
  "گشتی؟ گشتی که؟ می این طوره احتماال دنبال این نمی

هاي راشل گشاد شـدند و ناگهـان    چشم. سارا دست او بود. پرنسس به آرامی دستش را از پشتش به سمت جلو آورد
  .احساس کرد که گویی باید برود دستشویی

  .دستانش التماس کنان به جلو دراز شدند "...کنم پرنسس وایولت، خواهش می": ناله کنان گفت

  ".بیا اینجا تا در این مورد با هم صحبت کنیم"

ي پیـراهنش پـیچ و تـاب     راشل به آرامی به سمت پرنسس قدم برداشت و در جلوي او ایستاد، انگشتانش را در لبـه 
آن قدر محکم بود که . ه این کار را کرده بودهایی ک تر از تمام زمان پرنسس ناگهان به او سیلی زد، خیلی محکم. داد می

اشک . دست چپش را روي جاي سوزش دردناك گذاشت. باعث شد راشل جیغ کوتاهی بکشد و یک قدم به عقب بیفتد
  .دستش را درون جیبش مشت کرد و مصمم بود که این بار گریه نکند. در چشمانش جمع شد

هاي پرنسس بیشتر از سـیلی   بند انگشت. ر صورتش سیلی زدپرنسس به سمت او آمد و با پشت دست به طرف دیگ
هایش را به هم فشرد و دستش را به دور چیزي که در جیبش بود مشت کـرد تـا از فـرو     راشل دندان. اول دردآور بودند

  .هایش جلوگیري کند ریختن اشک

کنم اگه یه وقت یه  کار میبهت گفته بودم چی ". پرنسس وایولت دوباره قدمی به سمت آتشدان و به عقب برداشت
  "عروسک داشته باشی؟

کـنم   پرنسس وایولت، خـواهش مـی  ". کرد و چون خیلی ترسیده بود لرزید چون صورتش به شدت درد می راشل می
  ".ذارین اونو داشته باشم؟ اون هیچ ضرري براتون نداره کنم، می خواهش می... این کارو نکنین

خوام اونو توي آتیش بندازم، درست همـون طـوري کـه     می. نه". را کرد هاي وحشتناکش پرنسس یکی از آن خنده
  "اسمش چیه؟. براي این که برات یه درس بشه. کنم بهت گفته بودم، اینکارو می

  ".اون اسم نداره"

  ".سوزه خب، مهم نیست، به هر حال می"

آن . بود، گره خورده بود دست راشل هم چنان دور آن چیزي که درون جیبش. پرنسس رویش را به طرف آتش کرد
  .راشل آن را از جیبش بیرون آورد و نگاهش کرد. ي جادویی بود که گیلر به او داده بود تکه چوب آتشزنه
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  "!شی جرأت نکن که عروسک منو تو آتیش بندازي و گرنه از این کارت پیشمون می"

. کنی؟ تو فقط یه آدم بی اهمیتیکنی با این لحن با من صحبت  چی گفتی؟ چه طوري جرأت می". پرنسس چرخید
  ".من یه پرنسسم

ي ابریشمی رواندازي که روي میز کوچک مرمري و گـردي کـه کنـارش     ي جادویی را به پارچه راشل چوب آتشزنه
  ".براي من روشن شو": زمزمه کرد. قرار داشت چسباند

چوب آتشزنه را بـه کتـابی کـه     راشل. رسید زده به نظر می صورت پرنسس شگفت. پارچه شعله کشید و آتش گرفت
به سرعت به چشمان پرنسس نگاه کرد تا مطمئن شود که او در حال نگاه . روي میز مرمري کوتاهی قرار داشت چسباند

چشـمان پرنسـس وایولـت    . ها شروع به سوختن کرد کردن است، سپس دوباره زمزمه کرد و با غرشی، آن هم در شعله
ي کتاب گرفت و آن را بلند کرده و بـه درون آتشـدان    کرد، گوشه پرنسس نگاه میراشل همانطور که . درشت شده بود

  .راشل چرخید، قدمی به جلو برداشت، و چوب آتشزنه را به پرنسس چسباند. انداخت

  ".زنم عروسکمو بهم بده وگرنه آتیشت می"

  "...کنی جرأتشو نمی"

  ".سوزه زنم و پوستت می اگه ندي آتیشت می! همین االن"

  ".ترسم من از آتیش می. کنم، راشل، منو نسوزون خواهش می. بیا". سس وایولت عروسک را به سمت او گرفتپرن

. راشل عروسک را با دست چپش گرفت، آن را بغل کرد، هم چنان چوب آتشزنه را روي پرنسـس نگـه داشـته بـود    
بیشتر از همیشـه درد  . د، فکر کردکن بعد به این که صورتش چقدر درد می. سوخت کم دلش براي پرنسس می راشل کم

  .کرد می

بیا همه چیزو در این باره فراموش کنیم، ". مانند گذشته بدجنس نبود. صداي پرنسس این بار واقعا مهربان شده بود
  "تونی عروسکو داشته باشی، باشه؟ تو می. راشل

شـدند،   آن اطراف ظـاهر مـی   دانست که به محض این که نگهبانان در می. دانست که این یک حقه است راشل می
خندیـد، و سـارا را هـم     بعد پرنسـس وایولـت حسـابی بـه او مـی     . داد که سرش را از تنش جدا کنند پرنسس دستور می

  .سوزاند می

  ".تونی ببینی که چقدر ازش خوشت میاد بعدش می. برو تو جعبه": راشل گفت

  "چی؟"
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  ".سوزونم ن، یا این که تو رو میهمین اال". راشل کمی بیشتر چوب آتشزنه را به او فشرد

راشل، ". پرنسس وایولت به آرامی در عرض اتاق راه افتاد، درحالی که چوب آتشزنه روي پشتش نگه داشته شده بود
  "...تو واقعا. کنی فکر کن در مورد کاري که داري می

  ".مگه اینکه دلت بخواد بسوزونمت. ساکت باش و برو داخل"

  . راشل به او نگاه کرد. و به داخل خزید پرنسس چهار دست و پا شد

  ".برو عقب صندوق"

راشل با صداي دنگی در را بست و به سمت کمد رفـت و  . پرنسس همان چیزي را که به او گفته شده بود انجام داد
ي  هزانو زد و از درون پنجـر . ي آهنی را قفل کرد، سپس کلید را درون جیبش گذاشت درب آهنیِ جعبه. کلید را برداشت

  .کردند ببیند توانست چشمان پرنسس را که متقابالً در تاریکی نگاه می به سختی می. کوچک به داخل نگاه کرد

اگـه هـر   . خـوره  از صدات حالم بهم مـی . خوام امشبو تو تخت تو بخوابم من می. بگیر بخواب. شب به خیر وایولت"
  "همیدي؟ف. کنم صدایی ازت دربیاد، میام و پوستتو با آتیش روشن می

  ".آره". صداي ضعیفی از سوراخ تاریک درون در جوابش به گوش رسید

ي پشمی را که دم دست بود جلو کشید و آن را روي جعبه کشید و آن را تماماً  راشل سارا را زمین گذاشت و قالیچه
او روي آن خوابیده  رفت و روي تخت پرید تا صداي جیرجیرش را درآورد، براي اینکه پرنسس وایولت فکر کند. پوشاند
  .است

  .راشل لبخند زد و پاورچین پاورچین همانطور که سارا را بغل گرفته بود به سمت در رفت

بعد از این که از تمام راهی که از آن آمده بود، از میان راهروي خدمتکاران و درب انتهایی آن برگشت، با احتیاط به 
چیـزي  . راشل هیچ چیز نگفت. انان در مقابلش ایستاده بودند رفتداخل سرسرا نگاه کرد و به سمت در بزرگ که نگهب

  .رسید که بگوید، فقط ایستاد و منتظر شد که آنها در را برایش باز کنند به ذهنش نمی

  ".خب پس اینه، تو یه عروسکو فراموش کرده بودي": نگهبان گفت

  .راشل فقط سرش را تکان داد

دیـد،   نگهبانان بیشتري از آنچه معموالً می. تاریکی درون باغ شد، شنید صداي بسته شدن چفت در را وقتی که وارد
ها به او  افراد جدید بیشتر از قدیمی. نگهبانان معمولی افراد جدیدي را همراه خود داشتند، با لباسی متفاوت. وجود داشتند

راشل سعی کرد همانطور که . ی استگفتند که او چه کس شنید که نگهبانان معمول به آنها می کردند و راشل می نگاه می
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تـالش  . زد و آن را محکم چسبیده بود، نگذارد که او را در حال دیدن و کنترلِ پشت سرش ببینند با عروسکش قدم می
  .کرد که پاهایش را از دویدن بازدارد می

آن را بیرون کشید و  راشل. ها ي درونش، درست همان جایی بود که آن را رها کرده بود، زیر گل ي نان و جعبه بقچه
همانطور کـه  . اش چسبانده بود هایش گرفت، در همان حال سارا را با دست دیگرش به سینه آن را با یک دستش از گره

کند که او در تخت خوابیده اسـت؟ یـا    پرسید که آیا پرنسس وایولت هنوز هم فکر می گذشت، از خود می از میان باغ می
زد و  حقه است و در حال فریاد زدن و کمک خواستن بود؟ اگر براي کمـک فریـاد مـی   این که فهمیده بود که این یک 

او مجبور شده بود که از . گشتند کردند، احتماال همین حاال به دنبال او می آمدند و او را درون جعبه پیدا می نگهبانان می
راشـل  . عه عبور دهنـد و دوبـاره برگردنـد   مسیر طوالنی برود؛ زمان زیادي سپري شده بود تا پاهایش او را از زیر کل قل

  .گردند یا نه داد، تا بفهمد که دنبال او می هایی گوش می محتاطانه به انتظار شنیدن فریاد

به یاد آورد . کرد قبل از آنکه در تعقیبش باشند از قلعه خارج شده باشد توانست نفس بکشد، و آرزو می به سختی می
آنها . دانست که آنها دنبال چه چیزي بودند او می. خواهند کل قلعه را بازرسی کنند می که آقاي سندرز گفته بود که آنها

ها نتوانند آن را بدست آورند و به تمـام آن   برد، تا آن او به گیلر قول داده بود که جعبه را بیرون می. خواستند جعبه را می
  .مردم صدمه بزنند

وقتی که راشل تقریباًبه درب خروجی بر روي دیوار رسید، سرعتش . کردند مردان زیادي بر باالي دیوارها حرکت می
دو نفـري را او  . حـاال آنجـا سـه مـرد بودنـد     . ي ملکه آنجا حضـور داشـتند    ها قبالً همیشه دو نفر از نگهبان. را کم کرد

دیگـري لبـاس   اما . هاي قرمز با عکس یک سر گرگ مشکی رنگ پوشیده بودند، نگهبانان ملکه شناخت، آنها جلیقه می
راشـل  . او یکـی از مـردان جدیـد بـود    . تـر بـود   اي پوشیده بود و خیلی درشـت هیکـل   متفاوتی به تن داشت، چرم تیره

اما به کجا فرار کند؟ او ابتدا باید از میان دیـوار رد  . دانست که هم چنان باید به رفتن ادامه دهد یا این که فرار کند نمی
  .فرار کندشد تا این که واقعاً بتواند  می

یکی از نگهبانـان  . قبل از این که بتواند تصمیم بگیرد که چه کاري کند، آنها او را دیدند، بنابراین به رفتن ادامه داد
  .مرد جدید دستش را بلند کرد تا او را متوقف کند. همیشگی برگشت تا چفت را باز کند

  ".ستهفر پرنسس بعضی وقتا اونو بیرون می. بازي پرنسسه اون فقط هم"

  ".ره کس بیرون نمی هیچ": مرد جدید به او گفت

  ".ره کس بیرون نمی ببخشید کوچولو، اما شنیدي که چی گفت، هیچ". نگهبانان همیشگی از بازکردن در بازایستادند
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 آب دهانش را فرو. کرد، خیره شده بود چشمانش به مرد جدید که به او نگاه می. جا ایستاد راشل با دهانی بسته همان
سعی کرد تا فکر کنـد  . هیچ راه دیگري به خارج وجود نداشت. کرد گیلر روي او براي بیرون بردن جعبه حساب می. داد

  .کرد اگر گیلر بود چه کار می

  ".دادم داخل بمونم به هرحال من ترجیح می. امشب هوا هم سرده. خب، باشه": باالخره گفت

  ".تونی داخل بمونی میامشب . خب، پس برو داخل": نگهبان همیشگی گفت

  "اسمت چیه؟": راشل پرسید

  ".1دار ملکه، رِید نیزه". زده به نظر رسید نگهبان کمی شگفت

  "اسم تو چیه؟". با دستی که عروسکش را نگاه داشته بود به نگهبان همیشگی دیگر اشاره کرد

  ".2دار ملکه، والکوت نیزه"

بـه   ".خیلی خوب، فکر کنم یادم بمونـه . دار ملکه، والکوت د و نیزهدار ملکه، رِی نیزه". راشل براي خودش تکرار کرد
  "و اسم تو چیه؟". هایش گرفته بود، با این کار به عقب و جلو تاب خورد مرد جدید اشاره کرد، و عروسک را که از دست

  "خواي بدونی؟ براي چی می": نگهبان دو شصتش را در کمربندش قالب کرد و گفت

اگه بیرون نرم، واقعاً . خب، پرنسس سر من داد زد که بگه امشب باید بیرون برم". اش چسباند سینهسارا را دوباره به 
خوام بهش بگم که کی بـه   خواد که سرمو از تنم جدا کنه که به حرفش گوش نکردم، بنابراین می شه و می عصبانی می
تونه بیاد و خودش ازتون  ودم در میارم، بنابراین میخوام که اون فکر نکنه دارم از خ اسماتونو می. ي خروج نداد من اجازه
  ".اون دیگه شروع کرده به دستور دادن به اینکه سر دیگرانو از تنشون جدا کنن. ترسونه اون منو می. بپرسه

. نسـبتاً درسـته  ": دار ملکه، رِیـد بـه مـرد جدیـد گفـت      نیزه. ي آنها کمی عقب رفتند و به یکدیگر نگاه کردند هرسه
یه کم خودسر هست، مخصوصاً که حاال ملکه بهش اجازه میده تا دندوناش . شه اره تبدیل به دختر مادرش میپرنسس د

  ".ره، این دستور ماست کس بیرون نمی هیچ": مرد جدید دوباره تکرار کرد ".رو با تبر تیز بکنه

. چرخیـد و تفـی انـداخت    ".مخوایم طبق دستور پرنسس عمل کنـی  خب، ما دو نفر که می": دار ملکه، رید گفت نیزه
. خواي اونو این تو نگه داري، از نظر ما مشکلی نداره، تا وقتی معلوم باشه که گردن کیه که زیر تیغـه  حاال، اگه تو می"

. ي خارج شدن بدي، درست همون طوري که پرنسس گفته بـوده  اگه کار به اونجا کشید، ما به تو گفتیم که بهش اجازه
نه به خاطر تهدید ". نگهبان دیگر، والکوت، نیز سري تکان داد که یعنی او نیز موافق است ".زیر تیغما همراه تو نمیایم 

                                                           
1 Reid 
2 Walcott 
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من بهشون ". او دستش را بلند کرد و هم سطح سر راشل نگاه داشت ".یه دختر کوچولو، که قدش از این بیشتر نیست
تصمیم با خودته، ولـی ایـن   . ن دختر خطرناکهنمیگم که ما سه تا سرباز قوي و بزرگ موافقت کردیم که به نظرمون ای

  ".دي، نه ما تو به جالد ملکه جواب پس می. سر تو هستش، نه ما، اگه خالف دستور پرنسس عمل کنی

او به دو مرد دیگر براي مدتی نگاه کرد و . آمد مرد جدید به پایین پایش به راشل نگاه کرد؛ به نظر کمی عصبانی می
دستورها براي حفاظت از هـر  . خب، مشخصه که اون هیچ تهدیدي نیست". اشل پایین آورددوباره سرش را به سمت ر

  "...زنم بنابراین حدس می. نوع تهدیدي بودن

  .دار ملکه، والکوت، شروع به باالبردن چفت روي در کرد نیزه

  ".خوام بدونم که اون اونجا چی داره اما من می": مرد جدید گفت

  ".فقط شام خودم و عروسکم": اهمیت به نظر بیاید، گفت کرد تا لحن صدایش بی راشل همانطور که تالش می

  ".بذار یه نگاهی بندازم"

سـارا را بـه دسـت    . هاي دسـتمال را عقـب بـرد    هاي آن را باز کرد و لبه راشل بقچه را بر روي زمین گذاشت و گره
  .نگهبان داد

او سارا را سر و ته کرد و پیراهنش را بـا انگشـتش   . اه کردنگهبان سارا را با دست بزرگش گرفت، او را چرخاند و نگ
  .راشل با بیشترین توانش به پاي او لگد زد. باال زد

  "هیچ احترامی قائل نیستی؟! اون کارو نکن": فریاد زد

  "چیز خطرناکی اون زیر پیدا کردي؟": دار ملکه، رِید، پرسید نیزه. دو نگهبان دیگر خندیدند

  "اي داري؟ چه چیز دیگه". بان دیگر نگاهی انداخت و سارا را به راشل پس دادمرد جدید به دو نگه

  ".شام خودم. بهت که گفتم"

  ".خب، یه موجود کوچیکی مثل تو نیازي به یه قرص کامل نون نداره". نگهبان خم شد

  "!ولش کن! اون مال منه": سارا فریاد زد

  ".ولش کن": دار ملکه، والکوت، به مرد جدید گفت نیزه

  "سه که پرنسس داره زیادي بهش غذا میده؟ به نظرت میر. ي کافی کوچولو هست اون به اندازه"

  ".جا برو بیرون از این. راه بیفت". نفس عمیقی کشید ".زنم که نه حدس می". مرد جدید دوباره راست ایستاد
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سارا را به سـختی بـا یـک    . گره زد توانست به سرعت پارچه را دوباره دور نان و غذاهاي دیگر راشل تا آنجا که می
رفت، بقچه را هم  گذشت و به سمت خارج در می دست به خودش فشرد و همانطور که داشت از میان پاهاي مردان می

  .به همان محکمی با دست دیگرش گرفت

ه عقب دوید، ب تا آنجا که توان داشت با سرعت می. وقتی که صداي بسته شدن چفت را شنید، شروع به دویدن کرد
بعد از مدتی باید . کند بیشتر از آن ترسیده بود که به عقب نگاه کند تا مطمئن شود که کسی تعقیبش نمی. کرد نگاه نمی

ي عریض درختی قطع  هاي بریده بریده روي ریشه با نفس. کس نبود هیچ. شد و باالخره ایستاد تا چک کند مطمئن می
  .شده در میان راه نشست تا استراحت کند

ها و نورهاي درون آنها را در میان آسمان پرستاره  دار باالیی دیوارها، برج ي دندانه توانست نماي بیرونی قلعه، لبه می
خواستند به جایی فرار کنند که مردم خـوب بودنـد و    او و گیلر می. گشت، هرگز جا بازنمی او هرگز به آن. تشخیص دهد

  .زد، صدایی را شنید نفس میدرحالی که نفس . هرگز هم به قلعه بازنگردند

  .متوجه شد که این سارا بود "راشل؟"

  ".ما فرار کردیم. حاال دیگه ما در امانیم، سارا". سارا را در دامنش و روي بقچه قرار داد

  ".خیلی خوشحالم، راشل". سارا لبخند زد

  ".گردیم دیگه هرگز به اون جاي بد برنمی"

  ".دونیخواد تو یه چیزي رو ب راشل، گیلر می"

  "چی؟": توانست صداي سارا را بشنود برد، به سختی می تر می راشل باید سرش را نزدیک

  ".تو باید بدون اون بري. تونه با تو بیاد این که اون نمی"

  ".خوام که اون باهام بیاد ولی من می". هاي راشل جمع شدند کم اشک کم

باید بمونه و مانع بشه که اونا تو رو پیدا کنن تا تو بتونی فـرار   خواد، فرزند، اما اونم بیشتر از هرچیزي دلش اینو می"
  ".این تنها راهیه که از تو محافظت کنه. کنی

  ".ترسم اما من خودم تنهایی می"

  ".همیشه. تو تنها نیستی، راشل، تو منو با خودت داري"

  "ولی باید چی کار کنم؟ باید کجا برم؟"
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چشمان راشل  ".کنن ه درخت کاج خودروي خودت نري، اونا تو رو اونجا پیدا میگیلر میگه که ب. تو باید فرار کنی"
برو به یه درخت کاج دیگه، بعد فرداش یه درخت دیگه، فقط همون طور به فرار کردن ". از شنیدن این حرف گشاد شد

  ".نبعدش چندتا آدم خوب پیدا کن که به خوبی ازت مراقبت کن. ادامه بده تا وقتی که زمستون بشه

  ".کنم باشه، اگه گیلر اینو گفته، منم همین کارو می"

  ".خواست که بدونی اون تو رو واقعاً دوست داره راشل، گیلر می"

  ".بیشتر از هر چیزي. منم گیلر رو دوست دارم": راشل گفت

  .عروسک لبخند زد

بنگ بلندي آمد که باعث شد از سپس صداي . او به باال نگاه کرد. ناگهان، جنگل با نورهاي آبی و زرد روشن شدند
  .توانستند گشاد شدند دهانش باز ماند، چشمانش تا آنجا که می. جایش بپرد

هایی از آن فرو  جرقه. توپ آتش به هوا بلند شد. یک توپ عظیم آتش از سمت قلعه و از پشت دیوارهاي آن باال آمد
شد، تا وقتی  ه باالتر رفت به دود سیاهی تبدیل میآتش همینطور ک. ریختند و دود سیاهی در اطراف پخش شده بود می

  .جا تاریک شد که دوباره همه

  "اونو دیدي؟": راشل از سارا پرسید

  .سارا هیچ نگفت

  ".امیدوارم که گیلر حالش خوب باشه"

راشل سارا را در آغوشش فشرد و . او به عروسک نگاه کرد، اما عروسک هیچ نگفت، یا حتی در جوابش لبخندي نزد
  .قچه را از زمین برداشتب

  ".همون طور که گیلر گفت، بهتره ما بریم "

توانست دورتر به درون آب پرتـاب کـرد و    ي خوابش را تا آنجا که می وقتی که از کنار دریاچه عبور کرد، کلید جعبه
  .وقتی که صداي شلپ آن را شنید، لبخند زد

راشل چیزي را که گیلر گفته بود به . چیزي نگفت شدند، هیچ سارا وقتی که آنها از قلعه به سمت پایین مسیر دور می
دار وارد  هـاي تیـغ   او چرخیـد از میـان بوتـه   . اش بـرود  یاد آورد، این که او نباید به همان درخت کاج خودروي همیشگی

  .ي آهوها و حیوانات وحشی ایجاد شده بود، در جهتی جدید مسیري شد که به وسیله

  .غرب
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  فصل سی و چهارم

  

  .ضعیف، نرم، خفه. شد ایی شنیده میصد

کرد که چقدر ریچارد سعی کند  شد، فرقی نمی در حالت گیجیِ بین خواب و بیداري، هیچ چیزي از صدا فهمیده نمی
. ابتدا به آرامی و بعد با سرعت یافتنی اضطراري، بیدار شده و متوجه بوي عطر گوشت در حال پختن شد. تا آن را بفهمد
ي به هوش بودن پشیمان شد، از به یاد آوردن اتفاقاتی که افتاده بود، این که چقدر دلش هواي  ربهبالفاصله، از تج

پوست ضخیم درخت . اش باال آمدند و سرش را روي زانوانش استراحت داد پاهایش به سمت سینه. کیالن را کرده بود
یک حالت در تمام شب به شدت کوفته  رفت و عضالتش از خوابیدن به در پشتش به طرز دردناکی در گوشتش فرو می

توانست چیزي را ببیند، به جز این که هوا داشت  در حالی که سرش روي زانوانش بود نمی. شده و به حالت فلج بودند
  .شد کم از طلوع خورشید روشن می کم

  .کسی یا چیزي نزدیکش بود

شمشیر نیاز . اش فاصله دارند در با اسلحهکرد خواب است، بررسی کرد که دستانش چق در حالی که هنوز وانمود می
نوك . چاقو نیاز نداشت. ي آن و بعد مسافتی براي بیرون کشیدنش از غالف داشت به دست دراز کردن به سمت دسته

با خم کردن انگشتانش، به آرامی و با احتیاط دسته را در . کرد ي ساخته شده از چوب گردو را لمس می انگشتانش دسته
با خود فکر کرد که . هر چه که بود، نزدیک سمت چپش بود. ت؛ مشتش را در اطراف آن محکم کردکف دستش گرف

  .یک چرخش و حمله با چاقو انجام دهد

اي تکیه کرده  او نشسته بود و به کنده. با شوك متوجه شد که این کیالن بوده. با احتیاط نگاهی زیرچشمی انداخت
  .ریچارد صاف نشست. وي آتش در حال پختن بودیک خرگوش ر. کرد و به ریچارد نگاه می

  "کنی؟ تو اینجا چه کار می": با احتیاط پرسید

  "اشکالی نداره اگه با هم حرف بزنیم؟"

فکر ". ریچارد چاقو را به غالفش برگرداند و پاهایش را دراز کرد و مشغول مالیدن آنها براي رفع کوفتگیشان شد
کیالن با نگاهی که چیزي از . بالفاصله از حرفی که زده بود تکانی خورد ".ي حرفامون رو دیشب زدیم کردم همه می

. تونیم حرف بزنیم البته که ما می". و بعد لحنش را نرم کرد ".ببخشید": ریچارد گفت. شد به او نگاه کرد آن خوانده نمی
  "ي چی میخواي حرف بزنی؟ درباره
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ي درخت غان را که ریچارد شب  اي از شاخه ترکه ".فکر کردممن خیلی ". اي باال انداخت کیالن در نور کم شانه
دیشب، بعد از این که رفتم، خوب، ". کند گذشته براي آتش زدن بریده بود در دست داشت و پوست سفید روي آنرا می

  ".... دونستم که تو سردرد داشتی می

  "دونستی؟ اینو از کجا می"

م همیشه از نگاهی که توي چشمات هست بفهمم که چه موقعی سردرد تون می". اي باال انداخت کیالن دوباره شانه
دونستم که این اواخر خیلی نخوابیدي و این هم تقصیر من بوده، براي همین  می". صدایش نرم و مهربان بود ".داري

اي همین بر. خوابی کشیک بدم قبل از این که برم، بمونم و مدتی که تو می.... تصمیم گرفتم که قبل از این که من
در حالی که هنوز  ".توي اون درختا، جایی که بتونم تو رو ببینم". ي در دستش اشاره کرد با شاخه ".رفتم اونجا

  ".خوابی خواستم مطمئن بشم که تو یه مقدار می می". کند به پایین نگاه کرد هاي شاخه را می پوست

  .ترسید اي این مطلب میریچارد از امیدوار شدن به معن "تو تمام شب رو اونجا بودي؟"

دادم تصمیم گرفتم  توي مدتی که داشتم نگهبانی می". کیالن سرش را در تأیید تکان داد ولی نگاهش را باال نیاورد
مدتی . که یه تله درست کنم، همون طوري که تو بهم یاد داده بودي، تا ببینم اگه بتونم یه چیزي براي صبحانت بگیرم

تونستم تحمل کنم که  نمی. کردم بیشترش داشتم براي مدتی طوالنی گریه می. فکر کردم که اونجا نشسته بودم خیلی
  ".کرد این منم عصبانی می. ي من فکر کنی خیلی دردآور بود که تو اونطوري درباره. تو راجع به من اون فکرها رو بکنی

او . کند، چیزي نگوید الش میریچارد تصمیم گرفت که بهتر است در زمانی که کیالن به دنبال یافتن کلمات ت
کیالن یک . ترسید که مبادا چیزي بگوید که باعث شود کیالن دوباره او را ترك کند دانست چه چیزي بگوید و می نمی

ي غان را کند و آن را که حالتی فرفري پیدا کرده بود در آتش انداخت؛ جایی که آن پوست با صداي  تکه پوست شاخه
  .هاي آتش شد به شعلههیس هیسی سوخت و تبدیل 

ي اون چیزي که گفته بودي فکر کردم، و تصمیم گرفتم که یه چیزایی هست که باید بهت بگم،  بعد درباره"
و بعد یادم اومد که چیزاي بیشتري هست که باید . ي این که وقتی پیش ملکه رفتی چطور کارهات رو پیش ببري درباره

همین طور درباره چیزایی که الزم بود . اجتناب کنی و این که کجا باید بري هایی که باید ازشون بهت بگم؛ درباره راه
ي  درباره. قبل از این که خودم بفهمم، متوجه شدم که تو حق داشتی. بهت بگم فکر کردم، چیزایی که تو باید بدونی

  ".همه چیز

در عوض . کیالن گریه نکرد هایش جاري شوند، ولی رسد کیالن هر لحظه اشک کرد که به نظر می ریچارد فکر می
بعد . ریچارد هم چنان ساکت ماند. کرد با سرانگشتانش شاخه را گرفت، در حالی که هنوز از نگاه ریچارد دوري می

  .کیالن سؤالی را از او پرسید که اصالً انتظارش را نداشت
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  "کنی شوتا خوشگله؟ تو فکر می"

  ".ولی نه به خوشگلی تو. آره". ریچارد لبخند زد

تعداد زیادي نیستن که جرأت داشته باشن ". هایش هل داد یالن لبخند زد و کمی از موهایش را به پشت شانهک
کیالن . رازش مانند شخص ثالثی بین آن دو ایستاده بود. او دوباره جلوي خودش را گرفت "... همچین حرفی رو به یه 

هرگز نزار یه زن زیبا مسیر تو رو «. و شنیده باشیشیه ضرب المثل قدیمیِ زنونه هست، شاید ت". دوباره شروع کرد
  ».برات انتخاب کنه، وقتی که یه مرد جلوي چشماشه

او کنار کنده نشست و  ".نه، قبالً اینو نشنیده بودم". ریچارد کمی خندید و ایستاد تا پاهایش کمی کشیده شوند
کرد که نیاز باشد تا کیالن نگران این باشد که  فکر نمی. اش جمع کرد کمی به آن تکیه داد و دستانش را روي سینه

حتی بدون وجود قول شوتا، بازهم . کشد شوتا قلب او را بدزدد؛ شوتا گفته بود که اگر دوباره ریچارد را ببیند او را می
  .دلیلی براي نگرانی کیالن نبود

. الخره به چشمان ریچارد نگاه کردبا. کیالن شاخه را به کناري پرت کرد و کنار ریچارد نشست و به کنده تکیه داد
دیشب من فهمیدم که خیلی ". صدایش پایین بود، تقریباًدر حد یک زمزمه "ریچارد". ابروهاي کیالن به هم گره خورد

ترسیدم که مبادا اون زن افسونگر منو بکشه، و بعد یکدفعه، متوجه شدم که اون نزدیک بوده موفق  من می. احمق بودم
تو . ذاشتم اون مسیر منو برام انتخاب کنه دادم؛ داشتم می فرق که من داشتم اینکارو براش انجام میفقط با این . بشه

کیالن نگاهش را  ".دونستم که نباید با چیزایی که یه جستجوگر میگه مخالفت کرد من باید بهتر می. کامالً حق داشتی
اگه خیلی دیر نشده ... اگه ". ن ریچارد نگریستندبه زمین انداخت و بعد دوباره چشمان سبزش باال آمده و به چشما

  ".خواستم که شغلم رو به عنوان راهنماي تو پس بگیرم باشه، می

هرگز در زندگیش این قدر خوشحال نبود، این قدر آسوده . توانست باور کند که همه چیز تمام شده بود ریچارد نمی
. او را سخت در آغوش گرفت. الن را به میان بازوانش کشیدبجاي جواب دادن، دستش را دراز کرد و کی. خیال و راحت

بعد از یک دقیقه کیالن خودش . داد، بازوانش را دور او حلقه کرد ي او تکیه می کیالن در حالی که سرش را روي سینه
  .را عقب کشید

من . هم بشنويکنی، باید باقی حرفم رو  قبل از این که بگی منو قبول می. ریچارد، یه موضوع دیگه هم هست"
شکافه،  این قلبم رو می. ي این که چی هستم درباره. ي خودم بهت بگم، ادامه بدم تونم بدون این که درباره دیگه نمی

خواستم که این  نمی. من هرگز قبالً دوستی مثل تو نداشتم. گفتم باید از اول بهت می. چون قراره من دوست تو باشم
ولی االن دیگه باید این اتفاق ": با صدایی ضعیف اضافه کرد. ان او را ترك کردنگاه کیالن چشم ".دوستی تموم بشه

  ".بیفته

  ".تونه اینو تغییر بده کیالن من قبالً هم بهت گفتم؛ تو دوست من هستی، و هیچ چیز هم نمی"
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  ".ي جادو هست این درباره". هایش فرو افتادند شانه ".این راز میتونه"

خواست دوباره او را از  کیالن تازه پیش او برگشته بود؛ نمی. ه بخواهد راز او را بشنودریچارد دیگر مطمئن نبود ک
هاي آتش در  جرقه. چوبی را که خرگوش کباب شده به آن بود برداشت. ریچارد به سمت آتش خم شد. دست بدهد

به همان روشی که خودش به او یاد کرد که توانسته بوده  او به کیالن افتخار می. میان تاریکیِ رو به پایان پیچ خوردند
  .داده بود، به تنهایی خرگوشی را شکار کند

تو مجبور نیستی به . این تنها چیزیه که مهمه. خود تو براي من اهمیت داري. کیالن راز تو براي من اهمیتی نداره"
  ".بیا یکم بخور. بیا، خرگوش آماده ست. من بگی

به او داد، در حالی که کیالن کنارش روي زمین نشسته بود و موهایش را از  اي برید و آن را ریچارد با چاقویش تکه
گوشت بسیار داغ بود، براي همین کیالن آن را به نرمی با سر انگشتانش نگه داشت و آن را . زد مقابل صورتش کنار می
  .اي را هم براي خودش برید و عقب نشست ریچارد تکه. فوت کرد تا خنک شود

  "که تو اول شوتا رو دیدي، اون واقعا شبیه مادرت بود؟ریچارد، وقتی "

ي او که با نور آتش روشن شده بود نگاه کرد و قبل از این که گوشت را گاز بزند سرش را در تأیید  ریچارد به چهره
  .تکان داد

  ".ها و دهن تو هم به اون رفته چشم. مادرت خیلی خوشگل بوده"

  ".ولی اون واقعاً خودش نبود". زدریجارد به یاد آن خاطره کمی لبخند 

کیالن  "داد؟ تونست باشه؟ این که تو رو فریب می پس تو عصبانی شدي که شوتا وانمود کرد کسی هست که نمی"
  .با دقت به ریچارد نگاه کرد. یک گاز به گوشت زد و به خاطر این که گوشت هنوز داغ بود از دهانش نفس کشید

  ".فکر کنم منصفانه نبود". اي باال انداخت کرد، شانه را حس میریچارد در حالی که زخم اندوه 

براي همینه که من باید بهت بگم که کی هستم، حتی اگه به ". اي گوشت را جوید و بعد قورت داد کیالن دقیقه
یل دل. اگرچه من اون دوستی که تو لیاقتش رو داشته باشی نبودم. خاطرش از من متنفر بشی، چون تو دوست من بودي

بعد از این که . خواستم اینو از خودم بشنوي می. خواستم یه نفر دیگه بهت بگه چون نمی. دومی که من برگشتم همینه
  ".بهت گفتم، اگه تو خواستی من میرم

به ناگاه آرزو کرد که کاش کیالن به او نگوید . شد کم در آن پدیدار می ریچارد به آسمان نگاه کرد، به رنگی که کم
فرستم که  نگران نباش، من تو رو نمی". آرزو کرد که همه چیز همین گونه که هست باقی بماند. زي استکه چه چی
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یادته که شوتا چی گفت؟ ملکه مدت زیادي جعبه رو در اختیار نخواهد . ما یه کار داریم که باید انجامش بدیم. بري
  ".بهتره که اون نفر ما باشیم تا دارکن رال. گیره تنها معنی این حرف اینه که یه نفر جعبه رو ازش می. داشت

خوام که تو قبل از شنیدن حرفی که باید بهت بگم، این که من  من نمی". کیالن دستش را روي بازوي او قرار داد
کیالن با نگاهی  ".کنم بعدش اگه تو خواستی که کسی اینجا رو ترك کنه، من درك می. چی هستم تصمیم بگیري

خوام تو بدونی که هرگز اون طور که به تو عالقه داشتم، به کس  ریچارد، من فقط می". ریستجدي به چشمان او نگ
هیچ چیزي . ولی امکانش وجود نداره که قضیه از این حد فراتر بره. اي عالقه نداشتم و هرگز هم نخواهم داشت دیگه

  ".حداقل هیچ چیز خوبی توش نیست. شه ازش حاصل نمی

نفسی عمیق کشید، و به آرامی آن را بیرون . داشت راهی وجود داشت، باید راهی وجود می. دریچارد این را باور نکر
  ".بگو ببینم. خیلی خوب پس". داد

کنن،  یادت میاد وقتی که بهت گفتم بعضی از کسایی که توي سرزمین میانه زندگی می". کیالن سرش را تکان داد
ریچارد به  "از جادو دست بکشن، چون جادو قسمتی از وجودشونه؟تونن  موجودات جادویی هستن؟ و این که اونا نمی

  ".من چیزي بیش از یه زن هستم. خوب، من هم یکی از اون موجودات هستم". نشانه تصدیق سرش را تکان داد

  "خوب، تو چی هستی؟"

  ".گیر هستم من یه اعتراف"

  .گیر اعتراف

  .شناخت ریچارد این کلمه را می

هاي شمرده شده به ناگاه در ذهنش  کتاب سایه. اش حبس شد نفسش در سینه. ض شدندتمام عضالت بدنش منقب
ي فردي نقل شود،  هاي شمرده شده، اگر که به وسیله تصدیق صحت کلمات کتاب سایه«. جاري شد

دهد خوانده شود، تنها در صورت استفاده از  ها فرمان می ي کسی که به جعبه به جاي آنکه به وسیله
  »....گیر قابل تضمین است یک اعتراف

زد و تمام کلمات را بررسی  ها را در برابر چشمانِ ذهنش ورق می ذهن ریچارد سرعت گرفت، در حالی که صفحه
نه، آورده . گیر آورده شده کرد تا تمام کتاب را به خاطر آورد، به خاطر آورد که آیا باز هم نام اعتراف کرد، سعی می می

یادش . در ابتداي کتاب. گیر تنها یک بار در آن وجود داشت دانست و اعتراف ات کتاب را میاو تک تک کلم. نشده بود
تا قبل از این، حتی مطمئن نبود که آن یک فرد . تواند باشد گیر چه چیزي می آمد که قبالً متعجب بود که اعتراف می
  .کرد ریچارد وزن دندانی را که دور گردنش آویزان بود، حس می. باشد



                           

  قانون اول جادوگري: شمشیر حقیقت                     
  کتاب سایت کرم ي کاري از تیم ترجمه                        

  

  

  ۵١٩  

  "گیر چیه؟ تو میدونی که یه اعتراف". ي او اخم کرد ن با دیدن چهرهکیال

دونم که معناش چی  ولی نمی. از پدرم شنیدم... نه، این کلمه رو قبالً شنیدم، فقط همین": ریچارد به سختی گفت
گیر  اعترافخوب، حاال معناش چی هست؟ این که یه ". او تالش کرد تا دوباره کنترل خودش را به دست بگیرد ".هست
  ".باشی

این یه قدرته، قدرت ". دستانش را دور آنها انداخت و کمی خود را عقب کشید. کیالن زانوهایش را به باال خم کرد
ها وجود داشتن، برمیگرده  گرده به تقریباًاز اون اولی که سرزمین این قدرت از مادر به دختر منتقل میشه و برمی. جادویی

  ".1هاي سیاه به قبل از سال

این قدرت چیزیه که ما از ابتداي تولّد ". چیست، ولی حرف او را قطع نکرد» هاي سیاه سال«دانست که  ریچارد نمی
هر زنی . تونی از قلبت جدا بشی همون طور که تو نمی. تونه از ما جدا بشه اونو داریم، جادویی که جزئی از ماست، و نمی

. ي ما به یه اندازه نیست ولی قدرت توي همه. همیشه. گیر هستن که اعتراف گیر هست فرزندانی به دنیا میاره که اعتراف
  ".توي بعضی ضعیفتره و توي بعضی قویتر

  "ولی حاال چه جور جادویی هست؟. تونی از شرش خالص بشی بنابراین تو حتی اگه بخواي هم نمی"

این قدرت همیشه وجود . ضار میشهاین قدرتیه که از طریق تماس اح". کیالن نگاهش را به سمت آتش برگرداند
ما اونو بیرون نمیاریم تا ازش استفاده کنیم؛ در عوض ما باید همیشه اونو در داخل محبوس نگه داریم، و . داره، درون ما

خودمون رو آزاد کنیم و بذاریم که اون جلو . کنیم، ازش استفاده کنیم ي رها کردن مقاومتی که در برابرش می به وسیله
  ".بیاد

  "یه جورایی شبیه نگه داشتن دستشویی؟"

  ".یه جورایی". کیالن از مثال او لبخندي زد

  "کنه؟ و حاال این قدرت چه کار می"

کردم که توضیح  اصالً فکر نمی. با کلمات نمیشه درست معرفیش کرد". ي ردایش را چرخاند کیالن با دستش گوشه
مین میانه نیست، خوب، خیلی سخته که بشه توي قالب کلمات ولی براي کسی که از سرز. دادنش این قدر مشکل باشه

یکم . من قبالً هرگز مجبور نشدم چنین کاري بکنم و حتی مطمئن نیستم که این کار به درستی شدنی باشه. جا دادش
  ".شبیه اینه که بخواي مه رو براي یه آدم کور توضیح بدي

  ".سعی کن"

                                                           
1 dark time 
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  .به چشمان او کردکیالن سرش را تکان داد و مخفیانه نگاهی 

  ".این قدرت، قدرت عشقه"

  "و من قراره از قدرت عشق بترسم؟". ریچارد تقریباًخندید

نگاهی . انداختند خشم و نگاه عمیقی که آدي و شوتا به او می. خشم در چشمانش زبانه کشید. کمر کیالن راست شد
این سیمایی بود که ریچارد عادت نداشت . ه استاحترامی بودند و حتی لبخند او گستاخان گفت کلمات ریچارد بی که می

نگاه . به سردي فهمید که کیالن عادت ندارد تا کسی به قدرت و شخصیتش بخندد. ي کیالن ببیند تا آن را در چهره
جادوي او هر چه که بود، مطمئناً چیزي نبود که بشود . گفت ي قدرتش به ریچارد می اي درباره کیالن بیش از هر کلمه

خواهد حرف  وقتی که کیالن مطمئن شد که او دیگر نمی. لبخند ریچارد روي صورتش خشک شد. خندید به آن
  .ي دیگري بزند، به صحبتش ادامه داد گستاخانه

ي این قدرت  یک بار که به وسیله". چشمانش تنگ شدند ".این قدرت رو سبک فرض نکن. تو متوجه نیستی"
تا ابد فدایی اون کسی میشی که تو رو لمس . کنی براي ابد تغییر می. یلمس بشی، دیگه اون شخصی که بودي نیست

تو براي . خواستی، چیزي که بودي، کسی که بودي، دیگه برات معنایی نداره چیزي که می. کرده، و نه هیچ کس دیگه
ه براي روحت دیگ. زندگیت دیگه براي خودت نیست، براي اونه. کنی اون کسی که تو رو لمس کرده هر کاري می

  ".اون شخصی که تو بودي دیگه وجود نداره. خودت نیست، براي اونه

چه مدت این، این، جادو، هر چی که هست، چه مدت دووم ". کرد هایی را روي پوست دستش حس می ریچارد لرزه
  "میاره؟

  ".تا زمانی که اون کسی که من لمس کردم زنده هست": کیالن با صدایی هموار گفت

خوب، یه جورایی شبیه اینه که تو مردم رو افسون ". که سرما در باقی بدنش نیز جریان یافت ریچارد حس کرد
  "ي تو بشن؟ کنی که شیفته می

. کنه که بفهمی، فکر کنم بشه اون طوري هم گفت دقیقاً نه، ولی اگه این کمک می". کیالن نفسش را بیرون داد
یه افسون شیفتگی قابل رفع شدن و برداشته . تر قدرتمندتر و دائمیخیلی . گیر خیلی باالتره ولی لمس کردن یه اعتراف

. این یه چیز جانبیه. کرد، اگرچه تو متوجه نشدي شوتا داشت تو رو افسون شیفتگی می. لمس کردن من نه. شدن هست
  .ولی خشم تو و خشم از ناحیه شمشیر تو رو حفظ کرد. هاي افسونگر دست خودشون نیست، این روششون هست زن

کنم قابل برگردوندن  کسی که من لمس می. تونه تو رو حفظ کنه هیچ چیز نمی. لمس قدرت من یکباره و قطعیه"
اون شخص براي همیشه . چون به محض این که من اونا رو لمس کنم، اون شخص دیگه اونجا وجود نداره. نیست
اونا . گیرها متنفر هستن هاي افسونگر از اعتراف ترسیدم پیش شوتا برم این بود که زن یکی از دالیلی که من می. رفته
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کنن که یک بار که لمس صورت بگیره، اون شخص دیگه کامالً  کنن؛ حسودي می شدیداً به قدرت ما حسودي می
کیالن نگاهی  ".گیر لمس بشه، هرکاري که اون بگه انجام میده ي یه اعتراف کسی که به وسیله. ي ما میشه سپرده سر

  ".هر کاري". نداختسنگین به او ا

کردند و  شود درحالی که افکارش همزمان به جهات مختلفی حرکت می کرد که دهانش خشک می ریچارد حس می
توانست آنها را حفظ کند و براي فکر کردن زمان به  تنها راهی که می. کرد امیدها و آرزوهایش را حفظ کند سعی می

  "کنه؟ روي همه کار میاین قدرت ". دست آورد این بود که سوال بپرسد

ن، اونو از تماس ما حفظ می. به استثناي دارکن رال. هر آدمیزادي" کنه جادوگرا به من هشدار دادن که جادوي اورد .
کنه چون ظرفیت شفقت و  اونایی که آدمیزاد نیستن، معموالً روشون کار نمی. اون هیچ ترسی از ناحیه من نداره
روي . کنه مثالً یه گار با لمس من تغییر نمی. اي تأثیر کردن به این عامل نیاز دارهمهربونی رو ندارن و جادو هم بر
  ".ها اثر داره کنه، ولی نه درست به همون شکلی که روي آدم بعضی موجودات دیگه هم کار می

  "شار؟ تو اونو لمس کردي، مگه نه؟". ریچارد از زیر ابروهایش او را نگریست

شار در حال مردن . آره". هایش دوباره فرو افتادند ان داد و کمی به عقب تکیه داد، شانهکیالن سرش را در تأیید تک
. اون از من خواست تا لمسش کنم. درد تنها مردن. کشید اون به خاطر دور بودن از همنوعانش درد می. بود و تنها بود

ه دیگه جایی براي درد و براي تنهاییش عشقی ک. تماس من ترس اونو از بین برد و اونو با عشق به من جایگزین کرد
  ".هیچ چیز از اون باقی نمونده بود به جز عشق به من. ذاشت باقی نمی

تو یکی از اون مردها رو هم لمس . کرد اولین باري که من تو رو دیدم چی؟ وقتی که گروه چهارنفره دنبالمون می"
  "کردي، مگه نه؟

. ردایش را دور خودش پیچید و به درون آتش خیره شد. کنده تکیه دادکیالن سرش را تکان داد و به طور کامل به 
 ".کنم، اونا مال من میشن اگر چه که اونا قسم خوردن تا منو بکشن، به محض این که من یکی از اونا رو لمس می"

ر براي براي همین هست که رال چهار نف. جنگن اونا تا حد مرگ براي حفاظت از من می". لحنش کامالً قاطع بود
مونن که اون  گیر یکی رو لمس کنه، بعد سه نفر باقی می فرسته؛ اونا انتظار دارن که اعتراف گیر می کشتن یه اعتراف
جنگه که  به سه نفر دیگه نیاز هست چون اون یه نفري که لمس شده با چنان شدتی می. گیر رو بکشن مرد و اعتراف

گیر رو  مونه که اعتراف شه، ولی با این حال بازم حداقل یه نفر باقی میکُ معموالً یک نفر و بسیاري وقتا دو نفرو می
این اتفاق براي من افتاد، وقتی قبل از . تونه سه نفر دیگه رو بکشه در مواقع استثنایی، کسی که لمس شده می. بکشه

ترین گروه براي  ره با صرفهیه گروه چهارنف. این که جادوگرا منو از مرز عبور بدن، یه گروه چهارنفره منو تعقیب کرد
  .فرسته اونا تقریباًهمیشه موفق میشن، و اگه موفق نشدن، رال خیلی راحت یه گروه دیگه می. اعزام کردن هست
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طی مدتی که تو اون دو نفر رو عقب نگه . باالي اون پرتگاه هم ما کشته نشدیم، چون تو اونا رو از هم جدا کردي
ولی تو یکی . ده بودم یکیشون رو کُشت و بعد به سراغ اون دوتاي باقی مونده رفتداشته بودي، اونی که من لمس کر

از اونا رو از لبه پرت کرده بودي پایین، براي همین اون از جون خودش استفاده کرد تا بتونه رئیس گروه رو از لبه پرتاب 
این به . موند ي با شمشیر باقی نمی اون این کارو کرد چون این طوري دیگه هیچ شانسی براي شکست توي مبارزه. کنه

این تنها راه براي اون . شد، ولی بعد از این که من اونو لمس کردم این براش مهم نبود قیمت جون خودش هم تموم می
  ".بود تا مطمئن بشه که از من محافظت کرده

  "تونستی هر چهارتاشون رو لمس کنی؟ تو نمی"

  ".براي دوباره احیا شدنش نیاز به زمان هست. شهقدرت با هر بار استفاده، مصرف می. نه"

وقتی که ما از توي مرز رد ". ي شمشیر را روي آرنجش حس کرد و فکري به ناگاه وارد ذهنش شد ریچارد دسته
دادم،  در حقیقت من تو رو نجات نمی.... شدیم، و اون آخرین نفر از گروه چهارنفره دنبال تو بود، و من اونو کشتم

  "درسته؟

یک مرد، هر چقدر هم که بزرگ یا قوي باشه، هیچ تهدیدي براي ". اي ساکت بود الن قبل از جواب دادن دقیقهکی
من خودم ... اگه اون موقع تو نیومده بودي. تر از من گیر ضعیف، خیلی ضعیف حتی یه اعتراف. گیر نیست یه اعتراف

من . ولی نیازي نبود که تو اون مرد رو بکشی": گفت کیالن این را با زمزمه ".م ریچاردمتأسف. رسیدم حسابش رو می
  ".ش برمیومدم خودم از عهده

  ".خوب، حداقل تو رو از انجام این کار نجات دادم": ریچارد به خشکی گفت

اي راحتی براي  رسید که حرفی ندارد که بتواند ذره به نظر می. کیالن جوابی نداد، فقط با ناراحتی به او نگاه کرد
گیر بعد از استفاده از قدرتش دوباره اونو  بره تا یه اعتراف چقدر زمان؟چقدر زمان می": ریچارد پرسید. اوردریچارد بی

  "بدست بیاره؟

توي . ها ضعیفتره و ممکنه چند شبانه روز طول بکشه تا احیا بشه توي بعضی. گیري قدرت متفاوته توي هر اعتراف"
  ".کشه بیشتر اونا حدود یک شبانه روز طول می

  "و توي تو؟". ریچارد به او نگاه کرد

  ".حدود دوساعت". کرد که ریچارد این را نپرسیده بود گویی آرزو می. کیالن به چشمان او نگاه کرد

کیالن  "این غیر طبیعیه؟". از لحن پاسخ کیالن خوشش نیامده بود. ریچارد رویش را به سمت آتش برگرداند
تر بودن زمان بازگشت قدرت به  کوتاه". لحنش به نظر خسته و بیزار بود ".گفتنبه من این طور ". نفسش را بیرون داد
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براي همین هست که . کنه با توان بیشتري روي کسایی که لمس میشن اثر می. این معنا هم هست که قدرت، قویتره
گیر  ورد یه اعترافدرم. تونن هر سه نفر دیگه رو بکشن کنم می هایی چهارنفره که من لمس می بعضی از اعضاي گروه

  .افته ضعیف چنین اتفاقی نمی

تري دارن، دخترهایی رو به دنیا میارن  هایی دارن، چون اونایی که قدرت قوي گیرها طبق قدرتشون، مقام اعتراف"
گیرها درباره اونایی که قدرت قویتري دارن حسادتی وجود  بین اعتراف. که بیشترین شانس داشتن قدرتی قوي رو دارن

مثالً از زمانی که رال از میان مرز . ، فقط در مواقع دردسر به اونا احترام بیشتر و وفاداري بیشتري نشون داده میشهنداره
  ".کنن، حتی اگه الزم بشه با جونشون تر از مقامات باالتر محافظت می هاي پایین رد شده، مقام

و مقام تو چی ". گفت، براي همین سوال کرددانست که اگر این را نپرسد کیالن خودش آن را نخواهد  ریچارد می
  "هست؟

ها جونشون رو  خیلی. کنن گیرها از من تبعیت می ي اعتراف همه". چشمان کیالن بدون پلک زدن به آتش خیره ماند
تا که من بتونم زنده بمونم، و یه جوري از ....". اي گرفت صدایش براي لحظه "....گذاشتن تا از من محافظت کنن

من تنها . البته دیگه االن هیچ کدوم باقی نموندن که منو همراهی کنن. تفاده کنم تا رال رو متوقف کنمقدرتم اس
  ".دارکن رال تا آخرین نفرشون رو کشته. گیري هستم که باقی مونده اعتراف

م داري؟ خوب، تو عنوانی ه". کرد او تازه داشت اهمیت کیالن را درك می ".م کیالنمتأسف": ریچارد به نرمی گفت
  "زنن؟ مردم تو رو چی صدا می

  ".گیر هستم من مادر اعتراف"

ریچارد . سردي خاصی از اقتدار و سلطنت را با خود داشت» گیر مادر اعتراف«ظاهر لفظ . ریچارد کمی منقبض شد
دانست که کیالن مهم بوده است، ولی وقتی که راهنماي جنگل بود  او همیشه می. کرد کمی احساس تشویش می

دانست که کیالن چنین  ولی هرگز نمی. میشه با افراد مهم سر و کار داشت و یاد گرفته بود که عظمت آنها او را نگیرده
بود و کیالن  داد اگر که یک راهنما می ریچارد حتی اهمیتی نمی. گیر مادر اعتراف. شخصیت برجسته و برتري دارد

ریچارد اصالً قصد نداشت که . توانست مطمئناً کیالن هم می. ایدتوانست با این امر کنار بی می. شخصی با این اهمیت
  .کیالن را به خاطر شخصیتش از دست بدهد، یا او را از خود براند

  "این یه چیزي شبیه شاهزاده یا یه ملکه هست؟. فهمم که این یعنی چی من نمی"

  ".سر تعظیم فرود میارن گیر ها جلوي مادر اعتراف ملکه". کیالن یک ابرویش را براي او باال برد

  .کرد اکنون دیگر ریچارد احساس ترس می



                           

  قانون اول جادوگري: شمشیر حقیقت                     
  کتاب سایت کرم ي کاري از تیم ترجمه                        

  

  

  ۵٢۴  

  "تو از یه ملکه هم مهمتري؟": او با تکانی گفت

ما همه اون . گیر هست اون لباسی که وقتی اولین بار منو دیدي پوشیده بودم، یادت میاد؟ اون لباس یه اعتراف"
ي  همه. شناسن ردم سرزمین میانه ما رو توي هر لباسی میپوشیم تا اشتباه گرفته نشیم، اگرچه بیشتر م لباس رو می

به . پوشن که سیاه رنگ هست گیر رو می کنه که چه سنّی داشته باشن، لباس یه اعتراف گیرها، فرقی نمی اعتراف
رسید که کیالن از توضیح دادن شأن و مقامش کمی  به نظر می ".گیر؛ لباس اون سفید هست استثناي مادر اعتراف

ي  توي سرزمین میانه همه. براي من خیلی حس عجیبیه که دارم اینا رو براي تو توضیح میدم، ریچارد". است آزرده
دونن، براي همین تا حاال مجبور نبودم که فکر کنم چطور تمام این مطالب رو توي قالب کلمات  مردم تمام اینا رو می

  ".د وقتی که با کلمات ادا میشهدونم، خیلی متکبرانه میا نمی.... به نظر خیلی . دربیارم

  ".فقط سعی کن، من باید بفهمم. خوب من از سرزمین میانه نیستم"

هاي  ها و پادشاها ارباب سرزمین ملکه". کیالن سرش را به نشان قبول تکان داد و دوباره به ریچارد نگاه کرد
ها  باقی زمین. یه تعدادي از اونا هستن توي سرزمین میانه. هر کدوم از اونا ممالک خودشون رو دارن. خودشون هستن

به عنوان مثال، . بعضی جاها سرزمین موجودات جادوییه. ي شوراها اي اداره میشه، مثالً به وسیله هاي دیگه به روش
  .کنه هیچ آدمی توي سرزمین اونا زندگی نمی. هاي شب پري

اونجا محل سکونت » 1آیدیندریل«ت ي من، اسمش هس کنن، خونه گیرها توش زندگی می سرزمینی که اعتراف"
از وقتی که من . آیدیندریل جاي خیلی قشنگیه. جادوگرها هم هست و هم چنین محل شوراي مرکزي سرزمین میانه

گیرها و جادوگرها با هم به نزدیکی  اعتراف". کیالن این جمله را با اشتیاق گفت ".گذره خونه بودم مدت زیادي می
  .همون طور که جادوگر قدیمی، زِد، با جستجوگر مرتبط هست .مرتبط هستن، وابسته هستن

کنه تا نسبت به اونجا ادعایی داشته  هیچ حاکمی جرأت نمی. هیچ کس در مورد آیدیندریل ادعاي حکومتی نداره"
 هاي سرزمین میانه به کمک هم از تمام زمین. ترسن گیرها و جادوگرها می از اعتراف. ترسن همه از اونجا می. باشه

همون طور . گیرها فراتر از قانون هر سرزمینی هستن اعتراف. پردازن ي اونا خراج می همه. کنن آیندیدریل پشتیبانی می
با این حال همزمان ما از طریق شوراي . که جستجوگر هم در نهایت باالتر از هر قانونی به جز قانون خودش هست

  .کنیم مرکزي به تمام مردم سرزمین میانه خدمت می

ها  اون زمان. گیرها رو مجبور به تسلیم به قانون خودشون بکنن در گذشته حاکماي متکبر خواستن تا اعتراف"
ي  دونستن باید پایه کسایی که می. هایی ازشون یاد میشه گیرهاي دور اندیشی بودن که اآلن به عنوان افسانه اعتراف

ها رو با  گیر حاکم براي همین مادر اعتراف. ي دیگران برن لطهاستقالل ما رو بنا کنن، یا این که براي همیشه زیر بار س
هاي جدیدي جایگزین اونا شدن که دیگه  ها از تاج و تختشون به زیر کشیده شدن و حاکم حاکم. قدرت خودش گرفت

                                                           
1 Aydindril 
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ل حاکماي سابق که گرفته شده بودن، توي آیدیندری. گیرها باید به حال خودشون رها بشن کردن که اعتراف درك می
هاي مختلف سفر  گیرها به سرزمین وقتی که اعتراف. شدن به عنوان افرادي کمی باالتر از یه خدمتکار نگه داري می

کردن که اسباب و وسایل تجمالتی سفر رو با  بردن، و اونا رو وادار می هاي سابق رو با خودشون می کردن این حاکم می
به هرحال، . گیرها تشریفات و مراسم وجود داشت اطراف اعتراف اون موقع خیلی بیشتر از اآلن،. خودشون حمل کنن

  ".این کار اون اثري رو که باید داشت

اونا نوعی حفاظت از . ها باید فرمانرواهاي قدرتمندي باشن پادشاها و ملکه. من متوجه نمیشم": ریچارد گفت
گیر به نزدیک یه پادشاه یا ملکه  ترافخودشون نداشتن؟ اونا گارد و نگهبان نداشتن تا حفظشون کنه؟ چطور یه اع

  "رسید تا اونا رو لمس کنه؟ می

گیر  یه اعتراف. آره، اونا محافظ داشتن، در اصل خیلی هم داشتن، ولی اصالً به اون سختی که به نظر میاد نیست"
. به یه نفر دیگه برسونهگیر یه همدست داره تا اونو  کنه، شاید مثالً یه نگهبان رو، بعد اون اعتراف یه نفر رو لمس می

کنه اونو به یکی از  هر شخصی که اون لمس می. گیر داخل قصر میشه اون یه نفر هم گرفته میشه و خیلی زود اعتراف
اون همین طور به راهش از بین مشاوران و درباریانِ . کنه رسونه و براش نیروهاي بیشتري فراهم می مقامات باالتر می

تا این که قبل از اون که فکرش رو بکنی به خود پادشاه یا ملکه میرسه، و معموالً قبل از این که مورد اعتماد ادامه میده 
گیر بهش  حتی اون پادشاه فرصت کنه یه ابروش رو باال ببره و خیلی قبل از این که بتونه اعالم خطر بکنه اعتراف

  .تر از این هم این کارو بکنه تونه راحت یر میگ تازه مادر اعتراف. تونه این کارو بکنه گیري می هر اعتراف. رسیده

البته نه این که چنین . تونن مثل طاعون یه قلعه رو جارو کنن گیر به همراه یه گروه از خواهراش می مادر اعتراف"
براي همینه . ارزه گیرهاي زیادي مردن، ولی به نظر میاد که در برابر هدف می تالشی بدون هیچ خطري باشه، اعتراف

  .اي بسته باشه گیر بسته نیست، اگرچه که براي هرکس دیگه هیچ سرزمینی به روي یه اعترافکه 

گیر مساویه با اعتراف به جرم، و همین جرم کافیه تا رهبر اون سرزمین از  بستن یه سرزمین به روي یه اعتراف"
هاي  ، اگرچه که اونا معموالً به خارجیي ورود دادن براي همین بود که مثالً مردم لجنزار، به من اجازه. قدرت عزل بشه

رهبري که خودش توي یه . گیر، سوال برانگیز و ظن برانگیز هست اجازه ندادن به یه اعتراف. ي ورود نمیدن دیگه اجازه
ي ورود میده تا سعی کنه دخالت خودش رو در هر  گیر اجازه دسیسه دست داشته باشه، با کمال افتخار به یه اعتراف

  .مخفی کنهاي  توطئه

ي  گیرها بودن که خیلی مایل بودن از نیروشون استفاده کنن، براي این که ریشه ها بعضی از اعتراف اون زمان"
جادوگرها از نفوذشون استفاده کردن تا این قضیه رو تحت . کارهاي بد و شیطانی رو، هر جا که اونو دیدن بخشکونن

البته . گیر از پس چه کارهایی برمیاد به مردم نشون داد که یه اعترافگیرها  کنترل دربیارن، ولی شور و غیرت اعتراف
  ".کرد ها اوضاع فرق می اون زمان
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کردند و  ها فرق می توانست این را قبول کند، چه آن زمان ریچارد به سختی می. پایین کشیدن یک فرمانروا از قدرت
چه چیزي این حق رو به ". آن را عادالنه بداندکردند، برایش سخت بود تا این کار را تصدیق کند، تا  چه نمی
  "داد؟ گیرها می اعتراف

کنیم، تو و من، آیا خیلی با کارهایی که  کاري که ما داریم االن می". کیالن به آرامی سرش را به اطراف تکان داد
کنیم  نیم که فکر میک ي ما اون کاري رو می کنه؟ عزل کردن یه فرمانروا از قدرت؟ همه در گذشته انجام شده فرق می
  ".کنیم درسته باید بکنیم، کاري که فکر می

تا حاال تو این کارو کردي؟ . متوجه منظورت میشم": اعتراف کنان گفت. ریچارد با ناراحتی وزنش را جابه جا کرد
  "عزل کردن یه حاکم؟

ون مشتاقن تا توجه منو به ها همش با این حال، فرمانرواهاي سرزمین". ي نفی سرش را تکان داد کیالن به نشانه
حداقل میشه گفت قبالً این طوري بوده، قبل از این که . درمورد جستجوگر هم دقیقاً همین طوریه. خودشون جلب نکنن
کیالن  ".ترسیدن و بهشون احترام میذاشتن گیرها می اون زمان از جستجوگرها بیشتر از اعتراف. من و تو به دنیا بیایم
اگرچه االن، به خاطر نادیده گرفته شدن جادوگر قدیمی و . کردن اونا هم پادشاها رو عزل می". کرد نگاهی معنادار به او

شاید چیزي یکم بهتر از . ي سیاسی شده، جستجوگرها خیلی بی ارزشتر دیده میشن این که شمشیر تبدیل به یه هدیه
  ".یه آلت دست، یه سري دزد

بیشتر . خیلی هم مطمئن نیستم که این عوض شده باشه": زد،گفت ریچارد در حالی که بیشتر با خودش حرف می
  "....حتی به وسیله زِد و . کنم که چیزي بیشتر از یه آلت دست نیستم که به وسیله دیگران کنترل میشم وقتها حس می

  .اش را تمام نکرد؛ کیالن این کار را براي او کرد ریچارد دهانش را بست و جمله

  ".و به وسیله من"

ولی . ي شمشیر حقیقت نشنیده بودم کنم که هرگز درباره فقط این که، بعضی وقتا، آرزو می. ظورم اون طور نبودمن"
فکر کنم هیچ انتخابی ندارم، و این . تونم اجازه بدم که رال برنده بشه، براي همین گیرِ وظایفم افتادم باز همزمان نمی

  ".چیزیه که ازش متنفرم

ریچارد همین طور که تو متوجه شدي من چه چیزي ". زد و پاهایش را زیرش جمع کرد کیالن با ناراحتی لبخندي
ي من این  ولی درباره. منم هیچ انتخابی ندارم. هستم، امیدوارم که این رو به یاد بیاري که در مورد منم همین طوره

تونی اگه خواستی شمشیر رو  تو میحداقل وقتی تمام این ماجراها تموم شد، . بدتره؛ چون من با این قدرتم متولد شدم
از وقتی ": اي متوقف شد و باز ادامه داد کیالن لحظه ".تا وقتی که زنده باشم. گیر هستم ولی من یه اعتراف. برگردونی

  ".گیر بودن رو کنار بذارم و فقط یه زن معمولی باشم که با تو آشنا شدم، حاضر بودم هر بهایی رو بدم تا بتونم اعتراف
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. ها شد هایش چه کند، بنابراین تکه چوبی برداشت و شروع به خط کشیدن در میان خاك دانست با دست نمی ریچارد
ریچارد فقط با سختی و تالش زیاد  "گیر چه معنایی میده؟ گیر؟ اعتراف چرا به شما میگن اعتراف. فهمم من هنوزم نمی"

  .ي کیالن نگاه کند توانست به چهره

این کاریه که ". ه خود گرفته بود که باعث شد ریچارد برایش احساس ترحم و تأسف کندي دردمندي ب کیالن چهره
جادوگرها براي همین به ما این قدرت رو از خیلی وقت پیش که کسی به . ما داورهاي نهایی حقایق هستیم. کنیم ما می

  ".کنیم ما این طور به مردم خدمت می. یاد نداره، دادن

  ".یه چیزي شبیه یه جستجوگر. داورهاي نهایی حقایق": دریچارد با اخمی تکرار کر

به نوعی ما هم . گیرها از لحاظ هدف به هم متصل هستن جستجوگرها و اعتراف". کیالن با تکان سر تأیید کرد
ها بودن و به خاطر فساد موجود در  جادوگراي خیلی سالها پیش، تقریباًمثل حاکم. ي همون جادو هستیم انتهاي دیگه

ي  دنبال راهی بودن تا بتونن مانع سوء استفاده. اونا از دروغ و فریب متنفر بودن. فشون دچار مشکل و ناراحتی بودناطرا
میدونی، این حاکماي فاسد خیلی راحت دشمناي . حاکماي فاسد از قدرتشون براي فریب و تدلیس مردم بشن

با این کارشون همزمان هم . کردن ونا رو اعدام میکردن، و به خاطر اون جرم ا شون رو به یه جرمی متهم می سیاسی
  .بردن کردن و هم اونا رو از بین می اعتبار می دشمنانشون رو بی آبرو و بی

. اونا نیاز به راهی داشتن که جایی براي شَک باقی نذاره. گشتن جادوگرا دنبال راهی براي توقف این جریانات می
ها،  اونا از یه گروه منتخب از زن. ون جادو براي خودش زندگی دادنبنابراین جادویی رو اختراع کردن و به ا

ها زنده  کردن، چون به محض این که این جادو توي این زن ها رو با دقت انتخاب می زن. گیرها رو ساختن اعتراف
در دست کیالن به چوب  ".شد هاي اونا منتقل می کرد و تا ابد بین نسل شد، دیگه قدرت براي خودش زندگی می می

جایی که . کنیم تا حقایق رو پیدا کنیم ما از قدرتمون استفاده می". کشید هایی را می ریچارد نگاه کرد که بی هدف خط
معموالً این روزها براي اطمینان از صحت حکم اعدام مجرمین استفاده میشه، این . ي کافی مهم باشه حقیقت به اندازه

کنیم، و بعدش که اونا مال ما شدن،  نفر به مرگ محکوم میشه، ما لمسشون میوقتی یه . که اونا واقعاً مجرم باشن
  ".کنیم که اعتراف کنن وادارشون می

هایش ادامه  در حالی که کیالن به حرف. ریچارد متوجه شد که به جلو خم شده و تکه چوب را ثابت نگه داشته است
  .ه دهدداد، او نیز خود را مجبور کرد تا به حرکات دستش ادام می

هاشون اعتراف  کنن و به جرم ها هم طبق دستور ما عمل می ترین قاتل به محض این که لمس بشن، حتی پست"
گیر رو احضار  ها مطمئن نیستن که مجرم واقعی رو دستگیر کرده باشن و بنابراین یه اعتراف گاهی وقتا دادگاه. کنن می
گیري اعدام کرد،  قانون میگه که نمیشه هیچکس رو بدون اعترافها،  توي بیشتر سرزمین. کنن تا حقایق رو بفهمن می
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تونه قسر در بره و مطمئن بشن که این  تا همه بتونن مطمئن باشن که مجرم واقعی اعدام میشه و مجرم هرگز نمی
  .گیري سیاسی نیست اعدام یه انتقام

اونا چیزي رو که . ن مثال مردم لجنزارکنن، به عنوا گیر استفاده نمی بعضی از مردم سرزمین میانه از اعتراف"
. تونیم بکنیم دونن که ما چه کاري می ترسن، چون می ولی هنوزم از ما می. خوان دونن نمی خودشون دخالت خارجی می

ولی . هیچ قانونی نیست که اونا رو مجبور کنه تا از خدمات ما استفاده کنن. هاي اون مردم احترام میزاریم ما به خواسته
اگرچه بیشتر . کنیم که این کارو انجام بدن ن حال اگه ما مشکوك بشیم که فریبی توي کار هست، اونا رو وادار میبا ای

  .به نظر اونا این طوري به صالحشون هست. کنن ها، از ما استفاده می سرزمین

کشف کردنِ . گیرها اولین کسایی بودن که متوجه توطئه و کودتاي سرنگونی از طرف دارکن رال شدن اعتراف"
دارکن رال اصالً . گیرها و جستجوگرها رو ساختن حقایقی از این قبیل، دقیقاً همون دلیلیه که جادوگرها از اول اعتراف

  .هاش رو کشف کردیم خوشحال نشد که ما نقشه

ر رو گی گیر اعدام بشن، خودشون تقاضاي آوردن اعتراف توي موارد نادري، کسایی که قراره بدون دخالت اعتراف"
توي تمام مناطق . کنن تا بتونن یه اعتراف صادقانه ارائه کنن و به این وسیله بی گناهی خودشون رو اثبات کنن می

  ".سرزمین میانه، این حق یه محکوم به مرگه

گیر  هیچ مجرمی تقاضاي اعتراف. من بیش از هر چیزي از این حالت متنفرم". تر شد تر و ضعیف صداي کیالن نرم
دونم  ها رو لمس کنم، می حتی قبل از این که این آدم. کنه که اون مجرم هست چون این کار فقط ثابت می کنه؛ نمی

اگه نگاه توي چشماشون رو دیده باشی وقتی که اونا رو . که اونا بی گناه هستن، ولی باید به هرحال این کارو انجام بدم
کنن، و با این که این افراد بی گناه هستن، اونا  و احضار میبراي همین وقتی ما ر. خودت متوجه میشی.... کنم لمس می
  "... مونن تا  باقی می

  "گرفتی؟... تو چند تا اعتراف ". ریچارد آب دهانش را قورت داد

ها  ها و سیاهچال من نصف عمرم رو توي زندان. از شمارش خارجه". کیالن به آرامی سرش را به طرفین تکان داد
رورترین و نفرت انگیزترین حیوونایی که تو بتونی تصورشون رو بکنی، با این حال ظاهر گذروندم، به همراه ش

بعد از این که لمسشون . ي خوب نیست دار مهربون، یا یه برادر یا پدر یا همسایه بیشترشون چیزي بیش از یه مغازه
زیادي در اون اوایل، این  مدت. کنم، از همشون شنیدم که کارایی که انجام دادن رو براي من تعریف کردن می

تونی  حتی نمی... داستان کارهایی که اونا کرده بودن. ترسیدم بخوابم هایی رو میاوردن که می ها براي من کابوس اعتراف
  "... تصورش رو بکنی

کم  کیالن کم. ریچارد تکه چوب را به کناري انداخت و دستان کیالن را در دستانش گرفت و آن را محکم فشرد
  ".... کیالن، تو مجبور نیستی که". گرفت اش می گریه
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اون کارهایی . بینم هنوز هم گاهی خواب اونو می". لرزیدند هایش می لب ".من اولین مردي رو که کشتم یادم میاد"
 اون بعد از...بزرگترین دختر فقط پنج سالش بود... رو که با سه تا دختر همسایشون انجام داده بود براي من اعتراف کرد

و بعد ....ش به من نگاه کرد ترین چیزي رو که بتونی تصور کنی به من گفت، با چشماي درشت شده این که ترسناك
 "».ي من اینه که تو بمیري خواسته«: و منم بدون هیچ فکر کردنی گفتم... » ي شما چیه، بانوي من؟ خواسته«: گفت

رد". ش پاك کرداش را با انگشتان لرزان هاي روي گونه کیالن کمی از اشک اونم همونجا افتاد و م."  

  "مردم اونجا چی گفتن؟"

گیري بگن که همون لحظه با فقط دستور دادن باعث شده بود یه  کردن به یه اعتراف اونا چه چیزي رو جرأت می"
سر رفتیم از  مرد جلوي چشماشون بیفته روي زمین و بمیره؟ همشون خودشون رو عقب کشیدن و وقتی ما داشتیم می

این قضیه حتی جادوگر من رو هم به قدري . گیري بتونه انجام بده این کاري نیست که هر اعتراف. رفتن راه ما کنار می
  ".ترسوند که زبونش بند اومده بود

  "جادوگر تو؟". ریچارد اخمی کرد

ي خودشون  وظیفه جادوگرها این رو". برد سرش را تکان داد هایش را پایان می کیالن در حالی که پاك کردن اشک
گیرها تقریباًهمیشه با محافظت یه  اعتراف. چون ما همه جا مورد ترس و نفرت هستیم. بینن که از ما محافظت کنن می

خوب، یه نفر همراه ما بود، وقتی که هرکدوم از ما رو براي یه .... یه نفر همراه ما هست. کنن جادوگر سفر می
البته به . ي کرد که ما رو از جادوگرهامون جدا کنه و حاال اونا هم دیگه مردنرال کار. کردن گیري احضار می اعتراف

  ".استثناي زِد و گیلر

سپس . اي دیگر برید و آن را به کیالن داد تکه. دیگر در حال سرد شدن بود. ریچارد خرگوش بریان را برداشت
  "حشت دیگران هستن؟گیرها مورد نفرت و و چرا اعتراف". اي را هم براي خودش جدا کرد تکه

کنن که عزیزانشون اون کارایی رو  اقوام و دوستان کسایی که اعدام میشن از ما متنفرن چون معموالً اونا باور نمی"
دیم تا به  اونا ترجیح میدن تا باور کنن که ما یه جورایی اون مجرمین رو فریب می. که اعتراف کردن انجام داده باشن

هاي کوچکی را از آن کَند و به آرامی مشغول جویدن  الن گازي کوچک به گوشت زد، تکهکی ".این چیزا اعتراف کنن
. حقیقت براي اونا ارزش خیلی کمی داره. خوان که حقایق رو باور کنن من متوجه شدم که مردم معموالً نمی". شد

براي این که از ما . این هم یکی از دالیلی هست که یه جادوگر همیشه با ماست. ها سعی کردن منو بکشن بعضی
  ".محافظت کنه تا وقتی که نیروي ما دوباره احیا بشه

  ".به نظر من که این دلیل کافی و خوبی نیست". ریچارد که دهانش پر بود، آن را فرو داد
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. براي کسی که توشون زندگی نکرده خیلی عجیبهحتماً  اینا. ها هم نیست کاري که ما انجام میدیم به این سادگی"
  ".براي تو خیلی عجیب به نظر میادحتماً  هاي جادو ها و رسوم سرزمین میانه و روش روش

  .براي اینجا مناسب بود» ترسناك«بیشتر کلمه . کلمه مناسبی نیست» عجیب«ریچارد با خود فکر کرد که 

دستور بدن یا  تونن به ما مردها از این که هیچ کدومشون نمی. گیرها مستقل هستن؛ مردم از این متنفرن اعتراف"
این که ما همون . کنیم ها متنفرن که ما به شیوه زندگی اونا زندگی نمی زن. حتی به ما بگن که چکار کنیم، متنفرن

ما به عنوان یه صاحب . شیم کنیم یا مطیع مردي نمی ما از یه مرد مراقبت نمی. گیریم ها رو به عهده نمی نقش سنتی زن
اونا مجبورن که موهاشون رو کوتاه نگه دارن، به عنوان . نده، نشانی از برتري ماموهاي ما بل. شیم منصب دیده می

ي  این ممکنه براي تو مسأله. نشانی از این که تابع و زیردست شوهراشون و تمام مقامات باالتر از خودشون هستن
زنی که اجازه بده . یستکوچیکی به نظر برسه، ولی براي مردم ما هیچ چیزي که ربط به قدرت داشته باشه کوچیک ن

توي . اي که مناسب مقامش هست بلند بشه، به عنوان جریمه قدري از مقامش کاسته میشه موهاش بیش از اندازه
نشان این هست که ما . سرزمین میانه، موهاي بلند یه زن نشان اقتدار و اعتبار اون هست، اقتداري در حد استقالل اون

تونه به ما دستور بده؛ این که ما تهدیدي براي  عمل کنیم و این که هیچ کس نمی تونیم هرطور که دلمون خواست می
کنه و  گیري موهاش رو کوتاه نمی هیچ اعتراف. درست مثل شمشیر تو که به مردم همین چیزها رو میگه. همه هستیم

طنز آمیزه که ما از اونا کمتر خیلی . این مردم رو آزار میده، این که هیچ کس جرأت نداره ما رو به این کار وادار کنه
ما کارهاي ناخوش آیند اونا رو براشون انجام میدیم و با این حال . بینن آزادي داریم، با این حال اونا این قسمتش رو نمی

  ".هاي قدرتمون هستیم ما زندانی. آزاد نیستیم تا انتخاب کنیم که با زندگی خودمون چه کنیم

آوردند، با این  گیرها عشق را براي منفورترین مجرمان می نز آمیز است که اعترافکرد که این هم ط ریچارد فکر می
در همین مدت . کردند توانستند آن را براي کسانی بیاورند که آنان را به عنوان نزدیکترین افراد خود انتخاب می حال نمی

نست که چیز دیگري نیز هست که کیالن دا ریچارد می. ي گوشتی که ریچارد به او داده بود را خورد کیالن باقیمانده
  .کند آن را توضیح دهد سعی می

  ".کنم موهايِ بلند تو قشنگه، همین طور که هستن ازشون خوشم میاد من فکر می": ریچارد گفت

ها را به میان آتش انداخت و براي مدتی به آن نگاه کرد، بعد در حالی که  او استخوان ".ممنون". کیالن لبخندي زد
  ".و همچنین یه مطلبی هم درباره انتخاب کردن یه مرد وجود داره". نگشتانش را به هم میزد به آنها نگاه کردنوك ا

او به کنده تکیه داد و از حالت این . ریچارد تکه گوشت خودش را تمام کرد و استخوان را در میان آتش انداخت
  "انتخاب یه مرد؟ منظورت چیه؟". آمد جمله خوشش نمی

گیر  وقتی که یه اعتراف". خواست در میان آنها پناهگاهی بیابد کرد که گویی می ري به دستانش نگاه میکیالن جو
تونه هر مردي رو که بخواد  گیر می یه اعتراف. به سنی میرسه که بتونه مادر مناسبی باشه، باید یه مرد انتخاب کنه
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سرزمین میانه راه بیافته و دنبال پدر مناسبی براي دخترش تونه توي  گیر می اعتراف. انتخاب کنه، حتی یه مرد متأهل رو
  .هرچی که بخواد. بگرده، کسی که قوي باشه و شاید هم کسی که به چشم اون خوش تیپ بیاد

ي اون زن  خوان که انتخاب بشن، تا به وسیله ترسن، چون نمی گرده می گیري که دنبال مرد می مردها از اعتراف"
دونن که حق اعتراضی  همشون می. خوان شوهراشون یا برادراشون گرفته بشن ن چون نمیترس ها می زن. لمس بشن

گیر گرفته  خواد انتخاب بکنه، بایسته ممکنه به وسیله اون اعتراف گیري که می ندارن؛ و هر کسی که جلوي یه اعتراف
به خاطر این که از وقتی که باید گیر هستم و دوم  ترسن، اول به خاطر این که من مادر اعتراف مردم از من می. بشه

  ".مردي رو انتخاب کنم خیلی گذشته

ولی اگه تو به کسی عالقه داشته باشی، و اون هم به تو ". ریچارد هنوز لجوجانه به آرزوها و رویاهایش چسبیده بود
  "عالقه داشته باشه، چی؟

این . گیراي دیگه ندارن غیر از اعترافاي  گیرها هیچ دوست دیگه اعتراف". کیالن با ناراحتی سرش را تکان داد
کیالن  ".ترسن ي مردها از ما می همه. مند نمیشه گیر عالقه هیچ کس هرگز به یه اعتراف. قضیه هیچ مشکلی نیست

از دوران نوجوونی به ما یاد میدن که مردي که ما ". صدایش دوباره گرفت. دیگر نگفت که اکنون این یک مشکل بود
ولی نباید کسی باشه که ما . هایی رو که ما به دنیا میاریم قدرتمند باشن ید یه مرد قوي باشه، تا بچهکنیم با انتخاب می

  ".بین ما وجود نداره.... براي همینه که هیچ عاقبتی بین . بهش عالقه داشته باشیم، چون ما باید اون فرد رو نابود کنیم

  .کند و قدرت کیالن مبارزه می کرد که بر علیه کلمات ریچارد حس می "چرا؟.....ولی "

. توانست دردش را مخفی کند، چشمان سبزش پر از اشک شدند اش نمی کیالن رویش را برگرداند، چهره "...چون"
گیر قدرتش رو وارد اون مرد  گیر در برابر قدرتش آزاد میشه و اعتراف چون توي گیر و دار شهوت، مانع یه اعتراف"
گیر بهش  ن قصد رو نداشته باشه، و بعدش دیگه اون مرد شخصیتی نیست که اعترافکنه، اگرچه که اون زن ای می

اون مرد مال اون میشه . هیچ راهی. هیچ راهی براي زن نیست تا بتونه جلوي خودش رو از این کار بگیره. عالقه داشته
لی فقط به خاطر جادو، نه با مونه و گیر بهش عالقه داشته باهاش می اون شخصی که اعتراف. ولی نه به اون نوع سابق

ي خالی هست که  اون مرد دیگه فقط یه پوسته. خواد انتخاب خود اون مرد، و نه به خاطر این که خود اون مرد اینو می
گیري هم چین چیزي رو براي کسی که دوستش داره  هیچ اعتراف. کنه چیزي رو که زن توي اون قرار داده حفظ می

  .خواد نمی

از ترس . داشتن گیرها خودشون رو از مردها دور نگه می از وقتی که هرکسی یادش میاد اعترافبراي همینه که "
شیم، ولی این حقیقت نداره؛  با این که ما به عنوان افراد سنگدلی دیده می. مند بشن شون عالقه این که مبادا به یکی

گیرها مردهایی رو  بعضی اعتراف. ترسیم ي ما از چیزي که تماس ما به سر مردي که دوستش داریم میاره، می همه
با این . کنن که اصالً افراد بد یا منفوري هستن، براي این که با اینکارشون یه قلب مهربون رو خراب نکنن انتخاب می
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. کنن، ولی این روشی هست که اونا با این مسأله کنار میان و این هم حقشون هست که تعداد کمی چنین انتخابی می
ي ما اونو درك  همه. کنن گیرهاي دیگه به کسی که این طور مردش رو انتخاب کرده انتقاد نمی ز اعترافهیچ کدوم ا

  .کرد تا درك کند چشمان اشکبار کیالن به چشمان او نگریست، در حالی که نگاهش به او التماس می ".کنیم می

  .او هیچ دفاعی براي حمایت از قلبش نداشت ".....تونم من می....ولی"

خواستی پیش مادرت باشی ولی بجاش شوتا رو دیدي  براي من درست مثل همون هست که تو می. تونم من نمی"
کیالن گریه  "اینو درك میکنی؟. این فقط یه توهم از عشق بود. ولی اون مادرت نبود. که به نظر میومده مادرت هست

  "اي رو میاره؟ این براي تو هیچ خوشحالی واقعی". کرد می

  .قلبش در میان خاکسترها فرو رفت. شدند هاي ادراکش دود می حس کرد که امیدهاي دنیایش در میان شعلهریچارد 

گفت؟ اون موقع بود که تو فقط  ي ارواح، همون جا بود که شوتا دربارش می خونه": ریچارد با صدایی خشک پرسید
خواست  دایش کمی سردتر از آنچه که میلحن ص "یک نفس کشیدن تا استفاده از قدرتت بر علیه من فاصله داشتی؟

  .بود

. کرد از گریه کردنش جلوگیري کند لحن صدایش از هجوم احساسات شکست در حالی که کیالن سعی می "آره"
من قبالً هرگز به کسی این قدر عالقه نداشتم که به تو ". انگشتانش را در میان هم فرو برد ".م ریچاردمتأسفخیلی "

 ".دادم تقریباًاهمیت نمی. تقریباًفراموش کردم که چه کسی هستم. خواستم که با تو باشم یلی میخیلی خ. عالقه دارم
بینی که به چه راحتی  فهمی که قدرت من چقدر خطرناکه؟ می حاال می". هایش سرازیر شدند ها دوباره از گونه اشک
  ".رفتی از دست می ...تونستم تو رو نابود کنم؟ اگه تو اون موقع جلوي منو نگرفته بودي می

کرد، براي چیزي که کیالن بود، و براي این  ریچارد دردي را از بابت همدردي و شفقت نسبت به کیالن حس می
و همزمان درد ناشی از حس فقدان خودش را حس . توانست انجام دهد ي آن نمی حقیقت که کیالن هیچ کاري درباره

توانسته از آن او باشد یا به  براي از دست دادن نبوده، کیالن هرگز نمیکرد، اگرچه اکنون متوجه شده بود که چیزي  می
  .تمام اینها توهمی در ذهن خودش بوده. عبارت دقیقتر، او از آن کیالن باشد

چرا او نتوانسته بود گوش کند؟ . زِد سعی کرده بود تا به او هشدار دهد، سعی کرده بود تا او را از این درد حفظ کند
به آرامی . دانست چرا کرد که آن قدر باهوش است تا راهی بیابد؟ خودش می بود و فکر می ن قدر احمق میچرا باید ای

داد تا سعی کند که  مرتب آب دهانش را قورت می. هایش را نبیند ایستاد و به سمت آتش قدم برداشت تا کیالن اشک
  .بتواند حرف بزند

گیرها پسر به دنیا  ها؟ پس مردها چی؟ اعتراف همیشه زن؟ چرا »اون دختر«، »اون زن«چرا تو همش میگی "
  .ریچارد متوجه شد که صدایش مانند آن است که روي سنگ چنگ بکشند "نمیارن؟
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وقتی که . داد براي مدتی طوالنی کیالن جواب نداد و در این مدت ریچارد به صداي ترق و تروق آتش گوش می
کیالن نگاهش را باال آورد و دستانش را باال گرفت تا ریچارد به . گرداند کند رویش را به سمت او شنید کیالن گریه می
ي درخت تکیه داد، موهاي بلندش را از جلوي صورتش کنار  هنگامی که کیالن ایستاد، به کنده. او کمک کند که بایستد

  .اش جمع کرد هایش را روي سینه زد و دست

 ".آوردن ولی هنوز به دنیا میارن اون تعدادي که در گذشته به دنیا می نه به. گیرها هم پسر بدنیا میارن چرا، اعتراف"
بعضی وقتا . اونا به زمانی براي بازیابی قدرتشون نیاز ندارن. تره ولی قدرت توي پسرها قوي". گلویش را صاف کرد

  .ب شدناین اشتباهیه که جادوگرها مرتک. کنه قدرت براشون تبدیل به همه چیز میشه و اونا رو فاسد می

ها رو انتخاب کردن، ولی به این فکر نکردن که جادو چطور براي خودش زندگی  جادوگرا دقیقاً به همین خاطر زن"
  .بینی نکردن که قدرت چطور از نسلی به نسل بعد منتقل میشه و توي مردها بسیار متفاوت میشه اینو پیش. کنه می

به . ت شدن و حکومت ظالمانه و وحشتناکی رو به وجود آوردنگیر مرد، با هم همدس ها پیش، چند تا اعتراف مدت"
اون زمان یه چیزي شبیه االن با دارکن . ها بودن گیرها مسبب اون سال اون اعتراف. هاي سیاه میگن ها سال اون زمان
از اون . خیلی از جادوگرها هم کشته شدن. در نهایت جادوگرها تمام اونا رو تعقیب کردن و گرفتن و کشتن. رال بود

به هرحال تعداد زیادي از اونا کشته شده . ها عقب نشینی کردن زمان جادوگرها از تالش براي حکومت بر سرزمین
ولی دیگه توي کار . کنن که به مردم خدمت کنن، تا هرجا که بتونن کمک کنن در عوض حاال اونا فقط سعی می. بودن
  ".اونا درس خیلی تلخی رو یاد گرفته بودن. ابی داشته باشنالبته اگه بتونن و انتخ. کنن ها دخالت نمی حاکم

بنا به دالیلی، به رحم و شفقت منحصر به فرد یه زن ": کیالن به پایین، دور از چشمان ریچارد نگاه کرد و ادامه داد
جادوگرها دلیل اینو . ي اون آزاد بود تا بشه از سلطه و نفوذ ویرانگر و فاسد کننده. نیاز هست تا بشه قدرت رو کنترل کرد

اون باید فرد مناسب باشه، کسی که به وسیله یه جادوگر پیدا شده، . مونه این درست مثل جستجوگر می. دونن نمی
براي همین زِد اون قدر از شوراي سرزمین میانه عصبانی بود . کنه وگرنه از قدرت براي مقاصد فساد انگیز استفاده می

تونن حس  گیرهاي مرد، همشون نه، ولی بیشترشون، نمی اعتراف. گرفته بودن که قدرت انتخاب جستجوگر رو ازش
کیالن نگاه  ".اونا قدرت اینو ندارن که وقتی الزمه نیروشون رو عقب نگه دارن. تعادلشون رو با وجود قدرت حفظ کنن

  .کوتاهی به ریچارد انداخت

. کردن ز قدرتشون براي گرفتن اون استفاده میخواستن، به سادگی ا گیرها یه زنی رو می وقتی که اون اعتراف"
طبق . کردن نداشتن اونا هیچ محدودیتی نداشتن، هیچ حس مسئولیتی در قبال کاري که می. هاي زیادي رو گرفتن زن

. ها دوام آورد حکومت اونا سال. هاي سیاه یه شب طوالنی از ترس و وحشت بوده اون چیزایی که براي من گفتن، سال
رانی رو کشتن، تا مانع پخش  اونا باالخره تمام فرزندان ناشی از این شهوت. ها رو بکشن جبور شدن خیلیجادوگرها م

این که بگیم جادوگرها از این امر ناراضی بودن حتی نزدیک به واقعیت . شدن این قدرت و کنترل ناپذیر بودنش بشن
  ".هم نیست
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  "گیر پسري به دنیا میاره چه اتفاقی میافته؟ ه؟ وقتی یه اعترافخوب حاال چه اتفاقی میافت": ریچارد محتاطانه پرسید

  .کیالن دوباره گلویش را صاف کرد و بغضش را فرو برد

جایی   گیري به دنیا میاد، اون پسر رو میارن به یه جاي مخصوص توي مرکز آیدیندریل، وقتی یه پسر براي اعتراف"
به وضوح برایش سخت بود که در این باره به . را جابه جا کرد کیالن وزنش ".که مادرش اونو روي یه سنگ میزاره

ریچارد دست نرم او را در میان دو دستش گرفت و با انگشتان شصتش پشت دست او را نوازش داد، با . ریچارد بگوید
تم، همون طور که بهت گف". کرد که حق ندارد به این شکل خودمانی او را لمس کند این که براي اولین بار حس می
توانست لرزش دستان  ریچارد می ".گیر لمس میشه هر کاري که اون بگه رو انجام میده مردي که به وسیله یه اعتراف

اون .... و شوهر هم.... ي مادر هست رو انجام بده مادر به شوهرش دستور میده که اون کاري که وظیفه". او را حس کند
  ".و روي دوطرف میله پا میزاره......و....یه میله رو روي گلوي نوزاد میزاره

هر نوزاد ". ریچارد دست او را رها کرد و انگشتان هر دو دستش را در میان موهایش فرو برد، به سمت آتش چرخید
  "پسري رو؟

نمیشه هیچ ریسکی صورت بگیره که یه ". توانست بشنود تایید کرد کیالن با صدایی که او به سختی می ".آره"
ه بمونه، چون ممکنه اون کسی باشه که نتونه قدرت رو کنترل کنه و از قدرت براي به دست آوردن گیر مرد زند اعتراف

گیرهاي دیگه با  جادوگرها و اعتراف. هاي سیاه رو دوباره برگردونه تسلط و حکومت براي خودش استفاده کنه و سال
باشه هر کاري که از دستشون بر بیاد براي  گیري رو که حامله باشه زیر نظر دارن، و اگر که بچه پسر دقت هر اعتراف

  .صدایش به آرامی محو شد "... دلداري دادن به اون انجام میدن، و براي همین باید 

دومین چیزي که در دنیا بیش از همه از آن متنفر است . ریچارد به ناگاه متوجه شد که از سرزمین میانه متنفر است
براي اولین بار . ر این که حسش نسبت به دارکن رال مقام اول را گرفته استسرزمین میانه است و آن هم فقط به خاط

آرزو داشت که بتواند به آنجا . خواستند تا بدون جادو در آن زندگی کنند متوجه شد که چرا ساکنین وِستلند جایی را می
تلند تنگ شده چشمانش پر هاي هار هنگامی که به یادش آمد چقدر دلش براي جنگل. برگردد، از هر جادویی دور شود

شکی نبود . با خودش عهد کرد که اگر رال را متوقف کرد، پی گیر این مسأله باشد که مرز دوباره برپا شود. از اشک شد
و . خواسته از سرزمین میانه دور باشد کرد که چرا زِد هم می ریچارد اکنون درك می. کرد که زِد در این کار کمک می

  .تا زمانی که زنده باشد. احیا شود، ریچارد در آن طرفش خواهد بود هنگامی که مرز دوباره

  .کرد او آن را نابود می. داد او شمشیر حقیقت را پس نمی. ي شمشیر در میان بود ولی قبل از آن، مسأله

نو از خواستم که ای من نمی. ممنونم کیالن، به خاطر این که به من گفتی". ریچارد خود را وادار کرد تا حرف بزند
همیشه متوقف کردن رال را آغاز زندگی خود . شود کرد که دنیایش در نیستی محو می حس می ".اي بشنوم کس دیگه

اکنون متوقف کردن رال یک پایان . پذیر بود رفت و هرچیزي برایش امکان اي که از آنجا به بعد پیش می دید؛ نقطه می
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دیگر چیزي بعد از آن نبود، تمام چیزهایی که بعد از آن بودند، مرده . بود نه تنها براي رال، بلکه براي او نیز پایان. بود
گشت، به  هاي هارتلند بازمی گرفت، به جنگل کرد و کیالن در جاي امنی قرار می وقتی که او رال را متوقف می. بودند

  .شد تنهایی، و زندگیش دیگر تمام می

خواي که من برم، لطفاً از  ریچارد، اگه تو می". کند میتوانست صداي کیالن را بشنود که پشت سرش گریه  می
  ".گیر بهش عادت داره این چیزیه که یه اعتراف. کنم من درك می. گفتنش نترس

بغض در گلویش را به . اي به آتش در حال مرگ در مقابل پایش نگاه کرد و چشمانش را محکم بست ریچارد دقیقه
نشست، درد در میان  اش بعد از تقال براي نفس کشیدن فرو می ر حالی که سینهد. ها را عقب راند زور عقب نشاند، اشک

  .سوخت آن می

  ".... براي ما... که ما بتونیم... کنم، کیالن، هیچ راهی وجود داره؟ هر راهی که باشه خواهش می": ریچارد پرسید

  ".نه": کیالن با ناله گفت

  .براي او از دست رفته بودهمه چیز . ریچارد دستان لرزانش را به هم مالید

  "تونیم دوست باشیم؟ کیالن، هیچ قانونی یا دستوري یا چیزي وجود داره که بگه ما نمی": باالخره با زحمت گفت

  ".نه". اي ناله مانند جواب داد کیالن با گریه

واقعاً یه دوست به االن ": کنان گفت زمزمه. ریچارد با بی حسی به سمت او چرخید و دستانش را اطراف او قرار داد
  ".خوره دردم می

تونم چیزي  ولی نمی". اش گریه کرد کیالن نیز در مقابل او را در آغوش گرفته و روي سینه ".منم همین طور"
  ".بیش از این باشم

  ".... ولی کیالن، من عاشق.... میدونم، ": اش به پایین جاري بودند گفت ها از گونه ریچارد در حالی که اشک

کنم ریچارد، هرگز  خواهش می". او گریست ".اینو نگو". نگشتانش را روي لبان او گذاشت تا ساکتش کندکیالن ا
  ".اینو نگو

توانست مانع او شود تا آن را در ذهنش  توانست جلوي او را بگیرد تا این را بلند بلند بگوید، ولی نمی کیالن می
  .بگوید

یست و ریچارد به یاد زمانی افتاد که در کاج خودرو بودند، بعد از آنکه گر کیالن خود را به او چسباند، بی اختیار می
براي اولین بار با هم آشنا شده بودند و دنیاي مردگان تقریباًکیالن را بازپس گرفته بود؛ کیالن آن موقع به او چسبیده 
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دانست  اکنون می. در آغوش بگیردبود و ریچارد در آن زمان با خود فکر کرده بود که کیالن عادت نداشته تا کسی او را 
  .اش را روي سر کیالن گذاشت او گونه. چرا

تو هنوز براي خودت مردي انتخاب ". ي کوچکی از خشمش در میان خاکسترهاي امیدش شعله کشید شعله
  "نکردي؟

وز بشیم، و ولی اگه ما پیر. االن چیزاي مهمتري براي نگرانی وجود داره". کیالن سرش را به نشانه نفی تکان داد
  ".بعدش باید این کارو بکنم....منم زنده بمونم

  ".یه قولی رو به من بده"

  ".اگه بتونم"

به من قول بده که اونو ". گلویش به قدري داغ بود که مجبور شد دوبار آب دهانش را فرو ببلعد تا بتواند حرف بزند
  ".که اون کی هستخوام بدونم  نمی. انتخاب نکنی تا این که من برگردم به وِستلند

. زدند انگشتانش محکمتر به پیراهن او چنگ می. گریست اختیار می اي را بی کیالن قبل از این که جواب دهد، دقیقه
  ".قول میدم"

کرد کنترل خودش را بدست آورد و با  بعد از مدتی که ایستاده بود و کیالن را در آغوش گرفته بود و سعی می
  ".ي یه چیز اشتباه کردي تو درباره". بخندي زدسیاهی مبارزه کند، به زور ل

  "و اون چیز چیه؟"

گیر دستور  من به خود مادر اعتراف. کنی اشتباه می. گیر دستور بده تونه به یه اعتراف گفتی که هیچ مردي نمی"
  ".کنم میي خودت به عنوان راهنماي خودم ابقا  من تو رو توي وظیفه. تو قسم خوردي که از من محافظت کنی. میدم

تبریک میگم، تو اولین مردي . ظاهراً درست میگی". ي او انجام داد اي کوتاه و دردناك روي سینه کیالن خنده
  "و حاال ارباب من به راهنماش چه دستوري میده؟. هستی که تابه حال این کارو انجام داده

و این که ما . نکنه؛ من بهش احتیاج دارم ي پایان دادن به زندگیش براي من دردسر ایجاد این که اون دیگه درباره"
  ".رو قبل از رال به ملکه و جعبه برسونه، و بعدش ما رو با امنیت از اون جا دور کنه

کیالن از او جدا شد،  ".امر، امرِ شماست، ارباب من". ي او به معناي تأیید حرکت داد کیالن سرش را روي سینه
چطوره که تو همیشه ". خندید آنها را فشرد هایش می ی که از میان اشکدستانش را روي بازوي او گذاشت و در حال

  "تونی باعث بشی من حس بهتري پیدا کنم، حتی توي بدترین لحظات زندگیم؟ می
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من ". اش را باال انداخت، خودش را وادار کرد تا براي او لبخندي بزند، اگرچه از درون در حال مردن بود ریچارد شانه
  .خواست بیش از این بگوید، ولی صدایش او را یاري نکرد می ".تونم هر کاري رو بکنم یم. جستجوگر هستم

تو یه فرد استثنایی ": او زمزمه کرد. داد، لبخندش وسیعتر شد در حالی که کیالن سرش را به طرفین تکان می
  ".هستی، ریچارد سایفر

  .کرد که تنها باشد تا بتواند گریه کند ریچارد تنها آرزو می
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  فصل سی و پنجم

  

هاي کوچکی از خاك را به روي بقایاي آتشِ در حال خاموش شدن هل داد و تنها گرماي  اش توده ریچارد با چکمه
شد و بادي تند از سمت  آسمان با رنگ آبی روشن و سرد، روشن می. موجود در صبحگاه سرد، روزي جدید را خفه کرد

ي دیگرش چوبی افتاده بود که  کنار چکمه. وزید اد از سمت پشتشان میخوب حداقل ب: با خود فکر کرد که. غرب وزید
اي که  خرگوشی که خودش گرفته بوده، آن هم با تله. کیالن از آن به عنوان سیخ استفاده کرده بود تا خرگوش را بپزد

  .ریچارد به او یاد داده بود

و، یک راهنماي جنگل، به کیالن چیزهایی شود، فکر این که ا با این فکر حس کرد که صورتش از خجالت سرخ می
ها در برابرش  ي خود کیالن ملکه کسی که به گفته. فردي مهمتر از یک ملکه. گیر به مادر اعتراف. مثل این را بیاموزد

کرد  ریچارد فکر می. گیر مادر اعتراف. کرد ریچارد بیش از همیشه در تمام عمرش احساس حماقت می. کنند تعظیم می
  .کرد ی است؟ زِد سعی کرده بود به او هشدار دهد، کاش که به آن توجه میکه چه کس

با این که . به برادرش فکر کرد، به دوستانش زِد و چیس. حس پوچی و بیهودگی نزدیک بود او را در خود فرو ببرد
. ش را روي دوشش انداختا کیالن را نگاه کرد که کوله. کرد، حداقل ریچارد آنها را داشت وجود آنها این خأل را پر نمی

کیالن در . گیرهاي دیگر، مرده بودند با خود فکر کرد که کیالن هیچ کس را ندارد؛ این که تنها دوستانش، همان اعتراف
جا در اطرافش مردمی بودند که او سعی داشت نجاتشان دهد، کسانی که از  دنیا تنها بود، در سرزمین میانه تنها بود، همه

خواستند او را بکشند، یا حتی بالي بدتري به  جا در اطرافش دشمنانی بودند که می نفرت داشتند و همه ترسیدند و  او می
  .سرش آورند، و او حتی جادوگر خودش را هم نداشت تا از او محافظت کند

 ریچارد حتی. چون ریچارد تنها دوست او بود. ترسیده تا به ریچارد بگوید ریچارد درك کرد که چرا کیالن می
توانست باشد یک دوست براي  اگر تنها چیزي که می. کرد که فقط به فکر خودش بوده احساس حماقت بیشتري می
  .شد حتی اگر این دوستی باعث مرگش می. شد کیالن بود، پس او همان می

  ".حتماً خیلی سخت بوده که به من بگی": کرد گفت ریچارد درحالی که شمشیر را روي کمرش تنظیم می

ي آرامی برگشته  صورتش باري دیگر به همان چهره. هاي باد سرد دور خودش کشید ردایش را در برابر وزشکیالن 
توانست آثاري از درد را  داد، به استثناي این که حاال با شناختی که ریچارد از او داشت می بود که هیچ چیز را نشان نمی

  ".کشتم تر بود اگه خودمو می راحت". در آن ببیند

کنجکاو بود که اگر کیالن از اول . د او را تماشا کرد که چرخید و به راه افتاد، بعد خودش دنبال او حرکت کردریچار
بود؟ اگر کیالن قبل از این که ریچارد او را بشناسد به او گفته بود، آیا او هم  به او گفته بود، آیا هنوز هم با کیالن می
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ترسید زودتر از این  هد نزدیک کیالن بماند؟ شاید کیالن حق داشت که میترسید که نخوا مانند دیگر مردم آن قدر می
  .کرد اما از آن طرف اگر گفته بود، ریچارد از حسی که اکنون داشت، نجات پیدا می. به او بگوید

نزدیک ظهر به تقاطعی در مسیر رسیدند، جایی که با سنگی به بزرگی یک و نیم برابر ریچارد عالمت گذاري شده 
  .کاري شده بودند بررسی کرد ریچارد متوقف شد و عالئمی را که روي سطح صیقلی سنگ، کنده. بود

  "معنی اینا چیه؟"

اینا جهت روستاها و شهراي ": کرد، گفت هایش آنها را گرم می هایش به زیر بغل کیالن در حالی که با مالیدن دست
خوایم که از مردم دور بمونیم این  اگه می". اره کردبا سرش به یک مسیر اش ".شون رو نشون میدن مختلف و فاصله
  ".مسیر بهترینه

  "چقدر فاصله داره؟"

کنم، نه این مسیرایی که به  هاي بین شهرها سفر می من معموالً از جاده". کیالن دوباره نگاهی به سنگ انداخت
زنم که یه  و میگه، اما حدس میها ر ده، فقط مال جاده سنگ مسافت مسیرها رو نشون نمی. شه ندرت توشون سفر می
  ".چند روز دیگه راه باشه

  "هیچ شهري این نزدیکی هست؟". ي شمشیرش ضرب گرفت ریچارد با انگشتانش روي دسته

  "چطور مگه؟. فاصله داریم 1ما حدود یکی دو ساعت با هومرز میل". کیالن با تکان سرش جواب مثبت داد

  ".جویی کنیم رفهتونستیم توي زمان ص اگه اسب داشتیم می"

هومرز میل یه شهر الوار بري ". اي آن را ببیند تواند به گونه کیالن نگاهی به مسیر منتهی به شهر انداخت، گویی می
هاي  من شنیدم که دل. اونا باید اسباي زیادي داشته باشن، ولی ممکنه این فکر خوبی نباشه. هست، یه کارگاه الوار بري

  ".هاراست اونا همراه با دي

من یه مقدار نقره دارم، و . کنیم جویی می چرا نریم یه نگاهی بندازیم؛ اگه اسب داشته باشیم حداقل یه روز صرفه"
  ".شاید بتونیم چندتا اسب بخریم. یکی دوتا تیکه طال

اما به خودت جرأت نده که چیزي از طال یا . فکر کنم که اگه مراقب باشیم، بتونیم بریم و یه نگاهی بندازیم"
اینا آرم وِستلند رو دارن و این مردم هم هرکسی که از سمت غربی مرز اومده باشه به نگاه یه . هات رو دربیاري نقره

  ".ها و خرافات به خاطر داستان. بینن تهدید می

                                                           
1 Homers Mill 
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  "خوب، پس چطور باید اسب بدست بیاریم؟ بدزدیمشون؟"

من فقط کافیه . گیر هستی راه مادر اعترافبه این زودي یادت رفت؟ تو هم". کیالن یک ابرویش را باال برد
  ".درخواست کنم

  ".بریم یه نگاهی بندازیم". اي خالی پوشاند ریچارد با نهایت توان نارضاتیش را با چهره

کشی و  بنا شده بود و ترسیمی از قدرت مورد نیاز براي اره 1ي کالیسیدرین ي رودخانه هومرز میل درست در حاشیه
انشعابات فرعی از رودخانه، مانند . اي و گل آلود بود ها و الوارهاي موجود در آب قهوه ي کُندهحمل و نقل مناسب برا

ها بیش از هر  ي کارگاه هاي شُل و وارفته کردند و ساختمان هاي کار عبور می مارهایی پر پیچ و خم از میان محوطه
دیف ردیف زیر سقف انبارهاي بدون درب چیده هاي انبار شده، ر هاي تخته دسته. خوردند ساختمان دیگري به چشم می

هاي کرجی بودند تا آنها را از  هاي برزنتی قرار گرفته بودند و منتظر قایق شده بودند و حتی مقداري بیشتر نیز زیر پارچه
ي  هها نزدیک به هم در دامن خانه. هایی که آنها را از جاده منتقل کند مسیر رودخانه منتقل کرده و یا منتظر درشکه

هایی موقت به وجود آمده و بعد  رسیدند که گویی به عنوان پناهگاه اي در باالي شهر قرار گرفته بودند و به نظر می تپه
  .ها از روي ناچاري و بیچارگی تبدیل به منازلی دائمی شده بودند از گذشت سال

   ها شهر ساکت بود، خیابان. دارددانستند که یک جاي کار مشکل  ي دور، ریچارد و کیالن هردو می حتی از فاصله
   ها ها و خیابان ها، کارگاه ها و اسکله باید مردم در مغازه. بود تمام شهر باید از فعالیت و جنب و جوش زنده می. خالی بودند
در شهر در سکوت فرو رفته بود، به جز صداي چند برزنت که . خوردند، اما هیچ اثري از حیوان یا انسان نبود به چشم می
  .کردند ها جیرجیر کرده یا تق و توق می زدند و چند تابلوي چوبی که بر روي کارگاه باد پر پر می

ها و تق و توق تابلوها آورد؛ با  ي کافی نزدیک شدند، باد با خود چیزي غیر از صداي پرپر برزنت وقتی که به اندازه
  .فش آزاد باشدریچارد چک کرد که شمشیرش در غال. خود بود متعفن مرگ را آورد

اي از زیر آنها روان شده  جا پخش شده بود و شیره هاي باد کرده و متورم، تقریباًنزدیک به متالشی شدن، همه جنازه
ها افتاده بودند، مانند  ها در گوشه و کنار ساختمان مرده. کرد هاي بی شماري از مگس را به خود جذب می بود که دسته

هاي شکسته  ها با نیزه بیشترشان جراحات مخوفی داشتند؛ بعضی. شوند د دسته دسته میهاي پاییزي که با وزش با برگ
ها به طرف داخل خرد شده و شکسته بودند و با  درب. رسید سکوت آنجا به نظر زنده می. به سیخ کشیده شده بودند

رد شده از لوازم خانگی در  هاي نامناسبی از یک لوال آویزان بودند یا این که به همراه وسائل دیگر و تکه زاویه هاي خُ
رد شده بودند هاي تمام ساختمان پنجره. پخش بودند   ها کف خیابان هاي  ها چیزي بیش از کپه بعضی ساختمان. ها خُ

ریچارد و کیالن هردو ردایشان را روي بینی . هاي باقی مانده نبودند سردي از تیرهاي سوخته و زغال شده و قلوه سنگ

                                                           
1 Callisidrin 
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افتاد، خود را از بوي تعفن محفوظ نگه  ها می کردند درحالی که چشمانشان به مرده ه بودند و سعی میو دهانشان گرفت
  .دارند

  "رال؟": ریچارد از کیالن پرسید

این یه . کشه این روشی نیست که رال می. نه". ي متفاوتی را از دور بررسی کرد هاي بر زمین افتاده کیالن جنازه
  ".جنگ بوده

  ".شتر یه قتل عام میادبه نظر من بی"

. کشه اون شکلی میشه هاي بین مردم لجنزار رو یادت میاد؟ وقتی رال می مرده". کیالن با تکان سرش موافقت کرد
  ".کنه این فرق می. همیشه همون شکله

جبور گه گاهی م. ها و دور از وسط خیابان باقی ماندند آن دو با هم از میان شهر عبور کردند و نزدیک به ساختمان
اي به غارت رفته بود و هر آنچه که به یغما برده نشده بود، نابود  هر مغازه. بودند از روي خون بسته شده قدم بردارند

هاي تیره بر روي همه جایش، مانند فرشی در عرض خیابان باز  ي آبی روشن با لکه اي یک توپ پارچه از مغازه. شده بود
. ون پرتاب شده چون صاحبش در هنگام مرگش آن را خراب و لکّی کرده بودشده بود، گویی از داخل مغازه به بیر

  .روي دیوار یک ساختمان پیغامی با خون نوشته شده بود. کیالن آستین ریچارد را کشید و اشاره کرد

  .کنند ي کسانی که در مقابل وِستلند مقاومت می مرگ بر همه

  "کنی معناي این چیه؟ فکر می": ت صدایش را بشوند، گفتها ممکن اس کیالن زمزمه کنان، چنان که گویی مرده

رّه کرده بود خیره شد او دوباره راه افتاد و  ".تونم حدس بزنم حتی نمی". ریچارد به کلماتی که قطرات خون از آن شُ
  .دو بار رویش را برگرداند تا به کلماتی که روي دیوار بودند اخم کند

ارابه تا نیمه از لوازم خانگی کوچک و لباس . ود توجه ریچارد را به خود جلب کرداي که جلوي یک انبار آذوقه ب ارابه
کسانی . ریچارد نگاهی کوتاه با کیالن رد و بدل کرد. تکاند ي کوچک را می هاي چند لباس زنانه پر شده بود و باد آستین

  .کنندشدند تا آنجا را ترك  رسید که آماده می زنده باقی مانده بودند و به نظر می

هاي نور  ستون. اي کم پشت سرش بود ریچارد با احتیاط از چهارچوب خالی درب انبار عبور کرد و کیالن با فاصله
کردند و روي  هایی را در گرد و غبار داخل ساختمان ایجاد می آمدند، استوانه خورشید که از در و پنجره به داخل می

ریچارد داخل چهارچوب در یک طرف ایستاد و . افتادند شده می هاي شکسته ي حبوبات و بشکه هاي پاره شده گونی
اي در میان گرد و خاك وجود داشتند  ردپاهاي تازه. کیالن در طرف دیگرش، تا این که چشمانش به تاریکی عادت کرد
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ما ي شمشیرش را در دست گرفت ا قبضه. چشمانش ردپاها را تا پشت پیشخوان تعقیب کرد. که بیشترشان کوچک بودند
  .لرزیدند پشت آن مردمی کنار هم جمع شده بودند و می. آن را نکشید و به سمت پیشخوان جلو رفت

  ".زنم، بیاین بیرون من به شما آسیبی نمی": ریچارد با صدایی مالیم گفت

تو یه سرباز از ارتش صلح مردمی که اومدي اینجا به ما کمک ". صداي زنی از پشت پیشخوان به گوش رسید
  "کنی؟

  ".شدیم فقط مسافریم که از اینجا رد می.... نه، ما ": کیالن گفت. ریچارد و کیالن به هم اخمی کردند

لباس . زنی با صورتی کثیف که آثار اشک بر آن باقی بود و موهاي کوتاه، تیره و درهم و آشفته سرش را باال آورد
لبان زن . ي شمشیرش برداشت تا او را نترساندریچارد دستش را از رو. اي رنگش پاره و نامرتب بود ي قهوه ژنده
آنها شش . زن به دیگران اشاره کرد تا بیرون بیایند. زد احساسش در نور کم پلک می لرزید و چشمان خالی و بی می

ها با سماجت به دو زن  وقتی که بیرون آمدند، بچه. و یک زن دیگر و یک پیرمرد) پنج دختر و یک پسر(کودك بودند 
چشمانشان درشت شده . سه بزرگسال نگاه کوتاهی به ریچارد انداختند و بعد آشکارا به کیالن خیره شدند. ودندچسبیده ب

ریچارد با گیجی اخم کرد؛ بعد متوجه شد که آنها به چه چیزي خیره . بود و همگی باهم به طرف دیوار عقب رفتند
  .به موهاي کیالن. اند شده

ها در  د، سرشان را خم کردند و هرکدامشان نگاهش به زمین دوخته شده بود؛ بچهسه بزرگسال روي زانوانشان افتادن
کیالن نگاهی کوتاه از پهلوي چشم به ریچارد انداخت و سریعاً با . ها مخفی کردند هایشان را در دامن زن سکوت صورت

هاي از روي  توانستند اشاره میآنها نگاهشان روي زمین دوخته شده بود و ن. دستانش به آنها اشاره کرد که بلند شوند
  .عصبانیت کیالن را ببینند

  ".بلند شید. بلند شید، نیازي به این کار نیست": کیالن گفت

کرد تا روي پاهایشان  به دستان کیالن نگاه کردند که آنها را تشویق می. آنها با سردرگمی سرشان را باال آوردند
  .با اکراه زیاد اطاعت کردند. بایستند

گیر، ما  ما رو ببخشید، مادر اعتراف. گیر هرجور شما دستور بدید، مادر اعتراف": با صدایی لرزان گفتیک زن 
کیالن  "....ما رو ببخشید که. ما رو ببخشید، ما فقط آدماي معمولی هستیم. نشناختیم......شما رو از روي لباساتون....اول

  "اسمت چیه؟". با مهربانی حرف او را قطع کرد

  ".گیر من رِجینا کالرك هستم، مادر اعتراف". مر دوال شد و تعظیمی جانانه کرد و همانطور ماندزن از ک

  "رجینا، اینجا چه اتفاقی افتاده؟". ي زن را گرفت و او را راست کرد کیالن شانه
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ریچارد در کیالن به . لرزید نگاهی خائفانه به ریچارد انداخت چشمان رجینا پر از اشک شد و درحالی که لبانش می
  .پشت سرش نگاه کرد

  "ها رو ببري بیرون؟ ریچارد، چطوره تو پیرمرد و بچه": به نرمی گفت

ریچارد بازوي پیرمرد کمر خمیده . خواست در حضور او حرفی بزند ریچارد درك کرد؛ زن آن قدر ترسیده بود که نمی
و نفر از دختران کوچکتر حاضر نشدند که دامن د. ها را به بیرون هدایت کرد را براي کمک گرفت و چهار نفر از بچه

  .زنان را رها کنند، ولی کیالن با تکان سرش به ریچارد فهماند که اشکالی ندارد

. ها بود ي بیرون در نشستند، نگاهشان خالی و در دور دست اي به هم چسبیده بودند و روي پله چهار کودك در دسته
هایی زیر چشمی  کردند، مگر با نگاه دادند یا حتی به او نگاه نمی کدام جواب نمی پرسید، هیچ وقتی ریچارد نام آنها را می

وقتی ریچارد نام پیرمرد را پرسید، او تنها بدون . تر نشده باشد و وحشت زده تا مطمئن شوند که ریچارد به آنها نزدیک
  .هدفی به جلو خیره شد

  "فتاده؟تونی بگی اینجا چه اتفاقی ا می": ریچارد از او پرسید

  "....ها وستلندي". نگاه کرد، درشت شد   ها چشمان پیرمرد درحالی که به خیابان

ترسید بیش از این به او فشار آورد، تصمیم گرفت  ریچارد که می. اشک در چشمانش جمع شد و چیز دیگري نگفت
تعارف کرد، ولی مرد او را  اش درآورد و به پیرمرد اي گوشت خشک شده از کوله تکه. که دست از سر پیرمرد بردارد

ها تعارف کرد، آنها با نزدیک شدن دست ریچارد خود را عقب  وقتی که همان گوشت را به سمت بچه. نادیده گرفت
دختر بزرگتر که دیگر نزدیک به بزرگسالی بود چنان به او نگاه . اش گذاشت ریچارد گوشت را دوباره در کوله. کشیدند می
ریچارد تابه حال کسی را ندیده بود که این . ي آنان را همان جا بکشد یا بخورد خواهد همه میکرد که گویی ریچارد  می

اش را با آنها حفظ کرد و  ها را بیش از این بترساند، فاصله خواست دختر یا باقی بچه او که نمی. قدر ترسیده باشد
آنها به نظر . زند ی به آنها دست هم نمیزند یا حت اي نمی لبخندي اطمینان بخش زد و قول داد که به آنها صدمه

کرد و آرزو  گشت، احساس ناراحتی می ریچارد هر از چندي به سمت در برمی. رسید که حرفش را باور کرده باشند نمی
  .داشت که کیالن بیرون بیاید

. ه شده باشداش نقابی محکم از آرامش بود، مانند فنري که به شدت فشرد باالخره کیالن آمد، درحالی که چهره
کیالن بازوي ریچارد را . پیرمرد همان جایی که بود ماند. ها دویدند و به داخل ساختمان رفتند ریچارد ایستاد و بچه

  .گرفت و او را کمی دورتر برد

هیچ اسبی ": کرد و گفت گشتند، کیالن فقط جلویش را نگاه می درحالی که از همان راهی که آمده بودند، برمی
  ".ها دور بمونیم و توي مسیراي کم رفت و آمدتر بمونیم کنم بهتر باشه که از جاده فکر می .اینجا نیست
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  "اینجا چی شده؟". اش نگاهی به عقب انداخت از روي شانه "کیالن، چه خبر شده؟"

ي  مرگ بر همه. کردند، کیالن نگاهی خیره به آن انداخت درحالی که از کنار پیغام خونین روي دیوار عبور می
  .کنند کسانی که در مقابل وِستلند مقاومت می

غین اومدن و به مردم درباره" اونا گَه گاه میان و به شوراهاي شهرها درمورد . ي شکوه و جالل دارکن رال گفتن مبلّ
ي  ي محبت و عالقه به همه درباره. ها حاکم بشه اونا به دست میارن ي سرزمین هارا بر همه چیزایی میگن که وقتی دي

  ".ال به مردم میگنر

  "!مزخرفه": ریچارد با خشونت زمزمه کرد

جاب شدن" هارا اعالم  ي اونا موافقت کردن که شهر رو یکی از قلمروهاي دي همه. با این وجود مردم هورنرز میل م
ی راحت ارتش صلح مردم وارد شهر شده، با همه کس در نهایت احترام رفتار کرده، از تاجرها اجناس خریده و خیل. کنن

ها درست از آب در  حرف مبلّغ". ها بود اشاره کرد هاي الواري که زیر برزنت کیالن به ردیف ".طال و نقره خرج کرده
براي ساختن شهرهاي جدیدي که مردم بتونن توشون با کامیابی و . یه عالمه الوار. اومد، سفارش الوار فرستاده شد

  ".ی کننموفقیت در پرتو درخشان حکومت پدر رال زندگ

  "بعدش چی؟". ریچارد با شگفتی سرش را به طرفین تکان داد

مردم . کار براي پدر رال. تونستن از پسش بربیان خبرا پخش شد؛ اینجا اونقدر کار ایجاد شد که مردم شهر نمی"
ها به مردم  مبلغي اینا پیش میرفته،  در مدتی که همه. ي سفارش الوارها کار کنن بیشتري به اینجا اومدن تا براي تهیه

  ".تهدید براي پدر رال از وِستلند. ي تهدید براي اونا از جانب وِستلند گفتن درباره

  "!از وِستلند". شد ریچارد باورش نمی

بعد ارتش صلح مردم از اینجا رفته و گفته که به اونا نیاز بوده تا با نیروهاي ". کیالن با تکان سرش تأیید کرد
مردم التماس کردن که تعدادي از . هارا بستن حمایت کنن اي که پیمان اتحاد با دي رهاي دیگهوستلند بجنگن، تا از شه

  ".ي کوچیک باقی موندن در عوض وفاداري و سرسپردگیشون یه دسته. سربازا باقی بمونن تا از اونا محافظت کنن

اش نگاهی آشفته و متحیر به  انهریچارد کیالن را به سمت مسیر مقابلشان هدایت کرد و براي آخرین بار از روي ش
  "پس این ارتش رال نبوده که این کارو کرده؟". پشت سر انداخت

اونا . نه". ي کافی عریض بود، بنابراین کیالن صبر کرد تا ریچارد به کنارش برسد و بعد راه افتاد مسیر به اندازه
لوع خورشید، یه واحد نظامی از ارتش بعد حدود یه هفته قبل موقع ط. گفتن که براي یه مدت همه چی خوب بود

بعد از اون شروع به وحشیگري کردن، بدون هیچ . ها رو تا آخرین نفر کشتن هارایی ي دي وِستلند وارد شدن و دسته
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کردن، فریاد میزدن که این  همون طور که سربازاي وِستلندي کشتار می. هدفی مردم رو کشتن و شهر رو چپاول کردن
  ".تا قبل از غروب آفتاب اونا رفته بودن. رال باشه، کسی که در مقابل وِستلند مقاومت کنه سزاي کسیه که تابع

  .اش را گرفت و او را چرخاند تا با خود رو در رو کند ریچارد یک مشت از پیراهن کیالن بر روي شانه

  "!اونا بوده باشن امکان نداره! این کار اونا نبوده! کنن ها این کارو نمی وِستلندي! این حقیقت نداره"

من فقط دارم بهت چیزي رو میگم که . ریچارد، من که نگفتم این حقیقت داره". کیالن با حیرت چند بار پلک زد
  ".به من گفتن، چیزي که مردم اونجا باور دارن

ي نتوانست جلو. ریچارد مشتش را از پیراهن او رها کرد درحالی که صورتش دلیل دومی نیز براي سرخ شدن داشت
شروع به چرخیدن کرد تا رویش را به  ".هیچ ارتش وستلندي این کارو نکرده": خودش را بگیرد که این را اضافه نکند

  .سمت مسیر برگرداند ولی کیالن بازویش را گرفت و او را متوقف کرد

  ".اون آخر ماجرا نبود"

با تکان سرش موافقت کرد که . بشنود خواهد که آخر ماجرا را دانست اصالً نمی از روي نگاه کیالن، ریچارد می
  .کیالن ادامه دهد

تعداد . تونستن با خودشون بردن اونایی که زنده موندن بالفاصله شروع کردن به ترك شهر و هرچیزي رو که می"
ها  اون شب یه دسته از وستلندي. شون رو دفن کردن بیشتري روز بعدش رفتن، بعضیاشون بعد از این که افراد خانواده

به مردم گفتن که مقاومت . اون موقع فقط تعداد کمی از مردم شهر مونده بودن. رگشتن، شاید چیزي حدود پنجاه نفرب
شون رو بخورن، تا  کنندگان در برابر وستلند حق ندارن که دفن بشن، این که باید همینطور رها بشن تا حیوونا جنازه

براي ثابت . میاد که در مقابل حکومت وستلند مقاومت کنه درس عبرتی بشه براي همه که بدونن چه بالیی سر کسی
با  ".ها رو و اونا رو اعدام کردن کردن حرفشون تمام مردایی که هنوز باقی مونده بودن رو جمع کردن، حتی پسر بچه

واهد خ اي به روش آن نشده بود، ریچارد فهمید که نمی ي اعدام و این که هیچ اشاره لحن خاص کیالن در اداي کلمه
. شدن اون پسر کوچیکه و پیرمرده که اونجا بودن به نوعی از قلم افتادن وگرنه اونا هم باید کشته می". آن را بداند

  .کیالن توقف کرد ".ها مجبور شدن که تماشا کنن زن

  "چندتا زن باقی مونده بودن؟"

به مسیر پشت سرشان انداخت،  او نگاهی کوتاه ".نمیدونم، زیاد نبودن". کیالن سرش را به طرفین تکان داد
ها  سربازا به زن". اي به سمت شهر خیره شد و بعد چشمان به شدت خشمگینش به سمت نگاه ریچارد برگشتند لحظه

هر کدوم از اون دخترا که اونجا دیدي ". نگاه تیزش به چشمان ریچارد دوخته شده بود ".و به دخترها. تجاوز کردن
  ".....داقل به وسیله بهشون تجاوز شده بود، اونم ح
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  "!ها این کارو نکردن وستلندي"

  .اش دوباره آرام شد چهره "ولی کی؟ چرا؟. دونم می". کیالن صورت او را بررسی کرد

  "کاري نیست که ما بتونیم براشون انجام بدیم؟". ریچارد با ناکامی به او نگاه کرد

ها محافظت کنیم،  ها باشیم؛ باید از زنده یا مواظب مردهي ما این نیست که از چند نفر معدود محافظت کنیم  وظیفه"
حاال هر دردسري که این اطراف . وقتی نداریم که هدر بدیم؛ باید به تمارانگ برسیم. باید دارکن رال رو متوقف کنیم
  ".ها پرهیز کنیم وجود داره، بهتره که ما از جاده

  ".ن خوشم نمیادحق با توئه، ولی از ای": ریچارد با اکراه اعتراف کرد

هر ارتشی که این کارو . کنم که اونا در امان باشن ریچارد، فکر می". ي کیالن نرمتر شد چهره ".منم خوشم نمیاد"
  ".هاي بزرگتر رو راه بندازه کرده بوده بعیده که به خاطر چندتا دونه زن و بچه برگرده؛ اون ارتش میره که بازي

هاي بزرگتري از مردم صدمه بزنند، آن هم به نام  روند تا به دسته می عجب تسلی خاطري است، این که قاتلین
ي این ها متنفر است و به یاد آورد که چگونه وقتی که در هارتلند بود  به این فکر کرد که چقدر از همه. زادگاه ریچارد

  .گفت که چکار باید بکند بزرگترین مشکلش این بود که برادر بزرگترش همیشه به او می

ي به اون بزرگی از سربازا از یه مسیري توي جنگل انبوه که مثل این باشه رد نمیشه، اونا  یه دسته": ارد گفتریچ
نمیشه گفت که . هاي خودرو بگردیم کنم که بهتر باشه از این به بعد شبا دنبال کاج ولی فکر می. مونن ها می توي جاده

  ".چه کسی ممکنه ما رو ببینه

هایی وصف  ریچارد، خیلی از مردم سرزمین من به رال ملحق شدن و جرم". افقت کردکیالن با تکان سرش مو
  "ي من عوض بشه؟ آیا این باعث میشه که تو نظرت درباره. نشدنی رو انجام دادن

  ".البته که نه". ریچارد اخم کرد

رم تو نیست که مردم این ج. ي تو اصالً عوض نمیشه اگه این کار سربازاي وستلند باشه و من هم نظرم درباره"
کنیم همون کاري رو  ما داریم سعی می. ما توي جنگ هستیم. سرزمینت کارایی رو بکنن که تو ازشون نفرت داري

. گیرها؛ این که یه حاکم رو عزل کنیم انجام بدیم که اجداد ما در گذشته انجام دادن، هم جستجوگرها و هم اعتراف
انتها او را  اي جدي و بی کیالن با چهره ".تو و من. نیم روشون حساب کنیمتو توي این کار فقط دو نفر هست که می

. ممکنه یه زمانی فرا برسه که فقط تو باشی". ي شمشیرش را محکم چنگ زده ریچارد متوجه شد که دسته. نظاره کرد
  .گیر بود ترافاین کیالن نبود که صحبت کرده بود، این مادر اع ".کنیم که باید مون اون کاري رو می ما همه
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قبل از آن که کیالن فشار نگاهش را از روي او بردارد و باالخره بچرخد و راه بیفتد، برایش لحظاتی سخت و 
  .ریچارد که هم از بیرون و هم از درون یخ زده بود، ردایش را محکم دور خود کشید. ناخوشایند بود

  ".ها نبوده این کار وِستلندي" :افتاد زیر لب زمزمه کرد در حالی که پشت سر کیالن راه می

-+ ----------  

ها که دور تا دورش سنگ چیده شده بود شعله کشید و  ي کوچک هیزم دسته ".براي من روشن شو": راشل گفت
زنه را دوباره داخل جیبش گذاشت و با لرزشی دستانش  چوب آتش. فضاي داخل کاج خودرو را با نوري سرخ روشن کرد

  .کرد و به سارا که روي دامنش قرار گرفته بود نگریست را در مقابل آتش گرم

از شبی که آنها از قلعه فرار کرده بودند هیچ حرفی . (سارا جواب نداد ".امشب اینجا در امانیم": به عروسکش گفت
مات در جواب کل. گوید که دوستش دارد زند و به او می بنابراین راشل فقط وانمود کرد که عروسک حرف می.) نزده بود

  .بی صداي سارا، او را در آغوش کشید

سارا توت . مقداري توت از جیبش درآورد، هر از چندي یکی را خورد و بین هر کدام دستانش را گرم کرد
تمام غذاهاي دیگري که از قلعه آورده بود تمام شده . راشل به تکه پنیر سفت گاز کوچک و آرامی زد. خواست نمی
  .توانست آن را بخورد؛ جعبه در داخل آن مخفی شده بود اما نمی. نالبته به جز قرص نا. بودند

کرد و  کرد که او گفته بود؛ باید دائماً فرار می راشل خیلی دلش براي گیلر تنگ شده بود ولی باید همان کاري را می
روز بود را به راه دانست که چقدر از قلعه فاصله دارد؛ فقط این که هر وقت  نمی. کرد هر شب یک کاج خودرو پیدا می

این را از بروفی یاد گرفته . ها خورشید پشت سرش باشد و عصرها روبرویش باشد رفتن ادامه داده بود در حالی که صبح
  .مسافرت کردن. کرد همین باشد زد که کاري که می راشل حدس می. بروفی اسم این را سفر با خورشید نامیده بود. بود

دست بزرگی را دید که شاخه را عقب نگه . ت کرد و باعث شد او از جایش بپردي کاج خودبه خود حرک یک شاخه
  .توانست حرکتی بکند نمی. با چشمانی درشت شده خیره شد. ي درخشان یک شمشیر دراز را دید داشته، بعد تیغه

  .مرد لبخند زد "اینجا چی داریم؟". مردي سرش را به داخل آورد

کنار مرد، زنی . توانست تکان بخورد هنوز نمی. آن از گلوي خودش بیرون میاید اي را شنید و فهمید که راشل ناله
  .اش چسباند راشل سارا را به سینه. او آن مرد را به پشت خودش عقب کشید. سرش را به داخل آورد

  ".ترسونیش شمشیرو غالف کن، داري می": زن با لحنی توبیخ آمیز گفت

خواست فرار کند اما پاهایش  می. بیرون زده بود به سمت پاي خود کشید راشل قرص نانی را که تا حدي از بقچه
مرد هم . ي پاهایش نشست زن وارد کاج خودرو شد و نزدیک آمده و روي زمین زانو زد و روي پاشنه. کردند کار نمی
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ش روشن شده چشمان راشل به صورت زن نگاه کردند؛ بعد موهاي بلند زن را دید که در نور آت. درست پشت سرش آمد
. باالخره پاهایش به کار افتادند، حداقل کمی. ي دیگري از گلویش خارج شد چشمانش باز هم گشادتر شدند و ناله. بود

زنانی که موهاي بلند داشتند . ي درخت بردند و نان را همراه خودش عقب کشید پاهایش او را عقب عقب به سمت تنه
اي با هر نفسش خارج  زد ناله را را گاز گرفت و در حالی که نفس نفس میراشل پاي سا. ي دردسر بودند همیشه مایه

هایی کوتاه به طرفین انداخت تا  نگاهش را از موهاي زن برداشت، به سرعت نگاه. با تمام توانش سارا را فشرد. شد می
  .دنبال جایی براي فرار کردن بگردد

رسید، ولی پرنسس وایولت هم گاهی همین را  هربان میصدایش به نظر م ".خوایم آسیبی بهت بزنم نمی": زن گفت
  .گفت، آن هم درست قبل از آنکه به او سیلی بزند می

  .راشل با جیغی جهید و خود را عقب کشید. زن دستش را دراز کرد و بازوي راشل را لمس کرد

  ".لطفاً سارا رو نسوزون": شدند، گفت در حالی که چشمانش پر از اشک می

  "سارا کیه؟": مرد پرسید

هایش فرو ریختند،  دوباره رویش را گرداند، موهاي بلندش از شانه. زن رویش را برگرداند و به مرد گفت هیس
رچ شد دانست که وقتی  راشل می ".سوزونم من سارا رو نمی": زن با صداي مهربانی گفت. چشمان راشل روي موها پ

با این حال صداي زن به نظر . گوید این که احتماالً دروغ می زنی با موهاي بلند با لحنی مهربان حرف بزند، یعنی
  .رسید که واقعاً مهربان باشد می

  "کنم، نمیشه فقط ما رو تنها بذارید؟ خواهش می": اي گفت با ناله

پس سارا . فهمیدم. اوه". دوباره نگاهش را برگرداند و به سارا نگاه کرد. زن نگاهی کوتاه به اطراف کرد "ما؟"
دانست که اگر به زنی با موهاي بلند جواب  می. راشل با تکان سرش تأیید کرد و محکمتر پاي سارا را گاز گرفت "اینه؟

کرد که زن لبخند نزده  راشل آروزي می ".اون عروسک خیلی قشنگیه". زن لبخندي زد. خورد ندهد سیلی محکمی می
  .آمد معنایش این بود که به زودي دردسري پیش میزدند، معموالً  وقتی که زنان با موهاي بلند لبخند می. بود

  ".راشل". راشل از چشمان او خوشش آمد "اسم تو چیه؟. اسم من ریچارده". مرد سرش را از کنار زن جلو آورد

  ".ترین موهایی رو داري که تا حاال دیدم ولی باید بهت بگم راشل که تو زشت. اسم قشنگیه. راشل"

  "!تونی هم چین چیزي بگی چطور می! ریچارد": زن با جیغی گفت

  "ي پیر؟ کی برات اینطور کج و معوج موهاتو کوتاه کرده راشل؟ یه عجوزه. خوب، آخه حقیقت داره"
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  .ي ریزي کرد راشل خنده

  ".ترسونیش داري می! ریچارد": زن دوباره جیغ کشید

. تونم موها رو کوتاه کنم و خیلی خوب میم دارم  راشل، من یه قیچی کوچولو اینجا توي کوله. نه بابا، بیخودي نگو"
اگه بزاریش این طوري بمونه ممکنه یه . تونم صاف و یکدستش کنم خواي موهات رو برات درست کنم؟ حداقل می می

  ".اژدهایی یا چیزي رو بترسونی

  ".دوست دارم موهام صاف باشه. کنم آره، خواهش می". راشل دوباره خندید

  ".و روي پاي من بشین تا قشنگ درستش کنیمخیلی خوب پس، بیا اینجا "

توانست در  راشل بلند شد و زن را دور زد و با نگاهش مراقب دستان او بود و از او دور ماند، حداقل تا جایی که می
ریچارد دو دست بزرگش را دو طرف کمر او گذاشت و بلندش کرد و روي پاي خود . یک کاج خودرو از او دور باشد

  ".بذار ببینیم اینجا چی داریم". ته از موهاي راشل را بیرون کشیدچند دس. نشاند

  .او با قیچی اشاره کرد. مرد نیز نگاه کرد. ترسید کرد و از بابت سیلی می راشل با یک چشمش به طرف زن نگاه می

  "اون خیلی زشته، مگه نه؟. ترسیدم منم اولش ازش می. این کیالنه"

  "!ها این طوري حرف بزنی ا بچهاز کجا یاد گرفتی که ب! ریچارد"

  ".شناسمش از یه مرزبانی که می". ریچارد لبخند زد

به نظر من اون زشت نیست، به نظرم اون ": گفت. خندید؛ دست خودش نبود هاي ریچارد می راشل به حرف
  .اندترس ولی موهاي بلند کیالن حسابی او را می. این حقیقت بود ".خوشگلترین بانوییه که تا حاال دیدم

  "ببینم گشنته؟. تو هم خیلی قشنگ هستی. خب، ممنونم راشل"

پرنسس وایولت . راشل نباید هرگز به کسی که موهاي بلند داشت، هر آقاي محترم یا بانویی بگوید که گرسنه است
نه است، گفته بود که این خارج از نزاکت است و یک بار که کسی از او پرسیده بود و راشل در جواب گفته بود که گرس

ریچارد لبخند زد ولی هنوز راشل . ي ریچارد در باالي سرش نگاه کرد راشل به چهره. پرنسس او را تنبیه کرده بود
  .ترسید به کیالن بگوید که گرسنه است می

ما یه مقدار ماهی گرفتیم و اگه بزاري از آتیشت استفاده کنیم، . مطمئنم که گشنته". کیالن بازویش را نوازش کرد
  .زن لبخندي واقعاً زیبا زد "نظرت چیه؟. دیم هم یه مقدار ماهی بهت میما 
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انه بیشتر از متأسف". ریچارد چشمکی به او زد و بعد آهی کشید. راشل دوباره به ریچارد در باالي سرش نگاه کرد
  ".دور بریزیمشیم یه مقدارش رو  اگه تو به ما کمک نکنی مجبور می. اون ماهی گرفتم که بتونیم خودمون بخوریم

  ".کنم که بخورینشون خواین اونا رو دور بریزین، من کمکتون می اگه می. پس باشه"

  "پدر و مادرت کجا هستن؟". اش کیالن شروع کرد به در آوردن کوله

ردن". رسید که بگوید راشل حقیقت را گفت چون چیز دیگري به ذهنش نمی م."  

اي به خود گرفت که گویی غمگین است، اما  کیالن چهره. شروع کردند دستان ریچارد از کار ایستادند، بعد دوباره
راشل زیاد  ".م راشلمتأسف". کیالن با دستی نرم بازوي او را فشاري داد. دانست که این واقعی بود یا نه راشل نمی

ها زندگی  گر بچهآورد که با دی او والدینش را به یاد نداشت، فقط جایی را به یاد می. کرد احساس غمگین بودن نمی
  .کرد می

ریچارد . ها کرد زد، کیالن یک تابه درآورد و شروع به سرخ کردن ماهی در حالی که ریچارد موهاي او را قیچی می
پختند، کیالن نوعی ادویه رویشان ریخت، همانطور که دیده  در حالی که آنها می. ها خیلی زیاد بودند حق داشت، ماهی

هاي کوچک مو اطرافش روي  تکه. کرد داد و شکمش سر و صدا می بوي خیلی خوبی می. دهند بود آشپزها انجام می
با خودش لبخند زد که اگر پرنسس وایولت بفهمد که موهاي راشل صاف کوتاه شده چقدر عصبانی . ریختند زمین می
او . یک طرف موها پیچیدي نازك تاك را دور  هاي بلندتر مو را قیچی کرد و یک شاخه ریچارد یکی از حلقه. خواهد شد

  .راشل به او اخم کرد. ي موها را در دست راشل گذاشت دسته

تونی یه دسته از موهات رو بهش بدي و اون  بعد یه روز اگه از پسري خوشت اومد، می. تو باید اینو نگه داري"
  ".و به خاطر داشته باشهتا تو ر". ریچارد چشمکی به او زد ".تونه اونو توي جیبش نگه داره، درست کنار قلبش می

کیالن درحالی که به . ریچارد خندید ".ترین مردي هستی که تا حاال دیدم تو دیوونه". اي نخودي کرد راشل خنده
  "تو یه ارباب هستی؟". ي مو را در جیبش گذاشت راشل دسته. کرد لبخندي زد ریچارد نگاه می

راشل خوشحال بود که او . ي ریچارد کمی غمگین شد چهره ".م راشل، من فقط یه راهنماي جنگل هستممتأسف"
بگو ببینم نظرت . یه نگاهی بنداز". اش بیرون آورد و به او داد اي کوچک را از کوله ریچارد چرخید و آینه. ارباب نبود

  ".چیه

بود و یک دقیقه اي بود که تابه حال دیده  این کوچکترین آینه. راشل آن را باال آورد و سعی کرد خود را در آینه ببیند
وقتی خودش را دید، . طول کشید تا بتواند آن را در موقعیتی درست بگیرد تا بتواند خودش را در نور آتش ببیند

  .چشمانش درشت شدند و اشک در آنها جمع شد
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 ".این قشنگترین شکلیه که تاحاال موهام بوده. اوه، ممنونم ریچارد، ممنونم". دستانش را دور ریچارد حلقه کرد
یکی از دستان بزرگ . هاي گیلر بود ریچارد نیز در مقابل او را در آغوش گرفت که درست به همان خوبی آغوش گرفتن

کرد  هم چنین این طوالنی ترین آغوش گرفتی بود که تا به حال تجربه کرده بود و آرزو می. و گرمش پشت او را مالید
  .ولی تمام شد. که هرگز تمام نشود

هستی،   تو آدم خیلی استثنایی": زمزمه کنان به ریچارد گفت. اي خودش به طرفین تکان دادکیالن سرش را بر
  ".ریچارد سایفر

ي بزرگ ماهی را براي راشل روي چوبی به سیخ کشید و به او گفت که آن را فوت کند تا وقتی که  کیالن یک تکه
تر از آن بود که مدتی طوالنی فوت  رد ولی گرسنهراشل کمی فوت ک. ي کافی خنک شود تا دهانش را نسوزاند به اندازه

به خوبی همان تکه گوشتی بود که یک بار آشپز به او . اي بود که تا به حال خورده بود این بهترینِ بهترین ماهی. کند
  .داده بود

مربندش بعد کیالن چاقویی از ک. راشل با تکان سرش قبول کرد "اي؟ ي دیگه آماده براي یه تیکه": کیالن پرسید
  .کیالن دستش را به طرف نان دراز کرد "مون یه برش از نون تو با ماهی بخوریم؟ اشکال نداره همه". بیرون کشید

راشل آن را دو دستی در . راشل روي نان شیرجه رفت و درست قبل از این که دست کیالن به آن برسد آن را قاپید
  .ب هل داد و از کیالن دور شدهاي پایش خود را به عق با پاشنه "!نه". بغلش گرفت

راشل یک دستش را داخل جیبش برد و انگشتانش . اش را درهم کشید ریچارد از خوردن دست کشید؛ کیالن چهره
  .اي که گیلر به او داده بود را چنگ زدند زنه چوب آتش

  "راشل؟ چی شده؟": کیالن پرسید

  گفت؟ اگر گیلر بود چه می. کرد اي پیدا می باید راه چاره. دگیلر به او گفته بود، گفته بود که به هیچ کس اعتماد نکن

  .اش به پایین لغزید توانست یک قطره اشک را حس کند که از گونه می "!این مال مادربزرگمه"

گم  درست نمی. قول میدم. زنیم خیلی خوب، پس چون مال مادربزرگته ما هم بهش دست نمی": ریچارد گفت
  "کیالن؟

  "بخشی؟ حاال منو می. منم قول میدم. دونستیم اشل، ما نمیببخشید ر. البته"

بغضِ در گلویش بزرگتر از آن بود که صحبت . راشل دستش را از جیبش درآورد و سرش را به نشان قبول تکان داد
  .کند
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  "راشل، مادربزرگت کجاست؟": ریچارد پرسید

به . مکانی را به یاد آورد که نامش را شنیده باشد سعی کرد تا نام. راشل درجا خشک شد؛ او واقعاً مادربزرگی نداشت
  .اولین نامی را که به ذهنش رسید،گفت. جاهایی فکر کرد که مشاوران ملکه نام برده بودند

  ".هومرز میل"

ریچارد و . دانست که این یک اشتباه بود قبل از این که کلمات به طور کامل از دهانش خارج شوند ناخودآگاه می
براي یک دقیقه سکوت محض بود؛ . اي وحشتزده به خود گرفتند و چرخیدند تا به هم نگاه کنند هرهکیالن هردو چ

  .ها هاي بین شاخه به اطراف کاج خودرو نگاه کرد، به فاصله. افتد دانست که حاال چه اتفاقی می راشل نمی

  ".دیم زنیم، قول می راشل، ما به نون مادربزرگت دست نمی": ریچارد با صدایی نرم گفت

  ".تونی قرص نون رو همون جا بذاري؛ ما بهش کاري نداریم می. بیا، یه تیکه دیگه ماهی بخور": کیالن گفت

دانست که آنها  توانست، ولی می به فرار کردن فکر کرد، فرار با نهایت سرعتی که می. راشل بازهم تکانی نخورد
کرد که گیلر به او گفته بود، به همراه جعبه تا زمستان  کاري را میباید همان . گیرند تر بدوند و او را می توانند سریع می

  .شد شد، وگرنه تمام آن مردم سرشان قطع می مخفی می

ي  سارا همه". دهد وانمود کرد که به او یک تکه ماهی می. ریچارد سارا را برداشت و روي پاي خودش گذاشت
تونی روي پاي من  زودباش، می. اي اینجا و سهم خودتو بخوريخواي بهتره که بی اگه تو هم می. خوره ها رو می ماهی

  "باشه؟. بشینی و بخوري

زنانی که موهاي بلند داشته باشند . گویند ي آنها دقت کرد و سعی کرد تصمیم بگیرد که آیا راست می راشل در چهره
راشل بلند شد و به سرعت . دروغ بگویدرسید که او  راشل به ریچارد نگاه کرد؛ به نظر نمی. توانند راحت دروغ بگویند می

  .ریچارد او را روي پاهایش نشاند، بعد سارا را روي دامنش گذاشت. پیش ریچارد دوید

پرنسس وایولت . به کیالن نگاه نکرد. خوردند خود را در بغل ریچارد جمع کرد راشل در حالی که همگی ماهی می
خواست هیچ کاري بکند  راشل نمی. اي لند نگاه کنی بی ادبی کردهگفته بود که گاهی اوقات وقتی به زنی با موهاي ب

بغل ریچارد گرم بود و باعث . که باعث سیلی خوردنش شود، یا کاري که باعث شود از روي پاهاي ریچارد بلند شود
  .شد احساس امنیت کند می

سی توي هومرز میل باقی هیچ ک. تونیم بذاریم تو بري هومرز میل راشل، ببخشید ولی ما نمی": ریچارد گفت
  ".اونجا امن نیست. نمونده

  ".میرم یه جاي دیگه. عیب نداره"
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  ".بریم تا در امان باشی ما تو رو با خودمون می. انه هیچ جایی امن نیست، راشلمتأسف": کیالن گفت

  "کجا؟"

توانست نفس  نمی. یدراشل از جویدن دست کش ".ما داریم میریم تمارانگ تا ملکه رو ببینیم". کیالن لبخند زد
تونه یه نفرو پیدا کنه که از تو مراقبت  مطمئنم که اگه از ملکه بخوام اون می. بریم ما تو رو با خودمون می". بکشد
  ".کنه

  "کیالن، مطمئنی؟ پس جادوگر چی؟": ریچارد زمزمه کنان گفت

کنیم، بعد من پوست گیلر رو  اول مشکل اونو حل می": کیالن با سرش تأیید کرد و به نرمی به ریچارد گفت
  ".کنم می

دانست که نباید به زنی با  می! دانست او می. اش را ببلعد تا بتواند نفس بکشد راشل خودش را مجبور کرد تا لقمه
چه دلیلی . ریچارد خیلی مهربان بود. اش گرفت؛ تازه داشت از کیالن خوشش میامد تقریباًگریه. موهاي بلند اعتماد کند

بود که آن قدر بدجنس است که به گیلر آسیب  کرد؟ اصالً چرا او باید همراه زنی می ا کیالن خوب رفتار میداشت که ب
ریچارد هم از حتماً  .اي نبیند کرد تا صدمه این مثل وقتی بوده که راشل با پرنسس وایولت خوب رفتار میحتماً  .برساند

توانست از کیالن فرار کند،  کرد که ریچارد هم می رزو میآ. راشل دلش براي ریچارد سوخت. ترسیده آسیب دیدن می
گفت و آن وقت ریچارد هم  ي جعبه می شاید باید به ریچارد درباره. کرد همانطور که خودش از پرنسس وایولت فرار می

  .توانست همراه او از کیالن فرار کند می

راشل . رد آنقدر از کیالن بترسد که به او بگویدممکن بود که ریچا. گیلر گفته بود که به هیچ کس اعتماد نکند. نه
  .کرد او باید فرار می. بخاطر تمام مردم دیگر. بود باید به خاطر گیلر شجاع می

  ".بهتره یکم بخوابیم تا بتونیم موقع اولین نور راه بیفتیم. تونیم صبح راجع بهش فکر کنیم می": کیالن گفت

  ".تو یکم بخواب. من شیفت اول نگهبانی میدم". قبول کردریچارد راشل را بغل کرد و با حرکت سرش 

. کیالن محکم او را بغل کرد. راشل زبانش را گاز گرفت تا جیغ نکشد. ریچارد او را بلند کرد و به دست کیالن داد
. اي دستانش را به طرف ریچارد دراز کرد راشل با ناله. راشل به چاقوي او نگاه کرد؛ حتی پرنسس یک چاقو نداشت

خواست ولی سارا را محکم بغل کرد و پایش  این چیزي نبود که او می. ریچارد لبخندي زد و سارا را در دستانش گذاشت
  .را گاز گرفت تا گریه نکند

  ".بینمت کوچولو صبح می". ریچارد با دستش موهاي او را به هم ریخت
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توانست گریه  نمی بود،  او باید شجاع می. حکم بستچشمانش را م. و بعد ریچارد رفته بود و او با کیالن تنها شده بود
  .اش گرفت ولی بعد گریه. کند

داد در  کیالن او را تکان تکان می.انگشتانی موهایش را نوازش کردند. لرزید راشل می. کیالن محکم او را بغل کرد
هاي خفیف  ي کیالن تکان سینه. کرد هاي آنطرف کاج خودرو نگاه می حالی که راشل به شکافی تاریک در میان شاخه

اش را روي سر او  کیالن گونه. کند خورد و راشل در کمال شگفتی متوجه شد که کیالن هم گریه می عجیبی می
  .گذاشت

گفت؛ این که تنبیه کردن بیشتر  ولی بعد یادش آمد که پرنسس وایولت گاهی چه می.... شد  تقریباًداشت باورش می
اش بگیرد، چشمانش  فکر این که کیالن قصد داشت چه کاري کند که باعث شده بود گریهاز . از تنبیه شدن دردآور بود

  .راشل بیشتر زیر گریه زد و لرزید. کرد داد گریه نمی حتی پرنسس وایولت وقتی که تنبیهی را انجام می. گشاد شدند

تر از آن  هاي راشل لرزانپا. اش را پاك کرد هاي روي گونه کیالن دستانش را از روي موهاي او برداشت و اشک
  .بودند که بتواند فرار کند

  .ریخت رسید که هنوز اشک می از لحن صدایش به نظر می "سردته؟": کیالن زمزمه کرد

فقط با تکان سرش تأیید کرد و براي هرچیزي که ممکن . راشل ترسید مبادا هر جوابی که بدهد یک سیلی بخورد
راشل حدس زد این کار . اش درآورد و دور هردویشان پیچید کیالن یک پتو از کولهدر عوض . بود اتفاق بیفتد آماده بود

  .شد فرار کرد تر می به خاطر این بوده که این گونه سخت

  "باشه؟. داریم ما همدیگه رو گرم نگه می. بیا، کنار من دراز بکش تا برات یه قصه بگم"

ودش را دور او جمع کرده بود و بازوانش را روي او راشل به یک پهلو دراز کشید و پشتش به کیالن بود که خ
صورت کیالن نزدیک گوشش بود و . دانست که این یک فریب است حس خوبی داشت ولی راشل می. گذاشته بود

همانطور که راشل آنجا دراز کشیده بود، کیالن برایش داستان مرد ماهیگیري را تعریف کرد که تبدیل به یک ماهی 
حتی یک بار او و کیالن . ساختند و براي مدتی مشکالتش را فراموش کرد ر تخیلش تصاویر را میکلمات د. شده بود

  .وقتی که داستان گفتن تمام شد، کیالن روي سر او را بوسید و یک طرف صورتش را نوازش کرد. باهم خندیدند

ز تا به حال حسی به خوبی هیچ چی. وانمود کردن ضرري نداشت. راشل وانمود کرد که کیالن واقعاً بدجنس نیست
راشل فکر کرد که داشتن . خواند نداشت کردند و آهنگ کوچکی که کیالن در گوشش می ها که نوازشش می آن انگشت
  .این چنین حسی داردحتماً  یک مادر

  .برخالف میلش خوابش برد و رؤیاهایی شگفت انگیز دید
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  .و نیز بیدار شد، ولی وانمود کرد که هنوز خواب استهاي شب وقتی که ریچارد کیالن را بیدار کرد، ا در نیمه

  "میخواي بازم کنارش بخوابی؟": ریچارد با صدایی واقعاً مهربان زمزمه کرد

  .راشل نفسش را حبس کرد

  ".نه، نوبت نگهبانی خودمو وایمیستم": کیالن زمزمه کنان گفت

گوش داد که صداي پاي . خت و بیرون رفتتوانست صداي کیالن را بشنود که ردایش را روي خود اندا راشل می
راشل . ریچارد بعد از این که مقداري چوب بیشتر در آتش گذاشت، نزدیک او دراز کشید. کیالن به کدام طرف رفت

توانست نگاه  کند، می دانست که ریچارد او را نگاه می می. شود تر می توانست داخل کاج خودرو را ببیند که روشن می
خواست به او بگوید که کیالن واقعاً چقدر بدجنس است و از او  خیلی دلش می. پشتش احساس کندریچارد را روي 

ریچارد . ریچارد مرد خیلی خوبی بود و آغوشش بهترینِ بهترین چیز در دنیا بود. بخواهد که به همراهش فرار کند
ي راشل سرازیر  ها از گونه اشک. او گذاشتي  اش را زیر چانه تر دور او کشید و لبه دستش را دراز کرد و پتو را محکم

  .شدند

راشل صبر کرد تا این که . توانست صداي ریچارد را بشنود که به پشتش دراز کشید و پتویش را روي خود کشید می
  .هاي آرام و یکدست او را شنید و مطمئن شد که او خواب است و بعد از زیر پتو به بیرون لغزید صداي نفس
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  فصل سی و ششم

  

وقتی که ریچارد درحال ورود به کاج خودرو یک شاخه را از سر راهش کنار زد و به سنگینی جلوي آتش نشست، 
اش را روي زمین جلو کشید و شروع به چپاندن وسایل  ریچارد کوله. کیالن با نگاهی چشم انتظار رویش را برگرداند

  .درون آن کرد

  "خوب؟"

چند صد . دش رو پیدا کردم، به طرف غرب، از همون طرفی که ما اومدیمر". ریچارد نگاهی خشمگین به او انداخت
از ". به زمینِ قسمت عقب کاج خودرو اشاره کرد ".ردش مال چند ساعت پیش هست. متر جلوتر ردش وارد مسیر میشه

که  من رد مردایی. ش رو باهامون حفظ کرده از توي جنگل تو رو دور زده و حسابی فاصله. اونجا بیرون رفته
ذاره،  اون روي چیزاي مختلف پا می. شد، تعقیب کرد خواستن پیدا بشن رو رد گیري کردم و رد اونا رو راحتتر می نمی

تو . کردن، رد پایی بجا بذاره ها و کوچکتر از اونه که جاهایی که اگه دیگران بودن رد پا ایجاد می ها و صخره روي ریشه
  "بازوهاش رو دیده بودي؟

  ".اثر ترکه بودن. ي قدیمی دیدمها من کبودي"

  ".نه منظورم خراش هستش"

  ".خراشی ندیدم"

هاي خاردار رد شده بود، با این حال هیچ خراشی روي  روي لباسش خار چسبیده بود؛ اون از توي بوته. دقیقاً"
یه آدم . کنه اون حساس و لطیف هست، بنابراین از کشیده شدن و خراشیده شدن به هر چیزي پرهیز می. دستاش نبود

ولی این دختر . هاي به هم ریخته یا شکسته بجا میذاره کنه و یه رد از شاخه بزرگ خیلی ساده با فشار راهش رو باز می
دیدي؛  ها براي تعقیب اون بجا گذاشتم رو می باید ردي که من موقع عبور از وسط بوته. کنه تقریباًهیچی رو لمس نمی

حتی وقتی که به جاده برگشته . هاي پایینی رد میشه اون مثل هوا از الي شاخه. نهتونه تعقیبش ک یه آدم کور هم می
باعث میشه پاهاش . پاهاش برهنه هستن، دوست نداره توي آب یا گل پا بزاره. تونستم بفهمم بود، من تا مدتی نمی

  ".ببینیبنابراین جاهایی پا میذاره که خشک باشه، جایی که نتونی رد شدنش رو . بیشتر یخ بکنن

  ".دیدم من باید رفتن اونو می"
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تقصیر تو ". با ناراحتی نفسی عمیق را بیرون داد. داند کند ریچارد او را مقصر می ریچارد فهمید که کیالن فکر می
اون یه . خواسته که دیده بشه اون نمی. دیدم اگه من براي نگهبانی وایستاده بودم، منم رفتنش رو نمی. نیست کیالن
  ".لوي باهوشهدختر کوچو

تونی رد اونو تعقیب کنی،  ولی تو می". رسید که این باعث راحت تر شدن خیال کیالن شده باشد به نظر نمی
  "درسته؟

اینو توي جیب ". اش برد دستش را به طرف سینه ".تونم می". ریچارد نگاهی کوتاه از پهلوي چشم به او انداخت
ي تاك بسته شده بود  ي موي راشل را که با شاخه دسته ".کنار قلبم". اختیک ابرویش را باال اند ".پیرهنم پیدا کردم

  ".تا اونو به یاد داشته باشم". آن را در میان انگشتانش گرداند. بیرون کشید

ریچارد سعی . از کاج خودرو بیرون رفت ".این تقصیر منه". کیالن درحالی که رنگ صورتش پریده بو د، بلند شد
  .یرد، ولی کیالن به زور خودش را از او دور کردکرد بازوي او را بگ

اش تا کرده  تر ایستاد، دستانش را زیر سینه کیالن کمی آنطرف. اش را کناري گذاشت و دنبالش رفت ریچارد کوله
  .به میان جنگل خیره شد. بود و پشتش به او بود

  ".کیالن، این تقصیر تو نیست"

وقتی که به موهاي من نگاه . به خاطر موهاي من بود". پایین تکان داد کیالن به نشانِ مخالفت سرش را به باال و
دونی چه حسی داره که مردم رو، حتی  اصالً می. کرد ترس رو توي چشماش ندیدي؟ من اون نگاهو هزار بار دیدم

  "کنی؟ ریچارد؟ موهام رو برام کوتاه می". ریچارد جوابی نداد "ها رو همیشه بترسونی؟ بچه

  "چی؟"

  "کنی؟ برام کوتاهش می". زد ن به طرفش برگشت، در چشمانش التماس موج میکیال

  "چرا خودت کوتاهش نکردي؟". ریچارد آزردگیِ در چشمان او را نگریست

اگه . گیر اجازه نمیده که موهاي خودش رو کوتاه کنه جادو به یه اعتراف. تونم من نمی". کیالن رویش را گرداند
  ".یم چنان درد شدیدي به وجود میاره که مانع ما میشه تا این کارو بکنیمسعی کنیم که این کارو بکن

  "این چطور ممکنه؟"

قبل . اون دردي که از جادوي شمشیر کشیدي یادته، اون موقعی که اولین بار یه آدم رو کُشتی؟ اینم همون درده"
گیري یه  هر اعتراف. یه بار امتحان کردم من فقط. کنه گیر بتونه کارش رو کامل کنه، درد بیهوشش می از اینکه اعتراف
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. وقتی که موهامون نیاز به کوتاه شدن داشته باشه توسط یه نفر دیگه کوتاه میشه. ولی فقط یه بار. کنه بار امتحان می
تو این کارو ". یک بار دیگر رویش را به طرف ریچارد گرداند ".ش رو کوتاه کنه کنه که همه ولی هیچ کس جرأت نمی

  "کنی؟ کنی؟ موهامو کوتاه می میبرام 

. ریچارد نگاهش را از چشمان او گرداند و به آسمان آبی مایل به خاکستري که درحال روشن شدن بود نگاه کرد
خیلی چیزها . سعی کرد تا درك کند که این چه حسی است که اکنون دارد، کیالن باید اکنون چه حسی داشته باشد

خواست تمام  زمانی بود که می. زندگی کیالن و دنیایش براي او یک راز بود. دانست نمی ي کیالن بود که او هنوز درباره
جادویی که به نظر . توانسته؛ شکاف میان آن دو با جادو پر شده بود دانست که هرگز نمی حاال می. ها را بداند این
  .رسید دقیقاً طراحی شده تا آن دو را از هم جدا نگه دارد می

  ".نه". یالن برگشتنگاهش به طرف ک

  "میشه بدونم چرا؟"

خواد به این  شناسم نمی کیالنی که من می. ذارم چون من به تو به خاطر همین شخصیتی که هستی احترام می"
حتی . وسیله مردم رو فریب بده که سعی کنه تا باعث بشه دیگران فکر کنن که اون چیزي کمتر از اون کسیه که هست

هیچ کدوم از ما . گیر مادر اعتراف: تو همونی هستی که هستی. دي، این چیزي رو تغییر نمیدهاگه تو بعضیا رو فریب ب
یه زن عاقل، یکی که دوستم بود، یه ". ریچارد لبخندي زد ".تونیم چیزي بیشتر یا کمتر از اونی باشیم که هستیم نمی

  ".بار اینو گفته بود

  ".پره گیر از جاش می هر مردي براي فرصت کوتاه کردن موهاي یه اعتراف"

  ".این یکی دوست توئه. این یکی نه"

اون حتی یه . حتماً االن سردشه". کیالن با تکان سرش تأیید کرد، هنوز بازوهایش را روي شکمش قفل کرده بود
  ".پتو هم نبرد

  ".کشید هیچی غذا هم نبرد، بجز اون قرص نونی که به دلیلی نگهش داشته بود و داشت گرسنگی می"

ریچارد، وقتی که اون برسه هومرز . حداقل شکمش پره. اون از من و تو باهم بیشتر خورد". ن باالخره لبخند زدکیال
  "....میل 

  ".ره هومرز میل اون نمی"

  ".ولی مادربزرگش اونجاست". کیالن نزدیکتر آمد
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هومرز میل هست و من وقتی که گفت مادربزرگش تو . اون مادربزرگ نداره". ریچارد با تکان سرش مخالفت کرد
اصالً روش . خیلی راحت گفت که میره یه جاي دیگه. تونه بره اونجا، حتی یه لحظه هم مکث نکرد بهش گفتم که نمی

  ".کنه اون داره از یه چیزي فرار می. ي مادربزرگش نپرسید، یا حتی اعتراضی نکرد فکر نکرد، اصالً درباره

  ".ها رو روي دستش ایجاد کرده وديکنه؟ شاید از هرکسی که اون کب فرار می"

. گفت خورد ولی هیچی نمی خورد، اون یه تکون می ها می هر وقت که دستم به یکی از کبودي. و روي پشتش"
  .ابروي کیالن با اندوه درهم رفت ".خواست بغلش کنن شدیداً دلش می

  ".ن طوري کوتاه کرده بودهکرده که موهاش رو او من میگم که اون داشته از کسی فرار می": ریچارد گفت

  "موهاش رو؟"

هی چکس . شاید یه دارایی...اون قرار بوده که اونو تبدیل بکنه به یه". ریچارد دوباره با تکان سرش موافقت کرد
مخصوصاً توي سرزمین میانه که همه به موها . کنه، مگه این که یه پیام ایجاد کنه موي کسی رو اون طوري کوتاه نمی

به خاطر همین بود که من . این نوع کوتاه کردن از عمد بوده، یه پیغام از تسلط و قدرت بر اون. ه دارناین همه توج
  ".براش موهاش رو درست کردم، تا اون نشون رو بردارم

به خاطر همین بود که این قدر خوشحال بود که موهاش صاف کوتاه ": زمزمه کنان گفت. کیالن به ناکجا خیره شد
  ".شده

مثل . تر از یه قمارباز دروغ میگه اون راحت. حال چیزي بیش از فرار کردن معمولی توي این ماجرا هست با این"
  ".کسی که نیازي شدید و اساسی داره به راحتی دروغ میگه

  "مثال چه نیازي؟". نگاه کیالن دوباره به چشمان ریچارد برگشت

  ".اون قرص نون داره ولی یه ربطی به". ریچارد نفسی عمیق کشید ".من نمیدونم"

  "کنی؟ اون نون؟ واقعاً این طور فکر می"

ترین داراییش بود، کامالً  اون مهم. اون هیچ کفشی نداشت، هیچ ردایی نداشت، هیچی نداشت جز عروسکش"
ذاشت که ما حتی به یه متري اون نون  ولی نمی. ذاشت که به اون دست بزنیم عاشق عروسکش بود، با این حال می

دونم، ولی اون جایی که من ازش میام، یه دختر کوچولو  ي جادوي توي سرزمین میانه زیاد چیزي نمی من درباره .برسیم
نگاه توي چشماشو . کنم اینجا فرقی داشته باشه به یه قرص نون بیشتر از عروسکش اهمیت نمیده و فکر هم نمی
کشیدي،  د؟ اگه یه چاقو داشت و تو دستتو عقب نمیدیدي وقتی که دستتو به طرف نون دراز کردي و اونم نون رو قاپی

  ".کرد با چاقو بهت حمله می
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یه قرص نون . ي یه دختر کوچیک چنین فکري بکنی تونی درباره ریچارد، تو نمی": وار گفت کیالن با لحنی نصیحت
  ".تونسته اینقدر براش مهم باشه نمی

کردم که اون از اقوام زِد  من دیگه داشتم فکر می. خورد ي هردوي ما تونسته؟ خودت گفتی که اون به اندازه نمی"
ریچارد  "کشیده، حتی یه گاز کوچولو هم به اون نون نزده بوده؟ توضیح بده که چرا اگه اون داشته گرسنگی می. باشه

  ".یه ماجرایی پشت این قضیه هست و اون قرص نون هم در مرکز این ماجراست". سرش را به نشان نفی تکان داد

  "خب، حاال میریم دنبالش؟". یالن یک قدم به طرف او برداشتک

همون طور که . نه". نفسی عمیق کشید و به آرامی آن را بیرون داد. اش حس کرد ریچارد وزن دندان را روي سینه
تونیم این کارمون رو توجیه کنیم که  چطور می. زد خیلی دوست داره همیشه بگه، هیچ چیزي هیچ وقت آسون نیست

  "یم دنبال یه دختر کوچولو تا معماي قرص نونش رو حل کنیم، در حالی که رال داره میره دنبال جعبه؟بر

کنه متنفرم،  از کاري که دارکن رال باهامون می". کیالن دست ریچارد را در یک دستش گرفت و به آن نگاه کرد
  ".ود تو دل ما جا باز کردراشل خیلی ز". دست ریچارد را فشرد ".پیچونه اینکه این جوري ما رو می

امیدوارم . اون یه دختر کوچولوي استثناییه. آره همینطوره". ریچارد با یک دست او را مختصراً در آغوش کشید
. کیالن را رها کرد و به سمت کاج خودرو رفت تا وسایلشان را بردارد ".چیزي که دنبالشه رو پیدا کنه و جاش امن باشه

  ".بیا راه بیفتیم"

کردند تا  گذاشتند و او را محکوم می خواستند به حسی که داشتند فکر کنند، اینکه راشل را تنها می دام نمیهیچ ک
بنابراین هر دویشان ذهنشان را . داند و در مقابلش بی دفاع است اش نمی خطري را در آغوش بگیرد که هیچ چیز درباره
اي بی پایان از جنگل انبوه  روز روشن به همراه پهنه. ی کنندتوانند مسیر ط روي این متمرکز کردند که تا جایی که می

  .شدند شد و با وجود جنب و جوششان متوجه سرما نمی طی می

افتاد  کم به این فکر می کم. دید که در عرض مسیر کشیده شده، خوشحال بود هر وقت ریچارد تار عنکبوتی را می
دادند بستوه  نما بود، همیشه از اینکه تارها صورتش را غلغلک میوقتی که یک راه. ها نگهبانان او هستند که عنکبوت

  !ممنونم خواهر عنکبوت: گفت کرد با خودش می اکنون هر بار که از یکی از تارها عبور می. آمد می

. هاي روشن از نور آفتابی که کنار جویباري بسیار سرد قرار داشتند، ایستادند نزدیک ظهر براي استراحت روي صخره
نهار هم . به همین زودي خسته شده بود. ارد آب تگري را روي صورتش پاشید و سعی کرد مقداري انرژي بگیردریچ

ها را داخل دهانشان  هردویشان آخرین لقمه. اي طول کشید که بتوانند آن را فرو بدهند غذاي سرد بود و فقط به اندازه
  .ي مسطح و صورتی رنگ پایین پریدند خرهگذاشتند و دستانشان را روي شلوارشان کشیدند و از روي ص
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کرد تا به راشل فکر نکند، قبل از آن که متوجه شود خود را درحالی یافت که  با وجود تمام تالشی که ریچارد می
دید که چین  گرداند، پیشانی کیالن را می گاهی اوقات وقتی رویش را برمی. دوباره با نگرانی چهره درهم کشیده بود

نیازي نبود که . کند که او تصمیم درستی گرفته یک بار پرسید که آیا کیالن فکر می. کند طراف نگاه میخورده و به ا
کشد تا راشل را پیدا  کیالن پرسید که به نظر ریچارد چقدر طول می. کند کیالن بپرسد او از چه تصمیمی صحبت می

، حداقل یکی براي آن که به او برسند و یک روز کرد که اگر همه چیز درست پیش برود، دو روز ریچارد فکر می. کنند
اینکه این را از زبان کیالن . کیالن به او گفته بود که دو روز بیش از آن بود که استطاعتش را داشته باشند. تا برگردند

  .شد احساس اطمینان کند بشنود باعث می

تر  تر و نرم هاي جنگل را تیره زید و رنگهاي رنگ شادا لغ ي دور دست از کوه اواخر عصر، خورشید به پشت یک قله
ریچارد درحالی که روي کاري تمرکز کرده بود که وقتی . کرد، باد را آرام کرد و آرامشی را روي طبیعت محیط قرار داد
  .ي راشل را کنار بگذارد به تمارانگ رسیدند باید انجام دهند، توانست افکارش درباره

هر دوي ما باید از دارکن رال دور بمونیم، این که ما هیچ قدرتی در مقابل اون کیالن، زِد بهمون گفته بود که "
  ".نداریم، هیچ دفاعی نداریم

  ".همینو گفته بود". اش به او انداخت کیالن نگاهی کوتاه از روي شانه

  ".خب، شوتا گفت که ملکه مدت زیادي جعبه رو نخواهد داشت". اش را درهم کشید ریچارد چهره

  ".تی اینو گفت منظورش این بود که ما به زودي اونو بدست میاریمشاید وق"

خوب حاال اگه . نه، این یه هشدار بود که ملکه مدت زیادي اونو در اختیار نداره، به این معنا که ما باید عجله کنیم"
  "دارکن رال از قبل اون جا باشه چی؟

خب حاال اگه باشه که چی؟ ". و کنار ریچارد راه رفت اش نگاه کرد، بعد حرکتش را آهسته کرد کیالن از روي شانه
  "خواي پشت سر منتظر من بمونی؟ تو می. من که میرم به تمارانگ. اي وجود نداره هیچ راه دیگه

شیم؛ اینکه دارکن رال  فقط دارم میگم که باید به اینم فکر بکنیم که داریم وارد چه چیزي می! معلومه که نه"
  ".ممکنه اونجا باشه

  ".کنم من خیلی وقته که به این فکر می"

اي رسیدي؟ اگه اون اونجا  و به چه نتیجه": باالخره پرسید. ریچارد یک دقیقه بدون هیچ حرفی کنار او راه رفت
  "کنیم؟ باشه ما چکار می
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برسیم، اگه دارکن رال توي تمارانگ باشه و ما به اونجا ". زد، مستقیم به جلو خیره شد کیالن درحالی که حرف می
  ".میریم اون وقت به احتمال خیلی زیاد ما می

  .ریچارد براي یک قدم مکث کرد، کیالن منتظر او نشد و به راه رفتن ادامه داد

هاي در حال خاموش  درخشیدند، مانند ذغال شد، چند ابر کوچک به رنگ قرمز می همانطور که جنگل تاریک تر می
ي کافی نزدیک  ي کالیسیدرین و گاهی آنان را به اندازه شدن با رودخانهمسیر شروع کرده بود به همراه . شدن روز

اي  هاي قهوه توانستند صداي حرکت سریع آب دیدند، هنوز می کرد تا نمایی از آن را ببینند و حتی مواقعی که نمی می
تاه به نوك درختان اطراف، اکنون نیز با نگاهی کو. ریچارد در تمام بعدازظهر کاج خودرویی ندیده بود. رنگش را بشنوند
شد امید براي یافتن یکی از آنان قبل از شب هنگام را از دست داد و بنابراین  همانطور که تاریک می. اثري از آنها ندید

اي امن از مسیر، در پایین یک سراشیبی، سطحی کوچک و  با فاصله. هاي دیگر شروع کرد به جستجو به دنبال پناهگاه
درختان تمام اطراف آن را محفوظ کرده بودند و ریچارد حس کرد که آنجا . صخره را دید خورده از یک شکاف 

  .اردوگاهی است که خوب مخفی شده، حتی اگرچه که به روي آسمان باز بود

تا موقعی که کیالن سوپی را براي پختن روي آتش گذاشت، ماه کامالً باال آمده بود و با مقداري شانس که ریچارد 
اش افتاده بودند و او توانست آنها را هم به قابلمه  کرد، قبل از آنکه انتظارش را داشته باشد دو خرگوش در تلهرا متعجب 
  .اضافه کند

  ".فکر کنم این قدر داشته باشیم که بتونیم حتی زِد رو هم سیر کنیم": کیالن گفت

ي روشنایی شد، آن  ژولیده وارد دایره چنان که گویی با کلمات کیالن احضار شده باشد، پیرمرد با موهاي سفید و
  .رسید که ردایش کمی پاره پاره شده بود طرف آتش توقف کرد، دستانش را به کمرش گذاشت و به نظر می

  ".بیاین بخوریم! میرم من دارم از گرسنگی می": پیرمرد اعالم کرد

پیرمرد هم وقتی که . شان ایستادندریچارد و کیالن هر دو با چشمانی درشت شده چند بار پلک زدند و روي پاهای
در مدت یک لحظه ریچارد از روي آتش عبور کرده بود و نوك شمشیر روي . ریچارد شمشیر را کشید از تعجب پلک زد

  .رداي پیرمرد بود

  "این دیگه چه کاریه؟": پیرمرد پرسید

ریچارد با . ختان حرکت کردندآن دو درحالی که شمشیر میانشان بود به سمت در ".برو عقب": ریچارد دستور داد
  .دقت به درختان نگاه کرد

  "کنیم، پسرم؟ اشکالی نداره اگه بپرسم که ما داریم چکار می"
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این ضرب المثل را گفت  ".من یه بار از طرف تو فراخونده شدم و یه بار دیدمت، بااین حال هیچ کدوم تو نبودي"
من براي سومین بار ". گشت پیدا کرد یزي را که دنبالش میچ ".ي احمقاست گول خوردن براي بار سوم نشونه": که

  ".از بین اون دوتا درخت رد شو". اش اشاره کرد با چانه ".برو اون جا. شم خورم، من احمق نمی گول نمی

  "!شمشیرتو غالف کن پسرم! کنم این کارو نمی": پیرمرد اعتراض کرد

ي تو  گه از بین اون دوتا درخت رد نشی، شمشیرمو توي سینها": اش گفت هاي به هم فشرده ریچارد از میان دندان
  ".کنم غالف می

داشت ردایش را باال  هاي کوتاه قدم برمی زدگی ابروهایش را باال برد، بعد درحالی که از میان بوته پیرمرد با شگفت
زِد قبل از این که از میان . داد در این مدت ریچارد با شمشیر او را به جلو هل می. کرد گرفت و زیر لب با خود زمزمه می

لبخندي . ریچارد تارهاي عنکبوت را نگاه کرد که پاره شدند. درختان رد شود تنها نگاهی کوتاه به پشت سرش انداخت
  .روي صورتش پخش شد

  "واقعاً خودتی؟! زِد"

  ".، پسرمبه درستی وزغاي برشته شده". زِد، با دستانی به کمر زده با یک چشم به او خیره نگاه کرد

. ریچارد شمشیر را غالف کرد و دستانش را دور دوست قدیمیش انداخت و آنقدر او را فشار داد که تقریباًاو را کشت
  "!خیلی خوشحالم که میبینمت! اوه، زِد"

ریچارد او را رها کرد و به چشمانش نگاه کرد، . زدند کرد نفسی بکشد، دستانش بال بال می زِد درحالی که تالش می
  .خندي زد و دوباره او را فشردلب

  ".افتاد دونم چه اتفاقی برام می اگه یه مقدار از دیدنم بیشتر خوشحال بودي، نمی"

از اون بابت معذرت ". هاي زِد انداخته بود، او را به طرف آتش برگرداند ریچارد درحالی که یک بازویش را دور شانه
خیلی خوشحالم که ! بینمت خیلی خوشحالم که می! که تو اینجاییباورم نمیشه . شدم خوام، ولی باید مطمئن می می

  ".خیلی حرفا باهم داریم که باید بزنیم. حالت خوبه

  "تونیم بخوریم؟ حاال می. آره، آره"

  ".خیلی برات نگران بودیم". کیالن جلو آمد و او هم زِد را در آغوش گرفت

آره، ". ي درحال پختن را نگاه کرد ي او با نگاهی مشتاق قابلمه  زِد درحالی که کیالن را بغل کرده بود از روي شانه
  ".تونست پیش بره ي اینا با شکم پر خیلی بهتر می ولی همه. آره
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  ".ولی هنوز آماده نشده". کیالن لبخند زد

  ".آماده نشده؟ مطمئنی؟ شاید بتونیم یه بررسی بکنیم". اي مأیوس گرفت زِد چهره

  ".شروعش کردیم تازه االن. کامالً مطمئنم"

خوب، ". اش را مالید یک آرنجش را با یک دست نگه داشت و با دست دیگر چانه ".تموم نشده": زِد با خودش گفت
  ".عقب وایستین، هردوتون. بینیم حاال می

. کند که بدرفتاري کرده اي را نگاه می کرد گویی بچه هاي ردایش را باال زد، طوري به آتش نگاه می جادوگر آستین
نور آبی با صداي هیس هیسی اطراف دستان . اش بلند شدند و انگشتانش به حالت کشیده درآمدند دستان استخوانی

با صداي هیس مانندي، نور . شود گیرد و به نیرویش افزوده می رسید که شتاب می پیچید و به نظر می اش می استخوانی
آتش . ل پختن برخورد کرد و باعث شد قابلمه از جایش بپردي درحا هاي ناهموار آبی رنگ شلیک شد، به قابلمه در رگه

سوپ با نوري آبی قل قل کرد و به . آبی قابلمه را در برگرفت، دور آن چرخید، آن را نوازش کرد و خود را به آن ماالند
  .جادوگر دستانش را عقب کشید و آتش آبی با صداي هیسی خاموش شد. خود پیچید و شلپ شلوپ کرد

  "!بیاین بخوریم. حاال آماده شده. بیا". ي رضایت لبخندي زدزِد از رو

  ".آماده شده. راست میگه". کیالن زانو زد و با قاشقی چوبی سوپ را چشید

  "!چندتا بشقاب بیار. خوب همون طور اونجا وایستا به من زل بزنی، پسرم"

کیالن یک بشقاب را پر کرد، . بودندریچارد سرش را به دوطرف تکانی داد و همان کاري را کرد که به او گفته 
پیرمرد ننشست، بلکه کنار . مقداري بیسکوییت خشک پهلویش گذاشت و دستش را دراز کرده و آن را به دست زِد داد

کیالن در دو بشقاب دیگر نیز سوپ کشید و موقعی که کارش . آنها روبروي آتش ایستاد و با چنگال به سوپ حمله برد
  .اش را به او داد تا دوباره پر شود خالیتمام شد، زِد بشقاب 

ي یک  ي برآمده ریچارد روي لبه. تمام کردن یک بشقاب مفید بود، زِد قادر بود آن قدر وقت بگذارد که بنشیند
  .صخره نشست، کیالن کنارش نشست و به حالت چهارزانو درآمد؛ زِد روي زمین رو به آن دو نشست

خوب، با  ": ی از غذاي داخل بشقابش را فرو داد و باالخره بعد از مکثی پرسیدریچارد صبر کرد تا این که زِد نیم
  "آدي چطور کنار اومدي؟ اون ازت خوب مراقبت کرد؟

. توانست قسم بخورد که صورت زِد سرخ شده حتی در نور آتش نیز ریچارد می. زد به او نگاه کرد و چند بار پلک زد
به طرف  ".باهم کنار اومدیم.... خوب.... خوب، ما". ي کیالن نگاه کرد شده ي گیج زِد به چهره "....آدي؟ خوب ما"

  "پرسی؟ این دیگه چه جور سؤالیه که می". ریچارد اخمی کرد
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فقط این که ناخواسته متوجه شدم . قصد خاصی نداشتم": ریچارد گفت. ریچارد و کیالن نگاهی کوتاه به هم کردند
ریچارد  ".فقط منظورم این بود که شاید به نظر تو هم اون جالب بوده. البو ج. اي هستش که آدي زن خوش قیافه

  .لبخند کوچکی براي خودش زد

این چیه؟ ". چرخاند با چنگالش چیزي را در داخل بشقابش می ".اون زن خوبیه". زِد سرش را به بشقابش برگرداند
  ".دونم چیه سه تیکه از اینا خوردم و هنوز نمی

  "ازش خوشت نمیاد؟. ي تاوا ریشه": کیالن گفت

. سرش را از بشقابش بلند کرد ".خواستم بدونم که چیه، همین فقط می. نگفتم که خوشم نمیاد". زِد غرولندي کرد
چنگالش را در هوا  ".اون طوري بود که پیدات کردم، از طریق سنگ شب. آدي بهم گفت که بهت یه سنگ شب داده"

از جاش درش نیار مگه این که نیاز خیلی . که با اون چیز محتاطانه رفتار کرده باشیامیدوارم ". براي ریچارد تکان داد
و منم اینو بهش . داد آدي باید بهت هشدار می. سنگاي شب به شدت خطرناکن. نیاز خیلی خیلی شدید. شدیدي باشه

  ".مبهترین چیز اینه که از شرش خالص بشی". ي تاوا فرو کرد چنگالش را در یک ریشه "!گفتم

  ".دونیم می". ریچارد با تکه گوشتی از غذایش بازي کرد

زِد زودتر از او سؤال کرد و . دانست از کجا شروع کند خواست بپرسد؛ نمی ذهن ریچارد لبریز از سؤاالتی بود که می
  .اول پرسید

  "کردید؟ کردید؟ چه کار داشتید می شما دوتا اون کاري که من گفته بودم رو کردید؟ از دردسر دوري می"

  ".مدت زیادي رو با مردم لجنزار گذروندیم". نفس عمیقی کشید "خوب،": ریچارد گفت

اي گوشت چسبیده به آن باال گرفت و اعالم  باالخره چنگالش را با تکه. زِد روي این خوب فکر کرد "مردم لجنزار؟"
نش گوشت را از روي چنگال گرفت و دوباره با دندا ".تونید زیاد تو دردسر بیفتید خوبه، پیش مردم لجنزار نمی": کرد

. جوید و هم حرف زد همزمان هم می. چنگال را داخل بشقابش برگرداند تا سوپ بیشتر و مقداري بیسکوییت بردارد
گویند و چشمانش از یکی  متوجه شد که آن دو چیزي نمی ".خب، یه اقامت قشنگ و خوب پیش مردم لجنزار داشتید"

  .این حرف بیشتر لحن دستوري داشت ".تونید زیاد توي دردسر بیفتید پیش مردم لجنزار نمی". به دیگري حرکت کرد

من یکی از ریش سفیدا رو ": کیالن بیسکوییتش را در سوپ خیساند و گفت. ریچارد نگاهی کوتاه به کیالن کرد
  .بدون این که نگاهش را باال آورد بیسکوییت را در دهانش گذاشت ".کشتم

  "!چی". ز دستش افتاد، بعد درست قبل از این که به زمین بخورد آن را در هوا گرفتچنگال زِد ا

  ".کرد تو رو بکشه این دفاع از خود بود، اون داشت سعی می": ریچارد در اعتراض به کیالن گفت
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عی در چرا باید یه ریش سفید به خودش جرأت بده که س! لعنت". زِد با بشقابش ایستاد، بعد دوباره نشست "چی؟"
  .با نگاهی کوتاه به ریچارد دهانش را چفت کرد "......کشتن 

  .حال و نشاطش از بین رفت ".یه اعتراف گیر بکنه". ریچارد به جاي او جمله را تمام کرد

  ".پس باالخره بهش گفتی. خوب". ي دیگر نگاه کرد زِد از یک سر پایین انداخته به سر پایین انداخته

  ".چند روز قبل". د کردکیالن با تکان سر تأیی

بعد در سکوت مقدار بیشتري سوپ خورد و با نگاهی مشکوك  ".همین چند روز قبل". زِد با غرولندي تصدیق کرد
  "چرا باید یه ریش سفید جرأت کنه که بخواد یه اعتراف گیر رو بکشه؟". هر از چندي به آن دو نگریست

درست قبل از . تونه بکنه جه شدیم یه سنگ شب چه کاري میخب، اون همون موقعی بود که ما متو": ریچارد گفت
  ".این که ما رو به عنوان مردم لجنزار نامگذاري کنن

  "!تو یه زن گرفتی؟". چشمان زِد درشت شدند "اونا شما رو مردم لجنزار نامگذاري کردن؟ چرا؟"

اونا راضی ". اي را به زِد نشان داد پرندهریچارد بند چرمی را از زیر پیراهنش بیرون آورد و سوت مرد  ".نه.... خوب"
  ".شدن که اینو بدن به من

  "و چرا باید شما رو مردم لجنزار نامگذاري کنن؟.... چرا اونا باید قبول کنن که تو معاف بشی از "

یل این تنها راهی بود که وادارشون کنیم تا براي ما یه گردهمایی تشک. ما مجبور بودیم. چون ما ازشون خواستیم"
  ".بدن

  "اونا براتون یه گردهمایی تشکیل دادن؟! چی"

  ".اون درست قبل از این بود که دارکن رال بیاد. آره"

  "!بهتون گفته بودم از اون دور بمونین! دارکن رال اونجا بود". روي پاهایش ایستاد "!چی". زِد دوباره فریاد کشید

  ".ما که دعوتش نکردیم بیاد". ریچارد به باال نگاه کرد

اون تعداد زیادي از اونا ": کرد با صدایی آهسته گفت جوید و به بشقابش نگاه می کیالن درحالی که هنوز آهسته می
  ".رو کشت

خوب، ارواح نیاکان بهتون . ممتأسف": به نرمی گفت. زِد به باالي سر کیالن خیره شد، بعد به آرامی دوباره نشست
  "چی گفتن؟
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  ".رفتیم یه زن افسونگر رو ببینیم این که ما باید می". ختاش را باال اندا ریچارد شانه

  "چه زن افسونگري؟ کجا؟". چشمان زِد تنگ شدند "!زن افسونگر"

  ".توي آگادن ریچ. شوتا"

هاي به  درحالی که نفسی تند کشید، هوا با عبور از میان دندان. اختیار خورد و تقریباًبشقابش را انداخت زِد تکانی بی
صدایش را پایین . به اطرافش نگاه کرد گویی که ممکن است کسی بشنود "!شوتا". صدایی ایجاد کرد اش هم فشرده

مگه چه مرگت شده بود ! لعنت": کرد با صدایی زمزمه مانند گفت آورد و درحالی که خودش را به طرف کیالن خم می
  "!تو قسم خوردي که ازش محافظت کنی! که ریچاردو ببري توي آگادن ریچ

  ".خواستم این کارو بکنم نمی باور کن، من ": ن به چشمان زِد نگاه کرد و گفتکیال

  ".ما مجبور بودیم": ریچارد به دفاع از کیالن آمد و گفت

  "براي چی؟". زِد نگاهی به او انداخت

  ".و این کارو هم کردیم، شوتا بهمون گفت. تا بفهمیم که جعبه کجاست"

و دیگه چه چیزي بهت گفت؟ شوتا بهت چیزي که . شوتا بهت گفت": م گفتزِد با لحنی استهزا آمیز و با اخ
  ".خواي بدونی رو هم بهت بگه میخواي بدونی رو نمیگه مگه این که یه چیزي که نمی

اي بهمون  اون هیچ چیز دیگه. هیچی". ریچارد نگاه را برنگرداند. کیالن نگاهی زیر چشمی به ریچارد انداخت
اون بهمون گفت که ملکه میلنا توي تمارانگ آخرین ". قب بکشد به چشمان زِد خیره شدبدون این که ع ".نگفت
ي زِد  ریچارد هم چنان نگاه خیره ".بهمون اینو گفت چون زندگی خودش هم به این بستگی داره. ي اوردن رو داره جعبه

. او بگوید که شوتا چه گفته بود خواست به اش باور کند، ولی نمی شک داشت که دوست قدیمی. را متقابالً پاسخ داد
توانست به زِد بگوید که یک یا دو نفر از آنها ممکن است خیانتکار از آب درآید؟ این که زِد از آتش جادوگري  چگونه می

ترسید که این کارها منصفانه و به جا باشند؛  کند؟ می کند، این که کیالن با قدرتش او را لمس می برعلیه او استفاده می
  .دانستند آن دو نمی. دانست ي کتاب می خره فقط خودش بود که درباهباال

خواي من خودمونو به سرزمین میانه برسونم و این که وقتی این  زِد، تو به من گفتی که می": ریچارد به نرمی گفت
دونستیم که  نمی بودي، ما اون جونور دنیاي زیرین بهت حمله کرده بود و تو بیهوش شده . اي داري جا رسیدیم یه نقشه

. ي تو چی بوده دونستم نقشه دونستم چکار کنم، نمی من نمی. تو کی به هوش میاي، یا این که اصالً بهوش میاي یا نه
  ".ما باید جلوي دارکن رال رو بگیریم. رسه زمستون داره از راه می
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تونستم رو  ین کاري که میمن بدون حضور تو داشتم بهتر". داد، لحن صدایش تندتر شد همانطور که ادامه می
دونستم باید انجام بدم این بود  تنها چیزي که می. حساب این که چند بار تقریباًکشته شدیم از دستم در رفته. کردم می

این براي هردوي ما حسابی . کیالن بهم کمک کرد و ما فهمیدیم که اون کجاست. که سعی کنم جعبه رو پیدا کنم
من دیگه تقریباًداره حالم . که کردم خوشت نمیاد پس شمشیر حقیقت لعنتیت رو پس بگیر اگه از کاري. گرون تموم شد
  "!خوره حالم از همه چی بهم می! خوره ازش بهم می

بغضی در گلویش جمع . بشقابش را روي زمین انداخت و مقداري به سمت تاریکی رفت و پشت به آنها ایستاد
این که چگونه خشم غلبه کرده بود و او را در برگرفته بود . ها مات شدند شکي روبرویش از میان ا درختان تیره. شد می

. خواست که زِد را ببیند، و حاال که زِد اینجا بود، ریچارد از دستش عصبانی شده بود او به شدت می. کرد متعجبش می
  .گذاشت تا خشمش بدون هیچ مانعی پیش برود و منتظر شد تا خودش فروکش کند

 ".بینم که واقعاً بهش گفتی آره، می": زِد به مالیمت به کیالن گفت. باهم نگاهی رد و بدل کردند زِد و کیالن
  ".م، عزیز جانمتأسف". ي کیالن زد اي به شانه ي آهسته بشقابش را روي زمین گذاشت، ایستاد و ضربه

  .اش احساس کرد تکانی نخورد ریچارد هنگامی که دست زِد را روي شانه

  ".زنم که خیلی بهت سخت گذشته حدس می. رمم، پسمتأسف"

با . من یه نفر رو با شمشیر کشتم". ریچارد درحالی که به میان تاریکی خیره شده بود با تکان سرش تأیید کرد
  ".جادو

ریچارد با  ".شناسم، مطمئنم که مجبور بودي خوب، من تو رو می". زِد مدتی کوتاه صبر کرد و بعد صحبت کرد
. کنم کنم، از جونش محافظت می فکر کردم دارم از کیالن محافظت می. نه، مجبور نبودم": ناك گفتاي درد زمزمه
خواستم اون  ولی چیزي که قطعیه اینه که می. گیره، این که به محافظت نیازي نداره دونستم که اون یه اعتراف نمی

  ".و قطعاً ازش لذت بردم. مردو بکشم

  ".اون جادو بوده. تو فقط فکر کردي که لذت بردي"

  ".دونم داره چه بالیی سرم میاد اصالً نمی. مطمئن نیستم"

این خودم هستم که از دستش . ریچارد، منو ببخش که طوري به نظر اومدم که انگار از دستت عصبانی هستم"
  ".تو کارتو خوب انجام دادي، من کسی هستم که شکست خورده. عصبانیم

  "منظورت چیه؟"

  ".براي هردوتون میگم که چه اتفاقی افتاده. بیا بشین". ي او زد انهاي به ش زِد ضربه
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ریچارد دوباره کنار او . رسیدند آن دو به طرف آتش برگشتند، کیالن آن دو را با هم نگاه کرد، هردو به نظر تنها می
  .نشست و لبخندي کوچک به او زد که کیالن نیز لبخندي مانند همان را تحویلش داد

: با صداي مالیمی گفت. را برداشت، نگاهی جدي به آن کرد و دوباره آن را روي زمین گذاشتزِد بشقابش 
  ".انه ما حسابی توي دردسر افتادیممتأسف"

چرا، چی شده؟ ": اي کنایه آمیز بالفاصله در ذهن ریچارد شکل گرفت، ولی آن را فرو نشاند و به جایش پرسید جمله
  "ي تو چی؟ نقشه

ي کوچکی روي  لبخند تلخی زد، زانوهایش را باال کشید و ردایش را روي پاهایش کشیده و خیمهزِد  ".ي من نقشه"
ي من این بود که رال رو متوقف کنیم بدون این که مجبور بشیم باهاش مقابله کنیم، و بدون  نقشه". آنها ایجاد کرد

ود که شما دوتا از دردسر دور بمونید تا من ي من این ب نقشه. این که شما دوتا مجبور بشید در معرض خطر قرار بگیرید
هاي اوردن  ي جعبه من همه چیز رو درباره. ي شما االن تنها راه ماست رسه که نقشه به نظر می. این قضیه رو حل کنم

 او به هر یک از آن دو نگاه ".دونستم به شما ربطی نداشته؛ فقط من باید می. بهتون نگفتم، چون قرار نبوده شما بدونید
  ".زنم که دیگه حاال مهم نیست ولی حدس می". اي خشم در چشمانش موج زد و بعد محو شد کرد، براي لحظه

ظاهراً  "چه چیزي رو ما قرار نبوده بدونیم؟": ور شده بود با اخمی پرسید کیالن که عصبانیت او نیز اندکی شعله
  .ي آن کامالً بداند این که درباره آمد که در خطري باشد بدون کیالن هم مثل ریچارد اصالً خوشش نمی

کنن، هر کدوم با هدف مخصوص به  دونید، سه تا جعبه درست همون طوري که گفتم کار می خوب می": زِد گفت
ي این اطالعات توي یه کتابه که  همه. این قسمتیه که من میدونم. خودشون، ولی باید بدونی که کدوم رو باز کنی

من . ها هست هاي شمرده شده یه کتاب راهنما براي جعبه کتاب سایه. ده شدههاي شمر اسمش هست کتاب سایه
  ".محافظ اون کتابم

توانست حتی یک  نمی. اش به باال بجهد کرد که دندان ممکن است از روي سینه حس می. ریچارد درجا خشکش زد
  .توانست نفس بکشد اش را حرکت دهد و به سختی می ماهیچه

  "دونی کدوم رو باید باز کنه؟ ها کدوم به کدومه؟ می نی جعبهدو تو می": کیالن پرسید

دونم کدوم جعبه  نمی. ولی من هی چوقت اونو نخوندم. ش توي کتابه اون اطالعات همه. من محافظ کتابم. نه"
کردم، ریسک این وجود داشت که دانش  اگه من کتابو باز می. کدومه یا حتی این که چه جوري میشه اینو تشخیص داد

من محافظ . بنابراین هرگز این کارو نکردم. تونست خیلی خطرناك باشه شد؛ این می اون نباید باز می. اون پخش بشه
ریچارد فهمید که چشمانش درشت  ".ي خیلی مهم هاي زیادي هستم، این فقط یه دونه بین اوناست، اما یه دونه کتاب
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تقریباًتمام عمرش به امید روزي بود . حالت آرام و معمول درآوردشده بودند و سعی کرد با چند بار پلک زدن آنها را به 
  .حرکت نگه داشت این شوك او را بی. که محافظ کتاب را بیابد و در تمام این مدت زِد محافظ بوده

  "اون کتاب کجا بود؟ چه اتفاقی افتاد؟": کیالن پرسید

  ".توي آیدیندریل. دژ جادوگرا. اون توي دژ من بود"

  "تو رفتی آیدیندریل؟ اونجا در چه وضعیه؟ امن هست؟": لحنی مشتاق پرسیدکیالن با 

  ".آیدیندریل اشغال شده". زِد نگاهش را برگرداند

  ".نه". دست کیالن روي دهانش رفت؛ اشک چشمانش را پر کرد

اوضاع اونا ": زیر لب زمزمه کرد. با نوك انگشتش با ردایش ور رفت ".انه چرامتأسف". زِد با تکان سر تأیید کرد
  ".حداقل من به اشغالگرا یه موضوع براي تفکر دادم. خوب نیست

  "؟ نگهباناي شهر؟3و میلر 2؟ ستوان دلیس1سروان ریفکین"

کیالن درحالی . داد برد، سرش را به نشان نفی تکان می زِد نگاهش را روي زمین حفظ کرد و هر نامی که کیالن می
این مردان هرکسی که بودند، به . اش گذاشت گزید، دستانش را روي سینه ا میکشید و لبش ر هاي عمیق می که نفس
ریچارد فکر کرد که باید شوکه شدن خودش را با گفتن . رسید کیالن با شنیدن این خبر بسیار ناراحت شده باشد نظر می

  "این دژ جادوگرا چیه؟". چیزي مخفی کند

چیزایی مثل کتاباي پیشگویی و کتابایی . کنن جادویی رو حفظ میاون یه پناهگاهه، جایی که جادوگرا اشیاء مهم "
از بعضی کتابا براي . هاي شمرده شده کتابایی از جادو و دستورات جادویی مثل کتاب سایه. تر از موضوعات حتی مهم

استفاده آموزش جادوگراي جدید استفاده میشه، بعضیا به عنوان کتاب مرجع استفاده میشن و بعضیا به عنوان سالح 
دژ با . داري میشه، مثل شمشیر حقیقت در مدت زمان بین دو جستجوگر اي هم اونجا نگه اشیاء جادویی دیگه. میشن

حداقل کسی جز یه جادوگر قرار نبوده که بتونه وارد . تونه وارد بشه هیچ کس جز یه جادوگر نمی. جادو مهر و موم شده
حتماً  .کار دارکن رال بودهحتماً  .ون کشته شدن این کارو کردن من نمیدونماین که چطور بد. ولی یه نفر وارد شده. بشه

  ".اون کتاب رو داره

  ".شاید دارکن رال نبوده": اي چوبی سیخ بود، به سختی توانست بگوید ریچارد که کمرش مانند صفحه

  ".لی به هرحال یه دزدیه دزد خیلی باهوش، و. اگه دارکن رال نبوده، پس یه دزد بوده". چشمان زِد تنگ شدند
                                                           

1 Riffkin 
2 Delis 
3 Miller 
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تونه به ما  هاي شمرده شده می کنی این کتاب، این کتاب سایه فکر می.... من.... زِد". ریچارد خشکی دهانش را بلعید
  "ها بشیم؟ بگه که چطور جلوي رال رو بگیریم؟ این که چطوري مانع استفاده کردنش از جعبه

ولی طبق اون چیزي که . ه گفتم من هرگز جلدش رو باز نکردمهمون طور ک". هاي الغرش را باال انداخت زِد شانه
ها رو داره؛ کتاب طراحی  دونم، اون کتاب باید فقط کمکی براي شخصی باشه که جعبه از کتاباي دستورالعمل دیگه می

در هر . هاز جادو بش  اي کمک کنه تا مانع استفاده شده براي کمک کردن در استفاده از جادو، نه این که به فرد دیگه
ي من این بود که خیلی ساده کتاب رو بردارم و نابودش کنم تا مانع  نقشه. کرد صورت اون کتاب به ما کمکی نمی

مونه؛ ما باید آخرین جعبه  اي برامون نمی حاال که کتاب از دست ما رفته دیگه راه دیگه. دسترسی رال به اطالعات بشم
  ".رو پیدا کنیم

  "تونه جعبه رو باز کنه؟ کتاب بازم رال میولی بدون ": کیالن پرسید

  ".دونه کدوم یکی ولی هنوز نمی. تونه با اون مقدار دانشی که اون داره، مطمئنم که می"

. میره اگه باز نکنه می. مجبوره این کارو بکنه. کنه پس با کتاب یا بدون کتاب اون یه جعبه رو باز می": ریچارد گفت
این . کرد حتی اگه تو کتاب رو به دست میوردي اون بازم باالخره یه جعبه رو باز می. چیزي براي از دست دادن نداره

  ".ي درست رو انتخاب کنه شانس وجود داره که جعبه

من امیدوار بودم که اگه ما نتونیم آخرین . دونه که کدوم رو باید باز کنه خوب، اگه اون کتابو داشته باشه پس می"
من بتونم کتاب رو نابود کنم و اونو از دست رال دور نگه دارم و حداقل به خودمون این یه جعبه رو پیدا کنیم، حداقل 

حاضرم هر ". ي زِد درهم کشیده شد چهره ".شانس این که اون جعبه درست براي ما رو انتخاب کنه. شانس رو بدم
  ".چیزیو بدم که اون کتابو نابود کنم

کاري رو کرده که  پس ریچارد همون ". یچارد تقریباًاز جایش پریدکیالن دستش را روي بازوي ریچارد گذاشت؛ ر
لبخندي اطمینان بخش به  ".ملکه میلنا اونو داره. داده؛ اون جاي آخرین جعبه رو پیدا کرده جستجوگر باید انجام می

بخند را به درستی زد که بتواند ل ذهن ریچارد سریعتر از آن دور می ".جستجوگر کارش رو خوب انجام داده". ریچارد زد
  .پاسخ دهد

و حاال پیشنهادتون اینه که جعبه رو ازش بگیریم؟ ". اش کشید زِد یک انگشت و شصتش را روي دو طرف چانه
  ".ست دونستن یه چیزه و گرفتن یه چیز دیگه

ماتش رو اي خودش و خد ملکه میلنا همون کسیه که اون مار با رداي نقره". کیالن لبخندي آرام به زِد تحویل داد
  ".گیر داشته باشه اون قراره که یه مالقات ناخوشایند با مادر اعتراف. بهش فروخته
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فکر کنم ". هاي روي صورت زِد با اخمش عمیق تر شدند چروك "گیلر؟ ملکه میلنا کسیه که گیلر پیشش رفته؟"
  ".ي چشماي من مبهوت بشه که از دیدن دوباره

  ".رسم من حسابشو می. اون جادوگر منه. من بسپر تو فقط این کارو به". کیالن اخم کرد

جادوگر بزرگ و مادر . کرد و ناگهان احساس کرد که به آنجا تعلق ندارد نگاه ریچارد بین آن دو رفت و آمد می
خواهند با یک جادوگر تازه به دوران رسیده برخورد  کردند که چگونه می گیر چنان بر روي این موضوع بحث می اعتراف
ریچارد به پدرش فکر کرد، به این که چگونه پدرش به . زنند هاي هرز باغچه حرف می ي کندن علف گویی دربارهکنند، 

ریچارد . هاي دارکن رال دست. هاي حریص به آن شود او گفته بود که کتاب را برداشته بوده تا مانع از رسیدن دست
  .بدون فکر کردن حرف زد

  ".کارو کردهشاید اون دلیل خوبی داشته که این "

  .هردو نفر چرخیدند و به او نگاه کردند، گویی فراموش کرده بودند که او آنجا بوده

هاي چهارنفره تنها  اون منو ترك کرده و منو با گروه. یه دلیل خوب؟ طمع دلیل اون بوده": کیالن به تندي گفت
  ".گذاشته

ریچارد نگاهی آرامی به  ".یست که به نظر میادکنن که اونی ن بعضی وقتا مردم کارایی رو به خاطر دالیلی می"
  ".شاید اون فکر کرده که جعبه مهمتره". کیالن کرد

  .تر از آن بود که بتواند صحبت کند کیالن به نظر مبهوت

ممکنه این طوري باشه که . شاید حق با تو باشه". رسید زِد اخم کرد، موهاي سفیدش در نور آتش وحشی به نظر می
ها براي چه کاري  دونسته که جعبه اون قطعاً می. خواسته از جعبه محافظت کنه ه ملکه جعبه رو داره و میدونست گیلر می
شاید ما یه همدست توي . ي دید جدید به ما داده شاید جستجوگر یه زاویه". اي به ریچارد زد لبخندي کنایه ".بودن

  ".تمارانگ داریم

  ".و شاید هم نه": کیالن گفت

  .جادوگر نفسی بلند کشید ".همیمف به زودي می"

  ".زِد، دیروز ما رفتیم یه جایی که اسمش هومرز میل بود": ریچارد پرسید

  ".و خیلی جاهاي دیگه رو هم درست مثل همون دیدم. منم اونجا رو دیدم". زِد با تکان سر تأیید کرد
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من به مایکل . ها باشه ته کار وستلنديتونس ها نبوده، مگه نه؟ این نمی اون کار وستلندي". ریچارد به جلو خم شد
این . مخصوصاً به مردم بی دفاع. بهش نگفتم که به کسی حمله کنه. گفتم که ارتشو جمع کنه و از وستلند حفاظت کنه

  ".کنن ها باشه؛ اونا این کارو نمی تونسته کار وستلندي نمی

  ".ازش نشنیدممن مایکل رو ندیدم یا چیزي . نه، این کار کسی از وستلند نبوده"

  "پس کی بوده؟"

  ".خود افراد رال بودن که این کارو کردن، به دستور خود رال"

نیروهاي ارتش صلح مردم اونجا بودن و تا . هارا وفادار بوده شهر به دي. این اصالً معقول نیست": کیالن گفت
  ".آخرین نفر کشته شدن

  ".دقیقاً به همین دلیل اون این کارو کرده"

  ".اصالً با عقل جور درنمیاد": کیالن گفت. هایی گیج به زِد خیره شدند گاههر دو با ن

  ".قانون اول جادوگري"

  "چی؟". ریچارد اخم کرد

ي  مردم احمق هستن؛ اگه انگیزه". ریچارد و کیالن بیشتر اخم کردند ".مردم احمق هستن: قانون اول جادوگري"
به خاطر این که مردم احمق هستن، یه دروغ رو باور . کنه و باور میمناسب بهشون داده بشه تقریباًهر کسی هر چیزي ر

ي  کله. ترسن که اون حقیقت داشته باشه خواد حقیقت داشتنِ اونو باور کنن، یا این که چون می کنن چون دلشون می می
کنن که همش  کر میها و حقایق و اعتقادات هست و بیشتر اونا هم نادرست هستن، با این حال اونا ف مردم پر از دانش

تونن فرق بین یه دروغ و یه واقعیت رو تشخیص بدن و با این حال  مردم احمق هستن؛ اونا خیلی به ندرت می. درسته
  ".خورن تر فریب می تونن و به همین خاطر خیلی آسون به خودشون اطمینان دارن که همیشه می

ا و جستجوگرها رو ساختن تا در مواقعی که حقیقت به گیره به خاطر قانون اول جادوگري، جادوگراي قدیم اعتراف"
اون داره از . دونه رال قوانین جادوگري رو می. ي کافی مهم باشه، اونا وسایلی براي کمک به کشف حقایق باشن اندازه

وقتی که مردم هدفی . مردم احتیاج به یه دشمن دارن تا احساس کنن که هدفی دارن. کنه اولین قانون استفاده می
در واقع حقایق در این مورد . تر از حقایقه هدف داشتن به مراتب مهم. داشته باشن راحت میشه هدایت و رهبریشون کرد

کنه، کسی غیر از خودش، داره یه هدف ایجاد  دارکن رال داره براي مردم یه دشمن تهیه می. هیچ جایگاهی ندارن
  ".کنن بنابراین باور می خواد که باور کنن، مردم احمق هستن؛ دلشون می. کنه می

  ".هاي خودش رو کشته اون حامی. ولی اونا مردم خودش بودن": کیالن اعتراض کرد
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شدن ولی  شده، بعضیا شکنجه می شدن؛ به بعضیا تجاوز می اگه دقت کنی متوجه میشی که تمام مردم کشته نمی"
ر این متوجه میشی که هیچ کدوم از سربازا زنده عالوه ب. موندن تا فرار کنن، تا این خبرا رو پخش کنن زنده باقی می

شنون اونو  این که این خبرها واقعیت نیستن اهمیت نداره و کسایی که داستان رو می. نموندن تا داستان واقعی رو بگن
کسایی که زنده . کنه، یه دشمن که در مقابلش با هم متحد بشن کنن چون براشون یه هدف رو ایجاد می باور می

حتی با وجود این که رال چندتا شهري رو که بهش . کنن مثل آتیشی که پخش میشه این خبرها رو منتشر می مونن می
. وفادار بودن و چندتا از سربازاش رو از بین برده، تعداد خیلی بیشتري شهر به نفع خودش به دست آورده، صدبرابر بیشتر

خواد در برابر این دشمن  اون بهشون گفته که می کنن چون حتی مردم بیشتري دورش جمع میشن و ازش حمایت می
  ".بلکه صرفاً حقیقت هست. حقایق مشتري نداره؛ حقایق به کسی انگیزه و هدف نمیده. ازشون محافظت کنه

چطور ممکنه رال تو این ماجرا دستش رو . ولی این واقعیت نداره". ریچارد که کمی مبهوت شده بود، عقب نشست
  "باورش کنن؟نشه؟ چطور ممکنه همه 

ها نبوده، با  دونستی که این کار وستلندي دونستی، تو می تو خوب می". زِد با نگاهی عبوس و جدي او را نگریست
ترسیدن از واقعیت داشتنِ . ترسیدي که حقیقت داشته باشه تو می. ي خودت شک کردي این حال حتی تو هم به دونسته

حداقل تو به . کردن احتمالِ واقعیت اولین قدم براي باور کردنه قبول. چیزي قبول کردنِ احتمال واقعیتش هست
کنن، کسایی که  فکر کن که چقدر باور کردن این براي مردمی که سؤال نمی. ي کافی باهوش هستی که بپرسی اندازه

ل باهوشه؛ را. براي بیشتر مردم خود واقعیت نیست که مهمه، بلکه انگیزه مهمه. دونن چطور سؤال کنن راحته حتی نمی
اینو . این اولین قانون جادوگریه چون مهمترینشونه". زد انگیزه و هدف در چشمان زِد برق می ".اون بهشون انگیزه داده

  ".به خاطر بسپر

تونستن این کارو  اونا چطور می. این کار قتل و جنایت بوده. دونستن ولی اونایی که کشتار رو انجام دادن، اونا می"
  "انجام بدن؟

  ".اونا به خاطر هدفشون این کارو کردن. انگیزه و هدف". اي باال انداخت شانه زِد

  ".قتل برخالف طبیعته. ولی این برخالف قانون طبیعته"

  ".ست ي تمام موجودات زنده ي طبیعته، شیوه قتل شیوه". جادوگر لبخند زد

ي زِد بود که با یک عبارت تهاجمی و  هاین شیو. (کرد دانست که زِد داشت او را وارد بحث و تفکر می ریچارد می
فقط بعضی چیزاي ". ولی بسیار برانگیخته بود و نتوانست جلوي اعتراض کردنش را بگیرد.) مبهم تو را وارد بحث کند

به این درختاي اطراف نگاه کن، اینا حتی . و تازه اون هم فقط براي زنده موندن هست. مثل حیووناي وحشی. طبیعت
  ".رسه که قتل انجام بدن میبه فکرشون هم ن
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ریچارد براي کمک گرفتن  ".اي قاتله هر موجود زنده. ي طبیعته ه ي همه چیزه، شیو قتل شیوه": زِد دوباره تکرار کرد
  ".به من نگاه نکن، من خیلی وقت پیش یاد گرفتم که با جادوگرا بحث نکنم": کیالن گفت. به کیالن نگاه کرد

کرد، به درخت کاج بزرگ و زیبایی که باالي سرشان افراشته شده بود و در نور آتش ریچارد به باالي سرش نگاه 
ها را دید که در کشمکشی چندین و چند ساله براي  شاخه. اي از فهم و درك در ذهنش روشن شد جرقه. روشن شده بود

موفقیت . ي خود نابود کرده بودند اي مرگبار گسترده شده بودند و همسایگانش را با سایه رسیدن به نور خورشید با انگیزه
هاي بعدي آن درخت نیز فراهم شود که البته تعداد زیادي از آنها هم باید در  شد تا فضاي کافی براي نسل باعث می

. ي نزدیک به کاجِ بزرگ، پژمرده و ضعیف بودند، همگی قربانی بودند چند همسایه. شدند ي والدین خود خشک می سایه
  .ي قتل بود ی طبیعت بر روي موفقیت بر پایهطراح. حقیقت داشت

. اي که پیرمرد از دوران کودکی به ریچارد آموخته بود این یک درس بود، شیوه. زِد چشمان ریچارد را تماشا کرد
  "چیزي یاد گرفتی، پسرم؟"

ط تحسین هیچ همدردي براي مقتولین وجود نداره، فق. ترها حیات براي قوي". ریچارد با تکان سرش تأیید کرد
  ".براي قدرت فرد پیروز هست

  ".کنن ولی آدما این طوري فکر نمی": کیالن که نتوانست زبانش را نگه دارد گفت

به این درخت نگاه کن، ". به درختی کوچک و پژمرده نزدیکشان اشاره کرد "کنن؟ نمی". زِد لبخندي کنایه آمیز زد
  "کنی؟ بگو ببینم کدوم رو بیشتر تحسین می. اینو ". بعد به درخت کاج بزرگ اشاره کرد ".عزیز جان

  ".این یه درخت قشنگه. این یکی": کیالن به درخت کاج بزرگ اشاره کرد و گفت

تو درختی رو انتخاب کردي که قاتله، . تو گفتی که این قشنگه. کنن دیدي؟ آدما هم این طوري فکر می. این یکی"
  ".ي طبیعت شیوه". لبخند زد زِد با پیروزي ".نه اونی که داره کشته میشه

  ".کردم دونستم که نباید دهنمو باز می می". اش زد کیالن دستانش را به سینه

براي شکست دادن دارکن رال، ما باید اونو بشناسیم تا . تونی دهنتو باز نکنی، اما ذهنتو باز کن اگه بخواي می"
  ".بفهمیم که چطور نابودش کنیم

این طوریه که اون این همه ": ي شمشیرش ضرب گرفته بود، گفت انش روي دستهریچارد همانطور که با انگشت
ذاره که دیگران این کارو براش انجام بدن، به اونا هدف و انگیزه میده؛ بعد تنها نگرانی  اون می. کنه سرزمین رو فتح می

  ".اد کنههیچ کس نیست که تو کارش مزاحمت ایج. ها مونه اینه که بره دنبال جعبه که براش می
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. کنه تا بیشتر کاراش رو براش انجام بده اون از قانون اول جادوگري استفاده می". زِد با تکان سرش موافقت کرد
دن؛  کنه چون مردم به حقایق اهمیتی نمی اون مردم رو حامی خودش می. کنه این چیزیه که کار ما رو خیلی سخت می

جنگن،  خوان عقیده دارن و تا حد مرگ براي این عقایدشون می که میهاش رو انجام میدن چون به چیزي  اونا خواسته
  ".بدون توجه به این که چقدر عقایدشون غلطه

کردم داریم با شیطان و پلیدي  تمام این مدت من فکر می". ریچارد به آرامی ایستاد و به تاریکی شب خیره شد
چیزي که ما برعلیه اش . ولی اصالً این طوري نیست. نهک شیطانی که رها شده و داره آزادانه وحشیگري می. جنگیم می

  ".طاعونی از حماقت. هستیم،بیشتر شبیه یه طاعون هست

  ".طاعون حماقت. درست فهمیدي پسرم"

  ".ي دارکن رال هدایت میشه که به وسیله": کیالن این را هم تذکر داد

ن چاله از آب بارون پر بشه، تقصیر کدومه؟ تقصیر اگه یه نفر یه چاله بکنه و او". اي به کیالن نگاه کرد زِد لحظه
بارونه؟ یا تقصیر کسیه که چاله رو کنده؟ آیا تقصیر دارکن رال هست، یا تقصیر کسایی هست که چاله رو کندن و 

  "گذاشتن که اون مثل بارون پرش کنه؟

  ".ته باشهاین باعث میشه که دشمناي خیلی زیادي براي ما وجود داش. شاید هردو": کیالن گفت

به . بینن، خیلی مرگبار هستن احمقایی که حقیقت رو نمی. و دشمنایی خیلی خطرناك". زِد یک انگشتش را بلند کرد
اونا همیشه کاري رو ". کیالن با سر تأیید کرد "گیر شاید تو این درس رو یاد گرفته باشی، درسته؟ عنوان یه اعتراف

کسایی که فکر . اهند داد یا باید انجام بدن و تو خیلی راحت غافلگیر میشیکنی انجام خو دن که تو فکر می انجام نمی
  ".تونن خیلی زود تو رو بکشن ي دردسر باشن می کنی مایه نمی

ي درست رو باز کنه، اون  ها رو به دست بیاره و جعبه ي جعبه اگه رال همه. این چیزي رو تغییر نمیده": کیالن گفت
ري هست که ما باید قطع کنیم. کشه ي ما رو می کسی میشه که همه ر این مار هست؛ هنوزم اون ساون هنوزم س."  

ولی باید زنده بمونیم تا شانسی داشته باشیم که این مار رو بکشیم و تعداد . درست میگی". اي باال انداخت زِد شانه
  ".تونن اول ما رو بکشن زیادي مارهاي کوچیک هستن که می

ولی همون طور که کیالن گفت، این چیزي رو عوض . ست که ما قبالً یاد گرفتیماین درسی ه": ریچارد گفت
  .ریچارد دوباره کنار کیالن نشست ".ما هنوزم باید جعبه رو بدست بیاریم تا رال رو بکشیم. کنه نمی

یچارد با انگشتی استخوانی به ر ".تونه تو رو بکشه دارکن می: فقط یادتون باشه". ي زِد به شدت جدي شد چهره
  ".اونم خیلی راحت. و منو". بعد به خودش ".و تو رو". اشاره کرد، بعد به کیالن اشاره کرد
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  "پس چرا این کارو نکرده؟". ریچارد کمی عقب نشست

بلکه اونا رو نادیده . کشی؟ نه افتی و تمام حشرات توش رو می تو توي یه اتاق راه می". زِد یک ابرویش را باال برد
زِد به طرف آن دو به جلو  ".زنی روشون اون موقع می. تا وقتی که نیشت بزنن. ي توجه تو نیستن شایسته اونا. گیري می

  .ریچارد و کیالن نگاهی زیر چشمی به هم کردند ".خوایم اونو نیش بزنیم ما می". خم شد

یادم ". رداي عرق را که بر روي پشتش جاري شده بود، حس ک قطره ".قانون اول جادوگري": ریچارد گفت
  ".مونه می

قوانین جادوگري رو نباید کسی جز یه . اي بازگو نکنید و اینو براي هیچ کس دیگه": جادوگر نصیحت کرد که
هایی قوي هستن، اگه  قوانین جادوگري شاید به نظر تو جمالتی ساده یا بدبینانه بیاد، ولی اونا اسلحه. جادوگر بدونه

من به شما دوتا گفتم چون مسؤول . حقیقت قدرته. چون اونا حقایق هستن بدونی که چطور ازشون استفاده کنی،
کنه، چون ما سه  شما باید بدونید که رال داره چکار می. کنم که مهمه تا شما اینو درك کنید جادوگرا هستم و فکر می

  ".نفر هستیم که باید جلوش رو بگیریم

  .ریچارد و کیالن هر دو با تکان سرشان قول دادند

  ".صحبتاي دیگه باشه مالِ بعداً. من مدت زیادي سفر کردم تا به شما برسم. دیگه دیر وقته": اي گفت با خمیازه زِد

خواست  او کاري داشت که انجام دهد و می ".دارم من شیفت اول نگهبانی رو برمی". ریچارد به سرعت باال پرید
  ".از پتوي من استفاده کن زِد". ندقبل از این که هر اتفاق دیگري بیفتد آن را به پایان برسا

شد که خوابت  باعث می. دومین شیفت ناخوشایندترین از میان سه شیفت بود ".دارم منم شیفت دوم رو برمی. باشه"
  ".من اول گفتم، عزیز جان": زِد گفت. کیالن شروع کرد به اعتراض کردن. دو تکه شود

نشیند تا نگهبانی  ي اطراف روي آن می ز بررسی کردن محوطهاي اشاره کرد که بعد ا ي برآمده ریچارد به صخره
شب ساکن و سرد بود، با این حال به . چرخید، ولی یک فکر باالتر از همه بود ذهنش با هزاران فکر می. دهد و راه افتاد
صدي مشخص ردایش را باز گذاشت و راهش را از میان درختان ادامه داد و به سمت مق. اي سرد نبود طور آزار دهنده

در یک نقطه با دست و پا از . زدند ولی ریچارد به سختی متوجه صداي آنها بود موجودات شب یکدیگر را صدا می. رفت
هاي میان درختان به عقب نگاه کرد، آتش را تماشا کرد و منتظر شد تا دید  اي بزرگ باال رفت و از میان شکاف صخره

  .بعد از صخره به پایین لغزید و به مسیرش به سمت صداي شرشر آب ادامه داد که دو نفرِ دیگر خود را در پتو پیچیدند؛

ي بزرگی از چوب معلق بر روي آب را دید که براي  ي رودخانه به اطراف نگاه انداخت تا این که تکه در حاشیه
ت انجام هر کاري را که ریچارد زِد را به یاد آورد که به او گفته بود باید شجاع. ي کافی بزرگ بود مقصودش به اندازه

. براي هدفشان الزم بود، داشته باشد، و این که ریچارد باید آماده باشد که اگر الزم شد هر کدام از خودشان را بکشد
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دانست که زِد قادر بود او را  می. کرده تا روي حرفش تأکید کند دانست که زِد اغراق نمی شناخت و می ریچارد زِد را می
  .ز آن کیالن رابکشد، یا مهمتر ا

دندان مثلثی شکل را در دستش نگه . دندان را از زیر پیراهنش درآورد و ریسمان چرمی را از روي سرش رد کرد
دندان تنها راه براي ریچارد بود تا به زِد . داشت، وزن آن را حس کرد، در نور ماه به آن نگریست و به پدرش فکر کرد

ریچارد به . که پدرش کتاب را برداشته بوده تا آن را از دارکن رال حفظ کندثابت کند که پدرش یک دزد نبوده، این 
خواست که به زِد بگوید، این که به او بگوید که پدرش یک قهرمان بوده و جانش را براي متوقف کردن  شدت دلش می

ه خاطر کاري که خواست پدرش ب می. ي آنان مرده است رال داده بود و به عنوان یک قهرمان براي حفاظت از همه
  .خواست تا به زِد بگوید دلش می. کرده بود در یادها بماند

  .توانست اما نمی

شوتا به . هاي شمرده شده بود اکنون ریچارد کتاب سایه. هاي شمرده شده نابود شود خواست کتاب سایه جادوگر می
ین که ریچارد شانسی براي مقابله در برابر او کند، اما ا او هشدار داده بود که زِد از آتش جادوگري برعلیهش استفاده می

داد،  ریچارد به خودش اهمیتی نمی. براي نابود کردن کتاب، زِد مجبور بود او را بکشد. شاید ماجرا این گونه بوده. را دارد
  .داد که بمیرد او چیزي نداشت که برایش زنده بماند؛ دیگر اهمیتی نمی

کرد که  فهمید که ریچارد کتاب را در خودش دارد، او را وادار می اگر زِد می .مرد داد اگر کیالن می اما اهمیت می
فهمید که براي تصدیق صحت مضامین کتاب، رال مجبور به استفاده از یک  محتویات کتاب را بگوید و بعد می

ممکن بود کیالن را فهمید  اگر زِد می. کیالن. گیر وجود داشت که زنده مانده بود و فقط یک اعتراف. گیر است اعتراف
  .بکشد تا مانع از دسترسی رال به دانش آن شود

  .توانست این ریسک را بکند که زِد بفهمد، این ریسک که کیالن را بکشد ریچارد نمی

. آن را داخل چوب چپاند تا در نیاید. ریسمان را دور تکه چوب پیچید و دندان را داخل شکافی طویل در آن کیپ کرد
  .توانست دندان را از خودش دور کند تا جایی که می خواست ریچارد می

  ".منو ببخش، پدر": زمزمه کرد

آن را نگاه کرد که در میان آسمان قوس . توانست چوب را با دندان متصل به آن پرتاب کرد با تمام شدتی که می
با بغضی در . ه سطح آب آمددر نور ماه توانست آن را ببیند که ب. برداشت و با صدایی دور در میان آب تاریک افتاد

ریچارد بدون دندان احساس برهنه . شد گلویش همان جا ایستاد و آن را تماشا کرد که به سمت پایین رودخانه برده می
  .کرد بودن می
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احساس . ي اردوگاه را دور زد، درحالی که ذهنش گیج و به هم ریخته بود وقتی که دیگر در دیدرس نبود، محوطه
اي که به دیگران گفته بود آنجا خواهد بود رفت و نشست و از باال  ي برآمده ریچارد روي صخره. ردک خالی بودن می

  .اردوگاه را تماشا کرد

. تواند به او اعتماد کند از این که مجبور باشد به زِد دروغ بگوید، متنفر بود، از این که حس کند نمی. از این متنفر بود
ترین دوستانش اعتماد کند؟ دست رال به سمت او دراز  که دیگر قادر نباشد به قدیمی شد، این او داشت به چه تبدیل می

  .خواهد کرد تا کارهایی انجام دهد که نمی شده بود، حتی از این همه مسافت، و او را وادار می

  .ه خانه برگرددتوانست ب ماند، می شد و کیالن در امنیت بود و اگر تا آن موقع زنده می وقتی که این ماجرا تمام می

توانست چشمان آن را  نمی. کرد اش ناگهان دوباره متوجه چیزي شد که آنها را تعقیب می نزدیک به اواسط نگهبانی
ریچارد به خاطر این که . کرد ي مقابل اردوگاه بود و تماشا می آن موجود روي تپه. توانست آنها را حس کند ببیند ولی می

  .ی را حس کرد که از بدنش عبور کرددر معرض تماشا شدن بود، سرمای

چیزي . بعد دوباره سکوت. یک غرّش، یک خرناس و بعد یک پارس. صدایی دور باعث شد در جایش راست بنشیند
چیزي که آنها را تعقیب . دید کردند، ببینند اما فقط سیاهی را می چشمان ریچارد درشت شده بودند و سعی می. مرده بود

در تمام . ریچارد احساس نگرانی عجیبی براي آن کرد. ود، یا این که خودش کشته شده بودکرد چیزي را کشته ب می
. البته این واقعاً هیچ مفهومی نداشت. مدتی که آنها را تعقیب کرده بود، هرگز سعی نکرده بود تا به آنها صدمه بزند

کرد که آن موجود هیچ  ریچارد فکر نمیاگرچه بنا به دالیلی . ممکن بود که آن موجود منتظر فرصت مناسب بوده است
  .قصد آسیب رساندنی به آنها داشته باشد

دودل بود که برود دنبالش و بفهمد که آن چه . ریچارد لبخند زد؛ موجود هنوز زنده بود. ها را حس کرد دوباره چشم
اریکی بود و در تاریکی مزیت این موجود متعلق به ت. اکنون زمان مناسبش نبود. موجودي است، ولی این فکر را رها کرد

  .شد بهتر بود که ریچارد در زمانی که شرایط به نفع خودش بود با آن مواجه می. داشت

  .تر نزدیک. اش صداي مردن چیزي را شنید یک بار دیگر در مدت نگهبانی

به نظر . ایش شدپید  بدون این که الزم باشد تا ریچارد به دنبالش برود و بیدارش کند، زِد براي نوبت نگهبانی
زِد آمد و کنار او نشست، یک . رسید و مشغول خوردن یک تکه گوشت نمک سود شده بود استراحت کرده و با نشاط می

  .ریچارد نپذیرفت. تکه گوشت تعارف کرد

  "زِد، چیس چی شد؟ حالش خوبه؟"

  ".دونم رفت تا دستوراي تو رو اجرا کنه تا جایی که من می. حالش خوبه"
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  .ریچارد از روي صخره پایین پرید و آماده بود براي مقداري خواب ".شحالم که حالش خوبهخو. خوبه"

  "ریچارد، شوتا بهت چی گفت؟"

قرار نیست دیگران . چیزي که شوتا بهم گفت خصوصیه". ي دوستش را در نور محو ماه بررسی کرد ریچارد چهره
  ".مونه ینطوري هم باقی میو هم". ي در صدایش خودش را نیز متعجب کرد طعنه ".بشنون

تونی درست  بینم که نمی می. شمشیر خیلی خشم با خودش داره". کرد یک گاز زد زِد در حالی که ریچارد را نگاه می
  ".کنترلش کنی

کنه من باید یه  اون بهم گفت که فکر می. خیلی خوب، یه چیزي رو که شوتا گفت بهت میگم. خیلی خوب"
  "!وئل داشته باشمي سام صحبتی با تو درباره

  "ساموئل؟"

  ".جستجوگر قبل از من". هایش را به هم فشرد و به جلوتر خم شد ریچارد دندان

  ".اون ساموئل. اوه"

خواي بهم بگی که اون وضعیتیه که منم عاقبت بهش  خواد اونو برام توضیح بدي؟ می دلت می. آره، همون ساموئل"
اینو از من مخفی کنی تا وقتی که من کار جادوگرا رو انجام داده باشم و تو  ت این بوده که دچار میشم؟ یا این که نقشه

شد، زِد به آرامی او  همانطور که ریچارد بیشتر و بیشتر ناراحت می "!مجبور بشی که شمشیر رو به یه احمق دیگه بدي؟
این طوریه که ! اول جادوگريقانون ". تر کشید ریچارد رداي زِد را چنگ زد و صورت او را نزدیک. کرد را تماشا می

کنن که اون قدر احمق باشه که ندونه چی  کنن؟ فقط یه نفرو پیدا می جادوگرا یه نفرو براي گرفتن شمشیر انتخاب می
اي هم داري که یادت رفته باشه به من بگی؟ چیزاي  چیزاي کوچیک دیگه! یه جستجوگر جدید! به چیه و بعد بفرما

  "!ید بدونمکوچیک ناخوشایندي که من با

. مجبور بود با قدرت در برابر این میل که شمشیر را بکشد مقاومت کند. ریچارد با هل دادن، رداي او را رها کرد
  .زِد به آرامی نگاه کرد. رفت اش از خشمش باال و پایین می سینه

  ".م پسرم که اون زن این قدر تو رو آزار دادهمتأسفواقعاً ": زمزمه کنان گفت

کرد و خشمش را  به زِد خیره شد، تمام وقایعی که تابه حال اتفاق افتاده بود، بر رویش سنگینی می ریچارد نیز
ناگهان زد زیر گریه و روي زِد افتاد، دستانش را . رسید همه چیز به نظر در نهایت ناامیدي و یأس می. کرد خاموش می

  .توانست جلوي خودش را بگیرد و نمیکرد  هایی منقطع بی اختیار گریه می با نفس. دور او حلقه کرد
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  ".خوام برم خونه زِد، من فقط می"

  ".دونم می. دونم ریچارد می": با لحنی مهربان گفت. زِد او را در بغل گرفت و با مالیمت پشتش را نوازش کرد

کنه  یتونم جلوي این احساساتم رو بگیرم، فرقی نم نمی. ولی دست خودم نیست. کاش به حرفت گوش کرده بودم"
از . خوام این کابوس تموم بشه می. تونم هیچی نفس بکشم کنم دارم غرق میشم و نمی حس می. چقدر تالش کنم

. خوام از شرِ این شمشیر و جادوش خالص بشم زِد، می. خوام برم خونه فقط می. از جادو متنفرم. سرزمین میانه متنفرم
  ".ي جادو بشنوم خوام چیزي درباره دیگه نمی

  ".هیچ چیز هیچ وقت آسون نیست". ینطور او را نگه داشت و گذاشت تا گریه کندزِد هم

فقط به خاطر . دونم که اونم به من عالقه داره شاید اگه کیالن از من متنفر یا چیزي بود این قدر بد نبود، ولی می"
  ".داره جادو ما رو از هم جدا نگه می. جادوئه

  ".سی داريدونم تو چه ح باور کن ریچارد، من می"

  .زِد کنارش نشست. کرد، روي زمین ولو شد و به صخره تکیه داد ریچارد در حالی که گریه می

  "چی قراره سر من بیاد؟"

  ".اي نیست که بتونی بکنی کار دیگه. تو ادامه میدي"

  "و ساموئل چی؟ قراره اون بال سرم بیاد؟. خوام ادامه بدم من نمی"

من برخالف خواست دل خودم شمشیر رو به تو . دونم من نمی. م ریچاردمتأسف". ادزِد سرش را به نشان نفی تکان د
جادوي شمشیر حقیقت اون بال رو سرِ جستجوگر میاره، در . دادم، به خاطر این که مجبور بودم، به خاطر تمام افراد دیگه

ي شمشیر رو تبدیل به  ه تیغههایی گفتن که کسی که واقعاً ارباب جادوي شمشیر باشه و به این وسیل آخر پیشگویی
حتی اصالً درست . دونم که این کار چطور باید انجام بشه اما من نمی. کنه سفید کنه از این سرنوشت نجات پیدا می

تونی به خاطر این کاري که با تو  خواد، می اگه دلت می. ممتأسف. جرأت اینو نداشتم که به تو بگم. دونم معناش چیه نمی
  ".فقط اول به من قول بده که ادامه بدي و جلوي دارکن رال رو بگیري. کشیکردم بزنی منو ب

تو تنها چیزي هستی که من دارم، . این یه جوکه. بزنم تو رو بکشم". اي تلخ کرد هایش خنده ریچارد از میان اشک
  ".بکشمش تونم اینو بکشم؟ این خودم هستم که باید چطور می. تنها کسی که اجازه دارم دوستش داشته باشم

منم از اون فرار . ي جادو چه حسی داري دونم که درباره ریچارد، می. هم چین چیزي نگو": زِد زمزمه کنان گفت
من دنبال کتاب . تو تنها کسی هستی که من دارم. افتن که باید باهاشون مواجه بشی بعضی وقتا وقایعی اتفاق می. کردم
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تونم تو رو  ولی نمی. کنم که جلوي صدمه دیدن تو رو بگیرم ر کاري میمن ه. خواستم تو در خطر باشی رفتم چون نمی
ي دیگرانی که شانسی  ما باید جلوي دارکن رال رو بگیریم، نه فقط براي خودمون، بلکه براي همه. از این نجات بدم

  ".ندارن

بعدش شاید . قول میدم. کشم من تا وقتی که این ماجرا تموم نشده کنار نمی. دونم می". ریچارد چشمانش را مالید
  ".بتونم شمشیرو کنار بذارم، قبل از این که برام خیلی دیر شده باشه

دونم که  اگه این باعث دلداریت میشه، اگرچه نمی. کنه هر روزي که بگذره یکم تو رو بهتر می. برو یکم بخواب"
ولی اگه اومد، تا مدتی اتفاق . ال سر تو بیادچرا جستجوگرا عاقبتشون مثل ساموئل میشه، ولی واقعاً باور ندارم که این ب

ها  تونه این باشه که تو دارکن رال رو شکست دادي و مردم تمام سرزمین افته و بنابراین تنها معناي این اتفاق می نمی
اگه ما بتونیم جلوي رال رو . کنم اینو بدون که اگه این بال سرت بیاد من همیشه ازت مراقبت می. در امان هستن

  ".یریم، شاید بتونم کمکت کنم تا راز تبدیل کردن تیغه به رنگ سفید رو پیدا کنیبگ

ببخشید . ممنون دوست من". ریچارد با حرکت سرش قبول کرد و روي پاهایش ایستاد، ردایش را دور خود کشید
تونم  م که نمیأسفمت. شاید ارواح خوب منو تنها گذاشتن. دونم چه مرگم شده نمی. که امشب انقدر بهت سخت گرفتم

  ".بهت بگم شوتا چی گفت

دونم چیه،  نمی. کنه چندین روزه که داره ما رو تعقیب می. یه چیزي این اطرافه. و در ضمن زِد، امشب مراقب باش"
کنم که بخواد به ما آسیبی بزنه، حداقل تا حاال نخواسته، ولی توي سرزمین  ولی فکر نمی. وقت نداشتم که دورش بزنم

  ".تونی بفهمی یچ وقت نمیمیانه ه

  ".مواظب هستم"

  .ریچارد متوقف شد و چرخید. زِد نامش را صدا زد. ریچارد شروع به رفتن کرد

  ".اگه این طور نبود، ممکن بود تو رو لمس کنه. فقط خوشحال باش که کیالن این قدر بهت عالقه داره"

  1".این کارو کرده انه، به نوعی قبالًمتأسف". ریچارد مدت زیادي به او خیره شد

-+ ---------  

                                                           
. ي خود کرده مند و شيفته به اين معنا که او مرا عالقه) .She touched my heart: (در انگليسي چنين تعبيري وجود دارد: توضيح مترجم ١

ظور همين کنايه است که کيالن قبالً به نوعي من. گويد که کيالن قبالً به نوعي مرا لمس کرده در اين جمله، ريچارد در جواب زِد مي
بنابراين چون اين قرينه در زبان فارسي وجود نداشت ممکن بود خواننده مفهومي اشتباه از جواب ريچارد . ي خود کرده غيرجادويي مرا شيفته

 .برداشت کند
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ها پیدا کرد و زِد را یافت که روي یک صخره به حالت  ها و درخت کیالن در تاریکی راهش را از میان صخره
  .کند چهارزانو نشسته و آمدن او را تماشا می

  ".کردم خودم به موقعش میومدم و بیدارت می": زِد گفت

تونستم بخوابم، بنابراین فکر کردم  دونم، ولی نمی می". خودش پیچید کیالن رفت و کنار او نشست، ردایش را دور
  ".که بیام و پیش تو بشینم

  "چیزي براي خوردن آوردي؟"

یکم گوشت خرگوش و ". لبخندي زد ".بیا". ي کوچکی بیرون آورد کیالن دست در ردایش برد و بقچه
  ".بیسکوییت

به این فکر . اخل بقچه خیره شده بود، کیالن به میان شب نگاه کردمالید و به د درحالی که زِد دستانش را به هم می
  .زیاد طول نکشید که زِد غذاي مختصر را تمام کرد. کرد که چگونه سؤالی که آمده بود تا بپرسد را بیان کند می

  "همش همینو آورده بودي؟. عالی بود، عزیز جان، عالی بود"

فکر کردم ممکنه دلت یه چیز ". اي را بیرون آورد ي پارچه ک بستهی ".یه مقدار توت هم آوردم". کیالن خندید
  "تونم منم یکم بخورم؟ می. شیرین بخواد

تونی این همه رو  خودت نمی. ي کافی کوچیک هستی فکر کنم به اندازه". زِد نگاهی به باالي و پایین او انداخت
  ".بخوري

فکر کنم بدونم که چرا ریچارد ". در دستان زِد برداشت ي باز شده کیالن دوباره خندید و یک مشت از داخل بسته
  ".با بزرگ شدن دور و بر تو مجبور بوده که وارد باشه یا این که گرسنگی بکشه. این قدر تو غذا پیدا کردن وارد هست

  ".من خیلی دوستش دارم. ذاشتم اون گرسنگی بکشه من هرگز نمی": زِد اعتراض کرد

  ".منم همینطور. میدونم"

  ".خوام ازت تشکر کنم که روي قولت موندي می". د چند توت را جویدزِ

  "قولم؟"

قولت که ". خورد زِد همانطور که روي بسته خم شده بود نگاهی به باال و به او انداخت، هر از چندي یک توت می
  ".اونو لمس نکنی، این که از قدرتت روي اون استفاده نکنی
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زِد، تو تنها جادوگري هستی که باقی مونده، ". گرداند و جرأتش را جمع کرد کیالن نگاهش را به میان شب ".اوه"
تو . تو توي سرزمین میانه زندگی کردي، توي آیدیندریل زندگی کردي. گیر هستم من آخرین اعتراف. البته به جز گیلر

و توضیح بدم ولی یه عمر من سعی کردم که براي ریچارد این. گیر بودن چه جوریه دونی اعتراف تنها کسی هستی که می
گیر دیگه یا یه جادوگر نتونه واقعاً  کنم که کسی جز یه اعتراف کشه تا واقعاً درك کنه و بازم بعدش من فکر می طول می
  ".درك کنه

  ".ممکنه حق با تو باشه". زِد به آرامی روي بازوي او زد

کنم  خواهش می. ور کنی که این چه جوریهتونی تص نمی. تونم کسی رو داشته باشم نمی. من هیچ کس رو ندارم"
تونی  تونی از جادوت استفاده کنی تا اینو از من برداري؟ می کنم، می خواهش می". ابروهایش درهم گره خوردند ".زِد

  "گیرا رو از من برداري و بذاري من یه زن معمولی باشم؟ جادوي اعتراف

در حالی که . انتها آویزان شده عمیق، تاریک و بی کرد که از ریسمانی باریک بر روي شکافی کیالن حس می
  .خورد کرد بر روي انتهاي آن ریسمان پیچ و تاب می چشمان زِد را نگاه می

  ".گیر تنها یه راه وجود داره که تو رو از جادو خالص کنم، مادر اعتراف". به باال نگاه نکرد. سر زِد آویزان شد

  "چطور؟": زمزمه کنان گفت. قلبش به گلویش پرید

  ".این که تو رو بکشم". چشمانِ پیرمرد پر از درد بود. چشمان زِد با چشمانش تالقی کرد

ي یک  اش چیزي را نشان ندهد، چهره تمام توانش را جمع کرد تا چهره. کیالن حس کرد که ریسمانِ امید پاره شد
، جادوگر زوراندر که درخواست منو گوش ممنونم". شود کرد در اعماق تاریکی محو می گیر، درحالی که حس می اعتراف
حاال بهتره بري یه مقدار . از صداقتت ممنونم. کردم که راهی باشه، فقط خواستم پرسیده باشم من واقعاً فکر نمی. دادي
  ".بخوابی

  ".قبلش باید بهم بگی که شوتا چی گفت". زِد سرش را تکان داد و قبول کرد

  ".شوتا با اون صحبت کرد؛ من اون موقع پوشیده از مار بودم. وگر بپرساز جستج". اش را حفظ کرد کیالن چهره

  ".من دیدم که اون کاراي بدتري کرده. حتماً شوتا از تو خوشش میومده". زِد یک ابرویش را باال برد ".مار"

  ".اون با منم کار بدتري کرد". کیالن ارتباط نگاهش را حفظ کرد

  ".تو باید بگی. گهاون بهم نمی. من از ریچارد پرسیدم"

  ".خواي به اعتماد اون خیانت کنم؟ نه، ممنون ي دوتا دوستو بهم بزنم؟ از من می خواي من رابطه تو می"
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اون فقط . دونه ترین جستجوگري که تا حاال دیدم، ولی از سرزمین میانه خیلی کم می ریچارد باهوشه، شاید باهوش"
اون با رفتن پیش شوتا . این بهترن دفاعش و قویترین دارائیش هست به نوعی. یه قسمت خیلی کوچیک از اونو دیده

تو تمام عمرت رو اینجا . کرد هیچ جستجوگري از سرزمین میانه هم چین کاري رو نمی. فهمید که آخرین جعبه کجاست
ه خودش تونن از جادوي شمشیر حقیقت برعلی اینجا موجوداتی هستن که می. شناسی گذروندي، تو خیلی خطرات رو می

ما . همه جور خطري وجود داره. تونن جادو رو از اون بِِمکن و باهاش اونو بکشن موجوداتی هستن که می. استفاده کنن
هاي مورد نیاز رو بهش یاد بدیم، بنابراین باید ازش محافظت کنیم، تا اون بتونه کارش  وقتش رو نداریم که تمام دانستی

محافظت کنیم، من باید بدونم که شوتا چی گفته تا بتونم قضاوت کنم که آیا مهم اگه ما بخوایم ازش . رو انجام بده
  ".هست یا نه

  ".ازم نخواه که به اعتمادش خیانت کنم. کنم، اون تنها دوست منه زِد، خواهش می"

ذارم  من نمی. بهم کمک کن که ازش محافظت کنم. منم دوست تو هستم. عزیز جان، اون تنها دوست تو نیست"
  ".همه که تو بهم گفتیبف

اون روشاي عجیب غریبی براي فهمیدن چیزایی داره که تو دلت ". ي معناداري به او انداخت کیالن نگاه خیره
  ".خواد اون بدونه نمی

گیر، این یه خواهش نیست، این  مادر اعتراف". اش جدي شد زِد با این حرف لبخندي به نشان فهمیدن زد؛ بهد چهره
  ".انتظار دارم که باهاش این طور رفتار کنیازت . یه دستوره

به سختی . کاره رویش را برگرداند طلبانه داشت، نیمه کیالن دستانش را به بغلش زد، در حالی که حالتی مبارزه
شوتا گفت که ریچارد تنها ". دیگر اختیاري در این مسئله نداشت. کرد شد که زِد داشت این کار را با او می باورش می
دونست چطور یا چرا، ولی ریچارد تنها کسیه که شانسی  شوتا نمی. شانسی براي متوقف کردن دارکن رال داره کسیه که

  ".داره

  ".ادامه بده". زِد در سکوت منتظر ماند

کنی تا ریچارد رو بکشی، این که از آتیش جادوگري  اون گفت که تو سعی می". هایش را به هم فشرد کیالن دندان
این احتمال هست که تو موفق . کنی و گفت که ریچارد شانس اینو داره که تو رو شکست بده می برعلیهش استفاده

  ".نشی

  "....گیر مادر اعتراف". سکوت دوباره اطراف آنها را فرا گرفت

اگه من زنده بمونم . ولی ریچارد دربرابر این شانسی نداره. کنم گفت که منم از قدرتم روي ریچارد استفاده می"
  ".خورم میشکست ن



                           

  قانون اول جادوگري: شمشیر حقیقت                     
  کتاب سایت کرم ي کاري از تیم ترجمه                        

  

  

  ۵٨۶  

چرا شوتا تو رو ". اي در سکوت فکر کرد دقیقه ".خواست به من بگه بینم که چرا نمی می". زِد نفس عمیقی کشید
  "نکشت؟

قصد داشت این ". رویش را دوباره به طرف او برگرداند. کرد که او از سؤال پرسیدن دست بردارد کیالن آرزو می
تو، منظورم همون . و نبودي، فقط یه توهم بود، ولی ما فکر کردیم که تو بوديخوب، واقعاً ت. تو اونجا بودي. کارو بکنه

دونست که شوتا تنها راه پیدا کردن جعبه هست، بنابراین اونم، خوب، اونم  ریچارد می. توهمِ تو، سعی کرد شوتا رو بکشه
تا از .... این فرصت رو داد تا  خوب، اون آتیش جادوگري تو رو برگردوند و به شوتا..... اون. از شوتا محافظت کرد

  ".قدرتش برعلیه تو استفاده کنه

  "....واقعاً". زِد یک ابرویش را باال برد

ش رو  جونش، براي ریچارد تضمین کرد که یه خواسته» نجات دادن«شوتا در عوض ". کیالن با تکان سر تأیید کرد
ریچارد به . شوتا رو وادار کرد که از جون ما بگذره. نجات بدهش استفاده کرد تا ما رو  ریچارد از خواسته. کنه برآورده می

اون گفت که اگه ریچارد یه بار دیگه به آگادن ریچ برگرده اونو . شوتا اصالً خوشحال نبود. هیچ وجه کوتاه نمیومد
  ".میکشه

  "اون واقعاً اطالعات رو به جون من ترجیح داد؟. کنه اون پسر همیشه منو شگفت زده می"

اون . ریچارد درست پرید جلوي آتیش جادوگري". با تکان سرش تأیید کرد. از لبخند زِد کمی شگفت زده بود کیالن
  ".از شمشیرش استفاده کرد تا آتیش رو برگردونه

ترسیدم که اگه کار به  من همیشه می. داد این دقیقاً کاریه که باید انجام می. آور چه حیرت". اش را مالید زِد چانه
. فکر کنم که دیگه الزم نیست نگران باشم. شه، اون قادر نباشه کاري که الزم و ضروري هست رو انجام بدهاینجا بک

  "بعدش چی؟

ي  کرد، چون خواسته خواستم که شوتا منو بکشه، ولی اون این کارو نمی من می". کیالن به دستانش نگاه کرد
به ریچارد التماس . فکرو تحمل کنم که اون کارو با ریچارد بکنم تونستم این من نمی.... زِد، من . ریچارد رو پذیرفته بود
  ".اي بزنم خواستم زنده بمونم که پیشگویی رو محقق کنم، که به ریچارد صدمه نمی. کردم که منو بکشه

  .اي سکوت بینشان حکمفرما شد کیالن متوقف شد و براي دقیقه

اون چاقوم رو ازم . براي چندین روز سعی کردم. ارو بکنمبنابراین من سعی کردم این ک. کرد اون این کارو نمی"
. کردم که انگار عقلمو از دست داده بودم من احساس می. بست و هر لحظه مراقبم بود گرفت، شبا دست و پام رو می

ه یا تونیم بفهمیم معناي پیشگویی چی باالخره اون منو قانع کرد که نمی. شاید براي مدتی واقعاً از دست داده بودمش
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. حتی این که خود اون فردي نباشه که بر علیه ما خیانت کنه و الزم باشه تا کشته بشه تا دارکن رال متوقف بشه
  ".کردیم عمل کنم تونم طبق یه پیشگویی که هنوز معناش رو درك نمی ریچارد منو وادار کرد اینو بفهمم که نمی

کنم بهم بگی، و همین طور از بابت اون مشکالتی که شما م عزیز جان که مجبور بودم وادارت متأسفخیلی خیلی "
  ".ها اگه جدي گرفته بشن چیزاي خطرناکی هستن پیشگویی. ولی ریچارد حق داره. دوتا باهاش مواجه شدین

  "ولی پیشگویی یه زن افسونگر همیشه درسته، مگه نه؟"

ولی همیشه به اون شکلی که تو فکر ". تاي باال انداخ کرد، شانه زِد همانطور که با مالیمت صحبت می ".آره"
  ".تونن خود مکمل باشن ها حتی می گاهی وقتا پیشگویی. کنی درست نیست می

  "واقعاً؟". کیالن با نگاهی گیج به او نگاه کرد

خواستم از ریچارد حفاظت کنم، از  فقط تصور کن که به عنوان مثال، من سعی کردم تو رو بکشم چون می. البته"
جنگیم، یکی از ما پیروز میشه، حاال  اون متوجه این قضیه میشه و ما باهم می. ن پیشگویی واقعیت پیدا نکنهاین که ای

ش هم به وقوع بپیونده و  ترسه که قسمت دیگه این قسمت از پیشگویی تکمیل شد، بنابراین ریچارد می. بگیم مثالً اون
کنی تا از خودت محافظت  بشی و براي همین اونو لمس میخواي که کشته  تو نمی. کنه که باید تو رو بکشه فکر می
  .اینم از این؛ پیشگویی تکمیل شد. کنی

بدون وجود این پیشگویی هیچ کدوم از این اتفاقا . مشکل اینجاست که این یه پیشگویی خود مکمل هست
درست هستن ولی ما به ها همیشه  پیشگویی. هیچ عامل مؤثر خارجی غیر از همین پیشگویی باعث نبوده. افتاد نمی

  .پرسد که آیا او متوجه شده است او نگاهی جدي به کیالن انداخت، گویی می ".دونیم که چطور ندرت می

  ".ها جدي گرفته بشن کردم که باید پیشگویی من همیشه فکر می"

خطرناك ها  کنن؛ پیشگویی ي کسایی که این جور چیزا رو درك می باید جدي گرفته بشن ولی فقط به وسیله"
وقتی که من توي دژ خودم بودم، بعضی . کنن دونی جادوگرا از کتاباي پیشگویی محافظت می همون طور که می. هستن

کردن  قدیما جادوگرایی بودن که هیچ کاري نمی. فهمم ولی بیشترشون رو نمی. از کتاباي مورد نیاز رو چندین بار خوندم
توي این کتابا هست که من خوندم و اگه تو اونا رو بدونی تا حد مرگ  ها بعضی پیشگویی. جز خوندن کتاباي پیشگویی

چیزایی توي اونا هست که من فکر . پریدم بعضی وقتا حتی منم به خاطر اونا نصفه شب با عرق از خواب می. ترسی می
ي ریچارده  درباره ترسونه، و چیزایی توشون هست که مطمئنم ي ریچارد باشه، چیزایی که منو می کنم ممکنه درباره می 

تونیم  ما نمی. کنم طبق اون چیزي که خوندم عمل کنم دونم که معناشون چطور از آب درمیاد و جرأت نمی ولی نمی
بعضی از اینا اگه به گوش . ها چی هستن و بنابراین باید اونا در خفا نگه داري بشن همیشه بدونیم که معناي پیشگویی

  ".ي بزرگی رو ایجاد کننتونستن دردسرا رسیدن می مردم می
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ریچارد توي کتاباي پیشگویی هست؟ من تا حاال کسی رو ندیده بودم که توي ". چشمان کیالن درشت شده بود
  ".کتابا باشه

  ".تو هم توي کتابا هستی". زِد نگاه آرامی به او انداخت

  "!اسمِ من توي کتاباي پیشگویی هست! من"

ولی در این مورد من . تونی به قطع بفهمی تو به ندرت می. کنه ي کار نمیپیشگویی این طور. خوب، هم آره هم نه"
ولی هیچ » .گیر اون طوري گیر این طوري و آخرین مادر اعتراف آخرین مادر اعتراف«: گن مثل کتابا چیزایی می. مطمئنم

جستجوگري «که در ضمن هیچ شکی نیست . اون تو هستی، کیالن. گیر کی هست شکی نیست که آخرین مادر اعتراف
  ".هارا، رال هست وارث دي. اون ریچارده. کیه» دهد هارا فرمان می که به باد در مقابل وارث دي

  "این یعنی چی؟! به باد فرمان میده"

  ".دونم اصالً نمی"

زِد، توي کتاباي ". زد کیالن اخم کرد و نگاهش را پایین انداخت، درحالی که با انگشتش به صخره ناخونک می
  "ي من چی میگه؟ یی دربارهپیشگو

. تونم بهت بگم م، عزیز جان، اینو نمیمتأسف". کرد هنگامی که نگاه کیالن دوباره باال آمد، زِد داشت او را تماشا می
  ".بره ترسی که دیگه خوابت نمی اونقدر می

به خاطر  خواستم کنم، براي این که می من االن خیلی احساس حماقت می". کیالن با تکان سرش قبول کرد
کنی من  تو فکر میحتماً  .منظورم اینه که براي این که جلوي محقق شدنش رو بگیرم. پیشگویی شوتا خودم رو بکشم

  ".احمق هستم

ممکنه این طوري . ولی تو نباید احساس حماقت کنی. تونیم بفهمیم کیالن، تا وقتی که به واقعیت نپیونده ما نمی"
بیفته که به نظر میاد، این که ریچارد تنها کسیه که شانسی داره و تو بهش خیانت کنی باشه که دقیقاً همون طور اتفاق 

ي ما الزم  این احتمال وجود داره که تو براي نجات همه. و اونو با قدرتت بگیري و از این جهت پیروزي رو به رال بدي
  ".دادي بود که اون کارو انجام می

  ".بهتري داشته باشم شی احساس با این حرفات اصالً باعث نمی"

  ".ي ما رو نجات بدي این هم ممکنه که ریچارد به نوعی خائن باشه و تو در آینده همه"

  ".در هر دوحال ازش خوشم نمیاد". کیالن نگاهی تیره به او انداخت
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تونن بیش از اونی که باورت بشه باعث دردسر بشن؛ به خاطر  می. ها رو قرار نیست مردم ببینن پیشگویی"
اگه ما جادوگراي قدیمی رو داشتیم، اونایی . کنم حتی منم بیشترشون رو درك نمی. هایی به پا شده ها جنگ شگوییپی

تونستن به ما کمک کنن، ولی بدون راهنمایی اونا بهتره که پیشگویی شوتا رو  ي پیشگویی بودن، شاید اونا می که خبره
ها را به ذهنتان بسپارید،  این پیشگویی«: باي پیشگویی میگه کهي یکی از کتا توي اولین صفحه. به حال خودش بذاریم

هر برگ . این تنها چیزیه که توي کل صفحه هست، اونم توي کتابی که به بزرگی نصف یه میز هست» .نه به قلبتان
  ".این مطلب تا این حد مهمه. کتاب طالکاري شده هست

  "کنه، مگه نه؟ هاي کتابا فرق می کنه، نسبت به پیشگویی پیشگویی شوتا به نوعی فرق می"

. اي داده بشه، به این منظور هست که به اون فرد کمک کنه یه پیشگویی که مستقیماً از کسی به کس دیگه. آره"
. دونه که قراره چطور کمک کنه با این حال شوتا حتی خودش هم نمی. کرده به ریچارد کمک کنه شوتا داشته سعی می

یه روزي، ممکنه این پیشگویی معناي خاصی براي ریچارد بده، ممکنه بهش . ین کمک بودهاون فقط کانال و مسیر ا
اون . من امیدوار بودم که بتونم درکش کنم و به ریچارد کمک کنم. اگرچه به هیچ وجه نمیشه فهمید. کمک کنه
تونم هیچ کمکی  من نمیانه، این از اون نوعیه که بهش میگن پیشگویی منشعب و متأسف. ي معماها رو نداره حوصله
  ".بکنم

  "هاي مختلفی بره؟ تونه از راه منشعب؟ این یعنی می"

هاي منشعب  پیشگویی. اي باشه ي هرچیز دیگه تونه معناش همون چیزي باشه که میگه، یا این که درباره می. آره"
وي انتخابش حق داشت که ریچارد ت. به سختی چیزي بهتر از یه حدس به حساب میان. خاصیت هستن تقریباًهمیشه بی

خواد این طور فکر کنم که این کارش به خاطر اینه که من خیلی خوب اونو تربیت  دلم می. با این پیشگویی هدایت نشه
  ".ي یه جستجوگر رو داره اون غریزه. ش باشه کردم، ولی احتمال داره که غریزه

  "ي اینا رو بدونه؟ گی؟ اون حق نداره که همهزِد، چرا همون طور که به من گفتی همین چیزا رو به خودش نمی"

میدونی، ریچارد یه حس در مورد چیزاي . توضیح دادنش سخته". زِد براي مدتی طوالنی به میان شب خیره شد
  "تا حاال با کمان تیراندازي کردي؟". اخم عجیبی کرد ".مختلف داره

اش را روي انگشتانش  ها به هم گره زد و چانهزانوهایش را باال کشید، انگشتانش را روي آن. کیالن لبخند زد
براي همین من وقتی بچه بودم این کارو به عنوان یه سرگرمی . دخترا قرار نبود چنین کارایی بکنن". استراحت داد
  ".قبل از این که شروع به اعتراف گرفتن بکنم. دادم انجام می

بکنی؟ تا حاال شده بتونی تمام صداهاي توي سرت  تا حاال شده که بتونی هدف رو حس". ي کوتاهی کرد زِد خنده
  "رو نادیده بگیري و سکوت رو بشنوي، و بدونی که تیر قراره کجا بره؟
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فهمم داري  ولی می. فقط یه چند باري". اش را که هنوز روي انگشتانش بود تکان داد و تأیید کرد کیالن چانه
  ".زنی ي چی حرف می درباره

کنم که حتی  گاهی وقتا من فکر می. تونه هدف رو اون طوري حس کنه وقت که بخواد میخوب، ریچارد تقریباًهر "
ش رو  کنه، شونه وقتی ازش پرسیدم که چطور این کارو می. تونست این کارو بکنه بست،می اگه اون چشماش رو هم می

تونه تمام روز  می. ه بره رو حس کنهتونه جایی که تیر قرار خیلی ساده میگه که می. تونه توضیح بده ندازه و نمی باال می
ولی اگه من شروع کنم به گفتن چیزایی به اون، مثل این که سرعت باد چقدره، هدف چند متر فاصله . این کارو بکنه

داره، یا این که دیشب کمان توي هواي آزاد بوده و اون شب هم شب مرطوبی بوده و روي قدرت کشش کمان تأثیر 
  ".فکر کردن مانع حس کردن میشه. تونه حتی به زمین تیر بزنه ون نمیگذاشته، خوب اون وقت ا

اون مثل یه تیر به . اون در جستجو براي یافتن جواب مصمم هست. کنه در ارتباط با مردم هم اون همین کارو می"
کرده و جوابایی که  قبالً هرگز تو سرزمین میانه نبوده، با این حال یه راهی از میان مرز پیدا. کرده طرف جعبه حرکت می

مشکل اینجاست که . ي یه جستجوگر واقعی هست این شیوه. ي مسیرش و یافتن هدف، نیاز داشته پیدا کرده براي ادامه
کنه به انجام کارایی که فکر  اگه من بهش اطالعات زیادي بدم، به جاي این که طبق حس خودش عمل کنه، شروع می

ن باید اونو به سمت مسیر درست هدایت کنم، به سمت هدف و بعد ولش کنم که م. خوام انجام بده کنه من ازش می می
  ".بزارم که خودش پیدا کنه. بره

کنه چون خیلی تو رو قبول داره و براي راضی  فقط اون کارو می. اون یه انسانه، نه یه تیر. این خیلی بدبینانه هست"
  ".لی دوستت دارهاون خی. تو براش یه الگو هستی. کنه کردن تو هرکاري می

امکان نداره که من بیشتر از این بهش افتخار کنم یا بیش از این دوستش داشته ". زِد نگاهی محزون به او انداخت
گاهی وقتا جادوگرا باید از مردم استفاده . باشم، ولی اگه اون جلوي دارکن رال رو نگیره، من یه الگوي مرده خواهم بود

  ".بشهکنن تا کاري که الزمه انجام 

  ".خواست بتونی بهش بگی رو نمیگی دونم که چه حسی داري، این که چیزایی که دلت می فکر کنم می"

شب . شاید با حضور من یکم راحتتر باشه. م که به شما دوتا این قدر سخت گذشتهمتأسف". زِد از جایش بلند شد
  .در میان تاریکی راه افتاد ".بخیر عزیز جان

د و به پشت سرش به سمت کیالن نگاه کرد، یک شمایل تیره بر روي چنگل روشن از نور پیرمرد متوقف ش "زِد؟"
  ".تو یه زن داشتی". ماه

  ".داشتم"
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چطوري بود؟ این که یه نفرو بیشتر از زندگیت دوست داشته ". کیالن گلویش را صاف کرد و آب دهانش را فرو برد
  "باشه؟ باشی و بتونی با اون باشی و اونم تو رو دوست داشته

کرد که  کیالن منتظر ماند و آرزو می. زِد مدتی طوالنی به حالت ساکن ایستاد و در تاریکی به او خیره شد
  .خواهد جوابی بدهد نهایتاً به این نتیجه رسید که زِد نمی. توانست صورت او را ببیند می

تو به سؤال جواب . این یه دستوره .کنم جادوگر زوراندر، من ازت درخواست نمی". اش را باال گرفت کیالن چانه
  ".میدي

ي خودم رو پیدا کرده باشم و کامل  ي دیگه مثل این بود که نیمه". صداي زِد به آهستگی آمد. کیالن منتظر شد
  ".شده باشم، براي اولین بار در زندگیم یکدست و کامل باشم

ببیند، در حالی که تقال کرد تا صدایش را  هاي او را توانست اشک کیالن خوشحال بود که زِد نمی ".ممنونم زِد"
  ".فقط کنجکاو بودم". ثابت نگه دارد
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  فصل سی و هفتم

  

هاي دور دست،  از نوك کوه. وقتی ریچارد صداي برگشتن کیالن را شنید که چند چوب در آتش انداخت، بیدار شد
کرد، ابرهاي  ها ایجاد می ی را بر نوك کوههاي نرم صورت کشید و درخشش خزید و خود را باال می روشنایی به تازگی می

زِد به پشت خوابیده بود، چشمانش کامالً باز . شدند که آنها حتی بیشتر به چشم بیایند ها باعث می تیره در وراي قله
  .اي کشید ریچارد چشمانش را مالید تا خواب را از آنها دور کند و خمیازه. کرد بودند و خر و پف می

  "ي تاوا چطوري؟ ي ریشه با یکم حریره": واست زِد را بیدار کند زمزمه کنان گفتخ از آنجا که نمی

  ".به نظر خوب میاد": اي گفت کیالن هم در جواب با صداي آهسته

در این مدت کیالن نیز . اش بیرون آورد و با چاقویش شروع به گرفتن پوست آنها کرد ها را از کوله ریچارد ریشه
  .اي را حاضر کرد قابلمه

اینا دیگه ". وقتی ریچارد آنها را خُرد کرد، آنها را داخل آبی ریخت که کیالن از یک مشک داخل قابلمه ریخته بود
  ".نه توي این زمین سنگالخ. دونم تاوا پیدا کنیم باید از امشب بازم ریشه در بیاریم ولی بعید می. هاشون بود آخرین دونه

  ".من یه مقدار توت جمع کردم"

اي با  سعی کرد تا ملکه. فردي مهمتر از یک ملکه: ریچارد در این فکر بود. نشان را کنار آتش گرم کردندباهم دستا
  .کند هاي فاخر و یک تاج را تصور کند که توت جمع می لباس

  "دادي چیزي ندیدي؟ وقتی نگهبانی می"

ولی یه ". اشد و صورتش باال آمدبعد به نظر رسید که چیزي به یادش آمده ب. کیالن با تکان سرش جواب منفی داد
نزدیک بود بیام تو رو . شبیه یه غرش بود، بعدشم یه پارس. از اون پایین بود، نزدیک اردوگاه. بار یه چیز عجیب شنیدم

  ".بیدار کنم ولی به همون سرعتی که شروع شده بود از بین رفت و دیگه دوباره نشنیدمش

فکر کنم اون . اون پایین؟ کنجکاوم که چی بوده". نگاهی انداخت ریچارد از روي هر دو کتفش به پشت "جدي؟"
  ".قدر خسته بودم که صدا بیدارم نکرده

. ها کارشان تمام شد، ریچارد آنها را به هم زد و نرم کرد و مقداري شکر به آن اضافه کرد ي ریشه وقتی قابلمه
  .ت اضافه کردها ریخت و روي هرکدام یک مشت پر از تو کیالن حریره را در کاسه

  "چرا نمیري زِد رو بیدار کنی؟": کیالن گفت



                           

  قانون اول جادوگري: شمشیر حقیقت                     
  کتاب سایت کرم ي کاري از تیم ترجمه                        

  

  

  ۵٩٣  

  ".اینو تماشا کن". ریچارد لبخندي زد

  .زِد خورناس کوتاهی کشید و به یکباره راست نشست. ي فلزي زد ي کاسه او چند بار قاشقش را روي لبه

  "صبحانه؟". پیرمرد دوبار پلک زد

  .نه خندیدندآن دو درحالی که پشتشان به زِد بود هردو مخفیا

  ".امروز صبح سر حالی": کیالن نگاهی به ریچارد انداخت و گفت

  ".زِد پیشمون برگشته". ریچارد لبخندي زد

کیالن روي . ي برآمده نشست ي خودش روي صخره ریچارد راه افتاد و یک کاسه حریره به زِد داد، بعد با کاسه
زِد به . ک دست کنترل کرد تا یک پتو را دور پاهایش بپیچداش را با ی زمین جاي راحتی براي خود درست کرد و کاسه

اي، در حالی که زِد  ریچارد منتظر شد، بدون هیچ عجله. خود زحمت نداد تا از الي پتو بیرون بیاید و مشغول خوردن شد
  .بلعید او به آرامی غذایش را خورد اش را فرو می تند و تند حریره

  "!خوبه": ي دیگري براي خودش از قابلمه بریزد، اعالم کرد هشد تا کاس زِد در حالی که بلند می

کیالن بهم گفت که ": اش مشغول ریختن غذا از قابلمه شد، بعد گفت ریچارد صبر کرد تا زمانی که دوست قدیمی
  ".ي شوتا بهت بگه منظورم اینه که بهم گفت چطور تو مجبورش کردي که درباره. چه اتفاقی افتاد

  .اش مانند کسی بود که صاعقه به او زده باشد شک شد، قیافهکیالن در جایش خ

خواستی  فکر کردم که نمی! براي چی بهش گفتی؟". زِد به سرعت کمرش را راست کرد و به سمت کیالن چرخید
  "....اون بفهمه که

  "....من اصالً.... زِد ": کیالن گفت

اش خم شده بود و با نظم خاصی  کنون روي کاسهبه آرامی به طرف ریچارد برگشت که ا. ي زِد درهم رفت چهره
ولی تو همین . اون به من نگفت". ریچارد به خودش زحمت نداد تا نگاهش را باال بیاورد. ریخت حریره را در دهانش می

  ".االن گفتی

تقّی ریچارد آخرین قاشق را در دهانش گذاشت و بعد از این که آن را بلعید، قاشقش را لیسید و آن را با صداي 
  .ي فلزي انداخت درون کاسه
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: با نشانی از یک لبخند اعالم کرد. ي جادوگر نگاه کرد اش آرام و پیروزمندانه باال آمد و به چشمان باریک شده چهره
یا این که بترسی .... اولین قدم براي باور کردن چیزي اینه که بخواي اون حقیقت داشته باشه : قانون اول جادوگري"

  ".ته باشهکه حقیقت داش

  ".فهمه بهت گفته بودم، بهت گفته بودم که اون می": کیالن با عصبانیت به زِد گفت

  .زِد هیچ اعتنایی به کیالن نکرد؛ چشمانش روي ریچارد قفل شده بود

تصمیم گرفتم که تو حق . ش فکر کردم دیشب درباره": گذاشت توضیح داد ریچارد در حالی که کاسه را پایین می
باالخره تو یه جادوگري، شاید یه چیزي توش باشه که تو بتونی . دونستی که شوتا چی گفته که تو باید می داشتی، این

. گیري تا وقتی که بفهمی چه اتفاقی افتاده بوده دونستم که تو آروم نمی می. بهمون کمک کنی جلوي رال رو بگیریم
اول یه جوري اینو از زیر زبون کیالن بیرون تصمیم گرفتم که امروز بهت بگم ولی بعدش فهمیدم که تو خودت 

  ".کشی می

  .کیالن با خنده از پشت روي پتو افتاد

دونی همین االن چکار  ریچارد، هیچ می! لعنت". هایش گذاشت هاش را روي کفل زِد کمرش را راست کرد و مشت
  "کردي؟

قّه اگه درست بکار گرفته بشه جادو هس". ریچارد لبخندي زد ".جادو" یا حداقل ". اش را باال انداخت شانه ".تیه ح
  ".این طور به من گفتن

یک انگشت الغرش را به سمت باال گرفت و درخشش دوباره به  ".کامالً درسته". زِد به آرامی سرش را تکان داد
هیچ کدوم از جادوگراي من . تو یه جادوگر رو با قانون خودش فریب دادي". اش بازگشت چشمان میشی رنگ و جدي

! تو داریش! لعنت، ریچارد". یک قدم جلوتر آمد و لبخندي روي صورتش پخش شد ".هرگز قادر به چنین کاري نبودن
  ".تونی یه جادوگر رتبه یک بشی، مثل من تو می! تو موهبت رو داري، پسرم

  ".خوام یه جادوگر بشم من نمی". ریچارد اخم کرد

  ".و قبول شديتو اولین آزمون ر". زِد حرف او را نادیده گرفت

تونستن  تونستن این کارو بکنن، پس چطور اونا می خودت همین اآلن گفتی که هیچ کدوم از جادوگرات نمی"
  "تونستن آزمون رو قبول بشن؟ جادوگر باشن اگه نمی



                           

  قانون اول جادوگري: شمشیر حقیقت                     
  کتاب سایت کرم ي کاري از تیم ترجمه                        

  

  

  ۵٩۵  

هیچ کدومشون . یکیشون، گیلر، رتبه دو هست. اونا جادوگراي رتبه سه بودن". زِد لبخندي یک طرفی به او زد
فقط اشتیاق براي . اونا موهبت رو نداشتن. هاي الزم براي جادوگر رتبه اول شدن رو قبول بشن ونستن آزمونت نمی

  ".جادوگري رو داشتن

  ".بیخود چیزي ازش برداشت نکن که نبوده. این فقط یه حقه بود". ریچارد پوزخندي زد

در ضمن خیلی بهت افتخار . أثیر قرار گرفتمواقعاً تحت ت". چشمان زِد دوباره باریک شدند ".ي خیلی خاص یه حقه"
  ".کنم می

  "و چندتا از این آزمونا هستش، اگه این اولیشه؟"

 ".ولی تو موهبت رو داري ریچارد. شاید یه چند صدتایی یا همین حدود. دونم اوه، نمی". اي باال انداخت زِد شانه
 "....تو باید یاد بگیري که کنترلش کنی، وگرنه". تاي از نگرانی از چشمان زِد گذشت، گویی انتظارش را نداش سایه

  ".تونی یه جادوگر رتبه یک باشی تو واقعاً می. دم من بهت یاد می". چشمانش دوباره روشن شدند

بهت گفتم، ". کند و سرش را تکان داد تا آن را صاف و شفاف کند ریچارد متوجه شد که زیادي با دقت گوش می
خوام هیچ سرو کاري با جادو  وقتی این ماجرا تموم بشه دیگه نمی": زیرِ لب اضافه کرد ".شمخوام یه جادوگر با من نمی

ي متعجب  ي متعجب با چشمانی درشت به چهره از یک چهره. متوجه شد که کیالن به او خیره شده بود ".داشته باشم
  ".نه چیز دیگه. ي کوچیک احمقانه بود بابا این فقط یه حقه". دیگر نگاه کرد

اگه روي یه جادوگر انجام بشه هیچ . ي کوچیک احمقانه در صورتی که روي یه نفر دیگه انجام بشه فقط یه حقه"
  ".ي کوچیکی نیست حقه

  "...هر دوتون مثل این که ". ریچارد چشمانش را در حدقه گرداند

  "تونی به باد فرمان بدي؟ می". زِد مشتاقانه به جلو خم شد و وسط حرف ریچارد پرید

دو دستش را به طرف  ".تونم البته که می": او هم این بازي را ادامه داد و گفت. یچارد کمی به عقب خم شدر
دستانش را به حالتی نمایشی  "!براي من طوفانی ایجاد کن! اینجا جمع شو! بیا نزد من، برادرم باد". آسمان باال گرفت
  .به طرفین باز کرد

هردو نفر به نظر کمی نا . هیچ اتفاقی نیفتاد. زِد به اطراف نگاه کرد. پیچیدکیالن محتاطانه ردایش را دور خودش 
  .امید شده بودند

  "شما دو تا چتون شده؟ نکنه توت فاسد شده خوردید؟": ریچارد سرزنش کنان گفت
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  ".گیره حتماً اینو بعداً یاد می". زِد به طرف کیالن چرخید

یه جادوگر شدن، ... ریچارد". بعد نگاهش را به سمت ریچارد آورد اي به چیزي که زِد گفت فکر کرد، کیالن لحظه
  ".چیزي نیست که شانسش به افراد زیادي داده شده باشه

بندم که  سر یه دندون اژدها شرط می. کاش االن کتابا رو با خودم اینجا داشتم! لعنت". زِد دو دستش را به هم مالید
و ....ولی از اون طرف هم موضوع درد هست ". اش گرفته شد چهره ".شتني این توي خودشون دا اونا یه چیزي درباره

...."  

و اصالً تو چه جور جادوگري هستی؟ تو حتی یه ریش هم ". ریچارد در حالتی ناآرام کمی در جایش تکان خورد
  "چی؟". زِد از افکارش بیرون آمد و اخم کرد ".نداري

دونی که جادوگرا  می. م تو یه جادوگري برام جاي سؤال بودهریش تو کجاست؟ من از وقتی که فهمید. یه ریش"
  ".قراره ریش داشته باشن

  "کی اینو بهت گفته؟"

کنم تو  تعجب می. این جزو اطالعات عمومیه. جادوگرا باید ریش داشته باشن. دونن همه اینو می. دونم نمی... خوب"
  ".دونی اینو نمی

  ".خاره می. ولی من از ریش بدم میاد". اش را درهم کشید باشد، چهره زِد گویی که همین اکنون لیمویی را چشیده

دونی، اگه حتی  ي جادوگر بودن نمی کنی درباره ظاهراً اون قدرا هم که فکر می". اي باال انداخت ریچارد شانه
  ".دونی که جادوگرا باید ریش داشته باشن نمی

ش را باز کرد و شروع کرد به کشیدن انگشتانش بر روي دستان "یه ریش، آره؟". اش زد زِد دستانش را به سینه
. کشید، تارهاي ریش شروع به پدیدار شدن کردند همانطور که مکرراً انگشتانش را از باال به پایین می. اش دوطرف چانه

ن که ریشی ریچارد با چشمانی درشت تماشا کرد تا ای. شدند ها روئیده و بلندتر می کرد، ریش هرچه بیشتر این کار را می
  .ي زِد رسید هاي سینه به سفیدي برف تا نیمه

  "این قابل قبوله، پسرم؟". زِد سرش را به یک طرف خم کرد و نگاهی مشتاقانه به ریچارد انداخت

  .آن را بست ولی فقط توانست با تکان سرش جواب مثبت بدهد. ریچارد متوجه شد که دهانش باز بود

خاره، انگار مورچه رو پوستم  حسابی می. حاال چاقوت رو بده من تا اینو بتراشم. وبهخ". زِد چانه و گردنش را خاراند
  ".راه میره
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کنی که ناپدید  خواي؟ چرا همون طوري که اونا را به وجود آوردي کاري نمی چاقوم؟ چاقوي منو براي چی می"
  "بشن؟

  .اش را صاف کرد چهرهي کوچکی کرد، بعد هنگامی که ریچارد نگاهی به او انداخت  کیالن خنده

رویش را به طرف کیالن  ".کنه دونن که اون طوري کار نمی همه می. کنه اون طوري کار نمی": زِد با تمسخر گفت
  ".دونن؟ تو بهش بگو مگه همه نمی". برگرداند

وجود دارن و تونه چیزایی که  نمی. کنه تونه کارایی رو بکنه که از چیزایی که وجود دارن استفاده می جادو فقط می"
  ".اتفاق افتاده رو برعکس کنه

  ".شم متوجه نمی"

رست، اگه یه وقتی تصمیم گرفتی که یه جادوگر بشی". زِد با چشمانی تیز به او خیره شد نفر ما   هر سه. اولین د
اضافه  کنه و بهش جادوي افزایشی چیزي که وجود داره رو استفاده می. هستن 1شون جادوي افزایشی همه. جادو داریم

کنه  کنه، فرقی نمی جادویی که کیالن داره از ذرات عشق در یه فرد استفاده می. کنه کنه یا به نوعی ازش استفاده می می
جادوي شمشیر حقیقت از . اي میشه کنه تا این که تبدیل به چیز دیگه که چقدر کم و کوچیک باشه، و به اون اضافه می

  .گیره تا این که تبدیل به چیزي دیگه میشه کنه، از اون قدرت می میکنه و بهش اضافه  خشم تو استفاده می

تونم از هر چیزي که الزم داشته باشم در طبیعت استفاده کنم تا چیزا رو تغییر  من می. کنم منم همون کارو می"
ل تبدیل کنم، می من می. بدم تونم یه استخون  تونم یه ترس رو به یه هیوال تبدیل کنم، می تونم یه حشره رو به یه گُ

تونم گرما رو از هواي اطرافمون بگیرم و بهش اضافه کنم، چند برابرش کنم و تبدیل  شکسته رو به هم پیوند بزنم، می
تونم کاري کنم که رشدش برعکس  ولی نمی. تونم کاري کنم که ریشم رشد کنه من می. به آتش جادوگري بکنم

تونم تغییرش  می. تونم یه چیزي رو بلند کنم من می". د شدن در هواسنگی به بزرگی مشتش شروع کرد به بلن ".بشه
رد شد و به غبار بدل شد ".بدم   .سنگ خُ

  ".تونی هرکاري بکنی پس تو می": ریچارد با صدایی آهسته گفت

کجا باید . تونم کاري کنم که ناپدید بشه تونم سنگ رو بلند کنم یا خُرد کنم یا حرکت بدم ولی نمی من می. نه"
جادوي من، جادوي کیالن، جادوي شمشیر، . برعکس کردن و معدوم کردن چیزا: 2گن جادوي کاهشی بره؟ به اون می

کنم رو  تونه هرکاري که من می دارکن رال می. ي جادوهاي این دنیا جادوي افزایشی هست همه. همه از این دنیا هست

                                                           
1 Additive Magic 
2 Subtractive Magic 
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دونه چطور میشه از اونم  دارکن رال می. زیرین هست جادوي کاهشی از دنیاي". ي زِد گرفته شد چهره ".انجام بده
  ".دونم من نمی. استفاده کرد

  "اون جادو هم به قدرت جادوي افزایشی هست؟"

با این حال هردو جزئی از یک . همونطور که شب مقابل روز هست. ي مقابل افزایشی هست جادوي کاهشی نقطه"
ن هردو جادو هست، هم افزا. چیز هستن تونه دنیا  تونه به دنیا اضافه کنه و می اون می. یشی و هم کاهشیجادوي اورد

مردم هیچ وقت نگران نبودن که این اتفاق بیفته، . ها باید ارباب هردو جادو باشی براي باز کردن جعبه. رو به نیستی ببره
من به جادوي افزایشی ولی دارکن رال به همون راحتی که . چون هیچ کس هرگز قادر نبود از جادوي کاهشی بهره ببره

  ".کنه فرمان میدم از کاهشی استفاده می

  "کنی این چطور ممکن شده؟ و فکر می": ریچارد با اخمی پرسید

  ".کنه ولی شدیداً منو نگران می. دونم اصالً نمی"

 تنها. کنی کنم که تو داري خودتو سر هیچی هیجان زده می خوب، من هنوزم فکر می". ریچارد نفس عمیقی کشید
  ".ي کوچیک بود کاري که من کردم یه حقه

ولی روي . شد همون طور بود که تو میگی اگه روي یه فرد معمولی انجام می". اي به او انداخت زِد نگاه جدي خیره
تو قادر نبودي این کارو با من بکنی، مگه با جادوي . کنن دونم که قوانین جادوگري چطور کار می من می. یه جادوگر نه

اونا . دادم که کاري که تو کردي رو انجام بدن من باید بهشون یاد می. ها یاد دادم که جادوگر بشن ن به خیلیم. خودت
من . هر از چند مدتی طوالنی یه نفر داراي موهبت به دنیا میاد. تونستن انجامش بدن بدون این که اول یاد بگیرن نمی

. دستش را دراز کرد ".یر یا زود باید یاد بگیري که کنترلش کنید. ریچارد، تو هم موهبت رو داري. یکی از اونا بودم
  ".حاال چاقو رو بده من تا بتونم خودمو از این ریش مسخره راحت کنم"

اونقدر کنده که . وردمآ ي گیاها رو درمی باهاش ریشه. تیغه کنده". ي چاقو را در دست زِد گذاشت ریچارد دسته
  ".نمیشه باهاش اصالح کرد

چاقو را چرخاند . اش گرفت و دو انگشت را در طول چاقو کشید ي تیغه را بین انگشت شصت و اشاره زِد لبه "جداً؟"
اي آهسته اصالح  ریچارد با دیدن او که با صورتی خشک و با ضربه. و آن را با احتیاط با شصت و دو انگشتش گرفت

  .یک دسته از ریش فرو افتاد. اش را درهم کشید کند، چهره می

  ".ي تیغ از بین بره تا تیز بشه کاري کردي که یه مقدار از لبه! همین اآلن از جادوي کاهشی استفاده کردي تو"
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نه، من از چیزي که وجود داشت استفاده کردم و لبه رو تغییر شکل دادم و دوباره ". زِد یک ابرویش را قوس داد
  ".تیزش کردم

. کرد وسائلشان را جمع کند مدتی که زِد ریشش را اصالح می ریچارد سرش را به دو طرف تکان داد و رفت تا در
  .کیالن کمک کرد تا وسائل را مرتب کنند

. دونی زِد، به نظر من تو داري خیلی توي کارات لجباز میشی می": داشت،گفت ها را برمی ریچارد همانطور که کاسه
ه نفر که ازت مراقبت کنه و کمک کنه تا نگاهت به ی. به نظرم وقتی این ماجراها تموم بشه تو به یه نفر احتیاج داري

  ".به نظرم تو یه همسر الزم داري. روشنایی روز رو وارد تخیلت کنه. چیزا درست و سالم باقی بمونه

  "یه همسر؟"

  ".شاید الزم باشه برگردي و یه نگاه دیگه به آدي بندازي. به نظرم این چیزیه که الزم داري. آره"

  "آدي؟"

  ".همون زنی که یه پا داشت. آدي رو که یادت میاد. آره، آدي": نش کنان گفتریچارد سرز

ولی آدي دوتا پاي ". توانست به خود گرفت اي را که می ترین چهره زِد معصومانه ".اوه، من آدي رو خوب یادم میاد"
  ".خوب داره، نه یکی

  "چی؟". ریچارد و کیالن هردو با عجله ایستادند

ي ریچارد  او خم شد و یک سیب از کوله ".ظاهراً دوباره پاش دراومده". زد و رویش را برگرداندزِد لبخندي  ".آره"
  ".خیلی ناگهانی". برداشت

  ".....زِد، تو". ریچارد آستین زِد را گرفت و او را چرخاند

هت روي یک گاز به سیب زد و از دیدن ب "خواي یه جادوگر باشی؟ کامالً مطمئنی که نمی". جادوگر لبخند زد
  .اش تیزتر از هر زمانی بود زِد چاقو را به دستش داد، تیغه. صورت ریچارد راضی و خشنود شد

نه چیزي . خوام برم خونه و یه راهنما باشم من فقط می". ریچارد سرش را به دوطرف تکان داد و سر کارش برگشت
شدم، تو یه جادوگر بودي و من  و بزرگ میزِد، تمام مدتی که من با ت": براي مدتی فکر کرد، بعد پرسید ".بیشتر
  "کردي؟ چطور طاقت میاوردي که این کارو نکنی؟ چرا ازش استفاده نمی. کردي تو از جادو استفاده نمی. دونستم نمی

  ".همینطور درد. آه، خوب، توي استفاده از جادو خطراتی هم هست"

  "خطرات؟ مثل چی؟"
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  ".تو خودت بهم بگو. ي شمشیر دو استفاده کردي، به وسیلهتو از جا". اي او را نگاه کرد زِد دقیقه

چه خطراتی توي استفاده کردن از جادو براي یه جادوگر هست؟ و چه . کنه ولی اون شمشیره، اون فرق می"
  "دردي؟

  ".همین اآلن درس اولش تموم شده و به همین زودي مشتاق دومیه". آمیزي زد زِد لبخند کوچک کنایه

خوام بشم یه  تنها چیزي که من می". اش را روي پشتش باال کشید کوله ".بیخیالش". صاف کرد ریچارد خودش را
  ".راهنماي جنگله

خوام شما دوتا برام  حاال می". گاز بزرگی زد ".قبالً هم به هم گفتی". زِد سیب به دست به سمت مسیر به راه افتاد
کنه که چقدر  هیچ چیزي رو جا نندازید، فرقی نمی. یف کنینهرچیزي که از وقتی من بیهوش شدم اتفاق افتاده رو تعر

  ".کم اهمیت باشه

  ".گم اگه تو نگی من نمی": ریچارد زمزمه کنان گفت. هایی سرخ شده به هم نگاه کردند ریچارد و کیالن با صورت

ي چیزي که  ارهخورم که یک کلمه هم درب قسم می". کیالن با گذاشتن دستش روي بازوي ریچارد او را متوقف کرد
  ".ي ارواح اتفاق افتاد نگم توي خونه

  .از نگاهی که در چشمانش بود، ریچارد دانست که کیالن قصد دارد قولش را حفظ کند

آن دو براي زِد ماجراي هر چیزي را . هاي اصلی دور ماندند آنها باقی روز را در طول مسیر راهپیمایی کردند و از جاده
ترین  کرد که در عجیب زِد آنها را وادار می. آنها در کنار مرز اتفاق افتاده بود، تعریف کردندکه از زمان حمله شدن به 

با کمک قول یکدیگر، ریچارد و کیالن توانستند داستان مردم لجنزار را . هاي داستان دوباره به عقب برگردند قسمت
  .اي نکنند ن اتفاق افتاده بود اشارهي ارواح بینشا طوري درست کنند که به هیچ یک از چیزهایی که در خانه

دیدند  کم پناهندگانی را می کردند و کم ها عبور می هایی با جاده شدند، از تقاطع همانطور که به تمارانگ نزدیک می
داد که مدت  ریچارد ترتیبی می. اند هاي کوچک گذاشته کنند، یا روي ارابه که وسائلشان را روي پشتشان با خود حمل می

خواست کسی مادر  نمی. داد توانست خودش را بین مردم و کیالن قرار می در دیدرس مردم نباشند و هر وقت میزیادي 
جنگل جایی بود که او بیش از . شد شدند، خیالش راحت می هر بار که دوباره وارد جنگل می. گیر را بشناسد اعتراف

  .رایشان ثابت کرده بودهرجایی راحت بود، حتی با وجود این که آنجا هم خطرهایش را ب

رودخانه بزرگتر و . ي کالیسیدرین عبور کنند ي اصلی بروند تا از رودخانه اواخر روز مجبور بودند به سمت جاده
زِد و ریچارد . جریانش سریع تر از آن بود که ریسک عبور از میان آن را بکنند، بنابراین از پل چوبی بزرگ استفاده کردند

کیالن . داشتند رفتند، با حفاظت کیالن را بین خود نگه می کردند، راه می ی که از پل عبور میدر مدتی که میان مردم
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بیشتر مردم به سمت تمارانگ راهی بودند و دنبال . کاله ردایش را به سر کشیده بود تا مردم موهاي بلندش را نبینند
هاي روز بعد  کیالن گفت که تا نیمه. تلند آمده بودپناهگاه و مکانی امن از دست نیروهاي غارتگري بودند که مثالً از وس

ها به مقدار  دانست که باید شب ریچارد می. بایست بیشتر اوقات در جاده سفر کنند از این به بعد می. رسند به تمارانگ می
ی برایشان وقت ي کاف کرد تا به اندازه کم به خورشید نگاه می او کم. زیادي از جاده دور شوند تا از هر کسی دور باشند

  .بماند که تا قبل از آنکه خیلی تاریک شود به قدر کافی در عمق جنگل بروند

-+ --------  

  "جات راحته؟"

راشل وانمود کرد که سارا جواب داده که راحت است و مقدار کمی علف بیشتر اطراف عروسکش گذاشت تا بیشتر 
اي که دور آن پیچیده شده بود  نان را به همراه پارچه قرص. ي کافی جایش گرم است مطمئن شود که سارا به اندازه

  .کنار سارا گذاشت

من باید برم و قبل از این که خیلی تاریک بشه یکم چوب بیارم، اون وقت بعدش یه . مونی حاال دیگه گرم می"
  ".تونیم هردو گرم بشیم بعدش می. کنیم آتیش درست می

ي  خورشید پایین آمده بود ولی هنوز به اندازه. ها گذاشت و بیرون رفتراشل سارا را به همراه نان در کاج خودرو تن
هاي  کرد و تکه راشل هر از چندي به آنها نگاه می. ابرها به رنگ صورتی خوشگلی درآمده بودند. کافی نور بود تا ببیند

را بررسی کرد تا  جیبش. داشت داشت و با دست دیگر آنها را فشرده به بدنش نگه می چوب را از روي زمین برمی
ترسید، مگر آنکه  دیشب نزدیک بود که آن را فراموش کند و اکنون می. مطمئن شود که چوب آتشزنه هنوز آنجاست

  .بررسی کند تا مطمئن شود که دوباره آن را فراموش نکرده

اي کمی باالتر  هدرست همان لحظه که نگاه کرد، چیز بزرگ و تیر. دوباره به ابرهاي خوشگل در باالي سر نگاه کرد
  .روي تپه با سرعت فرود آمد

این هم یکی از آن حتماً  .ها بزرگ بودند و سیاه کالغ. بود ي بزرگ می بایست یک پرنده میحتماً  با خود فکر کرد که
ي تمشک دید که در فضایی باز و در ارتفاع  بعد تعدادي بوته. مقدار بیشتري چوب برداشت. هاي پر سر و صدا بوده کالغ

  .ها را زمین ریخت تکه چوب. کم به رنگ سرخ آتش در میامد هایشان کم پایین روي زمین گسترده شده بودند و برگ

توانست آنها را بردارد، شروع به  ي تمشک نشست و با نهایت سرعتی که می اش بود، باالي یک بوته خیلی گرسنه
. شدند ولی هنوز خوب بودند کم خشک و چروکیده می مها ک رسیدند و تمشک هاي آخر سال می دیگر به ماه. خوردن کرد
به حالت چهار دست . گذاشت خورد یکی هم در جیبش می اي که می کم هر یک دانه راشل کم. شان عالی بود درواقع مزه
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هر از چندي به ابرهاي . شد هوا داشت تاریک تر می. گذاشت خورد و در جیبش می چید و می و پا درآمد، تمشک می
  .به رنگ ارغوانی. شد تر می رنگ آنها تیره. کرد در آسمان نگاهی میخوشگل 

وقتی که به . ها را برداشت و به کاج خودرو برگشت وقتی که شکمش حس بهتري پیدا کرد و جیبش پر شد، چوب
و  نشست. ها را از جیبش به داخل پارچه خالی کرد اي که اطراف نان بود را باز کرد و تمشک داخل برگشت، پارچه

سارا زیاد . کرد خورد و مقداري هم به سارا تعارف می ها را از روي پارچه می زد تمشک همانطور که با سارا حرف می
اوایل همان روز . توانست در آینه به موهایش نگاه کند کرد که می آرزو می. کرد که آینه داشت راشل آرزو می. نخورد

ریچارد مرد خیلی خوبی . رسیدند، همگی صاف بودند العاده می نظر فوق موهایش به. خودش را در آبگیري تیره دیده بود
  .بود که آنها را برایش کوتاه کرده بود

کرد که اکنون ریچارد آنجا بود تا به همراه راشل فرار کند، تا راشل را بغل  آرزو می. دلش براي ریچارد تنگ شده بود
توانست او  اگر کیالن آن قدر بدجنس نبود، ریچارد می. ها را داشت نریچارد در تمام دنیا بهترینِ بهترین بغل کرد. کند

بنابه دالیلی، راشل دلش . العاده بود هاي ریچارد فوق فهمید که چقدر بغل کردن آن وقت کیالن می. را هم بغل کند
چرا باید او . شیدک هاي او و آوازهایش و انگشتانش را که روي پیشانی راشل می داستان. براي کیالن هم تنگ شده بود

گیلر، سارا . خواهد به گیلر آسیب برساند؟ گیلر یکی از بهترین مردهاي دنیا بود گفت که می بود و می این قدر بدجنس می
  .را به او داده بود

ي سنگ چینی که او درست کرده بود  ها را شکست تا آنها در حلقه توانست تکه چوب راشل به بهترین نحوي که می
  .عد از این که با دقت آنها را دسته کرد، چوب آتشزنه را بیرون آوردب. جا بشوند

  ".براي من روشن شو"

ها پایین گذاشت و بعد دستانش را گرم کرد و همانطور که به سارا  چوب آتشزنه را روي پارچه به همراه تمشک
خواست تا ریچارد او را بغل  گفت که چقدر دلش می به او می. گفت، چند عدد تمشک خورد مقداري از مشکالتش را می
خواست کیالن بدجنس نباشد، این که چقدر امیدوار بود کیالن آسیبی به گیلر نرساند، این  کند، این که چقدر دلش می

  .خواست چیزي غیر از تمشک براي خوردن داشته باشد که چقدر دلش می

وقتی دستش را عقب کشید . زدراشل جیغ کوچکی کشید و با دست روي آن . یک حشره روي گردنش را گزید
  .و یک حشره. مقدار کمی خون روي آن بود

  ".باعث شد خون بیاد. ي احمق منو نیش زد ببین چطوري این حشره. نگاه کن سارا"

  .راشل تعداد دیگري تمشک خورد. است متأسفرسید که بابت سوزش نیش  سارا به نظر می

  .ي خونی دیگري روي دستش بود نقطه. ، این بار جیغ نکشیدراشل روي آن زد. ي دیگري گردنش را نیش زد حشره
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  .ي له شده را در آتش انداخت با اخمی، حشره "!درد داشت": به سارا گفت

یکی دیگر . محکم روي آن زد و لهش کرد. اي که روي بازویش را نیش زد باعث شد تا از جایش بپرد حشره
دوتاي دیگر . شراتی که در هوا بودند، اطراف صورتش تکان دادراشل دستش را براي دور کردن ح. گردنش را نیش زد

ها، اشک در  از درد گزش. گردنش را نیش زدند و قبل از آن که راشل روي آنها بزند باعث شدند زخم شود و خون بیاید
  .چشمان راشل پر شد

  "!برین گم شین": داد فریاد زد همانطور که دستانش را به اطراف تکان می

  .تعداد دیگري گردنش را نیش زدند. زدند ل لباسش رفته بودند و سینه و پشتش را نیش میتعدادي داخ

کرد آنها را از خود دور کند، شروع به جیغ زدن  داد و سعی می راشل همانطور که دستش را براي حشرات تکان می
صداي وزوز . بلندتري بکشد یک حشره داخل گوشش را گزید و باعث شد جیغ. هایش جاري بودند ها از گونه اشک. کرد

کرد آن را بیرون بیاورد، جیغ  برد و سعی می آن در گوشش باعث شد تا همانطور که انگشتش را در گوشش فرو می
  .کوبید کشید دستانش را به اطراف می همانطور که فریاد می. بکشد و گریه کند

کرد جیغ بلندي  را از جلوي چشمانش دور میشد و حشرات  راشل درحالی که تلو تلو خوران از کاج خودرو خارج می
  .کردند کشید، حشرات دنبالش می دوید و جیغ می همانطور که می. کشید

  .چیزي در مقابلش باعث شد تا درجایش به یک باره میخکوب شود

شکم . اش مسیر خودشان را به سمت باالي بدن غول آسا و پوشیده از خز آن موجود پیمودند چشمان درشت شده
  .موجود صورتی بود و رویش پر از حشره بودآن 

نه . هاي بزرگش را باز کرد و آنها را کامالً از هم گشود هاي در حال محو آسمان، موجود به آرامی بال در مقابل رنگ
هاي خونی بزرگی را در آنها ببیند که  راشل توانست رگ. هایی که پوشیده از پر باشند، بالهایی پوشیده از پوست بال
  .ن داشتندضربا

حتی حشراتی . خوردند پاهایش تکان نمی. چوب آتشزنه آنجا نبود. با تمام شجاعتش دست لرزانش را در جیبش برد
  .چشمانش باالتر رفتند. صدایی شبیه خرخر یک گربه ولی بسیار بلندتر از آن را شنید. کرد گزیدندش حس نمی را که می

  .صداي خرخر یک غرش آهسته بود. ه بودندچشمان درخشان سبز به پایین و به او خیره شد

هاي خمیده و درازش را نمایان  ها به عقب کشیده شدند و دندان دهان به همراه صداي غرش بلندتري باز شد، لب
  .کردند
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اش  همانطور که چشمان درشت شده. توانست جیغ بکشد نمی. توانست تکان بخورد نمی. توانست فرار کند راشل نمی
فراموش کرد که چگونه پاهایش . لرزید درخشیدند خیره شده بود، می شمان بدجنسی که به رنگ سبز میبه باال و آن چ
  .را حرکت دهد

  .چنگال بزرگی به طرفش آمد

  .شد راشل چیزي گرم را حس کرد که از پاهایش به پایین جاري می
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  فصل سی و هشتم

  

  "!هبس". اش زد و به صخره تکیه داد ریچارد دستانش را به سینه

ریچارد الاقل نیم . زِد و کیالن هردو رویشان را برگرداندند، انگار حتی فراموش کرده بودند که او نیز آنجا وجود دارد
. ساعت گذشته را در حالی که جلوي آتش نشسته بودند به جر و بحث آنها گوش داده بود و دیگر از آن خسته شده بود

کردند، ولی  گذشت و آنها باید مقداري استراحت می زمان شام وقت زیادي میاز . در واقع، اصالً به طور کلی خسته بود
مارانگ رسیدند، چه بکنند در عوض آن دو نفر سعی می اکنون به . کردند تا تصمیم بگیرند که فردا، هنگامی که به تَ

  .جاي بحث کردن، شروع کردند به ارائه نظر خودشان به ریچارد

کنم که بهم بگه چه  من وادارش می. اون شاگرد منه. و من ترتیب گیلر رو میدم من میگم که مستقیم بریم داخل"
  ".اون جعبه رو بهم میده. کنه اون به دستور من عمل می. من هنوزم جادوگر رتبه یک هستم. خبره

گیلر  از این طریق با". اش بیرون آورد و آن را جلوي ریچارد باال گرفت اش را از کوله گیري کیالن لباس اعتراف
  ".دونه اون جادوگر منه و هر چی که بگم انجام میده، چون عواقب نافرمانی رو می. شیم طرف می

خواید مرغی رو  هردوي شما می". مالید، نفس عمیقی کشید ریچارد درحالی که با سرانگشتانش چشمهایش را می
  ".دونیم که مرغ مالِ کی هست ما حتی هنوز نمی. بخورید که ما هنوز نگرفتیمش

  "منظورت چیه؟": کیالن پرسید

هارا احساس  بهترین حالت اینه که تَمارانگ با دي". باالخره توجه آنها را جلب کرده بود. ریچارد به جلو خم شد
بیشتر به نظر میاد که واقعیت چیزي بین این دو . بدترین حالت اینه که، دارکن رال اون جا باشه. همدردي و یکدلی داره

مارانگ یه ارتش . خوایم، اونا ممکنه خوششون نیاد ا مستقیم بریم اونجا و بگیم که چه چیزي رو میاگه م. تا باشه تَ
بعدش چی؟ ما سه نفر قراره با کل ارتش اونا بجنگیم؟ . کامل و آماده داره که به ما نشون بده که اصالً خوشش نیومده

واد ما رو به گیلر برسونه؟ اگه ما مجبور باشیم که خ خواد جعبه رو به ما برسونه؟ حتی چطور می این کار چطوري می
  ".بجنگیم، من ترجیح میدم که درحال خارج شدن از اونجا بجنگیم، نه براي وارد شدن به اونجا

درحالی که هر دونفرشان مثل کسانی که سرزنش شده باشند، نشسته بودند، ریچارد انتظار داشت که یکی از آنها به 
  .هیچ کدام اعتراض نکردند، بنابراین به حرفهایش ادامه دادولی . نوعی اعتراض کند

البته از اون . شاید گیلر منتظر هست و امیدواره که کسی بیاد، تا بتونه بهشون کمک کنه که با جعبه فرار کنن"
میم، فه ولی اگه ما به اون نرسیم هرگز نمی. اي به از دست دادن جعبه نداشته باشه طرف هم شاید اون چندان عالقه
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تونه اون جادو رو  تو به من گفتی که جعبه جادو داره، و یه جادوگر یا رال می". او زِد را مخاطب قرار داد "درست میگم؟
ي یه تور جادوگري بپوشونه، تا نشه  تونه احساس اون جادو رو به وسیله احساس کنه، ولی عالوه بر این یه جادوگر می

براي این که جعبه رو از رال مخفی . باشه که ملکه میلنا یه جادوگر نیاز داشتهممکنه براي همین . جعبه رو پیدا کرد
اگه ما یه هیاهوي اساسی راه بندازیم و گیلر رو بترسونیم، اون . کنه، و از جعبه به عنوان یه عامل مذاکره استفاده کنه

تازه ممکن هم هست که . ستفاده کنههر حسی هم که درباره ما داشته باشه، ممکنه بترسه و از این فرصت براي فرار ا
  ".رال منتظر باشه تا شکار از مخفیگاه جادویی خودش بیرون بیاد و بعد با سرعت حمله کنه

  "بهتر نیست حرف اونو گوش کنیم؟. کنه فکر کنم جستجوگر به نکات خوبی اشاره می". زِد رویش را به کیالن کرد

  "راه تو چیه؟". رویش را به ریچارد گرد ".دوگر خوبفکر کنم درست میگی، جا". کیالن کمی لبخند زد

  "تو قبالً با این ملکه میلنا سر و کار داشتی، درسته؟ اون چه جور آدمیه؟"

مارانگ یه جاي کوچیک و سرزمین نسبتاً کم اهمیتی هست". کیالن اصالً نیاز به زمانی براي فکر کردن نداشت . تَ
  ".هاست تکبر تمام ملکه با این حال، ملکه میلنا به همون شکوه و

  ".تونه ما رو بکشه یه مار کوچیک، ولی ماري که به هرحال می": ریچارد تأکید کرد

  ".اي گنده و متکبر ولی یه مار با کله". کیالن سرش را در تأیید تکان داد

ه ما باید اولین کاري ک. دونن با چه چیزي طرف هستن باید مراقب و محتاط باشن مارهاي کوچیک، وقتی که نمی"
  ".کاري کنیم که اون قدر مطمئن نباشه که ما رو نیش بزنه. بکنیم اینه که براي اون نگرانی ایجاد کنیم

  "منظورت چیه؟": کیالن پرسید

ها رو بررسی  ها میرن تا اعتراف بگیرن و زندان گیرها به سرزمین اعتراف. تو گفتی که قبالً باهاش سر و کار داشتی"
مارانگ رو به روي یه اعتراف ملکه نمی. کنن ونا چکار میکنن تا بفهمن که ا   "گیر ببنده، مگه نه؟ خواد که تَ

  ".کنه اگه یه نصفه عقل هم داشته باشه این کارو نمی": زِد با خنده گفت

خیلی ساده یه . ي خودت رو انجام میدي پوشی و وظیفه هات رو می تو لباس. کنیم خوب، پس ما هم همین کارو می"
ملکه ممکنه خوشش نیاد، ولی با تو خوب رفتار . گیرها انجام بدن کنه که انتظار میره اعتراف گیر کاري رو می اعتراف
خواي ببینی و بعد بري پی کار  خواد که تو هرچیزي رو که می اون می. یخواد که تو شاد و راضی باشی اون . کنه می

زنی یا اخم  کنی، لبخند می این، تو سیاه چال اونو بررسی میبنابر. گرده اون اصالً دنبال هیاهو و جنجال نمی. خودت
خواي با جادوگر سابقت  دونی، و بعد قبل از این که از اون جا بریم، میگی که می کنی یا هرکاري که خودت می می

  ".صحبت کنی
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  "کنی کیالن باید تنهایی بره؟ تو فکر می". زِد اعتراض کرد

ما . ملکه ممکنه اینو به عنوان یه نقطه ضعف وسوسه کننده ببینه. رهکیالن همراه خودش جادوگر ندا. نه"
  ".خوایم که دهنش آب بیفته نمی

  ".من جادوگر اون میشم". اش زد زِد دستش را به سینه

کشه تا تو رو پیدا  کنیم دارکن رال داره مردم رو می همین االن که ما داریم صحبت می! نه، تو جادوگر اون نمیشی"
تو تورِ جادوگري خودت رو برداري و بزاري اونا بفهمن که چه کسی هستی، قبل از این که بتونیم با جعبه فرار اگه . کنه

. ي تو چقدر جایزه تعیین کردن ي هیکل الغر و چروکیده دونه واسه کسی چه می. کنیم، دردسر بیخ گوشمون سبز میشه
ي شمشیر ضربه  ریچارد روي دسته "... تو میشی یه. بودکنی، ولی یه محافظ ناشناس خواهی  تو از کیالن محافظت می

که در   گیر، یه مشاور مورد اعتماد مادر اعتراف. تو میشی یه ابرخوان". چشمانش دوباره پایین آمدند. کرد میزد و فکر می
نقش رو بازي دونی چطور این  مطمئنم که می". ریچارد به غرولندهاي زِد اندکی اخم کرد ".نبود جادوگر جایگزین شده

  ".کنی

  "کنی؟ پس تو هم شمشیرت و هویتت رو از ملکه مخفی می": کیالن پرسید

حضور جستجوگر باعث میشه اون مکث کنه، یه عامل دیگه که نگرانش کنه، چیزي که باعث میشه . نه"
و نشون بدیم که تمام نکته اینه که بهش چیزي ر. هاي نیشش رو توي دهنش نگه داره تا وقتی که ما دور بشیم دندون

همزمان یه چیزي هم نشونش بدیم که اونو نگران . گیر تا به نگبهآنها اعالم خطر نکنه باهاش آشنا هست، یه اعتراف
نگه داره، یه ابرخوان و یه جستجوگر، بنابراین اون ترجیح میده از شر ما خالص بشه تا این که بخواد تجربه کنه که ما 

خواید انجام بدید، ما رو وارد یه درگیري  اون راهی که شما دوتا می. اش به وجود بیاریمتونیم بر چه جور دردسري رو می
راه من، ما رو توي حداقل ریسک . تونیم توش آسیب ببینیم مون می کنه، یه درگیري که یک نفر از ما یا همه می

ریچارد  ".جعبه از اون جا خارج بشیم خوایم با درگیري قرار میده، و اگر هم درگیري پیش بیاد، الاقل وقتی هست که می
شما که جعبه یادتون هست، مگه نه؟ در صورتی که فراموش ". با نگاهی جدي و سنگین به هرکدام از آنان نگریست

این که گیلر طرف چه کسی هست . کردید، باید بهتون بگم که اون چیزیه که ما دنبالشیم، نه سر گیلر توي یه سبد
  ".باید جعبه رو پیدا کنیم، نه بیشترما فقط . اهمیتی نداره

ریچارد گذاشت . اش را مالید نگریست، چانه زِد در حالی که به آتش می. اش زد کیالن با اخمی دستهایش را به سینه
خواستند این کار را انجام دهند، مطمئناً دردسر  دانست روشی که آن دو می او می. تا آنها قدري روي مطلب فکر کنند

  .فهمیدند ین که خیلی زود هر دو این را میساز بود و ا

. صورت الغرش را به سمت کیالن برگرداند ".من موافقم. البته که تو درست میگی". زِد رویش را به ریچارد کرد
  "گیر؟ مادر اعتراف"
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نقش ولی ریچارد، هردوي شما باید . موافقم". اي صورت زِد را بررسی کرد و بعد به ریچارد نگریست کیالن دقیقه
  ".زِد تشریفات و رسوم رو بلده ولی تو نه. گیر رو بازي کنید خدمتکارهاي مادر اعتراف

فقط بهم بگو چه چیزایی رو باید بدونم تا بتونم براي یه مدت کوتاه کارم رو . من امیدوارم که زیاد اون جا نمونیم"
  ".پیش ببرم

ه به نظر بیاد قسمتی از اسکورت من هستی، باید خوب، فکر کنم مهمترین چیز اینه ک". کیالن نفسی عمیق کشید
فقط وانمود کن که انگار ". کیالن گلویش را صاف کرد، چشمانش را به سمتی دیگر چرخاند ".با احترام برخورد کنی.... 

اون وقت هیچ کس براش سؤالی . من مهمترین آدمی هستم که تو تا حاال باهاش بودي و اون شکلی با من رفتار کن
هاي مختلفی میده، و تا وقتی که محترمانه با من برخورد کنی،  گیري به خدمتکارهاش آزادي هر اعتراف. نمیشهایجاد 

حتی اگه به نظرت رسید . کنه اگه هم به صورت اتفاقی کاري رو انجام بدي که چندان مناسب نباشه، کسی شک نمی
  "عجیبه، فقط به نقشت ادامه بِده، باشه؟. . . که رفتار من 

باعث ". ریچارد روي پاهایش ایستاد. نگریست اي به او نگاه کرد در حالی که کیالن به زمین می چارد دقیقهری
  .تعظیمی کرد ".گیر افتخار من خواهد بود، مادر اعتراف

تو یکی از محافظین . کنی گیر معمولی سفر نمی تو با یه اعتراف. تر، پسرم یه مقدار عمیق". زِد گلویش را صاف کرد
گیر هستی مادر اعتراف خود."  

من شیفت اول نگهبانی رو . حاال یه مقدار بخوابید. کنم نهایت سعیم رو می". ریچارد آهی کشید "خیلی خوب"
  .شروع به رفتن به سمت درختان کرد ".وامیستم

میانه هستن که افراد زیادي توي سرزمین ". او ایستاد و رویش را برگرداند "ریچارد". زِد از پشت سر او را صدا کرد
نمیشه گفت که ملکه میلنا اطراف خودش چه جور آدماي چاپلوسی رو . انواع مختلف و خطرناکی از جادو. جادو دارن
ممکنه که ندونی . تو به حرفاي من و کیالن توجه کن و حداکثر تالشت رو بکن تا با کسی سر شاخ نشی. جمع کرده

  ".نخدمتکارهاي ملکه چه کسایی یا چه چیزایی هست

اگه همه چی . خوام منم همینو می. با حداقل سر و صدا میریم تو و میایم بیرون". ریچارد ردایش را دور خود پیچید
خوب پیش بره، فردا این موقع جعبه رو داریم و تنها نگرانیمون اینه که یه سوراخی رو پیدا کنیم که تا قبل از زمستون 

  ".توش مخفی بشیم

  ".شب بخیر. مدرست فهمیدي، پسر. خوبه"

ي خزه پوش براي نشستن پیدا کرد و در تمام مدت  هاي کمتري اطرافش بود، ریچارد یک کُنده در محلی که بوته
ي  خواست روي خزه نمی. بررسی کرد تا مطمئن شود که خزه خشک باشد. یک چشمش به کمپ و جنگل اطراف بود
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خزه خشک بود، بنابراین شمشیرش را جابه جا . شود مرطوب بنشیند و بعد شلوارش خیس شود تا بیش از این سردش
اگر به خاطر آتش نبود که اندکی روشنایی به . ابرها ماه را مخفی کردند. کرد، نشست و ردایش را سفت پیچید

  .اي کردي کور شده شد که فکر می داد، به حدي تاریک می هاي اطراف عاریه می جنگل

آمد که کیالن مجبور باشد لباسش را بپوشد و خودش  کر خوشش نمیاز این ف. ریچارد نشست و غرق افکارش شد
کنجکاو بود که منظور . آمد ي خودش بود، کمتر از آن خوشش می حتی به خاطر این که این ایده. را به خطر بیاندازد

کیالن  حتی از بابت این حرف. باشد و این که ریچارد به نقشش ادامه دهد، چیست» عجیب«کیالن از اینکه رفتارش 
که گفته بود ریچارد باید وانمود کند که کیالن مهمترین شخصی است که او تا به حال همراهش بوده، بیشتر نگران و 

. کرد او همیشه کیالن را در ذهنش، حداقل به عنوان دوستش تصور می. آمد اصالً از این خوشش نمی. شد کنجکاو می
آن دو را بیش از حد   گیرها بود که رابطه جادوي اعتراف. یر تصور کندگ دوست نداشت که او را به عنوان مادرِ اعتراف

هر چیزي که . گیر ترسید که همانند دیگران او را ببیند، به عنوان مادرِ اعتراف ریچارد می. دوستی، ناممکن کرده بود
  .کرد تر را به قلبش وارد می یادآور ماهیت کیالن و جادوي او بود، تنها دردي عمیق

  .بسیار ضعیف باعث شد که او راست بنشیندصدایی 

توانست آنها را احساس  توانست آنها را ببیند، می آنها نزدیک بودند و با وجود این که نمی. ها بر روي او بودند چشم
این باعث . اي روي پوستش ایجاد شود کند، باعث شد لرزه دانستن این که چیزي نزدیک است و او را نگاه می. کند
  .آسیب پذیر بودن. اس برهنه بودن بکندشد احس می

دانست آن چیز آنجاست نگاه  تپید، در حالی که مستقیم به سمتی که می چشمانش درشت شده بودند، قلبش می
ریچارد نفسش را . افکند، آزار دهنده بود سکوت محض به جز صداي تپش قلب خودش که در گوشش طنین می. کرد می

  .نگه داشت، سعی کرد بشنود

چشمان درشت . آمدند آن پاها به سمت او می. آمدند اره صداي نرم پاهایی که مخفیانه روي کف جنگل فرود میدوب
  .کردند تا حرکتی را مشاهده کنند وار به داخل سیاهی خیره شده بودند، سعی می ریچارد دیوانه

در حالی که موجود روي پاهایش خم اي بیش از ده قدم نبود که چشمان زرد به آرامی در دید قرار گرفتند،  به فاصله
ریچارد . موجود متوقف شد. ها مستقیماً به او خیره شده بودند چشم. ي نزدیکی از زمین بودند شده و چشمانش با فاصله

  .نفسش را حبس کرد

هنگامی که موجود میان زمین . ریچارد به روي پاهایش پرید، دستش به سمت شمشیر رفت. اي موجود پرید با زوزه
قبل از آن که حتی دستانش . بزرگترین گرگی که تا به حال دیده بود. آسمان بود، ریچارد دید که آن یک گرگ استو 

برخورد . اش ضربه زدند ي سینه هاي جلویی گرگ مستقیماً به قفسه پنجه. به قبضه شمشیر برسند، گرگ به او رسیده بود
  .عقب پرت کرداي که روي آن نشسته بود به  قوي، او را از روي کنده
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  .تر از آن گرگ دید پشت سرش چیزي وحشتناك. شد، نفسش به کلی قطع شد در حالی که به عقب پرتاب می

  .یک شکارچی قلب

اش حمله کردند، گرگ به شکارچی قلب رسید و به  هاي بزرگ شکارچی به سمت سینه همزمان با آنک ه آرواره
  .گلویش حمله کرد

. کردند شنید هایی که گوشت را پاره می صداي یک زوزه و بعد صداي دندان. ورد کردسرِ ریچارد با چیز محکمی برخ
  .همه چیز سیاه شد

کرد و انگشت وسطی دو دستش را روي دو طرف پیشانی ریچارد  زِد داشت به او نگاه می. چشمانش باز شدند
لی به هر حال روي پاهاي لرزانش کرد، و ریچارد احساس سرگیجه می. کیالن مشعلی را نگه داشته بود. گذاشته بود

  .ایستاد، تا این که کیالن او را وادار کرد روي کنده بنشیند

  "حالت خوبه؟". کیالن با اخمی از نگرانی، انگشتانش را روي صورت او کشید

  .کرد که هر لحظه ممکن است باال بیاورد فکر می ".کنه خیلی درد می... سرم. فکر کنم آره": ریچارد به سختی گفت

زِد مشعل را از دست کیالن گرفت و آن را به سمت پشت کنده نگه داشت و نور را روي جسد یک شکارچی قلب 
  .زِد به شمشیر ریچارد نگاه کرد که هنوز در غالفش بود. گلوي آن پاره شده بود. انداخت

  "چطوریه که شکارچی تو رو نگرفته؟"

  .کرد که بپیچانند درد می مانند خنجري. ریچارد پشت سرش را با دستش لمس کرد

بعد یادش آمد، مانند رویایی که آن را بعد از بیدار شدن به یاد  ".همه چی خیلی سریع اتفاق افتاد. دونم نمی.... من"
  ".کرد یه گرگ بود که این مدت ما رو تعقیب می! یه گرگ". دوباره ایستاد. آورید

لحن  "یه گرگ؟". رفت تا در ایستادن به او کمک کندتر آمد و یک دستش را دور مچ او گ کیالن قدمی نزدیک
  "تو مطمئنی؟". ي او نگاه کند عجیب موجود در صداي کیالن موجب شد که ریچارد به چشمان باریک شده

. کنه من این جا نشسته بودم، و بعد یک دفعه متوجه شدم که اون داره منو نگاه می". ریچارد با حرکت سر تأیید کرد
اون منو . کنه من فکر کردم داره حمله می. بعد روي من پرید. و من تونستم چشماي زردش رو ببینم اون جلوتر اومد

رست کنار کنده ولی اون به . من حتی فرصت نداشتم که شمشیر رو بکشم، اون خیلی سریع بود. انداخت کف زمین، د
من تا . کرد داشت از من دفاع می. درفت که پشت سر من بو اون داشت به طرف شکارچی قلبی می. کرد من حمله نمی

اون گرگه جون منو . اون باید شکارچی رو کشته باشه. قبل از این که به عقب بیافتم حتی شکارچی قلب رو ندیدم
  ".نجات داد
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! بروفی": در میان تاریکی فریاد زد "!بروفی". هایش را روي پهلوهایش گذاشت کیالن خودش را راست کرد و مشت
  "!همین اآلن بیا اینجا. اییدونم اون ج می

گرگ در میان نورِ مشعل به حالت نیمه دویدن جلو آمد در حالی که سرش پایین بود و دمش را میان پاهایش 
چشمان زرد . خزهاي ضخیمش و پرپشتش به رنگ مشکی زغالی بود، از نوك دماغش تا انتهاي دمش. انداخته بود

وقتی که . گرگ روي شکمش افتاد و تا جلوي پاهاي کیالن خزید. درنگ وحشی از میان سر سیاهش خیره شده بودن
  .اي ناله مانند سر داد هایش در هوا رفتند و بعد زوزه آنجا رسید، به روي پشتش چرخید و پنجه

  "کردي؟ تو داشتی ما رو تعقیب می! بروفی": کیالن با لحنی سرزنش آمیز گفت

  ".فقط براي محافظت از شما، بانو"

! خودم شنیدم! تونه حرف بزنه اون می". کنجکاو بود که سرش چقدر محکم ضربه خورده است. د افتادفک ریچار
  "!زنه اون گرگه حرف می

فکر کردم تو گفتی که ". زِد نگاه کوتاهی به کیالن کرد. ي او نگاه کردند زِد و کیالن هر دو به چشمان گرد شده
  ".براش تعریف کردي

کیالن به زِد اخمی  ".خوب، فکر کنم یادم نبوده که همه چیزو براش تعریف کنم". کیالن کمی خود را عقب کشید
آدم فراموش . ما تمام عمرمون با این چیزا زندگی کردیم. دونه به یاد بیاري سخته که هر چیزي رو که اون نمی". کرد
  ".کنه که اون نکرده می

  ".وگاهبیاد هممون برگردیم به ارد. زود باشید": زِد با غرغر گفت

هایی  رفت، با گوش رفت، گرگ به آرامی همراه او راه می جادوگر با مشعل آنها را راهنمایی کرد، کیالن پشت او می
  .شد آویزان و دمی که روي زمین کشیده می

جناب گرگ، ": وقتی که دور آتش نشستند، ریچارد به گرگی که روي پاهاي عقبش، کنار کیالن نشسته بود گفت
  "... فکر کنم 

  ".اسمم بروفیه. بروفی"

خواستم بابت نجات  بروفی، می. اسم من ریچارده، و اینم زِد هست. ببخشید. بروفی". ریچارد کمی عقب نشست
  ".دادن جونم ازت تشکر کنم

  ".اصالً قابلی نداشت": بروفی با غرغري گفت
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  "کنی؟ بروفی، تو این جا چه کار می": کیالن با صدایی حاکی از عدم رضایت گفت

  ".کردم من داشتم از شما محافظت می. براي شما خطراتی وجود داره". گوشهاي گرگ راست شدند

  ".تو آزاد شدي": کیالن با سرزنش گفت

  "دیشب تو بودي؟": ریچارد پرسید

هاي قلب و  کردید، من منطقه رو از شکارچی هر وقت شما اُتراق می. آره". بروفی با چشمان زردش به او خیره شد
این . من ترتیبشو دادم. دیشب، نزدیک صبح، یکی به اردوگاه شما نزدیک شد. کردم موجودات پلید دیگه پاك می چندتا

دونستم که بانو  من می. تونست صداي ضربان قلبت رو بشنوه اون می. خواست تو رو شکار کنه شکارچی امشبی می
  ".کارش رو گرفتمبراي همین جلوي این . کیالن ناراحت میشه، اگه اون تو رو بخوره

  ".ممنونم": با صدایی ضعیف گفت. ریچارد به سختی آب دهانش را قورت داد

اونا تا . ها موجودات وحشی از دنیاي مردگان هستن ریچارد، شکارچی": مالید پرسید اش را می زِد در حالی که چانه
  "چه چیزي تغییر کرده؟. حاال مزاحمت نشده بودن

خوب، آدي به کیالن یه استخون داد که همراه داشته باشه، تا ما رو از مرز ". گیر کرد نفس ریچارد تقریباًدر گلویش
من یه استخون قدیمی داشتم که پدرم بهم داده بود و آدي . رد کنه و ما رو از موجودات وحشی دنیاي مردگان حفظ کنه

  ".ولی یکی دو روز پیش اونو گم کردم. کنه گفت که اونم همون کار رو می

. ریچارد به گرگ نگاه کرد، به این امید که بتواند موضوع را عوض کند. ي زِد از تفکر چین خورده بود چهره
  "تونی حرف بزنی؟ چطوریه که تو می"

تونم حرف بزنم  من می. تونی حرف بزنی به همون دلیلی که تو می". اش گرداند بروفی زبان بلندش را اطراف پوزه
  "دونه که من چی هستم؟ یعنی اون نمی". ردبروفی به کیالن نگاه ک "...چون

  .هایش گذاشت کیالن نگاهی به او انداخت و بروفی خودش را روي زمین پهن کرد در حالی که سرش را روي پنجه

ریچارد، یادت میاد وقتی ". زد هایش را به هم می کیالن انگشتانش را اطراف یکی از زانوهایش قفل کرد و ناخن
گیریم، معلوم میشه که اون فرد بی گناه بوده؟ و هر از چندي کسی که قرار  ه ما یه اعتراف میگفتم که گاهی، وقتی ک

کیالن . ریچارد با سر تأیید کرد "بوده اعدام بشه، ممکنه درخواست دادن یه اعتراف بکنه تا بی گناهیش رو ثابت کنه؟
  "... دام بشهبروفی قرار بود به خاطر کشتن به پسر بچه اع". نگاهی به گرگ انداخت

  ".کشم ها رو نمی من بچه": با غرغري گفت. گرگ روي پاهایش ایستاد
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  "خواي تو داستانو تعریف کنی؟ می "

  ".نه، بانو". گرگ دوباره روي زمین وا رفت

حاال . گیر لمس بشه تا این که به عنوان قاتل یه بچه شناخته بشه داد که با قدرت یه اعتراف بروفی ترجیح می"
این اتفاقیه که خیلی به . گیر کرد اون درخواست یه اعتراف. اي سر اون پسر بچه اومده بود ه چه بالهاي دیگهبگذریم ک

من بهت گفتم . ولی این قضیه تا این حد براي اون اهمیت داشت. کنن بیشتر افراد اعدام رو انتخاب می. ندرت پیش میاد
. اي هم هست یه دلیلش براي محافظته، ولی دلیل دیگه. ن داریمگیریم، یه جادوگر همراه خودمو که ما وقتی اعتراف می

توي مواردي مثل این، جایی که فرد ناعادالنه متهم شده باشه و معلوم بشه که بی گناهه، بازم اون تحت قدرت لمس 
گه تغییر براي همین، جادوگر اونو به یه چیز دی. تونه به همون شخصیتی که بوده برگرده مونه، اون نمی ما باقی می

داره و بهش اون قدر توانایی اهمیت دادن به خودش رو میده که  گیر رو ازش برمی تغییر یه مقدار از جادوي اعتراف. میده
  ".بتونه یه زندگی جدید رو شروع کنه

  "تو بیگناه بودي؟ و با این حال باید اینطوري باقی بمونی؟ تا آخر عمرت؟". شد ریچارد باورش نمی

  ".کامالً بیگناه": ردبروفی تأیید ک

  .ریچارد با این لحن آشنا بود ".بروفی": گرفت نام او را صدا زد کیالن با لحنی که تون صدایش اوج می

چشمان ترسانش به کیالن در باالي سرش نگاه کرد، کیالن نیز  ".از کشتن اون پسر". گرگ روي زمین پخش شد
  ".اه از کشتن اون پسربی گن. منظورم فقط همین بود". کرد به او نگاه می

  "این یعنی چی؟". ریچارد اخمی کرد

اي اعتراف کرد که بهش  یعنی این که وقتی اون اعترافاتش رو انجام داد، به چیزاي دیگه". کیالن به او نگاه کرد
کیالن به پایین، به گرگ نگاهی  ".هایی که طبیعت مشکوکی دارن سرگرم بود دونی، بروفی به شغل می. متهم نبود
  ".هاي مبهم قانون روي مرز". انداخت

  ".من یه تاجر درستکار بودم": گرگ با اعتراض گفت

  ".بروفی یه بازرگان بود". نگاهی به بروفی انداخت  کرد، کیالن در حالی که با ریچارد صحبت می

  ".پدر منم یه بازرگان بوده": شد،گفت ریچارد در حالی که خشمش تحریک می

کنن، ولی توي سرزمین میانه، بعضی بازرگانا با چیزاي  لند، بازرگانا چه چیزي معامله میدونم توي وِست من نمی"
  "خوب که چی؟". هاي شمرده شده فکر کرد ریچارد به کتاب سایه ".جادویی سر و کار دارن
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  ".بعضی از این جادوها، بعضاً موجودات زنده هستن". کیالن یک ابرویش را براي او باال برد

بعضی وقتا فکر . تونه همیشه بفهمه فهمیدم؟ آدم نمی من از کجا باید می". هاي جلویش بلند شد نجهبروفی روي پ
بعضی وقتا . کنی یه چیزي فقط یه کاال هست، مثل یه کتاب، چیزي که یه کلکسیونر پول خیلی خوبی براش میده می

خوب، من از کجا باید بفهمم که اونا زنده ، ...هم چیز بیشتریه، یه سنگ، یه مجسمه، یا یه تیکه چوب، یا شاید یه 
  "هستن؟

تو چیزاي جادویی غیر از کتاب و ": با لحنی توبیخ آمیز گفت. کیالن هنوز نگاهش را روي گرگ ثابت نگه داشته بود
 توي این شغل مثالً ساده و پاکش، اون بعضی وقتا با". دوباره رویش را به ریچارد بازگرداند ".مجسمه رو معامله کردي
وقتی بروفی یه مرد بود، به عنوان یه مرد . اختالف نظر درباره چیزي مثل حق مالکیت. کرده مردم اختالف نظر پیدا می

» ترغیب«کرد تا مردم رو  ش استفاده می گاهی وقتا اون از اندازه. به همین بزرگی بود که اآلن به عنوان یه گرگ هست
  "، بروفی؟گم درست نمی. کنه که طبق میل اون رفتار کنن

ولی فقط . عصبانیتی به بزرگی عضالتم. من یه مقدار عصبی هستم. درسته، بانو". هاي گرگ آویزان شدند گوش
تونن سر بازرگانا رو کاله  کنن که می خیلی از مردم فکر می. کرد مواقعی که در حال ضرر کردن بودم عصبانیتم بروز می

ها رو  نظر وقتی که من اختالف. ایستیم دها نداریم و پاي حق خودمون نمیکنن ما چندان فرقی با دز اونا فکر می. بذارن
  ".شدن که توي معامله با من راه بیان کردم، اونا مایل می با عصبانیتم حل می

این که خشن و خطرناکه، اگر چه این شهرتش   بروفی یه شهرت خاصی داشت،". کیالن لبخند کوچکی به گرگ زد
تجارتی که اون توش بود، خطرناك ". کیالن به ریچارد نگاه کرد ".واقعیت خیلی فاصله داشت ربط هم نبود، ولی از بی

خودش » عالیق شخصی«ي کافی از کارش پول درمیاورد تا بتونه  بروفی به اندازه. بود و براي همینم به شدت پر سود
  ".ش خبر نداشت چ کس دربارهتقریباًتا بعد از این که من اونو لمس کنم و اعتراف کنه، هی. رو تأمین کنه

  "باید بگیم؟حتماً  حاال! کنم اوه، بانو، خواهش می". هایش را روي سرش گذاشت گرگ پنجه

  "چی بوده؟» عالقه شخصی«این ". ریچارد اخمی کرد

کرد تا چیزایی  همینطور که به اطراف سفر می. ها بچه. بروفی یه نقطه ضعف داشت". لبخند کیالن وسیع تر شد
داد که اون جا مایحتاج مورد نیازشون براي مراقبت از  کرد و ترتیبی می ها توقف می خونه عامله پیدا کنه، توي یتیمبراي م
آوردن تا اونا بتونن از  هاي مختلف سر درمی خونه تمام طالهایی که بدست میاورد توي یتیم. ها رو داشته باشن بچه
پیچوند تا قسم بخورن که رازدار  ها رو می خونه ی دست مسؤولین یتیمبروف. ها گرسنه نمونن ها مراقبت کنن و بچه بچه
 ".ها رو بپیچونه البته الزم هم نبود خیلی محکم دست. خواست هیچ کس از این کارش باخبر بشه اون نمی. باشن
من . نمک بانو، خواهش می": اي گفت با ناله. هاي بروفی هنوز روي سرش بودند و چشمانش را محکم بسته بود پنجه
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و در این مورد، شهرتی که سزاوارش ". اش بلند شد هاي جلویی هایش را باز کرد و روي پنجه چشم ".شهرت و آبرو دارم
  "!یه سري کاراي وحشتناك خیلی تمیز انجام دادم! هاي زیادي رو شکستم من به سهم خودم دست و دماغ! هستم

ولی هیچ . هاشون کافی بودن تا یه مدتی زندان بیافتی بعضی. ديآره، این کارو کر". کیالن براي او ابرویی باال برد
بینی، از اون جایی که  می". کیالن دوباره نگاهش را به ریچارد برگرداند ".کدوم براي قطع کردن سرت کافی نبودن

چ کس ها دیده شده بوده و به خاطر شهرتش، وقتی به قتل یه پسر بچه کوچیک متهم شد هی بروفی اطراف یتیم خونه
  ".چندان تعجب نکرد

هایش را پیچ داد و  کرد لب در حالی که غرش می ".از طرف دمین نس متهم شدم. دمین نَس": بروفی با غرغر گفت
  .هاي بلندش را به نمایش گذاشت دندان

  "ها ازت دفاع نکردن؟ خونه چرا مسؤولین یتیم"

  ".برید ن گلوشونو میکردن، او اگه این کارو می". دوباره غرغر کرد ".دمین نس"

  "این دمین نس کیه؟"

یادت میاد وقتی که دارکن رال اومد پیش مردم لجنزار و سیدین رو با ". کیالن نگاهی را با گرگ رد و بدل کرد
کیالن نگاهی معنادار  ".اي براي یه دوسته؟ دمین نس همون دوسته خودش برد؟ یادت میاد که گفته بوده سیدین هدیه

  ".هاي کوچیک داره ي خیلی ناسالمی به بچه دمین نس عالقه". دبه ریچارد کر

قولش را براي تالش . اي از ترس و درد را براي سیدین حس کرد؛ و هم چنین براي سویدلین و ویزلن ریچارد ضربه
  .هرگز بدین سان احساس ناتوانی نکرده بود. در یافتن پسرشان به خاطر آورد

مرگ مناسب . ه وقتی اونو پیدا کنم، چندتا خورده حساب داریم که باید تصفیه کنماگه ی". بروفی با عصبانیت غرید
  ".باید اول بهاي کارایی که کرده رو بپردازه. اون نیست

خوام بیشتر از اینی که تا اآلن آسیب دیدي،  نمی. اون مرد خطرناکیه. تو از اون دور بمون": کیالن با هشدار گفت
  ".صدمه ببینی

من ". دوباره روي زمین خوابید ".بله، بانو". اي با خشم به کیالن نگریستند و بعد آرام شدند دقیقه چشمان زرد گرگ
. تونستم این کارو بکنم، ولی نه به خاطر اون اتهام دونن که من می تونستم با گردن افراشته پیش جالد برم، ارواح می می
  ".گیر کردم براي همین تقاضاي یه اعتراف. ا کردمه ذارم منو بکشن و فکر کنن که اون کارها رو با بچه نمی

دونستم که  می". ها را حرکت داد کیالن تکه چوبی برداشت و با آن خاك ".خواستم ازش اعتراف بگیرم من نمی"
اون گفت که بنا به نوع جرم، حکم . با قاضی صحبت کردم. کنه مگه اینکه بی گناه باشه گیر نمی اون درخواست اعتراف
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ریچارد  ".کردن اصرار کرد بروفی روي اعتراف. کردن حکم، یا مرگ بود یا اعتراف. کنه ف یا تبدیل نمیرو تخفی
بعد از اون، من از بروفی خواستم که موجود ". توانست انعکاس نور آتش را در رطوبت چشمان سبز کیالن ببیند می
حاال چرا . اون یه گرگ رو انتخاب کرد. باشه خواست اون طوري اي رو انتخاب کنه که اگه حق انتخاب داشت، می دیگه

  ".فکر کنم با طبیعتش جور درمیومد". کمی لبخند زد ".دونم یه گرگ، من نمی

تو همش بین . تو توي جنگل زندگی نکردي. ها موجودات شرافتمندي هستن چون گرگ": ریچارد با لبخندي گفت
هاشون  به شدت از بچه. و خویشاوندي محکم و قوي دارن روابط. ها موجوداتی خیلی اجتماعی هستن گرگ. مردم بودي

  ".ها اهمیت میدن و تمام اعضاي گروه به بچه. جنگه تمام گروه براي محافظت از اونا می. کنن محافظت می

  ".خوب فهمیدي": کنان گفت بروفی زمزمه

  "واقعاً، بروفی؟": کیالن پرسید

. اون گرگ خوبیه! من یه جفت دارم". خورد عقب و جلو تکان میدمش به  ".من اآلن زندگی خوبی دارم. بله، بانو"
گیره باعث میشه تنم به لرزه بیفته، و اون قشنگترین و  اي میده و گازهاي کوچیکی که ازم می بوي خیلی معرکه

اون . شالبته با کمک من به عنوان وردست. اون رهبر گروه ماست". به کیالن نگاه کرد ".خیال خوب، بی... کوچولوترین 
. شیش تا. همین بهار گذشته ما چند تا توله داشتیم. ترین گرگی هستم که تا حاال دیده اون میگه من قوي. از من راضیه

  ".ممنونم، بانو، که منو آزاد کردید. زندگی خوبیه، سخته ولی خوبه. هاي خوبی هستن، اآلن تقریباًبزرگ شدن اونا توله

  "چرا اینجا هستی؟ چرا پیش خانوادت نیستی؟ولی تو . من خیلی خوشحالم، بروفی"

من حضور شما رو حس . اومدید، از نزدیکی مخفیگاه من عبور کردید خوب، وقتی که شما از رنگ شادا بیرون می"
تر از اون بود که بخوام باهاش  اشتیاق براي حفاظت از شما قوي. تونم بوي شما رو حس کنم فهمیدم که می. کردم

تونم بین گروه خودم در آرامش باشم مگه اینکه بدونم شما در  نم که شما توي خطر هستید و من نمیدو می. مقابله کنم
  ".من باید از شما محافظت کنم. امان هستید

براي تو خیلی خطرناکه که با . جنگیم بروفی، ما داریم براي متوقف کردن دارکن رال می": کیالن با اعتراض گفت
ي دمین نس، چیزاي  تا همین جا هم به خاطر دارکن رال، به واسطه. نتو از دست بديخوام که تو جو نمی. ما باشی

  ".زیادي رو فدا کردي

. بانو، وقتی که من به گرگ تغییر پیدا کردم، این کار بیشترِ نیاز من به شما رو رفع کرد، نیازم به خشنود کردن شما"
ولی در . هاي شما عمل کنم ت برام سخته که مخالف خواستههنوزم به شد. با این حال من هنوز جونمو براي شما میدم

من باید از شما محافظت کنم، وگرنه هرگز در آرامش . ذارم من شما رو با خطر تنها نمی. این مورد باید مخالفت کنم
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م تا وقتی کن من شما رو سایه به سایه تعقیب می. خواید، به من دستور بدید که برم، ولی من نمیرم اگه می. نخواهم بود
  ".که از دارکن رال در امان باشید

خوام از کیالن محافظت بشه، تا اون بتونه کارش رو انجام  منم می". گرگ به او نگاه کرد "بروفی،": ریچارد گفت
تو تا همین جا هم ارزش و . کنم که تو همراهم باشی افتخار می. بده و توي متوقف کردن دارکن رال کمک کنه

تونی تو محافظت از کیالن کمک کنی، هرچیزي که اون میگه رو نادیده بگیر و به  اگه می. کرديشجاعتت رو ثابت 
  ".محافظت ازش ادامه بده

من به زندگیم قسم خوردم که ازش حفاظت . اون جستجوگره". کیالن به او لبخندي زد. بروفی به کیالن نگاه کرد
  ".موافقت کنماگه حرف اون اینه، پس منم باید . همینطور زِد  کنم،

  "گیر دستور میده؟ اون به شما دستور میده؟ اون به مادر اعتراف". ي بروفی از تعجب باز شد پوزه

  ".کنه این کارو می  آره،"

خواستم بابت  راستی، می". لبهایش را لیسید ".به حق چیزاي ندیده و نشنیده". گرگ سرش را به طرفین تکان داد
  ".ر کنمغذایی که برام گذاشته بودي تشک

  "درباره چی حرف میزنی؟". کیالن اخمی کرد

  ".ذاشت کرد، همیشه یه مقدار براي من باقی می هر وقتی که اون غذا شکار می"

  "کردي؟ تو این کارو می": کیالن پرسید

دونستم که چی هست ولی  دونستم که اون، همون اطرافه و نمی خوب، من می". هایش را باال انداخت ریچارد شانه
ذاشتم، تا بدونه که ما هم قصد آسیب  براي همین براش غذا می. کردم که قصد آسیب زدن به ما رو داشته باشه نمی فکر

ولی اون موقعی که اون جا به طرف من اومدي، مطمئن شدم ". ریچارد لبخندي به گرگ زد ".رسوندن به اونو نداریم
  ".بازم ازت ممنونم. که اشتباه کرده بودم

کلی جنگل . به اندازه کافی اینجا بودم". کرد و ایستاد رسید که از تشکرها احساس ناراحتی می میبروفی به نظر 
وقتی که بروفی مسؤول این کاره هیچ کدوم از شما سه تا . شاید چیزهایی این اطراف باشن. هست که باید گشت بزنم

  ".الزم نیست نگهبانی وایستید

بروفی، وقتی که ". خوردند نگاه کرد هایی را که در هوا چرخ می جرقهریچارد با تکه چوبی آتش را به هم زد و 
  "کیالن تو رو لمس کرد چطوري بود؟ وقتی که قدرتش رو توي تو آزاد کرد؟
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  .بروفی رویش را به طرف کیالن برگرداند. ریچارد به عمق چشمان زرد رنگ نگریست. هیچ کس حرفی نزد

  ".بگوبهش ": کیالن با صدایی شکسته زمزمه کرد

قبل از این که حرفی بزند مدتی . هایش را روي هم قرار داد، سرش را باال نگه داشت بروفی دوباره دراز کشید، پنجه
  .طوالنی ساکت بود

سرش  ".کنم به بهترین وجهی که بتونم توضیحش بدم سخته که همه چیزو از اون موقع یادم بیاد، ولی سعی می"
اولین . خیلی شدید بود، فراتر از هرچیزي که بتونی تصور کنی. درد رو یادم میاد. درد". را اندکی به یک طرف خم کرد

ترسی غیرقابل کنترل که نکنه من یه نفس اشتباه بکشم و این باعث بشه . چیزي که بعد از درد یادم میاد، ترس هست
ردم. که به نوعی اونو ناراحت کنم د وقتی اون به من گفت که چه چیزي و بع. تقریباًاز ترس این که اونو ناراضی کنم، م

لذت به خاطر این که دیگه . خواد بدونه، موجی از بهترین لذتی که تابه حال تجربه کرده بودم رو حس کردم رو می
کردم که اون از من یه درخواست  از فرط خوشی داشتم پرواز می. تونم بکنم تا اونو خشنود کنم دونستم چه کاري می می

این چیزیه که بیشتر از همه یادم میاد، این نیاز شدید . تونم انجام بدم تا راضیش بکنم ي هست که میکرده، این که چیز
اي تو ذهنم  هیچ چیز دیگه. این که راضیش کنم و باعث خوشحالیش بشم وار که طبق خواست اون عمل کنم، و دیوانه

لذت بودن پیشش باعث . خوشی و سعادتی بود صرف بودن در حضورش فراتر از هر. نبود، فقط این که اونو راضی کنم
  .شد که از خوشحالی گریه کنم

. تونم این کارو انجام بدم دونستم که می اون به من گفت که حقایق رو بگم و من خیلی خوشحال بودم، چون می
حرف زدن  تونستم شروع به با نهایت سرعتی که می. اي بهم محول شده که در توانم هست هیجان زده بودم که وظیفه

تونست  تر حرف بزنم چون نمی اون مجبور شد که به من بگه تا آروم. تونم بهش بگم تا تمام حقایقی رو که می  کردم،
بعد اون بهم گفت . اگه یه چاقو داشتم همون موقع به خاطر ناراضی کردنش چاقو رو به خودم میزدم. حرفام رو بفهمه

هایش  گوش ".بهش گفتم که چه اتفاقی افتاده. از دست من ناراحت نشدهکه اشکالی نداره و من گریه کردم که اون 
بعد از این که بهش گفتم که من پسره رو نکشتم، یادم میاد که دستش رو روي بازوي من ". کمی آویزان شدند

اینه  فکر کردم منظورش. من اشتباه متوجه شدم. همتأسفاز لذت اون تماس تقریباًبیهوش شدم و اون گفت که . گذاشت
 ".اي رو براش بکشم بهش التماس کردم که بزاره تا من برم یه پسر دیگه. ه که من پسر بچه رو نکشتممتأسفکه 
ه، متأسفبعد اون برام توضیح داد که منظورش این بوده که براي من ". ها از گوشه چشمان گرگ جاري شدند اشک

کردم چون اون نسبت به من مهربونی  اختیار گریه می اد که بییادم می. براي اینکه من به اشتباه متهم به قتل شده بودم
یادم میاد که بودن پیشش چه حسی داشت، این . داد بود، اون به من اهمیت می متأسفاون براي من . نشون داده بود

  ".کنم حسی از عشق بود ولی کلمات در کنار قدرت خواستن اون، خیلی گنگ هستن فکر می. که در حضورش باشی
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ممنونم، ". هاي او تنها توانست خود را وادار کند که نگاهی بسیار کوتاه به کیالن بیندازد، به اشک. ارد ایستادریچ
ما بهتره که . دیگه دیر وقته". اي مکث کند تا مطمئن شود که صدایش او را یاري خواهد کرد ناچار بود دقیقه ".بروفی

  ".شب بخیر. ي نوبت نگهبانی خودممن میرم برا. فردا روز مهمیه. یه مقدار بخوابیم

  ".من امشب نگهبانی میدم. شما سه نفر بخوابید". بروفی ایستاد

تونی مراقب سمت پشت من  اگه خواستی می. ممنونم ولی من نوبت خودم رو وایمیستم". ریچارد بغضش را فرو برد
  ".باشی

  .ریچارد چرخید و شروع به رفتن کرد

  "چه استخونی بود که پدرت بهت داده بود؟". چارد بدون این که بچرخد، ایستادری "ریچارد". زِد او را صدا زد

هایی که بهت  کنم زِد، اگه تا حاال یکی از دروغ خواهش می  :به خودش گفت. ذهن ریچارد از اضطراب سرعت گرفت
بالً دیده بودیش، ق. همون استخون کوچیک و گرد. تو باید یادت باشه". گفتم رو باور کردي، این یکی رو باور کن

  ".دونم که دیده بودیش می

  ".شبت بخیر. فکر کنم باید دیده باشم. اوه، آره"

ممنونم دوست قدیمی که بهم یاد دادي چطور از جون کیالن : ریچارد با خود اندیشید. قانون اول جادوگري
  .محافظت کنم

  .و از درونکوبید، درد از بیرون  سرش از درد می. ریچارد به میان شب قدم گذاشت
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  فصل سی و نهم

  

مردمی که از هر . تعداد افراد خیلی زیاد بود. شهر تمارانگ ظرفیت تمام افرادي که قصد ورود داشتند را نداشت
هاي اسکان ایجاد شده سرریز کرده و در تمام مزاع  آمدند و در جستجوي حفاظت و امنیت بودند، از محل طرفی می

هاي اطراف، روي زمین برهنه  ي خارج از دیوارهاي شهر و تا تپه ها در محوطه آلونک چادرها و. اطراف پر شده بودند
ي  اي که در محوطه اي و خود بخود ایجاد شده ها به سمت بازار بداهه در ابتداي صبح، مردم از تپه. گسترده شده بودند

یی که   ها هاي دیگر آمده بودند، در خیابان مردمی که از شهرها، روستاها و شهرك. خارج از دیوارها بود سرازیر شده بودند
. فروختند ي خاصی صف کشیده و هر کاالیی که داشتند را می به صورت اتفاقی و نامنظم ایجاد شده بود، بدون قاعده

ها  در جاهاي دیگر میوه. رساندند هاي دست دوم گرفته تا جواهرات نفیس به فروش می ها هرچیزي را از لباس دستفروش
  .جات روي هم انباشته شده بودندو سبزی

خواستند  در آنجا آرایشگرها و درمانگرها و فالگیرها حضور داشتند، افرادي بودند که کاغذ به دست داشته و می
هاي مختلف همه جا به  شراب و نوشیدنی. خواستند حجامت کنند ي شما را نقاشی کنند و افرادي زالو داشتند و می چهره

رسید که آنها در حال و هواي شاد و مسروري  الف شرایط موجود در میان مردم، به نظر میبرخ. رسیدند فروش می
هاي پدر  صحبت از شگفتی. ریچارد اینگونه حدس میزد که دلیل آن امنیت موهوم و وفور ذخایر مشروب باشد. هستند

ایستاده بودند و آخرین اخبار را به  هاي کوچکی از شهروندان هایی در مرکز دسته سخنران. رال همه جا آزادانه مطرح بود
ها انجام شده بود ناله و  هایی که از جانب وِستلندي گري مردم ژنده پوش از وحشی. ها گفتند، آخرین شرارت آنها می
  .شد همه جا فریادهاي انتقام سر داده می. کردند شیون می

  .رفته باشد اش فراتر ریچارد حتی یک زن را هم ندید که موهایش از حد فک و چانه

ي خود قلعه و در میان  اي بلند قرار گرفته بود، در داخل دیوارهاي محصور کننده اي برفراز تپه قلعه بطور برازنده
هایی متناسب و  هاي قرمز با نمادي مشکی رنگ از سر یک گرگ با فاصله پرچم. ي شهر دیوارهاي محصور کننده

هاي بزرگ و چوبی موجود بر روي  دروازه. ه به اهتزاز درآمده بودندمساوي اطراف دیوارهاي سهمگین و نیرومند قلع
  .ظاهراً براي اینکه انبوه جمعیت را تحت کنترل نگه دارند. دیوارهاي اطراف شهر بسته بودند

درخشید، چنان  روزي می هایشان در آفتاب نیم زدند، زره پرسه می   ها هایشان در خیابان سربازان گشتی سوار بر اسب
ریچارد یک دسته از سربازان را دید؛ پرچمی قرمز با نشان سرِ . هایی نورانی در اقیانوسی از مردم پر سر و صدا هنقط

کشیدند،  بعضی از مردم هورا می. کردند ساز حرکت می ي تازه  ها گرگ بر باالي سرشان به اهتزاز درآمده و در خیابان
گرفتند، گویی که اصالً  سربازان مردم را نادیده می. رفتند کنار می ها کردند، ولی همه براي عبور اسب بعضی تعظیم می

  .خورد رفتند، لگدي به سرشان می مردمی که با سرعت کافی از سر راه کنار نمی. مردم آنجا وجود نداشتند



                           

  قانون اول جادوگري: شمشیر حقیقت                     
  کتاب سایت کرم ي کاري از تیم ترجمه                        

  

  

  ۶٢١  

نند مردم ما. کشیدند رفتند از جلوي سربازان عقب نمی اما هیچ یک از مردم آنطور که از سر راه کیالن کنار می
  .کشیدند شود، عقب می ها که از جلوي یک جوجه تیغی متفرق می اي از سگ دسته

با قامتی راست و سري افراشته گام برمیداشت، چنان که مالک تمام . درخشید لباس سفید کیالن در آفتاب روشن می
قبول نکرده بود که کیالن . کرد داشت و به هیچکس توجهی نمی نگاهش را مستقیم به سمت جلو نگه می. شهر باشد

. خواهد هیچ شکی در این بوجود نیاید که او چه کسی است ردایش را بپوشد و گفته بود که مناسب نیست و اینکه می
  .هیچ شکی وجود نداشت

ي بزرگ اطراف کیالن همانطور که راه  در یک دایره. مردم براي کنار رفتن از سر راه او روي همدیگر میافتادند
کیالن به . کرد هاي مخفیانه، عنوان کیالن را در میان جمعیت پخش می زمزمه. کردند مردم تعظیم میمیرفت، موجی از 

  .کرد ها اعتنایی نمی تعظیم

چشمان او و . داشت و دو قدم عقبتر از کیالن ي کیالن را به دوش گرفته بود، کنار ریچارد قدم برمی زد که کوله
شناخت، هرگز ندیده بود که او یک کوله پشتی  مدتی که ریچارد زِد را میدر تمام . کرد ریچارد روي جمعیت حرکت می

ریچارد ردایش را به پشت شمشیر حقیقت . اگر بگوییم این چیزي عجیب بود، کم گفته بودیم. روي دوشش بندازد
  .سیدر گیر نمی برد ولی اصالً به پاي حضور مادر اعتراف دیدن شمشیر تعدادي ابرو را باال می. انداخت بود

  "هر جایی که میره همینطوریه؟": ریچارد زمزمه کنان به زِد گفت

  ".انه همینطوره، پسرممتأسف"

ي این   ها نگهبان. ها قدم گذاشت کیالن بدون هیچ تردیدي بطور یکنواخت روي پل سنگی بزرگ منتهی به دروازه
ریچارد براي صورتی که نیاز به . ده گرفتکیالن آنها را نادی. سمت پل همگی خودشان را از سر راه او عقب کشیدند
  .کرد راهی براي فرار سریع داشته باشد، همه چیز را بررسی می

. ي ورود ندهند هاي شهر بودند، به وضوح دستور داشتند که به هیچ کس اجازه نگهبانی که کنار دروازه 20حدود 
کردند؛ آنها انتظار یک مالقات از جانب  یگر نگاه مینگهبانانی که به حالت آماده باش ایستاده بودند با نگرانی به یکد

با صداي تق برخورد فلز به فلز، بعضی از آنها قدمی به عقب گذاشتند و به یکدیگر برخورد . گیر را نداشتند مادر اعتراف
خیره شد ها  کیالن ایستاد؛ به سمت جلویش و به دروازه. دانستند که باید چه کنند کردند و بعضی عقب نرفتند و نمی

ها چسبانده و زیر  ي جلوي او پشتشان را به دروازه  ها نگهبان. چنان که انتظار دارد آنها از جلوي راهش محو شوند
  .کردند شان نگاه می چشمی به افسر فرمانده

 زِد به جلوي کیالن قدم گذاشت و رویش را به طرف او کرد، تعظیمی جانانه انجام داد، چنان که بخاطر قدم گذاشتن
  .بعد به سمت فرمانده برگشت. کند در مقابل او عذر خواهی می
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  "!ها رو باز کن چه مرگت شده؟ مگه کوري مرد؟ دروازه"

  "....و اسم شما هم آقاي. م، ولی کسی حق ورود ندارهمتأسف". ي فرمانده بین کیالن و زِد حرکتی کرد چشمان تیره

صداي جادوگر . ي خودش را صاف نگه دارد تالش کند تا چهرهي زد کامالً سرخ شد؛ ریچارد مجبور بود کمی  چهره
گیر اومد، اونو به داخل  اگه مادر اعتراف«فرمانده، داري به من میگی که بهت دستور دادن  ". آهسته و تهدید کننده بود

  "؟»راه نده

  "... کهمن نمیگم ... به من دستور دادن که ... خوب ". رسید نگاه فرمانده کمتر مطمئن به نظر می

و همین االن یه اسکورت ". دستانش را در کنارش مشت کرد "!ها رو باز کن همین االن دروازه": اي گفت زد با نعره
  "!مناسب بیار اینجا

او با فریاد دستورهایی داد و افراد به سمتی که او اشاره کرده بود، شروع . فرمانده تقریباًاز داخل زره خود بیرون پرید
هایی به تاخت و با صدایی رعد آسا از پشت دروازه آمده و  اسب. ها به سمت داخل تاب خوردند دروازه. به دویدن کردند

تعداد . هاي گرفته شده در جلویشان، مقابل کیالن قرار گرفتند دور جمع کوچک را گرفتند و ردیفی سرباز با پرچم
دند و پشت سر کیالن منظم شدند ولی نه به سربازان پیاده با سرعت آم. بیشتري اسب سوار در پشت سر صف کشیدند

  .ي نزدیک فاصله

اي انداخته بود؟ با دردي  قلبش او را در چه مهلکه. دید، تنهایی این دنیا را ریچارد براي اولین بار دنیاي کیالن را می
  .سرد، نیاز کیالن به یک دوست را درك کرد

او به سمت کیالن برگشت  ".جبوریم با همین کنار بیایمشما به این میگید یه اسکورت مناسب؟ خوب، م": زِد غرید
بخاطر گستاخی این مرد و تالش ضعیفش براي تدارك یک اسکورت، معذرت خواهی من رو ". و تعظیمی جانانه کرد

  ".گیر پذیرا باشید مادر اعتراف

  .ي پذیرش کمی تکان داد نگاه کیالن به روي زِد رفت و سرش را به نشانه

شد که او  دانست چنین حقی ندارد ولی قالب و اندام بدن کیالن در آن لباس باعث می ریچارد میبا وجود اینکه 
  .عرق کند

توانستند با احتیاط نیم نگاهی به کیالن داشتند و منتظر بودند، هنگامی  سربازانِ در صفوف به بهترین وجهی که می
کردند، گرد و غبار  ها از میان دروازه عبور می درحالی که اسب. که کیالن به راه افتاد، آنها نیز به همراه او قدم برداشتند

  .به هوا برخاست
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تر آمده و کنار ریچارد قرار گرفت، بعد هنگامی که از کنار فرمانده  هنگامی که گروه به راه افتادند، زِد کمی عقب
گیر اسمت  ی که مادر اعترافخیلی خوش شانس": به سرعت گفت. کردند کمی خود را به طرف فرمانده خم کرد عبور می

  "!رو بلد نیست، فرمانده

ریچارد براي خودش . ریچارد دید که فرمانده بعد از آنکه کامالً از او عبور کردند با راحتی خیال نفسش را بیرون داد
نقدر مؤثر و دانست که این نگرانی ای او خواسته بود تا به آنها نگرانی و اضطراب وارد کند، ولی اصالً نمی. لبخندي زد

  .قوي خواهد بود

درست همان مقدار که در خارج از دیوارهاي شهر بی نظمی و هرج و مرج بود، در داخل دیوارها نظم و ترتیب همه 
ي سنگفرش شده   ها هایشان به نمایش در آمده بود، به ترتیب در حاشیه خیابان ها با اجناسی که در ویترین مغازه. جا بود

اثري از گرد و    ها در خیابان. شدند ي مستحکم منشعب می هاي نور از قلعه یی که مانند شعاع  ها ابانچیده شده بودند؛ خی
هایی بودند که بهتر از هر آنچه که ریچارد تاکنون دیده  خانه مهمان. خاك و بوهایی که در بیرون شهر بود، وجود نداشت

یی داشتند که با  ها بعضی از آنها دربان. ت صورت گرفته بودرسیدند و ظاهرا بسیار کمتر در آنها اقام بود به نظر می
عالئمی که استادانه حکاکی . هاي سفید رنگ به حالت آماده باش جلوي درها ایستاده بودند هاي قرمز و دستکش یونیفرم

  .سپید، و کالسکه خانه ، مادیان1ها ي کالین خانه اي، مهمان ي باغ نقره خانه مهمان: شده بودند بر باالي درها آویزان بودند

کردند و با  اي همراهی می هاي زیبا و ماهرانه دوخته شده هاي فاخر و رنگارنگ، بانوانی را با لباس مردان با کت
ي مردم داخل دیوارها متفاوت نبود این بود که آنها نیز  یک چیز که درباره. آرامشی زیبا به دنبال کار خود روان بودند

وقتی که صداي سم . کردند دیدند، تا کمر خم شده و تعظیمی جانانه می گیر را می مادر اعترافهنگامی که نزدیک شدن 
کردند،  دیدند، عقب رفته و تعظیم می کرد و کیالن را می ها توجه آنها را جلب می ها بر روي سنگ و تق و توق زره اسب

گذاري آنها نبود، هیچ صداقتی در فرمانبرداري هیچ شتابزدگی در احترام . اگرچه نه به همان سرعت مردم خارج از شهر
. گرفت کیالن آنها را نادیده می. هایشان وجود داشت آثاري از اهانت و بی احترامی در نگاه. و اظهار اطاعتشان نبود

ید کرد، د ریچارد در حالی که عبور می. شدند عالوه بر این، مردم داخل شهر خیلی بیشتر از افراد بیون متوجه شمشیر می
ر می شود ها از روي تحقیر رنگ به رنگ می هاي زن خورد و دید که گونه که نگاه مردها روي آن س.  

این . هیچ یک بلندتر نبود. رسید هایشان می موهاي زنان هنوز کوتاه بود، ولی هر از چندي کسانی بودند که تا شانه
هایش جاري شده  ایش چون آبشاري از روي شانهشد تا کیالن بیش از پیش شاخص باشد، آنگونه که موه نیز باعث می
ریچارد خوشحال بود که . هیچ زنی نبود که موهایش حتی نزدیک آن باشد. آمدند هاي کمرش پایین می و تا نیمه

  .موهاي کیالن را برایش کوتاه نکرده

                                                           
1 Collins Inn 
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ه دوید تا رسیدن به یکی از اسب سوارها دستوراتی داده شد و او از صف جدا شده و با نهایت سرعت به سمت قلع
رفت، نقاب آرامش و تهی بودن از احساساتی را که هیچ چیز  همانطور که کیالن جلو می. گیر را اعالم کند مادر اعتراف
اکنون . اي که ریچارد به دیدن آن بر صورت کیالن عادت کرده بود چهره. داد، بر صورتش گذاشته بود را نشان نمی

  .گرفت گیر به خود می اي بود که یک اعتراف ین چهرها. ایست فهمید که این چه چهره می

باالي دیوارها از تعداد . گیر را اعالم کردند هاي قلعه برسند، شیپورهایی فرا رسیدن مادر اعتراف قبل از آنکه به دروازه
امی که کیالن ها همگی به صف ایستاده و هنگ دارها و شمشیرزن دارها، کمان نیزه. زیاد سربازهاي بر فرازشان زنده بود

به حالت خم شده ماندند تا اینکه . به اندازه کافی نزدیک شد، باهم و یکدست تعظیم کردند و در همان حال باقی ماندند
ها، سربازان آماده باش در دو طرف جاده  در داخل دروازه. ي آهنی که برایش باز شده بود عبور کرد کیالن از میان دروازه

  .کردند کرد هماهنگ با هم تعظیم می که کیالن عبور می صف کشیده بودند و همینطور

ها هنوز  هایی سنگی وجود داشتند که در هر دوطرف ایوان ادامه داشت و بعضی از گلدان ها گلدان در تعدادي از ایوان
سطح، هاي عریض و م محوطه. شد بصورت روزانه از گلخانه به آنجا آورده میحتماً  هایی بودند که محتوي سبزه یا گل

اي آراسته شده بودند و حتی در جاهایی به شکل هزارتو  هایی بودند که با اَشکال عجیب و پیچیده نمایشگر پرچین
تر بودند و به صورت شکل اجسام یا حیوانات برش داده شده  ها بزرگ تر به دیوارهاي قلعه، پرچین نزدیک. درآمده بودند

  .کرد ادامه داشته و بسط داده شده بودند میآنها از هر طرف تا جایی که چشم کار . بودند

او هرگز . کاري پیچیده، ریچارد را مبهوت کرده بود سنگ. دیوارهاي قلعه بر باالي سرشان در آسمان صعود کرده بود
قصر شوتا بزرگ بود ولی نه به این . تا این حد نزدیک بنایی ساخته به دست انسان نشده بود که به این بزرگی باشد

هاي در  ها و تورفتگی ها، ایوان برج و باروها، دیوارها و پلکان. ریچارد هرگز به آن قصر نزدیک نشده بود بزرگی و
ریچارد از چیزي که کیالن به او گفته بود . هاي باال در آسمانِ باالي سرشان امتداد داشتند ساختمان، همگی تا ارتفاع

هاي مهمتر دیگر باید چگونه  کنجاو بود که قصرها در سرزمینزده بود؛ اینکه اینجا یک حکومت ناچیز است، و  شگفت
  .باشند

هاي داخلی قلعه پیش  اسب سوارها در محل برج و باروها آنان را ترك کرده و همانطور که آنها به سمت قسمت
دیف دري برنجی که شش ر. رفتند، سربازان پیاده در شش ردیف از میان دري بزرگ با روکش برنج به داخل رفتند می

سربازان در دوطرف مسیر پخش شدند و آن سه نفر را تنها . توانست در هر طرف این سربازها بایستد سرباز دیگر نیز می
  .گذاشتند تا درحالی که کیالن در رأسشان قدم برمیداشت، به پیش روند

. امتداد یافته بودهاي مرمري سیاه و سفید که در جلوي آنها  دریایی درخشان از صفحه. سالن بسیار بزرگی بود
گرفتند تا بتوانند  اي که به قدري بزرگ بودند که باید ده نفر دستشان را به هم می هاي سنگی صیقل داده شده ستون

ها در  ستون. هایی دور آنها حکاکی شده بود هاي راه راه و مارپیچی، مانند طناب کاري دور هر ستون را بگیرند، و کَنده
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. داشتند ي سقف مرکزيِ راه راه و گنبدي شکل نگه می هاي زیادي را در حاشیه د و طاقدوطرف اتاق امتداد داشتن
  .کرد به کوچکی یک حشره است ریچارد حس می

دادند، بر روي دیوارهاي کناري آویزان  هایی حماسی از مناظر پهناور نبرد نشان می دیوار آویزهاي بزرگی که صحنه
کرد که خیلی  ریچارد از آن دوتا خوشش میامد و فکر می. بود؛ برادرش دوتا داشت ریچارد قبالً دیوار آویز دیده. بودند

ي یک تکه چوب در  اما آن دیوار آویزهاي مایکل در مقابل اینها مانند نقاشی بر روي خاك بوسیله. تجمالتی هستند
اي اینچنین  موال شاهانهدانست که ا ریچارد حتی نمی. مقایسه با یک نقاشی زیباي کشیده شده از رنگ روغن بودند

  .وجود خارجی دارند

  ".ي خودشون و دهنت رو ببند چشمات رو برگردون تو حدقه": زِد کمی به سمت او خم شد و زمزمه کرد

کمی به سمت زِد خم شد و با . ریچارد با آزردگی دهانش را سریعاً چفت کرد و نگاهش را به سمت جلو برگرداند
  "ن به اینجور جاها عادت داره؟کیال": اي آهسته پرسید زمزمه

  ".گیر به خیلی بهتر از اینا عادت داره مادر اعتراف. نه"

  .ریچارد با بهت خودش را راست کرد

ي خودش در پاگرد مرکزي  طبق تخمین ریچارد باید تمام خانه. در مقابلشان یک پلکان بزرگ و مجلل قرار داشت
هاي ساخته شده از مرمرِ تراش داده شده در هر طرف از  نرده. ماند میشد و بازهم جاي اضافی باقی  این پلکان جا می

  .بین خودشان و پلکان گروهی از افراد منتظر ایستاده بودند. پلکان به سمت پایین سرازیر بودند

بود  او شنلی پوشیده. هایی از حریر پر زرق و برق در جلوي آنها ملکه میلنا ایستاده بود، زنی فربه و پوشیده در الیه
توانست  در ابتدا ریچارد نمی. موهایش به بلندي موهاي کیالن بودند. که از پوست خالدار روباهی کمیاب درست شده بود

بفهمد که او چه چیزي در دستش نگه داشته، ولی وقتی که صداي پارس کوچک را شنید، فهمید که آن یک سگ 
  .کوچک است

وقتی که گروه سه نفره توقف . روي یک زانو افتاده و تعظیم کردندشدند، همه به جز ملکه  همانطور که نزدیک می
ریچارد روي . زِد از پهلو لگدي به او زد. او هرگز قبالً یک ملکه را ندیده بود. کردند، ریچارد بطور واضحی خیره شده بود

. ده بودند، کیالن و ملکه بودندتنها دو نفري که زانو نزده یا تعظیم نکر. یک زانو پایین رفت و مانند زِد سرش را خم کرد
او . تا مدتی بعد از آنکه همه بلند شده و ایستادند، ریچارد هنوز درحال تعظیم بود و آخرین نفر روي پاهایش ایستاد

  .زد که دو زن نیازي نبوده تا به هم تعظیم کنند حدس می

زد و حتی به ملکه نگاه  ش را به هم نمیي آرام ملکه به کیالن خیره شد که سرش را افراشته نگه داشته بود و چهره
  .زد هیچ کس یک کله هم حرف نمی. کرد هم نمی
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. سانت از بدنش فاصله داد و بازویش هنوز درجاي خود ثابت بود 30کیالن کمی دستش را تکان داد، فقط حدود 
چارد فهمید که اگر کسی ری. ي کیالن تغییري نکرد چهره. تر شد ي ملکه تیره چهره. دستش را همانطور شل نگه داشت

ملکه به آرامی به یک سمت چرخید و سگ کوچک را به مردي داد . توانست صدایش را بشنود حتی پلک هم میزد او می
هاي سرخ و زرد  که لباسی به رنگ سبز کمرنگ و آستینی دو الیه و شلواري تنگ و مشکی رنگ داشت که راه راه

سگ وحشیانه غرید و دست مرد را . ع لباس، پشت سر ملکه ایستاده بودندجمعیت زیادي از مردان با همین نو. داشت
  .گاز گرفت؛ مرد نهایت تالشش را کرد که به روي خودش نیاورد

ي مشکی به سرعت به  هاي ساده مردي جوان با لباس. ملکه در برابر کیالن خودش را روي دو زانویش فرود آورد
او تعظیم کرد و سرش را به حد غیرممکنی پایین آورد و سینی را . ش گرفتکنار ملکه آمد، یک سینی را در مقابل خود

اي از آب فرو کرد و از آن  ي کوچک را از روي سینی برداشت، آن را در ظرفی نقره ملکه یک حوله. جلوي ملکه گرفت
  .او حوله را به سینی برگرداند. استفاده کرد تا لبانش را پاك کند

  .اش آن را بوسید هاي تازه پاك شده گیر را در دست خودش گرفت و با لب ترافملکه به سبکی دست مادر اع

  ".خورم، قسم به تاج و تختم، قسم به سرزمینم و قسم به زندگیم گیرها می قسم راستی و درستی در برابر اعتراف"

  .ریچارد افراد کمی را دیده بود که به این نرمی و راحتی دروغ بگویند

  ".بلند شو، فرزندم". ي ملکه نگاه کرد به پایین و سر خم شده. ش را حرکت دادکیالن باالخره چشمان

او زمانی را به یاد آورد که به کیالن تله گذاشتن و . واقعاً که بزرگتر از یک ملکه: ریچارد با خود فکر کرد که
  .داد و حس کرد که صورتش سرخ شد ها را یاد می ردگیري کردن، کندن زمین و درآوردن ریشه

ما تقاضاي ". چشمانش لبخندي نداشت. لبانش لبخندي زدند. ملکه میلنا با زحمت خودش را روي پاهایش بلند کرد
  ".گیر نکرده بودیم یه اعتراف

  .توانست آب را یخ بزند لحن صداي کیالن می ".بهرحال من اینجا هستم"

بله، . کنیم ما یه ضیافت برگزار می". تر شد شاشصورتش کمی ب ".خیلی عالیه... واقعاً. خیلی عالیه....بله، خوب، این"
مطمئنم که همه خیلی خیلی خوشحال . همه خواهند اومد. فرستم ها رو فوراً براي دعوت می من جارچی. یه ضیافت

او رویش را برگرداند و به مردانی که  ".این واقعاً افتخار بزرگیه. گیر غذا بخورن میشن که همراه با مادر اعتراف
ي مردها با این معرفی رسمی،  همه ".اینها مشاوران من هستن". اي راه راه سرخ و زرد پوشیده بودند اشاره کردشلواره

و اینها هم ". دستانش را به سمت دو مرد با رداهاي طالیی گرفت ".شون رو به خاطر نمیارم اسم همه". تعظیم کردند
و وزیر امور مالی ". هر دو نفر سرشان را تکانی دادند ".رباررئیس مشاوران د. هستن 1و برَندین گادینگ 1سیالس تانیک

                                                           
1 Silas Tannic 
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اي رنگ را در میان اطرافیان  ریچارد جادوگري با رداهاي نقره ".3شناس من، بانو کایلی ؛ راهنماي ستاره2من، لُرد راندل
  ".سلطنتی منو جیمز، نقاش ". هاس ژنده در پشت سرش تکان داد ملکه دستش را به سمت مردي با لباس. ملکه ندید

اش را روي کیالن نگه داشت و  جیمز نگاه هرزه. ي چشمش دید که زِد خودش را منقبض کرد ریچارد از گوشه
لبخند تملق آمیزي که به کیالن زد باعث شد که . دست راستش از مچ قطع شده بود. اي کرد تعظیم نصفه و نیمه

زِد بدون اینکه به او نگاه کند، با دستش مچ . به شمشیرش ببردریچارد بی اختیار و قبل از اینکه بفهمد چه میکند، دست 
ریچارد نگاهی اجمالی به دیگر افراد اطراف انداخت تا ببیند که آیا . او را گرفت و دست ریچارد را از شمشیر دور کرد

  .گیر بودند ي آنها در حال تماشاي مادر اعتراف  همه. هیچ کس نفهمیده بود. کسی متوجه شده

زِد با حالت  ".گیر زِدیکوس زوراندر، ابرخوان و مشاور مورد اعتماد مادر اعتراف". به طرف آن دو برگشت کیالن
  .ریچارد تعظیم زِد را تقلید کرد ".گیر و ریچارد سایفر، جستجوگر و محافظ مادر اعتراف". اي تعظیم کرد نمایش گونه

رش یک ابرویش را باال   ".انگیزیه گیر محافظ رقت براي یه مادر اعتراف".  بردملکه به او نگاه کرد و با نگاهی تُ

این شمشیر هست که شکاف میده؛ خود ". کیالن آرام و بی حس باقی ماند. اش نداد ریچارد هیچ تغییري در چهره
البته اون معموالً خیلی زود از شمشیر . ممکنه مغزش کوچیک باشه، ولی عضالتش کوچیک نیستن. مرد مهم نیست

  ".کنه یاستفاده م

از پشت سر گروه سلطنتی، دختري کوچک خرامان از . رسید که حرف کیالن را باور کرده باشد ملکه به نظر نمی
هاي شمرده به  با گام. او لباس ساتن صورتی رنگ و جواهراتی پوشیده بود که برایش خیلی بزرگ بودند. ها پایین آمد پله

  .او تعظیم نکرد. هایش ریخت به پشت شانهپشت سر ملکه آمد و موهاي بلندش را با تکانی 

  ".گیر هستن وایولت، عزیزم، ایشون مادر اعتراف. دخترم، پرنسس وایولت"

  ".شاید باید برات کوتاهشون کنیم. موهات خیلی بلنده". پرنسس وایولت به کیالن اخم کرد

ه اکنون وقت آن است که ریچارد تصمیم گرفت ک. ریچارد اثر کمی از لبخند رضایت را روي صورت ملکه دید
  .ي نگرانی ملکه را باال ببرد درجه

ها صدا را  شمشیر حقیقت بیرون آمد و صداي زنگ منحصر به فرد خود را در اطراف سالن بزرگ پخش کرد، سنگ
درحالی که نوك شمشیر دو سانت با بینی پرنسس وایولت فاصله داشت، ریچارد گذاشت تا خشم آن . تقویت کردند
  .تر و چشمگیرتر کند ه بکشد و کلماتش را مهیجدرونش شعل

                                                                                                                                                                                     
1 Brandin Gadding 
2 Lord Rondel 
3 Lady Kyley 
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  ".یا بمیر": اي ادامه داد با صداي تهدید کننده "گیر تعظیم کن، به مادر اعتراف"

هیچ کس دیگري چشمانش . کیالن به آرامی منتظر ماند. اش سر رفته واکنش نشان داد زِد مانند کسی که حوصله
پرنسس روي زانوانش فرو . مانی درشت به نوك شمشیر خیره شده بودي پرنسس گشاد نشده بود که با چش به اندازه

پرسیدند آیا تعظیم به  بعد دوباره ایستاد و چشمانش به روي ریچارد رفتند، چنان که گویی می. افتاد و سرش را خم کرد
  .حد کافی بوده است

ي بعدي اونو  وگرنه دفعه": ه دادریچارد با پوزخند ادام ".کنی مراقب باش که از اون زبونت چطوري استفاده می"
  ".برم می

ریچارد شمشیرش را غالف کرد، رویش را . پرنسس با تکان سر موافقت کرد و به پشت مادرش رفت و آنجا ایستاد
برگرداند، تعظیمی جانانه براي کیالن کرد، درحالی که کیالن اصالً به او نگاهی هم نکرد و بعد ریچارد به جاي خودش 

  .بازگشت پشت سر کیالن

بله، خوب، همونطور که داشتم ". این نمایش تأثیر مطلوب را روي ملکه داشت، لحن صدایش باز و بشاش شد
اجازه بدید تا شما رو به بهترین اتاقمون راهنمایی . ما همگی محظوظ شدیم. گفتم، خیلی عالیه که شما اینجا هستید می
تونیم  اید قبل از شام استراحتی بکنید و اونوقت بعد از شام میشاید بخو. از سفرتون خسته هستیدحتماً  شما. کنیم
  ....مون خیلی خوب و راحت همه

  ".اومدم تا سیاهچال شما رو بررسی کنم. من اینجا نیومدم که غذا بخورم". کیالن حرف او را قطع کرد

  "....دید  جیح نمیمطمئنید که تر. سیاهچال؟ اون پایین خیلی کثیفه". اش را پیچ و تابی داد ملکه چهره

کیالن متوقف شد و به . ریچارد و زِد پشت سرش به راه افتادند ".خودم راه رو بلدم". کیالن شروع به حرکت کرد
همینکه ملکه  ".تا کار من تموم بشه". صدایش مانند یخ بود "مونید، شما همینجا منتظر می". سمت ملکه برگشت

  .هایش چرخید و با صداي فش فش لباسش راه افتاد کیالن روي پاشنهخواست با تعظیمی موافقتش را اعالم کند، 

در واقع اصالً . ترساند ها حسابی او را می شناخت، تمام این قضایا و رویارویی اگر ریچارد به این خوبی کیالن را نمی
  .مطمئن نبود که همین اکنون هم نترسیده باشد

هایی عبور داد که به مرور هرچه در اعماق قلعه فرو  از میان اتاق ها هدایت کرد و کیالن آنها را به سمت پایین پله
  .ریچارد از ابعاد قلعه مبهوت شده بود. شدند رفتند، کمتر و کمتر مجلل می می

  ".امیدوار بودم که گیلر اونجا باشه، اونوقت دیگه ناچار نبودیم اینکارو بکنیم": کیالن گفت
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رغُر کرد خواد اعتراف بکنه یا نه و  زود اونجا یه بازرسی بکن و بپرس که کسی میمنم همینطور، تو هم ": زِد غُ
تا اینجا خیلی ". زِد لبخندي به کیالن زد ".کنیم که گیلر رو ببینیم گردیم باال و درخواست می وقتی که گفتن نه، برمی

و ریچارد، از اون ": هشدار دادزِد . کیالن نیز در مقابل به آن دو لبخند زد ".خوب اوضاع رو به دست گرفتی، عزیز جان
  ".نقاش، جیمز، دوري کن

  "ترسی یه نقاشی زشت ازم بکشه؟ چرا؟ می"

  ".از اون دوري کن چون ممکنه یه طلسم دور تو بکشه. اون لبخندو از رو صورتت پاك کن"

  "یه طلسم؟ چرا باید به یه نقاش نیاز داشته باشی تا روي کسی طلسم بذاري؟"

لی متفاوتی توي سرزمین میانه هست، اگر چه زبان اصلی همونیه که توي وِستلند هم با اون ي خی ها چون زبان"
تونی روش  اگه نتونی به زبون کسی حرف بزنی نمی. براي طلسم شدن باید بتونی اون طلسم رو بفهمی. صحبت میشه
سی یه طلسم بکشه، البته نه تونه تقریباًروي هر ک اون می. تونن یه نقاشی رو بفهمن ولی همه می. طلسمی بزاري

  ".کاري به کار اون نداشته باش. تونه کیالن یا من، ولی روي تو می

دیوارها که . شد هایشان منعکس می رفتند، صداي قدم هاي سنگی پایین می در حالی که آن سه نفر به سرعت از پله
  .بودند کردند و در بعضی جاها پوشیده از لجن جایی در اعماق زمین بودند، چکه می

  ".از اونجا". کیالن به دري سنگین در یک طرف اشاره کرد

نور مشعل راه را در یک . ي فلزي لوالها غژغژ کرد تسمه. ي آهنی آن را گرفت و با فشار در را باز کرد ریچارد حلقه
شد  دوال می راهروي باریک سنگی به سمت پایین روشن کرده بود؛ راهرویی که سقف آن به شکلی بود که ریچارد باید

نزدیک انتهاي راهرو، کیالن سرعتش را . روي زمین نمناك پوشیده از کاه بود و بود فساد میداد. تا سرش به آن نخورد
وقتی که . ي مشبک فلزي رویش بود در حد راه رفتنی معمولی کاهش داد و به دري آهنی نزدیک شد که یک نرده

  .هایی به آنها خیره شدند کیالن ایستاد، چشم

درو باز ": با غرشی گفت ".ها رو ببینن گیر اینجا هستن تا زندانی مادر اعتراف". زِد از پشت سر کیالن به جلو خم شد
  ".کنید

مردي چهارشانه با یونیفرمی کثیف، در را . چرخد توانست صداي انعکاس کلیدي را بشنود که در قفل می ریچارد می
او در مقابل کیالن تعظیم کرد، اما به . مربندش در کنار کلیدها آویزان بودیک تبر از ک. به سمت داخل کشیده و باز کرد

اي آنها را از میان اتاق کوچک پشت در عبور داد، جایی که  بدون کلمه. رسید که از این کارخوشش نیامده نظر می
تاریک دیگر عبور داده خودش قبالً روي یک صندلی نشسته بوده و در حال غذا خوردن بود، و بعد از میان یک راهروي 

سه نگهبان . دو نگهبان داخل نیز با شگفتی تعظیم کردند. نگهبان با مشتش روي در کوبید. تا به در آهنی دیگري رساند
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هاي فلزیشان برداشته و آنها را به سمت انتهاي یک راهروي کوتاه هدایت کرده و از میان در  هایی را از روي پایه مشعل
  .د که همگی مجبور بودند خم شوند تا از آن عبور کنندفلزي سومی عبور دادن

هاي ضربدري بر رویشان در هر طرف،  پشت درهاي مشبک آهنی با تسمه. کرد نور لرزان مشعل در تاریکی نفوذ می
. پوشاندند هاشان را از نور ناگهانی می کشاندند، با دستانشان چشم ها می تر و به داخل گوشه مردانی خودشان را عقب

رسید که فهمیده باشد و مشعل را از  زِد به نظر می. خواهد یالن به آرامی نام زِد را برد و به او اشاره کرد که چیزي میک
  .ها بتوانند او را ببینند گرفته و آن را جلوي کیالن نگه داشت تا تمام مردان داخل سلول  ها یکی از نگهبان

  .ها شنیده شد ز داخل تاریکی صداي حبس شدن نفسوقتی که آنها فهمیدند که کیالن چه کسی است، ا

  "چند نفر از اینا محکوم به مرگ هستن؟": گفت  ها کیالن به یکی از نگهبان

  ".چطور مگه؟ همشون". اش کشید ي گرد و نتراشیده نگهبان دستی به چانه

  "همشون؟": کیالن تکرار کرد

  ".ختجرائمی بر علیه تاج و ت". نگهبان با تکان سر تأیید کرد

هایی  ي شما جرم همه". اش را از روي او برداشته و به سمت زندانیان چرخید کیالن بعد از چند لحظه، نگاه خیره
  "انجام دادید که حکمشون مرگه؟

کیالن . او به کیالن تف انداخت. ها را گرفت بعد از یک دقیقه سکوت، مردي با صورتی گودافتاده جلو آمد و میله
  .قبل از اینکه ریچارد شانسی براي حرکت داشته باشد جلویش را بگیرد دستش را عقب برد تا

  ".ي کثافتت گیر؟ تف به تو و اون ملکه اومدي که کاراي کثیف ملکه رو براش انجام بدي، اعتراف"

  ".من از طرف حقیقت اومدم. من از طرف ملکه نیومدم"

و از کی تا . اینکه بر علیه قوانین جدید حرف زدیم شاید فقط! حقیقت اینه که هیچکدوم از ما کاري نکرده! حقیقت"
میرن یه جرم با مجازات مرگه؟ مالیات بگیرهاي  کشن یا دارن از سرما می ت گرسنگی می حاال اعتراض به اینکه خانواده

ی که وقت. م رو سیر کنم ملکه اومدن و بیشتر محصوالت منو بردن، اونا به سختی چیزي باقی گذاشتن که بتونم خانواده
قیمت همه چی داره . اون مقدار کمی که برام مونده بود رو فرختم، اونا گفتن که من به مردم گرون فروشی کردم

با اینحال باید بخاطر گرون فروشی . کنم زنده بمونم من هیچ کاري انجام نمیدم جز اینکه سعی می. وار باال میره دیوانه
ي ما باید  همه. دار یا تاجراي بیگناه هستن هستن همه کشاورزا یا مغازهاین مردایی که اینجا با من . گردنم زده بشه

  ".بمیریم چون تالش کردیم که از کارمون پولی براي زندگی دربیاریم
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خواد اعتراف کنه تا بیگناهیتون رو  هیچکدوم از شما می". کیالن به مردانی که در گوشه جمع شده بودند نگاه کرد
  "ثابت کنه؟

افزا  اش از میان تاریکی غم چشمان ترسیده. مردي نحیف در تاریکی ایستاد و جلو آمد. اي بوجود آمد هاي خفه زمزمه
مونن که  هام باقی می زن و بچه. من هیچ کاري نکردم، با اینحال قراره اعدام بشم. خوام من می". به آنها نگریست

ها بیرون آورد و به سمت کیالن  ا از میان میلهاو دستش ر ".کنم من اعتراف می. خودشون زندگی خودشونو اداره کنن
   ".گیر، از من اعتراف بگیر کنم مادر اعتراف خواهش می". دراز کرد

ها بودند و  به زودي همه در کنار میله. مردان بیشتري ایستادند، جلو آمده و همگی درخواست اعتراف دادن کردند
  .ی جدي و عبوس با هم رد و بدل کردندکیالن و زِد نگاه. کردند که اعتراف کنند التماس می

  ".توي تمام عمرم فقط سه نفر رو دیدم که درخواست اعتراف دادن داشته باشن": کیالن براي جادوگر زمزمه کرد"

  .صداي آشنا از سلول سمت دیگر آمد، از میان تاریکی "کیالن؟"

شون  این مردها همه". چرخید  ها طرف نگهبانکیالن به  "!سیدین؟ سیدین". ها را با انگشتانی باز گرفت کیالن میله
  "!ها رو باز کنید میله. ي اونا بیگناه هستن گیر اعتراف کردن، طبق حکم من همه پیش مادر اعتراف

  ".ي این مردا برن بیرون تونم بزارم همه من نمی. صبر کن ببینم"

هاي فلزي  شمشیر در میان میله .ریچارد چرخید و در همان حال شمشیر را در حرکتی قوسی شکل بیرون کشید
او چرخید و با لگد درب فلزي پشت سر نگهبانانِ . ها فضا را پر کردند هاي فلز داغ و جرقه شکافی را ایجاد کرد و تکه

قبل از آنکه یکی از آنها بتواند تبري را از روي کمربندش آزاد کند، ریچارد شمشیر را جلوي . غافلگیر شده را بست
  .فته بودهایشان گر صورت

  "!ها رو از روي کمربندتون برمیدارم کنم و اونطوري کلید ها رو باز کنید یا اینکه دو نصفتون می میله"

در باز . کاري را که ریچارد گفته بود انجام دهند نگهبانان لرزانی که کلیدها را داشتند به سرعت از جا پریدند تا همان
درحالی که سیدینِ ترسیده را در بازوانش گرفته . ریکی در آن عقب رفتشد و کیالن به سرعت وارد شده و به داخل تا

سیدین نیز . کرد کرد و او را آرام می کیالن در گوش پسر زمزمه می. اش گذاشته بود، برگشت بود و سر او را روي شانه
سیدین با شنیدنشان لبخند کیالن لبخند زد و چیزهایی را گفت که . در جواب با زبان مردم لجنزار چیزهایی را بلغور کرد

کیالن سیدین را در یک . آمد، نگهبان درحال بازکردن درب سلول دیگر بود همانطور که کیالن از سلول بیرون می. زد
  .ي پیراهن نگهبان را گرفت بازو نگه داشت وبا دست آزادش یقه
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اونا باید بنا به دستور ". افش بودصدایش به سختی آهن اطر ".ي این مردها بیگناهن گیر همه به حکم مادر اعتراف"
تر از او  نگهبان یک سر و گردن کوتاه ".شما سه نفر باید اونا رو تا جاي امنی خارج از شهر اسکورت کنید. من آزاد بشن

  ".اگه به هر شکلی موفق نشی، به من جواب پس میدي". بود، کیالن صورت او را به سمت خودش کشید

به . هر کاري که شما بگید انجام میشه. متوجه شدم. گیر بله مادر اعتراف". ت کردمرد با تکان شدید سرش موافق
  ".خورم شرفم قسم می

  ".خوري به زندگیت قسم می": کیالن تصحیح کرد

ها به بیرون ریختند و در اطراف کیالن روي زانوانشان فرو افتادند، گریه زندانیان از سلول. کیالن او را رها کرد
  .کیالن آنها را دور کرد. بوسیدندین لباس کیالن را در دست گرفته و میکردند و پای می

اونا فقط در . کنن گیرها به هیچ کس خدمت نمی فقط یادتون باشه، اعتراف. تون راه بیفتید برید، همه. بسه دیگه"
  ".خدمت حقیقت هستن

ریچارد دید که تعداد زیادي از . رون رفتندبی  ها ي آنان قسم خوردند که به یاد خواهند داشت و به همراه نگهبان همه
هایشان پر از تاول و اثر  شد و پشت هاي خون خشک شده روي آن دیده می هاي آنان پاره پاره شده بود، یا رگه پیراهن

  .شالق بود

 با. قبل از اینکه وارد سالنی شوند که ملکه منتظر مانده بود، کیالن توقف کرد و سیدین را در بغل زِد گذاشت
  .اش را دستانش موهایش را صاف و مرتب کرد، بعد لباسش را و بعد با نفسی عمیق چهره

  ".گیر فقط یادت بمونه که ما براي چی اینجا اومدیم، مادر اعتراف": جادوگر گفت

لنا ملکه می. هاي استوار وارد سالن ملکه شد اش را باال و افراشته گرفت و با گام کیالن با تکان سر جواب داد، چانه
  .چشمان ملکه به سیدین افتاد. همانجا که او را ترك کرده بودند منتظر مانده بود، اطرافیانش هنوز با او بودند

  ".گیر مطمئنم که دیدید همه چیز مرتبه، مادر اعتراف"

  "چرا این بچه توي سیاهچال شماست؟". ي خاصی داشت ي کیالن آرام ماند اما لحن صدایش کنایه چهره

فکر کنم اینطور بادم باشه که اونو در حالی پیدا کردن . خوب، من مطئمن نیستم". ش را به اطراف گشودملکه دستان
تونم بهتون اطمینان بدم که  می. کرده و اونجا گذاشتنش تا وقتی که والدینش پیدا بشن، فقط همین که داشته دزدي می

  ".چیزي بیش از این نبوده
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مطمئنم که . ها رو بیگناه دونستم و دستور دادم که آزاد بشن ي زندانی مهمن ه". کیالن با سردي او را نگریست
فهمی تو رو از اعدام کردن مردم بیگناه نجات دادم و ترتیبی میدي تا دردسرهایی که  خوشحال هستی از اینکه می

ي  ه تکرار بشه، دفعهمثل این دوبار» اشتباهی«اگه . هاشون ایجاد شده، جبران بشه براي خانواده» اشتباه«بخاطر این 
  ".کنم کنم، بلکه تاج و تخت رو هم خالی می گردم نه تنها زندان رو خالی می بعد که برمی

کند، بلکه کیالن را درحال  دانست که درحال دیدن نمایشی نیست که کیالن براي گرفتن جعبه بازي می ریچارد می
این شخصیت و ماهیت . گیرها را ساختند جادوگران اعترافاین همان دلیلی بود که . دید ي خود می انجام شغل و وظیفه

  .گیر مادر اعتراف: کیالن بود

 من فرمانده لشکرهایی دارم که زیادي جاه طلب هستن و. التبه. بله... اوه". چشمان ملکه کامالً گشاد شده بودند
که ما رو از ارتکاب یه اشتباه بزرگ نجات . ...ممنونم . من اصالً از این خبر نداشتم. اونا این اشتباه رو مرتکب شدنحتماً 
که البته اگه خودم هم با . خواید من شخصاً ترتیبی میدم که همه چیز مرتب بشه، درست همونطور که شما می. دادید

  "....خبر بودم کاري کمتر از این 

  ".کنیم ما حاال اینجا رو ترك می". کیالن حرف او را قطع کرد

خیلی . ما همه مشتاق افتخار حضور شما در سر شام بودیم. برید؟ اوه، چه حیف یف میتشر". صورت ملکه روشن شد
  ".م که شما باید بریدمتأسف

  ".قبل از اینکه برم، مایلم که با جادوگرم صحبت کنم. اي هم دارم من کاراي فوري دیگه"

  "جادوگرتون؟"

  ".گیلر": اي گفت کیالن با صداي تهدید کننده

  ".ممکن نیست.... این کار... خوب". کوتاه، نگاه ملکه به سمت سقف پرید اي بسیار براي لحظه

  ".همین االن. کاري کن که ممکن بشه". کیالن به طرف او خم شد

خواد که گیلر رو در  گیر، شما اصالً دلتون نمی لطفاً حرف منو باور کنید، مادر اعتراف". رنگ از صورت ملکه پرید
  ".شرایط فعلیش ببینید

  ".همین االن": تکرار کردکیالن 

  .ریچارد مقداري شمشیر را در غالفش آزاد کرد، فقط به آن اندازه که توجه ملکه را جلب کند

  ".ي باالست طبقه.....اون توي. خیلی خوب"
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  ".مونی تا کار من با اون تموم بشه تو همینجا می"

راه رو بهشون ". از مردان با شلوار تنگ رو کرداو به سمت یکی  ".گیر البته مادر اعتراف". ملکه به زمین نگاه کرد
  ".نشون بده

اي سنگی و  پله ي باال هدایت کرد و از چند راهرو عبور داد، سپس از راه مرد آنها را از پلکان مجلل به سمت طبقه
که بر  سرانجام با نگاهی ترسیده جلوي دري چوبی و بزرگ. حلزونی شکل به سمت باال و اتاقی در برج راهنمایی کرد

ریچارد در را باز . مرد تعظیمی کرد و با خوشحالی رفت. کیالن او را مرخص کرد. روي پاگردي در راه پله بود ایستاد
  .کرد، آنها وارد شدند و ریچارد در را پشت سرشان بست

  .دزِد صورت سیدین را به ردایش چسبان. ي ریچارد مخفی کرد کیالن نفسش را حبس کرد و صورتش را پشت شانه

سقف از بین رفته بود، گویی که منفجر شده باشد و به نور خورشید و روشنایی آسمان . اتاق کامالً نابود شده بود
طنابی از یکی از تیرهاي . ي سقف باقی مانده بودند فقط تعداد کمی از تیرهاي چوبی آشکار شده. داد اجازه ورود می
  .سقف آیزان بود

یک چنگک . خورد انتهاي طناب به صورت برعکس آویزان بود به آرامی تاب می ي گیلر همانطور که از بدن برهنه
. کرد اگر بخاطر سقف باز نبود، بوي تعفن آنها را از اتاق بیرون می. قصابی از میان استخوان قوزك پایش عبور کرده بود

اي کرد درحالی که اخمی  دایره زِد سیدین را به کیالن داد و بدون توجه به جنازه شروع به راه رفتن در اطراف اتاقِ
اي دست زد که به داخل دیوارها فرو رفته بودند،  هاي چوب یا اثاثیه او ایستاد و به تراشه. اندیشمندانه روي صورتش بود

ره بوده باشند   .چنان که دیوارها از جنس کَ

  .ریچارد همانطور مبهوت ایستاده بود و به بدن گیلر خیره شده بود

  ".ریچارد، بیا اینو نگاه کن": دزِد او را صدا ز

در واقع دو . جادوگر دستش را دراز کرد و یک انگشت را روي قسمتی از دیوار که مانند شن سیاهی بود کشید
ي سیاه شده به شکل دو مردي که آماده  دو منطقه. آن دو قسمت کنار یکدیگر قرار داشتند. قسمت سیاه وجود داشت

درست باالي . هایشان را پشت سر خودشان باقی گذاشته باشند ردها رفته باشند و سایهباش ایستاده باشند، گویی که م
هاي دیوار ذوب شده  بود، به جاي سیاهی یک نوار از فلزي طالیی رنگ بود که در میان سنگ جایی که هر آرنج باید می

  .بود

  ".آتیش جادوگري". زِد رویش را گرداند و یک ابرویش را براي او باال برد

  "منظورت اینه که اینا آدم بودن؟". شد یچارد باورش نمیر
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ي سیاه روي نوك انگشتش  زِد لکه ".آتیش اونا رو سوزونده و درست توي دیوار فرستاده". زِد با تکان سر تأیید کرد
به زِد . ریچارد اخم کرد ".ولی این چیزي بیش از یه آتیش جادوگري ساده بوده". براي خودش لبخندي زد. را چشید

  ".ش کن مزه". سیاهی روي دیوار اشاره کرد

  "چرا؟"

  ".تا یه چیزي یاد بگیري". زِد با بند انگشتانش به سر ریچارد ضربه زد

. هاي سیاه رنگ کشید، همانطور که زِد انجام داده بود اش، انگشتش را روي شن ریچارد با درهم کشیدن چهره
  ".ش شیرینه مزه"

گیلر نیروي زندگیش رو به این آتیش . چیزي بیشتر از آتیش جادوگریه ساده هست این". زِد با رضایت لبخندي زد
  ".1این یه آتیش زندگی جادوگریه. اون زندگیش رو به آتیش داده. داده

  "اون مرده تا این آتیش رو درست کنه؟"

اگه اینکارو . رو حفظ کنهاي  این یعنی اینکه اون زندگیش رو داده تا زندگی فرد دیگه. ي این هم شیرینه و مزه. آره"
گیلر این . داد ي تلخ می فقط براي خودش کرده بود، به عنوان مثال براي اینکه خودش رو از شکنجه نجات بده، این مزه

  ".اي کرده کارو براي کس دیگه

ها را کیش کرد، سرش را کمی به یک طرف چرخاند و سعی کرد  ي گیلر ایستاد و مگس زِد رفت و جلوي جنازه
اي گره خورده را از سر راه کنار زد تا بتواند صورت گیلر  با یک انگشت، روده. را وارونه کند تا نگاه درستی بیندازد سرش
  .بعد دوباره راست ایستاد. را ببیند

  ".اون یه پیغام گذاشته"

  "یه پیغام؟ چه پیغامی؟": کیالن پرسید

مرگ که قراره این پیام رو به هرکسی که از ي  یه لبخند خشک شده در لحظه. روي صوررتش یه لبخند هست"
وقتی که زِد به شکاف باز شده بر روي  ".خواستن لو نداده این چیزا سر درمیاره برسونه که اون چیزي رو که ازش می

بینی، اینکه این برش چطوري پیش رفته؟ این کار کسی  اینجا رو می". شکم اشاره کرد، ریچارد قدمی جلوتر گذاشت
ي بررسی کردن  ها بوسیله گویی جواب کنه که اسمش هست انسان درون شناسی، غیب ین جادویی رو میهست که تمر

  ".داد هاش رو خیلی شبیه روشی انجام میده که پدرش انجام می دارکن رال برش. احشاء یه انسان زنده

  .م داده بودریچارد پدر خودش را به یاد آورد و اینکه رال چگونه دقیقاً همین کار را با او انجا
                                                           

1 Wizard’s Life Fire. 
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  "مطمئنی که این کار دارکن رال بوده؟": کیالن پرسید

تونه باشه؟ دارکن رال تنها کسیه که از آتیش زندگی جادوگري  اي می چه کس دیگه". اي باال انداخت زِد شانه
ی که چطور بین بینی؟ می آخر این شکاف رو می. اینجا رو ببین. عالوه بر اون، این برش امضاي اونه. بینه آسیبی نمی

  شروع به چرخیدن کرده؟

  "خوب که چی؟". کیالن رویش را برگرداند

در حالی که وردها . گشته خورده و برمی این باید به شکل یه قالب برش می. بوده حداقل باید قالب می. این قالبه"
کنه  اونا رو مجبور میقالب . کنه خونده میشه، شکاف قالب ایجاد میشه و فرد مورد سوال رو به سوال کننده متصل می

زِد لبخند  ".بینی؟ قالب شروع شده ولی تموم نشده ولی اینجا رو می. که جواب سوالی رو که پرسیده شده لو بدن
اون منتظر مونده تا اینکه کار رال تقریباًتموم بشه، . بخاطر همین بوده که گیلر زندگیش رو به آتیش داده". غمگینی زد

بدون وجود . احتماالً اسم کسی رو که جعبه رو داره. خواسته ازش گرفته زي رو که میبعد در آخرین لحظه اون چی
  ".تونه به رال هیچ چیزي بگه زندگی توي بدنشون، احشاء اون نمی

  ".اي انجام بده کردم که گیلر بتونه چنین کار فداکارانه هیچ وقت فکر نمی": کیالن زمزمه کرد

شده رو  تونسته این کارو انجام بده، درد اینکه این کار باهاش انجام می یلر میزِد، چطور گ": ریچارد با ترس پرسید
  "تحمل کنه و بتونه یه لبخند روي صورتش باقی بذاره؟

جادوگرها باید درد ". اي از ستون فقرات ریچارد باال برود زِد نگاهی سنگین و جدي به او انداخت که باعث شد لرزه
بخاطر نجات دادن تو از این درس هست که من با خوشحالی . ید خیلی خوب بشناسنشواقعاً که اونا با. رو بشناسن

  ".این درسیه که تعداد کمی ازش زنده بیرون میان. حاضر بودم انتخاب تو رو درمورد جادوگر نشدن قبول کنم

  .کنجکاو بود دانست ولی هرگز به او نگفته بود، ریچارد راجع به چیزهاي مرموز و اسرارآمیزي که زِد باید می

باالخره شاگرد . تو کارت رو خوب انجام دادي، شاگرد من". زِد با محبت یک دستش را روي صورت گیلر گذاشت
  ".ممتاز شدي

. کنم که بهتره از اینجا بریم زِد، فکر می. بندم که دارکن رال از عصبانیت کبود شده بوده شرط می": ریچارد گفت
  ".روي قالب هست ي این خیلی به نظرم شبیه یه طعمه

او  ".البته هنوز. حداقل دارکن رال اونو نداره. جعبه هرجایی که هست، اینجا نیست". زِد با تکان سرش موافقت کرد
خوایم که بهشون بگیم واقعاً  نمی. باید همونطوري که اومدیم تو، بریم بیرون. پسر رو بده به من". دستانش را دراز کرد
  ".براي چی اینجا بودیم
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  .چیزي را در گوش سیدین زمزمه کرد و پسر خندید و گردن جادوگر را بغل کرد زِد

رفت که کیالن با اراده ولی به آرامی به طرف او قدم  ي شنلش ور می ملکه میلنا هنوز رنگ پریده بود و با لبه
  .برداشت

  ".از مهمان نوازیتون ممنون، ما دیگه میریم": کیالن گفت

. اش بر ترسش غالب شد کنجکاوي ".گیر رو ببینم شه باعث افتخاره که مادر اعترافهمی". ملکه سرش را خم کرد
  "گیلر چی؟..... در مورد "

فقط کاش این لذت نصیب . حیف شد که تو زودتر از من ترتیبش رو دادي". کیالن با خون سردي او را نگاه کرد
با هم . ولی، تنها چیزیه که اهمیت داره نتیجه هست. شد که این کارو بکنم، یا الاقل شاهد انجام شدنش باشم خودم می

  "اختالف نظر پیدا کردید، درسته؟

  ".اون چیزي رو دزدید که مال من بود". ي ملکه بازگشت رنگ به چهره

در ". کیالن شروع به حرکت کرد، بعد ایستاد ".روز خوش. خوب، امیدوارم دوباره اونو بدست بیاري. که اینطور"
گردم که بررسی کنم و مطمئن بشم که فرماندهاي نظامیِ بیش از حد جاه طلبت رو  من دوباره برمیضمن ملکه میلنا، 

  ".کنن سر جاي خودشون نشوندي و اینکه اونا به اشتباه مردم بیگناه رو اعدام نمی

  .وقتی کیالن برگشت و راه افتاد، ریچارد و زِد که سیدین را بغل کرده بود، پشت سرش راه افتادند

چرخیدند، او کیالن را از  الیکه ریچارد مثل یک مجسمه کنار زِد راه میرفت، افکارش نا امیدانه در سرش میدر ح
کردند؟ شوتا به او هشدار  حاال باید چه می. میان تمام مردمی که در حال تعظیم بودند دنبال کرد تا از شهر خارج شدند

توانست باشد؟ ریچارد مطمئناً  حاال جعبه کجا می. وتا حق داشتش. داده بود که ملکه مدت زیادي جعبه را نخواهد داشت
توانسته جعبه را داده باشد؟ آنها باید چگونه  گیلر به چه کسی می. توانست برگردد و از شوتا بپرسد که آن کجاست نمی

خواهد تسلیم  یی میکرد که گو احساس می. کرد کردند؟ ریچارد نا امیدانه احساس ناتوانی و دلتنگی می جعبه را پیدا می
هیچکدامشان صحبت . هاي کیالن بفهمد که او نیز همین حس را دارد توانست از روي افتادگی شانه می. شود
  .توانست حرف او را بفهمد زد سیدین بود و ریچارد نمی تنها کسی که حرف می. کردند نمی

  "اون داره چی میگه؟": او از زِد پرسید

ت همونطوري که کیالن بهش گفته بوده، ولی خوشحاله که ریچارد خشمگین اون میگه که شجاع بوده، درس"
  ".اومده که ببرتش خونه

  "زِد، حاال ما باید چکار کنیم؟. کنم چه حسی داره فکر کنم که درك می"
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  ".من از کجا باید بدونم؟ تو جستجوگر هستی". زِد نگاهی پرسشگر به او انداخت

رفت که به  شش را کرده بود و آنها هنوز جعبه را نداشتند، ولی از او انتظار میریچارد همین االن نهایت تال. عالیه
آنها به . دانسته آنجا وجود دارد کرد که گویی مستقیم با دیواري برخورد کرده که نمی او حس می. نوعی آن را پیدا کند

  .دانست که بعد باید به کجا بروند راه رفتن ادامه دادند، ولی ریچارد نمی

ریچارد فکر کرد که . شد شید در حال غروب به رنگ طالیی درآمده و از میان ابرهاي طالیی رنگ دیده میخور
. کرد کیالن نیز آن چیز را تماشا می. جلو آمد و کنار کیالن راه رفت. تواند چیزي را روبرویشان در دوردست ببیند می

  .تمام مردم بخاطر رسیدن شب از داخل جاده ناپدید شده بودند

. آمدند آنها چهار اسب بودند که با سرعت به سمتشان می. زیاد طول نکشید که ریچارد فهمید که آن چه چیزي است
  .فقط یکی از آنها سوار داشت
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  فصل چهلم

  

ي شمشیر حقیقت را لمس کرد و همانطور چهار اسب را نگاه کرد که ابري از گرد و غبار  ریچارد براي اطمینان دسته
خیلی زود صداي رعدآساي سم . کردند که در نور خورشید در حال غروب به رنگ طالیی درآمده بود لند میرا به هوا ب

ریچارد کمی شمشیر . داشت سوارکارِ تنها روي اسبش خم شده بود و آن را به سرعت بیشتر وامی. ها به گوش رسید اسب
همانطور که سوارکار با . دوباره آن را رها کرد تا بیفتدرا در غالفش بلند کرد تا بررسی کند که شمشیر آزاد باشد، بعد 

  .رسد شد، ریچارد متوجه شد که او آشنا به نظر می هاي تیره رنگ نزدیک می لباس

  "!چیس"

به نظر میاد ". شد نگاهی به پایین کرد همانطور که گرد و غبار دور می. ها را جلوي آنان متوقف کرد مرزبان اسب
  ".حال همتون خوبه

  "چطوري ما رو پیدا کردي؟". ریچارد لبخندي پهن زد "!س، همیشه دیدن تو باعث خوشحالیهچی"

کرد که همین توضیح  او فکر می ".من یه مرزبانم". اي شد که گویی به او توهین شده باشد ي چیس به گونه چهره
  "اون چیزي که دنبالش بودید رو پیدا کردین؟". کافی باشد

. ریچارد دستان کوچکی را دید که به دو پهلوي چیس چنگ زده بودند ".نه": راف کردریچارد با نفس عمیقی اعت
  "راشل؟ خودتی؟". صورتی کوچک از کنار رداي تیره بیرون آمد

چیس . بینمت خیلی خوشحالم که دوباره می! ریچارد". صورت دختر بیشتر بیرون آمد و لبخندي روي آن نشست
  ".و منو از خورده شدن نجات دادمعرکه نیست؟ اون با یه گار جنگید 

  ".همین  باهاش نجنگیدم، فقط یه تیر زدم تو سرش،": چیس غرغرکنان گفت

  ".ترین مردي هستی که تا حاال دیدم تو شجاع. جنگیدي شد باهاش می ولی اگه می"

به  "دیدي؟اي نیست که تا حاال  ترین بچه به نظرت این دختر زشت". چیس با اخمی چشمانش را در حدقه گرداند
  ".باورم نمیشه که یه گار حتی بخواد تو رو بخوره". یک طرف چرخید و به راشل نگاه کرد

راشل یک پایش را به طرف  ".نگاه کن ریچارد". اي نخودي کرد و دستانش را دور پهلوي چیس گرفت راشل خنده
ش که این کار اشتباه بوده چون اون اون گفت. چیس یه گوزن رو شکار کرد". ریچارد باال آورد و کفشی را نشان داد
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گوزن خیلی زیادي بزرگ بود، براي همین به یه مردي فروختش، ولی تنها چیزي که اون مرد براي معامله داشت این 
  ".واقعاً اینا معرکه نیستن؟ و تازه چیس گفته که این کفشا مال من بشه. کفشا و این ردا بودن

ي حاوي  او متوجه شد که عروسک راشل و بقچه ".ست ، واقعاً که معرکهآره". ریچارد لبخندي وسیع به راشل زد
رود، گویی که راشل او را  در ضمن متوجه شد که نگاه راشل مرتب روي سیدین می. نان بین راشل و چیس قرار گرفته

  .قبالً دیده باشد

  ".چرا فرار کردي؟ خیلی نگرانت شده بودیم". کیالن یک دستش را روي پاي راشل گذاشت

یک دستش را دور چیس حلقه کرد و دستی دیگر را در جیبش . راشل از تماس دست کیالن تکان کوچکی خورد
  "چرا اونو با خودت داري؟". به سؤال کیالن جواب نداد بلکه در عوض به سیدین نگاه کرد. فرو برد

براي   ها نیست، اونجا جاي بچه. ملکه اونو توي سیاهچال زندانی کرده بود. کیالن اونو نجات داد": ریچارد گفت
  ".همین کیالن اونو آورد بیرون

  "ملکه عصبانی نشد؟". راشل از باال به کیالن نگاه کرد

  ".حتی یه ملکه. ها آسیبی بزنه من به هیچ کس اجازه نمیدم به بچه": کیالن گفت

زدم که امروز بهتون  میحدس . سوار شید. من براي همتون اسب آوردم. خوب، همونجا واینستید و نگاه کنید"
  ".طرف کالیسیدرین یه گراز وحشی دارم که داره همون جایی که شما دیشب موندید بریون میشه، درست همین. برسم

تو ! گراز وحشی". زِِد با یک دست زین اسب را گرفت، با دست دیگر سیدین را نگه داشت و روي یک اسب پرید
تونه راحت بیاد و  هر کسی می! رو بدون محافظت گذاشتی که بریون بشه؟لوحی هستی؟ یه گراز وحشی  دیگه چه ساده

  "!ورش داره

ر از ردپاي گرگ بود، اگرچه شک دارم که اونا نزدیک  پس فکر کردي براي چی می" خوام عجله کنید؟ اونجا پ
  ".آتیش بیان

  ".گیره وستاي مادر اعترافاون یکی از د. به خودت جرأت نده که به اون گرگ آسیبی برسونی": زِد هشدار داد

چیس نگاهی به کیالن انداخت، بعد به ریچارد نگاه کرد، سپس اسبش را گرداند و در جلوي دیگران به سمت 
شد تا دوباره حس  باعث می. ریچارد از این که چیس نزدشان برگشته دلگرم شده بود. خورشید درحال غروب به راه افتاد

کیالن بعد از این که سوار شد، سیدین را از پیرمرد گرفت و همانطور که به راه . پذیر است کند که هرچیزي امکان
  .خندیدند کرد و می افتادند، با پسر بچه صحبت می
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در محل اردوگاه، زِد اصالً وقت را تلف نکرد و بالفاصله گراز بریان را بررسی کرده و اعالم کرد که براي خوردن 
اش منتظر شد تا یک نفر که چاقو دارد  نشست، با لبخندي بر روي صورت چروکیده او ردایش را مرتب کرد و. آماده شده

رِش بزند سیدین نیز با لبخند وسیعی که روي صورتش حک شده بود، بعد از کیالن نشست و به او تکیه داد. شام را ب .
کرد، یک چشمش به  راشل نزدیک به چیس نشست و او را تماشا می. ریچارد و چیس شروع به بریدن گراز کردند

  .کیالن بود، عروسکش در دامن لباسش بود و قرص نانی که در بقچه پیچیده شده بود کنارش

  ".خوب، چی شد؟ منظورم با برادرمه". ي بزرگی برید و به دست زِد داد ریچارد تکه

ردسر افتادي وقتی اون چیزایی که تو گفته بودي رو بهش گفتم، اونم گفت که اگه تو توي د". چیس لبخندي زد
اون ارتش رو جمع کرد و بیشترشون رو فرستادیم تا در طول مرز به حالت دفاعی باشن و مرزبانا هم . کنه کمک می

یه گروه هزار نفره از . بعد از اینکه مرز از بین رفت، مایکل قبول نکرد که همون جا منتظر بمونه. مسؤول اونا باشن
اآلن همشون توي رنگ شادا چادر زدن و منتظر هستن تا به تو کمک . نهبهترین افرادش رو آورد توي سرزمین میا

  ".کنن

جدي؟ برادرم اینا رو گفت؟ اون اومد که کمک ". ریچارد از بریدن دست برداشته بود و از تعجب خشکش زده بود
  "کنه؟ اونم با ارتش؟

  ".اونم هست گفت که اگه تو توي این ماجرا باشی، پس". چیس سرش را براي تأیید تکان داد

ریچارد موجی از درد و پشیمانی را حس کرد که چرا به مایکل شک کرده بود و همچنین شادي و شعف از اینکه 
  "اون عصبانی نبود؟". برادرش همه چیز را رها کرده بود تا براي کمک بیاید

م، ولی اون فقط کنه که از اینکه رفتم پیشش پشیمون بش من مطمئن بودم که اون عصبانی میشه و کاري می"
شناسه و اگه تو فکر  گفت که تو رو می. ي تو بدونه، اینکه توي چه خطراتی هستی و کجا هستی خواست درباره می

اون . پیشنهاد کرد که با من بیاد ولی من نذاشتم. کنه کردي که این قضیه این قدر مهمه، پس اونم همین فکرو می
باید بهت بگم که این قضیه منم خیلی . زنه ش منتظره و داره هی قدم میپیش افرادش هست و احتماالً اآلن توي چادر

  ".غافلگیر کرد

برادرم با هزارتا از افرادش، اونم توي سرزمین میانه، اومدن کمک ". چشمان ریچارد از شگفتی درشت شده بودند
  .کیالن فقط لبخندي به او زد "واقعاً معرکه نیست؟". به کیالن نگاه کرد ".من

براي یه مدت فکر کردم که دیگه ". گیرانه به او انداخت برید، چیس نگاهی عبوس و سخت ی که ریچارد میدرحال
ت رفته توي آگادن ریچ. کارت تمومه اون موقعی که دیدم رد."  

  "تو رفتی اونتو؟". ریچارد نگاهش را باال آورد
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کردم  دیگه داشتم به این فکر می. انا بشیتونی مسؤول مرزب م شبیه احمقاست؟ با احمق بودن نمی به نظرت قیافه"
ردي ت رو پیدا کردم که از اونجا بیرون میومد. که چطور به مایکل بگم که تو مابروهایش به هم گره خوردند ".بعد رد .

  "چطور تونستی از اونجا زنده بیرون بیاي؟"

  "....فکر کنم که ارواح خوب". ریچارد لبخندي به او زد

  .راشل جیغ کشید

قبل از این که چیس بتواند از چاقویش استفاده کند، ریچارد او را متوقف . چارد و چیس با چاقوهایشان چرخیدندری
  .کرد

  "راشل؟ خودتی، راشل؟". این بروفی بود

  ".صدات شبیه بروفیه". چشمانش گشاد شده بودند. راشل پاهاي عروسک را از دهانش بیرون آورد

  .او قدم زنان پیش راشل آمد "!به خاطر اینکه من بروفیم". ردخو دم گرگ به جلو و عقب تاب می

  "بروفی، چطور شده که تو یه گرگی؟"

من دوست . چون یه جادوگر مهربون منو تبدیل به یه گرگ کرد". بروفی جلوي او روي پاهاي عقبش نشست
  ".داشتم یه گرگ باشم و اونم منو تبدیل کرد

  "گیلر تو رو تبدیل به یه گرگ کرد؟"

  .فس در گلوي ریچارد گیر کردن

  ".س این زندگی جدیدي که دارم خیلی معرکه. درسته"

  .خندید زد و راشل می بروفی صورت او را لیس می. راشل دستانش را دور گردن گرگ انداخت

  "شناسی؟ راشل، تو گیلرو می": ریچارد گفت

راشل نگاه  ".اون سارا رو به من داد. گیلر مرد خیلی خوبیه". راشل یک دستش را دور گردن بروفی حلقه کرد
راشل خودش را  ".خیلی بدجنسی. تو دوست ملکه هستی. خواي اونو اذیت کنی تو می". بیمناکی به کیالن انداخت

  .براي محافظت به بروفی فشرد

اون یکی از بهترین آدماي تو . کیالن دوست منه. کنی، راشل اشتباه می". بروفی لیس درازي به صورت او زد
  ".نیاستد
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  ".بیا اینجا". کیالن لبخندي زد و دستانش را به طرف راشل دراز کرد

  .ي آویزان جلو رفت راشل با لب و لوچه. راشل به بروفی نگاه کرد و او هم با تکان سرش تأیید کرد که اشکالی ندارد

راشل  "فتم، مگه نه؟ي گیلر گ تو شنیدي که من یه چیز بد درباره". کیالن دستان راشل را در دست خودش گرفت
وقتی که . گیلر قبالً دوست من بود. دونستم که چقدر بده من تا امروز نمی. راشل، ملکه آدم بدیه". با سرش تأیید کرد

من اشتباه . اون رفت تا پیش ملکه زندگی کنه، من فکر کردم براي این بوده که اونم آدم بدیه و طرفدار ملکه هست
  ".رسونم اون هنوز دوستمه هرگز بهش آسیبی نمینم  دو حاال که می. کردم می

  .راشل چشمانش را به طرف ریچارد چرخاند

  ".ما هم طرف گیلر هستیم. اون داره راستشو میگه"

  .بروفی هم سرش را تکان داد و تأیید کرد که حقیقت دارد. راشل به بروفی رو کرد

  "تو و ریچارد دوستاي ملکه نیستین؟"

ي ریچارد  و درباره. مونه اگه من کار خودمو انجام بدم، اون دیگه بیشتر از این ملکه نمی. نه". کیالن کمی خندید
کنم که با این کارش دوست ملکه  فکر نمی. هم، خوب، اون شمشیرش رو کشید و تهدید کرد که پرنسس رو بکشه

  ".باشه

  "ردي؟پرنسس وایولت؟ تو با پرنسس وایولت این کارو ک". چشمان راشل درشت شده بودند

اون یه چیزایی بدي به کیالن گفت و منم بهش گفتم که اگه دوباره این کارو ". ریچارد براي او سري تکان داد
  ".برم بکنه زبونش رو می

  "اون وقت پرنسس دستور نداد که سر تو رو قطع کنن؟". فک راشل از تعجب افتاد

  ".ذاریم که اونا دیگه سرِ کسی رو قطع کنن ما نمی": کیالن گفت

خواي  کردم تو بدجنسی و می من فکر می". کرد چشمانش پر از اشک شدند همانطور که راشل به کیالن نگاه می
. دستانش را دور گردن کیالن انداخت و محکم او را بغل کرد ".خیلی خوشحالم که بدجنس نیستی. گیلرو اذیت کنی

  .کیالن هم به همان محکمی او را در آغوش کشید

دونی که این جرمیه که مجازاتش  تو براي یه پرنسس شمشیر کشیدي؟ هیچ می". رد خم شدچیس به طرف ریچا
  "مرگه؟
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 ".کردم ذاشتم روي پاهام و چندتا ضربه هم تنبیهش می اگه وقت داشتم، اونو می". ریچارد نگاه آرامی به او انداخت
  "ناسی، آره؟ش تو پرنسسو می". ریچارد به او لبخند زد. راشل با شنیدن این حرف خندید

هاي دیگه بودم، ولی بعد از اینکه  من توي یه جاي خوب با بچه. من همبازیش هستم". خنده از راشل دور شد
  ".برادرم مرد، ملکه اومد و منو انتخاب کرد تا همبازي پرنسس باشم

پس ". تکان داد گرگ با حالتی جدي سرش را براي تأیید "اون همون پسره بوده؟". ریچارد رویش را به بروفی کرد
  ".زد اون کسی بود که موهاي تو رو کج بریده بود، آره؟ اون تو رو می. کردي تو با پرنسس زندگی می

کم شروع کرده به اینکه دستور  کم. اون با مردم خیلی بدجنسه". اي آویزان سرش را تکان داد راشل با لب و لوچه
  ".نم قطع کنه، براي همین فرار کردمترسیدم که سر م من می. میده تا سر مردم رو قطع کنن

گیلر بهت کمک ". او کنار راشل چمباتمه زد. ریچارد نگاهی به قرص نانی که راشل کنارش نگه داشته بود انداخت
  "کرد که فرار کنی، مگه نه؟

د ولی بعدش یه مر. خواست با من فرار کنه اونم می. گیلر سارا رو بهم داد". نزدیک بود اشک راشل جاري شود
گیلر به من گفت که فرار کنم و تا زمستون . رسید که اون از دست گیلر خیلی عصبانیه به نظر می. پدر رال. بدجنس اومد

سارا به ". اش سرازیر شد قطره اشکی از گونه ".ي جدید پیدا کنم تا باهاشون زندگی کنم قایم بشم، بعدش یه خانواده
  ".تونه با من بیاد من گفت که گیلر دیگه نمی

هاي راشل  دستانش را روي شانه. اش کامالً درست بود اندازه. ریچارد دوباره نگاهی کوتاه به قرص نان انداخت
  ".جنگیم تا اون دیگه نتونه به مردم آسیب برسونه راشل، زِد و کیالن و چیس و من داریم با دارکن رال می". گذاشت

  .راشل سرش را به طرف چیس چرخاند

  ".تو هم راستشو بهش بگو. اون داره بهت راست میگه، بچه". دچیس سرش را تکان دا

. راشل با سرش تأیید کرد "راشل، گیلر بهت اون قرص نون رو داد؟". تر فشار داد هاي راشل را محکم ریچارد شانه
دارکن رال  کنه تا نذاریم رفتیم پیش گیلر تا یه جعبه رو ازش بگیریم، یه جعبه که به ما کمک می راشل، ما داشتیم می"

  "میشه اونو به ما بدي؟ میشه کمکمون کنی جلوي رال رو بگیریم؟. مردمو اذیت کنه

اون توي ". چشمان نمناك راشل به او نگاه کرد؛ بعد با لبخندي شجاعانه نان را برداشت و به دست ریچارد داد
  ".گیلر با جادو اونتو قایمش کرد. قرص نونه

او ایستاد و راشل را در . اش کند و بقدري محکم بغلش کرد که نزدیک بود خفهریچارد دستانش را دور او انداخت 
ترین  ترین و خوشگل ترین، باهوش راشل، تو شجاع". ي راشل بلند شد بغلش بلند کرد و اینقدر چرخید تا صداي خنده
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ي پاهاي او وقتی ریچارد او را زمین گذاشت، راشل به سمت چیس دوید و رو "!شناسم دختري هستی که من می
زد او را بغل  چیس موهاي او را به هم ریخت و دستان بزرگش را دور او گذاشت و همانطور که راشل لبخند می. نشست
  .کرد

کیالن لبخندي زد و سرش را به معناي . آن را به طرف کیالن دراز کرد. ریچارد قرص نان را با دو دست بلند کرد
  .د دراز کردریچارد نان را به طرف زِ. نفی تکان داد

  ".جستجوگر پیداش کرده، جستجوگر هم باید بازش کنه": زِد لبخندي زد

او دستانش را روي شلوارش پاك کرد، . ي جواهرنشان اوردن بود ریچارد نان را شکسته و باز کرد و در داخلش جعبه
ي درخشانی  دانست که جعبه یهاي شمرده شده م از کتاب سایه. جعبه را بیرون کشید و آن را در مقابل نور آتش گرفت

دانست که چطور پوشش را  او حتی از کتاب می. ي اصلی در زیر آن است دیدند فقط پوششی براي جعبه که آنها می
  .بردارد

کرد، بزرگترین لبخندي را که ریچارد تابحال  همانطور که کیالن جعبه را بلند می. جعبه را روي دامن کیالن گذاشت
ریچارد قبل از آنکه حتی بفهمد چکار کرده، خم شده بود و خیلی کوتاه و سریع کیالن را . ل داددیده بود به او تحوی

چشمان کیالن درشت شدند و او در مقابل ریچارد را نبوسید ولی حس کردن لبان کیالن باعث شد که با . بوسیده بود
  .شوکی متوجه شود چکار کرده است

  ".ببخشید. اوه": ریچارد گفت

  ".بخشیده شد": اي کرد کیالن خنده

شد  ریچارد به سختی باورش می. خندید کرد و می چیس او را تماشا می. خندیدند ریچارد زِد را بغل کرد و هردو می
. دانست که باید حاال چه کند، به کجا برود یا چگونه جلوي رال را بگیرد که مدتی قبل تقریباًتسلیم شده بود و اصالً نمی

  .ا داشتندو اکنون آنها جعبه ر

آورد  اي گذاشت، جایی که همگی بتوانند در حالی که بهترین شامی که ریچارد به یاد می ریچارد آن را روي صخره
ریچارد و کیالن براي چِیس مقداري از مشکالتی را که پشت سر گذاشته بودند . خوردند، آن را در نور آتش ببینند را می

از این که فهمیده بود زندگیش را به بیل، در ساوثیوِن مدیون است آشفته  در کمال لذت ریچارد، چیس. تعریف کردند
او از . هاي خودش را درمورد عبور دادن ارتشی هزار نفره از رنگ شادا تعریف کرد چیس براي آنها مقداري از داستان. بود

در جاهاي مختلف لذت  ي مراتب رسمی نظامی ها و رعایت بیهوده هاي طوالنی درمورد حماقت تعریف کردن داستان
  .برد می
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به نظر ریچارد جالب بود که راشل از . زد خورد و حرف می راشل خود را روي پاهاي چیس جمع کرده بود و غذا می
وقتی که باالخره چیس داستانش را به . ترین فرد را براي راحتی و آسودگی انتخاب کرده است میان تمام آنها، ترسناك
  "چیس، من باید کجا برم، تا قبل از زمستون کجا قایم بشم؟":  نگاه کرد و پرسیدپایان برد، راشل به باال

حتماً  .تر از اون هستی که بشه وِلت کنیم تا اینور و اونور دور بزنی تو زشت". اي اخمو او را نگاه کرد چیس با چهره
تو . اي هم دارم، اونا هم همشون زشتن هاي دیگه من بچه". این حرف راشل را به خنده انداخت ".خوره یه گار تو رو می

  "واقعاً، چیس؟": ریچارد پرسید ".ي من زندگی کنی فکر کنم ببرمت که تو خونه. خوري به اونا می

فکر کنم دیگه وقتش باشه که . ي جدید رو بهم نشون بده ي کافی پیش اومده که بیام خونه و زنم یه بچه به اندازه"
هی به راشل انداخت که چنان سفت به او چسبیده بود که گویی ممکن است پرواز او نگا ".یکم اوضاعو برعکس کنم

  ".تو باید قانوناي منو رعایت کنی. دونی، من یه قانونایی دارم ولی می". کرده و فرار کند

  ".هرکاري بگی انجام میدم، چیس"

خواي عضوي از  اگه می. س صدا بزننهام منو چی من اجازه نمیدم هیچ کدوم از بچه. خوب، بفرما، این اولین قانونه"
هاي من همشون موهاي بلند دارن و  بچه. و درمورد موهاتم، اونا خیلی کوتاهن. ي من باشی باید به من بگی پدر خانواده

باید به حرفش گوش . و در ضمن یه مادر داري. تو باید بذاري یکم موهات بلند بشه. منم این طوري ازش خوشم میاد
  "ي این کارا رو بکنی؟ کنی بتونی همه فکر می. خواهر و برادراي جدیدت بازي کنی و باید با. کنی

  .زد، با تکان دادن سرش موافقت کرد راشل همانطور که او را بغل کرده بود و اشک در چشمانش برق می

احساس ریچارد . رسید که زِد هم به حد کافی خورده باشد حتی به نظر می. همه با هیجان غذاي سیري خوردند
آنها . کرد سرشار از انرژیست، چرا که باالخره جعبه در دستانشان بود کرد و همزمان حس می خستگی شدیدي می

اکنون فقط باید تا قبل از زمستان آن . قسمت سخت را پشت سر گذاشته بودند، توانسته بودند جعبه را قبل از رال بیابند
  .کردند را از دسترس او دور می

همین امروز . ست که این جستجو رو شروع کردیم، تا اولین روز زمستون فقط یه ماه مونده د هفتهچن": کیالن گفت
حاال که جعبه رو . رسید که یه ماه به سختی زمان کافی براي بدست آوردن جعبه باشه چند ساعت قبل به نظر می

  "یه ماه تموم بشه باید چکار کنیم؟تا وقتی که این . کشه که تموم بشه رسه که تا ابد طول می داریم، به نظر می

. مون هستیم تا از جعبه محافظت کنیم و هزار نفر هم داریم که از ما محافظت کنن همه": چیس اول صحبت کرد
  ".وقتی که از مرز به عقب برگردیم چند برابر اینم خواهیم داشت

. ما رو پیدا کرد، منظورم هزار نفر آدمه کنی این عاقالنه باشه؟ خیلی راحت میشه فکر می". کیالن به زِد نگاه کرد
  "بهتر نیست که خودمون یه جایی مخفی بشیم؟
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پذیرتر  تونیم مخفی بشیم، ولی اگه پیدا بشیم آسیب خودمون بهتر می". زِد به عقب تکیه داد و شکم پرش را مالید
اریم و اگه مجبور بشیم، بازم بین ارتشی به اون تعداد، امنیت خیلی زیادي د. شاید حق با چیس باشه. هم هستیم

  ".تونیم اونا رو ول کنیم و بریم مخفی بشیم می

  ".بهتره که صبح زود راه بیفتیم": ریچارد گفت

-+ -----------  

ها وارد جاده شدند و بروفی در جنگل تعقیبشان کرده،  اسب. وقتی که راه افتادند، هوا هنوز چندان روشن نشده بود
کرد،  هاي مختلف، به حالت یورتمه در جلو حرکت می چیس، پوشیده از سالح. کرد بانی می یدهیا گاهی مسیر جلوتر را د

اش برگشته بود و سیدین جلوي پایش نشسته بود، کنار زِد  کیالن که به لباس جنگلی. راشل محکم او را گرفته بود
اي پیچیده شده بود که قبالً نان در  پارچه ریچارد اصرار کرده بود تا زِد جعبه را حمل کند؛ جعبه در همان. کرد حرکت می

آمد و همانطور که در هواي سرد صبحگاهی به سرعت  ریچارد از عقب می. آن بود و به نوك زین اسبش بسته شده بود
کرد، گویی  پذیر بودن می حاال که جعبه را داشتند، ریچارد ناگهان احساس آسیب. راندند، همه چیز را زیر نظر داشت می

  .فهمید اي هر کسی با نگاه کردن به آنها می هبه گون

هاي رودخانه  توانست صداي آب رفت بپیچند، ریچارد می قبل از اینکه از پیچی که به سمت پلِ روي کالیسیدرین می
چیس وقتی که به پل چوبیِ بزرگ نزدیک شد به . دید از این بابت خوشحال بود که جاده را خالی از مردم می. را بشنود
دانست  ریچارد می. شان را به اسبشان زدند تا عقب نیفتند دیگران نیز پاشنه. لگدي زد و چهار نعل به پیش تاختاسبش 

ریچارد همانطور . احتیاط و حواس پرت است ها قاتل افراد بی مرزبان همیشه به او گفته بود که پل. کند که چیس چه می
  .او هیچ چیزي ندید. طرف را نگاه کردکردند، همه  که همگی جلوتر از او به تاخت عبور می

  .درست در وسط پل، با نهایت سرعت، محکم به چیزي خورد که آنجا نبود

دید و  متحیر از این بود که خودش را روي زمین می. ریچارد گیج و مبهوت خودش را جمع و جور کرد و نشست
ها متوقف شد و  اسبش به همراه باقی اسبدود، بعد  ها می دید که به همراه باقی اسب اي رنگش را می اسب قهوه

ریچارد . دیگران با تعجب به ریچارد نگاه کردند که هنوز گیج و سردرگم بود و با درد زیاد روي پاهایش ایستاد. چرخید
. قبل از آنکه به وسط پل برسد دوباره به آن شیء خورد. خودش را تکاند و لنگ لنگان به راه افتاد تا به اسبش برسد

خودش را در حالی یافت که دوباره روي . این بود که مستقیم با دیواري سنگی برخورد کنی، ولی چیزي آنجا نبود مانند
  .این بار وقتی که بلند شد دیگران اطرافش بودند. زمین نشسته بود

چی ". کرد زِد از اسبش پیاده شده بود، با یک دست افسار آن را نگه داشته بود و با دست دیگر به ریچارد کمک می
  "شده؟
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احتماالً فقط از اسب افتادم، . خورم به یه دیوار، درست وسط پل دونم، مثل اینه که می نمی": ریچارد به سختی گفت
  ".فکر کنم حاال دیگه حالم خوب باشه. همین

که خیلی قبل از این . زِد به اطراف نگاه کرد و با گذاشتن یک دست بر روي آرنج ریچارد، او را به جلو هدایت کرد
کرد و روي زمین نیفتاد، بلکه فقط چند قدم به  پیش بروند، ریچارد دوباره به آن خورد، ولی این بار به آرامی حرکت می

ریچارد دستانش را جلویش . زِد اخمی جدي کرد. آهسته یک قدم جلو آمد و دوباره با آن تماس پیدا کرد. عقب رفت
. داد را لمس کرد ي عبور می اشت او رد شود ولی به دیگران اجازهگذ گرفت و سطح صاف و محکم دیواري که نمی

  .زِد از میان مانع نامرئی به عقب و جلو قدم گذاشت. شد احساس سرگیجه و تهوع کند لمس کردن آن باعث می

  ".برگرد اول پل و بعد بیا طرف من". جادوگر همان جایی که دیوار نامرئی بود ایستاد

کیالن از اسبش . گشت، برآمدگی ایجاد شده روي سرش را لمس کرد مت ابتداي پل برمیریچارد همانطور که به س
این بار همانطور که ریچارد راه . بروفی به کنار کیالن آمد تا ببیند که مشکل چیست. پایین پرید و کنار زِد ایستاد

  .رفت، دستانش را مقابلش گرفت می

مجبور بود به خاطر . ردد، محکم به دیوار خورد و نتوانست جلوتر برودقبل از اینکه نیمی از مسیر به سمت زِد را برگ
  .حس تهوع آورِ تماس با آن چند قدم عقب برود

  "!لعنت". اش را مالید زِد چانه

وقتی ریچارد . زِد دوباره او را به جلو هدایت کرد. توانست پیش آنها برود دیگران پیش ریچارد آمدند، چرا که او نمی
  .یدا کرد، کمی عقب کشیدبا آن تماس پ

  ".با اون یکی دستت لمسش کن". زِد دست چپ ریچارد را گرفت

به . آور مجبورش کرد دستش را عقب بکشد ریچارد کاري که به او گفته شده بود را انجام داد تا وقتی که حس تهوع
هر تماس با آن چیز . یده بودندتا اکنون دیگر به ابتداي پل رس. رسید که زِد آن را از طریق ریچارد حس کرد نظر می
  .شد که به سمتی که آنها از آن آمده بودند، حرکت کند باعث می

  "!و دو بار لعنت! لعنت"

  "این چیه؟": ریچارد پرسید

  ".ست این یه طلسم نگهدارنده". زِد قبل از این که صحبت کند نگاهی به کیالن و چیس انداخت

  "طلسم نگهدارنده چیه؟"
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اون این طلسمو دور تو کشیده و بعد وقتی که تو . ي اون نقاش عوضی، جیمز، کشیده شده سیلهطلسمیه که به و"
اگه اینو . تر میشه، مثل یه دام به محض اینکه لمسش کنی تنگ. اولین بار لمسش کردي، این کار طلسم رو فعال کرده

  ".تونی تکون بخوري ه تویی و بعد نمیمون از روي تو برنداریم، اینقدر جمع میشه تا این که تنها چیزي که توش می

  "بعدش چی؟"

میه". زِد خودش را راست کرد کنه، یا این  وقتی که مثل یه پیله کامالً دورت بسته بشه، تو رو له می. تماس با اون س
ش تو رو می کشه که سم."  

باید اینو از روش  !باید برگردیم". کیالن آستین رداي زِد را چنگ زد، در نگاهش اضطراب و ترس مشهود بود
  "!برداریم

  ".کنیم کنیم و پاکش می نقاشی رو پیدا می. گردیم خوب، معلومه که برمی". زِد دستش را کشید و آزاد کرد

دونم که  من می": کیالن همانطور که برآمدگی زینش را محکم گرفته و یک پایش را در رکاب گذاشت گفت
  ".غارهاي مقدس کجان

  ".راه بیفتین. وقتی براي تلف کردن نداریم". سبش شودجادوگر برگشت تا سوار ا

  ".نه": ریچارد گفت

  .همه برگشتند تا به او خیره شوند

  ".اي نیست ریچارد چاره": کیالن گفت

  ".اي نیست هیچ راه دیگه. اون درست میگه، پسرم"

تو گفتی که . ا ما انجام بدیمخوان ت این همون چیزیه که اونا می". هاي متعجب آنها نگریست ریچارد به چهره ".نه"
ي ما رو  تونه تو یا کیالن رو طلسم کنه، بنابراین این کارو با من کرده، فکر کرده که این کار همه نقاش نمی

تو فقط بهم بگو که ". ریچارد به کیالن نگاه کرد ".تونیم این ریسکو قبول کنیم نمی. جعبه خیلی مهمه. گردونه برمی
  ".زِد، تو بهم بگو که چطور طلسم رو پاك کنماین غارا کجا هستن، و 

تونن از جعبه محافظت کنن، من  زِد و چیس می". کیالن افسار اسب خودش و ریچارد را گرفت و آنها را جلو کشید
  ".باهات میام
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لیت اولین مسؤو. جعبه تنها چیزیه که اهمیت داره. من شمشیرو دارم تا ازم محافظت کنه. من تنها میرم! نه، نمیاي"
. فقط بهم بگین که غارها کجان و چطور ترتیب این طلسم رو بدم. باید قبل از هرچیزي از اون محافظت کنیم. ما اونه

  ".رسونم وقتی کارم تموم شد، خودمو بهتون می

  "....ریچارد، به نظر من"

  "!این یه درخواست نیست، یه دستوره. مهم متوقف کردن دارکن راله، نه هیچ کدوم از ما! نه"

  ".بهش بگو غارها کجان". همه صاف ایستادند، زِد رویش را به کیالن کرد

روي خاك جاده یک نقشه کشید و چوب را . کیالن با عصبانیت افسار اسبش را به زِد داد و یک تکه چوب برداشت
ست و اینجا هم این جاده ه. این کالیسیدرین هست و اینجا پله". هایی که کشیده بود حرکت داد در طول یکی از خط
هاي شمال  اینجا، توي این تپه". اي را کشید که در سمت شمال شهر بود کیالن با خط جاده ".تمارانگ و قلعه هست

حدود یه مایل به سمت جنوب بعد از یه پل کوچیک که از . ي دوقلو جاریه شرقیِ شهر یه نهر آب هست که بین دوتا تپه
  ".جاییه که نقاش طلسمش رو کشیدهاونجا . روي نهر رد میشه، غارها هستن

یکی را بین دو کف دستش . ي طول انگشت از آن شکست زِد چوب را از دست کیالن گرفت و دوتکه به اندازه
تونم بهت بگم که کدوم قسمتش باید پاك بشه، ولی باید  بدون دیدنش نمی. کنه این طلسم رو پاك می. بیا". غلطاند

تمام هدف یه طلسم نقاشی شده همینه؛ باید . یه و باید بتونی ازش یه چیزي بفهمیاون یه نقاش. خودت بتونی بفهمی
  ".کنه نمی بتونی ازش سر دربیاري وگرنه کار 

ریچارد آن را . آمد به نظر نرم و چسبناك می. تکه چوبی که زِد در کف دستانش غلطانده بود دیگر شبیه چوب نبود
آن را به ریچارد داد، آن هم دیگر مانند یک چوب . کف دستانش غلطاندزِد تکه چوب دیگر را در . در جیبش گذاشت

  .این بار سیاه بود و تقریباًشبیه زغال، ولی محکم بود. نبود

  ".تونی به نقاشی اضافه کنی و اگه مجبور شدي اونو تغییرش بدي با این می": جادوگر گفت

  "چه تغییري بدم؟"

کنم که  ولی من هنوزم فکر می. حاال عجله کن. ت خودت استفاده کنیباید از قضاو. تونم بگم بدون دیدنش نمی"
  "....ما باید

ست، نه هیچ کدوم از  تنها چیزي که مهمه جعبه. تونه بکنه دونیم که دارکن رال چه کارایی می مون می همه. نه زِد"
اونا ". رد به چیس نگاه کردریچا ".و مراقب کیالن. مراقب خودت باش". ریچارد نگاهی عمیق به دوستش انداخت ".ما

و آهسته حرکت نکنید که . تونه از جعبه محافظت کنه مایکل بهتر از اونی که ما تنهایی بتونیم، می. رو به مایکل برسون
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خوام هیچ کدومتون به  اگه نیومدم، نمی". اي به او انداخت ریچارد نگاه جدي خیره ".من خودم میام. منتظر من باشید
  "فهمیدي؟. فقط جعبه رو از اینجا دور کنید .خاطر من برگرده

او راهنمایی مختصري به ریچارد براي پیدا کردن ارتش  ".خورم به جونم قسم می". چیس نگاهی جدي به او کرد
  .وستلند در رنگ شادا کرد

اه حاال دیگه ر. گردم پیشتون نگران نباش، خیلی زود برمی. مراقب سیدین باش". ریچارد به کیالن نگاه کرد
  ".بیفتین

من تا چند . برید، جلو بیفتید". اي کرد با سر به چیس و زِد اشاره. کیالن سیدین را به جادوگر داد. زِد سوار اسبش شد
  ".رسم ي دیگه بهتون می دقیقه

کیالن دو اسب و گرگ . زِد خواست اعتراض کند، ولی کیالن حرفش را قطع کرد و دوباره به او گفت که جلو بیفتد
بعد رویش را به طرف ریچارد   ه کرد که از روي پل به سرعت عبور کردند و در جاده به مسیرشان ادامه دادند،را نگا

  .برگرداند

  "....کنم بزار منم ریچارد، خواهش می". شد نگرانی به وضوح در سیمایش دیده می

  ".نه"

ر میاشک چشمان . کیالن با تکان سرش پذیرفت و افسار اسب ریچارد را به او داد توي سرزمین ". کرد سبزش را پ
  .اش سرازیر شد قطره اشکی از گونه ".مراقب باش. دونی میانه خطرایی هست که تو هیچی ازشون نمی

  ".گردم پیشتون قبل از این که وقت داشته باشی تا دلت برام تنگ بشه، برمی"

  ".نگرانتم"

  ".ولی مشکلی برام پیش نمیاد. دونم می"

نباید این ": کنان گفت کیالن زمزمه. توانست خود را در آنها گم کند او نگریست که ریچارد می کیالن با چشمانی به
  ".کارو بکنم

  .محکم، سریع و از روي نا امیدي و بیچارگی. دستانش را دور گردن ریچارد انداخت و او را بوسید

هاي کیالن  خود چسباند، تماس لب براي یک لحظه هنگامی که ریچارد دستانش را دور او انداخت و محکم او را به
هاي پشت سرش باعث شد نام  ي خفیفی که از لبان کیالن بلند شد و حس انگشتان او در میان مو بر روي لبانش، ناله

  .خودش را فراموش کند
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اش را در رکاب گذاشت و پاي دیگرش را به  ریچارد در گیجی و خیرگی بود، کیالن را تماشا کرد که یک چکمه
  .افسار را کشید و اسبش را نزدیک او آورد. گر زین انداختسمت دی

  ".بهم قول بده. اي بکنی، ریچارد سایفر به خودت جرأت نده که کار احمقانه"

ریچارد به او نگفت که به نظرش، اینکه بگذارد آسیبی به او برسد چیزي بود که بیش از هرچیزي  ".قول میدم"
. از جعبه محافظت کن. گردم پیشت ینکه از شر این طلسم خالص بشم، برمینگران نباش، به محض ا". احمقانه بود

  ".حاال راه بیفت. این چیزیه که اهمیت داره. رال نباید اونو بگیره

ریچارد همانطور که افسار اسبش را گرفته بود، ایستاد و کیالن را تماشا کرد که به تاخت از روي پل عبور کرد و در 
  .ها ناپدید شد دوردست

  ".دوستت دارم، کیالن آمنل": مزمه کنان گفتز

-+ -------------  

ایش، اسب درشت هیکل را بعد از عبور  هاي خاکستري گردنِ اسب قهوه ریچارد با نوازشی دلگرم کننده بر روي لکه
که  دوید و در جاهایی اسب به آسانی می. از پل کوچک از مسیر جاده خارج کرد و آن را به موازات نهر هدایت کرد

هاي روشن از نور آفتاب  تپه. کوبید هاي کم عمق می هایش را در آب گیاهان، مسیرِ کنار نهر را مسدود کرده بودند، سم
شد، ریچارد  همانطور که شیب نهر بیشتر می. که بیشترشان عاري از هر درختی بود، در اطراف نهر قد علَم کرده بودند

ریچارد با نگاهش مراقب . تر بتواند حرکت کند کرد، جایی که اسب راحت می تر هدایت هاي مرتفع اسب را به سمت زمین
  .ها متروك باشند رسید تپه به نظر می. هرکسی بود که او را تعقیب کند، یا از دور تماشایش کند، ولی هیچ کس را ندید

ها، آب را در میان  بهمِ تپه هاي صاف و شبیه هاي سفید مانند گچ در دو طرف نهر، سر بلند کرده بودند و دیواره قله
ي  با نگاهی به اطراف، آن را به یک بوته. ریچارد قبل از اینکه اسب متوقف شود از آن پایین آمده بود. خود گرفته بودند

آمد،  ي شیبدار پایین می درحالی که از حاشیه. هاي سرخش دیگر خشک و چروکیده شده بودند سماق بست که میوه
ر میهایش روي زمین  چکمه تعقیب آن . مسیر رفت و آمد باریکی در میان سراشیبیِ سنگ و خاك بود. خورد سست س

  .ي بلند غاري رساند مسیر ریچارد را به دهانه

هیچ کس . ي شمشیر، اطراف ورودي را بررسی کرد و دنبال نقاش یا هرکس دیگري گشت با دستی بر روي دسته
آنها هر سطحی را پوشانده بودند و در میان . ز نقاشی بر روي دیوارها بوداي در داخل غار پر ا بدون هیچ فاصله. نبود

  .تاریکی ادامه داشتند

ها کوچک بودند و بزرگتر از کف  بعضی. صدها نقاشی وجود داشت، شاید هزاران. ریچارد به شدت نگران شده بود
بیشترشان فقط . به نمایش گذاشته بودي متفاوتی را  هرکدام صحنه. دستش نبودند؛ بعضی بزرگتر بودند، هم قد خودش
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ها به دست  کامالً واضح بود که این نقاشی. یک فرد را در خود داشتند، ولی در تعدادي از آنها افراد متعددي وجود داشت
ي نور  زنی و ترسیم زاویه بعضی به ظرافت ترسیم شده بودند و مملو از جزئیات، با سایه. افراد مختلفی کشیده شده بود

نوشیدند که رویش عکس جمجمه و  هایی می گذاشتند که اعضایی شکسته داشتند یا از جام فرادي را به نمایش میکه ا
هاي دیگري  نقاشی. هایی از محصوالت پژمرده ایستاده بودند هاي ضربدري کشیده شده بود، یا در کنار مزرعه استخوان

هاي آنان نقوشی از مردمی بود که  طرح. در این کار داشتندي افرادي کشیده شده بودند که استعداد کمی  نیز به وسیله
ریچارد حدس . ها نیز به همان شکل مخوف بود هاي این نقاشی ولی صحنه. فقط با چند خط ساده کشیده شده بودند

  .زد که استعداد فرد در نقاشی چندان اهمیتی ندارد، فقط پیام نقاشی بود که اهمیت داشت می

دور افراد . ي افراد مختلفی کشیده شده بودند، اما موضوعی واحد داشتند ا یافت که به وسیلههایی ر ریچارد نقاشی
ها نوعی نقشه کشیده شده بود، ولی اطراف هر کدام یک خط به صورت دایره کشیده شده بود، روي  درون این نقاشی

  .قسمتی از دایره عالمت جمجمه و استخوان ضربدري وجود داشت

  .طلسم نگهدارنده

دانست که نقاشی طلسم خودش به چه  نمی. جا پر از نقاشی بود کرد؟ همه اما چگونه باید مال خودش را پیدا می
همانطور که حرکت . با اضطرابی رو به افزایش دیوارها را جستجو کرد و بیشتر به اعماق تاریکی رفت. شکل است

چشمانش به . نگاه کند تا هیچ یک را از قلم نیندازدکرد به هرکدام  کشید و سعی می کرد دستش را روي تصاویر می می
دانست که  گشت ولی نمی دنبال چیزي آشنا می. ها دلسرد شده بود کردند و از تعداد بیشمار طلسم هر طرف حرکت می

  .دقیقاً دنبال چه چیزي باشد یا کجا را بگردد

کرد که شاید پایانی براي این  استدالل می ریچارد همینطور کارش را تا اعماق بیشتر تاریکی ادامه داد و با خود
ي غار رفت تا از  به سمت دهانه. تر از آن بود که بتوان دید تاریک. ها در انتها باشند ها باشد و شاید آخرین نقاشی نقاشی
  .هاي ساخته از نی که آنجا دیده بود بردارد مشعل

با اضطرابی افزون متوجه شد که در غار . ر نامرئی خورداي به دیوا ي زیادي رفته باشد، با ضربه قبل از اینکه فاصله
  .ها خارج از دسترس بودند مشعل. وقتش در حال اتمام بود. به دام افتاده

. ها را ببیند و هنوز هیچ پایانی بر آنها وجود نداشت توانست طلسم به سختی می. به میان تاریکی دوید و جستجو کرد
  .به ذهنش رسید آمد فکري که قطعاً از آن خوشش نمی

  .سنگ شب. اگر نیاز واقعاً شدیدي باشد

در دستانش به آن نگاه . اش بیرون آورد ي چرمی را از کوله بدون این که وقتی براي هدر دادن داشته باشد، کیسه
توانست  دردسري که نمی. کند کند یا فقط دردسر بیشتر ایجاد می کرد و سعی کرد تصمیم بگیرد که آیا این کمکی می
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هر دفعه مدتی طول کشیده بود تا . اش دیده بود به مواقعی فکر کرد که سنگ شب را خارج از کیسه. آن را کنترل کند
انداخت و  کشید، نگاهی به میان تاریکی می شاید اگر فقط براي مدت کوتاهی آن را بیرون می. اي بیایند موجودات سایه

اي او را پیدا کنند، زمان مورد نیازش را  که موجودات سایه گذاشت، آن وقت قبل از این بعد سنگ را سرجایش می
  .ي خوبیست یا نه دانست که آیا این ایده نمی. داشت

  .اگر نیاز شدیدي وجود داشت

ریچارد زمان را براي نگاه کردن به هر نقاشی تلف نکرد، بلکه به . نور غار را پر کرد. سنگ را کف دستش انداخت
ي چشمش اولین سایه را دید که پدیدار  از گوشه. شوند ل جایی گشت که آنها تمام میسرعت به اعماق رفت و دنبا

  .ریچارد به حرکتش ادامه داد. ي زیادي داشت سایه هنوز فاصله. شد می

در . اش انداخت سنگ را به سرعت در کیسه. رسیدند ها تقریباًداشتند به او می سایه. ها رسید باالخره به انتهاي نقاشی
تنها نور، . چیزي نیامد. نفسش را حبس کرد، چشمانش درشت بودند و انتظار تماس دردناك مرگ را داشتتاریکی 

ها  کرد که بتواند نقاشی درخششی محو با یک روشنایی در وسط بود، ورودي غار، ولی آن نور آن قدر روشنایی ایجاد نمی
  .دانست که دوباره مجبور است سنگ را بیرون بیاورد می. را ببیند

در حالی که . ابتدا با انگشتانش در جیبش جستجو کرد و تکه چوب نرم و چسبناکی را که زِد به او داده بود پیدا کرد
سرش را به اطراف . اي نور او را نابینا کرد براي لحظه. آن را محکم در دستش نگه داشته بود دوباره سنگ را بیرون آورد

  .چرخاند و نگاه کرد

نقاشی . ي قد خودش بود، ولی باقی نقاشی حتی بلندتر از قد ریچارد بود در نقاشی به اندازه مرد. بعد آن را دید
بر روي شمشیري که در دست راست نگه داشته شده بود، . دانست که آن خودش است اي بود، ولی ریچارد می ناشیانه
ده بود، در اطراف مرد درون نقاشی اي شبیه به همانی که کیالن روي زمین کشی نقشه. ي حقیقت نوشته شده بود کلمه
همانجا بود که او به . در یک طرف، خط اطراف آن به سمت کالیسیدرین رفته بود و از مرکز پلِ روي آن گذشته بود. بود

  .آن برخورد کرده بود

به . دشدن هایی را دید که به طرفش دراز می ریچارد نگاهش را باال آورد و دست. زدند ها نامش را صدا می سایه
سرعت سنگ را داخل کیسه انداخت و پشتش را روي نقاشی خودش به دیوار فشرد، به صداي تپش قلبش که در 

ي اطراف خودش را  با ترس متوجه شد که نقاشی بزرگتر از آن بود که بتواند تمام دایره. داد پیچید گوش می گوشش می
دانست که شکاف در کجا خواهد بود یا اینکه چگونه  نمیکرد به هیچوجه  اگر فقط قسمتی از آن را پاك می. پاك کند

  .کاري کند که شکاف در جایی که او در غار بود ایجاد شود

به دیوار نامرئی . آورد نگاه بهتري بیندازد ي بعد که سنگ را بیرون می کمی عقب آمد که خودش را آماده کند تا دفعه
  .او هیچ زمانی نداشت. دیوار تقریباًاطرافش بود .حس کرد که گویی قلبش یک تپش را جا انداخت. خورد
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سنگ را درآورد و بالفاصله شروع به پاك کردن شمشیر کرد، به این امید که این کار هویت او را از بین ببرد و 
ها به طرفش  سایه. یک قدم عقب آمد تا نگاه کند و به دیوار خورد. شدند ها به سختی پاك می خط. طلسم را از او بردارد

  .زدند آمدند، و با صدایی فریبنده نامش را صدا می می

کشید و از حس به دام افتادن تقریباًوحشتزده  سنگ را داخل کیسه انداخت و در تاریکی ایستاد، به سختی نفس می
ه اي استفاد کند از شمشیر براي مبارزه با موجودات سایه تواند در حالی که روي نقاشی کار می دانست که نمی می. بود

دانست که  نمی. ذهنش سرعت گرفت. ها جنگیده بود و این کار تمام نیرو و تمرکزش را نیاز داشت کند؛ او قبالً با سایه
. شناخت طلسم هنوز او را میحتماً  .اي نداشت او شمشیر را پاك کرده بود و این فایده. چه کاري باید انجام دهد

  .زد با نا امیدي نفس نفس می. ط اطرافش نیستدانست که وقت کافی براي پاك کردن تمام خطو می

آمیز  هاي ساخته از نی را داشت جلوتر آمد، لبخندي تملق مردي که یکی از مشعل. چرخید. نوري لرزان دیده شد
  .او جیمز بود، جیمز نقاش. روي صورتش بود

  "کمکی ازم برمیاد؟. اومدم که تماشا کنم. زدم که اینجا پیدات کنم حدس می"

دانست که با وجود دیوار  به عالوه جیمز می. ي او ریچارد فهمید که جیمز تصمیمی بر کمک کردن نداشت هاز خند
  .خندید او به بیچارگی ریچارد می. تواند از شمشیر بر علیهش استفاده کند بینشان ریچارد نمی

دیوار نامرئی به . شی را ببیندداد تا بتواند نقا مشعل نورِ کافی می. ي چشمش انداخت ریچارد نگاهی سریع از گوشه
از این تماس، موجی از دل آشوب و سرگیجه در وجودش سرازیر . داد آورد، او را به سمت دیوار هل می اش فشار می شانه
  .شد شد و یا مسموم می طی چند لحظه کارش تمام بود، له می. فقط یک قدم با دیوار غار فاصله داشت. شد

تکه چوبی . گشت کرد، با دست دیگر در جیبش می درحالی که با یک دست کار می. ریچارد به طرف نقاشی چرخید
  .تواند براي تغییر دادن نقاشی استفاده کند را درآورد که زِد به او گفته بود می

  .اي تو دهنی به جلو خم شد و کار او را نگاه کرد جیمز با خنده

  "کنی؟ داري اونجا چکار می": خنده متوقف شد

  .کرد هیچ جوابی نداد طور که دست راست نقاشی را پاك میریچارد همان

  "!اون کارو نکن". جیمز فریاد کشید

جیمز مشعل را روي زمین انداخت و یک تکه چوب نقاشی از . ریچارد او را نادیده گرفت و به پاك کردن ادامه داد
هاي موي  کرد دسته طور که کار مینقاش با حرکاتی سریع شروع به کشیدن نقاشی کرد، همان. جیب خودش بیرون آورد
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. کشید او داشت یک طلسم دیگر می. او مشغول کشیدن یک آدم بود. خوردند چربش با حرکاتی شالقی به اطراف می
  .دانست که اگر جیمز ابتدا کارش را تمام کند، هیچ شانس مجددي وجود ندارد ریچارد می

  "!اون کارو نکن، ابله": فریاد کشیدکرد  اش را کامل می جیمز همانطور که به سرعت نقاشی

او به سختی جایی براي حرکت دادن . دیوار نامرئی به پشت ریچارد فشار آورد و او را به سمت دیوار غار هل داد
  .ي حقیقت بر روي آن کرده بود جیمز در حال کشیدن یک شمشیر بود و شروع به نوشتن کلمه. دستانش داشت

رداشت و با یک خط، دو طرف مچ دست نقاشی را به هم وصل کرد و یک انتهاي ریچارد چوب نقاشی کشیدنش را ب
  .درست شبیه همانی که جیمز داشت. قطع شده ایجاد کرد

  .وقتی که این کار را تمام کرد، فشارِ بر روي پشتش برداشته شد و احساس تهوع رفت

  .جیمز جیغ کشید

آورد خودش را مانند توپی مچاله  پیچد و همانطور که باال می ریچارد چرخید و او را دید که روي کف غار به خود می
  .بدن ریچارد لرزید و مشعل را برداشت. کند می

  ".....فقط تو رو به دام بندازه....ذاشتم اون تو رو بکشه نمی....من". نگاه ملتمس نقاش به سمت او آمد

  "کی وادارت کرد که این طلسمو روي من بکشی؟"

  "....میري تو به زودي می. 1مورد سیت": زمزمه کنان گفت. ي کوچکی کرد جیمز لبخند شریرانه

  "مورد سیت چیه دیگه؟"

توانست  ریچارد نمی. جیمز مرده بود. ي جیمز خارج شد و چند استخوان شکست ریچارد شنید که هوا با فشار از سینه
  .است متأسفبگوید که 

ناگهان احساس . واست همینجا منتظر بماند تا بفهمدخ دانست که یک مورد سیت چیست، ولی نمی ریچارد نمی
زِد و کیالن هردو به او هشدار داده بودند که چیزهاي زیادي در سرزمین میانه هستند، . پذیر بودن کرد تنهایی و آسیب

ه او از سرزمین میان. دانست شان نمی موجودات جادویی زیادي که خطرناك بودند، موجوداتی که او هیچ چیزي درباره
  .خواست پیش کیالن برگردد فقط می. متنفر بود، از جادو متنفر بود

به خارج از غار و در نور روشن آفتاب دوید و . ریچارد به سمت ورودي غار دوید و در میان راه مشعل را انداخت
دم را اطراف اي از مر درحالی که چشمانش را براي دیدن باریک کرده بود، حلقه. جلوي چشمانش را گرفته و متوقف شد
                                                           

1 Mord-Sith 
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هایشان بود و تبرهاي جنگی  هایی از چرم تیره و زره پوشیده بودند، شمشیرها روي شانه آنها یونیفرم. سربازها. خود دید
  .روي کمربندهاي پهنشان

یک زن با موهاي طالئی روشن و بلند که به صورت یک . در رأسشان، رو به غار، رو به ریچارد، فردي متفاوت بود
زن از گردن تا نوك پا در پوششی چرمی بود که طوري بریده شده بود که مانند . شده از عقب آویزان بود ي بافته دسته

ي زرد رنگ  تنها انحراف آن از رنگ سرخ، یک هالل ماه و ستاره. چرمی به رنگ سرخِ خون. دستکشی او را در برگیرد
همان هالل ماه و ستاره بود، فقط با این تفاوت  ي دیگر مردها هم ریچارد دید که روي سینه. بود که روي شکمش بود

  .کرد زن بدون هیچ احساسی و تنها با نشان بسیار خفیفی از لبخند او را تماشا می. که مال آنها قرمز بود

دانست چه بکند و هیچ سرنخی  ي شمشیر بود، نمی دستش روي دسته. ریچارد با پاهایی باز و به حالت دفاعی ایستاد
ریچارد صداي . چشمان زن تکان کوچکی خوردند و به سمت باال و پشت ریچارد نگاه کردند. فراد نداشتاز قصد این ا

صرّانه از طریق  می. ي پر شیبِ پشت سرش روي زمین پریدند دو مرد را شنید که از دیواره توانست خشم شمشیر را که م
سایید خشم را با  که دندانش را به هم می همانطور. شد، حس کند دستش بر روي قبضه به میان وجودش سرازیر می

  .نهایت شدت نگه داشت

ریچارد صداي فوالدي که از  ".بگیریدش". زن براي مردان پشت سر ریچارد بشکنی زد و بعد به او اشاره کرد
  .شد را شنید غالف کشیده می

  .دیگر تصمیم قطعی شده بود. این تمام چیزي بود که ریچارد نیاز داشت تا بداند

  .ي مرگ رندهآو

اش آزاد  گذاشت که خشم به منتهاي درجه. چرخید شمشیرش در حرکتی قوسی شکل بیرون آمد همانطور که می
ي آنها از خشم خودشان منقبض شده بود و  چانه. نگاهش با نگاه دو مرد تالقی کرد. خشم درونش منفجر شد. شود

  .هاي بر روي دوششان خارج شد شمشیرشان از غالف

. ي بدن و تمام وزن و نیرویش را پشت آن قرار داد در ارتفاع میانه. شیر حقیقت را پایین نگه داشتریچارد شم
خودش را کامالً به . نیازي کشنده. نفرتی کشنده. ریچارد با خشمی کشنده فریاد کشید. شمشیر آنها براي دفاع پایین آمد
نوك شمشیرش در هوا سوت . ن کارش خواهد بوددانست که هرچیزي کمتر از این پایا هوس کشتن واگذار کرد، می

  .کشید

  .ي مرگ آورنده

  .هاي فوالد داغ و خُرد شده در هواي صاف صبحگاهی فوران کرد تکه
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احشاء به . اي که به زمین بخورد هاي رسیده یک برخورد، دو صداي تاپِ خیس و آبدار، مانند هندوانه. دو صداي ناله
  .ي باالیی بدنشان به زمین افتاد و پاها از یک طرف سقوط کرد نیمه. ریخت هاي بلند قرمزي بیرون صورت طناب

ریچارد دوباره خشم را . گذاري کرد هاي خون نشانه شمشیر حرکتش را در چرخش ادامه داد و مسیرش را با رشته
جادو بدون هیچ . خواست ریچارد خون قلب او را می. آن زن به این مردها دستور داده بود. متمرکز کرد، نفرت را، نیاز را

  .زن با یک دست بر روي کمرش ایستاده بود. کشید او هنوز فریاد می. مانعی درونش اوج گرفت

نگاه ریچارد با چشمان او تالقی کرد و تغییري کوچک در مسیر شمشیر ایجاد کرد تا آن هم با چشمان زن تالقی 
نوك شمشیر در . چشمانشان به هم گره خورد. کرد لبخند رو به افزایش زن تنها شدت آتش خشمش را تغذیه. کند

  .نیاز ریچارد براي کشتن فراتر از حد کنترل بود. حرکتش به سمت سرِ زن صفیر کشید

  .ي مرگ آورنده

. ي شمشیر هرگز به زن نرسید تیغه. درد جادوي شمشیر مانند آبشاري از آب یخ بر روي بدنی برهنه با او برخورد کرد
اش کرد، شمشیر با تلق تلقی روي  یچارد را روي زانوانش انداخت، او را از درون شکافت و خمیدهدر حالی که درد ر

  .زمین افتاد

ریچارد را . با دستانی که هنوز بر روي کمرش بود و لبخندي که هنوز روي صورتش بود، زن باالي سرش ایستاد
آتش . رد و خون خودش راه تنفسش را بند میاوردآو زد و خون باال می کرد که با دستانش شکمش را چنگ می تماشا می

ریچارد . گرفت هایش می سوزاند، نفس را از ریه کرد و می درد جادو او را مصرف می. سوخت در هر سانتیمتر از بدنش می
جادو . ردبا نا امیدي تالش کرد تا جادو را تحت کنترل درآورد، سعی کرد تا همانطور که قبالً آموخته بود درد را کنار بگذا

  .با اضطرابی رو به افزایش متوجه شد که دیگر کنترلی بر آن ندارد. داد به خواست او جواب نمی

  .آن زن کنترل داشت

اي به کیالن فکر  براي لحظه. ها افتاد، سعی کرد تا فریاد بکشد، تا نفس بکشد، ولی نتوانست به صورت روي خاك
  .کرد؛ بعد درد حتی آن را هم از او گرفت

اش را پشت گردن او گذاشت و یک آرنجش را  زن یک چکمه. ي اطرافش تکانی نخوردند یک از مردانِ حلقه هیچ
زن به . با دست دیگرش یک مشت از موهاي ریچارد را گرفت و سرِ او را بلند کرد. روي زانوي خودش و به جلو خم شد

  .جلو خم شد و چرم لباسش جیر جیر کرد

ت کنم تا  کردم که مجبورم چندین روز شکنجه اوه، اوه، و حاال اون وقت من فکر می": با صدایی تهدید کننده گفت
خوب، الزم نیست نگران باشی، دالیل . باالخره بتونم اونقدر عصبانیت کنم که از جادوت برعلیه من استفاده کنی

  ".اي براي شکنجه کردنت دارم دیگه
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اي کنترل جادوي شمشیر را به  او به گونه. مرتکب شده ریچارد از میان خشمش متوجه شد که اشتباهی وحشتناك
به خودش گفت که کیالن جایش امن است؛ . دانست که بیش از تمام عمرش در دردسر افتاده ریچارد می. زن داده بود

  .این تنها چیزي بود که اهمیت داشت

  "خواد درد متوقف بشه، حیوون دست آموزم؟ دلت می"

خشمش نسبت به زن، نیازش براي کشتن او، درد را به اعماق بیشتري از وجودش  .این سؤال او را خشمگین کرد
  ".نه": با جمع کردن تمام قدرتش گفت. فرو برد

ولی هر وقت تصمیم گرفتی . از نظر من که مشکلی نداره". هایش را باال انداخت و سر ریچارد را رها کرد زن شانه
از . که باید بکنی اینه که از اون افکار کثیف نسبت به من دست برداري خواي درد جادو متوقف بشه، تنها کاري که می

اگه بخواي حتی یه انگشتت رو هم برعلیه من تکون بدي، جادوي . کنم حاال به بعد من جادوي شمشیرت رو کنترل می
ي  یز خوب دربارهفقط به یه چ. این تنها دردیه که تو کنترلی روش خواهی داشت". لبخندي زد ".گیره شمشیر تو رو می

  .من فکر کن و درد متوقف میشه

اي  تونم درداي دیگه تونم اونو برات به وجود بیارم و می البته منم کنترل درد جادو رو دارم و هر وقت که بخوام می"
 بگو ببینم حیوون عزیزم، تو سعی کردي که از". اخمی کرد ".گیري هم برات ایجاد کنم، همونطور که به زودي یاد می

  "کنی؟ جادوت روي من استفاده کنی چون یه ابله سبک مغزي یا اینکه خودت رو یه آدم خیلی شجاع فرض می

ي جواب  زن فقط آن قدر درد را آزاد کرده بود که به او اجازه. ریچارد نفس نفس زد. درد مقدار بسیار کمی آزاد شد
  .دادن بدهد

  "هستی؟.....کی....تو"

. ش را گرفت و سرش را بلند کرد، سرش را به پهلو چرخاند تا در چشمانش نگاه کندزن دوباره یک مشت از موهای
او . هایش منتشر کرد ي بر روي گردن ریچارد، سوزشی از درد را در میان شانه همانطور که زن به جلو خم شد، چکمه

  .ي زن با اخمی از روي کنجکاوي چین خورد چهره. توانست دستانش را تکان دهد نمی 

  ".شناسن دونی من کی هستم؟ همه توي سرزمین میانه منو می نمیتو "

  ".وِستلندم.....من از"

 ".قراره حسابی خوش بگذره. داشتنی چقدر لذیذ و دوست. اوه، اوه! وِستلند". ابروهاي زن از شادي و لذت بلند شدند
  ".ن یه مورد سیت هستمم. براي تو میشم بانو دنا، حیوون عزیزم. هستم 1من دنا". تر شد لبخندش وسیع

                                                           
1 Denna 
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  ".بکشی......همین االن منو.....تونی می. کیالن کجاست....نمیگم....من بهت"

  "کی؟ کیالن؟"

  ".گیر اعتراف....مادر"

گیر بخوام؟ خود تو، ریچارد سایفر، کسی  گیر، اصالً براي چی من باید یه اعتراف مادر اعتراف": زن با انزجار گفت
زن سرِ او را  ".یکی از دوستات تو رو به اون لو داده. اي نبالش فرستاده، نه کس دیگههستی که ارباب رال منو د

کردم که کار سختی  فکر می. و حاال من تو رو دارم". تر به پایین فشرد اش را محکم تر به باال چرخاند و چکمه محکم
ي اونم  ولی خوب تو درباره. تو بشممن قراره مسؤول تمرین دادن . باشه، ولی تو اصالً کاري نکردي که خوش بگذره

به . پوشه خواد کسی رو تمرین بده قرمز می دونی، یه مورد سیت همیشه وقتی می می. دونی، چون از وستلند هستی نمی
من یه حس خوب دارم که بهم میگه قراره قبل از اینکه تو رو تمرین . خاطر اینه که خونِ تو زیاد خودش رو نشون نده

  ".ت روم بریزهبدم کلی از خون

. اش انداخته و دستش را در مقابل صورت ریچارد گرفت زن سر او را پایین انداخت و تمام وزنش را روي چکمه
اي چرم پوش به رنگ سرخِ  میله. دار بود، حتی انگشتان توانست ببیند که پشت دست دستکش پوشش زره ریچارد می

میله در مقابل چشمان ریچارد به . یی از مچ دستش آویزان شدسانت، با زنجیري مجلل و طال 30خون با طولی حدود 
لبخندي  ".کنم این قسمتی از چیزیه که براي تمرین دادنت استفاده می. این یه آگیل هست". عقب و جلو تاب خورد

  "کنه؟ خواي ببینی چطور کار می کنجکاوي؟ می". نرم به او تحویل داد و یک ابرویش را باال برد

شوك درد باعث شد بلند فریاد بزند، حتی با وجود اینکه اصالً قصد نداشت به زن . به پهلوي او فشار داد دنا، آگیل را
هاي بدنش از درد سوزناك بودنِ آن  تک تک ماهیچه. رضایت ناشی از دیدن اینکه چقدر این کار دردناك بود را بدهد

دنا مقدار بسیار کمی . آن شیء از رویش برداشته شود ذهنش مملو از خواستن این بود که. شیء بر روي بدنش قفل شد
  .اش شکست ریچارد صداي پاقی را شنید و حس کرد که یک دنده. فشار را بیشتر کرد و باعث شد او بلندتر فریاد بزند

ریچارد پوشیده از عرق روي خاك دراز کشیده بود و نفس . دنا آگیل را برداشت؛ خون گرم از پهلویش جاري شد
هاي بدنش را از هم جدا  کرد که درد داشت تک تک ماهیچه حس می. ها از چشمانش جاري بودند زد، اشک نفس می

  .در دهانش خاك بود و خون. کرد می

اش  چهره "».دید ممنونم بانو دنا که به من آموزش می«حاال حیوون عزیزم، بگو ". دنا پوزخندي بیرحمانه به او زد
  ".بگو". تر آمد نزدیک

اش، ریچارد عطشش را براي کشتن دنا متمرکز کرد و تصور کرد که شمشیر سر او را منفجر  توان ذهنیبا تمام 
  ".بمیر، هرزه". کند می



                           

  قانون اول جادوگري: شمشیر حقیقت                     
  کتاب سایت کرم ي کاري از تیم ترجمه                        

  

  

  ۶۶١  

اوه، این یه تصویر ". اي خفیف کرد و چشمانش را تا نیمه بست، از وجد و لذت زبانش را روي لبانش کشید دنا لرزه
تمرین دادن تو . بشی متأسفگیري که جداً از این کارت  ه، به زودي یاد میالبت. ي خیلی لذیذ بود، حیوون عزیزم موذیانه

من از . ترسیدي دونستی حسابی می اگه می. دونی یه مورد سیت چیه خیلی حیف شد که نمی. قراره خیلی خیلی کیف بده
گیر کردنت حتی لذت ولی فکر کنم که غافل". نقصش را نمایان کرد هاي کامل و بی لبخندش دندان ".بردم اون لذت می

  ".بیشتري داشته باشه

  .ریچارد تصویر کشتن او را در ذهنش حفظ کرد تا اینکه بیهوش شد
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  فصل چهل و یکم

  

به صورت روي کفپوش سنگی سردي افتاده بود که با . ذهنش گیج و محو بود. چشمان ریچارد اندگی گشوده شد
ي  مزه. اي نداشتند تا به او بگویند که روز است یا شب نجرهدیوارهاي سنگی هیچ پ. نور لرزان مشعل روشن شده بود

وقتی سعی کرد نفسی . سعی کرد به این فکر کند که ممکن است در چه مکانی باشد و چرا. خون. شوري در دهانش بود
 .جایش کوفته بود همه. کرد تمام بدنش درد می. بکشد که کمی عمیق بود، دردي تیز در پهلویش نفسش را بندآورد

  .گویی یک نفر حسابی با چماق او را زده باشد

بالفاصله درد جادو وادارش کرد . با به یاد آوردن دنا خشمش مشتعل شد. ي آن کابوس در ذهنش تراوش کرد خاطره
خودش . اي از درد سر دهد شوك ناگهانی آن باعث شد زانوانش را روي شکمش جمع کند و ناله. تا نفسش را حبس کند

درد محو . به کیالن فکر کرد، به اینکه کیالن چگونه او را بوسیده بود. ر کرد، دنا را از ذهنش بیرون کردرا از خشم دو
توانست در  نمی. توانست دوباره درد را تحمل کند به سختی سعی کرد تا ذهنش را بر روي کیالن نگه دارد؛ نمی. شد

  .کشید ي کافی درد می برابر آن تاب بیاورد؛ همین اکنون به اندازه

به یاد آورد . گرفت، هیچ شانسی نداشت اگر خشمش را تحت کنترل نمی. بود اي از این وضع می باید به فکر راه چاره
. که چگونه پدرش به او آموخته بود که خشم نادرست است، اینکه چگونه بیشتر عمرش قادر بود تا آن را سرکوب کند

هم یکی از همان  این. تر از محبوس کردن آن است خشم خطرناك ها ظاهر کردن زِد به او گفته بود که بعضی وقت
این فکر . کرد ي کنترل کردن خشمش داشت؛ باید اکنون این کار را می او یک عمر تجربه در زمینه. ها بود وقت
  .اي از امید به او داد باریکه

ه به غالف برگشته بود، چاقویش شمشیرش دوبار. با احتیاط، بدون اینکه زیاد حرکتی بکند، اطرافش را بررسی کرد
سمت چپ . اش کنار دیواري در آن سمت افتاده بود کوله. هنوز در نیام خود بود، سنگ شب هنوز در جیبش بود
کوبید، اما دردش بدتر از جاهاي دیگر بدنش  سرش از درد می. پیراهنش از خونِ خشک شده، سخت و محکم شده بود

  .نبود

او در یک کنج روي یک صندلیِ چوبی لم داده بود و پاهایش را روي هم انداخته . دیدبا کمی چرخاندن سرش دنا را 
اي که در دست دیگرش گرفته بود چیزي را با  اي قرار داشت و از کاسه آرنج سمت راستش روي میز چوبی ساده. بود

  .کرد دنا او را تماشا می. ریخت قاشق در دهانش می

  "افرادت کجان؟". تا چیزي بگویدریچارد فکر کرد که شاید الزم است 
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باالخره کاسه را پایین گذاشت و به جایی روي زمین . دنا براي مدتی به جویدن ادامه داد و همینطور او را تماشا کرد
  .در کنارش اشاره کرد

  ".بیا اینجا وایستا". صدایش آرام و تقریباًمهربان بود

دنا بدون هیچ احساسی او . ر جایی که او اشاره کرده بود بایستدریچارد با سختیِ زیاد روي پایش ایستاد و رفت تا د
اش  دنا ایستاد و با چکمه. ریچارد در سکوت منتظر ماند. کرد را تماشا کرد که همانجا ایستاده بود و از باال به او نگاه می

پشتش را به او کرده و یک دستکش را دنا . ي ریچارد قد بلند بود او تقریباًبه اندازه. صندلی را از سر راه به کناري هل داد
  .از روي میز برداشت، آن را به دست راستش کشیده و انگشتانش را در آن محکم و کیپ کرد

دارِ دستکش لب ریچارد را بر روي  پشت زره. ناگهان چرخید، با پشت دست سیلی محکمی به دهان ریچارد زد
  .دندانش شکاف داد

چشمانش از سوزش . او را فرابگیرد، به جایی زیبا در جنگل هارتلند فکر کرد به سرعت، قبل از اینکه خشم بتواند
  .زخم پر از اشک شد

قبالً بهت گفته بودم؛ باید منو به عنوان . یادت رفت لقب منو درست بگی، حیوون عزیزم". دنا لبخند گرمی به او زد
ي  ان مربیِ تمرین داري؛ بیشتر مورد سیتا به اندازهتو خوش شانسی که منو به عنو. بانو خطاب کنی، یا به عنوان بانو دنا

ولی من نسبت به مرداي خوشتیپ قلب نرم و . کنن احترامی از آگیل استفاده می اونا توي اولین بی. گیرن من آسون نمی
مهربونی دارم، و در ضمن، اگرچه که دستکش تنبیه چندان مؤثري نیست، باید اعتراف کنم که از استفاده ازش لذت 

انگیزه، ولی هیچ جایگزینی براي استفاده از دستاي  آگیل هیجان. ي برخورد رو حس کنم دوست دارم که ضربه. برم می
تر  اندکی به ریچارد اخم کرد، لحن صدایش تندتر و سخت ".دي وجود نداره خودت براي حس کردن کاري که انجام می

  ".دستتو بردار". شد

توانست خون را حس کند  می. شت و هر دو دست را در دوطرفش نگه داشتریچارد دستش را از روي دهانش بردا
ها را از روي  ناگهان به جلو خم شد و مقداري از خون. دنا با رضایت تماشا کرد. چکد اش می که قطره قطره از چانه

  ا خودش را به او فشرد،دن. اش او را به وجد میاورد رسید که مزه به نظر می. ي او لیسید و با چشیدن آن لبخندي زد چانه
ریچارد چشمانش را بسته و . اما اینبار لب ریچارد را در دهانش مکید و آن را گاز گرفت، محکم، روي زخم را گاز گرفت

محکم به هم فشرد، دستانش مشت شده بودند و نفسش را حبس کرد تا اینکه دنا خودش را عقب کشید و با لبخندي 
  .لرزید، ولی تصویر جنگل هارتلند را در ذهنش حفظ کرد ریچارد از درد می. یدها را از روي لب خودش لیس خون

  ".حاال سؤال رو درست تکرار کن. فهمی این فقط یه هشدار مالیم بود، همونطور که به زودي می"
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م ریچارد همانجا تصمیم گرفت که او را بانو دنا خطاب خواهد کرد، و اینکه این لقب براي خودش عبارتی به مفهو
شد،  ي او براي جنگیدن با دنا می این شیوه. احترامی خواهد بود و اینکه هرگز و هیچوقت او را فقط بانو خطاب نکند بی

  .حداقل در ذهن خودش. روش او براي حفظ عزت نفسش

  "افراد شما کجان، بانو دنا؟". ریچارد نفس عمیقی کشید تا صدایش را ثابت و بدون لرزه کند

ي حرف  بیشتر مورد سیتا به کسایی که توي تمرین هستن اجازه. خیلی بهتر شد": ان و لطیف گفتدنا با لحنی مهرب
بیشتر دوست دارم با کارآموزاي خودم . کنم اینطوري خسته کننده میشه زدن یا سؤال پرسیدن نمیدن، ولی من فکر می

من افرادم رو فرستادم ". ریچارد زد لبخندي آرام به ".همونطور که گفتم، تو خوش شانسی که منو داري. حرف بزنم
اونا فقط براي دستگیري استفاده میشن، و براي اینکه دستگیر شده رو نگه دارن تا . دیگه بهشون نیازي ندارم. برن

هیچ کاري نیست که تو بتونی براي . وقتی که از جادوش بر علیه من استفاده کنه؛ اونوقت دیگه به اونا نیازي نیست
  ".هیچی. یا با من بجنگی فرار انجام بدي

  "و چرا من هنوز شمشیر و چاقومو دارم؟"

متوقف کردن دنا . با یک بازویش جلوي مشت دنا به سمت صورتش را گرفت. یادش آمد، ولی خیلی دیر شده بود
  .کشید یروي زمین افتاده و غلط زد، از شدت درد فریاد م. آگیل باال آمده و به شکمش خورد. درد جادو را با خود آورد

با تالش . درد آگیل به آن سرعت محو نشد. ریچارد خشم را سرکوب کرد تا درد جادو را متوقف کند "!پاشو وایستا"
  .و مشقت فراوان روي پاهایش ایستاد

  ".حاال زانو بزن و از من معذرت خواهی کن"

شت و با آن او را به پایین هل اش گذا خواست به سرعت حرکت نکرد، دنا آگیل را روي شانه وقتی آنطور که دنا می
  .بازوي راست ریچارد از درد بیحس و کرخت شد. داد

  ".کنم بانو دنا، منو ببخشید خواهش می"

تو شمشیر و ". ریچارد را تماشا کرد که روي پاهایش ایستاد ".وایستا". دنا باالخره لبخندي زد ".حاال بهتر شد"
. دارن، و شاید یه روزي از اونا براي محافظت از بانوت استفاده کنیچاقوت رو داري چون اونا هیچ خطري براي من ن

هاشون رو نگه دارن تا این بتونه یه یادآوري دائمی براشون باشه که اونا در  آموزم اسلحه ترجیح میدم تا حیووناي دست
  ".برابر من بیچاره و درمونده هستن
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ي شمشیر حق داشت؛ شمشیر جادو  دانست که دنا درباره یریچارد م. دنا پشتش را به او کرده و دستکشش را درآورد
دستانش به طرف . فهمید باید می. کرد که آیا این تنها راه است ولی با خودش فکر می. کرد داشت و دنا آن را کنترل می

  .گلوي دنا دراز شد

. ده و از درد جادو فریاد زدآورد، در حالی که ریچارد روي زانوهایش افتا هایش را درمی دنا همچنان به آرامی دستکش
درد کمتر شد و وقتی که دنا به او گفت تا بایستد، این کار را . با سختی ذهنش را بر روي تصویر جنگل هارتلند آورد

  .کرد

اش نرم شده و لبخند آرامش  چهره "قراره کارو سخت کنی، مگه نه؟". دنا نگاهی از روي کج خلقی به او انداخت
حاال هم داري اشتباه اینکارو انجام . کنه برم وقتی که یه مردي کارو سخت می رف هم لذت میولی از اونط". برگشت
این کاري نیست که . ي من فکر کنی من بهت گفتم که براي متوقف کردن درد باید به یه چیز خوشایند درباره. میدي

یا یه فکر . دم ن هشداریه که بهت میاین آخری. کنی کننده فکر می تو به یه سري درخت خسته. تو داري انجام میدي
  "متوجه شدي؟. ي من بکن تا درد جادو رو متوقف کنی، یا اینکه تمام شب میذارم درد عذابت بده خوشایند درباره

  ".بله، بانو دنا"

فقط یادت باشه، یه چیز خوب . تونی تمرین ببینی و یادبگیري دیدي؟ می. خیلی خوب بود". تر شد لبخند دنا وسیع
دیدم که بیشتر مردا ". ي خود فشرد دنا دست او را گرفت، به چشمانش خیره شده و دست او را به سینه ".ي من ارهدرب

بیشتر به جلو خم شد، هنوز دست او را روي بدن خود  ".کنن به نظر میاد که افکار خوشایندشون رو اینجا متمرکز می
یزي هست که تو بیشتر دوست داري، لطفاً راحت باش و در ولی اگه هر چ". نگه داشته بود و لحن صدایش دلپذیر شد

ریچارد با خود تصمیم گرفت که به این فکر خواهد کرد که موهاي دنا زیبا است و اینکه  ".عوض ذهنتو بفرست اونجا
و آنقدر  درد ناگهان او را به زانو درآورد. این تنها جایی از دنا خواهد بود که ذهنش خواهد رفت تا فکر خوشایندي بکند

. توانست هوایی به داخل بکشد دهانش باز شد، ولی نمی. توانست نفس بکشد فشارش را زیاد کرد که دیگر نمی
  .زد چشمانش برآمده شده بود و داشت از حدقه بیرون می

هر وقت خودت خواستی دردو . تونی همونطوري که بهت دستور میدن عمل کنی حاال بهم نشون بده که می"
  ".لی به اون روشی که من گفتم انجامش بدهمتوقف کن، و

با تمرکز کردن به این فکر کرد که چقدر . شد دید چشمانش تار می. در باالي سرش به دنا نگاه کرد، به موهاي او
درد برداشته شد و از یک پهلو نقش زمین . خودش را وادار کرد تا آن را زیبا ببیند. دنا زیباست 1ي موي به نظرش دسته

  .زد نفس نفس میشده و 

                                                           
١ Braid :يك دسته موي به هم بافته شده. گيسو. 
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این روش ". کرد تا نفسش سرجایش بیاید دستوري که به او داده شده بود را انجام داد و هنوز تقال می ".وایستا"
دي تا درد رو برداري همین  کاري کن که از این به بعد تنها روشی که به خودت جرأت می. درست انجام دادنش بود

  "فهمیدي؟. نتونی برش داري باشه، وگرنه جادو رو تغییر میدم تا اصالً

اون کی . بانو دنا، شما گفتید که یه نفر به من خیانت کرده". کشید هنوز داشت به سختی نفس می ".بله، بانو دنا"
  "بوده؟

  ".یکی از افراد خودت"

  ".بانو دنا. کنن هیچکدوم از دوستاي من همچین کاري نمی"

  "زنم که اونا واقعاً دوستت نیستن، مگه نه؟ حدس میپس ". دنا با نگاهی تحقیرآمیز او را وارسی کرد

  "نه، بانو دنا، ولی اون کی بود؟". ریچارد به زمین خیره شد، بغضی در گلویش بود

تنها . کردن این مطلب اهمیت چندانی داشته باشه که به من بگن ارباب رال فکر نمی". اي باال انداخت دنا شانه
هرچی . تو دیگه هرگز آزاد نمیشی. نی اینه که هیچکس قرار نیست تو رو نجات بدهچیزي که االن براي تو مهمه تا بدو
  ".تر میشه گذره، و تمرینت راحت تر می زودتر اینو یاد بگیري، برات راحت

  "و هدف از تمرین من چیه، بانو دنا؟"

ت دیگه مال خودت نیست، تا بهت یاد بدم که زندگی. تا بهت مفهوم درد رو یاد بدم". ي دنا برگشت لبخند به چهره
تونم به هر روشی که بخوام بهت  من می. هر کاري. تونم هرکاري که بخوام باهاش بکنم اینکه مال منه، و من می

خوام بهت یاد بدم که هر  می. کنه جز من نمی آسیب بزنم و عذابت بدم، تا هر مدتی که بخوام، و هیچکس بهت کمکی 
قراره یاد بگیري که هر کاري من . تونم برات ایجاد کنم ایه که فقط من می لحظه ي بدون دردي که داشته باشی، لحظه

قراره یاد بگیري تا . میگم رو بدون هیچ سؤالی انجام بدي، بدون هیچ مکثی، بدون توجه به اینکه اون دستور چی باشه
  .براي هر چیزي که بدست میاري التماس کنی

برمت یه جاي  تی که به نظر من پیشرفت کافی کرده باشی، اونوقت میبعد از چند روز تمرین توي اینجا، و وق"
دیگه، جایی که مورد سیتاي دیگه هم هستن، و اونجا به تمرین دادنت ادامه میدم تا اینکه کارم تموم بشه، فرقی 

که چقدر  ذارم که بعضی از مورد سیتاي دیگه باهات بازي کنن تا بتونی بفهمی من می. کنه که چقدر طول بکشه نمی
ذارم بعضی از اونا یه مدت  می. بعضیاي دیگه از مردا متنفرن. من نسبتاً از مردا خوشم میاد. خوش شانسی که منو داري

  ".تو رو داشته باشن تا بتونی ببینی که چقدر من واقعاً مالیم و مهربونم

  "خواید؟ می و هدف نهایی از این تمرین دادن چیه، بانو دنا؟ به چه قصدي؟ چی هست که شما"
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ارباب رال خودش . تو یه فرد خاص هستی". برد رسید که دنا حقیقتاً از گفتن این چیزها به او لذت می به نظر می
زنم که چیزي داشته باشه که  حدس می. اون منو احضار کرد". تر شد لبخندش وسیع ".خواسته که تو تمرین داده بشی

کنی  وقتی کارم باهات تموم بشه، التماس می. ي چشماي اون شرمنده کنیذارم که منو تو من نمی. بخواد از تو بپرسه
هرچقدر که . وقتی که کار اون باهات تموم بشه، اونوقت مال من میشی، تا آخر عمر. خواد بهش بگی که هرچیزي می

  ".این عمرت طول بکشه

دانست  می. شم را سرکوب شده نگه داردریچارد ناگزیر بود تا روي موهاي او تمرکز کند، ناگزیر بود مبارزه کند تا خ
. جعبه در امان بود. هاي شمرده شده بداند ي کتاب سایه خواست درباره خواهد چه چیزي را بداند؛ او می که دارکن رال می
در واقع . توانست او را بکشد تا جایی که به او مربوط بود دنا می. هیچ چیز دیگري اهمیت نداشت. کیالن در امان بود

  .کار لطفی به ریچارد بوداین 

آموز خوبی هستی، ممکنه حتی تو رو  اگه ثابت کنی که حیوون دست". دنا دور او قدم زد، سر تا پاي او را ورانداز کرد
صورتش را نزدیک به او آورد و لبخندي  دنا در جلوي او ایستاد،  ".خودم و مرد خودم انتخاب کنم 1به عنوان جفت
من جفتاي زیادي ". هایش را نشان داد لبخندش دندان ".ها مادام العمره بودن با مورد سیتجفت ". خجالتی به او زد

ي  شک دارم که تجربه". نفسی کشید ".ولی چندان هم از دورنماي این قضیه هیجان زده نشو، حیوونکم. داشتم
همشون بعد از مدت . وندنهیچکدوم از افراد دیگه زنده نم. لذتبخشی برات باشه، تازه اگه ازش زنده بیرون بیاي

  ".کوتاهی که جفت من بودن مردن

اگر ریچارد . خواست دارکن رال کتاب را می. کرد این چیزي باشد که بخواهد برایش نگران باشد ریچارد فکر نمی
بیشترین  .کشت، به همان روشی که پدر ریچارد را کشته بود، و گیلر را کرد، دارکن رال او را می راهی براي فرار پیدا نمی
) که آنجا درون خود ریچاد بود(آورد، این بود که مکان کتاب کجاست  ي احشاء ریچارد بدست می چیزي که او از مطالعه

ریچارد فقط امیدوار بود که . و هیچ راهی نبود که با هر مقدار مطالعه از احشاءش بشود متن کتاب را از او بیرون کشید
گاه تعجب و غافلگیري را روي صورت دارکن رال ببیند، وقتی که دارکن رال بفهمد که ي کافی زنده بماند تا ن به اندازه

  .اشتباهی مرگبار کرده

رده به حساب میامد. اي در کار نبود جعبه. کتابی در کار نبود رد ماین تنها چیزي بود که اهمیت . دارکن رال یک م
  .داشت

                                                           
١ Mate :ي  اما كلمه. شود ي جفت فقط براي حيوانات استفاده مي زيرا در فارسي كلمه. ي جفت تعبير مناسبي در فارسي نيست در اينجا كلمه

mate اينجا در متن اصلي نويسنده مخصوصاً از الفاظ همسر و شوهر استفاده نكرده تا اين . شود گليسي براي موارد انساني نيز استفاده ميدر ان
و را نشان دهد كه ازدواج با موجوداتي به نام مورد سيت براساس انتخاب و اصول انساني نيست، بلكه بيشتر رفتاري حيواني و خارج از كنترل 

  .كنيم تا تفاوت آن را با همسر و شوهر حفظ كنيم بنابراين ما نيز در ترجمه به ناچار از لفظ جفت استفاده مي. د استاختيار فر
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دارکن رال قوانین . کند تصمیم گرفت که آن را باور نمیبراي این سؤال هم که آیا مورد خیانت قرار گرفته، 
اولین . کرد تا ریچارد را از احتمال این امر بترساند می کرد، سعی  دانست و داشت از قانون اول استفاده می جادوگري را می

کیالن را  او زِد و چیس و. خورد ریچارد تصمیم گرفت که با قانون اول جادوگري فریب نمی. قدم براي باور کردن
  .کرد دارکن رال را بیشتر از دوستانش باور نمی. شناخت می

  "راستی، از کجا شمشیر حقیقتو بدست آوردي؟"

  ".بانو دنا. از آخرین مردي که اونو داشت خریدم". ریچارد مستقیم به چشمان او نگاه کرد

  "جدي؟ مجبور شدي براش چه چیزي بپردازي؟"

به نظر میاد که عالوه بر اون به قیمت آزادیم . هر چیزي که داشتم". حفظ کرد ریچارد همچنان ارتباط چشمانش را
  ".هم تموم شد، و احتماالً جونم

دونی چرا ارباب رال منو انتخاب  می. من عاشق اینم که یه مرد با جرأت رو بشکنم. واقعاً که جیگر داري". دنا خندید
  "کرد؟

  ".نه، بانو دنا"

ي بعضی از مورد سیتاي دیگه سنگدل نباشم، ولی  ممکنه به اندازه. یچوقت نرم نمیشمچون من تسلیم ناپذیرم، ه"
بیش از هر چیزي توي زندگی عاشق اینم که حیووناي . برم بیشتر از هر کدومشون از شکستن یه مرد لذت می

من تسلیم نمیشم، ". دیک ابرویش را قوس داده و لبخند ز ".زندگیم به اینه که اینکارو بکنم. آموزمو شکنجه بدم دست
  ".هرگز. من از اینکار خسته نمیشم و نرم و مالیم نمیشم

  ".کنم، بانو دنا، که تو دستاي بهترین فرد هستم من افتخار می"

دنا آگیل را روي بریدگی لب او گذاشت و همانجا نگه داشت تا وقتی که ریچارد روي زانوهایش افتاده بود و اشک از 
آگیل را برداشته و با زانو به دهان  ".شنوم اي بود که هرگز ازت می آخرین حرف گستاخانه این". چشمانش جاري بود

قبل از اینکه ریچارد از هوش برود، دنا آن را . آگیل را روي شکمش فشرد. ریچارد کوبید و او را از پشت نقش زمین کرد
  "چه حرفی براي گفتن داري؟". عقب کشید

  ".منو ببخشین": بیشترین سختی و مشقت ممکن گفتبا  "کنم، بانو دنا، خواهش می"

  ".وقتشه که تمرینتو شروع کنیم. خیلی خوب، بلند شو"

  "!همین حاال. اینجا وایستا". به جایی روي زمین اشاره کرد. دنا به کنار میز رفته و چیزي را برداشت
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در محل . داد ست کند؛ درد اجازه نمیتوانست خود را را نمی. ریچارد با نهایت سرعتی که در توانش بود حرکت کرد
دنا چیزي را به دست او داد که زنجیر نازکی به آن . ریخت کشید و عرق می مشخص شده ایستاد، به سختی نفس می

آن چیز یک گردنبند ساخته شده از چرم بود، یک قالده، درست به رنگ همانی که دنا خود بر گردنش . متصل بود
  .داشت

  ".اینو گردنت کن". و خوشایندش را از دست داد صداي دنا لحن دلپذیر

کند تا از  کم به این باور رسیده بود که هر کاري می متوجه شد که کم. ریچارد در شرایطی نبود که سؤالی بپرسد
اي فلزي  انتهاي آن حلقه. دنا زنجیر را برداشت. قالب قالده را دور گردنش محکم کرد. تماس آگیل جلوگیري کند

  .اي در پشتی صندلی انداخت نا آن را روي تیرچهداشت که د

م  وقتی که من این زنجیرو جایی بذارم، خواسته. کنه ي من تنبیه می جادو تو رو بابت انجام کاري مخالف خواسته"
 ".تونی اونو از جاش برداري خوام یاد بگیري که به هیچ نحوي نمی می. اینه که اونجا بمونه تا وقتی که خودم برش دارم

اگه نهایت . خوام که نهایت تالشتو بکنی تا به درگاه برسی توي یه ساعت آینده می". دنا به در اشاره کرد که باز بود
آگیل را به پهلوي گردنش گذاشت تا اینکه  ".کنم تالشتو نکنی، توي باقی مونده از یه ساعت این کارو باهات می

دنا آن را عقب . کرد که این کار را متوقف کند زد و التماس می د میریچارد روي زانوانش افتاده بود و از شدت درد فریا
  .کشیده و به او گفت که شروع کند، بعد رفت تا با دستانی به بغل زده به یک دیوار تکیه دهد

قبل از اینکه بتواند حتی . اولین کاري که ریچارد کرد این بود که به سادگی سعی کند تا به سمت در قدم بردارد
زنجیر را دنبال خود بکشد، درد پاهایش را خم کرد و تنها وقتی درد متوقف شد که ریچارد به سرعت به سمت  مقداري

  .صندلی برگشت

درد جادو بازوانش را منقبض و جمع کرد تا اینکه از شدت تالش . ي فلزي دراز کرد ریچارد دستش را به طرف حلقه
سعی کرد از پشت به صندلی نزدیک شود . از صورتش جاري بود عرق. لرزید براي دراز کردن دستانش به سمت آن می

در مقابل درد . و بعد بچرخد، اما قبل از اینکه انگشتانش بتواند زنجیر را لمس کند، درد دوباره او را روي زمین انداخت
شد که روي زمین  مقاومت کرد و تقال کرد تا به صندلی برسد، ولی نتوانست با وجود درد به آنجا برسد، این تقال باعث

وقتی که تمام شد، با یک دست خودش را ایستاده نگه داشت و درحالی که با دست دیگر . افتاده و خون باال بیاورد
ي چشمش دنا را دید که دستانش را از هم باز  از گوشه. چکیدند ها از صورتش می لرزید، اشک شکمش را گرفته و می
  .راه افتاد ریچارد دوباره به. کرده و راست ایستاد

شمشیر را کشید، با این فکر که با . کرد باید به چیز دیگري فکر می. داد به وضوح عملی نبود کاري که او انجام می
درد . ي شمشیر زنجیر را لمس کند اي کوتاه، و با تالشی بسیار زیاد، توانست با تیغه براي لحظه. آن زنجیر را بلند کند

  .تنها با برگرداندن شمشیر به غالفش قادر شد درد را متوقف کند. باعث شد که شمشیر را بیندازد
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روي زمین دراز کشید و قبل از آنکه درد بتواند او را فلج کند با حرکتی سریع لگدي به . فکري به ذهنش رسید
  .تیرچه افتاد زنجیر از روي. صندلی روي زمین لغزید و به میز خورده و افتاد. صندلی زده و آن را از زیر زنجیر حرکت داد

ي  حاال که زنجیر از روي صندلی افتاده بود، درد اوج گرفته و به مرحله. پیروزي تنها کسري از ثانیه دوام آورد
کشید و به  ها پنجه می با تمام توانش روي سنگ. گلویش بند آمد و روي زمین تقال کرد تا نفس بکشد. جدیدي رسید

حس . کرد تا اینکه از شدت درد نابینا شده بود رد تنها درد را بیشتر میک هر سانتیمتري که حرکت می. رفت جلو می
دانست  نمی. تنها توانسته بود حدود نیم متر حرکت کند. کرد که گویی چشمانش بر روي سرش منفجر شده باشند می 

  .گرفت گذاشت که حرکت کند و جلوي فکر کردنش را می چکار کند؛ درد نمی

متوجه شد که در حال گریه کردن است  ".لطفا کمکم کنید. لطفا بانو دنا، کمکم کنید": دبا تمام نیرویش زمزمه کر
  .خواست که زنجیر روي صندلی برگردد تا درد متوقف شود فقط می. اما اهمیتی نداد

دنا خم شد و صندلی را برداشت، آن را صاف کرده و حلقه را . هاي دنا را شنید که به سمت او میامد صداي چکمه
  .توانست جلوي گریه کردنش را بگیرد غلطید نمی دردش برداشته شد، ولی درحالی که به پشت می. جایش گذاشتسر

این فقط پونزده دقیقه بود، ولی از اونجایی که ". دنا درحالی که دستانش را به کمرش زده بود باالي سر او ایستاد
 ".عدي که مجبور بشم بیام کمکت، میشه دو ساعتي ب دفعه. مجبور شدم بیام کمکت، یه ساعت از اول شروع میشه

  "فهمیدي؟". خم شد و آگیل را روي شکم او فشار داده و باعث شد درد درونش منفجر شود

ترسید که اگر آن را  ترسید که راهی براي فرار وجود داشته باشد و می او می ".بله، بانو دنا": ریچارد با فریاد گفت
اگر هم راهی وجود داشت، او تا پایان یک ساعت . ترسید که تالشی نکند اهد افتاد، و میپیدا کند چه اتفاقی برایش خو

  .آن را نیافته بود

کنی حاال فهمیدي؟  فکر می". کرد دنا آمد و باالي سرش ایستاد در حالی که او روي چهار دست و پا استراحت می
  "افته؟ فهمیدي که اگه سعی کنی تا فرار کنی چه اتفاقی می

ناامیدي و بیچارگی او را در . هیچ راهی برایش نبود که هرگز بتواند فرار کند. و او واقعاً فهمیده بود ".بانو دنا بله"
به چاقوي روي کمربندش فکر . خواست بمیرد دلش می. اش کند کرد که ممکن است ناامیدي خفه برگرفت، حس می

  .کرد

اگه به این فکر بیفتی که بخواي خدمت ": باشد به نرمی گفتدنا چنانکه گویی ذهن او را خوانده  ".پاشو وایستا"
جادو مانع از این کار میشه، درست همونطور . خودت به عنوان حیوون خونگی منو خاتمه بدي، بهتره تجدید نظر کنی

. ک زدریچارد با بیحسی به او نگاه کرده و چند بار پل ".که مانع از این میشه که زنجیر رو از جایی که هست برداري
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تا وقتی که من انتخاب کنم تا   تو مال من هستی،. هیچ راهی براي تو نیست که از من فرار کنی، حتی از طریق مرگ"
  ".بذارم زنده باشی

  ".کشه دارکن رال منو می. بانو دنا  کشه، خیلی طول نمی"

چیزي . خواد رو بهش بگی می ولی حتی اگه این کارو بکنه، فقط بعد از این خواهد بود که تو اونچیزي که. شاید"
خوام رو بدون هیچ مکثی انجام  خوام اینه که تو به سؤاالي اون جواب بدي و تو قراره چیزي که من می که من می

دونی که من چقدر  ممکنه االن این باورت نشه، ولی اصالً نمی". اي دنا مانند فوالد سخت بودند چشمان قهوه ".بدي
ردي شکست نخوردم. دم خوب آدما رو تمرین می ممکنه فکر کنی که تو اولین نفر هستی، . من تا حاال توي شکستن م
  ".کنی که کاري کنی تا منو راضی و خوشحال کنی ولی به زودي التماس می

. دهد دانست که تقریباًهرکاري را که او بگوید انجام می اولین روز با دنا تمام نشده بود و ریچارد به همین زودي می
رف اراده کردن خودش را همانجا بکشد، این  اگر ریچارد می. ها فرصت داشت تا او را تمرین بدهد هدنا هفت توانست با ص

گوید؛ هیچ کاري نبود که او بتواند براي متوقف کردن  دانست دنا درست می بدترین چیز این بود که می. کرد کار را می
اي عطوفت داشته  کرد که او ذره طوفت او بود و ریچارد فکر نمیهمه چیزِ ریچارد وابسته به لطف و ع. دنا انجام دهد

  .باشد

لبخند خوشایند دنا باعث شد تا ریچارد نیاز پیدا کند که به زیبایی دسته  ".کنم حرفتونو باور می. فهمم، بانو دنا می"
  .ي او فکر کند ي بافته شده مو

ر روي صورت ریچارد و اینکه با اینحال او شروع به باز ي متعجب ب با دیدن چهره ".حاال پیرهنت رو دربیار. خوبه"
وقتشه که بهت ". دنا آگیل را جلوي چشمان او نگه داشت. تر شد هاي پیراهنش کرد، لبخند دنا وسیع کردن دکمه

اگه بذاري پیرهنت تنت بمونه، پر از خون میشه و من دیگه . تونه انجام بده رو یاد بدم ي کارایی که آگیل می همه
  ".پوشم این رنگیه قراره ببینی که چرا لباسی که من می. تونم یه جاي تازه روي تنت پیدا کنم ینم

ولی بانو دنا، مگه من چه ". کشید و مضطرب و وحشتزده بود به سختی نفس می. ریچارد پیراهنش را از عقب درآورد
  "اشتباهی کردم؟

ریچارد با  "دونی؟ اوه، مگه نمی". او گذاشتدنا با نگرانی تمسخرآمیزي یک دستش را روي یک طرف صورت 
. تو گذاشتی که یه مورد سیت دستگیرت کنه". تکان دادن سرش جواب منفی داد و بغضی را که در گلویش بود فرو داد

تا اونجایی که پیش رفتی خیلی با . تونستی اینکارو بکنی به نظرم تو می. کشتی ي افراد منو با شمشیرت می باید همه
پذیر  کردي تا منو بکشی، وقتی که من آسیب بعدش باید از چاقو یا دستاي خالیت استفاده می. با شکوه بوديابهت و 

دادي که کنترل جادو رو ازت  نباید هرگز به من این فرصتو می. بودم، قبل از اینکه کنترلی روي جادوت داشته باشم
  ".ه کنیکردي تا اونو بر علیه من استفاد نباید هرگز سعی می. بگیرم
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  "ولی چرا باید حاال از آگیل روي من استفاده کنید؟"

تونم هرکاري دلم بخواد بکنم و تو هیچ راهی نداري  یاد بگیري که من می. خوام یاد بگیري چون می". دنا خندید
ط بخاطر اینه اي و اگه از هر زمانی بدون وجود درد لذت ببري، فق تو باید یاد بگیري که کامالً بیچاره. که جلوشو بگیري

به طرف میز رفت و با دستبندي که زنجیري طوالنی . لبخند صورتش را ترك کرد ".نه تو. که من اینطور انتخاب کردم
قراره که این . تو چپ و راست میفتی زمین. کنه حاال، تو یه مشکلی داري که منو اذیت می". به آن متصل بود بازگشت

  ".اینو دستت کن. مشکلو برطرف کنیم

هاي لرزانش  هاي آهنی را به یکی از مچ ریچارد درحالی که هر کدام از حلقه. ا آن را به سمتش پرتاب کرددن
دنا زنجیر را کشیده و از روي یکی از تیرهاي سقف رد کرد و ریچارد را . بست، تقال کرد تا تنفسش را کنترل کند می

  .یر را به یک چنگک آهنی قالب کنددنا روي صندلی ایستاد تا زنج. وادار کرد تا زیر آن بایستد

ریچارد مجبور بود تا روي نوك انگشتانش بایستد و خودش را باال بکشد تا  ".رسه هنوز نمی. خودتو بکش باال"
حاال دیگه با زمین افتادنت مشکلی نخواهیم ". لبخندي زد ".اینم از این. بفرما". اینکه دنا توانست آن را قالب کند

  ".داشت

هاي آهنی بخاطر وزن خودش در  کرد تا وحشتش را کنترل کند، حلقه زنجیر آویزان شده بود، تالش میریچارد از 
دانست که تا قبل از این هیچ راهی وجود نداشته تا جلوي دنا را بگیرد، ولی این حالت فرق  می. رفتند مچ دستش فرو می

شد بیش از پیش از این مطلب آگاه شود که  اعث میکرد، ب اش را دو چندان می این حالت بیچارگی و ناتوانی. کرد می
هایش را به دستش کرد، چند بار دور او راه رفت، آگیل را روي  دنا دستکش. هیچ راهی براي مقابله و دفاع وجود ندارد

  .کرد تر می زد و تشویش و اضطراب ریچارد را طوالنی دست خودش می

اي را پرداخت کرده بود که برایش  رال کشته شده بود، هزینه ریچارد اگر در راه تالش براي متوقف کردن دارکن
ي افتخارِ مقابله به مثل و مبارزه  حتی به او اجازه. مرگ زنده. این مرگ بدون مردن بود. این چیز دیگري بود. آماده بود
دنا فقط این . نشان دهد کند؛ دیگر نیازي نداشت تا دنا آن را به او دانست که آگیل چه حسی ایجاد می می. شد داده نمی
  .تا او را بشکند. کرد تا غرور او را از بین ببرد، بزرگی و عزت نفسش را از بین ببرد کار را می

هر تماس آن مانند خنجري بود که تا اعماقش . رفت، آگیل را به سینه و پشتش زد دنا همانطور که دور او راه می
دانست که دنا هنوز حتی واقعاً  د بزند و در زنجیر به خود بپیچد؛ و میشد از درد فریا هر تماس باعث می. رفت فرو می

از روي درماندگی و . روز اول هنوز تمام نشده بود و هنوز روزهاي زیادي در پیش رو بود. کارش را شروع نکرده
  .اش گریست بیچارگی

نده، آن را در ذهن خود مجسم اش را، به عنوان یک موجود ز ریچارد عزت نفس خود را تصور کرد، کرامت و بزرگی
عزت نفس و شخصیتش را . اتاقی که درمقابل هرکسی غیرقابل نفوذ بود، درمقابل هر آسیبی. اتاقی را مجسم کرد. کرد
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. فقط خودش. نه دنا و نه دارکن رال. هیچ کس کلیدي براي آن در نخواهد داشت. در آن اتاق گذاشت و در را قفل کرد
. ها ادامه داشته باشد، بدون وجود عزت و افتخارش کرد، تا وقتی که مصیبت د تحمل میاو هرچه را که پیش میام

شد، حتی اگر فقط بعد از  کرد و دوباره خودش می داد و یک روز آن در را باز می هرکاري را که مجبور بود انجام می
  .یافت یک روز این پایان می .ولی نه براي همیشه. فعالً. شد ي دنا می ولی فعالً به عنوان برده. مرگش باشد

. اش بسوزد و تیر بکشد آنقدر محکم که لب شکاف خورده. دنا صورت او را در دو دستش گرفت و او را بوسید، محکم
صورتش را از . آورد، بیشتر از آن لذت برده بود رسید دنا وقتی مطمئن شده بود که بوسه ریچارد را به درد می به نظر می

اي شروع کنیم،  آماده": نجوا کنان گفت. داشت، چشمانش از خوشی و لذت درشت شده بودروي صورت ریچارد بر
  "حیوونکم؟

  ".اینکارو نکنید. کنم، بانو دنا خواهش می": ریچارد به آهستگی گفت

  ".خواستم بشنوم همینو می". تر شد لبخند دنا وسیع

د، اینکه چگونه اگر آن را به نرمی روي بدن تواند انجام ده دنا شروع کرد به نشان دادن کارهایی که آگیل می
ها پر از خون  تر فشار دهد، تاول کرد و اینکه چگونه اگر آن را کمی بیش هایی پر آب ایجاد می ریچارد بکشد، تاول

توانست مایع گرمی را روي پوست پوشیده از  داد، ریچارد می وقتی که دنا آن را مستقیم به بدن فشار می. شدند می
هایش از محکم به  دندان. توانست دقیقاً همین درد را بدون ایجاد اثري بوجود آورد در ضمن دنا می. س کندعرقش ح

کرد تا اینکه ریچارد خودش را شل کند  ایستاد، صبر می گاهی اوقات دنا پشت سر او می. هم فشرده شدن درد گرفته بود
کرد تا چشمانش را ببندد و آنها را  شد، او را وادار می ها خسته میوقتی که دنا از این کار. چسباند و بعد آگیل را به او می

  .اش بکشد بسته نگه دارد تا خود دنا دور او قدم بزند و آگیل را به بدن او فشار دهد یا آن را روي سینه

ا شد تا کاري کند که ریچارد فکر کند آگیل درحال آمدن است و خودش ر خندید وقتیکه موفق می دنا به شدت می
اي  ي مستقیمِ خاص باعث شد چشمانش باز و گشاد شوند و به دنا بهانه یک ضربه. براي آن منقبض کند و بعد آن نیاید
دنا او را وادار کرد براي معذرت خواهی از اینکه چشمانش را بدون اینکه به او گفته . بدهد تا از دستکش استفاده کند

. بریدند، خونریزي داشت خراشیدند و می هایی که آنها را می دستبند مچ دستانش بخاطر. شود باز کرده، التماس کند
  .هایش بردارد امکان نداشت که وزنش را از روي دست

دنا با پوزخندي روي . عصبانیتش فقط یکبار از کنترلش خارج شد، وقتی که دنا آگیل را در گودي زیر بغلش فشار داد
از آنجا که گذاشتن آگیل . کرد به موهاي او فکر کند پیچید و سعی می می لبش ایستاد و ریچارد را تماشا کرد که به خود

در آنجا باعث شده بود کنترل خشمش را از دست بدهد، دنا براي مدتی طوالنی روي همان محل تمرکز کرد، ولی 
، دنا اینکار را برایش از آنجا که ریچارد باعث نشد تا درد جادو مجدداً ایجاد شود. ریچارد دیگر آن اشتباه را تکرار نکرد

او . توانست آن را متوقف کند کرد نمی کرد، فقط با این تفاوت که وقتی او اینکار را کرد، ریچارد هر چقدر هم تالش می
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کرد که نفس  ایستاد و او را تماشا می گاهی دنا در مقابلش می. مجبور بود به دنا التماس کند تا اینکار را برایش بکند
ي ریچارد را محکم در آغوش گرفت، خود را فشار داد، سفتیِ چرم  بار دنا خودش را به او فشرد، سینه چند. زند نفس می
  .شد مجدداً از درد شعله بکشد شد تا هر جراحتی که به آن فشرده می باعث می

د، گویی ها متوجه هیچ چیزي جز درد نبو بیشتر وقت. ریچارد اصالً نفهمید که این شکنجه چه مدت ادامه پیدا کرد
دانست که هرچیزي دنا بگوید انجام  فقط متوجه بود که گاهی اوقات می. درد موجودي زنده باشد که آنجا همراه اوست

رف نگاه کردن . نگاهش را از آگیل برگرداند. دهد، هر چیزي که باشد، فقط اگر که دنا آزار دادن او را متوقف کند می ص
ي خودش درست گفته بود؛ او هرگز از کاري که انجام  دنا درباره. شودشد اشک در چشمانش جمع  به آن باعث می

کند، او  ي خود می رسید که اینکار دائماً او را جذب و شیفته به نظر می. رفت اش سر نمی شد یا حوصله داد خسته نمی می
کند، مواقعی بود  خوشحال می رسید دنا را بیش از آزار دادن او تنها چیزي که به نظر می. دارد را سرگرم و راضی نگه می

تر کند، ولی  کرد تا او را خوشحال ریچارد بازهم التماس می. کرد تا دست از کارش بردارد که ریچارد به او التماس می
  .خود نفس کشیدن تقریباًبیش از حد توانش بود. بیشتر مواقع قادر به حرف زدن نبود

به نظرش رسید که دنا . گفت ارد، و شل و آویزان شده و هذیان میهایش برد دیگر تالش نکرد تا فشار را از روي مچ
کرد که  براي مدتی کارش را متوقف کرده، ولی بدنش به قدري از کاري که تا همین االن دنا با او کرده بود درد می

آنها شد  رفت باعث می هایش می کرد؛ عرقی که به داخل زخم عرق در چشمانش او را کور می. اصالً مطمئن نبود
  .بسوزند

دانست به  ریچارد خودش را براي چیزي که می. وقتی که کمی ذهنش صاف شد، دنا برگشت و پشت سر او راه رفت
  .در عوض دنا یک مشت از موهایش را گرفت و سرش را به عقب کشید. زودي میاید منقبض کرد

دم که من واقعاً چه بانوي مهربونی خوام بهت نشون ب می. خوام یه چیز جدید بهت نشون بدم حاال حیوونکم، می"
سر ریچارد را محکم به عقب کشید تا اینکه درد باعث شد تا عضالت گردنش را منقبض کند تا در مقابل فشار  ".هستم

  ".دارم درمقابل من مقاومت نکن، وگرنه اینو برنمی". دنا آگیل را روي گلویش گذاشت. مقاومت کند

  .خواهد محکم بکشد نش را شل کرد و به دنا اجازه داد تا هر چقدر میشد؛ عضالت گرد خون وارد دهانش می

ریچارد تقریباًاز  ".خوام آگیل رو بذارم توي گوش راستت می. آموزم، خوب و با دقت گوش کن ي دست حاال توله"
. متوقف کندتر کشید تا ریچارد هق هق کردنش را  اي سر او را عقب دنا با ضربه. ترس گلویش گرفته و نفسش بند آمد

ولی تو باید دقیقاً همون کاري رو بکنی . خیلی بیشتر درد میاره. کنه اي فرق می این با گذاشتن آگیل توي هرجاي دیگه"
قبالً، وقتی که من یه ": دهانش درست کنار گوش ریچارد بود؛ مانند عاشقی در گوش او نجوا کرد ".که من میگم

اون مرد جیغی . ذاشتیم هردو با هم همزمان آگیل رو توي گوش یه مرد میما   خواهر مورد سیت همراه خودم داشتم،
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. کنه صداي اون جیغ اونقدر کیف میده که آدمو از خود بیخود می. ش نبود کشید که شبیه هیچکدوم از فریاداي دیگه می
  .لرزه حتی با فکر کردن بهش هم تنم می

شدیم که دوتا آگیل رو به اون شکل همزمان استفاده کنیم ما هیچوقت موفق ن. کشه ولی در ضمن این کار اونو می"
ردن چندین بار تالش کردیم، ولی همیشه اونا می. بدون اینکه طرف رو بکشیم برو متشکر باش که من بانوي تو . م

  ".کنن اي هستن که هنوزم تالش می هستم؛ مورد سیتاي دیگه

خواست که دنا آن کاري  کند، ولی نمی چه چیزي تشکر میریچارد درست مطمئن نبود که براي  ".ممنونم بانو دنا"
  .که قصد انجامش را دارد انجام دهد

کنم، نباید  وقتی که این کارو می". لحن صدایش دوباره نرم شد "حواستو جمع کن،": دنا با خشونت زمزمه کرد
هاي  ولی باعث ایجاد نقص کشه، تو رو نمی. کنه اگه تکون بخوري، یه چیزایی رو توي تو خراب می. تکون بخوري

بعضی مردایی که تکون خوردن کور شدن، بعضیا دیگه نتونستن اعضاي یه طرف بدنشون رو . شه غیرقابل جبرانی می
ي کسایی که تکون خوردن یه چیزي خراب  ولی توي همه. تکون بدن، بعضیا دیگه نتونستن حرف بزنن یا راه برن

گن که  تر هستن به حیووناشون نمی مورد سیتایی که از من سنگدل. بدي ت رو انجام خوام که خوب وظیفه می. شده
با . کنی سنگدل نیستم حاال دیدي؟ من اونقدر که تو فکر می. حرکت نکنن، اونا بدون هشدار دادن کارشونو انجام میدن

با اینکه من . رناینحال فقط تعداد کمی از مردایی که من اینکارو باهاشون کردم تونستن آروم بمونن و تکون نخو
  ".بهشون هشدار داده بودم بازم اونا تکون خوردن و بعد معیوب باقی موندن

کنم اینکارو نکنید،  خواهش می  کنم بانو دنا، خواهش می". توانست جلوي گریه کردنش را بگیرد ریچارد نمی
  ".کنم خواهش می

ولی من ". داخل گوش او کرده و آن را بوسیددنا زبان خیسش را . توانست نفس ناشی از لبخند دنا را حس کند می
  ".یادت نره، تکون نخور، حرکت نکن. خواد، حیوونکم دلم اینطوري می

حس کرد که گویی . توانست او را براي این آماده کند هایش را محکم به هم فشرد، ولی هیچ چیز نمی ریچارد دندان
تمام مفهوم . هایش در کف دستانش فرو رفتند ناخن. شدسرش تبدیل به شیشه شده، بعد شکسته و هزاران تکه شده با

رد شد و از بین رفت تک تک . در بیابانی از درد بود، بدون هیچ آغازي و بدون هیچ پایانی. زمان به همراه دیگر چیزها خُ
آنجا  دانست که دنا چه مدت آگیل را در اصالً نمی. آور، سوخت و خشکید اعصاب بدنش با دردي تیز، با سوزشی عذاب

  .نگه داشت، ولی هنگامی که دنا آن را برداشت، فریادهایش از دیوارهاي سنگی منعکس شد

واقعاً فریاد لذت بخشی ": وقتی که باالخره شل و آویزان شد، دنا گوش او را بوسید و با اشتیاق در آن زمزمه کرد
کارتو خوب انجام . قبل از مرگ کشیده میشه البته به جز فریادي که. تاحاال فریاد بهتري نشنیده بودم. بود، حیوونکم
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اي  آماده". دنا گردن او را به نرمی بوسید و بعد دوباره گوشش را بوسید ".دادي، حیوونکم، یه سانت هم تکون نخوردي
  "اونطرفو امتحان کنیم؟

رفت سرش را  دنا همانطور که به طرف دیگر او می. توانست حتی گریه کند نمی. ریچارد در دستبند شل و سست شد
  .تر به عقب کشید محکم

کرد که  فکر نمی. وقتی که باالخره کارش با او تمام شده بود و زنجیر را از چنگک باز کرد، ریچارد نقش زمین شد
قادر به حرکت کردن باشد، ولی وقتی دنا با آگیل به او اشاره کرد که بلند شود، تنها نگاه کردن به آگیل باعث شد تا 

  .انجام دهد دستور دنا را

من میرم که یکم ". کرد که ممکن است از خوشی بمیرد ریچارد فکر می ".براي امروز همین بسه، حیوونکم"
فهمی که یه تمرین تمام روز  به زودي می. شیم امروز فقط یه نیم روز بود؛ فردا وارد یه تمرین تمام روز می. بخوابم
  ".تره دردناك

حتی کفپوش سنگی برایش مانند . خواست تا دراز بکشد فقط می. فردا اهمیتی بدهدتر از آن بود که به  ریچارد خسته
  .با اشتیاق به زمین نگاه کرد. بهترین رختخوابی بود که تابحال در آن خوابیده

ي سقف  دنا صندلی را نزدیک آورد، زنجیري که از گردنبند او آویزان بود را برداشت و آن را به میخی آهنی از تیرچه
وقتی که تمام شد، دنا به . تر از آن بود که قصد او را دریابد ریچارد با گیجی و پریشانی تماشا کرد، خسته. کردقالب 

  .ي کافی شل نبود که به او اجازه دهد تا روي زمین دراز بکشد ریچارد متوجه شد که زنجیر به اندازه. سمت در رفت

  "بانو دنا، من چطوري باید بخوابم؟"

. بخوابی؟ یادم نمیاد بهت گفته باشم که اجازه داري بخوابی". خندي متواضعانه و مهربان به او زددنا چرخید و لب
امروز صبح رو یادت نمیاد، اونموقعی که اون تصور . تو اونو بدست نیاوردي. خوابیدن یه امتیازیه که باید بدست بیاري

پشیمون میشی که اینکارو کردي؟ شب بخیر،  زشت از کشتن من با شمشیرت رو داشتی؟ یادت نمیاد که بهت گفتم
  ".حیوونکم

و اگه به ذهنت رسید که زنجیرو از میخ بکشی و بذاري که درد تو رو ". دنا راه افتاد که برود ولی رویش را برگرداند
ده که اون دیگه بهت اجازه نمی. من جادو رو تغییر دادم. کنم بیهوش کنه، من اگه جاي تو باشم این کارو امتحان نمی

خودت . اگه زنجیرو بکشی، یا تصادفاً بیفتی و زنجیر از میخ کشیده بشه، من اینجا نیستم که کمکت کنم. بیهوش بشی
  ".اگه خوابت گرفت به این فکر کن. مونی تمام شب رو با درد تنها می

  .هایش چرخید و رفت و مشعل را با خود برد دنا روي پاشنه
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اش را متوقف کند و به کیالن فکر  بعد از مدتی خود را وادار کرد تا گریه. ایستاد ریچارد همانطور گریان در تاریکی
خودش را وادار کرد تا با فکر کردن به . حداقل نه امشب. توانست از او بگیرد این چیزي خوشایند بود که دنا نمی. کند

زِد و چیس و به . خوبی و راحتی کنداحساس  اینکه کیالن در جاي امنیست و کسانی را دارد که از او محافظت کنند، 
کیالن را در جایی که اکنون باید باشد تصور کرد، در یک اردوگاه در . کردند زودي ارتش مایکل از او محافظت می

  .خنداند کرد و آنها را می کرد، براي آنها داستان تعریف می مکانی، اینکه اکنون با سیدین و راشل بود و از آنها مراقبت می

ي او را مزمزه کرد و به یاد آورد، احساسِ در آغوش گرفتن او  ي بوسه خاطره. با تصویر او در ذهنش لبخند زد ریچارد
. توانست لبخند را روي لبانش بیاورد و او را خوشحال کند حتی اگرچه که همراه کیالن نبود، هنوز هم کیالن می. را

کیالن . این تنها چیزي بود که به حساب میامد. در امان بود کیالن. چیزي که براي خودش اتفاق میافتاد اهمیت نداشت
  .دارکن رال قرار بود بمیرد و کیالن قرار بود زنده بماند. و زِد و چیس در امان بودند و آخرین جعبه را داشتند

دنا یا . ردتوانست بمی شد چه اهمیتی داشت که چه بالیی بر سر او بیاید؟ اصالً می بعد از اینکه این ماجرا تمام می
. توانست این کار را بکند می. کرد فقط باید تا آن زمان درد را تحمل می. توانستند ترتیب این کار را بدهند دارکن رال می

توانست به پاي این درد برسد که بداند  توانست انجام دهد، نمی اصالً چه اهمیتی داشت؟ هیچ یک از کارهایی که دنا می
  .زنی که او عاشقش بود و قرار بود فردي دیگر را انتخاب کند. زنی که او عاشقش بود .تواند با کیالن باشد نمی

توانست کاري کند تا مرگش را نزدیک کند؛ مطمئناً زحمت  شاید می. مرد خوشحال بود که تا قبل از آن زمان می
کرد، بطور  گذاشت حرکت می ي بعد که دنا آگیل را در گوشش می اگر دفعه. زیادي الزم نداشت تا دنا را عصبانی کند

ریچارد هرگز در زندگیش اینقدر . کشت شاید آنوقت دنا او را می. خورد شد و آنوقت دیگر به درد او نمی دائم معیوب می
  .احساس تنهایی نکرده بود

  ".دوستت دارم، کیالن": در تاریکی زمزمه کرد

-+ ----------  

رسید که دنا خوب استراحت کرده و مشتاق است تا  به نظر می. دهمانطور که دنا قول داده بود، روز بعد بدتر بو
دانست که هیچ چیزي نیست که او کنترل یا  ریچارد می. ي شکستن او مصرف کند مقداري از نیرویش را براي وظیفه

ت سرش را تکان منتظر بود تا دنا دوباره از آگیل در گوشش استفاده کند تا بتواند با تمام قدر. انتخابی در آن داشته باشد
. دهد و آسیبی جدي به بار آورد، ولی دنا هرگز اینکار را نکرد، گویی حس کرده بود که او ممکن است چه کاري بکند

ریچارد او را وادار . اي از امید به ریچارد داد؛ چیزي وجود داشت که ریچارد دنا را به آن وادار کرده بود این ماجرا باریکه
کرد تمام کنترل را نداشت؛ ریچارد هنوز قادر بود با  دنا آنطور که فکر می. آن نوع استفاده نکند کرده بود تا از آگیل به

فکر اینکه چگونه عزت نفس و غرورش را در اتاق . این فکر به او قوت قلب داد. انتخاب خودش او را وادار به کاري کند
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به خودش اجازه داد . هر کاري را که الزم است انجام دهدسرّي خودش مخفی کرده بود، به او این توانایی را داده بود تا 
  .تا هرکاري را که دنا بخواد انجام دهد، هر موقع که دنا بخواهد

دنا در حالی که به . تنها مواقعی که دنا توقف کرد، چند باري بود که براي نشستن روي میز و خوردن چیزي رفته بود
به ریچارد چیزي براي . زد کرد براي خودش لبخند می و وقتی ریچارد ناله میکرد  خورد، او را تماشا می آرامی میوه می

  .فقط آب از یک فنجان که دنا بعد از خوردن غذایش براي او نگه داشته بود تا بنوشد  خوردن داده نشده بود،

ریچارد به خودش . ستددر پایان روز دوباره دنا زنجیر او را به سقف قالب کرده و او را وادار کرده بود تا شب را بای
کرد و چیزي نبود که ریچارد  خواست می دنا هرکاري که دلش می. کرد زحمت نداده بود که دلیل آن را بپرسد؛ فرقی نمی

  .بتواند براي تغییر آن انجام دهد

نشاط و رسید که با  دنا به نظر می. ریچارد هنوز ایستاده بود، اما به سختی  صبح هنگامی که دنا با مشعل بازگشت،
  .سرزنده باشد

بهم نشون بده که . انتظار دارم که تو هم در مقابل منو ببوسی". لبخندي زد ".خوام براي صبح بخیر ببوسمت می"
  ".چقدر از دیدن بانوي خودت خوشحالی

در . ي موي او قشنگ است ریچارد نهایت تالشش را کرد، اما مجبور بود که روي این تمرکز کند که چقدر دسته
وقتی که کار دنا تمام شد، و درد . ور شود شد شعله گرفتن باعث شد تا درد در جراحاتی که به بدن دنا فشرده می آغوش

  .او را لرزان باقی گذاشت، دنا زنجیر را از روي میخ برداشت و آن را روي زمین انداخت

  ".دو ساعت خواب به دست آوردي. آموز خوبی باشی گیري که حیوون دست داري یاد می"

  .ریچارد نقش زمین شد و قبل از اینکه صداي پاي دنا محو شود خوابش برده بود

خوابِ کوتاه خیلی کم به او . ي آگیل، خودش وحشتی مستقل و جداست ریچارد کشف کرد که بیدار شدن بوسیله
ودش عهد کرد که با تمام با خ. به میزانی بسیار بیشتر از چیزي که به او اجازه داده شده بود نیاز داشت. نیرو داده بود

هاي دنا عمل کند و شاید دنا به او  توانش تالش کند تا تمام روز را بدون حتی یک اشتباه بگذراند، تا دقیقاً طبق خواسته
  .ي یک شب کامل خواب را بدهد اجازه

ر ضمن امیدوار بود د. تالشش را در راه انجام هرآنچیزي که دنا خواسته بود گذاشت، به این امید که او را راضی کند
در این فکر بود که . از وقتی که دنا او را دستگیر کرده بود چیزي نخورده بود. که چیزي براي خوردن به او داده شود

خواهد این است که درد  تصمیم گرفت که چیزي که بیش از هرچیزي می. خواست، خواب یا غذا کدامیک را بیشتر می
  .ند تا بمیردیا اینکه اجازه پیدا ک. متوقف شود
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شود و با اشتیاق منتظر پایان  کرد که زندگی ذره ذره از او خارج می او به انتهاي نیرو و طاقتش رسیده بود، حس می
تر شده بود، به او زمان بیشتري براي بهبودي  رسید که کم شدن طاقت او را حس کرده و مالیم دنا بنظر می. آن بود
. دانست که این هرگز پایانی ندارد، او باخته بود ریچارد اهمیتی نداد؛ او می. کرد یتري م هاي طوالنی داد و استراحت می
همانطور که ریچارد در دستبندها آویزان . اش را تسلیمِ زنده ماندن کرد، تسلیم ادامه دادن، تسلیم اینکه تحمل کند اراده

دنا او را تشویق . کرد و صورتش را نوازش می زد بخش با او حرف می کرد، دنا با لحنی نرم و آرامش بود و استراحت می
ریچارد . اوضاع بسیار بهتر خواهد شد داد که وقتی او شکسته شود  گفت که تسلیم نشود، و قول می کرد، به او می می

  .داد، حتی قادر نبود گریه کند فقط گوش می

دوباره شب شده؛ دیگر حساب و شمارشی  حتماً وقتی که باالخره دنا دستبند را از سقف باز کرد، ریچارد فکر کرد که
یا اینکه آن را روي زمین بیندازد و به او بگوید که  منتظر شد تا دنا زنجیر را از باال آویزان کند، . روي زمان نداشت

در عوض زنجیر را به صندلی قالب کرد و به او گفت که بایستد و . دنا هیچ کدام از دو کار را نکرد. تواند بخوابد می
  .آورد وقتی که برگشت یک سطل را با خود می. ش رفتخود

دار برداشت و شروع به  دنا کنار او روي صندلی نشست، یک برس از آب گرم کف ".هات وایستا، حیوونکم روي زانو"
. کردند شدند، براي خود دردي مجدد را ایجاد می هایش می هاي سفت برس همانطور که وارد زخم شانه. سابیدن او کرد

انه متأسفدم، بوي ترست رو، ولی  البته خودم بیشتر بوي عرقت رو ترجیح می. باید تو رو تمیز کنم. دعوت شام داریم یه"
  ".احترامی به مهموناست این باعث بی

. انداخت ي مراقبت فردي از یک سگ می این کار ریچارد را به یاد نحوه. دنا با مالیمتی عجیب کارش را انجام داد
کرد، اما  اگر قدرتش را داشت، براي پشتوانه به دنا تکیه نمی. افتاد و قادر نبود خودش را ایستاده نگه دارد ریچارد روي او
ریچارد کنجکاو بود که دعوت . سابید، گذاشت تا او همانجایی که هست بماند دنا همانطور که او را می. قدرتی نداشت

  .شام از طرف چه کسی بود، اما سؤالی نکرد

. ملکه میلنا خودش شخصاً از ما خواسته که براي شام به اون و مهموناش ملحق بشیم". به او گفت بهرحال دنا
  "کنی؟ اهمیتی مثل تو افتخار خیلی بزرگیه، اینطور فکر نمی براي آدم پست و بی

  .قدرت کافی براي حرف زدن نداشت ریچارد تنها با تکان سرش موافقت کرد، 

مگر دنا وقت داشت که او را به . ریچارد حدس زد که چندان غافلگیر نشده. ي او بودند پس آنها در قلعه. ملکه میلنا
ریچارد جلوي . به او اجازه داد تا یک ساعت بخوابد و براي شام استراحت کند  کجا برده باشد؟ وقتی که کار دنا تمام شد،

  .پاي او خوابید

اش گرفت و صداي خود را شنید  قریباًاز رحم و لطف او گریهریچارد ت. اش او را بیدار کرد دنا به جاي آگیل با چکمه
. دنا به او دستوراتی براي رفتارش جلوي دیگران داد. کند اش در قبال خود تشکر می که شدیداً از او بخاطر مهربانی
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کرد مگر  داشت، با هیچکس صحبت نمی شد و باید نگاهش را روي او نگه می زنجیر ریچارد باید به کمربند او بسته می
کرد و اجازه  اینکه ابتدا آنها با او صحبت کنند و بعد از آن نیز فقط در صورتی که اول براي جواب دادن به دنا نگاه می

بود، چیزي  نشست و اگر رفتارش مناسب می ریچارد اجازه نداشت تا سر میز بنشیند، بلکه باید روي زمین می. گرفت می
  .شد براي خوردن به او داده می

اینکه بتواند استراحت . رسید العاده می نشستن روي زمین به نظرش فوق. قول داد که طبق دستور دنا رفتار کنداو 
کرد که  او اطمینان حاصل می. و اینکه اجازه داشته باشد باالخره چیزي بخورد. کند و مجبور نباشد بایستد یا درد بکشد

  .اعث نشود تا دنا به او غذا ندهدکاري در جهت ناخرسندي دنا انجام ندهد، یا اینکه ب

اش به او متصل بود و حواسش بود تا  ي زنجیرِ روي قالده کرد، بوسیله همانطور که ریچارد پشت سر دنا حرکت می
رِش . ي کافی زنجیر را شل نگه دارد، ذهنش در غباري از ابهام بود به اندازه دستبندها از دستانش باز شده بودند، اما ب

شدند به خاطر  هایی را که از آن رد می بطور مبهم بعضی از اتاق. کرد قرمز و متورم بود و به شدت درد می ناشی از آنها
  .میاورد

کرد و مختصراً با افرادي که  هاي آهسته در اطراف اتاق حرکت می در اتاقی که افراد دیگر بودند، دنا ایستاد و با قدم
ي  به وضوح دسته. ي موهاي او نگه داشته بود نگاهش را روي دسته ریچارد. کرد هایی فاخر داشتند صحبت می لباس

هاي کمی از  ي پر قدرت از آگیل باعث شده بود تا موها شل شوند و رشته موها براي شام مجدداً بافته شده بود؛ استفاده
  .دنا در مدتی که گذاشته تا او بخوابد آن را درست کردهحتماً  .مو آزاد شوند

کرد که واقعاً چقدر موهاي او قشنگ است، اینکه چقدر دنا زیباتر  در حالی یافت که به این فکر میریچارد خودش را 
شد،  ي قالده و زنجیرش به اطراف اتاق برده می در حالی که بوسیله. رسید از هر زن دیگري در سر شام به نظر می

. رد که غرورش فعالً در جایی محبوس استبه خود یادآوري ک. اند، به شمشیرش دانست که مردم به او خیره شده می
فعالً زمانی براي بدست آوردن فرصتی براي استراحت بود، فرصتی براي خوردن و اینکه براي مدتی دنا او را شکنجه 

  .نکند

ملکه و مورد سیت . کرد، ریچارد سرش را براي تعظیم پایین آورد و همانطور ماند در حالی که دنا با ملکه صحبت می
ریچارد به این فکر کرد که پرنسس وایولت چگونه . پرنسس کنار ملکه بود. سرشان تعظیمی کوتاه به هم کردند فقط با

  .ي موهاي دنا برگرداند با راشل رفتار کرده و مجبور شد افکارش را به دسته

او چه دانست که  ریچارد می. همانطور که دنا سر میز نشست، بشکنی زد و به کف زمین پشت سرش اشاره کرد
دنا سمت چپ ملکه و سمت راست پرنسس وایولت نشسته بود، پرنسس با . خواهد و چهارزانو روي زمین نشست می

نقاشِ دربار در . براي خودش لبخند زد. ریچارد بعضی از مشاوران ملکه را تشخیص داد. کرد نگاهی سرد او را ورانداز می
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توانست تعداد  میزها بود، اما ریچارد که روي زمین نشسته بود، نمی میزِ رأسِ مجلس، بلندتر از دیگر. میان آنها نبود
  .زیادي از مهمانانِ حاضر را ببیند

دونم  خورید، به آشپزا دستور دادم یه شام مخصوص آماده کنن که می از اونجایی که گوشت نمی": ملکه به دنا گفت
  ".اي کمیابه مقداري سوپ و سبزیجات عالی و مقداري میوه. برید ازش لذت می

اي ساده را بر روي یک سینی نزد  یک پیش خدمت کاسه خورد  در مدتی که غذا می. دنا لبخند زده و از او تشکر کرد
  .او آورد

  ".آموزم براي حیوون دست": گویش را قطع کرده و به پیش خدمت گفت دنا خیلی مختصر گفت و

نوعی فرنی بود، ولی براي ریچارد همانطور که کاسه را در . دمرد کاسه را از روي سینی برداشته و آن را به ریچارد دا
  .شد، به نظر بهترین غذایی میامد که تابحال خورده ي سر کشیدن آن می دستان لرزانش نگه داشته بود و آماده

  "دي که اینطوري غذا بخوره؟ آموزته، چرا بهش اجازه می اگه اون حیوون دست": پرنسس وایولت گفت

  "منظورت چیه؟". نگاه کرددنا به پرنسس 

  ".باید از روي زمین بخوره، بدون استفاده از دستاش"پرنسس لبخندي زد  "خوب، اگه اون حیوونته،"

  ".هر کاري پرنسس میگه بکن". دنا لبخند زد و برقی در چشمانش درخشید

بینن که جستجوگر بذار همه ب. بذارش روي زمین و مثل یه سگ بخورش تا هممون ببینیم": پرنسس وایولت گفت
  ".بهتر از یه سگ نیست

ي موي دنا تمرکز  روي تصویر ذهنی دسته. تر از آن بود که کاري بکند تا غذایش را از دست بدهد ریچارد گرسنه
کرد، با احتیاط کاسه را روي زمین گذاشت و همانطور به چشمان پرنسس خیره شد، به پوزخند او، و همراه با صداي 

گفت که این بخاطر آن است که به قدرت و نیروي آن نیاز دارد،  ته کاسه را لیسید و به خودش می. خنده فرنی را خورد
  .در صورتی که فرصتی براي استفاده از آن پیش بیاید

ل و زنجیر به داخل آورده شد و مجبور شد تا در وسط اتاق  بعد از اینکه ملکه و مهمانانش سیر شدند، مردي در غُ
آنها نگاه کوتاهی از درك . او یکی از مردانی بود که کیالن از سیاهچال آزاد کرده بود. را شناخت ریچارد او. بایستد

  .متقابل و ناامیدي رد و بدل کردند

ریچارد نهایت سعیش را کرد تا آن را نادیده بگیرد؛ . ي جرم و انجام کارهایی پلید زده شد هایی درباره صحبت
رد کرد، بعد به طرف  ملکه سخنرانی کوتاهی درباره. آویزیست ه و دستها تنها بهان دانست که این حرف می ي جرائم م

  .پرنسس رو کرد
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  "شاید پرنسس مایل باشه که مجازات این مرد رو اعالم کنه؟"

بعد بخاطر . بخاطر جرائمش برعلیه تاج و تخت، صد ضربه شالق". پرنسس وایولت با لبخندي بشّاش ایستاد
  ".رشجرائمش برعلیه مردم، س

توانست  کرد، ولی همزمان آرزو داشت که می ریچارد احساس تهوع می. اي از موافقت در اتاق به راه افتاد زمزمه
  .صد ضربه شالق راحت بود و بعد از آن یک تبر پایان کار بود. جایش را با آن مرد عوض کند

بینم که چطوري مجازاتاي خودتو دوست دارم یه وقتی ب". نشست به دنا رو کرد پرنسس وایولت همانطور که می
  ".انجام میدي

  ".میذارم تماشا کنی". اش انداخت دنا نگاهی از روي شانه ".هر وقتی دلت خواست یه سر بزن"

وقتی که به اتاق سنگی برگشتند، دنا براي درآوردن پیراهن او وقتی را تلف نکرد و ریچارد خیلی زود دوباره از سقف 
. قلب ریچارد فرو ریخت. دي گفت که چشمان او در هنگام شام بیش از حد ولگردي کردهدنا با خونسر. آویزان بود

استعداد دنا باعث شد که ریچارد خیلی زود پوشیده از عرق . سوزاند هایش دوباره گوشت دستش را می دستبند بر روي مچ
خواست قبل از  شب است و او میدنا به او گفت که هنوز سرِ . شود و به نفس نفس بیفتد و از شدت درد فریاد بزند

  .رسیدن آخر شب مقدار زیادي تمرین بدهد

شدند و او را از  داد، عضالت ریچارد منقبش شده و محکم می درحالی که دنا آگیل را در پشت او فرو کرده و پیچ می
ه باري دیگر در وقتی ک. کرد کرد که بس کند، اما او بس نمی ریچارد به او التماس می. کردند سطح زمین بلند می

  .اي را در درگاه دید سایه  دستبندها شل و آویزان شد،

  ".کنی التماس کنه خوشم میاد از نوعی که وادارش می": پرنسس وایولت گفت

  ".بیا تا بهت بیشتر نشون بدم  تر عزیزم، بیا نزدیک". مورد سیت لبخندي به او زد

گوش او را بوسید و برایش نجوا . به جراحات او فشار داد دنا با یک دست ریچارد را در آغوش گرفته و خودش را
  "تونی التماس کنی، باشه؟ بیا به پرنسس نشون بدیم که چقدر خوب می": کنان گفت

دنا نمایشی براي پرنسس . ریچارد با خود عهد کرد که التماس نکند، ولی چیزي نگذشته بود که عهدش را شکست
سید که از نشان  به نظر می. توانست ریچارد را به درد آورد نشان داد مختلفی را که میهاي  وایولت ترتیب داد و به او راه

  .کند دادن استعدادهایش به خود افتخار می

  "تونم امتحان کنم؟ منم می": پرنسس پرسید
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مگه ". زد لبخندي به ریچارد ".مطمئنم که حیوونکم اعتراضی نداره. اوه، البته عزیزم". اي به او نگاه کرد دنا دقیقه
  "درست نمیگم؟

هرکاري که بگید . ست اون فقط یه دختر بچه. کنم خواهش می. کنم بانو دنا، نذارید این کارو بکنه خواهش می"
  ".کنم خواهش می. دم، ولی نذارید اون اینکارو بکنه انجام می

  ".دیدي عزیزم، اون اصالً اعتراضی نداره  بفرما،"

  .دنا آگیل را به دست او داد

بطور آزمایشی آن . ایستاد و لبخندي به ریچارد زد  سس وایولت درحالی که با انگشتانش آگیل را نگه داشته بود،پرن
. را روي عضالت محکم ریچارد فشار داد و از نوعی که آگیل باعث شد او از درد خود را عقب بکشد خوشحال شد

  .داد ه و آگیل را به بدنش فشار میي کار خرسند شده بود، دور ریچارد قدم زد درحالی که از نتیجه

  ".کردم زخمی و خونی کردن کسی اینقدر آسون باشه اصالً فکر نمی! چقدر آسونه": وایولت گفت

کرد، درحالی که پرنسس جسورتر و  دنا همانطور با دستان به بغل زده ایستاد و با لبخندي ریچارد را تماشا می
  .برد او از بازي جدیدش لذت می. و سنگدلی پرنسس کامالً خود را رو کندزیاد طول نکشید تا قساوت . شد تر می شجاع

یادت میاد چطور منو شرمنده ". آگیل را به پهلوي او فشار داد "یادت میاد با من چکار کردي؟": از ریچارد پرسید
به هم فشرده  هایش را محکم ریچارد دندان "گم؟ بینی، درست می کردي؟ فکر کنم که حاال داري سزاي کارت رو می

  "به نظرت این حقّت نیست؟! جواب منو بده". بود

  .کرد کنترلش را بر روي درد حفظ کند، چشمانش را بسته نگه داشت ریچارد همانطور که سعی می

  ".کنی این کارو انجام بدم خوام در حالی که التماس می می. و بعدش ازم التماس کن که بس کنم! جواب منو بده"

  ".گیره ه که بهش جواب بدي، بنظر میاد که خیلی زود یاد میبهتر": دنا گفت

کنین بدتر از کاریه که دارین با من  کاري که دارین با اون می. کنم بانو دنا، اینا رو بهش یاد ندین خواهش می"
  ".نذارید این چیزا رو یاد بگیره. کنم اینکارو باهاش نکنید خواهش می. ست اون فقط یه دختر بچه. کنین می

  "!همین االن. تو بهتره که شروع کنی به التماس کردن. گیرم من هرچی خوشم بیاد یاد می"

کند، آنقدر تحمل کرد تا جایی که مطلقاً دیگر  تر می دانست فقط کار را براي خودش سخت ریچارد با اینکه می
. نفس تیزي به داخل کشید "ولت،م پرنسس وایمتأسف". توانست تاب بیاورد و بعد به خود اجازه داد تا جواب دهد نمی

  ".من اشتباه کردم. لطفاً منو ببخشید"
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با اینحال زیاد طول . ریچارد متوجه شد که جواب دادن به او یک اشتباه بوده؛ ظاهراً اینکار فقط او را هیجان زده کرد
کرد  ود اینکه ریچارد سعی میحتی با وج  نکشید که پرنسس یاد بگیرد تا او را وادار به التماس کردن و گریه کردن کند،

توانست پوچی و مزخرف بودن این مفهوم را باور کند که یک دختر کوچک این کارها را انجام  او نمی. این کار را نکند
  .این نهایت جنون بود. چه برسد به اینکه از آن لذت هم ببرد. دهد

ولی این کارا کمتر ". میز به او خیره شده بودپرنسس آگیل را روي شکم او نگه داشته و از پایین با نگاهی شیطنت آ
خوام کسی باشم که  و من می. بینه یه روزي اون مجازاتی بیشتر از اینو می. گیر حقشه از چیزیه که اون اعتراف

خوام بهم التماس کنی که  می. گرده من اجازه دارم مجازاتش کنم مادرم گفت که وقتی اون برمی. مجازاتاشو انجام بدم
  ".گیر رو قطع کنم کنی تا سر مادر اعتراف بذار بشنویم که به من التماس می. کنجه بدماونو ش

  .دانست که این چیست، ولی چیزي در درونش بیدار شد ریچارد اصالً نمی

بهم ". هایش را به هم سایید و با نهایت توانش آگیل را در شکم او فرو برده و آن را چرخاند پرنسس وایولت دندان
  "!بهم التماس کن تا اون کیالن زشتو بکشم! نالتماس ک

  .اش فریاد بزند درد باعث شد ریچارد با تمام توان و از اعماق حنجره

اگه آگیلو اینطوري استفاده کنی ! بسه". دنا بین آن دو قدم گذاشت و آگیل را از دست پرنسس وایولت ربود
  ".کشیش می

احساس محبت و عطوفت خاصی نسبت به دنا کرد، نسبت به  ".اممنونم بانو دن": هاي سنگین گفت ریچارد با نفس
  .اینکه دنا به این شکل به دفاع از او آمده بود

برام مهم نیست اگه اونو ". اش نمایی از عصبانیت و بدخلقی بود چهره. پرنسس وایولت یک قدم به عقب برداشت
  "!بکشم

به وضوح اینجا  ".شمندتر از اینه که اینطوري تلف بشهاون ارز. خوب، براي من مهمه". صداي دنا سرد و مقتدر بود
  .دنا مأموري از جانب دارکن رال بود. نه پرنسس، نه حتی ملکه. دنا مسئول و رئیس بود

گرده و  گیر کیالن به زودي برمی مادرم گفته که اعتراف". ي خشمگینی به ریچارد انداخت پرنسس وایولت نگاه خیره
خواستم بدونی چون مادرم گفته که تا اونموقع  فقط می. ون بیاد، ما براش یه سورپرایز داریمي بعدي که ا گفته که دفعه

دستان  ".خوام موهاشو کوتاه کنم اول، می. مادرم گفته که من اجازه دارم تصمیم بگیرم که با اون چکار کنیم. تو مردي
بعدش ! بانا بهش تجاوز کنن، تک تکشونذارم که تمام نگه بعدش می". پرنسس مشت شده بودند و صورتش سرخ بود

بعدش وقتی که از آزار ! خوام چند سالی بندازمش توي سیاهچال تا نگهبانا یه نفرو داشته باشن که باهاش بازي کنن می
  "!دادن اون خسته شدم، دستور میدم سرشو قطع کنن و بذارنش روي یه تیر چوبی جایی که بتونم پوسیدنش رو ببینم
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با . ناراحتی براي پرنسس مانند موجی او را در برگرفت. کرد براي پرنسسِ کوچک احساس تأسف می ریچارد واقعاً
  .این احساس، ناگهان احساس کرد چیزي که درونش بیدار شده بود، بپاخواسته و باال آمد

  .توانست بیرون آورد پرنسس وایولت چشمانش را محکم بست و زبانش را تا جایی که می

  .پرچم قرمز بود زبانش مانند یک

  .توانِ نیروي بیدار شده، درونش منفجر شد

اي بر روي کفپوشی  اش زیر فک پرنسس باال آمد، توانست فک او را حس کند که مانند گویی شیشه وقتی که چکمه
بعد هاي خود پرنسس زبانش را قطع کردند و  دندان. برخورد ناشی از ضربه، پرنسس را در هوا بلند کرد. سنگی خُرد شد

کرد تا از میان خونی که  اي نسبتاً زیاد از پشت روي زمین افتاد، سعی می پرنسس در فاصله. خودشان نیز خُرد شدند
  .جاري بود جیغ بکشد

ریچارد . براي یک لحظه ریچارد دید که ترس از چشمان او عبور کرد. چشمان دنا به سرعت روي ریچارد آمدند
ي دنا  بود اینکار را بکند، چرا جادو جلوي او را نگرفته بود، و از حالت چهره دانست که چگونه توانسته اصالً نمی

  .بود دانست که نباید قادر به این کار می می

رده و قولش. قبالً بهش هشدار داده بودم": داد گفت ي دنا را جواب می ریچارد همانطور که نگاه خیره ریچارد  ".1م
  ".بهتون مدیونم. و نجات دادینممنونم بانو دنا که جونم". لبخندي زد

ریچارد همانطور که از . به سرعت از اتاق بیرون رفت. اش درهم رفت اي به او خیره ماند و بعد چهره دنا دقیقه
  .پیچید دستبندها آویزان بود پرنسس را تماشا کرد که روي زمین به خود می

  "!روتو برگردون. کنه بچرخ وایولت، وگرنه خون خودت خفت می"

مردانی با سرعت پدیدار . اي سرخ زیرش منتشر شد نسس توانست با تکانی خودش را پشت و رو کند، حوضچهپر
ریچارد . مردها با احتیاط پرنسس را بلند کرده و با خود بردند. دنا تماشا کرد. شدند و به پرنسس رسیدگی کردند

  .شد و در انتهاي راهرو محو می کم ضعیف شده ي آنها را بشنود که کم ي زده توانست صداهاي عجله می

  .و بعد او با دنا تنها بود

ریچارد در . اي جیرجیر کردند بست، لوالهاي تسمه همانطور که دنا با یک انگشت بلند و کشیده در را هل داده و می
ي  د تا شیوهاو آموخته بو. چند روز اخیر آموخته بود که دنا واقعاً مهربانی و لطفی منحرف و هرزه نسبت به او دارد

لق او را از این طریق بفهمد استفاده گاهی اوقات وقتی که دنا او را . ي دنا از آگیل را ترجمه کند، تا مفهومِ حال و خُ
                                                           

1 Promise made, Promise kept. 
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. کند گیرد و مکث می اي منحرف نسبت به او، ساده می توانست بگوید که دنا از روي عالقه داد، ریچارد می شکنجه می
کرده با بدترین نوعِ شکنجه  گیست، ولی فهمیده بود که مواقعی بوده که دنا احساس میدانست که این دیوان ریچارد می

دانست که امشب دنا قصد داشت بدترین نوع  ریچارد این را هم می. دهد کردن ریچارد، احساساتش را به او نشان می
  .اش را انجام دهد شکنجه

. تو آدم خیلی استثنایی و خاصی هستی، ریچارد سایفر". ودلحن صدایش نرم ب. دنا کنار در ایستاد و او را تماشا کرد
ي تو صحبت  ها درباره بهم هشدار داده بود که مراقب باشم؛ اینکه پیشگویی. ي تو بهم هشدار داده بود ارباب رال درباره

مقابل کردند، تا اینکه در  هایش را روي سنگ منعکس می هایش صداي گام به آرامی گام برداشت، چکمه ".کنن می
هایش بر روي  نفس. دنا به چشمان او نگاه کرد، چین کوچکی در ابروهایش افتاده بود. ریچارد ایستاد، نزدیک به او

چشمان دنا با ولع  ".کامالً مهیج بود": زمزمه کرد "العاده بود، واقعاً که خارق". تر از معمول بود صورت ریچارد سریع
تو رو به عنوان جفت خودم و مرد خودم ": هاي بریده گفت با نفس "م که،تصمیم گرفت". کرد صورت او را جستجو می

  ".داشته باشم

دانست نیرویی که در او  نمی. دفاع و بیچاره بود ریچارد از زنجیرها آویزان شد، در برابر این دیوانگی و جنون بی
  .نیرو نیامد. دسعیش را کر. فوران کرده بود چه بود، یا اینکه چگونه آن را دوباره احضار کند

کرد تا شجاعتش  کرد، گویی دنا سعی می رسید که دنا در گیر و دار چیزي بود که ریچارد آن را درك نمی به نظر می
همانطور که در چشمان ریچارد . خواست ترسید، با اینحال مشتاقانه آن را می را براي انجام کاري جمع کند، از آن می

در کمال ناباوري، ریچارد چیزي را دید که زشتیِ . رفت اش باال و پایین می ، سینهشد تر می خیره شده بود تنفسش سریع
. به شکلی خیره کننده جذاب بود. دنا زیبا و جذاب بود. قساوت و سنگدلی دنا هرگز نگذاشته بود تا قبالً آن را ببیند

  .دهد دارد عقلش را از دست میحتماً  ریچارد فکر کرد که

از اینکه ناگهان . گذاشت هاي خود می ن عجیبی دنا را تماشا کرد که آگیل را بین دندانریچارد با شوك و نگرا
به . پوست دنا سفید شده و رنگش پرید. داد توانست بگوید که این کار او را آزار می هاي دنا گشاد شد، می مردمک چشم

به . د فرو کرده و سرش را نگه داشتدنا انگشتانش را در موهاي پشت سر ریچار. لرزید تیزي نفسی کشید، اندکی می
ي آگیل را با اون  او را عمیق، پر شور و هیجانزده بوسید و درد خُرد کننده. آهستگی لبانش را به لبان ریچارد نزدیک کرد

اش  داد، بوسه همانطور که خود را در مقابل ریچارد پیچ و تاب می. دنا با زبانش آن را بین لبانشان نگه داشت. شریک شد
  .حشیانه و جانور خوي بودو

هاي دنا مکید، نفس دنا همین  نفس تیزش هوا را از ریه. سوخت هاي وجودش از عذاب و شکنجه می تک بافت تک
درد باعث شد همه . توانست هیچ نفسی بکشد جز نفس او را، دنا نیز هیچ چیز جز مال او را ریچارد نمی. کار را با او کرد

کرد، ریچارد  از صدایی که دنا از خود ایجاد می. کرد درد در ذهنش هجوم میاورد و غارت می. چیز را فراموش کند جز دنا
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دنا از رنج و . انگشتان دنا در میان موهاي او از درد مشت شده بودند. کند دانست که او نیز همین عذاب را حس می می
  .کشید ن هردویشان شعله میدرد درو. شدند هایش منقبض می عضالتش به همراه ناله. کرد عذاب ناله می

بوسید، درست به همان شور و هیجان، درست به  بدون اینکه بفهمد چرا، خودش را در حالی یافت که او نیز دنا را می
. هرگز کسی را با این حد از هوس نبوسیده بود. درد در حال تغییر دادن ادراکش از هر چیزي بود. همان اندازه وحشیانه

  .خواست که متوقف نشود به شدت، می. دنا اینکارش را متوقف کند خواست تا به شدت می

ولی از دستش . ریچارد سعی کرد تا آن را بگیرد، آن را به چنگ آورد، آن را نگه دارد. نیروي عجیب دوباره بیدار شد
ر خورد و رفت س.  

رد  هاي او می درحالی که دنا لبانش را روي لب دنا آگیل را بین خودشان . کرد میفشرد، درد داشت او را تحت فشار خُ
او بدنش را به ریچارد فشرد، یک پایش را دور او حلقه کرد و به او . شد هایشان به هم ساییده می نگه داشته بود و دندان

خواست تا او را محکم درآغوش  ریچارد به شدت می. شدند فریادهاي ناشی از درد و عذاب دنا شدیدتر می. آویزان شد
  .بگیرد

. دنا خود را از او عقب کشید، هنوز موهاي او را در مشتش داشت می که ریچارد درحال از هوش رفتن بود، هنگا
ها سرازیر  کرد و پنج سانتیمتر بیشتر با او فاصله نداشت، از چشمانش اشک همانطور که به چشمان ریچارد نگاه می

لرزید، گویی  را همانجا نگه داشت و از درد می هایش آن با زبانش آگیل را در دهانش چرخاند و با دندان. بودند
دست دنا به آرامی باال آمد، آگیل را برداشت و . تر از ریچارد است تر و مقاوم خواست به او نشان دهد که او قوي می

  .زد به شدت نفس نفس می. چشمانش در حدقه به باال چرخید

اي به  بوسه. ز چیزي دیگر از چشمانش جاري بودهاي ناشی از درد و ناشی ا اشک. ابروهایش در هم گره خورد
  .لطافت و مالیمت آن بوسه ریچارد را شوکه کرد. ریچارد زد

با  ".م ریچاردمتأسف. در درد آگیل با هم پیوند داده شدیم. ما به هم متصل شدیم": دنا با لحنی صمیمانه زمزمه کرد
. م بابت کاري که قراره باهات بکنممتأسف". ر چشمانش بودي ریچارد کشید، برق درد هنوز د انگشتانی لرزان روي گونه

  ".تو تا آخر عمر جفت من هستی

کنم بذارید  خواهش می. کنم بانو دنا خواهش می". ریچارد از شفقت و دلسوزيِ موجود در لحن او مبهوت شده بود
ش رو بگیریم، بهتون قول میدم اگه کمکم کنید که جلو. یا حداقل کمکم کنید تا جلوي دارکن رال رو بگیرم. من برم

بدون اینکه جادو منو   خورم، اگه به من کمک کنید، به زندگیم قسم می. که با اختیار خودم تا آخر عمر جفت شما باشم
  ".براي همیشه. مونم نگه داره پیشتون می
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کنی من  فکر می". ي ریچارد گذاشت تا تعادلش را حفظ کند دنا درحالی که بهبود میافت یک دستش را روي سینه
تمرین و خدمت کردن تو تا زمانی که ". تأللوءي خالی در چشمانش بود "کنم؟ کنمو درك نمی کاري که باهات می

کنم، و  هر کاري که با تو می. کشه تمرین دادن یه مورد سیت چند سال طول می. کشه بمیري فقط چند هفته طول می
یه مورد سیت باید آگیلش رو حتی بهتر از خودش . ، چندین هزار بارخیلی چیزاي بیشتر از اون روي خودم انجام شده

ي من وقتی که پونزده ساله بودم منو به عنوان جفت خودش گرفت، بعد از اینکه منو از سن  اولین تمرین دهنده. بشناسه
انایی اون توي نگه امکان نداره که من هرگز به پاي سنگدلی اون برسم، یا به پاي تو. دوازده سالگی تمرین داده بود

بخاطر اینکار، . اون منو تا هیجده سالگیم تمرین داد، تا وقتی که من اونو کشتم. داشتن یه نفر روي مرز زندگی و مرگ
کنم، براي تمرین دادن  دقیقاً همینی که روي تو استفاده می. این آگیل. دو سال بعدش هر روز با همون آگیل تنبیه شدم

من توي زندگی هدفی ندارم جز اینکه از این . ه رسماً یه مورد سیت شدم این بهم داده شدوقتی ک. من استفاده شده
  ".استفاده کنم

  ".ممتأسفبانو دنا، ": ریچارد نجوا کنان گفت

هیچ کسی . میشی متأسفبه زودي ". سرش را به نشان تأیید حرکت داد. سختیِ فوالد دوباره به نگاه دنا بازگشت
فهمی که جفت یه مورد سیت بودن برات هیچ امتیازي  به زودي می. ن شامل خودمم میشهای. نیست که کمکت کنه

  ".نمیاره، فقط مقدار زیادي درد بیشتر میاره

اندکی درك . ریچارد با بیچارگی و نومیدي در دستبندها آویزان شد، از شدت و حجم زیاد این چیزها مغلوب شده بود
  .او جفت یک زن دیوانه بود. هیچ راه فراري برایش نبود. کرده بود اش را افزون کردن دنا، تنها بیچارگی

دونستی که  چرا باید اینقدر احمق باشی که اون کارو بکنی؟ مطمئناً باید می". ي دنا بازگشت اخم و لبخند روي چهره
  ".دم من تو رو بخاطر اون کار عذاب می

. دید دنا، مگه چه فرقی میکنه؟ شما بهرحال منو عذاب می بانو". ي پر سؤال او نگاه کرد اي به چهره ریچارد دقیقه
  ".تونید باهام بکنید تر از این چه کاري می تونم تصور کنم که دیگه بیش نمی

  ".اوه، عزیزم، تصور خیلی محدودي داري". هاي دنا با پوزخندي پیچ خورد لب

وقتشه که . نجه دادن روي تنت پیدا کنیموقتشه که چندتا جاي جدید براي شک". هایش را به هم سایید دنا دندان
اي بهم   ممنونم عشق من، که بهانه". نگاه در چشمانش باعث شد ریچارد یخ بزند ".ببینیم تو واقعاً از چی ساخته شدي

. ي کافی روي من این کار انجام شده تا حاال با هیچکس این کارو نکردم، ولی به اندازه. دادي تا این کارو باهات بکنم
هیچکدوم از ما دوتا قرار نیست ": زمزمه کنان ادامه داد "امشب،. تی که پونزده ساله بودم این بود که منو شکستوق
  ".اي بخوابه ذره
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  فصل چهل و دوم

  

فقط بطور مبهم . سطل آب سردي که روي بدن عریانش ریخته شد، به سختی توانست او را به هوش آورد
هایی که صورتش بر رویشان قرار  رنگ سرخِ روشن درآمده و در شکاف سنگ هاي کوچکی از آب را دید که به جوي

کنجکاو بود که دنا . طلبید کشید تالشی بسیار شگرف می هر نفس سطحی که می. شدند داشت، جاري شده و دور می
  .هایش را شکسته است چندتا از دنده

  ".ریم داریم می. لباساتو بپوش": دنا به او گفت

دار شده بود که  ها خشن و خش صدایش به قدري از بابت فریاد کشیدن ".بله بانو دنا": کنان گفتریچارد زمزمه 
آورد ولی با این حال  دانست که دنا بابت نشنیدن جواب او را به درد می تواند صداي او را بشنود و می دانست دنا نمی می
  .توانست کاري بیش از این انجام دهد نمی

اش را دید و به سمت آن دست دراز کرده و آن را به سمت  یک چکمه. امد، کمی حرکت کردهنگامی که آگیِل نی
با سختی زیاد شروع . سرش شل و آویزان بود. هایش راست کند ایستاد، ولی نتوانست سرش را بر روي شانه. خود کشید

  .د تا اشک چشمانش را پر کندهاي روي پایش باعث ش هنگامی که چکمه را باال کشید، زخم. اش کرد به پوشیدن چکمه

اش نشست و با مشتش به  دنا روي او خم شد، روي سینه. ي زانوي دنا به فکش، از پشت نقش زمین شد با ضربه
  .صورت او کوبید

  "!باید من همه چیزو برات بگم! ها باید شلوارتو بپوشی چه مرگت شده؟ احمق شدي؟ قبل از چکمه"

ممنونم . ممنونم بانو دنا که به منو درد آوردید. منو ببخشید، بانو دنا. دنا، نه بانو دنا بله، بانو": ریچارد زیر لب گفت
  ".بانو دنا که به من یاد دادید

  .بعد از مدتی تنفسش آرام شد. زد ي او نشسته بود و از عصبانیت نفس نفس می دنا روي سینه

تونی  کنیم می توي مدتی که سفر می. زود باش، عزیزم". او خم شد و ریچارد را بوسید ".کنم من کمکت می. بیا"
  ".استراحت کنی

  .صدایش به سختی بلندتر از صداي نفس کشیدن بود ".بله بانو دنا"

  ".بینی خودت می. حاال که تو رو شکستم اوضاع بهتر میشه. زودباش عزیزم". دنا دوباره او را بوسید
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ها در هواي سرد و  بخار ناشی از تنفس اسب. ظار آنها ایستاده بودي دربسته در میان تاریکی به انت یک کالسکه
کرد  رفت، چند بار سکندري خورد و سعی می در حالی که ریچارد پشت سر او راه می. کرد ساکن به آرامی حرکت می

رفته بود که دانست چه مدت از زمانی که دنا تصمیم گ به هیچ وجه نمی. زنجیر را هم چنان در حد مناسبی شل نگه دارد
  .یک نگهبان درب کالسکه را باز کرد. داد او باید جفتش باشد گذشته و اصالً به آن اهمیتی هم نمی

  ".سوار شو". دنا انتهاي زنجیر او را روي زمین انداخت

دنا اندکی . شود به طور مبهم صداي کسی را شنید که با عصبانیت نزدیک می. ریچارد لبه چهارچوب در را گرفت
  .خواهد او در همان جایش باقی بماند یر او را کشید، به این معنا که میزنج

  .این ملکه در رأس گروه مشاورانش بود "!دنا"

  "بانو دنا": دنا تصحیح کرد

  "فکر کردي داري با اون کجا میري؟". ي درستی نداشته باشد رسید که ملکه حال و حوصله به نظر می

  "حال پرنسس چطوره؟. ه وقتشه که ما راه بیفتیمدیگ. شه این به شما مربوط نمی"

اون باید تاوانشو پس . گیرم من جستجوگر رو می. دونیم که اون زنده بمونه اصالً نمی". ملکه با عصبانیت اخم کرد
  ".بده

اون در حال تنبیه شدن هست و این تنبیهش ادامه داره تا این که . جستجوگر جزو اموال من و ارباب رال هست"
هیچ بالیی نیست که تو بتونی سر اون بیاري که با بالهایی که تابه حال سرش اومده . ب رال یا خود من اونو بکشیماربا

  ".برابري کنه

  ".همین اآلن. اون باید اعدام بشه"

  ".به قلعه خودت برگرد، ملکه میلنا، تا وقتی که هنوز قلعت رو داري". صداي دنا به سردي هواي شب بود

اش را در آورد و آن را محکم  نگهبانی که کنار ریچارد ایستاده بود تبر جنگی. یی را در دست ملکه دیدریچارد چاقو
  .اي سکوت کامل برقرار بود براي دقیقه. در مشتش گرفت

دنا به راحتی با قرار دادن آگیل روي . ملکه با پشت دستش دنا را کنار زده و با چاقویش به سمت ریچارد حمله کرد
  .درشت ملکه او را گرفت ي سینه

. برد، نیروي مرموز با غرشی بیدار شد کرد و تبرش را باالي سر دنا می در حالی که نگهبان از کنار ریچارد عبور می
بازوي چپش را دور گلوي نگهبان حلقه کرد و چاقویش را در بدن او . ریچارد تمام توانش را فراخواند، با نیرو یکی شد
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لبخندي زد و چشمانش دوباره به . کشید، دنا نگاهی کوتاه به عقب انداخت مرد فریاد مرگش را می در حالی که. فرو کرد
دنا آگیل را . هایش قرار داشت روي ملکه لغزیدند که لرزان و فلج شده درجاي خود ایستاده بود و آگیل در میان سینه

  .ملکه با صدایی مستقیم روي زمین افتاد. پیچی داد

به طور ناگهانی ". یک ابرویش را باال برد ".قلب ملکه از کار ایستاد". اش را به سمت مشاوران گرداند هدنا نگاه خیر
بهتون پیشنهاد . لطفاً اظهار تأسف من رو به مردم تمارانگ به خاطر مرگ فرمانرواشون ابالغ کنید. اي و پیش بینی نشده

  ".هاي ارباب رال توجه داشته باشه ستکنم که فرمانرواي جدیدي پیدا کنید که بیشتر به خوا می

تالش براي متوقف کردن . نیروي بیدار شده در ریچارد سوسو زده و رفت. تمام مشاوران تعظیم کوتاهی کردند
زمین پیچی خورد و . داشتند پاهاي لرزانش دیگر او را نگه نمی. ي ریچارد را گرفته بود نگهبان، تمام نیروي باقی مانده

  .او برخورد کندباال آمد تا با 

بهت ! من بهت نگفتم که دراز بکشی". دنا زنجیر او را از نزدیک قالده گرفت و سرش را از روي زمین بلند کرد
  "!روي پاهات وایستا! اي داده نشده چنین اجازه

به دنا آگیل را روي شکم او گذاشت و آن را از روي سینه اش باال کشید تا . توانست تکانی بخورد ریچارد نمی
هاي دنا  توانست بدنش را وادار کند تا به خواسته لرزید ولی نمی ریچارد از درد متشنج شده و به شدت می. گلویش رسید

  .عمل کند

  ". . .ببخشید ": همراه با نفسی آهسته گفت

  ها دنا هنگامی که فهمید او قادر به تکان خوردن نیست، گذاشت تا سرش روي زمین بیفتد و به سمت نگهبان
  ".بزاریدش داخل". برگشت

در حالی که کالسکه . دنا بعد از ریچارد وارد کالسکه شد، با فریاد به کالسکه چی گفت که حرکت کند و در را بست
  .به سمت جلو حرکت کرد، ریچارد از پشت افتاد

ونستم اون طور که لطفا بانو دنا، منو ببخشید که ناامیدتون کردم، این که نت": با کلماتی جویده و بریده گفت
  ".لطفاً منو تنبیه کنید تا یادم بدین که بهتر باشم. کنم در آینده بهتر عمل می. ممتأسف. خواستید وایستم می

با پوزخندي . او را از روي صندلی بلند کرد. دنا زنجیر را از نزدیک قالده با مشتش گرفت، بند انگشتانش سفید بودند
به خودت جرأت نده که اآلن روي دست من ". اش را نشان دادند ي به هم فشردهها هایش پیچ خوردند و دندان لب

  ".کارایی داري که باید اول انجام بدي. بمیري، هنوز نه

  ".بانو دنا. . . هرجور شما دستور بدید ". چشمان ریچارد بسته بودند
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حاال از ". اش نشاند اي روي پیشانی وسهاو را روي صندلی خواباند و ب. دنا زنجیر را ول کرد و شانه هاي او را گرفت
قبل از این که دوباره شروع بشه، وقت . اي در پیش داریم راه طوالنی. طرف من اجازه داري که استراحت کنی، عزیزم

  ".زیادي براي استراحت داري

سیر با هاي کالسکه را حس کرد که در م کنند و تکان ریچارد انگشتان دنا را حس کرد که موهایش را صاف می
  .رفت، و بعد به خواب رفت سرعت پیش می

گاهی دنا کنارش نشسته بود و در حالی که غذا را . آمد شد، هرگز کامالً به هوش نمی هر از چندي تا حدي بیدار می
قورت دادن دردناك بود، تقریباًتالشی بیش از آن چه او . ریخت، او را به خود تکیه داده بود با قاشق در دهانش می

اش براي قالب شدن بر درد گلویش  خورد، گرسنگی با بلعیدن هر قاشق، لرزش و تکانی می. طلبید نش را داشت میتوا
کرد تا به خاطر او  داد و تشویقش می هایش به او قوت قلب می دنا با زمزمه. گرداند کافی نبود و رویش را از قاشق برمی

  .داد نها چیزي بود که ریچارد به آن واکنش نشان میانجام دادن این کار به خاطر دنا ت. غذا را بخورد

زد تا  کرد، در جستجوي امنیت و حفاظت به دنا چنگ می هر از چندي که دست اندازي در جاده ناگهان او را بیدار می
هی خوابیده و گا دانست که گاهی روي زمین می می. گفت که چیزي نبوده و این که دوباره بخوابد این که دنا به او می

تا زمانی . هایی که از میانشان عبور کردند را ندید و اصالً برایش اهمیتی هم نداشت هیچ چیز از منظره. درون کالسکه
هیچ چیز دیگري مهم نبود جز این که آماده باشد تا طبق فرمان دنا . که دنا نزدیک او بود، فقط همین اهمیت داشت

ه دنا در کنجی نشسته و او را که دراز کشیده بود در بغلش گرفته، ردایش چند بار به آرامی بیدار شد و دید ک. عمل کند
افتاد، ریچارد  وقتی که این اتفاق می. کند ي دناست و او موهایش را نوازش می دورش پیچیده شده، سرش روي سینه

  .کرد نگذارد تا دنا بفهمد که او بیدار است، مبادا این کارش را متوقف کند سعی می

قدرت درونیش را نیز حس کرد  ن اتفاق افتاد و او گرماي راحتی را از سمت دنا حس کرد، عالوه بر آن وقتی که ای
یک بار وقتی این اتفاق . سعی نکرد تا آن را در دست بگیرد، تا آن را نگه دارد؛ فقط متوجه آن شد. شود که بیدار می

  .شمشیر بود آن جادوي. افتاد، آن قدرت را شناخت، فهمید که آن چه قدرتیست

آن را لمس کرد، . کرد، جادو درونش باقی ماند همانطور که دراز کشیده و به دنا تکیه داده بود، نیاز به دنا را حس می
خواست با  این درست مانند همان قدرتی بود که او در مواقعی که می. آن را نوازش کرد، نیروي آن را احساس کرد

قدرتی که قبالً . توانست درك کند لی به نوعی متفاوت بود، به نوعی که نمیکرد؛ و شمشیر بکُشد، آن را احضار می
. اکنون دنا آن قدرت را در اختیار داشت، ولی این قدرت را در اختیار نداشت. توانست حس کند شناخت را دیگر نمی می

و تار از ذهنش کمک آن قسمتی تیره . هنگامی که ریچارد سعی کرد تا جادو را در مشتش بگیرد، مانند بخار محو شد
اش را به آن از  توانست آن را کنترل کند، آن را براي یاري احضار کند، عالقه خواست، ولی از آنجایی که نمی جادو را می
  .دست داد
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هنگامی . شد اندکی هشیارتر بود هر بار که بیدار می. کم بهبود یافتند هایش کم گذشت، زخم همانطور که زمان می
توانست خودش به تنهایی بایستد، اگرچه ذهنش به طور کامل روشن و  اند، می کرد به مقصدشان رسیدهکه دنا اعالم 
  .واضح نبود

کرد و با کم نگه  رفت به پاهاي او نگاه می ریچارد در حالی که دنا راه می. در تاریکی، دنا او را از کالسکه پیاده کرد
با وجودي که دائماً چشمانش روي دنا بود، . داشت ل بود شل نگه میاش زنجیري را که به کمربند دنا متص داشتن فاصله

. رسید اي به نظر می ي تمارانگ کوتوله آنجا بسیار بزرگ بود، در برابر آن قلعه. شدند شد متوجه جایی که به آن وارد می
ها تا ارتفاعاتی باال رفته بودند  ها و طاق برج. ها ادامه داشتند کرد در دور دست دیوارها در اطراف تا جایی که چشم کار می
ریچارد به اندازه کافی هشیار بود تا متوجه شود که طراحی آن مکانِ . شد که نگاه کردن به آنها باعث سرگیجه می

  .بسیار باابهت بود ولی نه خشن و زمخت و نه ترسناك و دفع کننده. پهناور، با شکوه و برازنده بود

ها در اطراف راهرو، طاق  ستون. هاي مرمر و گرانیت صیقل داده شده عبور داد سنگ دنا او را از میان راهروهایی با
او . رفتند، ریچارد متوجه شد که چقدر نیرویش افزایش میابد همانطور که جلو می. نماهایی بزرگ را نگه داشته بودند

  .توانست چنین مدتی طوالنی را سر پا بایستد حتی چند روز پیش نمی

ي دنا انداخت و به این فکر کرد که  ریچارد نگاهی به باال و موهاي بافته شده. گري را ندیدندآنها هیچ کس دی
به همراه افکارش در . موهاي او چقدر قشنگ است، این که چقدر خوش شانس بوده که چنین جفت عالی و خوبی دارد

ي  محو گردد، بخش تیره و محبوس شدهقبل از این که فرصتی ایجاد شود تا قدرت . عالقه به دنا، قدرت به پا خواست
. کرد ي عالقه و محبتش به دنا فکر می ذهنش آن را به چنگ گرفت، آن را نگه داشت، در حالی که باقی ذهنش درباره

. ي دنا متوقف کند و به امید فرار چنگ بزند درك این که کنترل قدرت را به دست داشت، باعث شد تفکرش را درباره
  .قدرت دود شد و رفت

خواست که فرار  او هرگز قادر به فرار نبود و اصالً براي چه باید می. فکر کرد که چه اهمیتی دارد. قلبش فرو ریخت
  کرد؟ رفت؟ بدون وجود دنا و دستورات او باید چه می کجا باید می. کند؟ او جفت دنا بود

ه حالت مثلثی و نوك تیز بود با اي که باالیش ب پنجره. دنا از دري عبور کرد و آن را پشت سر ریچارد بست
هاي  آنجا تختی با یک پتوي ضخیم و بالشت. شد هایی ساده تزیین شده بود و رو به فضاي تاریک بیرون باز می پرده

هایی که روي میز کنار تخت و میز و صندلی  چراغ. کف آنجا از چوب صیقل داده شده بود. درشت و توپر قرار داشت
هایی از چوب تیره روي دیواري ساخته شده بودند که دري  قفسه. اق قرار داشتند، روشن بوددیگري در سمت دیگر ات

  .یک سه پایه، پارچ و لگنی را روي خود نگه داشته بود. دیگر بر روي آن قرار داشت
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پیدا از اون جایی که تو جفت منی، اگه منو راضی کنی اجازه . این جا محل اقامت منه". دنا زنجیر او را باز کرد
ي تخت انداخت، بشکنی زد و به کف اتاق در کنار  ي پایه ي زنجیر را روي تیرچه دنا حلقه ".کنی که اینجا بخوابی می

  ".روي زمین. تونی اونجا بخوابی امشب می". تخت اشاره کرد

  .اش قرار گرفت، او را روي زانوانش انداخت آگیل که روي شانه. ریچارد به زمین نگاه کرد

  ".همین اآلن. زمین گفتم روي"

  ".ببخشید بانو دنا. بله بانو دنا"

  "فهمیدي؟. خوام امشب دیگه صدایی ازت بشنوم نمی. م من خیلی خسته"

  .ترسید که با صدا موافقتش را اعالم کند می. ریچارد سرش را به نشان تأیید تکان داد

  .دنا دمر روي تخت افتاد و ظرف چند دقیقه خوابش برده بود "خوبه"

حداقل . گذشت از زمانی که دنا آگیل را روي او استفاده کرده بود مدتی می. اش بود را مالید چارد دردي که در شانهری
نه، . خواسته در محل اقامتش خونی ریخته شود ریچارد با خود فکر کرد که شاید دنا نمی. دنا نخواسته بود که خونی بیاید
سعی کرد تا . دانست که فردا دنا او را شکنجه خواهد داد می. دراز کشید به پشت روي زمین. دنا خون او را دوست داشت

  .هاي قبل بهبود می یافت به آن فکر نکند، او تازه داشت از آسیب

یک زنگ با . خواست از آن اجتناب کند او قبل از دنا بیدار بود؛ شوك ناشی از بیدار شدن با آگیل چیزي بود که می
  .نا بیدار شد، مدتی به پشت دراز کشید، هیچ چیز نگفت، بعد بلند شد و دید که او بیدار استد. طنینی طوالنی نواخته شد

بعد از مراسم، تمرینت . صداي زنگ براي این بود، براي فراخونی. صبحگاهی 1مراسم وفاداري": دنا اعالم کرد
  ".دم می

  ".بله بانو دنا"

ز میان راهروها به سمت میدانی بدون سقف، مربع شکل و با دنا زنجیر او را به کمربندش آویخت و دوباره او را ا
در مرکز فضاي باز، زیر آسمان، شنی سفید بود که . داشتند برد هایی که در چهار طرف، طاق نماهایی را نگه می ستون

مان در باالي صخره یک زنگ بود، ه. اي پر از حفره و سوراخ ریخته شده بودند هایی در اطراف صخره به صورت حلقه
هاي سفالی بر روي زمین، مردمی زانو زده بودند، به جلو خم  کفپوش  در میان ردیف. زنگی که او صدایش را شنیده بود

  .ها گذاشته شده بود هاشان روي سفال شده بودند و پیشانی

                                                           
1 Devotion 
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ارباب رال از ما . آموزه ارباب رال به ما می. کنه ارباب رال ما رو هدایت می". خواندند مردم با آهنگی یکسان با هم می
. در برابر فرزانگی شما فروتن هستیم. گیریم ي بخشش شما پناه می در سایه. شیم در نور شما، موفق می. کنه حفاظت می

  ".زندگی ما از آن شماست. ایم فقط براي خدمت کردن زنده

. ارد با تقلید از دیگران زانو زدریچ. دنا بشکنی زد و به کف زمین اشاره کرد. گفتند آنها دوباره و دوباره همین را می
او با همان آهنگ شروع به خواندن به همراه دیگران کرد، ولی . ها گذاشت اش را روي سفال دنا کنار او زانو زد، پیشانی

  .کند متوقف شد هنگامی که شنید ریچارد تبعیت نمی

  ".ادآوري کنم، میشه شیش ساعتاگه دوباره مجبور بشم بهت ی". اخمی درهم به ریچارد کرد ".این شد دوساعت"

  ".بله، بانو دنا"

ي دنا تمرکز کند تا بتواند کلمات را بدون  مجبور بود روي تصویري از موهاي بافته. ریچارد شروع به هم آوایی کرد
د آوایی چقدر ادامه پیدا کرد، ولی فکر کرد که چیزي حدو دانست که هم درست نمی. ایجاد کردن درد جادو به زبان آورد

بعد از مدتی . کلمات اصالً متنوع نشدند. کرد کمرش از خم شدن و سر گذاشتن روي زمین، درد می. دو ساعت بوده
  .صداها تبدیل به حروفی شکسته و نامفهوم شدند، گویی در دهانش خمیري نرم باشد

ریچارد در . برخاست دنا. زنگ دوبار نواخته شد و مردم روي پاهایشان ایستاده و در جهات مختلف پراکنده شدند
افتد،  دانست اگر از جایش حرکت نکند به دردسر می می. مطمئن نبود که باید چه بکند. همان حالی که بود باقی ماند

هایی را که  صداي قدم. دانست که اگر بلند شود و قرار نبوده باشد که بلند شود، تنبیه به مراتب بدتر خواهد بود ولی می
  .ولی نگاهش را باال نیاورد آمد شنید به سمتشان می

  ".هارا بدون تو تنها بود دي. بینم برگشتی خواهر دنا، خیلی خوشحالم که می". صداي خشکی زنانه به گوش رسید

ي دنا را در  بالفاصله تصویر موهاي بافته. از میان غبار محو تمریناتش، این کلمه افکارش را روشن کرد! هارا دي
  .ظت کندذهنش آورد تا از خودش محاف

  ".بینم ي تو رو می خوشحالم که برگشتم و دوباره چهره. خواهر کنستانس"

آگیل پشت گردنش را لمس کرد و . ریایی را در صداي دنا تشخیص دهد ریچارد توانست زنگ صمیمیت و بی
ریچارد از نوعی که آگیل روي گردنش نگه داشته شده بود، . شد گویی طنابی دور گلویش محکم می. نفسش را گرفت

  .دانست که این کار دنا نیست می

  "و ما اینجا چی داریم؟": کنستانس پرسید
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هنگامی که دنا به او . کشید هایی از درد در جستجوي هوا بریده بریده نفس می ریچارد با سرفه. او آگیل را دور کرد
تر از دنا  انس یک سر و گردن کوتاهکنست. کرد که بتواند پشت دنا مخفی شود دستور داد، روي پاهایش ایستاد و آرزو می

موهاي . اي بود بدن ستبر و نیرومندش را پوششی چرمی پوشانده بود، مثل دنا، با این تفاوت که لباس او قهوه. بود
اي بود که  اش به گونه حالت چهره. اش نیز در یک دسته بافته شده بود، ولی به مانند دنا کامل و دقیق نبود اي تیره قهوه

  .تازگی چیزي را خورده باشد که دوست ندارد گویی به

  ".جفت جدید من". اي آرام به شکم ریچارد زد دنا با پشت دستش ضربه

خورم دنا، هرگز  قسم می". کند اي ادا کرد که گویی چیز تلخی را تف می کنستانس این کلمه را به گونه "جفت"
. فکر این قضیه هم باعث میشه دل درد بگیرم. یکنی که یه جفت انتخاب کن کنم که تو چطور تحمل می درك نمی

  ".سخت بودهحتماً  .به هرحال شکار خوبیه. از روي شمشیرش معلومه. خوب پس جستجوگرو گرفتی

نگاه  ".اون قبل از این که جادوشو روي من به کار بگیره، فقط دو نفر از افرادمو کشت". دنا لبخندي مغرورانه زد
  ".اون اهل وستلنده". دنا را به خنده انداختي کنستانس،  متعجب روي چهره

  "شکسته شده؟". به چشمان ریچارد خیره شد "!نه". ابروهاي کنستانس باال رفتند

تازه هنوز مراسم صبحگاهی هست و . هایی دستم میده که لبخند بزنم آره، ولی هنوزم بهونه": دنا با نفسی بلند گفت
  ".ردهاون تا همین اآلن دو ساعت جریمه بدست آو

  "اشکالی نداره منم بیام؟". ي کنستانس گسترده شد لبخندي بر چهره

در واقع، تو . دونی که هرچیزي مال من باشه، مال تو هم هست، کنستانس خودت می". دنا لبخندي گرم به او زد
  ".جانشین منی

از کنترل ریچارد خارج  سوختند تا خود را در حالی که مرزهاي خشم می. رسید کنستانس به نظر راضی و مفتخر می
  .ي دنا فکر کند وار به موهاي بافته شده کنند، او مجبور بود دیوانه

راستش فقط به خاطر تو، اگه بخواي یه شب اونو قرض بگیري، من اعتراضی ". دنا کمی به سمت دوستش خم شد
  ".دونی چی هست تا تجربه نکنی نمی". دنا خندید. کنستانس از روي نارضایتی صاف ایستاد ".کنم نمی

االن میرم لباس قرمزم رو بپوشم و . برم اي می من لذت خودم از بدن اونو به روشاي دیگه". کنستانس اخمی کرد
  ".بینمت اونجا می

  ".از تو بعیده دنا". ي او را بررسی کرد کنستانس چهره ".اي خوبه فعالً قهوه. . . نه "
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  ".رال خودش منو دنبال این یکی فرستاده عالوه بر این که ارباب. من دالیل خودمو دارم"

  ".به هرحال اون مال تو هست که هرکاري بخواي باهاش بکنی. پس هرطور که تو بخواي. خود ارباب رال"

در . اتاق تمرین یک چهار دیواري ساده با دیوارها و کفپوشی از گرانیت خاکستري و سقفی با تیرهاي چوبی بود
قبل از این که بتواند . ریچارد با صورت به زمین خورد. پایش را جلوي پاي ریچارد گرفت هنگام ورود به آنجا، کنستانس

کنستانس باالي سرش ایستاد و درحالی که از خودش راضی بود به او نگاه . آن را متوقف کند، خشم او را در برگرفت
  .کند تا کنترلش را دوباره بدست آورد کرد که تالش می می

آن وسیله . کرد هاي دستانش را از پشت سر محکم به هم وصل می ها و آرنج او متصل کرد که مچاي را به  دنا وسیله
دنا بقدري طناب را . اي در سقف عبور کرده و سر دیگرش به دیوار گره خورده بود به طنابی متصل بود که از روي قرقره

بار  هایش مشقت درد در شانه. به دیوار گره زدکشید تا آن که او مجبور بود روي نوك انگشتانش بایستد و بعد طناب را 
بیچاره و خارج از تعادل بود . کرد و تازه هنوز دنا آگیل را هم به او نچسبانده بود بود و نفس کشیدن را برایش مشکل می

  .حال و نشاطش فروکش کرد. کرد آور را تحمل می و حتی قبل از این که دنا شروع کند دردي عذاب

مواقعی که دنا او را تمرین . کنار دیوار نشست و به کنستانس گفت براي خودش لذت ببرد دنا روي یک صندلی
او کارش را مانند گاو نري که . کنستانس هرگز حتی یک بار هم لبخند نزد. داد معموالً لبخندي بر روي لبش داشت می

اي  اش را الیه و طولی نکشید که چهرهشدند  هایی از موهایش آزاد می دسته. داد رود انجام می زند و جلو می شخم می
همیشه همان نوع بود، همیشه سخت، ناگوار . کرد او هرگز نوع تماس آگیل را متنوع نمی. درخشان از عرق پوشانده بود

او با یک زمانبندي منظم کار . بینی کردن نداشت؛ هیچ توقفی در کار کنستانس نبود ریچارد نیازي به پیش. و با خشونت
اش را به دیوار تکیه  دنا در حالی که پشت صندلی. ریخت ولی خونی را نمی. داد هرگز به ریچارد استراحت نمیکرد و  می

  .کرد زد و ناله می باالخره کنستانس توقف کرد، ریچارد نفس نفس می. داده بود، لبخندي پایدار بر صورتش داشت

تمام حیوونایی که این اواخر داشتم با اولین . شتمها بود تمرینی مثل این ندا مدت. تونه تحمل کنه اون خوب می"
  ".شدن تماس دوال می

بزار بهت . شاید من بتونم کمک کنم، خواهر کنستانس". اش فرود آمد ي جلویی صندلی با صداي تقی روي دو پایه
  ".نشون بودم که اون از کجاها خوشش نمیاد

. ز ترسِ چیزي که هنوز واقع نشده بود خود را منقبض کندباعث شد تا او ا. دنا پشت سر ریچارد ایستاده و مکث کرد
در حالی که دنا فشار را . داد، آگیل به محلی حساس در پهلوي راستش وارد شد اي که نفسش را بیرون می درست لحظه

ا اش ر توانست وزن خودش را تحمل کند و طناب به قدري محکم شانه نمی. روي او نگاه داشته بود، به شدت فریاد زد
دنا با پوزخندي بر لب، به قدري آگیل را روي او نگه داشت تا این که . کشید که او فکر کرد بازوانش از جا درخواهند آمد

  .او شروع کرد به گریه کردن
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  ".کنم لطفاً، بانو دنا، خواهش می"  :کرد بی اختیار گریه می

  "دیدي؟". دنا آگیل را عقب کشید

  ".کاش منم استعداد تو رو داشتم، دنا". دادکنستانس سرش را به دو طرف تکان 

دنا به روبرویش آمد و لبخندي به  ".و اینجا، و همینطور اینجا". دنا باعث شد او فریاد بکشد ".اینم یه جاي دیگه"
  "هاي مخصوص تو رو نشون بدم، مگه نه؟ از نظر تو که اشکالی نداره تا به کنستانس تمام محل". او زد

  ".خیلی درد داره. و دنا، این کارو نکنیدکنم بان خواهش می"

  ".بیا، دیدي؟ اصالً مخالفتی نداره"

کنستانس هرگز لبخند نزد؛ خیلی ساده . اش برگشت اش جاري بودند، دنا به صندلی ها از چهره درحالی که اشک
و هرگز نوع فشار را ولی این که ا. کرد تا نفس نفس زنان التماس کند کارش را شروع کرد و هم چنین او را وادار می

ریچارد یاد . اي به او فرصت استراحت نداد کنستانس هرگز لحظه. کشید بدتر از دنا بود کرد و هرگز دست نمی متنوع نمی
کنستانس هرگز این . داد هاي عجیبی از خود بروز می دنا گاهی عطوفت. گرفت تا از تماس او بیش از تماس دنا بترسد

اي صبر کند و او را  گفت تا توقف کند و دقیقه رفت، دنا به کنستانس می دي خاص فراتر میهنگامی که از ح. گونه نبود
گذاشت تا دنا روشی را  یافت و می هاي او تطبیق می کنستانس با خواسته. کرد تا ریچارد را فلج و ناقص نکند هدایت می

  .خواهد اداره کند که براي به درد آوردن ریچارد می

  ".از نظر من اشکالی نداره. ي، دنا، الزم نیست اینجا بمونیاگه تو کارایی دار"

دانست که کنستانس  می. خواست با کنستانس تنها بماند او نمی. ترس و اضطراب در ذهن ریچارد جاري شد
ا دانست که آنها چه کارهایی هستند ولی از آنه نمی. خواسته انجام شوند خواهد با او کارهایی انجام دهد که دنا نمی می
  .ترسید می

  ".مونم تا هرجور دلت بخواد باهاش رفتار کنی ولی امروز می... ذارم  یه وقت دیگه، تو رو باهاش تنها می"

  .کنستانس به کارش برگشت. ریچارد کامالً اطمینان حاصل کرد که نشانی از راحتی خیال را بروز نداده است

از موهاي او را گرفت و سرش را به شدت عقب  بعد از مدتی، هنگامی که کنستانس پشت سرش بود، یک مشت
او درد کاري را که . دانست معناي این که سرش به این شکل عقب کشیده شود چیست ریچارد خیلی خوب می. کشید

لرزید و از ترسِ آن  اختیار می بی. درد قرار گرفتن آگیل در گوشش. آورد خواست انجام دهد به خاطر می کنستانس می
  .س بکشدتوانست نف نمی

  ".این کارو نکن، کنستانس". اش بلند شد دنا از روي صندلی
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. تر به عقب کشید سر ریچارد را محکم. هایش را به هم سایید کرد دندان کنستانس در حالی که به ریچارد نگاه می
  ".چرا نه؟ مطمئناً تو این کارو کردي"

  ".خوام هیچ ریسکی بکنم نمی. ز با اون صحبت نکردهارباب رال هنو. خوام تو این کارو بکنی، همین آره، ولی نمی"

  ".مثل قدیما. من و تو. بیا با هم همزمان این کارو بکنیم  دنا،". لبخندي بر لبان کنستانس نشست

  ".خواد با اون صحبت کنه بهت که گفتم، ارباب رال می"

  "بعدش چی؟"

اگه ارباب رال اونو نکشه و اون ". ریچارد نگاه کردبه چشمان  ".خیلی وقته که اون فریادو نشنیدم". دنا لبخندي زد
و کنستانس . خوبه؟ ولی اآلن نه. کنیم این کارو باهاش می. اي نمرد، بعدش باشه به خاطر چیز دیگه... قبلش به خاطر 

  ".لطفاً به خواست من درباره استفاده از آگیل توي گوشش احترام بزار

. اخمی به ریچارد کرد ".تو فکر نکن که قسر در رفتی". رد را رها کردکنستانس با سرش تأیید کرد و موهاي ریچا
  ".برم شیم و اون موقع من لذت خودمو از تو می دیر یا زود من و تو تنها می"

  ".بله بانو کنستانس": ریچارد با صدایی گرفته گفت

آمد و زنجیرش به  ریچارد پشت سرشان می. آنها بعد از این که تمرین دادن او را به پایان رساندند، براي ناهار رفتند
هایی از چوب بلوط و کفپوشی از مرمر  ي خودش با میز و صندلی سالن غذاخوري در نوع ساده. کمربند دنا متصل بود
ي گفت وگوها از میزهاي مختلف به  خوردند صداي زمزمه همانطور که مردم غذا می. سلیقه بود سفید، زیبا و خوش

خدمتکاران براي دو . اش اشاره کرد نشست بشکنی زد و به کف زمین، پشت صندلی مانطور که میدنا ه. رسید گوش می
به همراه پنیر، نان . رسید نهار سوپی بود که به نظر دلچسب می. مورد سیت غذا آوردند ولی چیزي براي ریچارد نیاوردند

در میانه غذایش، دنا . شد در آنجا سرو نمی هیچ گوشتی. کردند بوهاي مطبوع حواس ریچارد را پرت می. برشته و میوه
او . برگشت و به او گفت که هیچ نهاري دریافت نخواهد کرد، چرا که آن روز صبح دوساعت جریمه دریافت کرده بود

  .تواند شام داشته باشد گفت که اگر ریچارد درست رفتار کند، می

ریچارد . کردند دنا و کنستانس نوبتی کار می. شتبعدازظهر به مراسم وفاداري و بعد از آن چند ساعت تمرین گذ
اي برنج با مقداري سبزیجات بر روي  تمام تالشش را کرد تا اشتباهی از او سر نزند و هنگام شام به عنوان جایزه کاسه

قامت بعد از شام بازهم مراسم و تمرین بود تا این که باالخره آنها کنستانس را ترك کرده و به محل ا. آن دریافت کرد
  .رفت ریچارد از خستگی هالك بود و به خاطر درد به حالت دوال راه می. دنا بازگشتند
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آنجا اتاقی کوچک بود که خالی از هرچیزي . او به ریچارد اتاق مجاور را نشان داد. "خوام من یه حمام می": دنا گفت
ف آویزان بود و یک وان کوچک حمام ها به سر آن متصل بود و از سق ي بستن دست بود، به جز یک طناب که وسیله

دنا به او گفت که اتاق براي تمرین دادن اوست، در صورتی که همان جا نیاز به تمرین دادن باشد، و این . در یک گوشه
خواست درون اتاق خودش خونی ریخته باشد و اتاق براي مواقعی که بخواهد تمام شب ریچارد را آویزان کند  که نمی

  .دنا به او قول داد که مدت زمان زیادي را در آن اتاق کوچک خواهد گذراند. شود نیز استفاده می

از دورن وان سطل آبی را برداشت و یاد گرفت که از کجا . او ریچارد را وادار کرد که وان را به کنار تختش بکشد
دوید و با  باید تا آنجا میکرد و  کرد، حتی اگر کسی با او صحبت می او باید با هیچ کس صحبت نمی. آب گرم بیاورد
دنا به او گفت که اگر او در مدتی که دور از چشم . گشت تا آب حمام دنا قبل از پر شدن وان سرد نشود دویدن بازمی

شد که دنا به دنبال او  دناست دستوراتش را دقیقاً دنبال نکند، درد جادو او را به زانو درخواهدآورد و این که اگر نیاز می
ریچارد با جدیت قسم خورد که طبق دستور او . شد که چرا او را ناامید کرده است می متأسفارد به شدت بیاید، ریچ
هایی از جنس مرمر سفید  ي آب گرمی در استخري بود که صندلی آمد، چشمه جایی که آب گرم از آنجا می. عمل کند

ه ریچارد وان را پر کرده بود، به شدت عرق کرده هنگامی ک. ي نسبتاً زیادي داشت اطراف آن قرار داشتند و آنجا فاصله
  .و از پا درآمده بود

کشید و او را در  مالید، موهایش را شانه می خورد، ریچارد پشت او را می در زمانی که دنا در وان نشسته و خیس می
  .کرد شست و شوي موهایش کمک می

تکیه داده بود، چشمانش را بسته و آرام گرفته بود،  دنا دستانش را از دوطرف وان آویزان کرده بود، سرش را به عقب
تو از کنستانس خوشت نمیاد، ". درحالی که ریچارد کنار او زانو زده بود تا درصورتی که دنا هرچیزي بخواهد، آماده باشد

  "مگه نه؟

تن نیز باعث خواست چیز بدي درباره دوست دنا بگوید ولی دروغ گف او نمی. دانست چگونه جواب بدهد ریچارد نمی
  ".ترسم، بانو دنا از اون می. . . من ". شد که تنبیه شود می

کنی  تو که سعی نمی. اي بود، عزیزم جواب هوشمندانه". دنا درحالی که هنوز چشمانش بسته بود لبخندي زد
  "گستاخی کنی، مگه نه؟

  ".من حقیقتو بهتون گفتم. نه بانو دنا"

کشه اسم مردي که اولین بار اونو شکست  هربار که یه مرد رو می. از مردا متنفرهاون . تو بایدم از اون بترسی. خوبه"
یادت میاد بهت درباره مردي گفته بودم که منو شکسته بود و منو به عنوان جفتش گرفته بود و . 1فریاد میزنه، راستین

اون بود که . اسمش راستین بود. ي کنستانس بوده بعد من اونو کشتم؟ قبل از این که اون منو بشکنه، تمرین دهنده
                                                           

1 Rastin 
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و . کنم من هرکاري براي اون می. تونم اونو بکشم کنستانس کسی بود که به من گفت چطور می. کنستانس رو شکست
  ".کنه به خاطر این که من مردي رو کشتم که اون به شدت ازش نفرت داشت، اونم هرکاري براي من می

  "منو با اون تنها نذارید؟ شه لطفاً ولی بانو دنا، می. بله بانو دنا"

هاي زیادي رو به دست  اگه این طور باشی و جریمه. کنم که درباره وظایفت خیلی دقیق باشی من توصیه می"
بینی چقدر خوش شانسی که یه بانوي  بینی؟ می می. مونم نیاري، منم مواقعی که اون تو رو تمرین میده، پیشت می

  "مهربون داري؟

دنا یک چشمش را باز کرد تا ببیند آیا  ".شما معلم با استعدادي هستین. دید م که به من یاد میممنون. بله بانو دنا"
  .اثري نبود. ي او اثري از تمسخر وجود دارد در چهره

  ".هاي خوابم رو روي میزِ کنار تخت بذار برام یه حوله بیار و لباس"

هاي خوابش را نپوشید، بلکه درحالی که موهاي  اسدنا لب. ریچارد کمک کرد تا با حوله، موهاي او را خشک کنند
  .مرطوبش روي بالش پخش شده بودند، به پشت روي تخت دراز کشید

آگیل رو ". ریچارد به سرعت رفت و شعله چراغ را فوت کرد ".برو چراغی که روي اون میز هست رو فوت کن"
  ".برام بیار، عزیزم

کرد تا آگیل را برایش بیاورد، متنفر بود؛ دست زدن به  ا او را وادار میاز مواقعی که دن. ریچارد از ترس تکانی خورد
هایش را به هم سایید و به سرعت آگیل را  با ترس از عواقب مکث کردن بیش از آن، دندان. آن بسیار دردناك بود

توانست  ه سختی میب. لرزاند اش را می درد ناشی از آن آرنج و شانه. برداشت و آن را روي کف دست بازش نگه داشت
ي باالي تخت تکیه داده بود، اندکی به حالت نشسته درآمده و او را  ها را به تخته دنا بالش. صبر کند تا دنا آن را بگیرد

  .هنگامی که دنا آن را از دستش گرفت، ریچارد نفسش را که حبس کرده بود آزاد کرد. کرد نگاه می

  "زار نمیده؟بانو دنا، چرا دست زدن به اون شما رو آ"

دست زدن به این براي من دردناکه چون این همونی هست که براي تمرین دادن . ي تو درست به اندازه آزار میده، "
  ".من استفاده شده

دارید، شما رو آزار میده؟ تمام  منظورتون اینه که، تمام مدتی که اونو نگه می". چشمان ریچارد گشاد شده بودند
  "ید؟د مدتی که منو تمرین می

اخمی کوچک و . اي به چشمان ریچارد نگاه نکرد براي دقیقه. دنا با سر تأیید کرد و آن را بین انگشتانش چرخاند
این یکی از . به ندرت زمانی پیش میاد که من از درد دور باشم، حاال این نوع یا نوعی دیگه". لبخندي به ریچارد زد
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حدس . کشه، براي این که یاد بگیرن تا دردو کنترل کنن طول می ها دالیلی هست که تمرین دادن یه مورد سیت سال
زنجیر دور مچ من اجازه میده که اونو . زنم براي همینم هست که فقط زنها مورد سیت هستن؛ مردا خیلی ضعیفن می

  ".ماً دردآورهکنم، دائ ولی وقتی که اونو روي کسی استفاده می. آویزون کنم؛ وقتی که از زنجیر آویزون باشه دردي نداره

این که . م که شما رو آزار میدهمتأسف. م بانو دنامتأسف". دل ریچارد از غم و نگرانی پیچ خورد ".دونستم اصالً نمی"
  ".شما باید زجر بکشید تا به من آموزش بدید

درس و اآلنم وقت یه . این یکی از چیزاییه که دارم بهت یاد میدم. تونه خودش لذت بیاره، عشق من درد می"
  ".دیگه حرف زدن بسه". چشمان دنا روي او باال و پایین رفتند ".ست دیگه

ولی بانو دنا، شما همین اآلن حمام کردید، و من ". ریچارد نگاه در چشمان او را شناخت، سریع شدن تنفسش را
  ".سرتا پا خیس عرق هستم

  ".من از عرقت خوشم میاد". لبخندي کوچک به یک طرف دهان دنا راه یافت

  .هایش گذاشت با چشمانی که بر روي چشمان ریچارد قفل شده بود، دنا آگیل را میان دندان

-+ ------------  

هاي وفاداري ناراحت نبود چون در آن زمان  ریچارد از بابت مراسم. اي گذشت روزها با یکنواختی کرخت کننده
کرد،  آوایی می داشت و مجبور بود تمام مدتی که هم ولی از گفتن آن کلمات نفرت. کشید شد و درد نمی تمرین داده نمی

ها تکرار کردن درحالی که روي زانوانش افتاده بود و سرش  همان کلمات را ساعت. ي موهاي دنا تمرکز کند روي دسته
و شد  ها یا صبح بیدار می شب ریچارد گاهی نیمه. آمد تر از تمرین به حساب می هاي کف بود، به سختی راحت روي سفال

ارباب . آموزه ارباب رال به ما می. کنه کرد، ارباب رال ما رو هدایت می خودش را درحالی می یافت که کلمات را تکرار می
در برابر فرزانگی شما . گیریم ي بخشش شما پناه می در سایه. شیم در نور شما، موفق می. کنه رال از ما حفاظت می

  .زندگی ما از آن شماست. مای فقط براي خدمت کردن زنده. فروتن هستیم

او به ریچارد گفته بود که این نشان آن است . دنا دیگر لباس قرمز را نپوشید؛ درعوض لباس چرمی سفیدي پوشید
خواهد  که او شکسته شده و به عنوان جفت انتخاب شده است و براي این که تسلط دنا را بر او نشان دهد که دیگر نمی

این براي ریچارد تفاوت چندانی ایجاد نکرده بود؛ آگیل چه خونی . از این خوشش نیامده بودکنستانس . از او خونی بریزد
رفت تا  ها همراه دنا بود و گاهی می کنستانس در حدود نیمی از وقت. ریخت همان حس را داشت ریخت و چه نمی می
ي آن  ریچارد تنها بماند، ولی دنا اجازه کرد که با کنستانس روز به روز بیشتر پافشاري می. ي جدیدي را تمرین دهد توله

بیشتر از او   دید، هرچه ریچارد بیشتر از او می. گذاشت کنستانس تمام توانش را براي تمرین دادن او می. داد را نمی
  .زد گفت تا ادامه کار را تحویل بگیرد لبخندي به ریچارد می هر وقت که دنا به کنستانس می. شد وحشتزده می
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از مراسم بعدازظهر، هنگامی که کنستانس براي تمرین دادن فرد دیگري رفته بود، دنا او را براي تمرینِ  یک روز بعد
با طناب ریچارد را باال کشید تا این که او به سختی . بعدازظهر به اتاق کوچکی که کنار اقامتگاهش بود برگرداند

  .توانست کف زمین را لمس کند می

سؤال او  "مکنه اجازه بدید که از این به بعد بانو کنستانس تمام تمریناي منو انجام بده؟بانو دنا، با اجازه شما، م"
اش به شدت قرمز شده  دنا به او خیره شد، چهره. این سؤال خشم دنا را برانگیخت. تاثیري داشت که انتظارش را نداشت

گفت که  کشید و به او می اد، بر سرش جیغ مید بود؛ بعد او شروع به زدن ریچارد با آگیل کرد و آن را روي او حرکت می
ترین  دنا نیرومند بود و به محکم. خورد این که چقدر دنا حالش از حرف زدن او به هم می. ارزش و ناچیز بوده او چقدر بی
  .همینطور ادامه داشت و ادامه داشت. زد توانست او را با آگیل می حدي که می

. تابه حال او را این قدر خشمگین دیده باشد، این قدر سختگیر، این قدر بیرحمتوانست به یاد آورد که  ریچارد نمی
توانست هیچ چیزي  نمی. از درد دچار تشنج شده بود. آورد، حتی این که کجاست خیلی زود دیگر هیچ چیز را به یاد نمی

دنا هرگز مکث نکرد و . بکشدتوانست نفس  ها نمی بگوید یا این که التماس کند تا دنا توقف کند یا حتی بیشتر وقت
ریچارد روي کف زمین . شد زد بیشتر خشمگین می رسید هرچه بیشتر به او صدمه می به نظر می. سرعتش را کم نکرد

ي دنا از خشم و فعالیت باال و پایین  سینه. همه جاي لباس چرمی دنا خون پاشیده شده بود. خون دید، مقدار زیادي خون
  .ل شده بودي موهایش ش دسته. میرفت

تر از  آگیل را محکم. هیچ هشداري به ریچارد نداد. دنا موهاي ریچارد را گرفت و با فشار سر او را عقب کشید
او دیگر . زمان درهم پیچیده و به ابدیت بدل شد. دوباره و دوباره این کار را کرد. همیشه در گوش او فرو کرد

دیگر تالشی براي التماس کردن، گریه کردن و تحمل . فتادن استدانست که چه کسی است یا چه اتفاقی درحال ا نمی
  .کرد کردن نمی

ریچارد درد و عذاب جادو را حس  ".من میرم براي شام". زد دنا متوقف شد، کنار او ایستاد و از خشم نفس نفس می
و قصد دارم که  توي مدتی که من نیستم،". نفسش را حبس کرد، چشمانش گشاد شدند. شود کرد که بر او مسلط می

اگه بزاري . تونی بیهوش بشی یا اونو متوقف کنی نمی. خیلی کامل از وقتم استفاده کنم، درد جادو رو روت باقی میذارم
  ".اینو قول میدم.  دي و مطمئن باش که کنترلش رو از دست می. شه کنترل خشم از دستت خارج بشه، درد بدتر می

. ریچارد فریادي کشید. قدر کشید تا این که پاهاي او از زمین جدا شدند دنا به سمت دیوار رفت و طناب را آن
  .خواستند از جایشان خارج شوند بازوانش گویی می

  .دنا پشتش را کرد و رفت ".خوش بگذره"

درست   کرد، پیچید و او را از کنترلِ خشم ناتوان می ریچارد در مرز بین دیوانگی و عقل بود، زجر و شکنجه در او می
. اي بدتر بود این که دنا آنجا نبود به گونه. برد سوزاند و تحلیل می هاي درد او را می شعله. مانطور که دنا قول داده بوده



                           

  قانون اول جادوگري: شمشیر حقیقت                     
  کتاب سایت کرم ي کاري از تیم ترجمه                        

  

  

  ٧٠۵  

داد؛ فقط  ریچارد هرگز این قدر احساس تنهایی نکرده بود، این قدر بیچاره، و درد حتی به او اجازه گریه کردن هم نمی
  .ایی بریده و تیز بکشده توانست از درد طاقت فرسا نفسش می

هاي  تنها متوجه این شد که ناگهان روي زمین افتاد، بعد چکمه. دانست که چه مدت تنها گذاشته شده بود اصالً نمی
دنا درد جادو را خاموش کرد ولی دستانش هنوز با . دنا دو طرف سرش قرار گرفته بودند و او باالي سرش ایستاده بود

همانطور که دنا باالي . شد هایش خاموش نمی ه شده بودند و جهنم سوزانِ درد در شانهبیچارگی در پشتش به هم بست
  .کرد هاي کف زمین گریه می سرش ایستاده بود، روي خون

قبال بهت گفته بودم، تو تا آخر عمر جفت من ": اش گفت هاي به هم فشرده دنا با لحنی تهدید کننده از میان دندان
قبل از این که شروع کنم به این که ". هاي سنگین او را بشنود، خشم موجود در او را نفس توانست ریچارد می ".هستی

خوام بهم بگی چرا خواستی که کنستانس به جاي من تو رو  بالهاي بدتري سرت بیارم و دیگه نتونی حرف بزنی، می
  "تمرین بده؟

  .او در تالش براي صحبت کردن، خون سرفه کرد

  "!همین اآلن! روي زانوهات وایستا! کنی بت نمیتو این طوري با من صح"

دنا مشتی از . توانست ریچارد سعی کرد روي زانوهایش قرار بگیرد، ولی با وجود دستانش که از پشت بسته بود، نمی
وزنش روي دنا افتاد، صورتش در برابر خیسیِ روي شکم دنا قرار   با سرگیجه،. موهایش را گرفت و او را باال کشید

  .خون خودش. بود گرفته

در باالي . این کار باعث شد چشمانش باز شوند. اش او را از خود دور کرد دنا با قرار دادن نوك آگیل روي پیشانی
  .سرش به دنا نگاه کرد تا جواب دهد

کسی بهت ! کنی به زمین نگاه کن وقتی با من صحبت می". دنا با پشت دستش سیلی محکمی به دهانش نواخت
  "!سؤالمو جواب بده! داره وقتت تموم میشه". هاي او نگاه کرد ریچارد به چکمه "!که به من نگاه کنی اجازه نداده

با صدایی . اش جاري شد و مجبور بود به شدت تالش کند تا باال نیاورد ریچارد بازهم خون سرفه کرد؛ خون از چانه
دونم که تمرین دادن من  می. آگیل براتون دردآورهدونم که نگاه داشتن  بانو دنا، می  چون،": خراشیده و گرفته گفت

. خوام که شما درد بکشید نمی. خواستم بانو کنستانس این کارو بکنه تا شما از درد نجات پیدا کنید می. براتون دردآوره
تر  وام بیشخ شما تا همین اآلن به اندازه کافی درد کشیدید؛ نمی. شما به من یاد دادید دونم که درد کشیدن چطوریه،  می

  ".ترجیح میدم بانو کنستانس منو مجازات کنه تا این که شما درد بکشید. از این آسیب ببینید
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هاي او خیره بود و  ریچارد به چکمه. سکوتی طوالنی برقرار شد. تالش کرد تا روي زانوهایش تعادل داشته باشد
. رسید که پایانی بر سکوت نباشد به نظر می. دهایش نفس بکش کرد تا با وجود درد شانه اندکی سرفه کرد، تالش می

  .کند دانست که دنا بعد از این چه کاري با او می نمی

 1ارواح منو بکشن". خشم از صدایش رفته بود ".ریچارد سایفر  کنم، من تو رو درك نمی": باالخره دنا به نرمی گفت
داشت باز کرده و بدون هیچ حرف  بازوانش را نگه می اي که دنا به پشت او رفت، وسیله ".کنم که اصالً تو رو درك نمی
سعی نکرد تا بلند . توانست به درستی دستانش را راست کند و با صورت افتاد ریچارد نمی. دیگري از اتاق بیرون رفت

  .شود، فقط روي کفپوش خونی گریه کرد

دنا به اتاق برگشت، کنار او . خواند امیبعد از مدتی صداي یک زنگ را شنید که آنها را به مراسم وفاداريِ شبانه فر
  .چمباتمه زد و دستش را به آرامی دور او گذاشته و به او کمک کرد تا بایستد

و بعد زنجیر را به کمربندش  ".ما اجازه نداریم که مراسمی رو از دست بدیم": دنا با صدایی ضعیف توضیح داد
  .متصل کرد

هایی از خونش روي صورت و در میان موهاي او نیز  رگه. ان دهنده بودي خون او بر روي لباس سفید دنا تک منظره
کردند، چشمانشان را برگردانده و  رفتند، مردمی که معموالً با دنا صحبت می همانطور که به سمت محل مراسم می. بود

آورد، نفس کشیدن را  میهایش را به درد  ها، دنده زانو زدن و گذاشتن سرش بر روي سفال. کردند راه را براي او باز می
ولی دنا کلماتش   دانست که کلمات را درست میگوید یا نه، نمی. آوایی کند کرد، چه رسد به این که هم برایش دشوار می
چطور توانست تمام مدت را سر پا بماند، بدون این که از پهلو بیافتد، . بنابراین او همینطور ادامه داد  را تصحیح نکرد،
  .انستد خودش نیز نمی

کنستانس ظاهر شد، با لبخندي نادر بر روي . هنگامی که زنگ دوبار نواخته شد، دنا بلند شد، ولی به او کمک نکرد
  .صورتش

کنستانس با پشت دستش به ریچارد سیلی زد ولی او به سختی  ".اوه، اوه، دنا، به نظر میاد حسابی تفریح کردي"
  "درسته؟پسر بدي بودي، ". توانست سر پا باقی بماند

  ".بله بانو کنستانس"

بیا بریم . من وقتم آزاده". اش به سمت دنا برگشتند چشمان گرسنه ".چقدر دلپذیر. به نظر میاد که خیلی بد بودي"
  ".تونن بکنن بهش نشون بدیم که دوتا مورد سیت واقعاً چه کار می

                                                           
. هاي خوب بشمارد قدرتبلكه ارواح خوب را مظهر . نويسنده در اين داستان اصرار دارد تا نامي از خدا يا شيطان به ميان نياورد ١

 .باشد مي" خدا مرگم بده"يا " خدا منو بكشه"بنابراين چنين تعبيراتي معادل همان 
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  ".نه، امشب نه، کنستانس"

  "نه؟ منظورت چیه، نه؟"

! گردونمش که از همین جهت تمرینش بدم اون جفت منه و دارم برمی! منظورم اینه که نه". ددنا از خشم منفجر ش
ذارم هم  خواد اون وقتی آگیلو بین دندونام می دلت می! خوابم تماشا کنی خواد بیاي و وقتی که با جفتم می دلت می
  "!تماشا کنی

کرد، با وجود  اگر امشب دنا این کار را با او می. وداي بود که دنا کشیده ب پس این نقشه. ریچارد خود را عقب کشید
  . . .آسیب بدي که تا همین اکنون دیده بود 

کنستانس نگاهی خیره به آنها . به آنها خیره شده بودند) که قبالً دنا گفته بود مبلغین هستند(مردمی با رداهاي سفید 
  .از خشم و کنستانس از شرمندگی دنا. ي هردو زن سرخ بود چهره. انداخت و آنها به سرعت رفتند

او به  ".ذارم تو رو با کارت تنها می. دونستم من نمی. ممتأسف. البته که نه، دنا": کنستانس با صدایی پایین گفت
  ".امیدوارم وظایفتو به خوبی انجام بدي. به نظر میاد تو خودت به اندازه کافی دردسر داري، پسرم". ریچارد پوزخندي زد

دستان . اي کرد ریچارد با گیجی دستانش را دور خودش پیچید و ناله. اي به شکم ریچارد زد و رفت بهبا آگیلش ضر
دنا به رفتن کنستانس خیره شد و بعد حرکت کرده و انتظار داشت . دنا زیر بازوي او باال آمدند و او را روي پا نگه داشتند

  .او همین کار را کرد. ریچارد هم او را دنبال کند

  .ریچارد از فکر پر کردن وانِ او تقریباًبیهوش شد. ی که به اقامتگاه دنا برگشتند، دنا سطل آب را به او دادهنگام

  ".برو و یه سطل آب گرم بیار". صداي دنا آرام بود

به . او آب را آورد، کمی گیج بود. توانست از راحتی و آسایش بمیرد که فهمید الزم نیست وان را پر کند ریچارد می
بعد از این که سطل آب را روي زمین گذاشت، با . کرد رسید که دنا عصبانی باشد، ولی خشمش را متوجه او نمی ظر مین

  .ریچارد متعجب شد که دنا او را وادار به این کار نکرده است. دنا صندلی را جلو آورد. چشمانی به زیر افتاده منتظر شد

اي در دستش به آن نگاه  دقیقه. یک گالبی در دستش برگشت دنا به سمت میز کنار تختش رفت و با ".بشین"
اینو از شام ". کرد، همینطور آن را در دستش چرخاند، کمی با شصتش آن را مالید و بعد آن را به سمت ریچارد گرفت

  ".تو بخورش. تو هیچی شام نخوردي. دیدم که دیگه گرسنه نیستم. آوردم

مال من . این مال شماست. نه بانو دنا". سمت او دراز کرده بود نگاه کرد ریچارد به گالبی که دنا در دستانش به
  ".نیست
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  ".همون کاري که گفتم بکن". صدایش هنوز آرام بود ".دونم این مال کیه، ریچارد من می"

 ریچارد اصالً. دنا زانو زد و شروع به شستن او کرد. هایش ریچارد گالبی را گرفت و تمام آن را خورد، حتی دانه
کنجکاو بود . دانست که چه خبر است، ولی شست و شو دردناك بود، اگرچه چیزي نبود که با درد آگیل برابري کند نمی

  .کند، در حالی که اآلن وقت تمرین دوباره ریچارد بود که چرا دنا این کار را می

  ".من کمردرد دارم". رسید که هراس او را حس کرده است دنا به نظر می

  ".تقصیر رفتار من بوده که این طور شد. و دنام بانمتأسف"

از . خوابم من روي زمین می. خوام به خاطر کمرم روي یه چیز سفت بخوابم من می. ساکت باش": دنا به نرمی گفت
  ".خوام که خون تو روي تختم باشه خوابم، تو باید روي تخت من بخوابی و نمی اون جایی که من روي زمین می

زمین مطمئناً به اندازه هردوي آنها بزرگ بود و مطمئناً قبال خون او روي تخت دنا ریخته . بود ریچارد کمی حیران
ریچارد تصمیم گرفت که اآلن حق سؤال کردن ندارد و بنابراین چیزي . قبالً این امر دنا را ناراحت نکرده بود. بود

  .نپرسید

  ".تخت خیلی خوب، برو توي": هنگامی که دنا کارش را تمام کرد گفت

با تسلیم آگیل را از کنار تخت برداشت و آن را به سمت . کرد به پشت دراز کشید ریچارد درحالی که دنا او را نگاه می
  .آرزو کرد که دنا امشب این کار را با او نکند. آزرد درد ناشی از آن بازویش را می. دنا گرفت

دنا چراغ را فوت  ".بهت که گفتم، من کمردرد دارم. امشب نه". دنا آگیل را از او گرفت و آن را به روي میز برگرداند
  ".بگیر بخواب". کرد

تر از آن بود که فکر کند  ریچارد خسته. ریچارد شنید که دنا روي زمین دراز کشید و زیر لب فحشی را نثار خود کرد
  .و در زمانی کوتاه به خواب رفت

او خون را از روي لباس سفیدش تمیز . نا قبل از او بیدار شده بوددارِ زنگ او را بیدار کرد، د هنگامی که صداي طنین
رفتند دنا چیزي به او  در مسیري که به سمت محل مراسم وفاداري می. ي موهایش را دوباره بافته بود کرده بود و دسته

. نستانس را ندیداو ک. براي ریچارد خیلی دردناك بود که زانو بزند و هنگامی که تمام شد خیلی خوشحال بود. نگفت
درد به سرعت او را به مسیر . پشت سر دنا به راه افتاده و به سمت اتاق تمرین پیچید ولی دنا نپیچید و زنجیر کشیده شد

  .آورد

  ".ریم ما از اون طرف نمی": دنا گفت

  ".بله بانو دنا"
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. از سر بی تابی به او انداخت دنا مدتی در طول راهروهایی که تا بینهایت کشیده شده بودند راه رفت، بعد نگاهی
کنه این  مواقعی که کمرم درد می. برم این چیزیه که من گاهی ازش لذت می. ریم براي قدم زدن می. کنار من راه بیا"

  ".کنه بهم کمک می

  ".امیدوار بودم که تا امروز صبح بهتر شده باشه. م بانو دنامتأسف"

ریم  بنابراین ما می. خب، خوب نشده". رفت برگرداند به مسیري که میدنا نگاهی خیره به او انداخت بعد نگاهش را 
  ".روي براي پیاده

هر . کردند هایش روي مناظر جدید به کوتاهی سفر می چشم. ریچارد هرگز قبالً این قدر از اقامتگاه دنا دور نشده بود
فضایی باز به سمت آسمان و . فتند بودر از چندي جاهایی درست شبیه همان جایی که آنها براي مراسم وفاداریشان می

بعضی جاها به جاي شن، علف بود و بعضی حتی یک استخر آب که . آفتاب، هرکدام با یک صخره در مرکز و یک زنگ
ها  راهروها به اندازه اتاق. کردند اي در میان آب زالل حرکت می ها به صورت دسته ماهی. صخره در آن قرار گرفته بود

هایی که در ارتفاع بلند  ها در همه طرف و سقف نماها و ستون هایی طرح انداخته در کف، طاق کاشی با عریض بودند، 
  .دادند تا به درون جاهاي مختلف جاري شود و آنها را روشن و شفاف کند ها به نور اجازه می پنجره. قرار گرفته بودند

رسید که  هیچ کس به نظر نمی. هاي روشن دیگر گمردم همه جا بودند، بیشتر آنها با رداهایی به رنگ سفید یا رن
هاي  رسید که مقصدي براي رفتن دارند، بااین حال تعدادي روي نیمکت عجله داشته باشد، ولی بیشترشان به نظر می

 شدند که گویی آنها نامرئی اي از کنار او و دنا رد می بیشتر مردم به گونه. ریچارد چند سرباز دید. مرمرین نشسته بودند
  .کردند زدند و سالمی با دنا رد و بدل می ها لبخند می هستند، ولی بعضی

هاي عریض به  راه پله. کرد ادامه داشتند ها تا جایی که چشم کار می ابعاد قصر مبهوت کننده بود؛ راهروها و گذرگاه
هایی  هایی از انسان یک راهرو مجسمه. شدند ي عمارت بزرگ رهنمون می هاي ناشناخته سمت باال یا پایینِ قسمت

هاي تراشیده و صیقل داده شده ساخته شده بودند، بیشترشان  ها از سنگ مجسمه. هایی غرورآمیز داشت برهنه با ژست
ریچارد هرگز یک جا را . هایی از طال در خود داشتند و هرکدام دوبرابر قد ریچارد بلندي داشتند سفید بودند و بعضی رگه

هاي مردم که در راهروها منعکس  صداي قدم. دید زیبا بود هرچیزي که می. یا کثیف باشدهم ندید که تاریک یا زشت 
توانست اصالً ابتکار و  ریچارد متعجب بود که چگونه جایی به این بزرگی می. هایی محترمانه بود شد مانند زمزمه می

  .هچندین نسل طول کشیدحتماً  این کار. طراحی شود، چه رسد به این که ساخته شود

ي زمین را  درختانِ کامالً بزرگ، سطح خزه گرفته. ي بازِ بزرگی برد که رو به آسمان باز بود دنا او را به محوطه
. گذشت پوشانده بودند و مسیري پیچ در پیچ با کفپوشی سفالی از میان آن جنگلی که درون قصر تشکیل شده بود می

  .آن درختان زیبا بودند، هرچند که برگی نداشتند. کرد ه میزدند و ریچارد به درختان نگا آنها در مسیر قدم می

  ".مگه نه  ها رو دوست داري، تو درخت". دنا او را نگاه کرد



                           

  قانون اول جادوگري: شمشیر حقیقت                     
  کتاب سایت کرم ي کاري از تیم ترجمه                        

  

  

  ٧١٠  

  ."خیلی زیاد، بانو دنا": کنان گفت زمزمه. کرد، با سرش تأیید کرد ریچارد همانطور که به اطراف نگاه می

  "چرا از اونا خوشت میاد؟"

به طور مبهم یادم میاد که یه راهنما . ي من هستن به نظر میاد اونا قسمتی از گذشته". اي اندیشید ریچارد دقیقه
  ".ها خوشم میاد جز این که از درخت. ولی چیز زیادي دربارش یادم نمیاد، بانو دنا. یه راهنماي جنگل، فکر کنم. بودم

هرچی بیشتر تمرینت بدم،  .شکسته شدن باعث میشه چیزهاي گذشته رو فراموش کنی": دنا به آهستگی گفت
  ".به زودي هیچی از اونو به خاطر نمیاري. کنی، به جز سواالي خاصی که من ازت بپرسم بیشتر گذشته رو فراموش می

  "بانو دنا اینجا کجاست؟. بله بانو دنا"

  ".ي ارباب راله اینجا خونه. هاراست اینجا مسند قدرت در دي. به اینجا میگن قصر مردم"

. دانست چرا دنا او را وادار کرد روي صندلی بنشیند؛ ریچارد نمی. اي متفاوتی از جاي معمول نهار خوردندآنها در ج
آنها براي مراسم وفاداري بعدازظهر به یکی از جاهایی رفتند که به جاي شن، آب داشت و بعد از مراسم بازهم کمی در 

قدم زدن باعث . هاي آشنا یافتند خودشان را در همان قسمت میان راهروهاي پهناور قدم زدند تا این که براي زمان شام
  .عضالتش نیاز داشتند تا کمی کشیده شوند. شده بود ریچارد احساس بهتري داشته باشد

بعد از مراسم وفاداري شبانگاهی، در اتاق کوچک داخل اقامتگاه، دنا بازوان او را با وسیله اتصال، از پشت بست و او 
هاي مجروحش  با این حال این کار درد را به شانه. نه آن قدر که وزنش از روي پاهایش برداشته شود را باال کشید، ولی

  .بازگرداند، ولی باعث شد فقط کمی از درد تکان بخورد

  "کمرتون بهتر شده، بانو دنا؟ قدم زدن کمکی کرد؟"

  ".در حدي نیست که نتونم تحمل کنم"

در نهایت جلوي او ایستاد و براي مدتی آگیل را بین . را به زمین دوخته بود دنا به آرامی دور او راه رفت و نگاهش
  .انگشتانش چرخاند و با دقت به آن نگاه کرد

  ".بهم بگو که به نظرت من زشت هستم". صدایش به سختی بیش از زمزمه کردن بود. چشمانش باال نیامدند

  ".این یه دروغه. نه".  آمدندریچارد به او نگاه کرد تا اینکه باالخره چشمان دنا باال

تو از یه فرمان مستقیمِ من تخلف کردي و یادت . اشتباه کردي، عزیزم". انگیز روي لبان دنا نشست لبخندي غم
  ".رفت که لقب بانو رو بگی

  ".میدونم بانو دنا"
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چرا ارباب رال  دونم نمی. تو هیچی جز دردسر نیستی". چشمان دنا بسته شدند، ولی کمی نیرو به صدایش بازگشت
  ".دوساعت جریمه به دست آوردي. مسؤولیت تو رو روي دوش من گذاشت

بعد . دنا دوساعت تمرین او را اجرا کرد، نه به شدت معمول، ولی به اندازه کافی شدید بود تا ریچارد از درد گریه کند
  .و او را وادار کرد روي تخت بخوابد کند و دوباره روي زمین خوابید از تمرین، دنا به او گفت که کمرش هنوز درد می

چند روز بعد به همان روال عادي بازگشت، تمرینات به اندازه گذشته طوالنی و شدید نبود، البته به استثناي مواقعی 
کنستانس از این . کرد دنا با چشمانی باز مراقب کنستانس بود و بیش از گذشته او را کنترل می. که کنستانس آنجا بود

خواست،  شد که دنا می تر از آنی می هنگامی که کنستانس خشن. شد آمد و گاهی با خشم به دنا خیره می خوشش نمی
  .شد ي بعدي تمرین دعوت نمی براي جلسه

کم چیزهایی را به یادآورد،  تر شدن کرد و او کم تر، ذهن ریچارد شروع به واضح با وجود جلسات تمرین سبک
هایی طوالنی رفتند و اماکن زیبا و  روي به پیاده کرد،  بار هنگامی که کمر دنا درد می چند. اش ي گذشته چیزهایی درباره

  .آور مختلفی را تماشا کردند حیرت

کنستانس . دنا لبخند زد و گفت بله. تواند بیاید یک روز بعد از مراسم وفاداري بعدازظهر، کنستانس پرسید که آیا می
تر از معمول بود و ریچارد را در دردي سوزناك  او خشن. د و به او اجازه داده شددرخواست کرد که او تمرین را انجام ده

ریچارد که دیگر در مرزِ آخرین . هایش جریان داشتند هاي ناشی از درد بر روي گونه اشک. و طوالنی نگه داشت
اش بلند شد، مردي وارد  هنگامی که دنا از روي صندلی. هاي تحملش بود، امیدوار بود که دنا آن را متوقف کند حلقه

  .اتاق شد

  ".بانو دنا، ارباب رال شما رو احضار کردند"

  "براي چه زمانی؟"

  ".همین اآلن"

  "کنستانس، ممکنه تو این جلسه رو تموم کنی؟". دنا نفس صداداري کشید

  ".کنم، دنا اوه، البته که این کارو می". کنستانس به چشمان ریچارد خیره شد و لبخند زد

  .اي حرف بزند زده بود، ولی جرأت نکرد کلمه وحشت ریچارد

مطمئناً من زود . ساعت تمرینش تقریباًتموم شده، فقط اونو برگردون به اقامتگاه من و همون جا رهاش کن"
  ".گردم برمی

  ".تونی روي من حساب کنی می. شم دنا خیلی هم خوشحال می"
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او کمربند . آمیز به او تحویل داد ارد بود، لبخندي شرارتکنستانس که صورتش نزدیک ریچ. دنا شروع کرد به رفتن
  .توانست نفس بکشد ریچارد نمی. ریچارد را گرفت و با شدت آن را کشید

  ".خوام این کارو بکنی نمی". دنا دوباره برگشته بود "کنستانس"

  ".کنم در نبود تو، من مسؤول اون هستم و هرکاري دلم بخواد می". مچ کنستانس گرفته شده بود

و همینطور . خوام این کارو بکنی اون جفت منه و من گفتم که نمی". دنا جلو آمد و صورتش را نزدیک او قرار داد
  ".خوام که آگیل رو توي گوشش بذاري هم نمی

  ". . .من هرطور که دلم بخواد "

من کسی بودم ". تر نگاه کرد تاهسایید به زن قد کو هایش را به هم می دنا درحالی که دندان ".کنی تو این کارو نمی"
هرگز قبالً به این اشاره نکرده بودم، ولی اآلن . نه تو و من، فقط من. من. که وقتی راستین رو کشتیم تنبیه شدم

تو میدونی که اونا با من چکار کردن و من هرگز به اونا نگفتم که تو هم توي اون کار نقشی . خوام اینو یادآوري کنم می
ذاري یا این که بین ما  هاي من احترام می تو به خواسته. من. نه تو. فت منه و من مورد سیت اون هستماون ج. داشتی

  ".دونفر مشکالتی به وجود میاد

  ".ذارم هات احترام می به خواسته. باشه". هوفی کشید "خیلی خوب، دنا"

  ".اهر کنستانسکنی، خو مطمئن شو که این کارو می". دنا هنوز با خشم به او خیره شده بود

داشت  توانست تمام کرد و هم چنین آگیل را معموالً در جاهایی نگه می کنستانس جلسه را با نهایت تالشی که می
هنگامی که . دانست که جلسه بیش از آنک ه باید به طول انجامیده است ریچارد می. خواست که دنا آن طور می

ي تخت  اعت تمام را به سیلی زدن به ریچارد گذراند، بعد زنجیر را به پایهکنستانس او را به اقامتگاه دنا برگرداند، یک س
  .وصل کرد و به او گفت که باید بایستد تا دنا بازگردد

توانست، صورتش را به او نزدیک کرد و بین پاهاي  کنستانس با توجه به کوتاهی قدش به بهترین وجهی که می
  .ریچارد را با مشتش گرفت

دالیلی دارم . به خاطر من از اینا خوب مراقبت کن، چون قرار نیست مدت زیادي داشته باشیشون": با نیشخند گفت
خوام ترکیب اعضاي بدنت رو  کنه و وقتی که این کارو بکنه، می که معتقدم ارباب رال به زودي تو رو به من واگذار می

  ".خوشت بیاد کنم که تو از این و فکر نمی". لبخندي بر لبانش منتشر شد ".بهم بزنم

کنستانس در حالی که اتاق . درد او را روي زانوهایش انداخت. خشم ریچارد شعله کشید و درد جادو را به همراه آورد
  .ریچارد توانست خشم را تحت کنترل درآورد ولی تا وقتی که نایستاده بود درد برطرف نشد. خندید کرد می را ترك می
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زمان شام آمد و . خورشید غروب کرد. امیدوار بود که دنا به زودي بازگردد. دش آفتاب گرم از میان پنجره جاري می
صداي پر طنین زنگ . کرد که چیزي درست نیست حس می. شد کم نگران می ریچارد کم. هنوز دنا برنگشته بود. رفت

ه این فکر کرد که ب. توانست براي مراسم برود چون به تخت زنجیر شده بود مراسم وفاداري شبانه را شنید ولی نمی
فکر کرد که . به او گفته بودند که بایستد. تواند بکند شاید باید همان جا زانو بزند، ولی فهمید که این کار را هم نمی

  .آوایی کند، ولی تصمیم گرفت که کسی نیست تا صداي او را بشنود و اهمیتی ندارد شاید هنوز باید مراسم را هم

گذشته بود ولی خوشبختانه چراغ ها روشن بودند و حداقل مجبور نبود در تاریکی مدت زیادي از تاریک شدن هوا 
. زمان تمرین ریچارد آمد و گذشت. هنوز دنا برنگشته بود. دو صداي زنگ پایان مراسم شبانه را اعالم کردند. بایستد

  .ریچارد مملو از نگرانی بود. هنوز خبري از دنا نبود

ي موهایش باز شده  دسته. سر دنا خم و آویزان شده بود و بدنش راست بود. باز شدباالخره شنید که در با فشاري 
ریچارد دید که رنگ او پریده و چشمانش . دنا به زحمت در را هل داده و بست. بود و موهایش پریشان و ژولیده بود

. کنی؟ نیاز به حموم دارم پر میریچارد، لطفاً وان منو برام ": با صدایی ضعیف گفت. دنا به او نگاه نکرد. مرطوب است
  ".کنم که خیلی کثیف هستم االن حس می

  ".البته بانو دنا"

کرد که تابه  او فکر نمی. توانست دوید تا آن را پر کند ریچارد وان را به داخل اتاق کشید و با نهایت سرعتی که می
کرد که سطلی بعد از سطل دیگر آب  گاه میدنا ایستاده بود و او را ن. حال هرگز با این سرعت آن را پر کرده باشد

  .هنگامی که کارش تمام شد، نفس نفس زنان ایستاد و منتظر شد. آورد می

کنی؟ فکر نکنم خودم بتونم این  کمکم می". هاي لباس چرمی کردند انگشتان لرزان دنا شروع به باز کردن دکمه
  ".کارو انجام بدم

اي، ریچارد مجبور بود لباس را از  به طور تکان دهنده. هاي لباسش را باز کرد لرزید، ریچارد دکمه در حالی که دنا می
دنا از پشت گردن تا پشت . زد قلب ریچارد به شدت می. پشت او بکند و به همراه آن مقداري از پوست دنا نیز درآمد

به خاطر دردي که   رد آمده بود،ریچارد وحشتزده بود و از ناراحتی دنا به د. قوزك پایش پوشیده از تاول و رد شالق بود
  .ریچارد آن را نادیده گرفت. قدرت در او غرش کرد. اشک چشمانش را پر کردند. کشید دنا می

  "بانو دنا، کی این کارو با شما کرده؟": پرسید

  ".این چیزي نیست که مستحقش نبوده باشم. ارباب رال"

در حالی که دنا به آرامی در آب فرو میرفت صدایی . یندریچارد دست او را نگه داشت و کمکش کرد تا در وان بنش
  .خفه از خود بیرون داد و سیخ و مستقیم در وان نشست
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  "بانو دنا، چرا اون باید هم چین کاري با شما بکنه؟"

کنستانس بهش گفته بوده که من به ". ي کفی را روي پشت او گذاشت، دنا تکانی خورد هنگامی که ریچارد پارچه
. من یه مورد سیتم. من توي تمرین دادن تو کوتاهی کردم. من مستحق بالیی که سرم اومد بودم. گیرم میتو راحت 

  ".من فقط چیزیو دریافت کردم که مستحقش بودم. دادم باید کارمو بهتر انجام می

  ".نه شما. شدم من بودم که باید تنبیه می. شما مستحق این نبودند، بانو دنا"

به آرامی عرق را از روي . لرزید و ریچارد با دقت او را شست که دنا دوطرف وان را گرفته بود میدستان دنا در حالی 
کرد، دنا به جلو خیره شده بود و چند قطره اشک از  تمام مدتی که ریچارد کار می. پوست سفید صورت دنا پاك کرد

  .هایش جاري شدند گونه

. اي از شستن متوقف شدند دستان ریچارد براي لحظه ".کنه مالقات میفردا، ارباب رال با تو ". لرزید لبان دنا می
  ".تو باید به سؤاالي اون جواب بدي. م ریچاردمتأسف"

ریچارد مشت مشت آب روي او ریخت  ".بله، بانو دنا". ي او نگاهی انداخت ولی دنا به او نگاه نکرد ریچارد به چهره
. توانست این کار را انجام داد با نهایت مالیمت و مهربانی که می ".کنم بذارید شما رو خشک". و او را شست و شو داد

  "خواد بنشینید، بانو دنا؟ دلتون می"

. اونجا". دنا سرش را مستقیم چرخاند ".کنم اآلن از این کار خوشم بیاد فکر نمی". دنا لبخندي شرمسار تحویل داد
به نظر میاد ". سمت او دراز کرد، دنا دستش را گرفت هنگامی که ریچارد دستش را به ".کشم روي تخت دراز می

  "تونم جلوي لرزیدنمو بگیرم؟ چرا نمی. تونم جلوي لرزیدنمو بگیرم نمی

  ".به خاطر اینکه خیلی درد داره، بانو دنا"

تونم  ولی بااین حال نمی. این فقط یه یادآوري کوچیک بود که من چه کسی هستم. خیلی بدتر از اینا با من شده"
  ".جلوي لرزیدنمو بگیرم

  .نگرانیِ ریچارد باعث شد تا ذهنش دوباره به کار بیفتد. دنا دمر روي تخت دراز کشید و چشمانش به ریچارد بود

  "ي من هنوز اینجاست؟ بانو دنا، کوله"

  "توي قفسه، چطور مگه؟"

  ".دم بیاد چطوريبانو دنا به من اجازه بدید یه کاري بکنم، البته اگه یا. فقط آروم دراز بکشید"
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. اي در باالي قفسه بیرون کشید، آن را روي میز گذاشت و شروع به جستجو درمیان آن کرد اش را از طبقه او کوله
زیر یک سوت تراشیده شده از . کرد دنا درحالی که یک طرف صورتش را پشت دستش قرار داده بود او را تماشا می

یک . گشت پیدا کرد و آن را روي میز باز کرد اي را که دنبالش می رد بستهاستخوان که به بندي چرمی متصل بود، ریچا
رِم . ي کوچک را درآورد، چاقویش را از کمربندش بیرون کشید و آن را نیز روي میز گذاشت کاسه او ایستاد و ظرفی از ک

  .مان چیزي بود که او نیاز داشتاین دقیقاً ه. مالد او دیده بود که دنا این کرِم را به پوستش می. را از قفسه برداشت

  "تونم از این استفاده کنم؟ بانو دنا می"

  "براي چی؟"

  "لطفاً میشه؟"

  ".خیلی خوب"

ي کوچک گذاشت، بعد چند  هاي خشک اوم را برداشت و آنها را در کاسه ي برگ ي مرتب شده ریچارد تمام دسته
با . هاي اوم ریخت آورد انتخاب کرد و آنها را قاطی برگ گیاه دیگر را که از طریق بویشان و نه نامشان به یاد می

ظرف کرم را برداشت و تمام آن را بیرون آورده و داخل کاسه ریخته و . ي چاقو، تمام آنها را به پودر تبدیل کرد دسته
  .کاسه را برداشت و روي تخت کنار دنا نشست. آنها را با دو انگشت مخلوط کرد

  ".ز بکشیدفقط آروم درا": به دنا گفت

  "خواي اصالً یاد بگیري؟ تو نمی. بانو گفتن. بانو گفتن، ریچارد"

وقتی که کارم تموم بشه به . اآلن آروم دراز بکشید. تونید بعداً منو تنبیه کنید می". لبخندي زد ".ببخشید بانو دنا"
  ".قول میدم. شید که بتونید تمام شب منو تنبیه کنید اندازه کافی خوب می

در مدتی که ریچارد . کرد دنا ناله می. مالید گذاشت و همینطور آنها را می ها می ه آرامی مخلوط را روي تاولریچارد ب
در . هنگامی که ریچارد به پشت قوزك پاي او رسید، تقریباًدنا خوابش برده بود. هایش را بست کرد دنا چشم کار می

  .زش کردکرد، ریچارد موهاي او را نوا مدتی که کرم اوم نفوذ می

  "چه حسی دارید، بانو دنا؟": زمزمه کنان گفت

  "چطور این کارو کردي؟ چکار کردي که درد رفت؟! درد رفته". دنا به پهلویش چرخید، چشمانش درشت شده بود
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اسمش یادم ". اخمی کرد ". . .اینو از یه دوست قدیمی یاد گرفتم که اسمش بود ". ریچارد از رضایت لبخندي زد
دوست ندارم که ببینم شما درد . خیلی خیالم راحت شد، بانو دنا. اون یه دوست قدیمی بود و به من اینو یاد دادولی . نیاد
  ".کشید می

من تا حاال . تو آدم خیلی استثنایی هستی، ریچارد سایفر". دنا به آرامی انگشتانش را به یک طرف صورت او کشید
اون کسی که بالهایی که من سر تو .  حتی آدمی مثل تو رو ندیده بودمارواح منو بکشن، تا حاال. جفتی مثل تو نداشتم

  ".کنی آوردم رو سر من آورده بود، من خودم کشتم، و حاال تو بجاش به من کمک می

من ". به دستان خودش نگاه کرد ".تونیم همونی باشیم که هستیم، نه بیشتر و نه کمتر، بانو دنا ما همگی فقط می"
  ".ب رال با شما انجام داد خوشم نمیاداز کاري که اربا

اونایی . شیم ما وقتی که دختر بچه هستیم به دقت انتخاب می. کنی، عزیزم تو درباره مورد سیت چیزي درك نمی"
گفته میشه که . ترینایی هستن که میشه پیدا کرد قلب ترینا و خوش مهربون  شن، که به عنوان مورد سیت انتخاب می

هارا جستجو میشه و هر سال فقط حدود پنج  تمام دي. ها میاد ترین مهربونیا و عالقه ها از عمیق ترین بیرحمی عمیق
  ".یه مورد سیت سه بار شکسته شده. شن شیش نفر انتخاب می

  "سه بار؟": زمزمه کرد. چشمان ریچارد گشاد شده بود

دومی براي شکستن . کستن روحبراي ش. اولی، همون طوري هست که من تو رو شکستم". دنا با سر تأیید کرد
شکنه و اونو حیوون  مونو تماشا کنیم که مادرمونو می براي این کار ما باید تمرین دهنده. همدردي و مهربونی ما

سومی براي شکستن . کنه و اون قدر اونو در حال شکنجه دادن مادرمون نگاه کنیم تا اون بمیره آموز خودش می دست
براي این کار ما باید پدر خودمونو . تا کاري کنن که ما از زجر دادن لذت ببریم. به دیگرانهما از ترسمون از آسیب زدن 
آموز خودمون بکنیم و اون قدر به شکنجه دادن اون ادامه  مون بشکنیم و اونو حیوون دست تحت راهنماییِ تمرین دهنده
  ".بدیم تا وقتی که بکشیمش

  "ونا تمام این بالها رو سر شما آوردن؟ا". چکیدند هاي ریچارد می ها از گونه اشک

کنن تا براي بار دوم و سوم ما رو بشکنن  کاري که من با تو کردم تا تو رو بشکنم در برابر کاري که با ما می"
تر باشه، مورد سیت بهتري میشه، ولی شکستن اونو براي بار دوم و سوم  هرچی یه دختر خوش قلب. هیچی نیست

کنه من استثنایی هستم چون اونا براي دومین بار شکستن من مشکل زیادي  رال فکر میارباب . کنه تر می سخت
براي . تر کرد مادر من مدت زیادي زنده موند تا سعی کنه منو از ناامید شدن حفظ کنه، ولی این فقط کارو سخت. داشتن

منو بکشن، ولی ارباب رال  خواستن اونا براي سومین بار شکستن من شکست خوردن و ناامید شدن و می. هردومون
اون . شم و بنابراین خودش شخصاً تمرین منو به عهده گرفت گفت که اگه بشه منو شکست، من یه فرد استثنایی می
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خواب خودش  روزي که من پدرمو کشتم، اون به عنوان جایزه منو به تخت . کسی بود که براي بار سوم منو شکست
  ".یم بشمي اون باعث شد که من عق جایزه. برد

با انگشتانی لرزان، مقداري از موهاي دنا را از . توانست با وجود بغضِ در گلویش صحبت کند ریچارد به سختی می
  ".دیگه هرگز، بانو دنا. خوام هیچ کس به شما صدمه بزنه من نمی". روي صورتش کنار زد

بذاره و کسی به بی ارزشی منو با آگیل  باعث افتخاره که ارباب رال وقتش رو": هایش زمزمه کرد دنا از میان اشک
  ".خودم تنبیه کنه

اي که این قدر برام  امیدوارم اون فردا منو بکشه تا مجبور نباشم چیز دیگه". ریچارد کرخت و بیحس نشسته بود
  ".دردآور باشه رو بشنوم، بانو دنا

اي  نجام دادم که با هیچ کس دیگهمن کارایی براي شکنجه دادن تو ا". درخشید چشمان خیس دنا در نور چراغ می
با این حال از زمانی که منو انتخاب کردن تو اولین نفر هستی که کاري براي متوقف کردن درد من انجام   انجام ندادم،

بذار اینها رو بذارم روي جاهایی که کنستانس . یه مقدار باقی مونده". ي کوچک را برداشت دنا نشست و کاسه ".داده
  ".داده، که گفته بودم نباید بکنه کارایی انجام

چشمانش با نگاه . اش و تا گردنش باال آمد ي او گذاشت، بعد روي شکم و سینه هاي شانه دنا خمیر اوم را روي ورم
دست آغشته به . دنا به جلو خم شد و به آرامی او را بوسید. اتاق کامالً ساکت بود. دستانش متوقف شد. او تالقی کردند
  .ت گردن او گذاشت و دوباره او را بوسیدکرِمش را پش

بیا پیش ". دنا به پشت روي تخت دراز کشید و دست ریچارد را با دو دست خودش گرفته و روي شکمش گذاشت
  ".خوام اآلن خیلی تو رو می. من، عشق من

  .تدنا به آرامی مچش را گرف. ریچارد سري تکان داد و دستش را به سمت آگیل در کنار تخت دراز کرد

  "لطفاً میشه به من یاد بدي که بدون درد چطوریه؟. خوام امشب، تو رو بدون آگیل می"

  .دنا دستی را پشت گردن او گذاشت و با مالیمت او را روي خود کشید
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  فصل چهل و سوم

  

د ریچارد را بعد خواه ارباب رال گفته بود که می. روي برد صبح روز بعد دنا تمرینش نداد، بلکه در عوض او را براي پیاده
  .بعد از این که مراسم تمام شد و به راه افتادند، کنستانس آنها را متوقف کرد. از مراسم وفاداريِ دوم ببیند

  ".آوري حالت خوب به نظر میاد، خواهر دنا امروز به طور شگفت"

ي دنا  و با ارباب رال دربارهریچارد از دست کنستانس خشمگین بود، از اینکه ا. دنا بدون هیچ احساسی به او نگاه کرد
  .ي موي دنا تمرکز کند صحبت کرده بود، اینکه باعث شده بود دنا تنبیه شود، و مجبور شد روي دسته

اگه بعدش هنوز زنده . ي مالقات با ارباب رال رو پیدا کردي خب، شنیدم که امروز اجازه". کنستانس به ریچارد رو کرد
خوام، البته وقتی کار ارباب رال باهات  به اصطالحی یه تیکه از تو رو می. اونم تنها .بینی باشی، منو بیشتر از قبل می

  ".تموم شد

سال قحطی و نیاز حتماً  اون سالی که شما رو انتخاب کردن، بانو کنستانس،". ریچارد قبل از این که فکر کند حرف زد
ترین افراد  فقط نادون. شد رد سیت انتخاب نمیشدید بوده؛ درغیر این صورت کسی با این هوش کم هرگز به عنوان مو

مخصوصاً دوستی که این قدر . هاي جزئی و شخصی خودشون رو بر ارزش یه دوست ترجیح بدن طلبی ممکنه جاه
درحالی که کنستانس مبهوت ایستاده بود،  ".شما ارزش ندارین که آگیل بانو دنا رو ببوسین. براتون فداکاري کرده
بهتره امیدوار باشی که ارباب رال منو بکشه، بانو کنستانس، چون اگه این ". م و با اعتماد به نفس زدریچارد لبخندي آرا

  ".کشمتون ي بعدي که شما رو ببینم، به خاطر کاري که با بانو دنا کردید می کارو نکنه دفعه

به . که بلندتر بود باال آمددست دنا . کنستانس با بهت خیره شده بود، بعد ناگهان آگیلش را به طرف او حرکت داد
. چشمان کنستانس از تعجب بیرون زده بودند. سرعت آگیلش را روي گلوي کنستانس گذاشته و او را عقب نگه داشت

  .مقداري خون سرفه کرد، روي زانوانش افتاده و دستانش را محکم روي گلویش گرفته بود

ریچارد که با زنجیر متصل . ش خیره شد و بعد به راه افتاداي حرف براي چند لحظه به او در جلوي پای دنا بدون کلمه
  .سرعتش را بیشتر کرد تا کنار دنا راه برود. بود، دنبالش حرکت کرد

فقط سعی کن حدس بزنی که این کار چند ساعت جریمه ". دنا نگاهش را جلو نگه داشت و هیچ احساسی را بروز نداد
  ".برات آورده

  ".، اگه یه مورد سیت باشه که بتونه از یه آدم مرده فریادي بیرون بکشه، اون شما هستینبانو دنا". ریچارد لبخند زد

  "و اگه ارباب رال تو رو نکشه، اون وقت چند ساعت؟"
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  ".ي کافی ساعت وجود نداره که لذت منو از کاري که کردم کم کنه بانو دنا، توي یه عمر هم به اندازه"

ي چشم  نگاهی کوتاه از گوشه ".خوشحالم پس، که برات ارزششو داشته". رنگردانددنا کمی لبخند زد ولی نگاهش را ب
تونیم چیزي بیشتر یا کمتر از  همون طوري که خودت گفتی، ما نمی. کنم هنوزم تو رو درك نمی". به ریچارد انداخت

ترسم که تو هم  ن میتونم چیزي بیشتر از اینی باشم که هستم و از ای افسوس که من نمی. اونی باشیم که هستیم
جنگیدیم، تو رو تا آخر عمر به عنوان  اگه ما مبارزایی نبودیم که در دو جناح مخالف می. تونی چیزي کمتر باشی نمی

  ".دادم که از فرط پیري بمیري داشتم و ترتیبی می جفت خودم نگه می

  ".کردم که عمري طوالنی بکنم، بانو دنا یمنم به خاطر شما نهایت سعیمو م". ریچارد از لحن مهربان او دلگرم شده بود

. ها عبور کردند و از کنار مردم رد شدند ها عبور کردند، از کنار مجسمه هاي مراسم از میدان  آنها از میان راهروها گذشتند،
د، روي در جلوي یک دربِ دولنگه ایستا. هایی وسیع با تزئیناتی مجلل عبور داد ها باال برد و از اتاق دنا او را از پله

  .ها بود و تمام مناظرش طالکاري شده بودند هایی از تپه و درخت پوشیده از حکاکی

  "اي که امروز بمیري، عزیزم؟ آماده". به ریچارد رو کرد

  ".هنوز مقداري از روز باقیه، بانو دنا"

داد و پشت سرِ ریچارد را  سرش را چند سانت فاصله. دنا بازوهایش را دوطرف گردن او گذاشته و به نرمی او را بوسید
کنم، ولی من تمرین داده شدم تا اینا رو انجام بدم و کاري غیر از  م ریچارد که این کارا رو با تو میمتأسف". نوازش کرد
اینو بدون که این قضیه از روي اختیار خودم نیست، . تونم بکنم؛ زندگی من فقط به این که بهت آسیب بزنم این نمی

اگه قراره امروز بمیري، عشق . یه مورد سیت: تونم چیزي بیش از اونی باشم که هستم من نمی. ینهبلکه از روي تمر
  ".من، پس باعث افتخار من باش و به خوبی بمیر

  .و زنی که به خاطر اشتباه خودش این گونه نشده نبود. ریچارد با اندوه به این فکر کرد که جفت یک زن دیوانه است

اگر ذهن ریچارد روي چیزهاي دیگري نبود، تحت تأثیر قرار . و باز کرد و وارد باغ بزرگ شددنا درها را هل داده 
ها عبور کردند، از میان دیوارهاي سنگی کوتاه و پوشیده از تاك و از میان  از مسیري در میان گل و بوته. گرفت می

داد و  ي ورود می اي به نور اجازه فی شیشهسق. اي باز و چمنکاري شده رسیدند درختان کوچک گذشتند تا این که به پهنه
  .شد گیاهان شاداب و پرگل باشند باعث می

دستانشان را به سینه زده بودند و درست باالي . اي، دو مرد بودند که به یک اندازه درشت هیکل بودند در فاصله
در کنار . ه باید نوعی محافظ باشندریچارد با خود فکر کرد ک. هایی تیز قرار داشت آرنجشان نوارهایی فلزي با برآمدگی

موهاي بلوند و کوتاهش . ي صافش درهم پیچ خورده بودند ي روي سینه عضالت برجسته. آنها مردي دیگر ایستاده بود
  .شد هایی راست ایستاده بود و یک دسته موي سیاه در میان آنها دیده می مانند میخ
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سفید رنگ، در میان ستونی گرم از آفتابِ عصرگاهی، مردي پشت به  اي از شن تقریباًدر وسط چمنزار، نزدیک به دایره
. رسیدند، بدرخشد اش می نور آفتاب باعث شده بود رداي سفیدش و موهاي بلوندي که تا روي شانه. آنها ایستاده بود

  .شد اي که روي کمرش بود دیده می هایی از نور بر روي کمربند طالیی و خنجر خمیده انعکاس

به ریچارد نیز . اش را به زمین گذاشت شدند، دنا روي زانوانش افتاد و پیشانی ه ریچارد و دنا به او نزدیک میهمانطور ک
  .زد، همان کار را کرد آموزش داده شده بود و او نیز همانطور که شمشیر را از سر راهش کنار می

در . کنه ارباب رال از ما حفاظت می. آموزه ما میارباب رال به . کنه ارباب رال ما رو هدایت می". آوایی کردند با هم هم
فقط براي خدمت . در برابر فرزانگی شما فروتن هستیم. گیریم ي بخشش شما پناه می در سایه. شیم نور شما، موفق می

  ".زندگی ما از آن شماست. ایم کردن زنده

آمد که هرگز نباید به ارباب رال  یادش می. دلرزی آوایی کردند، بعد منتظر شدند، ریچارد اندکی می آنها فقط یک بار هم
آمد که چه کسی این را به او گفته، فقط این که این  کرد، ولی یادش نمی شد، این که باید از او دوري می نزدیک می

مجبور بود روي دسته موي دنا تمرکز کند تا خشمش را نسبت به کاري که ارباب رال با دنا کرده بود . مطلب مهمی بود
  .ل کندکنتر

  ".بلند شید فرزندانم"

هاي بانو دنا بود، ایستاد و در این مدت چشمان آبیِ نافذ، او را بررسی  هایش نزدیک شانه ریچاد درحالی که شانه
ي ریچارد و افکاري که در  رسید، ترسِ خورنده ي ارباب، مهربان، باهوش و خوشایند به نظر می این که چهره. کردند می

  .چشمان آبی به روي دنا لغزید. یدند را آرام نکردجوش اعماق ذهنش می

  ".انگیزي حالت خوب باشه، حیوونکم به نظر میاد امروز صبح به طور شگفت"

بانو دنا توي تحمل کردن درد هم به همون خوبیِ ایجاد درد هستن، ارباب ": ریچارد صداي خودش را شنید که گفت
  ".رال

حیوونکم بهم ". ي رال باعث شد ریچارد به خود بلرزد و صفاي موجود در چهرهآرامش . چشمان آبی به روي او بازگشتند
بینم این قضیه  ولی خوشحال نیستم که می. بینم بهم دروغ نگفته خوشحالم که می. گفته که تو چیزي جز دردسر نیستی

باالخره باهات  چقدر خوبه که. خب، مهم نیست". دستانش را به حالتی آرام و راحت به هم گرفت ".حقیقت داره
  ".کنم، ریچارد سایفر مالقات می

باعث افتخار منه که ". دنا به تیزي آگیل را به پشتش فشار داد تا چیزي را که ریچارد قرار بوده بگوید به او یادآوري کند
  ".در حضور شما حقیر و فروتنم. ام من فقط براي خدمت کردن زنده. اینجا هستم، ارباب رال
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. ي او را موشکافی کرد براي لحظاتی ناخوشایند، رال چهره ".بله، مطمئنم که هستی". بان رال آمدلبخندي کوچک به ل
  ".تو قراره به من جواب بدي. چندتا سؤال دارم"

  ".بله، ارباب رال". لرزد ریچارد خودش را احساس کرد که اندکی می

  ".زانو بزن": رال به نرمی گفت

اش را در هر طرف او  دنا پشت سرش ایستاد و یک چکمه. یش بود پایین رفتها ریچارد با کمک آگیل که روي شانه
هاي او فشرد و آنها را به جلو فشار داد تا همانطور که موهاي او را در مشتش گرفته بود، از  دو رانش را به شانه. گذاشت

. ر چشمان آبی رنگ ارباب نگاه کنددنا کمی سر او را باال کشید و وادارش کرد تا د. پاهایش به عنوان اهرم استفاده کند
  .ریچارد از ترس آب دهانش را قورت داد

  "هاي شمرده شده رو دیدي؟ تو قبالً کتاب سایه". دارکن رال بدون هیچ احساسی به پایین نگاه کرد

 وقتی که چیزي نگفت، دنا مشتش را روي موهاي. چیزي قدرتمند در پشت ذهنش به ریچارد گفت که نباید جواب بدهد
  .ي سرش فشرد تر کرد و آگیل را به پشت کاسه او محکم

گویی . تنها چیزي که او را راست نگه داشته بود، مشت محکم دنا بود. انفجاري خیره کننده از درد در سرش ایجاد شد
توانست تکان بخورد، نفس  نمی. ي کامل از تمرین را در آن یک تماس از آگیل فشرده کرده بود دنا درد یک جلسه

در وضعی فراتر از درد کشیدن بود؛ درد همه چیز را از او گرفته و به جایش عذابی خورنده از . بکشد، یا حتی فریاد بزند
دانست که کجاست، این که چه کسی است یا این که چه کسی او  ریچارد نمی. دنا آگیل را برداشت. آتش و یخ گذاشت

بیش از تمام دردهایی بود که تابه حال شناخته بود و این که مردي را نگه داشته بود، فقط این که این دردي بود که 
  .روبرویش ایستاده بود که ردایی سفید پوشیده بود

  "هاي شمرده شده رو دیدي؟ تو قبالً کتاب سایه". چشمان آبی از باال به او نگاه کردند

  ".آره": گوید صداي خودش را شنید که می

  "اآلن کجاست؟"

درد دوباره در . خواهد دانست که صدا از او چه می دانست که چگونه جواب دهد؛ نمی نمی. ل کرداي تأم ریچارد لحظه
  .هایش جاري هستند هایی را احساس کرد که از گونه وقتی که متوقف شد، اشک. سرش منفجر شد

  "اآلن کجاست؟": صدا دوباره تکرار کرد

  ".فهمم لو نمیکنم، دیگه منو شکنجه ندید، من سؤا خواهش می": فریاد زد
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  ".کجاي این غیرقابل فهمه؟ خیلی ساده بهم بگو که کتاب اآلن کجاست"

  ".کتاب یا دانشِ کتاب": ریچارد با اشک پرسید

  ".کتاب". چشمان آبی اخم کردند

  ".ها قبل سال. اونو توي یه آتیش سوزوندم"

  "کجاست؟و دانش اون ". خواستند او را از هم بدرند ها می ریچارد فکر کرد که چشم

. وقتی که دوباره هوشیار شد، دنا سرش را باال کشید تا دوباره در چشمان آبی نگاه کند. ریچارد بیش از حد مکث کرد
  .ریچارد هرگز این قدر احساس تنهایی نکرده بود، این قدر احساس بیچارگی نکرده بود، این قدر نترسیده بود

  "دانشی که توي کتاب بوده کجاست؟"

  ".قبل از این که کتابو بسوزونم، کلماتش رو حفظ کردم، دانشش رو حفظ کردم. توي سر من"

  .ریچارد به آرامی گریه کرد. مرد بدون حرکت و خیره ایستاده بود

  ".کلمات کتاب رو از بر بخون"

 تصدیق صحت کلمات کتاب". لرزید از ترس آن می. خواست که دوباره آگیل پشت سرش قرار گیرد ریچارد شدیداً نمی
ها فرمان  ي کسی که به جعبه ي فردي نقل شود، به جاي آن که به وسیله هاي شمرده شده، اگر که به وسیله سایه
  .گیر اعتراف "....گیر قابل تضمین است دهد خوانده شود، تنها در صورت استفاده از یک اعتراف می

  .کیالن

ا غرشی زنده شد و مه و غباري که ذهنش را پوشانده نیرو دوباره ب. اي از ذهن ریچارد گذشت نام کیالن مانند صاعقه
. اي شدید باز شده بود درب منتهی به اتاق درون ذهنش با ضربه. بود با درخشش شدید، داغ و سفید خاطراتش دور کرد

 از این فکر که دارکن رال کیالن. شد خواست، زنده می همه چیز به ذهنش برگشت و همراه با قدرت که در او به پا می
  .ریچارد با قدرت یکی شده بود  را بگیرد و آزار دهد،

  .ي سیاهی از مو داشت جلو آمد مردي که دسته. دارکن رال به مردان دیگر رو کرد

گیر همین اآلن همراه با جادوگر پیر توي راهه که  اون اعتراف. کنه بینی دوست من؟ سرنوشت به نفع من کار می می"
خوام،  دوتا گروه چهارتایی ببر، ولی من اونو زنده می. بده که آورده بشه پیش من ترتیبی. پیداش کن. بیاد اینجا

جادوگر پیر . ي طلسم من محافظت خواهید شد تو و افرادت بوسیله". مرد سرش را تکان داد که فهمیده "فهمی؟ می
 ".اون موقع زنده مونده باشههمراه اونه ولی درمقابل طلسم دنیاي زیرین هیچ سالحی نخواهد داشت، حتی اگه اصالً تا 
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کنن، ولی بهتره که وقتی  گیر چکار می و در ضمن دمین، برام مهم نیست که افرادت با اعتراف". تر شد لحن رال محکم
  ".رسه زنده باشه و بتونه از قدرتش استفاده کنه این جا می

  .تعظیم عمیقی کرد ".م میشه، لرد رالخواید انجا همون طوري که شما می. فهمم می". ي مرد پرید کمی رنگ از چهره

  .اي نگاهش با ریچارد تالقی کرده و لبخندي معنادار به او زد، رفت مرد چرخید و بعد از اینک ه لحظه

  ".ادامه بده". دارکن رال چشمان آبی رنگش را روي ریچارد برگرداند

  .آورد او همه چیز را به خاطر می. ریچارد به حد کافی جلو رفته بود

ردن بودحاال زمان م .  

از . کنم من از درد استقبال می. هیچ کاري نیست که بتونی انجام بدي تا منو وادار کنی که بهت بگم. دم ادامه نمی"
  ".کنم مرگ استقبال می

ریچارد حس کرد که مشت دنا بر روي موهایش . قبل از این که آگیل بتواند بیاید، چشمان رال به باال و روي دنا جهید
هایی بلند جلو آمد، با دست درشتش گلوي دنا را گرفت و آن را فشار داد تا این که  یکی از نگهبانان با قدم. شل شد

  .ریچارد توانست تقال کردن دنا براي نفس کشیدن را بشنود

  ".تو به من گفتی که اون شکسته شده". رال با خشم به دنا خیره شد

  ".خورم قسم می. اون شکسته شده بود، ارباب رال". صحبت کندشد  دنا سعی کرد تا همانطور که داشت خفه می

  ".خیلی ازت ناامید شدم، دنا"

همانطور که مرد دنا را گرفته و از زمین بلند کرد، ریچارد توانست صداي دنا را بشنود که مورد آزار و آسیب قرار 
قبل از این که هرکسی بفهمد چه اتفاقی . زدند داشتند به دنا آسیب می. دوباره نیرو درونش داغ و سفید شد. گرفت می

  .کشید درحال افتادن است، ریچارد روي پاهایش ایستاده بود و قدرت جادو در وجودش شعله می

با دست دیگرش سر مرد را . ي طرف دیگر او را گرفت ریچارد یک بازویش را دور گردنِ کلفت مرد انداخت و شانه
اي نقش زمین  مرد مانند توده. گردن مرد با صداي تقی شکست. به آن دادگرفته و در یک چشم بهم زدن پیچ محکمی 

  .شد

ریچارد مچ دست او را گرفته و . نگهبان دیگر تقریباًباالي سرش بود و دستش را دراز کرده بود. ریچارد درجایش چرخید
م مرد فرو کرده و با قدرت چاقو را تا مشتش در شک. از وزن و شتاب او استفاده کرد تا دشمنش را به سمت چاقو بکشد
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. درحالی که چشمان آبی نگهبان از تعجب درشت شده بودند، چاقو شکمش را تا باال و تا قلبش جر داد. آن را کشید
  .وقتی که مرد به زمین خورد، احشاءش پخش زمین شد

ید از شدت حرارت سف. ي دیدش همه چیز سفید بود در حاشیه. ریچارد به همراه قدرت نفس نفس زنان ایستاده بود
  .دنا دستانش را روي گلویش گرفته بود و از درد آن را چسبیده بود. جادو

  .لیسید کرد، نوك انگشتانش را می دارکن رال آرام ایستاده بود و همانطور که ریچارد را تماشا می

  .روي شکمش گرفته بود او بازوانش را. دنا درد جادو را به حد کافی ایجاد کرد که ریچارد را روي زانوانش انداخت

خورم که صبح هر چیزي ازش بپرسین  قسم می. ارباب رال، بذارید اونو براي امشب ببرم": دنا با نفسی بریده گفت
  ".بهم اجازه بدید که جبران کنم. البته اگه هنوز زنده باشه. جواب بده

این به خاطر . خوام، حیوونکم معذرت می. نه": رال درحالی که عمیقاً در فکر بود، اندکی دستش را تکان داد و گفت
  ".درد اونو قطع کن. دونستم که با چه چیزي طرف هستیم من اصالً نمی. کوتاهی تو نیست

کرد که گویی از رؤیایی بیدار شده و  حس می. غبار از ذهنش پاك شده بود. ریچارد بهبود یافته و روي پاهایش ایستاد
او . کرد از اتاق درون ذهنش خارج شده بود و او دیگر آن را دوباره محبوس نمی باقی وجودش. خود را در کابوسی یافته

خشم را سرکوب شده نگه داشت، ولی در چشمانش آتش . مرد، با عزت و وقاري دست نخورده با تمام ذهنش می
  .سوخت در قلبش آتش می. سوخت می

  "یاد داده؟جادوگر پیر اینو بهت ": رال با اخمی کنجکاوانه روي صورتش پرسید

  "چیو بهم یاد داده؟"

  ".این طوري از شکسته شدن جلوگیري کردي. این که ذهنتو تفکیک کنی"

  ".زنی ي چی حرف می دونم درباره نمی"

یه . ي ذهنت محافظت کنی و باقیش رو در مقابل هر اتفاقی که میفته فدا کنی تو یه تفکیک ایجاد کردي تا از هسته"
یه بار دیگه ". رویش را به دنا کرد ".شکستن نه. تنبیه کردن چرا. ه تفکیک شده رو بشکنهتونه ذهنی ک مورد سیت نمی
ها  هیچ کس جز با استعدادترین. ولی این کارو نکردي. کردم که منو ناامید کردي فکر می. حیوونکم  خوام، هم معذرت می

ي مسائل  شه که همه ی این قضیه باعث میتو کارت رو خوب انجام دادي، ول. تونستن اونو تا این حد جلو بیارن نمی
  ".متفاوت بشه
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خوایم با هم یه گفت و  ریچارد و من می". رال لبخندي زد، نوك انگشتانش را لیسید و آنها را روي ابروهایش کشید
خوام که بذاري بدون وجود درد جادو  در مدتی که اون توي این اتاق با من هست، می. گوي خصوصی داشته باشیم

در مدتی که اینجاست، باید از کنترل تو . درد مزاحم اون چیزیه که ممکنه الزم داشته باشم تا انجام بدم. کنه صحبت
وقتی که کارم باهاش تموم شد، و اگه هنوز زنده بود، همون طور که . تونی برگردي به اقامتگاه خودت می. آزاد باشه

  ".گردونمش به خودت قول داده بودم برمی

  ".زندگیم براي خدمت کردنه، ارباب رال". میق کرددنا تعظیمی ع

ناامیدم ". ي او گذاشته و آن را کمی بلند کرد اش برافروخته بود، یک انگشتش را زیر چانه دنا به ریچارد رو کرد، چهره
  ".عزیزم  نکن،

  ".هرگز، بانو دنا". جستجوگر لبخندي زد

اجازه داد تا خشمش شعله بکشد، فقط براي این که دوباره آن را کرد،  ریچارد همانطور که او را در حال رفتن نگاه می
به مشکل فکر نکن، به راه حل : به خودش گفت. خشم نسبت به دنا و نسبت به کاري که با او انجام شده بود. حس کند
ریچارد کاري . داد ي فرد مقابل آرام بود و چیزي نشان نمی چهره. ریچارد چرخید تا رو به دارکن رال بایستد. فکر کن

  .ي خودش نیز همین گونه باشد کرد که چهره

  ".خوام بدونم باقی کتاب چی میگه دونی که می خودت می"

  ".منو بکش"

  "خیلی مشتاق مردنی، مگه نه؟". رال لبخند زد

  ".درست همون طوري که پدرمو کشتی. منو بکش. آره"

  ".پدرتو نکشتم ریچاردپدرت؟ من ". دارکن رال اخم کرد، لبخند هنوز روي لبانش بود

  "!اونو با همون چاقویی که روي کمربندت هست کشتی! سعی نکن انکار کنی! تو اونو کشتی! جورج سایفر"

ولی . کنم اوه، من کشتن جورج سایفر رو انکار نمی". ي تمسخرآمیزي دستانش را از هم گشود رال با حالت معصومانه
  ".من پدر تو رو نکشتم

  "زنی؟ ي چی حرف می درباره". ده بود همانطور ایستادریچارد که غافلگیر ش

کرد با گرداندن سرش او را دنبال کند، به چشمان او نگاه  دارکن رال دور او قدم زده و همانطور که ریچارد سعی می
  ".ي خود جادوگر پیر انجام شده به وسیله. بهترینیه که تابه حال دیدم. واقعاً خوبه. این خیلی خوبه". کرد
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  "ی؟چ"

تا حاال یکی مثل اینو ندیده . این تور جادوگري که دور تو هست". دارکن رال انگشتانش را لیسید و جلوي او ایستاد
اي داره؛ فکر  واقعاً بافت پیچیده. مدت خیلی زیادي اون جا بوده. مثل یه پیله سفت و محکم دورت پیچیده شده. بودم

  ".نکنم که حتی منم بتونم از هم بازش کنم

کنی قانعم کنی  اگه داري سعی می. کنی منو قانع کنی که جورج سایفر پدرم نیست، موفق نشدي گه داري سعی میا"
  ".دونستم قدرشو خودم می این. اي، نیازي نبود به خودت زحمت بدي که دیوانه

کنی پدرت کی  می تونه اهمیت داشته باشه که تو فکر دیگه برام از این کمتر نمی". اي کرد رال خنده "پسر عزیزم،"
  ".کنه با این وجود این جا یه تور جادوگري هست که حقایق رو از تو مخفی می. هست

  "پدر من کیه اگه جورج سایفر نیست؟. واقعاً؟ خوب پس منم میام توي بازي"

 ".یی دارمبینم، یه حدسا ولی از چیزي که می. کنه دونم، تور اینو مخفی می من نمی". هایش را باال انداخت رال شانه
  "گه؟ هاي شمرده شده چی می کتاب سایه". لبخندش رفت

  ".سؤالت اینه؟ ناامیدم کردي". هایش را باال انداخت ریچارد شانه

  "چطور؟"

  ".خواي اسم جادوگر پیر رو بدونی میحتماً  کردم که ت اومد، فکر می زاده خب، بعد از بالیی که سر پدر حروم"

  "اسم جادوگر پیر چیه؟". لیسید، با نگاهی جدي خیره شد ی نوك انگشتانش را میدارکن رال همانطور که به آرام

باید . م نوشته شده جواب روي دل و روده. منو بشکاف". دستانش را کامالً از هم باز کرد. نوبت ریچارد بود تا لبخند بزند
  ".جا پیداش کنی اون

دفاعی درمقابل رال ندارد و امیدوار بود که رال تحریک دانست که هیچ  ریچارد پوزخند را روي صورتش نگه داشت؛ می
وقت کیالن در امان  مرد؛ آن رال می. بدون جعبه، بدون کتاب. مرد مرد، کتاب هم با او می اگر او می. شود تا او را بکشد

  .این تنها چیزي بود که اهمیت داشت. بود

فهمم، و قدرتش رو خواهم داشت تا اونو  دوگر پیر رو میرسه و من اسم جا ظرف یه هفته، اولین روز زمستون از راه می"
  ".از هرجایی که هست بگیرم و اون هیکلشو بیارم پیش خودم

  ".تو فقط دوتا جعبه داري. ظرف یه هفته، تو خواهی مرد"
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م اآلن دوتا دارم، و سومی همین اآلن که داریم با ه". دارکن رال دوباره انگشتانش را لیسید و روي لبانش کشید
  ".کنیم، توي راهه که بیاد اینجا صحبت می

ولی به هرحال . اي بود بلوف شجاعانه". اش چیزي نشان ندهد گذاشت تا چهره. ریچارد سعی کرد تا حرف او را باور نکند
  ".ظرف یه هفته تو قراره بمیري. یه دروغه

که جاي تو رو به من لو داد، عالوه بر اون، همون کسی . به تو خیانت شده. من حقیقتو گفتم". رال ابروهایش را باال برد
  ".تا چند روز دیگه جعبه اینجا خواهد بود. جعبه رو هم به من تحویل داد

  ".کنم حرفتو باور نمی": ریچارد با لحنی آرام و یکنواخت گفت

بذار یه چیزي  کنی؟ نمی". ي شن سفید رنگ حرکت کرد دارکن رال انگشتانش را لیسید و رویش را گردانده و دورِ حلقه
  ".نشونت بدم

اي صاف از گرانیت قرار گرفته بود و  ریچارد به همراه او تا کنار سنگ سفید سه گوشی رفت که روي آن صفحه
هاي  ي صاف، دو عدد از جعبه در مرکزِ صفحه. هاي مارپیچ نگه داشته شده بود ستون با حکاکی  ي دو پایه وسیله به

دیگري به . ت آراسته و مزین به جواهرات بود، مانند همانی که ریچارد قبالً دیده بودیکی به شد. اوردن قرار داشتند
  .سیاهی سنگ شب بود، سطح آن مانند خألي در میان نور اتاق بود، پوشش حفاظتی آن برداشته شده بود

براي چی من باید کتاب رو ": بعد ادامه داد ".هاي اوردن دوتا از جعبه": رال دستانش را به سمت آنها گرفته و اعالم کرد
. اونی که بهت خیانت کرد اینو بهم گفت. ي سوم رو داشتی تو جعبه. خوره ي سوم کتاب به دردم نمی بخوام؟ بدون جعبه

شکافتم تا محل جعبه رو  اگه جعبه در حال اومدن نبود، چرا من باید نیازي به کتاب داشته باشم؟ باید به جاش تو رو می
  ".به دست بیارم

  ".چه کسی من و جعبه رو به تو داده؟ اسمشو بهم بگو". لرزید چارد از خشم میری

. دم م بخونی؟ من اسم کسی که کمکم کرده رو لو نمی شکافی تا اسمو روي دل و روده وگرنه چی؟ وگرنه تو منو می"
  ".تو تنها کسی نیستی که براي خودش شرف و احترام داره

نیازي به کتاب   اگر او هر سه جعبه را نداشت،. رال درمورد یک چیز حق داشت. کند دانست چه چیزي را باور ریچارد نمی
  .داشت این غیرممکن بود، ولی باید حقیقت می. یک نفر واقعاً به او خیانت کرده بود. نداشت

نی تو کنه، می فرقی نمی. گم فقط منو بکش، من بهت چیزي نمی": ریچارد رویش را گرداند و با صدایی ضعیف گفت
  ".اصالً شکممو بشکافی
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. دونی تونستی منو فریب داده باشی که واقعاً تمام کتابو می تو می. گی اولش باید منو متقاعد کنی که داري راستشو می"
که خیلی ساده چیزي که بهم گفتی رو از  ي اول رو خونده باشی و باقیش رو سوزونده باشی، یا این ممکنه فقط صفحه
  ".خودت درآورده باشی

و من چه دلیلی ممکنه داشته باشم که بخوام ". اش به عقب نگاه کرد اش زد و از روي شانه ریچارد دستانش را به سینه
  "تو حرف منو باور کنی؟

فکر کرده بودم برات مهمه که چه . گیر، کیالن، عالقه داري کردم به این اعتراف فکر می". اي باال انداخت رال شانه
شم شکم اونو  وقت مجبور می گی، اون نی، اگه نتونی منو متقاعد کنی که داري حقیقتو میبی می. بالیی سرش بیاد

  ".ي این موضوع دارن که بزنن بشکافم و یه نگاهی به احشاءش بندازم، ببینم اونا حرفی درباره

صحت کتابو تأیید  تو به اون نیاز داري تا. تونی مرتکب بشی این بزرگترین اشتباهیه که می". ریچارد با خشم خیره شد
  ".اگه بهش آسیبی بزنی، شانست رو از بین بردي. کنه

گه؟ حتی شاید  دونی کتاب چی می من از کجا باید بدونم که تو واقعاً می. گی طوري می تو این". اي باال انداخت رال شانه
  ".کنه این روشی باشه که اون حقایق رو تأیید می

به راه حل فکر کن، نه به : به خودش گفت. کرد ر هزاران جهت فعالیت میزمان د ریچارد هیچ چیز نگفت، ذهنش هم
  .مشکل

  "چطوري پوششِ جعبه رو بدون کتاب درآوردي؟"

اي هم هست که بهم کمک  جاهاي دیگه. ها نیست ي جعبه هاي شمرده شده تنها منبع اطالعات درباره کتاب سایه"
کامل طول کشید و تمام استعدادي که داشتم الزم شد تا پوشش  یک روز". نگاهش را روي جعبه پایین آورد ".کنه می

ولی من . دونی که، پوشش با جادو نگه داشته شده می". دوباره نگاهش را باال آورد و یک ابرویش را باال برد ".رو بردارم
  ".ي دیگه هم همین کارو بکنم تونم با دوتا جعبه کارو کردم و می این

. شد براي باز کردن یک جعبه، پوشش باید برداشته می. ي دلسردي بود شش را بردارد مایهکه رال توانسته بود پو این
این . اي را باز کند ریچارد امیدوار بود که بدون وجود کتاب، رال نتواند بفهمد که چگونه پوشش را بردارد و نتواند جعبه

  .امید اکنون از دست رفته بود

زیرِ عنوان . هاي شمرده شده ي دوازده از کتاب سایه صفحه". نشان خیره شدي جواهر ریچارد با نگاهی خالی به جعبه
تواند  ي هر فردي که دانش را داشته باشد، می ها به وسیله پوشش روي جعبه: ي پوششی، میگه که برداشتن پوسته

اهرنشان را از روي ي جو ریچارد دستش را دراز کرده و جعبه ".برداشته شود، نه فقط کسی که آنها را وارد بازي کرده
به هرحال اگر در ساعات تاریکی نبود، بلکه . ي هفده، پاراگراف سوم در انتهاي صفحه صفحه". سنگ گرانیت برداشت
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جعبه را در جایی نگه دارید که . ي دوم به روش زیر برداشته شود تواند از روي جعبه در ساعات آفتاب بود، پوشش می
اگر ابر بود، جعبه را در جایی بگیرید که اگر ابري نباشد آفتاب به آن . ل قرار بگیریدآفتاب آن را لمس کند و رو به شما

اي بچرخانید که سطحِ  جعبه را به گونه". ریچارد جعبه را در نور عصرگاهی باال گرفت ".بخورد ولی رو به غرب بایستید
سنگ زرد رنگ باید رو به صورت . ار گیردآید قر عرضیِ آن که سنگ آبی رنگ را داراست، به جهتی که آفتاب از آن می

انگشت دوم از دست راست را روي سنگ زرد رنگ در مرکز سطح باال ". ریچارد جعبه را چرخاند ".فلکی مار باشد
ریچارد جعبه را طبق  ".گذاشته و انگشت شصت دست راست را روي سنگ شفاف واقع در کنج پایین قرار دهید

شت از دست چپ را روي سنگ آبی رنگ جهتی که پشت به شماست قرار داده و شصت اولین انگ". دستورالعمل گرفت
. گونه گذاشت ریچارد انگشتانش را همان ".دست چپ را روي یاقوت سرخی که در سمت نزدیک به شماست بگذارید

ن است قرار ذهنتان را از هر فکري خالی کرده و به جاي آن فقط تصویري از یک سفیدي که مربعی سیاه در مرکز آ"
  ".دو دست را از هم فاصله داده و به همراهشان پوشش را عقب بکشید. دهید

کرد، ریچارد ذهنش را خالی کرده و سفیديِ همراه با سیاهی در مرکزش را تصور کرد و  طور که رال تماشا می همان
وشش را از دوطرف بیرون او جعبه را روي سنگ گرانیت گذاشته و پ. پوشش صداي تقی کرد و از هم جدا شد. کشید

دو جعبه که هردو به یک اندازه سیاه بودند، . اندازد کشید، گویی که تخم مرغی را براي سرخ شدن درون ماهیتابه می
  .رسید که ممکن است نور را از اتاق ببلعند کنار هم قرار گرفتند و به نظر می

  "تاب رو به همین خوبی بلدي؟هاي ک و تو تمام قسمت". رال نفسی کشید ".تحسین برانگیز بود"

هرحال، چیزي که بهت گفتم براي برداشتن سومین پوشش به هیچ  به". ریچارد به او خیره شد ".تک تک کلماتش رو"
  ".هرکدومشون به یه شکل برداشته میشن. خوره دردت نمی

گه داشته و یک یک آرنجش در یک دست ن ".من خودم درش میارم. مهم نیست". رال اندکی دستش را تکان داد
  ".تو آزادي که بري". اش چسباند و غرق در فکر شد انگشت از دست دیگرش را به چانه

  "خواي تالش کنی که کتابو ازم بکشی بیرون؟ منو بکشی؟ منظورت چیه که آزادم برم؟ نمی". ریچارد اخم کرد

ي بیرون کشیدن اطالعات از تو دارم به مغزت هایی که برا راه. کار هیچ سودي برام نداره این". اي باال انداخت رال شانه
ها رو به هم وصل  تونستم تیکه اي بود، می اگه هر چیز دیگه. شه اطالعات از هم گسیخته و پراکنده می. زنه آسیب می

طوري فقط اطالعات خراب  این. بینم که کتاب براي این کار خیلی بیش از حد دقیقه کنم و مطلب رو بفهمم، ولی می
  ".تونی بري خوري، پس می تو، بنابراین، اآلن به دردم نمی. خوره به دردم نمی شه و می

کنم  تونم برم؟ باید بدونی که من سعی می به همین راحتی؟ می". چیزي دیگر این وسط وجود داشت. ریچارد نگران بود
  ".جلوتو بگیرم
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ولی باید تا یه . و بتونی انجام بدي نگران نیستمي هیچ کاري که ت من درباره". نگاهش باال آمد. رال انگشتانش را لیسید
دي که چه اتفاقی براي همه  اي اهمیت می جا، البته اگه ذره کنم برگردي این ها رو باز می ي دیگه، وقتی که جعبه هفته
  ".افته می

  "افته؟ دم که چه اتفاقی براي همه می منظورت چیه، اگه اهمیت می". ریچارد چشمانش را تنگ کرد

من تونستم از منابعی غیر از کتاب . کنم ها رو باز می من یکی از جعبه  یه هفته، در اولین روز از زمستون، ظرف"
اي  تونم پوشش رو بردارم، بفهمم که چطور اون جعبه هاي شمرده شده، همون منابعی که بهم گفتن که چطور می سایه

ي درست رو باز کنم، بدون  اگه جعبه. شم که حدس بزنم غیر از اون یه جعبه، مجبور می. کشه تشخیص بدم که منو می
  ".شه اگه اون یکی رو باز کنم، دنیا نابود می. کنم هیچ رقیبی حکومت می

  "ذاري که این اتفاق بیفته؟ تو می"

ري طو قضایا این. یا دنیا با من، یا هیچ دنیایی". طور که دارکن رال به سمت ریچارد خم شد، ابروهایش باال رفتند همان
  ".خواهد بود

  ".کنه دونی که کدوم جعبه نابودت می تو نمی. کنم حرفتو باور نمی"

تو فقط یکی از سه احتمال رو . حتی اگه دروغ هم بگم، هنوز دو احتمال از سه مورد اینه که به دلخواه من تموم بشه"
دنیا یا نابود . گم من دروغ نمی ولی. شانس چندان مناسبی نیست، البته براي تو. داري که به خواست تو رقم بخوره

اگه بهم کمک نکنی و . دي کدوم اتفاق بیفته تو باید تصمیم بگیري که ترجیح می. کنم شه، یا من برش حکومت می می
. شم، از جمله اونایی که تو بهشون عالقه داري ي افراد دیگه نابود می نادرست رو باز کنم، من به همراه همه  من جعبه

دم تا تمرینش  وقت کیالن رو تحویل کنستانس می خوام، اون اي رو باز کنم که می کنی و من اون جعبهاگه بهم کمک ن
بعد کیالن براي من یه پسر بدنیا . کنی که بکشمت تمام تمرینات رو تماشا می تو قبل از این. یه تمرین طوالنی. بده

  ".گیر باشه یه پسر که اعتراف. میاره، یه وارث

کنی نوعی پیشنهاد به  داري سعی می". چیزي که دنا به او وارد کرده بود رد یخ زد، دردي بدتر از هر آنبدن ریچارد از د
  "من بدي؟

ذارم  می. کنی که بري دنبال زندگی خودت اگه به موقع برگردي و بهم کمک کنی، اجازه پیدا می". رال با سر تأیید کرد
  ".که زنده باشی

  "کیالن چی؟"
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هر رفاه و آسایشی که یه زن بتونه . شه کنه، توي قصر مردم، و باهاش مثل یه ملکه رفتار می میجا زندگی  اون این"
تونی براش فراهم  چیزي که تو هرگز نمی. گیر بهش عادت داره اي که یه اعتراف داشته باشه رو خواهد داشت؛ زندگی

در هر . خوام رو بدنیا خواهد آورد که میگیري  اون یه زندگی آروم و امن رو خواهد داشت و برام پسر اعتراف. کنی
به عنوان : انتخاب تو اینه که چطور این اتفاق بیفته. این انتخابیه که من کردم. دوحال، اون برام یه پسر بدنیا میاره

و اگه هم . گردي کنم که تو برمی بینی؟ من فکر می بنابراین می. آموز کنستانس، یا به عنوان یه ملکه حیوون دست
  ".یا دنیا با من، یا هیچ دنیایی". اي باال انداخت شانه "...ه بکنماشتبا

  ".کنه کنم بدونی که کدوم جعبه نابودت می فکر نمی". توانست نفس بکشد ریچارد به سختی می

 ".کنم که الزم باشه قانعت کنم من اصالً احساس نمی. کنی تونی انتخاب کنی که چه چیزي رو باور می تو می"
هایی که من بهت دادم خوشت نیاد، ولی از  ممکنه از گزینه. عاقالنه انتخاب کن، دوست جوانم". م رفتاش دره چهره
ها در زندگی چیزایی نیستن که تو ازشون خوشت بیاد،  تمام گزینه. ي کمک نکردن به من حتی کمتر خوشت میاد نتیجه

قتا باید چیزي رو انتخاب کنی که براي افرادي که گاهی و. ها تنها مواردي هستن که به تو ارائه شدن ولی همون گزینه
  ".دوستشون داري بهتره و نه براي خودت

  ".کشه کنم که بدونی کدوم جعبه تو رو می هنوزم فکر نمی": ریچارد زمزمه کنان گفت

ي بودن کیالن در دستاي کنستانس رو روي  هرچی دوست داري فکر کن، ولی از خودت بپرس که آیا حاضري آینده"
  ".بازم این فقط یک شانس از سه شانس رو بهت میده  ین فکرت شرط ببندي؟ حتی اگه تو درست بگی،ا

  "حاال آزادم که برم؟". کرد ریچارد احساس تهی بودن و ویران شدن می

  ".خوب، چندتا موضوع دیگه هستن که ممکنه بخواي دربارشون بدونی"

توانست یک  نمی. ستانی نامرئی محکم او را گرفته بودندریچارد ناگهان حس کرد که فلج شد، چنان که گویی د
اي که سنگ شب را داشت  دارکن رال دستش را به داخل جیب ریچارد دراز کرده و کیسه. اش را هم تکان دهد ماهیچه

ر رال سنگ شب را د. ریچارد در مقابل نیرویی که او را نگه داشته بود جنگید، ولی نتوانست تکان بخورد. بیرون آورد
  .آن را در کف دستش باال گرفته و لبخند زد. دستش انداخت

کرد که  ریچارد آرزو می. آنها اطراف رال جمع شدند و تعدادشان افزایش یافت. کم پدیدار شدند اي کم موجودات سایه
  .توانست تکان بخورد توانست عقب برود، ولی نمی می

  ".وقتشه که برید خونه، دوستان من"
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. که دیواري محو و تار از رنگ خاکستري شدند تر، تا این تر و سریع چرخیدن در اطراف رال کردند، سریعها شروع به  سایه
. سکوت. شدند، فریادي زوزه مانند برخواست ها و اشکال به داخل سنگ شب کشیده می طور که در گردابی از سایه همان

  .او آن را فوت کرد و خاکستر در هوا پخش شد. سنگ شب در کف دست رال تبدیل به خاکستر شد. آنها رفته بودند

ي بعدي که جستجو  دفعه. کرد تا بفهمه که کجایی کرد، اون از سنگ شب استفاده می جادوگر پیر تو رو ردیابی می"
  ".قراره خودشو توي دنیاي زیرین پیدا کنه. ي خیلی ناخوشایندي داشته باشه کنه، قراره تجربه

که کاري از  تواند حرکت کند، این کرد خشمگین بود و خشمگین بود که نمی با زِد میریچارد از کاري که رال داشت 
  .توانست تماشا کند آمد و تنها می دستش برنمی

گذاشت تا . ریچارد ذهنش را آزاد و آرام کرد، تالش براي حرکت کردن را کنار گذاشت و آن را با آرامش جایگزین کرد
یک قدم به جلو برداشت، از چنگالی که او را نگه داشته . فشار محو شد. و شل شود ذهنش خالی شود و اجازه داد تا نرم

  .بود آزاد بود

دونی که چطور یه تور جادوگري رو بشکنی، حداقل یه تور  تو می. خیلی خوب بود، پسرم". رال به گرمی لبخند زد
سرش را به نشان تأیید تکان  ".کرده جادوگر پیر جستجوگرش رو خوب انتخاب. ولی بازم خیلی خوب بود. کوچولو رو

  .داد

که تو  از این. مشتاق روزي هستم که ما در یک جناح باشیم. تو موهبت رو داري. ولی تو بیشتر از یه جستجوگر هستی"
اونایی که من مجبورم باهاشون سروکار داشته باشم خیلی محدود و کم . برم رو کنار خودم داشته باشم لذت می

  ".دم، البته اگه بخواي که دنیا به هم پیوست و متحد شد، بهت بیشتر یاد می از اینبعد . استعدادن

  ".هرگز. ما هرگز در یه جناح نخواهیم بود"

امیدوارم که در آینده با هم . گیرم من هیچ سوء نیت و دشمنی از این قضیه به دل نمی. این انتخاب خودته ریچارد"
که  یا این  تونی توي کاخ مردم بمونی، تو می. یه چیز دیگه هم هست". ی کردرال صورت ریچارد را بررس ".دوست بشیم

به هرحال یه تور جادوگري اطراف خودت خواهی . کنن نگهباناي من باهات همکاري می. تونی بري اگه خواستی می
بینن اثر داره  و رو میذاره؛ بلکه روي اونایی که ت این تور روي تو اثر نمی. چیزي بر خالف اونی که اآلن شکستی. داشت

ذارن تو رو به عنوان خودت  اونایی که به من احترام می. اسمش هست تورِ دشمن. تونی اینو بشکنی و بنابراین تو نمی
ولی اونایی که . حداقل براي اآلن. چون تو دشمن من هستی، البته فعالً، و بنابراین دشمن اونا هم هستی  بینن، می

دوست . بینن، به عنوان بدترین دشمنشون ترسن می ان شخصی که بیش از همه ازش میدوستت هستن تو رو به عنو
دارم که ببینی مردم چه دیدي به من دارن، دنیا رو از چشماي من ببینی، ببینی که چقدر غیرمنصفانه به من نگاه 

  ".شه می
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. ساس آرامش عجیبی داشتاح. ریچارد نیازي نداشت تا با تالش خشمش را سرکوب کند؛ هیچ خشمی در کار نبود
  "حاال آزادم که برم؟"

  ".البته پسرم"

  "بانو دنا چی؟"

بار که  یک. کنه اون جادوي شمشیر تو رو کنترل می. گردي زیر قدرت اون که این اتاقو ترك کنی، برمی به محض این"
تو . پس بگیرم تا به تو بدمشتونم اونو ازش  من نمی. یه مورد سیت جادوي تو رو بگیره، دیگه مال اونه که نگهش داره

  ".باید خودت پسش بگیري

  "پس چطوري آزادم که برم؟"

  ".خواي بري، باید اونو بکشی واضح نیست؟ اگه می"

کارو کرده بودم؟ فکر  تونستم اونو بکشم، تاحاال این کنی که اگه می فکر نمی". ریچارد مبهوت بود "!اونو بکشم"
  "کردم؟ ارایی که باهام کرد رو تحمل میتونستم بکشمش، اون ک کنی اگه می می

  ".تونستی اونو بکشی تو همیشه می". دارکن رال لبخند کوچکی زد

  "چطور؟"

. حتی یه تیکه کاغذ، با تمام نازکی که داره دو طرفی هست. هیچ چیزي وجود نداره که فقط یک طرف داشته باشه"
به تمامش . کنن کردي؛ بیشتر مردم همین کارو می ه میتو فقط داشتی به یه طرف اون نگا. جادو هم یه بعدي نیست

کرد، با  دنا جادوي تو رو کنترل می". نگهبانانی که ریچارد کشته بود. ي دو نگهبانش اشاره کرد رال به جنازه ".نگاه کن
  ".این وجود تو این کارو کردي

  ".کنه کنه، این برعلیه دنا کار نمی ولی اون فرق می"

ولی تو باید به جادو مسلط بشی، اربابش بشی؛ اقدامات نصفه و نیمه . کنه چرا، کار می". کید کردرال با تکان سرش تأ
تو باید از طرف . کنه، طرفی که تو بهش دادي دنا تو رو با یه بعد از جادوت کنترل می. ندازه تو رو توي دردسر زیادي می

کدوم توي مسلط شدن موفق  ر بودن انجام بدن، ولی هیچاین چیزیه که تمام جستجوگرها قاد. ي اون استفاده کنی دیگه
  ".شاید تو اولین نفر بشی. نبودن
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. نمود آیند ریچارد باشد شبیه زِد می دارکن رال خیلی بیش از آنی که خوش "و اگه مسلط نشم؟ اگه اصالً موفق نشم؟"
ها را  ش فکر کند، به روش خودش جوابکه وادارش کند تا خود آموخت، این اي بود که همیشه زِد به او می این شیوه

  .بیابد، با ذهن خودش

ش  طور شرمنده که این دنا از این. ي خیلی سختی رو در پیش رو خواهی داشت وقت، دوست جوان من، تو هفته اون"
که کمک کنی، یا  گی؛ این در پایان هفته، اون تو رو میاره پیش من و تو برام تصمیمت رو می. کردي خوشحال نشده

  ".که بذاري تمام دوستانت زجر بکشن و بمیرن این

  ".فقط بهم بگو چطور از جادوي شمشیر استفاده کنم، چطور بهش مسلط بشم"

. زدم همین حدسو می". رال لبخند زد ".هاي شمرده شده رو بگی که تو به من دانش کتاب سایه به محض این. البته"
  ".یادت نره، یه هفته. شب خوش، ریچارد

ذهنش با تمام چیزهایی که . کرد، خورشید درحال محو شدن بود ر که ریچارد باغ و دارکن رال را ترك میطو همان
کشد، نگران کننده و آزار دهنده بود، ولی با  دانست که کدام جعبه او را می اینکه دارکن رال می. چرخید فهمیده بود می

بدتر از همه این بود . جادوگري روي او استفاده کرده باشد طور استدالل کرد که رال ممکن بود از قانون اول خودش این
چیزي که حتی کمتر از . آمد حتی یک ذره نیز از این قضیه خوشش نمی. که یکی از افراد خودش به او خیانت کرده بود

قدرتشان بر  شوتا به او گفته بود که زِد و کیالن از. دانست آن فرد باید چه کسی باشد آمد این بود که می آن خوشش می
کرد، هرچقدر که آن را با منطق  هرگونه که تالش می. بود آن فرد باید زِد یا کیالن می. علیه او استفاده خواهند کرد

توانستد باشند، با این حال باید یکی از آن دو  هیچ یک از آن دو نمی. توانست آن را در ذهنش جور کند سنجید، نمی می
زِد به او گفته بود که باید آماده باشد تا اگر . داشت بیش از نیازش به زندگی دوست می ریچارد هردوي آنها را. بود می

کرد فقط این احتمال وجود دارد که آنها  یکی از آنها پیروزي را به خطر انداخت، او را بکشد، حتی اگر ریچارد فکر می
  .به زور این فکر را از ذهنش بیرون کرد. این کار را بکنند

آمد و هیچ  توانست از دست او فرار کند کمکی از دستش برنمی اگر نمی. کرد ی براي فرار از دست دنا فکر میباید به راه
توانست از آنجا دور شود، فکر کردن به مشکالت دیگر هیچ سودي برایش نداشت،  اگر نمی. چیز دیگري اهمیت نداشت

کارهایی که دنا با او . رد و او دیگر قادر نبود فکر کندک کرد، دنا او را شکنجه می و اگر خیلی زود موضوع را حل نمی 
باید اول روي این مشکل تمرکز . شد چیزها را فراموش کند شد فکر کردن بسیار سخت شود، باعث می کرد باعث می می
  .کرد کرد و بعداً فکري به حال باقی مشکالت می می

توانست فقط از  او نیازي به شمشیر نداشت؛ شاید می. ندک شمشیر، با خود فکر کرد که دنا جادوي شمشیر را کنترل می
ي شمشیر دراز کرد  دستش را به سمت دسته. کرد راحت شود دست آن راحت شود، از دست جادویی که دنا کنترل می

  .که بتواند آن را لمس کند، درد جادو متوقفش کرد ولی حتی قبل از آن
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توانست خیلی ساده از مسیري  شاید می. هنوز راه زیادي مانده بود. داشت یاز میان راهروها به سمت اقامتگاه دنا گام برم
هنگامی . گیرند کدام از نگهبانان جلویش را نمی دارکن رال به او گفته بود که هیچ. دیگر برود و قصر مردم را ترك کند

با تالشی . زانوانش انداختدرد او را روي . که به تقاطع بعدي راهروها رسید، مسیرش را به سمت راهی دیگر گرداند
مجبور بود توقف کرده و استراحت کند، درد نفسش را گرفته . بود فراوان توانست به راهرویی برگردد که باید در آن می

  .بود

توانست به مراسم برود؛ این  می. رفت، زنگ مراسم وفاداري شبانگاهی به صدا درآمد کمی جلوتر در مسیري که باید می
هایی بود که در  آنجا یکی از میدان. زانو زد، و خیالش راحت شد که درد جادو نیامد. داد ت فکر کردن میکار به او فرص
. آمد؛ آنها بیش از جاهاي دیگر آرامش و صفا داشتند هاي دیگر خوشش می ریچارد از آنها بیش از میدان. آن آب بود

آوایی کرد، ذهنش را  ش سفالی گذاشته و شروع به همي آب، در میان جمعیت، ریچارد سرش را روي کفپو نزدیک به لبه
. هایش را هایش را، دلواپسی هایش را محو کند، ترس از آواها استفاده کرد تا نگرانی. صاف کرد، اجازه داد تا خالی شود

 افکارش از تمام مشکالت را کنار گذاشت، اجازه داد تا ذهنش به دنبال آرامش برود، اجازه داد ذهنش هرکجا که
ریچارد ایستاد؛ تجدید قوا یافته بود؛ . به نظر رسید که در چشم به هم زدنی، مراسم تمام شده بود. خواهد گشت بزند می

  .تازه شده بود و دوباره به سمت اقامتگاه دنا حرکت کرد

طور که  وباره همانگیري زیبا بودند و ریچارد د ها، همگی به شکل نفس پله ها و راه گذشت، اتاق راهروهایی که از آنها می
کرد که چگونه فردي به پستی دارکن رال ممکن است  به این فکر می. کرد شد آنها را تحسین می از کنارشان رد می

  .داشتنی احاطه کند برایش مهم باشد که خودش را با چنین چیزهایی دوست

عدي نبود جادو. هیچ چیز یک ب دو طرف.  

هنگامی که براي پرنسس وایولت احساس تأسف . مرموز درونش بیدار شده بودریچارد به مواقعی فکر کرد که نیروي 
کرده بود، هنگامی که نگهبان ملکه سعی کرده بود تا به دنا آسیب برساند، هنگامی که به خاطر بالیی که بر سر دنا 

کرده بود، هنگامی که ي آسیب رساندن رال به کیالن فکر  آمده بود احساس درد و اندوه کرده بود، هنگامی که درباره
آمد که هربار نیرو باعث شده بود قسمتی از دیدش به  یادش می. نگهبانانِ رال سعی کرده بودند تا به دنا آسیب بزنند

  .رنگ سفید درآید

حال این نیرو نوعی  با این. ولی در گذشته جادوي شمشیر، خشم هم بود. دانست که این جادوي شمشیر بود هربار، او می
به غضب، به . به نوعِ حسی که همیشه در هنگام کشیدن شمشیر از روي خشم داشت فکر کرد. از خشم بودمتفاوت 

  .عصبانیت، به نیاز براي کشتن

  .به نفرت
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موجی از سرما را . دیروقت بود و هیچ کسی آن اطراف نبود. حرکت ایستاد ریچارد در مرکز راهروي ساکت، ساکن و بی
  .د و پوستش را به گزگز انداختحس کرد که از وجودش عبور کر

  .او درك کرد. دو طرف

  .ارواح کمکش کنند، او درك کرد

  .به آن اجازه داد تا همه چیز را در قالبی از رنگ سفید بریزد  ریچارد نیرو را فراخواند،

-+ -----------  

به آرامی . ت سرش بستکرخت و نئشه، چون مرواریدي در آغوش غبارِ سفید جادو، ریچارد درب اقامتگاه دنا را پش
چراغِ روي میز   اتاقِ ساکت به وسیله. قدرت را نگه داشت، سفیدي آن را نگه داشت، خوشی و اندوه آن را نگه داشت

دنا کامالً برهنه در . داد اي می کنار تخت روشن شده بود و به هوایی که اندکی معطر بود، روشنایی ضعیف سوسو زننده
ي موهایش باز شده و موهایش شانه شده  ش را به هم چسبانده و دوزانو نشسته بود، دستهپاهای. وسط تخت نشسته بود

دستانش روي هم و روي . هایش آویزان شده بود آگیل بر روي زنجیري طالیی دور گردنش بوده و میان سینه. بودند
  .با چشمانی درشت و مشتاق ریچارد را تماشا کرد. پاهایش قرار داشتند

  "عزیزم؟  اومدي که منو بکشی،": تکنان گف زمزمه

  ".بله، بانو". ریچارد او را نگاه کرده و به آرامی سرش را به پایین و باال حرکت داد

این . زدي قبالً همیشه منو بانو دنا صدا می. صدا زدي» بانو«این اولین باریه که تا حاال منو فقط ". دنا لبخند کوچکی زد
  "معناي خاصی داره؟

  ".بخشم ي کاراي تو رو می که همه این یعنی این. ی همه چی، جفت مناین یعن. آره"

  ".من خودمو آماده کردم"

  "چرا برهنه هستی؟"

هیچ چیز . چون هر چیزي که براي پوشیدن دارم مال مورد سیتا هست". نور چراغ در رطوبت چشمان دنا منعکس شد
نه چیز . دنا. طوري که بدنیا اومدم بمیرم خوام همون یم. خواستم توي لباس یه مورد سیت بمیرم نمی. اي ندارم دیگه
  ".اي دیگه

  "از کجا فهمیدي که دارم میام بکشمت؟": به آرامی گفت ".کنم درك می": ریچارد گفت
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گفت که . وقتی ارباب رال منو انتخاب کرد که دنبال تو بیام، گفت به من دستور نمیده که برم، بلکه باید داوطلبانه برم"
که این  این. شه جستجوگري پیشگویی کردن که اولین کسی خواهد بود که به جادوي شمشیر مسلط می ي درباره

ها  اون گفت که اگه معلوم بشه که تو اون کسی هستی که پیشگویی. ي شمشیر سفید بشه شه تیغه جستجوگر باعث می
من خواستم که منو . طور انتخاب کنی نمیرم، البته اگه تو ای دربارش صحبت کردن، معناش اینه که من به دست تو می

اي نیاورده بودم، به این امید که تو  بعضی از بالهایی که سر تو آوردم، سر هیچ کس دیگه. تا مورد سیت تو بشم  بفرسته،
وقتی که تو اون کاري که با پرنسس کردي رو انجام دادي، . خاطر این کارا بکشی همون شخص باشی و منو به

موقع تو  من اون. تونستی اون کارو بکنی تو نباید می. امروز دوتا نگهبان رو کشتی، دیگه فهمیدم وقتی. مشکوك شدم
  ".رو با جادوي شمشیر نگه داشته بودم

  ".م، دنامتأسف": ریچارد نجوا کنان گفت. ي دنا سفید بود ي چهره همه چیز در اطراف زیبایی کودکانه

  "سپري؟ منو به خاطر می"

  ".بینم بوس میباقی عمرم رو کا"

تو این زن، کیالن ". کند رسید که واقعاً از این مطلب به خود افتخار می به نظر می ".خوشحالم". تر شد لبخند دنا وسیع
  "رو دوست داري؟

  "دونی؟ تو از کجا اینو می". ریچارد کمی اخم کرد

گن، با فریاد  فهمن که دارن چی می یدم و اونا دیگه نم ي کافی یه مردي رو شکنجه می گاهی وقتا، وقتی به اندازه"
خواي اونو به عنوان جفتت  می. زدي تو با گریه کسی به اسم کیالن رو صدا می. زنن، یا همسرشون رو مادرشونو صدا می

  "انتخاب کنی؟

  ".کنه قدرتش منو نابود می. گیره اون یه اعتراف. تونم نمی": ریچارد با وجود بغضِ در گلویش گفت

  "ده؟ تو رو آزار میاین . ممتأسف"

  ".بیشتر از هر کاري که تو با من کردي". ریچارد به آرامی با سرش تأیید کرد

تونه بیشتر از من تو رو به درد  خوشحالم که اون کسی که عاشقش هستی می". دنا لبخندي اندوهگین زد ".خوبه"
دانست  عنوان دلداري به او گفته بود؛ میي منحرف خودش، این حرف را به  دانست که دنا به شیوه ریچارد می ".بیاره

ي فرد دیگري درد بیشتري بکشد، نشان از عشق و محبت دنا  که ریچارد از ناحیه که براي دنا، خوشحال بودن از این
در نگاه دنا، حداقل اگر این زن دیگر . آورد تا نشان دهد که به او عالقه دارد دانست که گاهی دنا او را به درد می می. بود
  .توانست بیشتر ریچارد را به درد آورد، این برهان و دلیلی از عشق بود می
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  آنها چه بالیی بر سر این طفل معصوم آورده بودند؟. اش پایین رفت قطره اشکی از گونه

  ".کردي به پات برسه تونه توي کارایی که تو می هیچ کس نمی. این درد متفاوته"

آگیل را از  ".ممنونم، عشق من": با صدایی بسیار آهسته گفت. نا پایین غلطیدي د قطره اشکی از روي افتخار از گونه
ممکنه اینو دور گردنت بندازي تا منو به یاد بیاري؟ اگه دور گردنت باشه ". گردنش برداشت و امیدوارانه آن را باال گرفت

  ".درد داره یا اگه زنجیرش رو نگه داري دردت نمیاره، فقط اگه خود آگیل رو توي دستت بگیري

خم شد، به او اجازه داد تا آن را  ".باعث افتخار منه، جفت من". ي او را در درخشش سفید رنگ نگه داشت ریچارد چهره
  .اش بزند اي به گونه دور گردنش بیندازد، اجازه داد تا بوسه

  "دي؟ چطور این کارو انجام می": دنا پرسید

  .ي شمشیر رفت دستش به نرمی به سمت دسته. لویش را فرو بردبغضِ گ. دانست که مقصود او چیست ریچارد می

  .کرد، زنگی نزد طور که در گذشته صداي زنگی ایجاد می شمشیر آن. به آرامی شمشیر حقیقت را بیرون کشید

  .صداي هیسی سفید از شدت داغی و حرارت. ي هیسی ایجاد کرد صداي کشیده

قدرت . نگاهش را روي چشمان مرطوب دنا نگه داشت. ید شده بوددانست که تیغه سف ریچارد نگاه نکرد، ولی می
جایی که قبالً این . ها رفته بود جویی ها، تمام کینه ها، تمام نفرت تمام خشم. در صلح و آرامش بود. درونش جاري شد
رفی که کرد، اکنون فقط حس عشق و محبت نسبت به این فرزند بود، این ظ ي شمشیر احساس می چیزها را از ناحیه

دیگران درونش را مملو از درد کرده بودند، این جامِ حاوي بیرحمی، این روح معصومِ شکنجه شده که تمرین داده شده 
رحم و شفقت ریچارد نسبت به او . آزار دادن دیگران: بود تا کارهایی را بکند که بیش از هر چیزي از آن نفرت داشت

  .او گردد، سرشار از عشق به او شودباعث شد قلبش سرشار از اندوه و درد براي 

وادارم . بذار من برم. کنم خواهش می. تونی فقط بذاري من برم؛ نیازي نیست این کارو بکنیم دنا، می": با زمزمه گفت
  ".این کارو انجام بدمحتماً  نکن تا

که باعث  کنم تا از این اري میگیرم و ک با درد جادو جلوتو می  اگه سعی کنی بري،". دنا گردنش را افراشته و باال گرفت
تو . تونم چیزي بیشتر از اونی که هستم باشم نمی. من بانوي توئم. من مورد سیتم. بشی متأسفدردسر من بودي 

  ".تونی چیزي کمتر باشی، جفت من نمی

دورن  هاي او گذاشت، اشک ریچارد با حزن و غم سرش را به نشان درك کردن تکان داد و نوك شمشیر را بین سینه
  .شدند به سختی بتواند ببیند چشمانش و درخشش سفید رنگ باعث می

  ".قلبم اینجاست، عزیزم". دنا به آرامی نوك شمشیر را گرفته و آن را چند سانت باال آورد
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. هاي نرم او گذاشت ریچارد درحالی که شمشیر را روي او گذاشته بود، خم شد و بازوي چپش را با مالطفت دور شانه
  .بوسید، با تمام توانش نیرو را نگه داشت ي او را می طور که گونه همان

تو یه فرد . اي نخواهم داشت خوشحالم که جفت دیگه. ریچارد، من هرگز جفتی مثل تو نداشتم": دنا در گوشش گفت
کشم، یا  تو تنها کسی هستی که از زمانی که من انتخاب شدم، براش مهم بوده که من درد می. خیلی استثنائی هستی

تونست  که بهم یاد دادي چطوري می بابت دیشب ازت متشکرم، بابت این. که کاري براي جلوگیري از این درد بکنه این
  ".باشه

  ".منو ببخش، عزیزم". او را محکم در آغوش گرفت. چکیدند ها از صورت ریچارد می اشک

که بمیرم یه بار این حرفو از  خوبه که قبل از این .صدا کردي» عزیزم«ممنونم که منو . بابت همه چیز". دنا لبخند زد
و ریچارد، لطفاً، میشه آخرین نفس منو . شمشیرو بپیچون تا مطمئن بشی که تموم شده. روي صدق و واقعیت بشنوم

  ".خواد آخرین نفس زندگی منو داشته باشی طوري که بهت یاد دادم؟ دلم می بگیري؟ همون

. ا روي دهان او گذاشت، او را بوسید و حتی حرکت دست راستش را احساس نکرددر گیجی و بهت، ریچارد دهانش ر
ریچارد دستش را . اي نازك عبور کرده باشد از میان او رد شد که از میان پارچه شمشیر چنان. هیچ مقاومتی وجود نداشت

  .احساس کرد که شمشیر را چرخاند و آخرین نفس زندگی دنا را گرفت

ي او را  طور که صورت رنگ پریده و سفید شده پشت روي تخت خواباند، کنار او دراز کشید و همان به آرامی دنا را به
  .اختیار گریست کرد، بی نوازش می

  .توانست کاري را که انجام داده برعکس کند محزون و عزادار بود که کاش می

    



                           

  قانون اول جادوگري: شمشیر حقیقت                     
  کتاب سایت کرم ي کاري از تیم ترجمه                        

  

  

  ٧۴٠  

  فصل چهل و چهارم

  

خوردند،  ها تکان تکان می هایی که در نور لرزان مشعل سایه به جز. هاي شب بود که اقامتگاه دنا را ترك کرد نیمه
اش را تماشا  رفت و سایه همانطور که در گیجی و خیرگیِ ناشی از اندوه، راه می. اي بود راهروها خالی از هر جنبنده

و دیوارها هاي صیقلیِ کف  هایش از روي سنگ چرخیدند، صداي قدم ها دورش می کرد که هنگام عبور از کنار مشعل می
اش را روي پشتش داشت  شد این بود که یک بار دیگر کوله شد؛ تنها چیزي که باعث دلداري و آرامشش می منعکس می

  .خواست از اینجا دور شود رود، فقط این که می دانست که به کجا می نمی. و در حال ترك کردن قصر مردم بود

رده و بالفاصله عرق را روي صورتش نشاند، سعی کرد تا درد یک آگیل روي گودي کمرش او را ناگهان متوقف ک
  .سوخت آتش در میان کمر و پاهایش می. نفسی بکشد ولی نتوانست

  "رفتی؟ جایی می": اي به گوش رسید ي ظالمانه صداي زمزمه

  .کنستانس

ري از دادن تصوی. کرد خندید کنستانس همانطور که او را تماشا می. دست لرزانش تقال کرد تا به شمشیر برسد
دستش از شمشیر دور شد و خشم . ي تمام آن کابوس از ذهنش گذشت کنترل جادو به کنستانس و شروع شدن دوباره

کنستانس او را دور زد تا جلویش بایستد، بازویش دور ریچارد چرخیده و آگیل را روي . جادو را تحت کنترل نگه داشت
  .کنستانس لباس چرمی قرمز رنگش را پوشیده بود. ج حفظ کرده بودکمر او نگه داشته بود و پاهایش را به حالت فل

زیاد طول . کنی نه؟ هنوز حاضر نیستی تا سعی کنی که از جادو روي من استفاده کنی؟ به زودي این کارو می"
خودتو از درد اضافی ". کنستانس لبخندي زد ".کنی خودتو با جادو نجات بدي سعی می. کنی کشه که سعی می نمی
  ".شاید اگه اآلن این کارو بکنی بعداً بهت رحم کنم. ات بده و همین حاال ازش استفاده کننج

هایی که دنا او را شکنجه داده بود فکر کرد و این که چگونه دنا براي این که بتواند بیشتر او را  ریچارد به تمام شیوه
درد را کنترل کرد، به حد . موخته بود به خدمت گرفتهر چه را که آ. شکنجه کند، به او یاد داده بود تا آن را تحمل کند

  .کافی آن را محبوس کرد تا بتواند نفس عمیقی بکشد

آگیل را در مشتش گرفت، آگیل دنا را . بازوي چپش را دور کنستانس گذاشته و بدن او را محکم به خودش چسباند
کنستانس . آن را تحمل کرد، آن را نادیده گرفت ریچارد. درد از بازویش به سمت باال جهید. که از گردنش آویزان بود

کنستانس سعی کرد تا . اي کرد هنگامی که ریچارد او را از روي زمین بلند کرده و روي بدن خودش باال کشید، ناله
ي مناسبی براي این کار نداشت و ریچارد بازویش را محکم چسبیده  آگیلش را محکمتر به پشت او بفشارد، ولی زاویه

  .نابراین نتوانست آن را حرکتی بدهدبود، ب
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اش در مقابل صورت خودش قرار گرفت،  ي کافی باال آورده بود و صورت واپیچیده وقتی که ریچارد او را به اندازه
ریچارد به یاد آورد که دنا . عضالت صورتش شل شدند. چشمان کنستانس درشت شدند. ي او فشرد آگیل دنا را به سینه
لرزید و  کنستانس می. این کار همان تأثیر را روي کنستانس داشت. شکل روي ملکه میلنا گرفته بودآگیلش را به همین 

داد، همانطور که آگیلِ درون دستش این کار را  هنوز آگیل از پشت عذابش می. فشارش را بر روي پشت او کم کرد
  .کرد می

شم که  براي استفاده از شمشیر مجبور می. کشم یتو رو با شمشیر نم". هایش را به هم سایید ریچارد از درد دندان
تونم  می. تونم خودمو وادار کنم که تو رو به خاطر خیانت به یه دوست ببخشم هرگز نمی. ي کاراتو بهت ببخشم همه

این تنها چیزیه که هیچ . کارایی که برعلیه من کردي رو ببخشم، ولی نه اونایی رو که بر علیه دوستت، دنا انجام دادي
  ".تونم ببخشم قت نمیو

  "....لطفاً". کنستانس از شدت درد و عذاب نفسی تیز کشید

  ".....یه قولی بهت داده بودم": ریچارد با نیشخندي گفت

  ".این کارو نکن.....لطفاً.....نه"

ر میان کنستانس تکانی خورد و د. ریچارد همانطور که دیده بود دنا با ملکه این کار را کرده بود، آگیل را چرخاند
  .جان او به روي زمین بلغزد ریچارد گذاشت تا بدن بی. هایش جاري شد خون از گوش. دستانش شل شد

رده و قولش" م."  

ریچارد قبل از آن که متوجه شود این کار برایش درد آور است، مدتی طوالنی به آگیلی که محکم در مشتش نگه 
  .ز زنجیر دور گردنش آویزان شودداشته بود خیره شد، و باالخره آن را رها کرد تا ا

در ذهنش . ي مورد سیت بر روي زمین نگاه کرد زد تا نفسش سر جایش بیاید، به جنازه همانطور که نفس نفس می
  .تو جونمو نجات دادي. ممنونم دنا، که بهم یاد دادي تا درد رو تحمل کنم: گفت

رتوي راهروها به سمت بیرون و به میان شبِ چیزي حدود یک ساعت برایش طول کشید تا راهش را از میان هزا
ي باز  همانطور که از کنار دو نگهبان درشت هیکل در کنار دروازه. اي وسیع از سطح زمین سرد پیدا کند، به سمت پهنه

فقط با سرهایشان    ها ي شمشیر را محکم در مشتش گرفته بود، ولی نگهبان کرد، دسته ي بیرونی عبور می بر روي دیواره
  .شود عظیمی محترمانه کردند، گویی ریچارد مهمانی بوده که بعد از یک شام سلطنتی از آنجا خارج میت

تابه حال این قدر از . ها روشن شده بود خیره شد متوقف شد و در روبرویش به محیط اطراف قصر که زیر نور ستاره
قصر مردم که با دیوارهاي عمود و با . ه کردبه اطراف چرخید و به همه چیز نگا. ها خوشحال نشده بود دیدن ستاره



                           

  قانون اول جادوگري: شمشیر حقیقت                     
  کتاب سایت کرم ي کاري از تیم ترجمه                        

  

  

  ٧۴٢  

ابهتی احاطه شده بود، بر فراز فالتی بی کران قرار داشت که در مقابل ریچارد بعد از پرتگاهی به دشتی مسطح 
اي  اي، جاده هاي صخره یزرع باالتر بود، ولی در میان تپه فالت بیش از صد متر از سطح دشت بیابانی و لم. رسید می

  .رفت بود که به عقب و جلو پیچ خورده و به سمت بیابان مسطح پایین می کنده شده

  "اسب، قربان؟"

  "چی؟". با او صحبت کرده بود   ها یکی از نگهبان. ریچارد در جا چرخید

روي مسیر  براي پیاده. برید به نظر میاد که دارید تشریف می. پرسیدم مایلید یه اسب براتون بیارن، قربان"
  ".ستاي ه طوالنی

  "چی مسیرش طوالنیه؟"

شما به طرف غرب، به اون سمت دشت آزریس . 1دشت آزریس". اي به سمت پرتگاه کرد نگهبان با سرش اشاره
  "میل دارید یه اسب بیارن؟. عبور از دشت با پاي پیاده خیلی طوالنیه. کنید نگاه می

داد تا ریچارد یک  تفاوت بود که اجازه می ر بیاین که دارکن رال نسبت به کاري که او ممکن بود انجام دهد این قد
  ".خوام بله، یه اسب می". کرد اسب داشته باشد، او را دلسرد و ناامید می

ریچارد شنید که همان تون . هاي کوتاه و بلند براي مردي دیگر که روي دیوار بود زد نگهبان یک سري سوت
  .دوباره در دوردست تکرار شد

  ".کشه، قربان زیاد طول نمی". برگشتنگهبان به محل پست خود 

  "هاي رنگ شادا چقدر راهه؟ تا کوه"

  ".کجاي رنگ شادا؟ اون کوهستان توي یه مسیر طوالنی ادامه داره". مرد کمی اخم کرد

  ".جایی که کوهستان بیش از همه به تمارانگ نزدیک میشه. شمال غربی تمارانگ"

  "نظر تو چیه؟". نگاهی به نگهبان دیگر انداخت ".چهار، شایدم پنج روز". اش را مالید مرد به فکر فرو رفته و چانه

اگه به سختی بتازه، روز و شب، و زود به زود اسب عوض کنه، شاید پنج روز، ولی ". اي باال انداخت مرد دیگر شانه
  ".شک دارم توي چهار روز انجام بشه

                                                           
1 The Azrith Plains 
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خواست برود؟  به کجا می. که او یک اسب داشته باشدداد  البته که دارکن رال اهمیتی نمی. قلب ریچارد فروریخت
توانست به آنها برسد و قبل  ریچارد نمی. ي چهار یا پنج روز از آنجا در رنگ شادا بودند مایکل و ارتش وستلند در فاصله

  .از این که هفته تمام شود، قبل از اولین روز زمستان برگردد

اي موي مشکی در سرش داشت را به همراه دو  آن مردي که دستهرال . بود تر می ولی کیالن باید جایی نزدیک
کرد؟ ریچارد به آنها گفته بود که  کیالن در جایی به این نزدیکی چه می. گروه چهارنفره براي گرفتن کیالن فرستاده بود

یی دور نگه شان را جا خشمش نسبت به چیس برانگیخته شد که دستورش را اطاعت نکرده، این که همه. دنبالش نیایند
توانست یک جا بنشیند و نداند که چه بالیی بر سر یک دوست  اگر خودش بود، نمی. بعد خشمش فرو نشست. نداشته
توانست بکند؟ ده نفر  ولی یک ارتش چه کار مفیدي می. شاید آنها در کوهستان نبودند، بلکه همگی در راه بودند. آمده

  .انستند براي یک ماه یک ارتش را پس بزنندتو مرد سالم و ماهر در قصري مانند این می

  .هاي جنگی کامل، سوار بر اسب از میان دروازه خارج شدند و با خود اسب سومی را آوردند دو سرباز با زره

  ".میل دارید یه اسکورت همراهتون باشه، قربان؟ اونا افراد خوبی هستن": نگهبان پرسید

  ".رم تنها می نه، من": ریچارد با نگاهی خیره و تند گفت

  .نگهبان دستش را تکانی داد و سربازان را مرخص کرد

. ریچارد جوابی نداد، بنابراین نگهبان ادامه داد "رید؟ رید به سمت غرب و جنوب غربی، بعدش کجا می می"
تون ممکنه یه نصیحتی به. اونجا به سمت غرب و جنوب غربیه. ش پرسیدید محلی توي رنگ شادا که درباره. تمارانگ"

  "بکنم، قربان؟

  ".بگو": ریچارد با احتیاط گفت

هاي نوك تیز  اي بین تپه ي صخره اگه از اون مسیر برید، از وسط دشت آرزیس، پس نزدیکیاي صبح به یه منطقه"
  ".شما به سمت چپ برید. شه ي عمیق، جاده منشعب می اون جا توي یه دره. رسید می

  "چرا؟". چشمان ریچارد تنگ شدند

  ".اژدهاي ارباب رال. یه اژدهاي قرمز عصبانی. یه اژدهاي قرمز. وي مسیر سمت راست، یه اژدها هستچون ت"

  ".مونه یادم میحتماً  .بابت نصیحت ممنونم". ریچارد سوار اسب شده و از باال به نگهبان خیره شد

یک پهلوي فالت پایین  زاگ از ي سراشیبی شد که با حالت زیگ اي به اسب زد و وارد جاده اش ضربه با پاشنه
زمانی که به آن . بعد از یک پیچ در جاده، پلی متحرك را دید که با نزدیک شدن او، درحال پایین آمدن بود. رفت می

. هاي سنگین و ضخیم تازاند رسیده بود، پل پایین آمده بود و او اصالً سرعتش را کم نکرد و اسب را از روي تخته چوب
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ايِ فالت بود و شکاف عمیقی که پل روي  تحرك تنها راه عملی براي عبور از ارتفاعات صخرهتوانست ببیند که پل م می
حتی بدون وجود نیروي سهمگین سربازانِ مدافعی . گرفت، به وضوح بن بستی براي هر ارتش متهاجمی بود آن قرار می

ناپذیر بودن قصر مردم، دانست پشت سرش در قصر هستند، حتی بدون جادوي دارکن رال، خود دسترسی  که می
  .حفاظی کافی بود

ي منفور را از گردنش باز کرد و آن را به میان تاریکی شب  راند، سگک قالده ریچارد همانطور که چهارنعل می
  .براي هیچ دلیلی. به خاطر هیچ کس. با خود عهد بست که هرگز دوباره گردنبندي را به گردنش نبندد. پرتاب کرد

ي قصر مردم بر باالي فالت نگاه  اش به شبه تیره دواند، از روي شانه سب را از میان دشت میریچارد درحالی که ا
برخورد هواي سرد به صورتش باعث . هاي یک چهارم آسمان را گرفته بود کرد که از دور نمایان بود و جلوي ستاره

توانست او را  کرد، نمی هرچه سعی می. ودي دنا ب یا شاید هم دلیل آن افکارش درباره. شد چشمانش پر از اشک شوند می
  .کشید کشت؛ او تا این حد درد می اگر به خاطر کیالن و زِد نبود، خودش را همان جا می. از ذهنش خارج کند

کشتن با جادوي سفید شمشیر، . کشتن با شمشیر از روي خشم، از روي عصبانیت و نفرت، خود کاري ترسناك بود
اي درخشان برگشته  ي شمشیر به همان رنگ نقره رنگ تیغه. فراتر از ترس و وحشت بوداز روي عشق و محبت، چیزي 

. امیدوار بود که قبل از این که این کار دوباره الزم شود، بمیرد. دانست که چگونه دوباره آن را سفید کند بود، ولی می
  .تواند دوباره خودش را وادار به انجام آن کند یا نه دانست که آیا می نمی

رفت براي پیدا کردن زِد و کیالن تا بفهمد که کدام  راند، می و با این حال، او آنجا بود، در میان شب به سرعت می
  .ي مردم خیانت کرده بودند یک از آن دو به او خیانت کرده و جعبه را به دارکن رال داده بودند، کدام یک به همه

کرد، اگر که زِد فرد  از سنگ شب براي به دام انداختن زِد استفاده می چرا باید رال. آمد تمام ماجرا با عقل جور درنمی
فرستاد، اگر که او فرد خائن بود؟ با این حال شوتا گفته بود که  خائن بود؟ و چرا باید افرادي را به دنبال کیالن می

کرد؟ شمشیر را سفید کند و  چه میاو باید . بود باید یکی از آن دو خائن می. هردوي آنها سعی خواهند کرد تا او را بکشند
داد اول خودش بمیرد تا این که به هر یک از آن دو  ترجیح می. دانست که این کار احمقانه است هردو را بکشد؟ می

اش بود چه؟ یا اگر  ولی اگر زِد به آنها خیانت کرده بود و تنها راه نجات کیالن کشتن دوست قدیمی. اي برساند صدمه
  داد تا خودش اول بمیرد؟ چه؟ آیا باز هم ترجیح می برعکس بود  قضیه

باید از به هدر دادن . آورد ریچارد باید آخرین جعبه را دوباره بدست می. ي مهم متوقف کردن دارکن رال بود مسأله
تنها چیزي که اهمیت داشت متوقف کردن . داشت توانست بفهمد دست برمی نیرویش با فکر کردن به چیزهایی که نمی

او یک بار جعبه را پیدا کرده بود؛ باید دوباره نیز آن را . گرفت بود؛ بعد از آن، همه چیز خودش در جاي خود قرار می رال
  .کرد پیدا می
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کرد؟ او یک مرد سوار بر اسب بود و یک مملکت  چگونه باید زِد و کیالن را پیدا می. ولی چگونه؟ وقتی نمانده بود
. کردند کردند، اگر چیس همراهشان بود این کار را نمی از مسیر جاده سفر نمیحتماً  آنها. کامل وجود داشت تا بگردد

شناخت، چه برسد به مسیرهاي  ها را نمی ریچارد جاده. کرد ها به دور نگه داشته و خوب مخفی می چیس آنها را از جاده
  .باریک

  .کرد یمناطق زیادي وجود داشت که باید جستجو م. اي نبود این کار هوشمندانه

خوردند و هرچه بیشتر گیج  افکار گردان در میان هم پیچ می. هاي زیادي را در وجود او کاشته بود دارکن رال شک
ریچارد ذهنش را صاف کرد . احساس کرد که اکنون ذهن خودش بدترین دشمنش است. شدند کننده و ناامید کننده می

به حماقت موجود در زمزمه کردن الفاظی از وفاداري . کردن بازدارد و الفاظ مراسم وفاداري را خواند تا خودش را از فکر
راند به زمزمه کردن ادامه  خواست بکشد لبخند زد، ولی به هرحال همانطور که در میان شب می نسبت به مردي که می

در نور شما، موفق . کنه ارباب رال از ما حفاظت می. آموزه ارباب رال به ما می. کنه ارباب رال ما رو هدایت می. داد
. ایم فقط براي خدمت کردن زنده. در برابر فرزانگی شما فروتن هستیم. گیریم ي بخشش شما پناه می در سایه. شیم می

  .زندگی ما از آن شماست

دشت آزریس به نظر . دوبار پیاده شده و اسب را راه برد تا آن را استراحت دهد، ولی باقی مواقع به سرعت رانده بود
خواندن کلمات . نهایت ادامه یافته بود ي صاف و تقریباًخالی از هر گیاهی، تا بی منطقه. د که پایانی نداشته باشدرسی می

آن خاطره را . وحشت و ترس کشتن دنا: کمکش کرد تا ذهنش را از افکار پراکنده خالی نگه دارد، به غیر از یک فکر
  .وانست پس بزندت ها را نمی آن اشک. توانست از جایش حرکت دهد نمی

هاي بزرگ نمایان شدند و بر روي زمین  صخره. اي از خودش را آورد تا آن را تعقیب کند ي صبح برایش سایه سپیده
همانطور که . کردند اي طوالنی را ایجاد می رسیدند که در جاي مناسب خود نباشند و هرکدام سایه مسطح به نظر می

ها باز بوده و  تر و آبراه هاي عمیق داشت و در قسمت کم موج برمی زمین کم. دش ها بیشتر می رفت، تعداد صخره جلو می
ها عبور کرده و از میان  هاي تنگ و شکاف ریچارد از میان گذرگاه. گرفت ها ارتفاع می هاي کوهستانی و قله در قسمت

ه سمت چپ پیدا کرد و جاده انحنایی ب. هاي روي دیوارهاي اطرافش در معرض سقوط بودند،گذشت اي که صخره دره
ریچارد چیزي که نگهبان به او گفته بود را به یاد آورده و اسب را به سمت . مسیري باریکتر به سمت راست منحرف شد

  .چپ برد

. ریچارد یک طرف افسار اسب را کشیده و آن را از پهلو متوقف کرد. از میان ذهنِ صاف و آرامش فکري ایجاد شد
اي به آن فکر کرد، بعد افسار را به طرف مسیر سمت راست کشید و حیوان را  دقیقه. نگاه کردبه انتهاي راه سمت راست 

  .در آن مسیر به حرکت واداشت

  .خواهد برود دارکن رال به او گفته بود که آزاد است تا هرکجا دلش می



                           

  قانون اول جادوگري: شمشیر حقیقت                     
  کتاب سایت کرم ي کاري از تیم ترجمه                        

  

  

  ٧۴۶  

شد اگر  دارکن رال ناراحت نمیشاید . خواهد برود حتی به او اجازه داده بود اسبی داشته باشد تا بتواند هرکجا که می
  .گرفت ریچارد اژدهاي او را قرض می

ي اطراف را زیر نظر داشت و دستش را  گذاشت تا اسب مسیر خودش را انتخاب کند، با دقت همه درحالی که می
هیچ صدایی جز صداي . مطمئناً پیدا کردن یک اژدهاي قرمز نباید سخت باشد. ي شمشیر گذاشته بود روي دسته

دانست که اژدها چقدر جلوتر است و مدتی طوالنی در میان قلوه  ریچارد نمی. هاي اسب بر روي زمینِ سخت نبود سم
شد که اژدها رفته باشد، این که شاید رال خودش سوار بر  کم نگران می کم. هاي کف دره حرکت کرد ها و صخره سنگ

اش فکر خوبی باشد، ولی این  دانست که آیا مسیر فعلی د نمیریچار. شاید براي این که جعبه را بگیرد. آن به جایی رفته
  .رسید تنها فکري بود که به ذهنش می

ریچارد پایین پرید . اسب روي پاهایش بلند شد. انفجاري کورکننده از آتش به همراه صدایی کر کننده به پا خواست
کردند، به سرعت و چهار دست و  ا را پر میهاي درحال پرواز و آتش هو و روي پاهایش فرود آمده و همانطور که سنگ

شنید که اسب با صداي . هایی از سنگ و صخره کمانه کرده و از پشت سرش گذشتند تکه. پا پشت تخته سنگی رفت
اي هولناکی کشید تا این که صداي تق شکستن  حیوان شیهه. تاپی زمین افتاد و بوي موهاي سوخته به مشامش رسید

  .ترسید که نگاه کند تر به صخره فشرد، می ریچارد خزید و خود را محکم. ها شنیده شد استخوان

ها و پاره شدن گوشت بدن گوش  هاي آتش، شکستن استخوان همانطور که ریچارد به صداي متناوب غرش شعله
ب مخفی توانست باور کند که اژدها به قدري خو به سختی می. داد، تصمیم گرفت که این فکري بسیار احمقانه بوده می

حداقل در . کرد که آیا اژدها او را دیده که پشت آن صخره جهیده است با خود فکر می. شده بوده که او حتی آن را ندیده
اطراف را جستجو کرد تا راهی براي فرار بیابد، ولی سطح زمین بیش از آن باز بود . رسید آن لحظه این طور به نظر نمی
ریچارد . باالخره صدا تمام شد. ي خورده شدن اسب باعث شد دلش آشوب شودصدا. که بتوان بدون دیده شدن دوید

تر  ها نزدیک خرناس. صداي چند خرناس شنیده شد. زنند کنجکاو بود که آیا اژدهاها بعد از غذا خوردن چرت هم می
  .تر کند ریچارد سعی کرد تا خود را کوچک. شدند

مخفی شده بود گرفتند و مستقیم آن را از زمین بلند کرده و به  اي را که او پشت آن هایی تیز باالي صخره چنگال
تقریباًهمه چیزِ دیگر به رنگ قرمز . ریچارد نگاهش را باال آورده و به چشمان نافذ زرد رنگ نگاه کرد. کناري انداختند

شت جمجمه در پشت هاي درشت، انعطاف پذیر و نوك سیاهی که دور قسمت پایینِ آرواره و در قسمت پ سر با میخ. بود
دمِ . گردنی که از روي بدنی عظیم برخواسته بود. ها بیرون زده بودند، در انتهاي گردنی بلند و کلفت قرار داشت گوش

ها که روي سرش بودند، فقط با این  هایی شبیه همان هاي نوك سیاهی پایان یافته بود، میخ سخت و نیرومند با میخ
ها را به اطراف هل  خورد و صخره مینطور بی هدف به این سمت و آن سمت تکان میدم ه. فرق که سفت و سیخ بودند

هاي  اش، ماهیچه هاي درشت، قرمز و شفاف روي شانه هایش را خم کرد، در زیرِ فلس هنگامی که بال. داد می
ذایش قرمز بودند و ي غ هاي تیزِ مانند تیغش، به خاطر آخرین وعده دندان. نیرومندش منقبض شده و درهم پیچ خوردند
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. ي بلندش ردیف شده بودند هایی که براي غرش کردن از هم باز شده بودند، روئیده و در طول پوزه درست پشت لب
  .شد، دود برخواست ي بلندي که به مرور باریک می هایی در انتهاي پوزه از سوراخ بینی. جانور وحشی خرناسی کشید

  "این جا چی داریم؟ یه خوراکی خوشمزه؟": دصدایی که قطعاً زنانه بود به گوش رسی

  .ریچارد روي پاهایش پرید، شمشیر را کشیده و صداي زنگ آن را به میان هوا فرستاد

  ".من به کمکت احتیاج دارم"

  ".البته نه تا بعد از این که بخورمت. شم کمکت کنم، مرد کوچولو خیلی خیلی خوشحال می"

  ".این شمشیر جادو داره !دارم بهت هشدار میدم، عقب وایستا"

اوه، خواهش ". اش گذاشت اش را روي سینه یک پنجه. اژدها با وحشتی تمسخرآمیز نفسش را حبس کرد "!جادو"
غرشی پر دود انجام داد که ریچارد آن را به عنوان خنده فرض  ".کنم مرد شجاع، لطفاً منو با شمشیر جادوییت نکش می
  .کرد

  "پس تو قصد داري منو بخوري؟". اشت، ولی ناگهان احساس حماقت کردریچارد شمشیر را کشیده نگه د

  ".ت خورمت تا به خاطر مزه خوب، باید اعتراف کنم بیشتر به خاطر تفریح و تنوع می"

آموز  هاي سگ دست ي مستقل هستن، ولی میگن که تو چیزي تو مایه من شنیده بودم که اژدهاهاي قرمز یه دسته"
هات  فکر کردم شاید بخواي از زیر مسؤولیت". از آتش از دهان اژدها برخواست و در هوا بلند شداي  کره ".دارکن رالی

  ".آزاد بشی و دوباره مستقل بشی

هاي  گوش. اش رسید سري که در کمال وحشت ریچارد بزرگتر از کل هیکل او بود، جلوتر آمد و به دو سه متري
انند شیشه، با شکافی در نوکش مانند زبان یک مار، به سمت او بیرون یک زبان قرمز و شفاف م. اژدها به جلو چرخیدند

همانطور که زبان از باالي پاهایش تا روي گلویش حرکت کرد، ریچارد شمشیر را . اي انجام داد آمد و بازرسی کنجکاوانه
  .براي یک اژدها زبان نرمی بود، با این حال چند قدمی او را به عقب راند. کنار گرفت

  "ر ممکنه مرد کوچیکی مثل تو بتونه این کارو بکنه؟و چطو"

  ".شی اگه تو بهم کمک کنی، اون وقت آزاد می. کنم دارکن رال رو متوقف کنم، اونو بکشم من دارم سعی می"

اش  هاي بینی هاي دود از سوراخ اژدها سرش را به باال پرتاب کرد، همانطور که با غرشی شروع به خنده کرد، دسته
اژدها نگاهش را پایین آورده و به او نگریست، پلک زد، بعد دوباره سرش را باال انداخته و . لرزید زمین می. زد بیرون می

  .باري دیگر با غرشی زیر خنده زد
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من که این طور ". ابروها با عصبانیت به باال خم شده و اخم کردند. صداي غرش متوقف شده و سر پایین برگشت
م رو در  بیشتر ترجیح میدم آینده. که دلم بخواد سرنوشتمو بدم دست مرد کوچولویی مثل تو کنم فکر نمی. کنم فکر نمی

خرخري کرد و با این کار ابرهاي کوچکی از گرد و غبار را در دو طرف پاي ریچارد  ".راه خدمت به ارباب رال بذارم
  ".ي منه وقت خوراك خوشمزه. تفریح تموم شد". ایجاد کرد

یافت، تا به خودش زمان کافی براي  ریچارد باید راهی براي معطل کردن او می ".ي مردنم دهمن آما. خیلی خوب"
ولی قبل از این که منو بخوري، ممکنه اول "بود؟  چرا باید یک اژدهاي قرمز در خدمت دارکن رال می. فکر کردن بدهد

  "یه چیزي بهت بگم؟

  ".ولی کوتاهش کن". اژدها خرناسی کشید ".حرف بزن"

کردم که اونا باید موجودات ترسناکی باشن، و باید  همیشه فکر می. تاحاال یه اژدها ندیده بودم. اهل وستلندم من"
  ".ولی یه نکته هست که اصالً انتظارش رو نداشتم. اعتراف کنم که تو قطعاً ترسناك هستی

  "و اون چیه؟"

  ".تابه حال دیدم ترین موجودي هستی که تو، بدون هیچ شکی، زیباترین و خیره کننده"

همانطور که اژدها سرش را . اي زیبا بود دهنده برخالف طبیعت مرگبار آن، جانور به شکل تکان. این حقیقت داشت
  .چشمانش با تردید کمی اخم کردند. درآمد و از روي تعجب چندبار پلک زد Sعقب کشید، گردنش به حالت 

هرگز فکر . تو قشنگ هستی. یچ دلیلی براي دروغ گفتن ندارمه. گم، من قراره خورده بشم راست می": ریچارد گفت
  "اسمی هم داري؟. کردم چیزي به شکوه و زیبایی تو ببینم نمی

  ".1اسکارلت"

ي اژدهاهاي قرمز به قشنگی تو هستن، یا این که تو خاص  همه. داشتنی و قشنگی چه اسم دوست. اسکارلت"
  "هستی؟

تا حاال نشده ". سرش با پیچشی به سمت او آمد ".اینو من نباید بگم". شتاش گذا اي را روي سینه اسکارلت پنجه
  ".خواستم بخورمش چنین چیزي بهم بگه بود مردي که می

                                                           
١ Scarlet :باشد كه از اين رو انتخاب آن به عنوان نام يك  اين نام در لغت به معناي سرخ خوشرنگ يا سرخ مخملي نيز مي

 .نيز در خود دارداژدهاي سرخ، نوعي طنز و كنايه 
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دونم که موجودي  اسکارلت، من می". شمشیر را در غالفش گذاشت. گرفت کم در ذهن ریچارد شکل می اي کم ایده
ده، مگه این که نیاز  خصوصاً کسی مثل دارکن رال که دستوراي زیادي میشه، م با وقار و غرورر تو فرمانبردار کسی نمی

  ".تر از ایناست تو موجودي هستی که زیباتر و شریف. ضروري و مهمی وجود داشته باشه

  "چرا هم چین چیزایی رو بهم میگی؟". تر آمد سر اسکارلت پرواز کنان نزدیک

  ".همینطور باشیکنم تو هم  فکر می. چون من حقایق رو باور دارم"

  "اسمت چیه؟"

. هایش گذاشت اسکارلت یک ناخن نوك سیاهش را روي دندان ".من جستجوگر هستم. ریچارد سایفر"
لبخندي عجیب و اژدهاوار از لبانش  ".کنم تاحاال یه جستجوگر خورده باشم فکر نمی". اخمی کرد ".جستجوگر"

سرش پروازکنان  ".از بابت تعریفت ممنونم. د، ریچارد سایفرصحبتامون تموم ش. اي باشه باید خوراکی ویژه". گذشت
  .ها با خرناسی به عقب کشیده شدند جلوتر آمد، لب

  "دارکن رال تخم تو رو دزدیده، مگه نه؟"

هایش  به ریچارد نگاه کرده و با تعجب پلک زد، بعد سرش را به عقب انداخته و آرواره. اسکارلت خود را عقب کشید
آتش با انفجاري رعدآسا به سمت . هاي روي گلویش بلرزند غرشی گوشخراش باعث شد فلس. از شدندکامالً از هم ب

ر بخورند اي منعکس شده و باعث شد صخره صدا از روي دیوارهاي صخره. آسمان شلیک شد هاي کوچک س.  

  "!دونی یي اون چی م درباره". خواست اش دود برمی سر اسکارلت با حرکتی به سمت او برگشت، از بینی

. کنه، مگه به یه علت اي نمی کننده دونم که موجودي با غرور و شرف تو، خودش رو مطیع چنین وظایف تحقیر می"
  ".ش چیزي مثل بچه. براي محافظت از یه چیز مهم

  ".ده این تو رو نجات نمی. دونی خوب حاال مثالً که می". اسکارلت خرناسی کشید

  ".داره ن رال تخم تو رو کجا نگه میدونم که دارک عالوه بر اون می"

  "!بهم بگو کجاست". ها اجتناب کند ریچارد مجبور بود به سمتی شیرجه برود تا از شعله "!کجا"

  ".خواستی اآلن منو بخوري فکر کردم می"

  ".یه نفر باید بهت یاد بده که پرحرفی نکنی": با صداي غرش مانندي گفت. تر آمد یک چشم نزدیک

ببین، اگه من کمکت کنم که تخمت رو . این عادت بدیه که قبالً هم برام دردسر درست کرده. ارلتببخشید، اسک"
  "اگه من بتونم این کارو بکنم، ارزش کمک کردن به منو داره؟. بدست بیاري، اون وقت رال هیچ تسلطی بر تو نداره
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  "چه کمک کردنی؟"

الزم دارم که براي چند روز منو . این چیزیه که من الزم دارم .بري خوب، تو با پرواز کردن رال رو اینو و اونور می"
باید بتونم جاهاي . اینور و اونور ببري و کمکم کنی دنبال چندتا از دوستام بگردم، تا بتونم اونا رو از دست رال حفظ کنم

انجام بدم، اون وقت بتونم فکر کنم که اگه بتونم این کارو مثل یه پرنده از آسمون . زیادي برم، مناطق زیادي رو بگردم
  ".اونا رو پیدا کنم و وقت کافی براي متوقف کردن رال داشته باشم

  ".ست این کار تحقیر کننده. من دوست ندارم آدما رو سوار کنم و اینور اونور ببرمشون"

. زم دارماگه کمکم کنی، این تنها چیزیه که ال. ظرف شیش روز از اآلن همه چی تموم میشه، حاال به هر صورتی"
  "اگه به من کمک نکنی چه مدت مجبوري به رال خدمت کنی؟. کنه، حاال به هر صورتی بعد از اون، دیگه فرقی نمی

  ".ذارم زنده بمونی می. ذارم بري بگو تخم من کجاست و منم می. خیلی خوب"

  ".جونمو نجات بدمگم؟ ممکنه یه جایی رو از خودم دربیارم تا  فهمی که دارم بهت حقیقتو می از کجا می"

پس حاال اگه واقعاً . دونم این قدرو می. مثل اژدهاها، جستجوگراي واقعی هم براي خودشون شرف و افتخار دارن"
  ".کنم دونی، بهم بگو و من آزادت می جاشو می

  ".نه"

  "؟»نه«منظورت چیه ". اسکارلت غرشی کرد "!نه"

خواي کمکت  اگه می. تر اهمیت میدم منم به چیزاي مهم درست مثل خودت،. دم من به زندگی خودم اهمیتی نمی"
کنم که تخمت رو پس بگیري، پس مجبوري موافقت کنی که کمکم کنی تا اونایی رو که من براشون اهمیت قائلم 

زندگیِ نسل . به نظرم این معامله فراتر از منصفانه باشه. کنی داریم، بعدش تو کمکم می اول تخم رو برمی. نجات بدیم
  ".، در مقابل پرواز دادن من براي چند روز محدودتو

دونی که وقتی  و تو از کجا می". هایش به جلو خم شدند گوش. چشمان زرد و نافذ اسکارلت به صورت او نزدیک شد
  "کنم؟ من تخمم رو گرفتم، به سهم خودم از این معامله عمل می

براي امنیت دیگران چه حسی داره، و تو شرف و  دونی که نگران بودن چون، تو می": ریچارد زمزمه کنان گفت
اي که تو  اي ندارم تا دوستام رو از این که باقی عمرشونو مثل شیوه راه دیگه. اي ندارم من انتخاب دیگه. افتخار داري

. دمندازم تا تخم تو رو نجات ب دارم جونمو به خطر بزرگی می. اآن هستی، زندگی زیر تسلط دارکن رال باشن، نجات بدم
  ".کنم با زندگیم به قولت اعتماد می. باورم اینه که تو موجود با شرافتی هستی
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هاي بزرگش را روي بدنش تا  بال. اسکارلت خرخري کرد، کمی خود را عقب کشید و با یک چشم به او خیره شد
آنطرف پرتاب ي کوچکتر را روي زمین به اینطرف و  ها و چند صخره خورد و سنگ دمش به اطراف تکان می. کرد
یک بازو جلو آمد؛ یک ناخن نوك تیز به کلفتی پاي ریچارد و به تیزي نوك شمشیرش، دور . ریچارد منتظر شد. کرد می

  .سرش نزدیک آمد. بند حمایلِ شمشیر حلقه شده و کشش آرام و کوچکی انجام داد

من قولی ندادم که بعد از تموم ولی ". لحنش تهدید آمیز شد ".روي شرف تو و روي شرف من. قرارداد بسته شد"
  ".خورمت شدن شیش روز نمی

اگه کمکم کنی تا دوستام رو نجات بدم و جلوي رال رو بگیرم، برام مهم نیست که بعد از اون باهام چکار "
  "گارهاي پوزه کوتاه براي اژدهاها تهدیدي به حساب میان؟"  :ریچارد پرسید. اسکارلت خرناسی کشید ".کنی می

به ". کند این کلمه را با تحقیر ادا کرد، گویی چیزي را تف می ".گار". گالش را از بند شمشیر او باز کرداژدها چن
اونا رقیبی براي من نیستن، مگه اینکه هشت یا ده تاشون باهم جمع شده باشن، ولی گارها . تعداد کافی از اونا خوردم

  ".قضیه مشکلی به حساب نمیاددوست ندارن که به تعداد زیاد پیش هم جمع بشن، پس این 

  ".تا گار دورش بودن وقتی که من تخم تو رو دیدم، چند ده. اآلن این قضیه یه مشکل حساب میاد"

تونن منو از آسمون  اون همه می! تا چند ده". هایش بیرون زد هاي آتش از میان دندان اسکارلت خرخري کرد و زبانه
  ".ن تخمم باشممخصوصاً اگه در حال حمل کرد. بکشن پایین

  ".کنم من یه فکري براش می. براي همینه که به من نیاز داري". ریچارد لبخندي زد

-+ -------------  

زِد هرگز قبالً مواقعی که سنگ شب . ابروهاي کیالن چین خورد. کیالن و چیس هردو از جا پریدند. زِد فریاد کشید
ر پایین آمده بود، ولی در نور درحال محو خورشید، کیالن خورشید دیگ. کرد را جستجو کرده بود این کار را نمی

  .توانست ببیند که پوست زِد تقریباًبه سفیدي موهایش است می

  "چی شده؟! زِد". هاي او را گرفت شانه

او هنوز نفس . همانطور که چشمانش در حدقه به باال چرخیدند، سرش از یک طرف پایین افتاد. زِد جوابی نداد
کیالن نگاهی . کشید کرد نفس نمی این مقدار طبیعی بود؛ قبالً نیز وقتی سنگ شب را جستجو می کشید، ولی نمی

  .دوباره زِد را تکان داد. لرزید توانست احساس کند که زِد زیر دستانش می می. نگران با چیس رد و بدل کرد

  "!برگرد! بسه! زِد"



                           

  قانون اول جادوگري: شمشیر حقیقت                     
  کتاب سایت کرم ي کاري از تیم ترجمه                        

  

  

  ٧۵٢  

  .او دوباره زمزمه کرد. را نزدیک دهان او گذاشت کیالن گوشش. زِد نفس تیزي کشید، بعد چیزي را زمزمه کرد

  ".تونم این کارو با تو بکنم زِد، من نمی". کیالن وحشتزده بود

  "چی گفت؟": چیس پرسید

  ".گفتش که با قدرتم لمسش کنم". کیالن نگاهش را روي مرزبان باال آورد و چشمانش از ترس درشت بودند

  ".تنها راه". زِد نفس تیز دیگري کشید "!دنیاي زیرین"

  "افته؟ زِد، چه اتفاقی داره می"

  ".زودباش. گیر افتادم، لمسم کن وگرنه از دست رفتم": زِد زمزمه کرد

  ".بهتره همون کاري که میگه بکنی": چیس هشدار داد

  "!تونم این کارو با تو بکنم زِد، نمی". آمد اي خوشش نمی کیالن از این فکر ذره

  ".زودباش. این تنها راه شکستن مانعه"

  "!وقتی براي جر و بحث کردن نیست! زودباش": چیس فریاد کشید

  ".امیدوارم که ارواح خوب منو ببخشن": کیالن همانطور که چشمانش را بست زمزمه کرد

خواست  درحالی که از کاري که می. کرد به دام افتاده؛ هیچ انتخابی نداشت کیالن از وحشت و اضطراب حس می
نیرویش را احساس کرد که جمع . در آرامش، مانعش را آزاد کرد. صدا سید، ذهنش ساکت شد، آرام و بیتر انجام دهد می

اي  در تمام هواي اطراف ضربه. قدرت که آزاد شده بود، درون جادوگر کوبیده شد. کند شود و نفسش را قطع می می
چیس که باالي . ج مانند بارانی فرو ریختندهاي سوزنیِ کا ي اطراف برگ در همه. توفانی بدون صدا. شدید بوجود آمد

. سکوت بر درختان جنگل حاکم شد. بود تر از آن بود که باید می اي از درد بیرون داد؛ او نزدیک سر آنها خم شده بود، ناله
  .کشید جادوگر هنوز نفس نمی

. آمده و بازوي کیالن را گرفتنددستانش باال . لرزیدن زِد متوقف شد، چشمان در حدقه پایین آمدند و چند بار پلک زد
  .با نفسی تیز و عمیق، هوا را به داخل کشید

  ".ممنونم، عزیز جان": هاي عمیق و تندش به سختی گفت از میان نفس

کیالن خیالش . گرفت باید او را می. رسید که زِد را گرفته باشد زده بود که قدرت، جادو، به نظر نمی کیالن شگفت
  .طور نبود، ولی مبهوت و متحیر بودراحت شده بود که این 
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  "زِد، حالت خوبه؟"

ولی اگه تو اینجا نبودي، یا یکم بیشتر صبر کرده بودي، . به لطف تو آره". جادوگر سرش را تکانی داده و تأیید کرد
  ".قدرت تو منو برگردوند. افتادم من توي دنیاي زیرین گیر می

  "چرا تو رو تغییر نداد؟"

به خاطر ". اش اندکی شرمنده شده باشد و درماندگی  رسید از مخمصه مرتب کرد، به نظر می زِد ردایش را صاف و
من از قدرت . ي یک هستم و به خاطر این که من یه جادوگر رتبه". اش را باال گرفت چانه ".جایی که بودم

مثل یه برج دریاییِ نورانی توي اون . گیري تو به عنوان یه طناب نجات استفاده کردم تا راه برگشتمو پیدا کنم اعتراف
  ".من اونو دنبال کردم بدون این که بذارم منو لمس کنه. تاریکی بود

  "کردي؟ توي دنیاي زیرین چکار می": قبل از این که کیالن فرصتی داشته باشد، چیس پرسید

  .زِد از پهلو نگاهی به مرزبان انداخت و جوابی نداد

چرا تو کشیده شدي به دنیاي . قبالً هیچوقت اینطوري نشده بود. واب سؤالو بدهزِد، ج". نگرانی کیالن افزایش یافت
  "زیرین؟

تونم بگم  کنم و می این طوریه که پیداش می. کنم، قسمتی از من میره پیش اون وقتی که سنگ شبو جستجو می"
  ".که کجاست

ریچارد هنوز توي . هاراست يولی سنگ شب هنوز توي د". گوید فکر نکند کیالن سعی کرد تا به چیزي که می
  "....زِد". با دستانش رداي زِد را در دو مشتش گرفت ".هاراست دي

نگاه خشمگینش به  ".توي دنیاي زیرینه. هارا نیست سنگ شب دیگه توي دي". چشمان زِد به طرف زمین رفت
ناش این نیست که اتفاقی براي مع! هارا نباشه ولی معناش این نیست که ریچارد هنوز توي دي". روي کیالن باال آمد

  ".فقط این که سنگ شب اون جاست! اون افتاده باشه

کیالن هنوز رداي زِد . اي که به فشار کنترل شده بود، چرخید تا قبل از تاریکی هوا اردوگاه را برپا کند چیس با چهره
  .را نگه داشته و از ترس خشک شده بود

  "کرده باشی؟ ممکنه که اشتباه. کنم خواهش می.... زِد"

ولی عزیز جان، معناش این نیست که ریچاردم . سنگ شب توي دنیاي زیرینه". زِد سرش را به طرفین تکان داد
  ".گیري کنه نذار ترست براي خودش نتیجه. اون جا باشه
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، اون زِد". رفتند، با حرکت سرش قبول کرد هایش پایین می کرد که از گونه ها را احساس می کیالن درحالی که اشک
  ".کشه اگه رال این همه مدت اونو اون جا نگه داشته، اآلن اونو نمی. باید. باید حالش خوب باشه

  ".دونیم که رال اونو گرفته باشه ما حتی نمی"

توانست  به چه دلیل دیگري ریچارد می. خواست آن را با صداي بلند اعتراف کند دانست که زِد فقط نمی کیالن می
  اگر که دارکن رال او را نگرفته بود؟ در قصر مردم باشد،

 ".س تونی اونو احساس کنی، این که اون زنده گفتی که می گشتی، می زِد، قبالً وقتی که دنبال سنگ شب می"
توانست کلمات را ادا کند، از چیزي که ممکن  توانست خودش را وادار به پرسیدن کند، به سختی می کیالن تقریباًنمی
  "توي دنیاي زیرین اونو حس کردي؟". رسیدت بود زِد بگوید می

دونم که اگه توي دنیاي زیرین بود، اگه  ولی نمی. من اونو حس نکردم". زِد مدتی طوالنی در چشمان او نگاه کرد
هنگامی که کیالن شروع به گریه کرد، زِد او را در آغوش خود گرفت و سرش را  ".کردم یا نه مرده بود، باید حسش می

به نظرم رال سعی کرده بوده تا منو . کنم که فقط سنگ شب اون جا بود ولی من فکر می". خود گذاشتي  روي شانه
  ".سنگ شبو از ریچارد گرفته و بعد فرستادتش به دنیاي زیرین تا منو به تله بندازهحتماً  اون. اون جا به دام بندازه

  ".مگرد ما هنوزم میریم دنبال اون، من برنمی": کیالن با گریه گفت

  ".ریم خوب البته که می"

زد، موهاي آن را نوازش  همانطور که از باال به گرگ لبخند می. کیالن زبانی گرم را بر پشت دستش احساس کرد
  .کرد

بروفی ": اش بلند گفت چیس از روي شانه ".کنیم نگران نباشید، پیداش می. کنیم، بانو کیالن ما اونو پیداش می"
  ".ي این که دنبالش اومدیم بشنویم اي هستم که قراره درباره ر اون سخنرانیمن حتی منتظ. گه درست می

شه اولین روز زمستون و بعد دارکن رال  پنج روز از فردا می. جاي جعبه امنه، این چیزیه که مهمه": جادوگر گفت
  ".گیریم، تازه اگه قبلش پس نگیریم بعد از اون ما ریچاردو پس می. میره می

   ".خواي بگی اینه رسونم اونجا، اگه چیزي که می پس من خودمونو قبل از پنج روز می": گفت چیس با غرولندي
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  فصل چهل و پنجم

  

هاي کلفت ستون فقرات اسکارلت بر  همانطور که اسکارلت چرخشی تیز به سمت چپ انجام داد، ریچارد برآمدگی
شود،  بود که وقتی اسکارلت براي چرخیدن خم می در نهایت شگفتی متوجه شده. اش را محکم چنگ زده بود روي شانه

ر بخورد، بلکه او را محکم این کار باعث نمی براي ریچارد . دهد تر به اسکارلت فشار می شود که او از یک پهلو س
حس . کند ي پرتگاهی بسیار بلند که حرکت هم می آور و ترسناك بود، مانند ایستادن بر لبه ي پرواز همزمان نشاط تجربه

همانطور . داد باعث شده بود لبخندي پهن روي صورتش بنشیند کردن بدن اسکارلت که او را در میان هوا حرکت می
داد، عضالتی درشت زیر ریچارد  زد و هر ضربه آنها را حرکتی می هاي قدرتمندش به هوا ضربه می که اسکارلت با بال

جمع کرد و به سمت زمین شیرجه رفت، باد چشمان هایش را به عقب  هنگامی که اسکارلت بال. شدند منقبض می
ریچارد را پر از اشک کرد و حس سقوط نفسش را قطع کرده و باعث شد احساس کند که محتویات شکمش به باال بلند 

  .از این فکر که سوار یک اژدها شده است شگفت زده بود. شوند می

  "بینی؟ اونا رو می": ریچارد در میان صداي باد فریاد زد

هاي  شد، گارها مانند نقطه کم محو می در نوري که کم. سکارلت صداي خرخري بیرون داد تا بفهماند که دیده استا
ي مواد مذاب، بخار به  از چشمه. کنند اي زیرشان به اطراف حرکت می شدند که روي زمینِ صخره سیاه رنگی دیده می

اسکارلت با شیبی در هوا ارتفاع . گازهاي داغ را استشمام کند توانست شد و حتی در این ارتفاع، ریچارد می هوا بلند می
هاي او برخورد کند و باال  شد که پاهاي ریچارد به انتهاي بال هایش هنگام بال زدن باعث می با باالتر آوردن بال. گرفت
  .بعد اسکارلت با چرخشی تند به سمت راست چرخید. بیاید

  ".خیلی زیاد هستن": اسکارلت فریاد زد

  .ریچارد با دستش اشاره کرد. سرش به عقب خم شد، یک چشم زرد به ریچارد خیره شد

  ".ها و نذار که اونا ما رو ببینن برو اون پایین، پشت اون تپه"

هنگامی که به ارتفاعی رسیدند که تابه حال آن قدر باال نرفته بودند، . هایی قوي ارتفاع گرفت اسکارلت با ضربه
دار پایین آمد و مسیرش را به سمت  هاي شیب با شیبی تند بین صخره. ي مواد مذاب سر خورد مهاسکارلت از باالي چش

ي یک غار  صدا، به آرامی در کنار دهانه هایی بی با بال زدن. جایی که ریچارد به او گفته بود تا فرود بیاید تنظیم کرد
خواهد  دانست که اسکارلت دلش نمی ریچارد می. بیایدروي زمین نشست و گردنش را پایین آورد تا ریچارد بتواند پایین 

  .بیش از میزان ضروري او را روي پشتش داشته باشد
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دونه  دارکن رال می. اون جا خیلی گار هستن". طاقت بود چشمانش خشمناك و بی. سر اسکارلت به سمت او چرخید
تو . ت، براي فرضی که من تخمم رو پیدا کنمبراي همین این جا این همه گار هس. تونم با اون همه بجنگم که من نمی

  "نقشت چیه؟. کنی گفتی که یه فکري می

ما به یه چیزي احتیاج ". ي کیالن، شادرین نام داشت غاري که به گفته. ي غار انداخت ریچارد نگاهی گذرا به دهانه
  ".نا رو مشغول کنهداریم، او یه چیزي که توي مدتی که ما تخم رو برمی. داریم که حواسشون رو پرت کنه

و با اندکی شعله روي مقصودش تأکید  ".داري توي مدتی که تو تخم رو برمی". اسکارلت حرف او را تصحیح کرد
  .کرد

یکی از دوستام بهم گفته بود که این غار تمام مسیر رو تا جایی که تخم هست ". ریچارد دوباره به غار نگاه کرد
  ".کنم و تخم رو بردارم و برگردونمش شاید من بتونم ازش عبور. ادامه میده

  ".پس راه بیفت"

در ضمن من شنیدم . ي خوبی هست یا نه؟ شاید فکر بهتري به ذهنمون برسه الزم نیست بحث بکنیم که این ایده"
  ".که ممکنه یه چیزي توي غار باشه

ی مارپیچی سرش را به با حرکت "یه چیزي توي غار باشه؟". تر کرد اسکارلت چشمان خشمگینش را به او نزدیک
حاال دیگه چیزي توي ". سرش دوباره برگشت. سمت دهانه گرفت و انفجاري مهیب از آتش را به میان تاریکی فرستاد

  ".برو تخم منو بیار. غار نیست

هم چنین . تر باشند آسیبی نرسانده دانست که آتش به چیزهایی که عقب ریچارد می. غار چندین کیلومتر ادامه داشت
ي  آنها را به وسیله. هاي نی را که در اطراف روئیده بودند جمع کرد او مقداري از ساقه. دانست که قول داده است می

یک دسته را به سمت اسکارلت باال گرفت که داشت او را . هاي محکم انگور به هم بست و چند دسته درست کرد شاخه
  .کرد نگاه می

  "میشه ته اینو برام روشن کنی؟"

  .هاي نی فرستاد هایش را غنچه کرد و جریانی کوچک از شعله را به سمت انتهاي ساقه اژدها لب

من به این . بعضی وقتا بهتره کوچیک باشی تا این که بزرگ باشی. تو این جا منتظر بمون": ریچارد به او گفت
ممکنه تا . راه خیلی درازیه. مگردون دارم و از مسیر غار اونو برمی کنم و تخمو برمی یه فکري می. شم راحتی دیده نمی

اي در تعقیب من باشن، براي همین ممکنه الزم بشه که با  دونم که گارها با چه فاصله نمی. صبح طول بکشه تا برگردم
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هاي میخ مانند پشت  اش را روي یکی از برآمدگی ریچارد کوله "حواست جمع باشه، خوب؟. عجله این جا رو ترك کنیم
  ".خوام بیشتر از اونی که ضروري هست با خودم ببرم نمی. ینو براي من نگه دارا". اسکارلت انداخت

رسید که اسکارلت نگران  تواند نگران به نظر برسد یا نه، ولی به نظرش می دانست که آیا یک اژدها می ریچارد نمی
  .بود

  "... ین که وقتش برسهخوره، ولی اگه پوستش اآلن بشکنه، قبل از ا اون به زودي ترك می. مراقب تخم باش"

  ".گیریم ما اونو پس می. نگران نباش اسکارلت". ریچارد لبخندي اطمینان بخش به او تحویل داد

سرش را به سمت ورودي غار گرفت و او را . وار پشت سر او به سمت ورودي حرکت کرد اسکارلت با حرکتی اردك
  .شد نگاه کرد در حالی که درون غار محو می

اگه سعی کنی که فرار کنی، من ". شد اسکارلت از پشت سر او را صدا زد، صدایش منعکس می "،ریچارد سایفر"
پزمت و از پاهات  کشتنت، چون من آروم آروم می کنی که گارها می کنم و اگه بدون تخم برگردي، آرزو می پیدات می
  ".کنم شروع می

کنم  اگه گارها منو بگیرن، سعی می. من قول دادم". دریچارد به هیکل بزرگی که ورودي غار را پر کرده بود خیره ش
  ".به اندازه کافی از اونا رو بکشم تا تو بتونی تخم رو برداري و فرار کنی

خوام وقتی این ماجرا تموم شد تو رو  من هنوز می. سعی کن نذاري این اتفاق بیافته". اسکارلت خرخري کرد
  ".بخورم

شد احساس کند که گویی در  بلعید و باعث می سیاهی، نور مشعل را می. رفت ریچارد لبخندي زد و به داخل تاریکی
رفت، کف غار  همین طور که پیش می. فقط قسمتی کوچک از زمین در مقابلش روشن بود. دارد میان نیستی قدم برمی

یک که به درحالی که مسیر در حد تونلی بار. به سمت پایین شیب گرفت و به سمت هواي سرد و ساکن پایین رفت
. تونل به فضایی بسیار بزرگ رسید. اي پدیدار شدند شد، سقف و دیوارهایی صخره خزید کوچک می سمت پایین می

نور لرزان مشعل سقفی ناهموار و . ي ساکن و سبز ادامه داشت ي یک دریاچه ي باریکی در حاشیه مسیر در امتداد لبه
درحالی که او وارد گذرگاهی عریض و کم ارتفاع شد، سقف . داد ن میهایی صاف را نشا دار و دیوارهایی با سنگ دندانه

کم  کم. یک ساعت تمام، به حالت دوال راه رفت. مجبور بود خم شود تا بتواند عبور کند. به سمت پایین شیب گرفت
داد تا  میاي فشار  گه گاه مشعل را به سقف صخره. کرد گردنش از این که آن را به پهلو نگه داشته بود درد می

  .خاکسترهاي آن بریزد و مشعل با نور زیاد به سوختن ادامه دهد

هایی  کشید و او را با نگاه کرد و بیشتر به اعماق می او را تعقیب می. او را کامالً احاطه کرده بود. افزا بود تاریکی غم
هاي  وییده بودند و از میان صخرههاي آراسته، ظریف و رنگارنگ، مانند گیاهان ر صخره. خواند نامرئی به پیش فرامی
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کرد برق  هاي درخشان در حالی که او با مشعل از کنارشان عبور می کریستال. سخت شکوفه زده و گل داده بودند
  .گشت شد و به سمت خودش بازمی ها تنها صدایی بود که در تاریکی منعکس می صداي شعله. زدند می

دار  هاي موج هاي پهناور از سنگ در تاریکی، ستون. خیره کننده عبور کردهاي  هایی با زیبایی ریچارد از میان اتاق
هایی متقارن داشتند که از باال  شدند، و جفت ها قبل از آن که به مقصدشان برسند تمام می بعضی از ستون. ایستاده بودند

هاي  لی روي بعضی قسمتهاي کریستا صفحه. کردند در میان زمین و آسمان به آنها برسند آویزان بوده و سعی می
  .دیوارها جاري بودند، مانند جواهراتی ذوب شده

بعضی دیگر . ها بودند که او مجبور بود با فشار از میانشان عبور کند هایی در میان صخره ها شکاف بعضی گذرگاه
این جا . شتهوا به طرز عجیبی هیچ بویی ندا. هایی بودند که او مجبور بود روي دست و پاهایش حرکت کند سوراخ

رفت و حرکت  همانطور که راه می. اي هرگز آن را لمس نکرده بود هیچ نوري، هیچ چیز زنده. جایگاه شبی ابدي بود
هنگامی که مشعل را نزدیک . شد که از روي پوستش بخار برخیزد کرد و از تقال گرم بود، سرماي هوا باعث می می

مانند آن که نیروي زندگی از آن . خواست را ببیند ر انگشت برمیتوانست بخاري که از ه دست دیگرش نگه داشت، می
اگرچه آنجا منجمد کننده نبود، مانند انجمادي که زمستان با خود داشت، ولی به نوعی سرد بود که . بیرون کشیده شود

. م و تهی کنندهمرگی آرا. توانست یک نفر را در صورتی که در یک جا ثابت بایستد به طور کامل از گرما خالی کند می
ریچارد . توانست هر ناآگاه یا بدشانسی را بکُشد این جا مکانی بود که می. شد بدون نور، او ظرف چند دقیقه گم می

  .کرد ي نی را چک می هاي اضافه معموالً مشعل و دسته

ت تمام وجودش در حقیق. پاهاي ریچارد از باال و پایین رفتنِ مداوم خسته شده بود. گذشت شب ابدي به کندي می
اصالً از زمان . رسید که تمام شب را راه رفته است به نظر می. امیدوار بود که غار هرچه زودتر تمام شود. خسته بود

  .خبري نداشت

سطح صاف سقف آن قدر پایین آمد تا دوباره مجبور شد دوال راه . شدند ها در اطراف او تنگ و نزدیک می صخره
هاي لیز و لزج  د تا این که او روي دست و پاهایش حرکت کرد، روي زمینی سرد و خیس با گلتر آم برود و باز هم پایین
هاي خیس و  دستانش از لجن. کرد ها استشمام می این اولین بویی بود که او بعد از مدت. دادند که بوي فساد می

  .چسبنده، سرد شده بود

ریچارد از کوچکیِ . شد نند یک سوراخ سیاه دیده میرسید که در نور مشعل به ما مسیر به یک وروديِ کوچک می
ها پیچ و تاب خورده و  شد شعله کرد و باعث می اي عبور می از میان گذرگاه، هوا با صداي ناله. آمد ظاهر آن خوشش نمی

مشعل را عقب کشید، و فکر . مشعل را داخل سوراخ گرفت، ولی نتوانست جز تاریکی چیز دیگري ببیند. سوسو بزنند
دانست که  سوراخ خیلی کوچک بود و سقف و کف آن مسطح بود و ریچارد هم اصالً نمی. کرد که حال باید چه کند می

کرد، بنابراین باید این  هوا از میان آن عبور می. چقدر طولِ آن ادامه دارد یا این که در سمت دیگر آن چه چیزي است
  .آمد ا، به سمت تخم، ولی او از کوچکی آن خوشش نمیرفت، به سمت گاره مسیر به سمت انتهاي دیگر غار می
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داشت، ولی او چقدر  هاي دیگر وجود می تر در اتاق باید مسیرهاي دیگري هم از جایی عقب. ریچارد کمی عقب آمد
توانست براي جستجو تلف کند، تا نهایتاً در جستجو شکست بخورد؟ دوباره به سمت سوراخ برگشت و با  وقت را می
  .ینده به آن خیره شدترسی فزا

هاي نی باالي  شمشیر را از روي خودش باز کرد و آن را به همراه مشعل و دسته. سعی کرد به ترسش فکر نکند
آوردند  ها از باال و پایین به او فشار می بالفاصله از نوعی که صخره. سرش نگه داشت و با فشار وارد سوراخ شد

نده شده بودند، سرش را به پهلو نگه داشته بود و با لولیدن مسیرش را به دستانش به سمت جلو گسترا. زده شد وحشت
تنگی بیشتر شد و باعث شد تنها با وول خوردن و حرکتی مار مانند بتواند مسیرش را ادامه دهد، با هر . اعماق ادامه داد

. انست نفس عمیق بکشدتو نمی. آوردند اش فشار می هاي سرد روي پشت و سینه سنگ. رفت حرکت چند سانت جلو می
  .سوزاند دود مشعل چشمانش را می

هایش و جلو کشیدن یک پا و بعد پاي دیگر  با جلو و عقب بردن شانه. تر و تنگرتر رفت هاي عمیق با فشار به قسمت
. داد مشعل تنها تاریکی جلو را نشان می. کند پوست بیندازد کرد مانند ماري است که سعی می رفت و حس می جلو می

  .به خودش گفت که فقط از این جا سریع رد شو، فقط به جلو فشار بیار و رد شو. اضطراب او را در چنگال خود گرفته بود

فشار او را . ها فشرده شده بودند، ریچارد فشاري به خود داد و با لولیدن جلو رفت هایش که روي صخره با نوك پوتین
. خورد هنوز تکانی نمی. تر فشار داد با عصبانیت محکم. تکانی نخورد. سعی کرد تا دوباره فشار دهد. تنگ و محکم کرد
توانست نفس  فشرد و او به سختی می اش را به هم می صخره، پشت و سینه. او گیر کرده بود. ور شد وحشت در او شعله

با . قرار داشت آورد تصور کرد، وزن غیر قابل تصوري که باالي سرش کوهی از صخره را که به پشتش فشار می. بکشد
سعی کرد تا چیزي را به چنگ بگیرد تا . ترس لولید و پیچ و تاب خورد و سعی کرد تا به عقب برگردد ولی نتوانست

هاي  با نفس. او گیر کرده بود. ولی این هم کمکی نکرد. بتواند با فشار وارد کردن به آن خودش را به عقب هل دهد
هایش در طلب  ریه. کرد که در حال خفه شدن است حس می. افی هوا تنفس کندتوانست به اندازه ک سریع و بریده نمی

  .سوخت، گویی که درحال غرق شدن باشد و نتواند نفس بکشد هوا می

کرد تا او را به جلو  خراشید و سعی می نوك پایش زمین را می. اشک چشمانش را پر کرد و وحشت گلویش را فشرد
نوعی که دستانش به جلو فشرده شده بودند او را به یاد روشی . هم نخورد اما تکانی جزئی. یا عقب حرکت دهد

. کرد این که قادر نبود دستانش را تکان دهد آن را بدتر می. بیچاره بود. کرد انداخت که دنا با دستبند او را آویزان می می
ها حرکت  کرد که صخره از وحشت شروع کرد به بریده نفس کشیدن و حس می. عرق سرد صورتش را پوشانده بود

هیچ کسی نبود که بتواند کمک . خواست که کمکش کند با ناامیدي، کسی را می. دهند کنند و بیشتر او را فشار می می
  .کند
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صداي . تر کرد این کار فقط همه چیز را بدتر و تنگ. اي از تالشِ ناامیدانه، چند سانت به جلو حرکت کرد با ناله
ها او را  کرد که صخره حس می. زند کند و به دنبال هوا نفس نفس می حالتی متشنج گریه میشنید که با  خودش را می

رد می   .کنند خُ

در نور شما، موفق . کنه ارباب رال از ما حفاظت می. آموزه ارباب رال به ما می. کنه ارباب رال ما رو هدایت می
. ایم فقط براي خدمت کردن زنده. ی شما فروتن هستیمدر برابر فرزانگ. گیریم ي بخشش شما پناه می در سایه. شیم می

  .زندگی ما از آن شماست

او وردهاي مراسم وفاداري را با همان آهنگ زمزمه کرد، بارها و بارها، و ذهنش را روي آن متمرکز کرد تا این که 
  .کرد دوباره کار می هنوز گیر کرده بود ولی حداقل ذهنش. تنفسش آرام شد و تا این که باري دیگر آرام شده بود

  .چشمانش گشاد شد. چیزي پایش را لمس کرد

هاي سوراخ به بهترین  حداقل در محدودیت. ریچارد با پاهایش لگد زد. این لمسی آزمایشی و از روي ترس بود
  .کرد رفت چیزي که لمس می. بیشتر یک تکان بود. توانست لگد زد وجهی که می

آن . سرد، مرطوب و لغزنده. ي شلوارش باال آمد این بار آن چیز در پاچه. زد ریچارد خشکش. آن چیز دوباره برگشت
پوست او را در قسمت داخلی رانش . ي او ادامه داد چیزِ ضربه زننده به آرامی با خزیدن مسیرش را به سمت باالي پاچه

هایی  وك آن چیز با لمس کردنن. این بار آن چیز نرفت. ریچارد دوباره پایش را تکان داد و ضربه زد. داد نوازش می
کرد که دوباره او را  ترس، تهدید می. گرفت چیزي در طول آن چیز، پوست او را نیشگون می. کرد گرانه حرکت می کاوش

  .خواهد گرفت ولی ریچارد با آن مبارزه کرد

ترسید که آن را  ولی میقبالً این فکر را داشت . هایش خارج کرد ریچارد هوا را از ریه. اي نداشت اکنون هیچ گزینه
توانست خودش را کوچک کرده بود، با نوك پاهایش به  هایش خالی شد و تا جایی که می هنگامی که ریه. امتحان کند

  .او حدود سی سانت جلو رفت. جلو فشار آورد، با نوك انگشتانش خود را جلو کشید و بدنش را پیچ و تاب داد

او مبارزه کرد تا ترس . توانست نفسی به داخل بکشد و این آزار دهنده بود نمی. شد تر می حال هنوز مسیر تنگ با این
او . شاید ورودي سوراخی که او در آن بود. ي یک ورودي شاید لبه. انگشتانش چیزي را حس کردند. را دور نگه دارد

ریچارد صداي خرناسی . رفتاي دردآور پایش را گ آن چیز، فوري و به گونه. هایش خارج کرد حتی بیشتر هوا را از ریه
. به جلو حرکت کرد. با انگشتانش خود را کشید، لبه را گرفته بود و با پاهایش فشار داد. عصبانی و مختصر را شنید

هاي یک بچه گربه،  چیزي تیز در طول آن شیء که بر روي پایش بود، تیز به مانند پنجه. هایش به لبه رسیده بودند آرنج
  .سوخت در گوشت پایش آتش می. خود را به جلو فشار داد. توانست فریاد بزند ریچارد نمی. تدر گوشت بدنش فرو رف
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ر خورد. هاي نی و شمشیرش افتادند مشعل، دسته هایش  از آرنج. شمشیر با صداي تق تقی از روي صخره به پایین س
هایی عمیق هوا را به داخل  ده و با نفسي باالیی بدنش را از میان ورودي عبور دا به عنوان اهرم استفاده کرد و نیمه

ریچارد با لولیدن باقی بدنش را از سوراخ خارج کرد و با سر به سمت پایین شیب . ها پایش را کشیدند چنگک. کشید
  .هاي صاف و صیقلی، سر خورد روي صخره

که با سر به جلو در حالی . شمشیرش درست پشت مشعل بود. سوخت مشعل در انتهاي منحنیِ تاالر بیضی شکل می
ر می هایی که در گوشت پایش  پنجه. خورد و دستانش در جلویش بودند، دستانش را به سمت شمشیرش دراز کرد س

ریچارد از درد فریاد کشید و صدا در اطراف تاالر . قالب شده بودند، او را باال کشیدند و به صورت سر و ته نگه داشتند
  .مشیر برساندتوانست دستش را به ش نمی. منعکس شد

او . کردند آنها گوشت را پاره می. شد هاي در پایش به سمت باال کشیده می ي پنجه با درد و به آهستگی به وسیله
  .کرد هاي نرم را لمس می ي دیگر او شد و با نوك محکمش ماهیچه بازویی دیگر وارد پاچه. دوباره فریاد کشید

چند بار . را باال کشید تا به چیزي که او را نگه داشته بود برسد ریچارد خنجرش را درآورد و با دوال شدن خودش
ریچارد سقوط . ها عقب کشیده شدند پنجه. از اعماقِ سوراخ جیغ ممتد و تیزي شنیده شد. تیغه را در آن چیز فرو کرد

آن که  غالف شمشیر را در یک دست گرفته و همزمان با. کرد و از شیب صخره سر خورد و کنار مشعل متوقف شد
خوردند و جستجو  بازوها در هوا پیچ و تاب می. آمدند، شمشیر را بیرون کشید بازوهاي مار مانند از سوراخ بیرون می

. کردند آنها در مسیرشان به سمت پایین صخره و به سمت ریچارد همه چیز را لمس کرده و کاوش می. کردند می
اي  ناله. اي تمام بازوها به داخل سوراخ کشیده شدند با زوزه. قطع کرد ریچارد شمشیر را تاب داد و چند عدد از بازوها را

  .شد ضعیف از اعماق سیاهی شنیده می

اي را ببیند که با فشار از ورودي خارج شده و  در نور لرزان مشعل که روي کف سنگی افتاده بود، توانست جثه
خواهد  دانست که نمی شمشیر به آن برسد ولی می توانست با ریچارد نمی. شد آمد منبسط می همانطور که بیرون می

  .بگذارد تا آن چیز همراه او وارد تاالر شود

چشمی درشت به پایین خیره شد که در نور مشعل . ریچارد اجازه داد. یک بازو دور مچ او پیچید و او را بلند کرد
کشید، شمشیر را به میان  ها می دندان هم چنان که بازو او را به سمت. هاي خیس را دید ریچارد دندان. درخشید می

تمام موجود به داخل . یک بار دیگر به انتهاي تاالر لیز خورد. اي شنیده شد و بازو او را رها کرد زوزه. چشم فرو کرد
ها در  زوزه. سوراخ کشیده شد و بازوها به اطراف شالق مانند ضرباتی زدند و به دنبال موجود به داخل کشیده شدند

  .اریکی محو شدند و به کلی از بین رفتنداعماق ت

باالخره تنفسش آرام شد و ترسش . ریچارد روي زمین نشست، با لرز انگشتانش را در میان موهایش فرو برد
تواند  تصمیم گرفت که اکنون نمی. خون کامالً شلوارش را خیس کرده بود. با دست پایش را لمس کرد. فروکش کرد
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ریچارد با تعقیب تونلِ . آمد نوري ضعیف از سمت دیگر تاالر می. داشت باید اول تخم را برمیاو . کاري درباره آن بکند
  .بزرگ در سمت دیگر تاالر، نهایتاً به دهانه غار رسید

توانست چند ده گار را ببیند که در اطراف  در پایین، می. دم و صداي پرندگان به او خوش آمد گفتند نور ضعیف سپیده
توانست تخم را در پایین ببیند که بخار در  می. اي قرار گرفت تا استراحت کند ریچارد پشت صخره. زدند پرسه می

عالوه بر . تر از آن است که بتوان آن را از میان غار بازگرداند هم چنین دید که تخم بسیار بزرگ. شود اطرافش بلند می
کرد؟ به زودي  ت آن را از میان غار برگرداند باید چه میتوانس اگر نمی. خواست دوباره وارد غار شود اینکه او هرگز نمی

  .یافت باید جوابی می. شد هوا روشن می

  .ي خون بود یک حشره. ریچارد روي آن ضربه زد. چیزي پایش را گزید

او باید راهی پیدا . شدند گارها به سمت خون کشیده می. کردند اکنون گارها او را پیدا می. اي کرد با خودش ناله
  .کرد می

هایی خیس از خون را از  سریعاً چاقو را درآورد و تکه. اي دیگر او را گزید و فکري به ذهن ریچارد رسید حشره
ها استفاده کرد تا خون را از روي پایش پاك کند و بعد به انتهاي هر تکه، سنگی را متصل  از آن تکه. ي شلوار برید پاچه
  .کرد

یک تکه . چندین بار در آن دمید. بانش قرار داد و با نهایت قدرتش در آن دمیداي را میان ل ریچارد سوت مرد پرنده
آن را پرواز کنان به . وار باالي سرش تاب داد و رها کرد لباس را که به سنگی بسته بود برداشت، آن را در مسیري دایره

او . ن درختان پرتاب کردهاي غرق به خون را دورتر و دورتر به سمت راستش، درمیا تکه. میان گارها فرستاد
آن مقدار خونِ تازه آنها را به . دانست که حشرات خون به هیجان آمده بودند توانست صداي آنها را بشنود ولی می نمی

  .داشت جنونی براي خوردن وامی

ي مواد  شمههاي گرسنه، ابتدا چندتا و بعد صدها و بعد هزاران عدد به سرعت پایین آمده و بر باالي چ ها، پرنده پرنده
ها  درحالی که پرنده. آشتفگی شدیدي ایجاد شده بود. خوردند رفتند حشرات را می مذاب شیرجه رفتند و هرجا که می

گارها . کشیدند چیدند، گارها زوزه می قاپیدند یا آنها را از روي شکم گارها برمی شیرجه رفته و حشرات را از روي هوا می
گرفت،  اي که یک گار از هوا می به جاي هر پرنده. آمدند در هوا به پرواز در می بعضی. کردند به هر سمتی حرکت می
  .شدند صد پرنده جایگزین می

هیچ نگرانی وجود نداشت که . اي دیگر رفت اي به سمت صخره ریچارد با حالت دوال از تپه پایین آمد و از صخره
گارها . ند بیش از آن بود که بخواهد صداي او شنیده شودها راه انداخته بود سر و صدایی که پرنده. صدایش شنیده شود

ر . دادند چرخیدند، آنها را تعقیب کرده و فریاد و ناله سر می ها می به شدت عصبی بودند و به سمت پرنده هوا مملو از پ
  .دید اي این صحنه را می زد با خود فکر کرد که اگر فقط مرد پرنده ریچارد در حالی که لبخند می. شده بود
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کردند و  در میان هرج و مرج، گارها به یکدیگر برخورد می. ریچارد از پشت صخره بیرون آمده و به سمت تخم دوید
گار بعدي که آمد . ریچارد شمشیرش را از میان آن گذراند. یکی از آنها او را دید. کردند به هم چنگ انداخته و پاره می

یکی دیگر آمد و ریچارد یک بالش را برید و باز یکی دیگر . روي زمین افتادآن هم با زوزه بر . فقط زانوهایش را برید
گذاشت آنها روي زمین پرپر بزنند و تکان خورده و  کشت، بلکه می ریچارد عمداً آنها را نمی. آمد و دو دستش قطع شد

دیدند حتی دیگر حمله  میدر میان اغتشاش، گارهایی که او را . ناله و زوزه سر دهند تا به هرج و مرج اضافه کنند
  .کرد ولی ریچارد حمله می. کردند نمی

تخم داغ بود ولی نه آن . با ساعدش تخم را از محل استقرارش بلند کرد. او دو گار را که نزدیک تخم بودند کشت
. حمل کرد تر از آنی بود که انتظارش را داشت و نیاز به هر دو دست بود تا بتوان آن را تخم سنگین. قدر که بسوزاند

بدون تلف کردن هیچ وقتی به سمت چپ دوید؛ به سمت یک راه آب از میان دو تپه که شکافی کوچک ایجاد کرده 
دو گار به سمت او . یک هرج و مرج واقعی بود. کردند کردند و بعضی با او برخورد می ها به هر سمتی پرواز می پرنده. بود

توانست بدود و در  با نهایت سرعتی که می. ت و پاهاي دومی را قطع کرداو تخم را زمین گذاشت، اولی را کش. آمدند
ریچارد نتوانست با چرخش اول شمشیر آن را بزند . یک گار دیگر آمد. انداختن تخم ریسکی نکند، به همراه تخم دوید

  .ولی هنگامی که گار دوباره به سمت او خیز برداشت شمشیر را از میانش عبور داد

دستانش از شدت وزن تخم به شکل . ها دوید کشید، میان تپه شدت تقال و تالش به سختی نفس میدرحالی که از 
ریچارد تخم را زمین . گارها در اطراف او روي زمین نشستند؛ چشمان سبزشان خشمگین بود. دردناکی خسته بودند

با فریادهایی، گارهاي . را جدا کردگذاشت و شمشیر را به سمت اولین گاري که آمد تاب داد و قسمتی از بال و سر آن 
  .دیگر به سمتش حمله کردند

ها چند عدد از جانوران وحشی را سوزانده و  هاي اطراف با نوري شدید روشن شدند و شعله تمام درختان و صخره
آسایش  لهاي غو ریچارد باال را نگاه کرده و اسکارلت را دید که بر فراز سرش معلق است و بال. تبدیل به خاکستر کرد

اش به سمت زمین آمد، تخم را  اسکارلت با یک پنجه. سوزاند زند و همه چیز را در اطراف او با شعله می را به هم می
درحالی که دو گار به سمت ریچارد . ي دیگر را پایین آورده، کمر ریچارد را گرفت و او را بلند کرد برداشت و بعد پنجه

ها آتش گرفت و  ریچارد یکی از گارها را با شمشیرش زد و دیگري در میان شعله. آمدند، آنها در آسمان بلند شدند می
  .سقوط کرد

اسکارلت از خشم غرشی به سمت گارها سر داد و به همراه ریچارد که از چنگالش آویزان بود به سمت آسمان بلند 
ل بهتر از این بود که در آن پایین اش براي پرواز نیست ولی با این حا ریچارد فکر کرد که این روش مورد عالقه. شد

موجود . اي به یک بالش زد ریچارد ضربه. یک گار دیگر از زیر به باال آمد و به سمت تخم حرکت کرد. پیش گارها باشد
  .دیگر گاري نیامد. چرخید و با زوزه به سمت زمین رفت
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در حالی که ریچارد از چنگال او آویزان . رداسکارلت او را در ارتفاع باال در آسمان برد و از چشمه مواد مذاب دور ک
هایش  چنگال اسکارلت اندکی دنده. شود ها به النه برده می بود این حس را داشت که مانند غذایی است که براي جوجه

ارتفاع زیادي تا زمین . خواست که اسکارلت چنگالش را در اطراف او شل کند نمی. داد ولی او شکایتی نکرد را آزار می
  .د داشتوجو

کرد،  کردند را تماشا می ها و درختانی که از باالیشان عبور می ریچارد در حالی که تپه. آنها چند ساعت پرواز کردند
دید و حتی  ها را می او جویبارها و دشت. تر باشد ي او کمی جابه جا کرده و اندکی راحت توانست خودش را در میان پنجه

. ها از روي زمین جوانه زده باشند شدند، گویی که صخره اي می زرگتر شده و صخرهکم ب ها کم تپه. چند شهر کوچک را
زد  اسکارلت درحالی که به نرمی در هوا بال می. ها در برابر آنها قد علم کرده بودند هاي ناهموار و بزرگ و قله صخره

اسکارلت آنها را به . پاهایش را به آنها بکشدتواند  کرد می هایی که گاهی ریچارد فکر می آنها را باالتر برد، بر فراز صخره
رسیدند  اي و خاکستري به نظر می هاي قهوه سنگ. جایی که از زندگی تهی بود. آب و علف و متروك برد سرزمینی بی
هایی  هایی بر روي یک میز، به شکل ستون ي یک غول به طور اتفاقی دسته دسته شده باشند، مانند سکه که به وسیله

هایی متعدد، و تعداد بیشتري نیز از پهلو چپ شده و  اریک چیده شده باشند؛ برخی تک به تک و برخی در دستهبلند و ب
  .افتاده بودند

هایی بزرگ و ناهموار وجود داشتند که پر از شکاف و ترك و  اي، تخته سنگ هاي صخره آن طرف و باالي ستون
اسکارلت به سمت دیواري . کردند ها عبور می وي سطح تخته سنگتعداد محدودي ابر از ر. فرو رفتگی و برآمدگی بودند

رسید که مستقیماً با دیوار برخورد کنند ولی قبل از این که این اتفاق بیفتد، اسکارلت  به نظر ریچارد می. اي پیچید صخره
  .دش فرود آمداي قرار داد و بعد خو هاي عظیمش کمی آنها را باالتر آورد و او را روي لبه با حرکت دادن بال

در . ي عظیمش را با فشار از میان آن رد کرد اسکارلت جثه. ها بود در قسمت عقب برآمدگی، شکافی در میان صخره
جایی که اسکارلت تخم را قرار داد و بعد نفسی آتشین بر روي آن . اي سنگی بود عقب، در میان تاریکیِ سرد، النه

کند  چرخاند، آن را بررسی می زند، آن را به نرمی می اش به تخم ضربه می نجهریچارد او را تماشا کرد که با یک پ. کشید
چرخاند و گوش فرا  افروخت و سرش را می اسکارلت به آرامی روي تخم آتش می. کند و عاشقانه با آن صحبت می

  .کرد داد و باز آن را نگاه می می

  "وضعش درسته؟": ریچارد به آرامی پرسید

  ".سالمه. آره". در چشمان زرد رنگش نگاهی رؤیایی بود. رخیدسرش به سمت ریچارد چ

  ".واقعاً خوشحالم. خوشحالم اسکارلت". ریچارد سري تکان داد

  .سر اسکارلت به نشان تهدید باال آمد. خوابید، ریچارد به سمت او رفت در حالی که اسکارلت کنار تخم می
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  ".روي یه سیخ رو دوش تو هستش. بردارم م رو خوام کوله فقط می". ریچارد بالفاصله متوقف شد

  ".بیا بردار. ببخشید"

به نظر . از لبه به بیرون خیره شد. تر به نور رفت ریچارد کوله را برداشت و به کناري، پهلوي یک دیوار، جایی نزدیک
ایی اهل عمل کردن به ریچارد شدیداً امیدوار بود که اسکارلت اژده. رسید که هزاران متر با زمین فاصله داشته باشند می

  .او نشست و یک شلوار تازه را بیرون کشید. قولش باشد

رِم اوم موجود بود که وقتی رال دنا را . ي کوچک از اتاق دنا همان کاسه. چیز دیگري را نیز یافت داخل آن مقداري ک
ي او  را برداشته و در کوله دنا مقداري که باقی مانده بودهحتماً  .مجروح کرده بود، ریچارد برایش درست کرده بود

توانست به کسی اهمیت  ریچارد چگونه می. با یادآوري دنا لبخندي تلخ زد. به آگیل که آویزان بود نگاه کرد. گذاشته بود
داده و عالقه داشته باشد که آن بالها را بر سرش آورده بود؟ ریچارد او را بخشیده بود، این گونه بود که به او عالقه 

  .را با جادوي سفید بخشیده بود او. داشت

رِم اوم حس فوق رِم، سوزش زخمش را خنک کرده و درد را تسکین . ي کوچکی کرد ریچارد ناله. اي داشت العاده ک ک
ي شلوارش را بیرون  ي پاره شده باقی مانده. اش گذاشته بوده صدا به دنا گفت که این را در کوله ریچارد تشکري بی. داد
  .آورد

  ".لوارت خنده دار به نظر میايبدون ش"

  .کرد اسکارلت او را تماشا می. ریچارد چرخید

 ".این حرفا جمالت اطمینان بخشی براي یه مرد نیستن که از یه زن بشنوه، حتی اگه اون زن یه اژدها باشه"
  .ریچارد رویش را برگرداند و شلوار جدیدش را پوشید

  "کار گارها بود؟. تو زخمی شدي"

نشست و به . صدایش از ترس موجود در آن خاطره ساکت بود ".توي غار". را به دو طرف تکان داد ریچارد سرش
اون تنها راه . ها رد بشم مجبور بودم که از توي یه سوراخ از وسط صخره". هایش خیره شد دیوار تکیه داده و به چکمه

ي خودمو ترك  از وقتی که خونه". گاه کردنگاهش را باال آورد و به چشمان درشت و زرد ن ".بعدش گیر کردم. بود
ولی وقتی که توي اون سوراخ گیر کرده بودم، . کردم تا دارکن رال رو متوقف کنم، معموالً توي ترس و وحشت هستم

خوب، این یکی از بدترین .... تونستم نفس بکشم دادن که نمی ها این قدر سفت منو فشار می توي تاریکی، صخره
هاي کوچیک تیز توي گوشت  موقعی که اون جا گیر کرده بودم، یه چیزي پامو گرفت و با پنجه. یدمدفعاتی بود که ترس

  ".موقعی که سعی کردم فرار کنم، این بال رو سرم آورد. پام فرو رفت
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ممنونم، ریچارد سایفر که ". اش روي تخم بود یک پنجه. اسکارلت مدت زمانی طوالنی در سکوت او را تماشا کرد
حتی اگرچه که یه   تو شجاع هستی،. ممنونم که تخمم رو بهم برگردوندي. ور که گفته بودي عمل کرديهمون ط

  ".کردم که یه آدم این قدر خودش رو براي یه اژدها به خطر بندازه من هرگز باور نمی. اژدها نیستی

براي این که بتونم   ور بودم،اینکارو انجام دادم چون مجب. من این کارو براي چیزي بیش از تخم تو انجام دادم"
  ".کمک بگیرم تا دوستامو پیدا کنم

کنم که تو به هر حال این کارو انجام  من فکر می. با صداقت هم هستی". اسکارلت سرش را به دو طرف تکان داد
 کنن ها سعی می انسان. م که زخمی شدي و مجبور شدي این قدر بترسی تا بتونی به من کمک کنیمتأسف. دادي می

من شک داشتم که این . حاال به هر دلیلی. تو احتماالً اولین کسی هستی که به یه اژدها کمک کرده. اژدهاها رو بکشن
  ".کارو بکنی

البته فکر کنم که بهت گفته . اون گارها تقریباًمنو گرفته بودن. خوب، خیلی خوب شد که تو اون موقع پیدات شد"
  "من اومده بودي؟براي چی دنبال . بودم تا سرجات بمونی

تر نگاه بندازم که  اومده بودم از نزدیک. خواي فرار کنی کردم تو می باید با شرمندگی اعتراف کنم که فکر می"
کنم تا دوستاتو پیدا  همون طور که قول داده بودم بهت کمک می. کنم این کارتو جبران می. ها رو شنیدم صداي غرش

  ".کنی

  ".تونی تنهاش بذاري؟ شاید رال دوباره اونو بدزده ولی تخم چی؟ می. ارلتممنونم اسک". ریچارد لبخندي زد

بعد از این که اون تخممو دزدید مدت زیادي گشتم تا این جا رو پیدا کردم، تا اگه یه موقعی . تونه از این جا نمی"
. کردن تخم هم مشکلی نیسترها . تونه به این جا برسه اون نمی. دوباره اونو پس گرفتم یه جاي امن براش داشته باشم

کنن تا در مدت نبودشون  هاشون گرم می ها رو با شعله وقتی که اژدهاها براي غذا به شکار میرن، خیلی راحت صخره
  ".تخم رو گرم نگه دارن

  "تونیم شروع کنیم؟ کی می. اسکارلت، وقت کمه"

  ".همین اآلن"
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  فصل چهل و ششم

  

ها و  کرد و هر دو با هم جاده ر ارتفاع پایین بر فراز درختانِ پرپشت پرواز میاسکارلت د. اي بود روز ناامید کننده
به قدري خسته بود که . شد ریچارد از این که هیچ نشانی از دوستانش ندیده بود دلسرد می. کردند مسیرها را کاوش می

هاي او بند  وانست بر روي سیخت کردند، به سختی می داد و جستجو می وقتی اسکارلت او را بر باالي زمین پرواز می
جداي از خستگی، به خاطره این همه متمرکز . کرد خواست استراحت کند؛ باید زِد و کیالن را پیدا می شود، ولی نمی

کردند، خستگی و فرسودگی خود  هر بار که افرادي را روي زمین پیدا می. کردن دید چشمانش، سردرد وحشتناکی داشت
  .گفت که آنها دوستانش نیستند کرد، ولی نهایتاً هر بار به اسکارلت می ود خوابش را فراموش میکرد، کمب را فراموش می

جیغی . اژدها ارتفاعش را کم کرد و با نوك درختان کاجی که بر روي یک برآمدگی روئیده بودند مماس شد
یع رفت که شدت شیب آن باعث اي سر گوشخراش سر داد که باعث شد ریچارد از جایش بپرد، و بعد اژدها براي شیرجه

یک گوزن نر که با غرش اژدها از مخفیگاهش بیرون آمده بود، به سرعت در چمنزار شروع . شد ریچارد سرش گیج برود
اسکارلت بدون هیچ تالشی . اي سریع سرعت گرفت و خود را به سطح چمنزار رساند اژدها با شیرجه. به دویدن کرد

ریچارد بالفاصله . اي رنگ گرفته و در طی مراحل گرفتن، گردن آن را شکست و قهوههاي بلند  گوزن را از روي علف
  .حس کرد که چقدر گرفتن شکار براي اسکارلت آسان بوده

. اسکارلت خود را در هوا باالتر کشید، به میان انوار طالییِ خورشید درحال غروب و در میان ابرهاي پف کرده
دانست که اسکارلت در حال برگشتن  او می. نشست نیز همراه با خورشید فرو می کرد که گویی قلب او ریچارد حس می

خواست تا به او بگوید که تا وقتی هنوز نور هست باز هم جستجو کند، ولی  ریچارد دلش می. به سمت تخمش بود
  .اش و نزد تخمش بازگردد دانست که اسکارلت باید به النه می

هاي  ايِ غار فرود آمد، منتظر شد تا ریچارد از روي سیخ ي صخره بر روي لبه نزدیک به تاریک شدن هوا، اسکارلت
ریچارد به یک سمت رفته و درحالی که از سرما . قرمز رنگ او پایین بیاید و بعد با سرعت به سمت تخمش رفت

  .لرزید، خود را درون ردایش پیچید می

ا آن صحبت کرد و آن را با آتش گرم کرد، برگشت تا بعد از این که اسکارلت تخمش را بررسی کرد، با مهربانی ب
فکر کنم بتونم بذارم . بهت نمیاد که بتونی زیاد بخوري": اي مکث کرد تا به ریچارد بگوید لحظه. ترتیب گوزن را بدهد

  ".یه مقدار بخوري

  ".خورم میشه برام بپزیش؟ من گوشت خام نمی"
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اي برید، آن را به انتهاي شمشیرش  ریچارد نیز براي خودش تکهکند، بنابراین  اسکارلت گفت که این کار را می
. دمید، ریچارد رویش را از گرما برگرداند درحالی که اسکارلت جریانی نازك از شعله را به آن می. چسباند و باال گرفت

هاي تیز  با دندان کرد تا اژدها را تماشا نکند که دوباره به جاي خودش در آن گوشه بازگشت و غذایش را خورد، سعی می
  .بلعد هایی بزرگ را به هوا پرتاب کرده و تقریباًبدون جویدن آنها را می کند، تکه هایش گوزن را تکه پاره می و پنجه

  "کنی؟ اگه دوستاتو پیدا نکنیم، چه کار می"

  ".بهتره که پیداشون کنیم، همین". ریچارد لقمه را فرو داد

  ".روز موندهاز امروز تا روز اول زمستون چهار "

  ".دونم می". ي باریک از گوشت را کند ریچارد با دو انگشتش یک رشته

  ".براي یه اژدها بهتره بمیره تا این که تحت فرمان کسی باشه"

اگه به خاطره خودت انتخاب کنی شاید، ". داد ریچارد نگاهش را روي او باال آورد که دمش را به اطراف تکان می
انتخاب کردي که تحت فرمان باشی تا تخمتو نجات بدي، تا بهش فرصت زندگی کردن  ولی براي دیگران چی؟ تو

  ".بدي

  .هایش آن را نوازش کرد اسکارلت بدون جواب دادن خرناسی کشید و دوباره به سمت تخمش برگشت و با چنگال

شود تا زندگی تمام افراد  دانست که اگر نتواند آخرین جعبه را پیدا کرده و رال را متوقف کند، مجبور می ریچارد می
شود تا  شود تا کیالن را از شکنجه شدن به دست یک مورد سیت حفظ کند، مجبور می دیگر را نجات دهد، مجبور می

تواند به نوعی  پس از آن، کیالن می. ي درست کمک نماید  با این امر موافقت کند که به دارکن رال در باز کردن جعبه
  .یر به آن عادت داشتهگ زندگی کند که یک اعتراف

توانست به دارکن رال در بدست آوردن قدرتی بدون رقیب بر همه کس کمک کند فکري ناامید کننده  این که او می
کردند تا  شاید زِد و کیالن سعی می. اما او چه انتخابی داشت؟ شاید چیزي که شوتا گفته بود درست بود. انگیز بود و غم

گرچه اگر مجبور به انتخاب . شد حتی به خاطره فکرِ کمک کردن به دارکن رال کشته میشاید او باید . او را بکشند
  .شد به رال کمک کند او مجبور می. ي یک مورد سیت شکنجه شود گذاشت کیالن به وسیله شد، نمی می

غذایش را  توانست پیچید که نمی هایی که داشت دلش آن چنان بهم می ریچارد به پشت دراز کشید، به خاطره گزینه
  .ظرف چند دقیقه خوابش برده بود. اش گذاشت، ردا را دور خود کشید و به کیالن فکر کرد سرش را روي کوله. تمام کند

ي اسکارلت، قبالً مرز قرار داشته، و به  هارا برد، بر فراز جایی که به گفته روز بعد اسکارلت او را به داخل دي
ریچارد امیدوار بود . دادند اي نازك در ارتفاع باال، نور خورشید را از خود عبور میابره. ها و مسیرها رفتند جستجوي جاده
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که دوستانش این مقدار به دارکن رال نزدیک نباشند، ولی اگر قبل از این که رال سنگ شب را نابود کرده باشد، زِد آن 
اژدها بر باالي . آمدند ید به این سمت میدانسته که او در کاخ مردم است، پس آنها با یابی کرده بوده، و می را مکان

  .گشت ترساند، ولی آنها کسانی نبودند که ریچارد به دنبالشان می رفت و آنان را می دیدند شیرجه می مردمی که می

با . ي اصلی بودند زِد، چیس و کیالن سوار بر اسب، در مسیري نزدیک به جاده. نزدیک نیمروز، ریچارد آنها را دید
اي تیز خود را خم کرد و به سمت زمین شیرجه رفت،  اژدها براي شیرجه. اسکارلت گفت که او را پایین ببردفریاد به 

  .هایشان پیاده شدند سه سوارکار آمدن آنها را دیدند، متوقف شدند و از اسب. مانند خطی قرمز رنگ

دشان را در محلی باز در کنار مسیر هاي سرخ رنگش را کشیده و باز کرد، فرودشان را کامل کرده و خو اسکارلت بال
سه نفر ایستاده بودند و . ریچارد از روي او پایین پرید و به محض این که به زمین رسید شروع به دویدن کرد. قرار داد

دیدنِ کیالن، ریچارد را مملو از . چیس گرزي را در دست دیگرش نگه داشته بود. هایشان را نگه داشته بودند افسار اسب
حرکت ایستاده  آنها بی. اي از او به ناگاه در مقابلش به صورت زنده ایستاده بود هر خاطره. و سرور کرده بود سرخوشی

ریچارد زمین را نگاه کرد تا . رفت دوید و از شیب یک برآمدگی کوتاه در مسیر پایین می بودند و ریچارد به سمتشان می
  .ها گیر نکند پایش به ریشه

زِد داشت چه . از شگفتی خشکش زد. آمد کنان به سمت او می  آورد، آتش جادوگري نالهوقتی که نگاهش را باال
هاي  آتش تمام درختان اطراف را با شعله. تر از هر آن چه بود که او تاکنون دیده بود ي آتشِ مایع بزرگ کرد؟ گلوله می

ارد با چشمانی درشت شده آن را تماشا ریچ. کشید آمد، شیون می کرد و همانطور که به پیش می آبی و زردش روشن می
  .یابد پیچد و بسط می خورد، دور خود می آید، چرخ می کرد که می

ي حقیقت را  ي شمشیر رفت و فشار کلمه از ترسِ چیزي که در حال اتفاق افتادن بود، دستان ریچارد به سمت دسته
د و صداي زنگ فلز را به میان هوا با کششی محکم، شمشیر را بیرون کشی. بر روي گوشت کف دستش حس کرد

درست مثل همان دفعه که . آتش تقریباًبه او رسیده بود. جادو که آزاد شده بود، در یک آن درونش جاري شد. فرستاد
پیش شوتا انجام داده بود، شمشیر را باال گرفت، قبضه را در یک دست و نوك شمشیر را در دست دیگر گرفت، 

. از فکر خیانت زِد به او، خشم او را در برگرفت. شیر را مانند سپري جلوي خود گرفتبازوهایش را قفل کرد و شم
  .توانست زِد باشد خیانتکار نمی

خشمِ آتش جادوگري منفجر شد و از . گرما و آتش در تمام اطرافش بود. برخورد، یک قدم او را به عقب هل داد
  .میان رفته بودهمان سمتی که آمده بود به میان هوا پخش شد و بعد از 

عصبانیت به خاطره این که زِد . با عصبانیت به جلو رفت "!منم، ریچارد! کنی؟ دیوونه شدي؟ داري چه کار می! زِد"
  .تپید هایش می حرارت خشمش درون رگ. این چنین کاري را انجام دهد، عصبانیت به خاطره جادوي شمشیر
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چیس، پوشیده از . نحیف همیشگی، محکم در جاي خود ایستاداش، با همان ظاهر الغر و  زِد در همان رداي ساده
ایش گرفت و او را  زِد بازوي کیالن را با دست ترکه. سالح، با همان ظاهر خطرناك همیشگی، از جاي خود تکان نخورد

  .هایش بود چیس به سمت جلو حرکت کرد، نگاه درون چشمانش به تیرگی لباس. براي محافظت به پشت خود کشید

  ".همون جایی که هستی بمون. چیس، احمق نباش": با لحنی آهسته و هشدار دهنده گفتزِد 

کنید؟ بهتون گفته  شما سه تا چتونه؟ این جا چکار می". اي دیگر نگاه کرد ي جدي به چهره ریچارد از یک چهره
  ".گردیدباید بر. دارکن رال افرادي رو فرستاده تا شما رو دستگیر کنن! بودم که دنبال من نیاید

ي همیشگی بود، کمی به سمت کیالن رو کرد ولی نگاهش را روي  زِد، که موهاي سفیدش در همان وضعیت آشفته
  "گه؟ دونی اون داره چی می تو می". ریچارد حفظ کرد

فکر کنم این زبون . نه". کیالن سرش را به نشان نفی تکان داد و مقداري از موهاي بلندش را به عقب کشید
  ".هارایی باستانی بلد نیستم باستانی باشه؛ من دي هارایی دي

  "....گین؟ شما چرا هارایی باستانی؟ شما دارین چی می دي"

آنها او را . این همان تور دشمن بود که دارکن رال بر روي او قرار داده بود. با موجی سرد از فهمیدن، به یاد آورد
  .کردند که او دارکن رال است آنها فکر می. نشان استکردند که او بدترین دشم آنها فکر می. شناختند نمی

کرد  زِد حداقل فکر می. هایی عصبی از روي بازوانش تا پشت گردنش باال رفتند لرزه. فکري دیگر به ذهنش رسید
را  و این قضیه تنها کیالن. زِد فرد خائن نبود. که او دارکن رال باشد و از آتش جادوگري بر علیه او استفاده کرده بود

  اش دیده باشد؟ توانسته او را به صورت واقعی آیا کیالن می. گذاشت باقی می

هایی بلند به سمت کیالن قدم برداشت و نگاه  درحالی که به خاطره این فکر از ترس گلویش بند آمده بود، با گام
د نگه داشته و سرش را کیالن راست ایستاد، دستانش را در کنار خو. اش بر روي چشمان سبز او قفل شده بود خیره

ریچارد . هشداري جدي. ریچارد این حالت را تشخیص داد؛ این وضعیت نشانی از هشدار بود. افراشته نگه داشته بود
هشدار شوتا را به یاد آورد که او ممکن است زِد را شکست . دانست که تماس او چه بالیی بر سرش خواهد آورد می

  .دهد، اما کیالن شکست نخواهد خورد

داد، به سختی متوجه  ریچارد درحالی که پیرمرد را از سر راه به کناري هل می. زِد سعی کرد تا بین آن دو باقی بماند
انگشتان دردي شبیه به درد آگیل را به . زِد به پشت او آمد و انگشتان الغرش را بر پشت گردن ریچارد گذاشت. او شد

هایی که در  قبل از تمام زمان. سوخت و تمام مسیر تا پاهایش را طی کردآتش در میان اعصاب بازوانش . او وارد کردند
ولی دنا زمانِ زیادي را براي تمرین دادن او . توانست او را از درد فلج کند اختیار دنا گذرانده بود، انگشتان جادوگر می

زِد همپاي . و بیشتر از این مقدار کنار بیاید گذرانده بود و او را وادار کرده بود تا درد را تحمل کند، تا با این مقدار از درد
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شد، اما ریچارد اراده و عزم را از اعماق وجودش بیرون کشید و درد را از ذهنش  کاري که دنا قادر به انجام آن بود می
عقب جادوگر خود را . نگاهی پر از هشدار و تهدید به زِد انداخت. کنار انداخت، گذاشت تا خشم شمشیر جایگزین آن شود

تر از آن چه که قصد داشت او را هل داده بود و زِد غلت زنان روي زمین  محکم. ي دیگري به او زد ریچارد تنه. نکشید
  .حرکت و منجمد مقابلش ایستاده بود کیالن، بی. افتاد

  "بینی؟ دارکن رال یا ریچارد؟ منو به شکل کی می": جستجوگر زمزمه کنان گفت

چیزي نگاه ریچارد را به خود جلب کرد، نگاهش براي . قادر نبود از جایش حرکت کند کیالن اندکی لرزید، ظاهراً
ریچارد باخبر . اي به پایین پرید و دید که نوك شمشیر را بر روي گلوي کیالن گذاشته، بر روي گودي گردنش لحظه

دانست که این  ولی می. ده باشدنبود که شمشیر را آنجا قرار داده است؛ گویی جادو به اختیار خودش آن را به آنجا بر
اي خون بر روي پوست او، در زیر  قطره. لرزید به همین خاطر کیالن می. او خودش آن را آنجا گذاشته بود. حقیقت ندارد

  .کشت اگر کیالن فرد خائن بود، ریچارد باید او را می. نوك شمشیر شکل گرفت

  .یز همین طورصورت کیالن ن. ي شمشیر به زنگ سفید درآمده بود تیغه

  "بینی؟ داري چه کسی رو می": ریچارد دوباره زمزمه کرد

چه بالیی سر ریچارد آوردي؟ اگه بهش آسیبی ". صداي نجواي کیالن که از خشم مرتعش بود به گوش رسید
  ".کشمت خورم که می رسونده باشی، قسم می

اي از عشق  ي یک خیانتکار نبود، بوسه بوسه آن بوسه،. اي که کیالن او را بوسیده بود به خاطر آورد ریچارد نحوه
دانست که  اما اکنون می. داشت متوجه شد که امکان ندارد بتواند کیالن را بکشد، حتی اگر ترسش حقیقت می. بود

  .با اشک درون چشمانش، شمشیر را به میان غالفش سراند. حقیقت ندارد

دونم که حرفمو  می. که تقریباًانجام داده بودم ببخشن امیدوارم ارواح خوب منو به خاطره کاري. م کیالنمتأسف"
کنه تا ما  کنه و سعی می دارکن رال داره از قانون اول جادوگري روي من استفاده می. خوام فهمی، ولی معذرت می نمی

دونم که تو و زِد  می. کنه منو وادار کنه تا یه دروغو باور کنم، و منم تقریباًباور کرده بودم سعی می. رو به جون هم بندازه
  ".منو ببخش که این طوري فکر کردم. کنید هرگز به من خیانت نمی

  ".فهمیم خواي؟ ما حرفاتو نمی چی می": زِد پرسید

رداي جادوگر را در  "تونم بکنم که متوجه بشین؟ چکار می". با ناکامی انگشتانش را دورن موهایش فرو برد "....زِد"
تونیم بهش اجازه  نمی! ؟ من باید جعبه رو قبل از این که رال بدستش بیاره پیدا کنمزِد، جعبه کجاست". مشتش گرفت

  "!بدیم که اونو بدست بیاره
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. توانستند حرف او را درك کنند اي ندارد؛ هیچ یک از آنها نمی دانست که این کار هیچ فایده ریچارد می. زِد اخم کرد
  .ائل کردها رفت و شروع به جستجو در میان وس به سمت اسب

تا چهار روز دیگه تو . ما جعبه رو نداریم". جادوگر لبخندي زد "کنی، خواد بگرد، هرگز پیداش نمی هرچی دلت می"
  ".میري می

جریانی از . در جاي خود چرخید؛ چیس گرز را باال برده بود. ریچارد حس کرد که چیزي پشت سرش حرکت کرد
  .را نگه داشت تا زمانی که چیس عقب رفتاسکارلت آتش . آتش از میان آن دو عبور کرد

  ".عجب دوستایی داري تو": اژدها غرولند کنان گفت

  ".شناسن اونا منو نمی. دارکن رال یه تور جادوگري روي من گذاشته"

  ".کشن خوب، اگه یکم دیگه پیششون بمونی، تو رو می"

. اند آمده هارا می ی که براي نجات او به دينه در صورت. ریچارد متوجه شد که آنها جعبه را با خود نخواهند داشت
  .کردند هر سه نفر در سکوت، او و اژدها را تماشا می. کردند آنها با آوردن جعبه به پیش رال خطر نمی

  ".تونن حرف تو رو بفهمن اسکارلت، یه چیزي بهشون بگو، ببین می"

ست، بلکه دوستتونه که با یه تور جادوگري این دارکن رال نی". تر شد سر اژدها حرکت کرده و به آن سه نزدیک
  "فهمه؟ هیچ کدوم از شما حرف منو می. مخفی شده

  .ریچارد که خشمگین شده بود به سمت زِد قدم برداشت. سه نفر ساکت باقی ماندند

یر اگه اینکارو بکنی، رال تو رو توي دنیاي زیرین گ. یابی نکن سنگ شبو مکان. زِد، لطفاً سعی کن حرفمو بفهمی"
  "!سعی کن بفهمی. ندازه می

آورد؛  او باید اول جعبه را به دست می. گفت را متوجه نشدند هیچ یک از سه نفر حتی یک کلمه از چیزهایی که می
. با اکراه، دوباره سوار بر اسکارلت شد. کرد گشت و از آنها در مقابل مردانی که رال فرستاده بود حمایت می بعد برمی

ریچارد به شدت . سه نفر را تحت نظر داشت و به عنوان هشدار کمی دود و شعله به بیرون دمید اژدها محتاطانه آن
  .آورد باید اول جعبه را به دست می. توانست خواست تا پیش کیالن بماند، اما نمی می

  ".باید بریم برادرمو پیدا کنیم. بهتره از اینجا بریم"

هاي او را محکم  ریچارد سیخ. ر تا عقب بایستند، به هوا پرواز کرداسکارلت با غرشی آتشین براي هشدار به سه نف
دارش دراز و  زد، گردن قرمز و سیخ در حالی که اژدها در آسمان باال رفته و در میان ابرهاي سفید بال می. نگه داشته بود
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به شدت . وانست آنها را ببیندکردند تا این که دیگر نت ریچارد سه دوستش را تماشا کرد که به او نگاه می. شد کشیده می
  .توانست لبخند کیالن را ببیند، فقط یک بار کرد که کاش می آرزو می. کرد احساس درماندگی می

  "حاال چی؟": اش پرسید اسکارلت از روي شانه

نباید پیدا . شهشادا با اون باید همراه با یه ارتشِ حدوداً هزار نفره یه جایی بین این جا و رنگ. باید برادرمو پیدا کنیم"
  ".کردنشون زیاد سخت باشه

این یه تور حتماً  ولی. تور روي منم تأثیر گذاشته، چون منم با تو هستمحتماً  تونستن حرفاي منو بفهمن؛ اونا نمی"
خواستن تو  اگه این سه نفر به خاطره یه تور جادوگري می. بینم براي آدما هست، نه اژدهاها، چون من دارم حقیقتو می

  ".تونم در برابر هزار نفر از تو محافظت کنم من نمی. کنن بکشن، مطمئناً دیگرانم این کارو میرو 

کنم تا مجبورش کنم حقیقتو  مایکل برادر منه، یه راهی پیدا می. کنم یه فکري براش می. باید سعی خودمو بکنم"
  ".ج دارمشدیداً به کمکش احتیا. اون داره با ارتش میاد که به من کمک کنه. ببینه

. تر قابل رؤیت بود، آنها در ارتفاع باال پرواز کردند تا سطح بیشتري از زمین را ببینند از آنجا که یک ارتش راحت
ریچارد تا به حال متوجه نشده بود که . داد هاي نرمی انجام می اي، چرخش اسکارلت در میان ابرهاي بی کران و پنبه

شدند، مانند  همانطور که تعدادي از ابرها کنار هم جمع می. این قدر بزرگ هستند ابرها وقتی از این نزدیکی دیده شوند،
اسکارلت مماس با سطح زیرین ابرها پرواز . هاي سفید رنگ باشی ها و دره انگیز از کوه آن بود که در دنیایی شگفت

کرد، سر اژدها در انتهاي گردنش  تر معلق بود عبور می کرد، گاهی از میان دسته ابري مرطوب که در ارتفاعی پایین می
شد حتی اسکارلت کوچک و  ي ابرها باعث می اندازه. شدند هایش نیز ناپدید می شد، نوك بال در میان سفیدي گم می

  .ناچیز به نظر برسد

کرد  کم آن قدر به پرواز کردن عادت می ریچارد کم. ها بدون این که اثري از یک ارتش ببینند جستجو کردند ساعت
ها تکیه داد و در حالی که مناظرِ  به عقب و به دوتا از سیخ. هاي اسکارلت را نگه دارد مجبور نبود در تمام مدت سیخکه 

کردند، ریچارد به این فکر کرد که چه  همانطور که پرواز می. کرد، اجازه داد تا بدنش استراحت کند زیر پا را نگاه می
زِد حتماً  داشت؛ مایکل باید جعبه را در دست می. ع به هویت خود متقاعد کندتواند انجام دهد تا مایکل را راج کاري می

باید . زِد آن را با جادو از رال مخفی کرده و گذاشته بود تا ارتش از آن محافظت کندحتماً  .جعبه را آنجا گذاشته بود
آورد، به اسکارلت  ست میبه محض این که جعبه را به د. یافت تا به مایکل نشان دهد که چه کسی است راهی می

  .آنجا جعبه از دست رال در امان بود. گفت تا آن را به غار خودش و در کنار تخمش ببرد می

توانست از اسکارلت بخواهد  شاید می. توانست به نزد کیالن برگردد و از او در مقابل افراد رال محافظت کند بعد می
  .ست افراد در امان بودآنجا کیالن از د. که کیالن را نیز به غار ببرد
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بعد ریچارد به وستلند . براي همیشه. بود در امان میحتماً  پس از آن کیالن. مرد سه روز و نیم دیگر و دارکن رال می
فکر هرگز ندیدن او باعث شد از درد . شد سر و کارش با کیالن تمام می. شد گشت و سر و کارش با جادو تمام می برمی

  .احساس ضعف کند

هنوز مسافت . توانست از این ارتفاع چیزها را ببیند او بهتر از ریچارد می. بعدازظهر، اسکارلت ارتش را پیدا کرداواخر 
ابتدا فقط ستونی کوچک از گرد و غبار دید؛ . زیادي فاصله داشتند و ریچارد مجبور بود مدتی خیره بماند تا بتواند ببیند

  .کنند ها را دید که در طول جاده حرکت می بعد صف

  "خواي چکار کنی؟ ت چیه؟ می خوب، نقشه": اسکارلت به سمت او گفت

  "کنی بتونی ما رو جلوتر از اونا فرود بیاري، بدون این که بذاري ما رو ببینن؟ فکر می"

تونم وسط اونا فرود بیام و اگه نخوام، اونا منو  می. من یه اژدهاي قرمزم". چشمی بزرگ و زرد رنگ به او اخم کرد
  "خواي چقدر بهشون نزدیک باشی؟ می. بینن نمی

 ".باید از دردسر دوري کنم. باید خودمو به مایکل برسونم، بدون این که افرادش منو ببینن. خوام منو ببینن نمی"
به زودي . بذار اونا بیان پیش ما. روي جلوتر از اونا فرود بیا ي دو سه ساعت پیاده به اندازه". اي فکر کرد ریچارد لحظه
  ".تونم خودمو به مایکل برسونم شه، اون وقت می هوا تاریک می

هاي روبروي ارتشِ درحال پیشروي، به  هایش را کشیده نگه داشت و در مسیري حلزونی به سمت تپه اسکارلت بال
جاده در پشت قسمتی برآمده از سطح زمین پایین آمد، پرواز کنان به قسمت باالي دره رفت، از دیدرس . پایین سر خورد

هاي قرمزِ روشنش، شفاف و  سیخ. اي به زمین نشست هاي بلند و قهوه ي بازِ کوچکی با علف دور ماند و در محوطه
  .ي او به پایین سر خورد ریچارد از روي شانه. کردند درخشان، در آفتاب عصرگاهی خودنمایی می

  "حاال چی؟".سر اژدها پیچی خورد و نزدیک آمد

تونم  بعد از این که شام خوردن، من می. هوا صبر کنم، تا وقتی که براي شب اردو بزننخوام تا تاریک شدن  می"
کنم تا متقاعدش کنم که من واقعاً کی  یه راهی پیدا می. یواشکی برم تو خیمه مایکل و تنهایی باهاش صحبت کنم

  ".هستم

تاب خورد و برگشت، سرش را خم  سرش دوباره. اژدها غرولندي کرد، نگاهی به آسمان انداخت و به جاده نگریست
  .کرد، یک چشم بزرگ زرد رنگ به او خیره شد

  ".اون باید گرم بشه. باید برگردم پیش تخمم. شه به زودي هوا تاریک می"
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موقع طلوع آفتاب . صبح برگرد دنبال من". ریچارد نفسی عمیق را بیرون داد و فکر کرد ".کنم، اسکارلت درك می"
  ".تظرت هستمتوي همین علفزار من

اگه ابر باشه، ". سرش دوباره پایین آمد ".شن ابرا دارن جمع می". اسکارلت نگاهش را باال برد و به آسمان نگریست
  ".تونم توشون پرواز کنم نمی

  "چرا؟"

  ".چون ابرا توي خودشون صخره دارن". هاي دماغش بلند شد اي از دود از سوراخ اسکارلت غرولندي کرد و کپه

  "صخره؟". خم کردریچارد ا

وقتی نتونی ببینی، . تونی ببینی کنن؛ مثل مه هستش، نمی ابرا یه چیزایی رو مخفی می". صبرانه جنبید دم اژدها بی
ممکنه که من قوي باشم، ولی خوردن به یه صخره، وقتی که دارم . ها ها و کوه کنی، مثل تپه با بعضی چیزا برخورد می

اگه باالشون به . تونم زیرشون پرواز کنم ي کافی باال باشه می اگه زیر ابرا به اندازه. نهکنم ممکنه گردنمو بشک پرواز می
اگه ابر . تونم تو رو پیدا کنم نمی. تونم زمینو ببینم تونم باالشون پرواز کنم، ولی اونوقت نمی ي کافی پایین باشه می اندازه

  "پیش اومد چی؟اي  بود و نتونستم تو رو پیدا کنم چی؟ یا اگه مشکل دیگه

اگه مشکلی پیش اومد، باید ". ي شمشیرش استراحت داد و به سمت جاده نگاه کرد ریچارد دستش را بر روي دسته
ریچارد به سختی آب  ".ي اصلی بمونم تا تو بتونی منو ببینی کنم توي جاده سعی می. م برگردم پیش سه تا دوست دیگه

کنم اسکارلت، اگه با  خواهش می. شم برگردم به قصر مردم مجبور می اگه همه چی خراب شد،". دهانش را قورت داد
  ".کنم نتونم جلوي رال رو بگیرم، باید تا سه روز دیگه توي قصر مردم باشم کاري که این جا می

  ".وقت زیادي نیست"

  ".دونم می"

  ".سه روز دیگه از فردا و دیگه با تو کاري ندارم"

  ".مینهمون ه معامله". ریچارد لبخندي زد

صبح . موفق باشی ریچارد سایفر. از ظاهر آسمون خوشم نمیاد". اسکارلت یک بار دیگر به باال خیره شد
  ".گردم برمی

ریچارد او را تماشا کرد که یک بار در ارتفاع پایین، باالي سرش دور زد و بعد . اژدها اندکی دوید و به هوا بلند شد
ي دیدن اسکارلت  خاطره. اي به ذهنش زد خاطره. ها از نظر پنهان شد ن تپهتر شد و در میا پرواز کنان کوچک و کوچک
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او اسکارلت را . اولین روزي بود که با کیالن مالقات کرده بود، درست بعد از این که تاك مار او را گزیده بود. از قبل
در این فکر بود که اسکارلت . ها ناپدید شده بود دیده بود که درست مثل اکنون باالي سرش پرواز کرده و در پشت تپه

  .کرده آن روز در وستلند چه می

اي در آن نزدیکی رفت، به سمت نوك آن  هاي بلند و خشک باز کرده و به سمت تپه ریچارد راهش را از میان علف
 شکافی که به. که پوشش گیاهی کمی داشت باال رفت، جایی که بتواند نزدیک شدن افراد از سمت غرب را تماشا کند

ي خشک  ها پیدا کرد، جاي خودش را در آن راحت کرد و مقداري گوشت و میوه خوبی مخفی شده بود را در میان علف
درحالی که به انتظار ارتش وستلند و برادرش . متوجه شد که حتی چند عدد سیب نیز برایش مانده است. شده بیرون آورد

تواند انجام دهد تا  م مدت به این فکر بود که چه کاري میدر تما. کرد، غذایش را بدون هیچ لذتی خورد تماشا می
  .مایکل را راجع به هویت خود متقاعد کند

اي رسم کند، ولی شک داشت  به این فکر کرد که سعی کند تا آن را بنویسد یا شاید حتی یک تصویر بکشد یا نقشه
داد، به احتمال زیاد کلمات نوشته شده را  میاگر تور دشمنی که اطرافش بود کلماتش را تغییر . که این روش عمل کند

کردند فکر کند، اما هیچ چیز خاصی در ذهنش  هایی که در زمان کودکی با هم می سعی کرد به بازي. داد نیز تغییر می
ریچارد به یاد آورد که مایکل فقط از این بسیار . کرد وقتی که کوچک بودند، مایکل چندان با او بازي نمی. شاخص نشد

رسید که کشیدن شمشیرش بر روي  ریچارد به نظرش نمی. بازي با هم بجنگند هاي اسباب برد که با شمشیر ت میلذ
  .برادرش تأثیر مورد نظر را داشته باشد

کردند، مایکل دوست داشت تا ریچارد  وقتی که باهم شمشیر بازي می. اکنون یادش آمد. ولی یک چیز وجود داشت
آورد؟ او معموالً دوست داشت که این کار  آیا مایکل این را به یاد می. ه او تعظیم نظامی کندبر روي یک زانو نشسته و ب

مایکل نام آن را تعظیمِ بازنده گذاشته . شد تا مایکل لبخند بزند انجام شود؛ این کار بیش از هر چیز دیگري باعث می
ي او  داد و ریچارد در آن زمان از لحاظ جثه، هم اندازه شد، مایکل آن تعظیم را انجام نمی وقتی که ریچارد برنده می. بود

کرد تا آن را  ولی مایکل معموالً ریچارد را وادار می. نبود و هرگز نتوانسته بود مایکل را وادار کند تا به او تعظیم کند
شاید مایکل این . بودها این قضیه برایش ناراحت کننده  ریچارد با این خاطره لبخندي زد، اگرچه در آن زمان. انجام دهد

  .ارزش امتحان کردن را داشت. آورد را به خاطره می

ها را شنید، صداي تق و توق اسباب و وسایل که به هم  قبل از فرارسیدن تاریکی، ریچارد صداي آمدن اسب
اه سوارکارِ حدود پنج. خوردند و صداي جیر جیر چرم، تلق تلوق برخورد فلز و صداي تعداد زیادي مرد در حال حرکت می

او مایکل را دید که با . ها لگد کوبیدند و گرد و غبار را به هوا فرستادند کامالً مسلح با سرعتی زیاد عبور کردند و به خاك
نشان هارتلند بر روي هر دوش و پرچمی زرد رنگ با . ها را تشخیص داد ریچارد یونیفرم. لباسی سفید در رأس آنها بود
اش بسته  هر مرد یک شمشیر کوتاه بر روي شانه. ت کاج و دو شمشیر ضربدري در زیر آنشبهی آبی رنگ از یک درخ

زره زنجیرباف آنها که به نام تورِ نبرد . اي کوتاه در دست داشت بود، تبري جنگی به کمربند پهنش آویز بود و نیزه
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اینها سربازان معمولیِ وستلند . کرد هایی از درخشش خورشید را در میان گرد و غبار منعکس می معروف بود، جرقه
  .نبودند؛ اینها محافظان شخصی مایکل بودند

تر از آن حرکت  ها سریع این اسب. ي آنها را با هم دیده بود، سواره نظام و سربازان پیاده ارتش کجا بود؟ از هوا همه
ر آنها ایستاد و به باالي جاده نگاه کرد تا ریچارد بعد از عبو. کردند که سربازان پیاده بتوانند با رژه رفتن به آنها برسند می

  .هیچ کس دیگري نیامد. آمدند یا نه ببیند آیا سربازان دیگر نیز به دنبال می

زِد، چیس و کیالن . تواند داشته باشد، اما وقتی که به ذهنش رسید آرام شد ابتدا نگران بود که این چه معنایی می
مایکل احتماالً نتوانسته بیشتر از . روند هارا می بودند که به دنبال ریچارد به دي جعبه را نزد مایکل گذاشته و به او گفته

توانستند با سرعت مورد نیاز براي رسیدنِ به موقع  سربازان پیاده نمی. آمده این صبر کند و خودش براي کمک کردن می
وتر از دیگران حرکت کرده و باقی به کاخ مردم حرکت کنند، بنابراین مایکل محافظین شخصی خود را برداشته و جل

  .ارتش را رها کرده بود تا هر وقت که توانستند خود را برسانند

پنجاه مرد، حتی محافظان شخصی مایکل با تمام قدرت و سرسختی که داشتند، اگر به نیرویی نسبتاً بزرگ از افراد 
کرد که مایکل احساساتش را بر عقلش مقدم  می ریچارد فکر. آمدند خوردند، بازهم تعداد زیادي به حساب نمی رال برمی

  .کرده

. آنها به سرعت رانده بودند و دیروقت توقف کرده بودند. ریچارد تا مدتی زیاد پس از تاریک شدن هوا به آنان نرسید
زمان بیش از آنکه ریچارد انتظار داشت از او جلوتر رفته بودند و هنگامی که او به اردوگاهشان رسید، مدت زیادي از 

هاي سفري خود  بعضی از افراد در رختخواب. ها رسیدگی شده بود و براي شب بسته شده بودند به اسب. شام گذشته بود
بانی گماشته شده بودند و در تاریکی به سختی قابل رؤیت بودند، ولی ریچارد  یی براي دیده  ها نگهبان. خوابیده بودند

دانست که کجا انتظار  کرد، می هاي کوچک اردوگاه را تماشا می کرد و آتش میاي به پایین نگاه  درحالی که از نوك تپه
  .آنها را داشته باشد

. ي خزید  ها به آرامی از تپه پایین آمد و با سکوت در میان نگهبان. ابرها ماه را مخفی کرده بودند. شبی تاریک بود
دانست که نگهبانان کجا هستند و آنها انتظار  ؛ میاین کار براي او آسان بود. ي تخصص خودش بود ریچارد در محدوده

کردند و وقتی  کرد که اطراف را تماشا می آنها را تماشا می. نداشتند که او در میان خودشان مخفیانه حرکت کند
ي نگهبانان رسیده بود، راهش را به سمت  هنگامی که به میان حلقه. دزدید آمد، سرش را می نگاهشان به سمت او می

اگر او . ي مایکل جایی جدا و دور از افراد برپا شده بود مایکل کار را برایش آسان کرده بود؛ خیمه. گاه ادامه داداردو
. یی اطراف خیمه بودند  ها با این حال هنوز نگهبان. شد تر می داد، کار بسیار سخت اش را در میان افراد قرار می خیمه

نقاط ضعفشان را بررسی کرد، تا این که جایی که باید از میان آنها عبور ریچارد براي مدتی آنها را تحت نظر گرفت، 
در    ها نگهبان. ها ایجاد شده بود اي که به خاطره نور آتش ي خیمه قرار داشت، سایه در قسمتی که سایه. کرد را یافت می

  .توانستند در قسمت سایه چیزي را ببینند ماندند، چرا که نمی نور باقی می
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حرکت و ساکت نزدیک به  ر میان سیاهی به آرامی حرکت کرد تا به خیمه رسید و روي زمین نشسته و بیریچارد د
. است یا نه  مدتی طوالنی گوش داد تا تصمیم بگیرد که آیا کسی به همراه مایکل درون خیمه. سطح زمین باقی ماند

با . ا صداي فرد دیگري را درون خیمه نشنیدسوخت، ام شدند و چراغی که می صداي کاغذهایی را شنید که جابه جا می
پهلوي چپ . ي چاقویش ایجاد کرد، فقط آن قدر که بتواند از داخلش نگاه کند احتیاط، شکافی بسیار کوچک به وسیله

سرش با آن موهاي پریشان و بلند در . کند هایی را نگاه می مایکل را دید که در کنار میز تاشوي کوچکی نشسته و کاغذ
رسید که بر روي کاغذها خطوط متن نوشته شده باشد و تا جایی که  به نظر نمی. دستش قرار گرفته بودکف یک 
  .احتماالً نقشه بودند. توانست ببیند کاغذها بزرگ بودند ریچارد می

ه داد، قبل از این ک افتاد و تعظیمش را انجام می ایستاد، روي یک زانو می رفت، تمام قد می او باید به داخل می
خواب سفري قرار  داخل خیمه، درست زیر جایی که ریچارد بود، یک تخت. مایکل فرصت نماید تا اعالم خطر کند

ریچارد طناب را محکم نگه داشت تا برزنت . این همان چیزي بود که او براي مخفی کردن ورودش نیاز داشت. داشت
ي  خواب قرار داشت به سمت پایین برش زد، بعد لبه ختبه ناگاه به عقب نپرد و دوخت برزنت را تقریباًدر جایی که ت

  .برزنت را کمی کنار زده و با احتیاط به زیر برزنت و پشت تخت غلطید

. وقتی که مایکل با شنیدن صدایی رویش را برگرداند، ریچارد در مقابل میز کوچک و در مقابل برادرش ایستاد
ي او حرکت  سر مایکل به سرعت به سمت چهره. به صورت داشتي برادر بزرگترش لبخندي  ریچارد از دیدن دوباره

خواست تعظیم را انجام  درست همان لحظه که ریچارد می. به سرعت روي پا ایستاد. هاي نرمش پرید رنگ از گونه. کرد
  .دهد مایکل صحبت کرد

ي ما  همه. بینمت میخوشحالم که دوباره .....خیلی....کنی؟ خیلی اینجا چکار می.....چطوري تو.....ریچارد"
  ".نگران شده بودیم.....حسابی

  .لبخند ریچارد پژمرده شد

گذارند، او را به شکل  وقتی که تور دشمن بر روي او قرار داده شده بود، رال گفته بود کسانی که به رال احترام می
  .واقعیش خواهند دید

  .مایکل او را به شکل واقعیش دیده بود

ي یک مورد سیت  مایکل کسی بود که گذاشته بود تا او به وسیله. یانت کرده بودمایکل کسی بود که به او خ
مایکل کسی بود که همه . داد مایکل کسی بود که کیالن و زِد را به دارکن رال تحویل می. دستگیر شده و شکنجه شود
  .درون ریچارد مانند یخ شد. داد را به دارکن رال تحویل می

  "جعبه کجاست؟". ز یک نجوا به زبان آوردریچارد نتوانست چیزي بیش ا
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خیلی وقته . باهم کلی صحبت داریم. بذار بگم یه مقدار شام برات بیارن. به نظر میاد گرسنه باشی، ریچارد.... آااا"
  ".ندیدمت

رد با تأکید به خود یادآوري ک. ریچارد دستش را از شمشیر دور نگه داشت، از ترس این که مبادا از آن استفاده کند
اي داشت  او وظیفه. او ریچارد نبود؛ او جستجوگر بود. که او جستجوگر است و این تنها چیزي بود که فعالً اهمیت داشت

توانست به خودش اجازه دهد که برادر  نمی. توانست به خودش اجازه دهد که ریچارد باشد نمی. داد که باید انجام می
  .تر موضوعاتی بسیار مهم. اشتندتري وجود د اکنون موضوعات مهم. مایکل باشد

  "جعبه کجاست؟"

ولی ....خواست بدتش به من اون می....زِد دربارش بهم گفت....خوب....جعبه". چشمان مایکل به اطراف چرخیدند
تاي اونا دنبال تو راه  هارا گفت و هر سه ي یه جور سنگ توي دي ي پیدا کردن تو به وسیله بعدش یه چیزي درباره

کردم، بنابراین  خوام بیام تا برادرمو نجات بدم، ولی باید افرادو جمع و جور و آماده می شون گفتم که منم میبه. افتادن
  ".جعبه دست اونه. زِد جعبه رو نگه داشت. اونا جلوتر از من راه افتادن

  .دارکن رال حقیقت را گفته بود. ي سوم را داشت دانست؛ دارکن رال جعبه ریچارد اکنون می

تنها چیزي که اکنون اهمیت . گر احساساتش را سرکوب کرد و ارزیابی سریعی از موقعیت به عمل آوردجستجو
کشید؛ کیالن  داد، کیالن کسی بود که زجر می اگر ریچارد اکنون سرش را از دست می. داشت، رسیدن به کیالن بود

تصویري ذهنی از دسته موي دنا تمرکز  خود را در حالی یافت که بر روي. گرفت کسی بود که زیر یک آگیل قرار می
او . به خودش گفت هر چیزي که براي منحرف کردن ذهنش مؤثر باشد. به خودش اجازه داد تا این کار را بکند. کند می
حتی . توانست ریسک کند که به دست آن مردانی که بیرون خیمه بودند دستگیر شود توانست مایکل را بکشد، نمی نمی
  .انداخت داند؛ این کار هیچ حاصلی نداشت و دیگران را به خطر می رد تا مایکل بفهمد که او چه میتوانست بگذا نمی

  ".خوب، تا وقتی که جاي جعبه امنه، تنها چیزي که مهمه همینه". نفسی عمیق کشید و به زور لبخندي زد

ریچارد، تو حالت خوبه؟ به ". مقداري از رنگ پریده به صورت مایکل بازگشت و با خود لبخندي را به همراه آورد
  ".دردسر تحمل کردي..... به نظر میاد که یه عالمه. فرق کردي.....نظر میاد

مایکل با احتیاط به صندلی خود . خواب نشست ریچارد روي تخت ".بیشتر از اونی که هرگز بتونی بفهمی، مایکل"
و کمربندي طالیی به کمرش بسته بود، بسیار  درحالی که شلوار و پیراهن سفید پف دارش را به تن داشت. بازگشت

. کرده هایی شد که برادرش به آنها نگاه می ریچارد متوجه نقشه. رسید شبیه یکی از زیر دستان دارکن رال به نظر می
هارا بودم،  همون طوري که زِد بهت گفته بود من توي دي". هایی از وستلند براي دارکن رال نقشه. هایی از وستلند نقشه

من باید برم بقیه رو هم بیارم، قبل از این که . تا جایی که ممکنه دور بشیم. هارا دور بشیم باید از دي. ولی فرار کردم
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ممنونم . تونی افرادتو برگردونی، ارتشو برگردونی و از وستلند محافظت کنی تو حاال می. برن اون جا و دنبال من بگردن
  ".مایکل که اومدي کمک من

  "خواستی دیگه چکار کنم؟ می. تو برادر من هستی". تر شد ش وسیعلبخند برادر

به نوعی این وضعیت حتی از . سوخت، ریچارد به زور لبخند گرمی زد درحالی که درد خیانت با حرارت درونش می
زندگیشان را با  او با مایکل بزرگ شده بود؛ آنها برادر بودند و قسمت زیادي از. کرد بدتر بود آنکه کیالن به او خیانت می

کرد و بدون هیچ قید و شرطی به او  کرد، همیشه او را حمایت می او همیشه مایکل را تحسین می. هم سهیم بودند
  .کرد ها راجع به برادرش خودستایی می آمد که نزد دیگر پسر بچه یادش می. ورزید عشق می

  ".همین اآلن. باید راه بیفتم. مایکل، من یه اسب الزم دارم"

خوام دوباره از  حاال که دوباره پیش هم برگشتیم، نمی". تر شد لبخندش وسیع ".من و افرادم. ي ما با تو میایم مهه"
  ".جلوي چشمم دور بشی

شناسی، من عادت دارم توي جنگال تنها  تو که منو می". صدایش را آرام کرد "!نه". ریچارد به روي پاهایش پرید
  ".من اآلن وقتشو ندارم. کنید شماها فقط سرعت منو کند می. هرچیزي بلدماین کاریه که من بهتر از . باشم

  "....ما باهم. این حرفا حالیم نمیشه". مایکل ایستاد، چشمانش به سمت ورودي خیمه حرکت کرد

خواهش . ي تو هستش، نه این که مراقب برادر کوچولوت باشی این اولین وظیفه. تو کنسول اول وستلند هستی. نه"
  ".من چیزیم نمیشه. نم مایکل، ارتشو برگردون به وستلندک می

هارا تا کمک تو  البته که ما فقط داشتیم میومدیم دي. خیلی خوب، فکر کنم حق با تو باشه". اش را مالید مایکل چانه
  "....بکنیم، و حاال که تو جات امنه

  ".تو برگرد به کارت برس. دارم من خودم یه اسب برمی. ممنونم که اومدي براي کمک من، مایکل"

باید خیلی وقت پیش این . دانست او باید می. ترین فردیست که تابه حال زندگی کرده کرد که احمق ریچارد حس می
اگر هیچ . آن سخنرانی که مایکل در رابطه با این کرده بود که آتش دشمن مردم است را به یاد آورد. شد را متوجه می

کیالن سعی کرده بود همان شب اول به او هشدار . شد اید از همان سخنرانی متوجه میچیز دیگري هم نبود، حداقل ب
داد به  فقط کاش به جاي این که به قلبش گوش می. شک کیالن به این که مایکل طرفدار رال باشد درست بود. دهد

  .حرف عقلش عمل کرده بود

ترینِ مردم  ریچارد احمق. کنند که بخواهند باور کنند مردم احمق هستند، آنها چیزي را باور می: قانون اول جادوگري
  .بیش از آن از دست خود عصبانی بود که بخواهد از مایکل عصبانی باشد. بود
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اي برایش باقی  اکنون هیچ گزینه. رویگردانیِ او از دیدن حقیقت، حاال قرار بود به بهاي همه چیزش تمام شود
  .او مستحق مرگ بود. نمانده بود

با چشمانی مرطوب که بر روي چشمان مایکل قفل شده بود، به آرامی بر روي یک زانو افتاد و تعظیم بازنده ریچارد 
  .را انجام داد

گذره، برادر  خیلی وقت از اون موقع می. تو هنوز یادت میاد". مایکل دستانش را روي کمرش گذاشت و لبخند زد
  ".کوچولو

. ی چیزا هیچ وقت عوض نمیشن؛ من همیشه تو رو دوست داشتمبعض. گذره خیلی هم نمی". ریچارد بلند شد
  ".خداحافظ مایکل

دانست که مجبور است با خشم شمشیر این کار را  می. اي دوباره به این فکر کرد که برادرش را بکشد ریچارد لحظه
خودش شاید، ولی به خاطره  به خاطره. توانست خود را وادار کند تا مایکل را ببخشد و تیغه را سفید کند بکند؛ هرگز نمی

ي کمک کردن به کیالن اهمیت نداشت؛  کشتن مایکل به اندازه. کاري که مایکل با کیالن و زِد انجام داده بود، هرگز
مایکل پشت . از ورودي خیمه خارج شد. توانست فقط براي تسکین دادن حماقت خودش این ریسک را بپذیرد نمی

  .سرش آمد

  "....من هنوز مطمئن نیستم. اي هست که باید دربارش بحث بشه چیزاي دیگه. بخورحداقل بمون و یه چیزي "

. شد کم ایجاد می مهی رقیق کم. ریچارد به عقب چرخید و به برادرش که در مقابل خیمه ایستاده بود نگاه کرد
فقط منتظر بود تا بتواند به ي رفتن دهد؛ او  ي مایکل تشخیص داد که او قصد ندارد به ریچارد اجازه ریچارد از نوع چهره

  .افرادش رسیده و از آنها کمک بگیرد

  ".من باید برم. کنم به روش من این کارو انجام بده مایکل، خواهش می"

  ".خوام برادرم براي امنیت خودش پیش ما بمونه می". صدا زد   ها مایکل به سمت نگهبان "هی شماها،"

به    ها نگهبان. ها جستی زد و به میان تاریکی شب پرید رد از روي بوتهریچا. سه نگهبان به سمت آنها حرکت کردند
خواست مجبور شود که آنها را  ریچارد دلش نمی. ها جنگلبان نبودند، آنها سرباز بودند این. شکلی ناشیانه به دنبالش آمدند
و در همین حال اردوگاه از صداي ریچارد از میان تاریکی به نرمی و آرامی حرکت کرد . بکشد؛ آنها اهل وستلند بودند
گفت تا جلوي او را بگیرند  صداي مایکل را شنید که با فریاد به آنها می. شدند زنده شد دستوراتی که با فریاد داده می

  .خواست خودش شخصاً ریچارد را تحویل دارکن رال بدهد البته که او را نکشند؛ مایکل می. ولی او را نکشند
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تمام . نفوذ کرد   ها ها رساند و مخفیانه از میان نگهبان وگاه، آن را دور زد و خود را به اسبریچارد از اطرف ارد
. هاي دیگر ضربه زد فریاد کشید و با دست و پا به اسب. هاي بدون زین شد ها را برید و بعد سوار یکی از اسب طناب
  .هایش را به اسبش کوبید ریچارد پاشنه. نددوید ها به هر سمتی می مردها و اسب. ها وحشتزده از جا پریدند اسب

دواند،  درحالی که اسبش را در میان تاریکی می. شدند صداهاي عصبانی و خشمگین در پشت سرش محو می
  .ها خیس بود صورتش از مه و اشک
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  فصل چهل و هفتم

  

ابرها در طی شب جمع شده بودند . زِد در نور سحرگاه، بیدار دراز کشیده بود و ذهنش مملو از افکار نگران کننده بود
کیالن در کنارش رو به او و نزدیک به او دراز . رسید که آنها سفري خیس در پیش رو خواهند داشت و به نظر می

  .چیس جایی در آن اطراف در حال نگهبانی بود. کشید کشیده بود و در خوابی عمیق به آرامی نفس می

اي،  کرد که به گونه او فکر می. مانند یک برگ در باد. کرد اس درماندگی میپاشید و زِد احس دنیا داشت از هم فرو می
با . توانست بر روي حوادث کنترلی داشته باشد با توجه به این که یک جادوگر بود، آن هم بعد از این همه سال، باید می
شدند، در  کشیدند و کشته می کرد که رنج می این حال به سختی چیزي بیش از یک تماشاچی بود، دیگران را نظاره می

توانستند تفاوتی در امور ایجاد کنند را راهنمایی و هدایت کند تا کاري که  کرد تا کسانی که می حالی که او سعی می
  .الزم است را انجام دهند

ري هارا برود، و با این حال چه کار دیگ دانست که نباید به دي ي اول، خیلی خوب می به عنوان یک جادوگرِ رتبه
ظرف سه روز، اولین روز . رفت ترین شانسی براي نجات ریچارد وجود داشت باید می توانست انجام دهد؟ اگر کوچک می

کردند،  اگر آنها ریچارد را از آنجا خارج نمی. دارکن رال فقط دو جعبه را داشت؛ او قرار بود بمیرد. رسید زمستان فرا می
  .کشت دارکن رال ابتدا او را می

آن . توانست آن را درك کند کرد نمی هر چه سعی می. به برخوردشان با دارکن رال در روز گذشته فکر کرددوباره 
رال به وضوح عصبانی بود تا جعبه را پیدا کند، به قدري عصبانی بود که . برخورد در حد غایی خود عجیب و غریب بود
به قتل رسانده بود، کسی که رال به دنبالش جادوگري که پدرش را . وقتی فرصت آن را داشت او را نکشته بود

  .طلبید ولی رفتار دیگر او عقل را به مبارزه می. گشت، و حاال وقتی که او را پیدا کرده بود، هیچ کاري نکرده بود می

ب چرا باید دارکن رال، اربا. ظاهر او که شمشیر ریچارد را به خود بسته بود باعث شده بود زِد از سرمایی درونی بلرزد
جادوي هر دو دنیا، شمشیر حقیقت را به خود ببندد؟ یا این نکته که، رال چه بالیی سر ریچارد آورده بود که شمشیر را 

  از او بگیرد؟

زِد هرگز در . ترین رفتار او وقتی بود که شمشیر را به سمت کیالن گرفته بود ترین و گیج کننده نگران کننده
کسانی که داراي . استفاده از درد جادوگري بر روي رال احمقانه بود. ده بودزندگیش این قدر احساس درماندگی نکر

ولی او چه کار . توانند این تماس را نیز تحمل کنند اند می موهبت هستند، و کسانی که از آزمون درد زنده بیرون آمده
ه برایش دردناك بود، بدترین توانست انجام دهد؟ این که ببیند دارکن رال شمشیر حقیقت را بر گلوي کیالن گذاشت می

ي بعدي، قبل از این که زِد فرصت  اي مطمئن بود که رال کیالن را خواهد کشت، و بعد در لحظه براي لحظه. نوعِ درد
توانست انجام دهد، در چشمان رال اشک جمع  انجام هر کاري را داشته باشد، با وجود تمام بیهودگی کارهایی که او می
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خواسته تا کیالن یا هر کدام از آنها را بکشد، چرا باید به خود  اگر دارکن رال می. غالف کرده بود شده بود و شمشیر را
چرا باید رال . توانست هر کدام از آنها را با یک بشکن زدن بکشد داد تا از شمشیر استفاده کند؟ او می زحمت می

  خواست تا از شمشیر استفاده کند؟ و بعد از آن چرا توقف کرد؟ می

وقتی که زِد این را دیده بود، تقریباًاز پوست . ي شمشیر را سفید رنگ کرده بود اگرچه بدتر از همه این بود که او تیغه
با اخطاري . کند ي کسی صحبت کرده بودند که شمشیر حقیقت را سفید می ها درباره پیشگویی. خود بیرون پریده بود

این . شد تا اعماق وجودش را ترس فرا بگیرد دارکن رال باشد باعث میاین که این فرد . بسیار شدید صحبت کرده بودند
که ممکن بود ریچارد کسی باشد که شمشیر را سفید کند، خودش وحشت زیادي را آورده بود، ولی این که رال بخواهد 

  ....این فرد باشد

ي  اگر حجاب به وسیله. ي زیرینها آن را نامیده بودند، حجاب بین دنیاي زندگی و دنیا حجاب، آن طور که پیشگویی
ها از پیش خبر داده بودند که فقط کسی که شمشیر حقیقت  شد، پیشگویی جادوي اوردن و از طریق یک مأمور پاره می

  .شد اگر او این کار را انجام ندهد، دنیاي زیرین در دنیاي زندگان آزاد می. تواند آن را ترمیم کند را سفید رنگ کرده می

توانست به این معنا باشد که دارکن رال  می. معنایی وحشتناك داشت که زِد را شدیداً نگران کرده بود ي مأمور کلمه
این که او توانسته بود بر جادوي کاهشی، . مأموري از دنیاي زیرین. کرد، بلکه یک مأمور بود به تنهایی عمل نمی

هم چنین به این معنا بود که حتی اگر . یک مأمور استجادوي دنیاي زیرین، سلطه یابد نشانی تلویحی بر این بود که او 
زِد سعی کرد تا به معناي این . کرد شد، جادوي اوردن باز هم حجاب را پاره می خورد و کشته می رال شکست می

براي او بهتر بود . شد گلویش خشک و سفت شود فکر این که دنیاي زیرین آزاد شود باعث می. ها فکر نکند پیشگویی
  .براي همه بهتر بود که قبل از آن مرده باشند. از این حادثه مرده باشد که قبل

گیر از نسل آنهایی که به  آخرین اعتراف. گیر مادر اعتراف. زِد به پهلو غلت زد و کیالن را که خواب بود تماشا کرد
آمد چون وقتی رال  درد میقلبش به . آمد قلب زِد براي رنج او به درد می. ي جادوگران قدیمی ساخته شده بود وسیله

آمد به خاطر احساسی که کیالن نسبت به  به درد می. شمشیر را بر گلوي او نگه داشته بود، قادر نبود به او کمک کند
  .توانست به کیالن بگوید ریچارد داشت و به خاطر چیزي که زِد نمی

  .ان نبودهیچ وقت چیزي آس. هر کسی به جز ریچارد. کاش فقط این فرد ریچارد نبود

زِد با . تر از آن بود که چیس بازنگشته باشد هواي بیرون روشن. چیزي درست نبود. زِد با عجله در جایش نشست
  .گذاشتن انگشتی روي پیشانی کیالن، او را کامالً بیدار و هشیار کرد

  "چی شده؟": زمزمه کنان پرسید. ي خود منعکس کرد کیالن نگرانی زِد را در چهره

  ".گشت چیس برنگشته و باید برمی". ت نشست و وجود زندگی در اطرافش را احساس کردحرک زِد بی
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. خوب، شاید دلیل خوبی وجود داره". زِد ابرویی باال انداخت ".شاید خوابش برده". کیالن نگاهی به اطراف انداخت
  ".شاید چیز خاصی نباشه

  ".اسبامون رفتن"

  "تونی احساس کنی که اون کجاست؟ می". کرد کیالن روي پاهایش بلند شد و چاقویش را چک

ي دنیاي زیرین لمس  کسایی که به وسیله. اي این اطراف هستن کساي دیگه". اختیار تکانی به خود خورد زِد بی
  ".شدن

به محض این که بلند شد، چیس که هل داده شده بود، سکندري خورد و با صورت درون . زِد روي پاهایش پرید
چیس در میان خاك . مقدار زیادي خون. ستانش محکم از پشت بسته شده بودند و روي بدنش خون بودد. اردوگاه افتاد

اختیار  کرد بی ي آنان حس می از چیزي که از ناحیه. چهار مرد. زِد حضور مردان اطرافشان را حس کرد. اي کرد ناله
  .تکانی خورد

هایی راست  موهاي بلوند و کوتاهش مانند میخ. مرد درشت هیکلی که چیس را هل داده بود قدم به جلو گذاشت
اي را به اندام جادوگر  چشمان سرد و لبخندش لرزه. ایستاده بودند و دسته مویی سیاه در میان موهایش وجود داشت

  .فرستاد

  ".دمین نَس": با لحنی تهدید کننده گفت. خیز بود کیالن به حالت نیم

لبخند  ".گیر ي من شنیدي مادر اعتراف پس قبالً درباره. اوه". دمرد انگشت شصتش را درون کمربندش قالب کر
بعداً . تا از بهترین افراد منو کشته این دوستتون که اینجاست پنج. ي تو شنیدم منم قطعاً درباره". تر شد اش وسیع شریرانه

  ".کنیم لذت ببره خواد از دیدن کاري که با تو می دلم می. کنم، بعد از جشنی که این جا داریم اعدامش می

کیالن به اطراف نگاه کرد و در همان زمان سه مرد دیگر، نه به بزرگی دمین نَس ولی بزرگتر از چیس، از میان 
هرکدام از مردها داراي موهایی . آنها محاصره شده بودند، ولی براي یک جادوگر این مشکلی نبود. درختان بیرون آمدند

به وضوح چیس براي آنها . بر خالف سرماي موجود در هوا پوشیده از عرق بودند بلوند و هیکلی به شدت عضالنی بود و
  .هایشان را کنار گذاشته بودند؛ آنها هیچ ترسی از بابت کنترل اوضاع نداشتند فعالً اسلحه. دردسر ایجاد کرده بود

شد تا چهار جفت  باعث می نور سپیده دم. هایشان او را آتشی کرد لبخند. اعتماد به نفس آنها زِد را خشمگین کرد
  .چشمان آبی بیش از پیش نافذ به نظر برسند
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هاي چهارنفره چه کاري  دانست که گروه دانست که این یک گروه چهارنفره بود، و خیلی خوب می زِد خیلی خوب می
که او  امکان نداشت. از دانستن این مطلب خونش به جوش آمد. دانست خیلی خوب می. کردند گیرها می با اعتراف

  .نه تا زمانی که او زنده بود. بگذارد تا این اتفاق براي کیالن بیفتد

  .دمین نَس و کیالن به یکدیگر خیره شده بودند

  "ریچارد کجاست؟ رال چه بالیی سرش آورده؟": کیالن پرسید

  "کی؟"

  ".جستجوگر". هایش را به هم سایید کیالن دندان

  ".نه به تو. اب رال و من ربط دارهخوب، این دیگه به ارب". دمین لبخندي زد

  ".بگو". کیالن با نگاهی خشمگین خیره شد

قراره که براي افراد . گیر تري داري که اآلن بابتشون نگران باشی، اعتراف تو چیزاي مهم". تر شد لبخند دمین وسیع
کنی که اونا حسابی داري و کاري ب خوام ذهنتو روي همین مسأله نگه می. من اوقات خیلی خوشی رو فراهم کنی

  ".جستجوگر به تو ربطی نداره. بهشون خوش بگذره

دستانش را باال . زِد تصمیم گرفت که وقت آن است تا این ماجرا را متوقف کند، قبل از این که اتفاق بیشتري بیفتد
صداي ترق بلندي از یک  اردوگاه همراه با. توانست ترتیب دهد را آزاد کرد اي که می آورد و قدرتمندترین تورِ فلج کننده

نور سبز با صداي . نور سبز رنگ که همزمان به چهار جهت و به سمت هر یک از مردان چشم آبی درخشید روشن شد
  .تاپ بلندي به هریک از مردها برخورد کرد

  .قبل از این که جادوگر فرصتی براي عکس العمل داشته باشد، اوضاع به شدت بهم ریخت

خیلی دیر زِد فهمید که آنها با . هاي سبز به مردها خورده بود، دوباره از آنها منعکس شدبه همان سرعتی که نور
همزمان از چهار جهت . شدند نوعی طلسم، نوعی طلسم از دنیاي زیرین که او قادر به دیدنش نبوده، محافظت می

درمانده شده . سنگ خشک شده بودمانند یک . حرکت کرد تورِ خودش او را در جا بی. نورهاي سبز به او برخورد کردند
  .توانست تکانی بخورد کرد نمی هر چه تالش می. بود

  "مشکلی پیش اومده پیرمرد؟". دمین نَس انگشت شصتش را از کمربندش بیرون آورد

زِد در . ي صاف دمین گذاشت کیالن با ظاهري خشمگین بر چهره، بازویش را دراز کرد و دستش را بر روي سینه
  .شدن قدرت کیالن خود را منقبض کرد، در انتظار رعد بدون صدا انتظار آزاد
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  .چیزي نیامد

  .آمده ي کیالن فهمید که باید می زده بر چهره از نگاه شگفت

  .دمین نَس مشتش را پایین آورد و بازوي کیالن را شکست

باال آمد و با آن به طرف در حالی که چاقویش در دستش بود دوباره . کیالن با فریادي از درد روي زانوانش افتاد
کیالن چاقو را باال آورده و . دمین با مشتش موهاي او را گرفت و او را دور نگه داشت. مردي که روبرویش بود ضربه زد

. دمین چاقو را بیرون کشید و با پیچ دادن، آن را از دست کیالن خارج کرد. در بازویی که او را نگه داشته بود فرو کرد
ي موهایش نگه داشته بود، چند بار به  درحالی که او را به وسیله. ي درختی فرو رفت کرده و چاقو در تنهچاقو را پرتاب 

سه مرد . زد کشید و جیغ می زد و پنجه می خندید، کیالن به او لگد می همانطور که دمین به آرامی می. صورتش سیلی زد
  .تر کردند دیگر حلقه را تنگ

ولی الزم نیست نگران باشی، این رفقامون که . انه تو از مدل دلخواه من نیستیتأسفمگیر،  م مادر اعترافمتأسف"
پوزخندي  "اگرچه سعی کن باسنتو تکون بدي،. شن تا این افتخار نصیبشون بشه اینجا هستن خیلی هم خوشحال می

  ".برم از این مقدارش لذت می". زد

کردند، به  دادند و پرتاب می آنها او را بین خودشان هل می .دمین او را با موهایش به سمت سه نفر دیگر پرتاب کرد
رفت که  چرخاندند تا این که کیالن آن قدر سرش گیج می زدند، او را تقریباًدور خودش می زدند، مشت می او سیلی می

گربه اسیر ي سه  به مانند موشی که به وسیله. افتاد توانست بایستد و از میان یک جفت دست به دستانی دیگر می نمی
داد ولی  کیالن مشتش را به سمت آنها تاب می. موهایش روي صورتش ریخته بود. شده باشد درمانده و بیچاره بود

  .شد شان بیشتر می مردها با این کار خنده. اي بزند تر از آن بود که بتواند ضربه گیج

یک . لرزید نش افتاد و از درد به خود میکیالن دوال شد، روي زانوا. یکی از آنان مشتش را محکم به شکم او کوبید
آنها وحشیانه او را به عقب و جلو . هاي جلوي پیراهنش را پاره کرد نفر سوم دکمه. مرد دیگر او را با موهایش بلند کرد

ش ا وقتی که پیراهن از روي بازوي شکسته. آوردند دادند و با هر پرتابی آن را درمی کردند، پیراهنش را جر می پرتاب می
  .بیرون آمد، کیالن از درد جیغ کشید

  .توانست با وجود خشمی که درونش متالطم بود به خود بلرزد زِد حتی نمی

خاطرات دردناك دیدن این . اش را از این صدا ببندد توانست چشمانش را از این صحنه ببندد، شنوایی حتی نمی
از درد آن خاطرات . کردند داد منطبق می نون رخ میها در قبل، خودشان را بر روي واقعیت اتفاقاتی که اک صحنه
حاضر بود جانش را بدهد تا . توانست نفس بکشد افتاد نمی از درد چیزي که اکنون اتفاق می. توانست نفس بکشد نمی

ه دانست ک ولی می. کرد جنگید؛ این کار فقط اوضاع را بدتر می کرد که کیالن با آنها نمی آرزو می. خودش را آزاد کند
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دانست چیزي که کیالن داشت کفایت  و زِد می. جنگیدند با هر آن چه داشتند می. جنگیدند گیرها همیشه می اعتراف
  .کرد نمی

زِد از زندان بدنش، گویی به سنگی تبدیل شده باشد، با هر آن چه که داشت، هر طلسم، هر حقه و هر قدرتی که در 
هایش به پایین سرازیر  کرد که از گونه ها را حس می اشک. اینها کافی نبود .کرد اش مبارزه می اختیار داشت با درماندگی

  .بودند

اش به میان دستان قدرتمند دو مرد دیگر انداخت، کیالن جیغ  وقتی یکی از مردان، کیالن را با بازوي شکسته
داد، چرخید و درحالی که دو  شدند را نشان می هایی که به هم ساییده می هایی که از هم باز شده و دندان با لب. کشید

مرد سوم کمربند او را باز کرده و قسمت پایین لباسش را پاره . مرد او را از بازو و موهایش گرفته بودند به آنها لگد زد
مرد همانطور که محکم شلوار او را پایین کشیده و کامالً از . کیالن به او تف انداخت و با جیغ به او دشنام داد. کرد

دو مرد دیگر با نگه داشتن کیالن دستشان کامالً بند بود؛ کیالن تقریباًبیش از آن بود که . خندید آورد می یپایش درم
یکی از مردها بازوي او را . اگر بازویش نشکسته بود، ممکن بود آنها نتوانند او را نگه دارند. بتوانند کنترلش کنند

  .وحشیانه پیچ داد و باعث شد کیالن جیغ بکشد

ها و  ري که او را نگه داشته بودند، با کشیدن موهاي او سرش را محکم به عقب کشیدند و مرد سوم لبدو نف
کرد، با دست دیگر  درحالی که با یک دستش او را دستمالی می. هایش را روي گردن او گذاشت و آن را گاز گرفت دندان

هاي او را خفه  وي دهان کیالن گذاشته و جیغ کشیدندهانش را ر. کمربند خودش را باز کرده و بند شلوارش را آزاد کرد
  .هاي او به سمت تاریکی میان پاهایش رفت کرد و در همین حال انگشتان درشتش از سینه

کیالن از تالش براي ممانعت از کاري که . هاي کیالن را از هم جدا کرد شلوار مرد افتاد، با یک پایش به زور ران
انگشتان کلفت مرد . توانست از چیزي ممانعت کند کرد، ولی نمی ي دهان مرد خرخر میداد بر رو مرد داشت انجام می

اش از خشم و عصبانیت  چهره. چشمان کیالن باز و گشاد شد. دستمالی کنان راه خود را پیدا کرده و به درون او خزیدند
  .رفت هایش از غضب باال و پایین می سرخ بود، سینه

  ".دش روي زمین و نگهش داریدبذاری": مرد خرناس کنان گفت

وقتی که مرد صاف . اي خم شد و دو مرد دیگر خندیدند مرد با ناله. زانوي کیالن باال آمده و به بیخ ران مرد خورد
  .اش سرازیر شد خون بر روي چانه. مشتش لب کیالن را شکاف داد. سوخت ایستاد در چشمانش آتش می

. هر دو روي زمین افتادند. ت بسته بودند، با سر به کمر دو مرد کوبیدچیس، درحالی که دستانش هنوز محکم از پش
هاي مرد سوم بودند باعث شد به زمین بیفتد و قبل از این که بتواند عکس العملی نشان دهد،  شلواري که دور قوزك

زد و سر را  مرزبان به پهلو غلت. چشمان آبی مرد برآمده شدند. هایش را دور گردن کلفت مرد قفل کرد چیس ران
  .صداي تق بلندي به گوش رسید و مرد شل و وارفته شد. محکم کشید
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  .ها و سر چیس کوبید تا این که چیس دیگر تکان نخورد دمین نَس آن قدر با لگد به دنده

گرگ درحالی که با چنگ و دندان مرد درشت . هاي تیز بر سر نَس فرود آمد ناگهان از میان زمین و هوا، خز و دندان
یک چاقو هوا را . آنها روي زمین غلطیدند و در خاك و در میان آتش چرخ زدند. کرد وحشیانه غرشید یکل را پاره میه

  .شکافت

  "!فرار کن! نه! بروفی". کیالن جیغ کشید "!نه"

هاي گرگ خورد و چاقو با صداي تاپ  مشتی که چاقو را نگه داشته بود محکم به دنده. خیلی دیر شده بود
ظرف چند لحظه، همه چیز تمام شده . دوباره و دوباره، نَس گرگ را شکاف داد. اي درون گرگ را شکاف داد دهمنزجرکنن

پاهایش اندکی تکان . بروفی با پاهایی جدا از هم بر روي زمین دراز کشیده بود و خزهایش آغشته به خون بود. بود
  .حرکت شدند خوردند و بعد بی

  .زد هق نام گرگ را صدا می ان شد و با گریه و هقها و موهایش آویز کیالن از دست

خون . ي کوتاه ولی وحشیانه به نفس نفس افتاده بود نَس روي پاهایش ایستاد، به خاطر تالش و تقالي این مبارزه
  .کشید خشم در چشمانش شعله می. هاي سینه و بازویش جاري بود از زخم

خوب ترتیبشو . کاري کنید تاوانشو پس بده": ه داشته بودند گفتبا لحنی تهدید کننده به دو مردي که کیالن را نگ
  ".بدید

ي کافی مرد نیستی  چی شده دمین؟ به اندازه": با فریاد گفت. خورد کیالن در مقابل آنها تقال کرده و پیچ و تاب می
  "که خودت اینکارو انجام بدي؟ مجبوري بذاري مرداي واقعی به جات اینکارو بکنن؟

کنم چیز  خواهش می. کنم چیزي نگو کنم کیالن، خواهش می در ذهنش التماس کرد، خواهش میصدا  زِد بی
  .اي نگو دیگه

  .با خشم به کیالن خیره شد. فت اش باال و پایین می سینه. ي نَس از حرارت سرخ شد چهره

تو احتماالً ! دارنحداقل چیزي که براي سر و کار داشتن با یه زن الزمه رو ! حداقل اینا مرداي واقعی هستن"
ترسی به یه زن واقعی  چی شده، پسر کوچولو؟ می! هاي کوچیک بخوره تو فقط اون قدر داري که به درد بچه! نداري

نَس یک  "!خندم تونی، من بهت می کنن که تو نمی نشون بدي که چی داري؟ درحالی که مرداي واقعی کاري رو می
  ".خفه شو، هرزه". شدند ه میهایش به هم سایید تر شد، دندان قدم نزدیک

تو . کرد تونی ترتیب یه زنو بدي همین کارو باهات می دونست که نمی اگه بابات می". کیالن به صورت او تف کرد
  "!آبرویی اسم پدرتی باعث بی
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اگر  .کرد دانست که چرا کیالن داشت این کار را می اصالً نمی. زِد در عجب بود که آیا کیالن عقلش را از دست داده
  .خورد خواست نَس را تحریک کند تا کار را از این بدتر کند، این کارش به درد می کیالن می

اش آرام شد و لبخندش  رسید ممکن است منفجر شود، ولی بعد چهره اي بود که به نظر می ي نَس به گونه چهره
  .خواست را دید به اطراف نگاهی انداخت و چیزي که می. برگشت

. صورتش را نزدیک صورت کیالن آورد ".ي درخت دمر نگهش دارین اونجا، روي اون کنده". کرد با انگشت اشاره
بینیم که چقدر خوب  حاال می. گیریش ولی به روش من می. گیري خواي؟ خیلی خوب، هرزه، مال منو می مال منو می"
  ".تونی پیچ و تاب بخوري می

به نظر من به ! ا چیز بزرگی که تو داري حرفاي قلمبه سلمبتهبه نظر من تنه". صورت کیالن از خشم سرخ شده بود
 ".شن که کار تو رو برات انجام بدن دوباره اونا مجبور می. خندیم من و افرادت حسابی می. بري زودي آبروي خودتو می

کرده رو  خواد همون کاري که بابات باهات اگه دلت می. من منتظرم پسر کوچولو". لبخندي جسورانه بر لبانش نشست
نشونم . اي فکر کنیم که روي زانوهات زیر بابات افتاده بودي با من بکن تا همه بتونیم حسابی بخندیم و به اون لحظه

  ".بده که چطوري اینکارو باهات کرده

ره رگ دست نَس به سمت گلوي کیالن . ي چشمانش بیرون زده بود هاي پیشانی نَس هر آن ممکن بود بترکند؛ کُ
تر شد و راه هوا را بر کیالن  اش محکم پنجه. لرزید نَس از خشم می. آن را گرفت و او را از زمین بلند کرد جهید، محکم

  .بست

  ".کشیدش دارید می". یکی از افراد با صدایی آهسته هشدار داد "فرمانده نَس،"

یه ". ره به کیالن نگاه کرددوبا. اش را شل کرد دمین نگاهش را باال آورد، با خشم به مرد خیره شد، ولی بعد پنجه
  "دونه؟ اي مثل تو چی می هرزه

دونم که اربابت به پسر کوچولویی مثل تو اجازه نمیده که بفهمه چه بالیی  می. دونم که تو یه دروغگویی من می"
 دونی و اونقدر پست فطرتی که تونستی به من بگی چون اصالً نمی تو نمی. دونی تو هیچی نمی. سر جستجوگر اومده

  ".تونی اینو اعتراف کنی حتی نمی

خواست هر بالي بدتري که نَس  دانست که خواهد مرد و می کیالن می. زِد حاال متوجه شد. پس قضیه این بود
خواست بدون دانستن این  او نمی. توانست بر سرش بیاورد را با دانستن این که آیا ریچارد سالمت است معامله کند می

ها از چشمان زِد به  افتاد باعث شد اشک عظمت چیزي که داشت اتفاق می. است یا نه بمیردکه آیا جاي ریچارد امن 
  .خورد صداي چیس را شنید که کنار پایش تکان می. پایین بغلتند



                           

  قانون اول جادوگري: شمشیر حقیقت                     
  کتاب سایت کرم ي کاري از تیم ترجمه                        

  

  

  ٧٩١  

با حرکتی ناگهانی با مشتش محکم به او . نَس گلوي کیالن را رها کرد و به دو مرد دیگر اشاره کرد تا او را رها کنند
دمین روي او خم شد و او را با موهایش بلند کرد، چنان که گویی کیالن وزنی . الن از پشت پخش زمین شدکی. کوبید

  .نداشته باشد

اربابت ممکن بود به بابات . گه مشتت همه چیزو می! دونی تو هیچی نمی": کیالن با لبخندي استهزاء آمیز گفت
  ".بگه، ولی به دختر کوچولوي بابات چیزي نمیگه

یفش بیشتر می. گم خیلی خوب، بهت می. خوبخیلی " هاي  شه که وقتی روت هستم بدونی که ما با توله ک
  ".بعدش شاید بفهمی که بیخود وقتتو براي جنگیدن با ما تلف کردي. کنیم کوچولویی مثل جستجوگر چیکار می

، ولی در مقابل دمین َنس کوچک او زنی قد کوتاه نبود. صورتش از خشم قرمز بود. کیالن در مقابل او برهنه ایستاد
یک مشتش در کنار بدنش بود، دست دیگرش شل و . کشید همانطور که منتظر بود به سختی نفس می. سید به نظر می

  .آویخته بود و خون از جلویش به پایین سرازیر بود

شو کشت ولی جستجوگر نقا. تقریباًیه ماه پیش، یه نقاش یه طلسم کشید تا بشه جستجوگر رو دستگیر کرد"
  ".ي یه مورد سیت دستگیر شد به وسیله. بهرحال دستگیر شد

  .به سفیدي یک زنبق سفید شده بود. رنگ از صورت کیالن پرید

  .شد اگر امکانش وجود داشت، از درد و عذاب نقش زمین می. اند کرد که گویی با خنجري به قلبش زده زِد حس می

  .ه بودندچشمانش درشت شد ".نه": کیالن زمزمه کرد

ي  حتی منم فاصله. یکی که اسمش دنا هست. و بخصوص یه مورد سیت خیلی کثیف. آره": کنان گفت نَس مسخره
. لبخندي پهن زد "....ي ارباب رال هست، اونم بخاطرِ اون مورد سیت مورد عالقه. کنم خودمو با این یکی حفظ می

حتی من خودم یه روز . ، روي جستجوگر رکورد خودشو شکستهطبق اون چیزایی که من شنیدم. استعدادایی که داره..."
  ".اونو موقع شام دیدم که از سر تا پاش پوشیده از خون بود

  .تر نیز شده بود لرزید، چشمانش مرطوب بود و زِد مطمئن بود که کیالن حتی رنگ پریده کیالن اندکی می

  ".ولی جستجوگر هنوز زندست": کیالن با صدایی شکسته زمزمه کرد

اگه راستشو بخواي، مادر ". با دیدن واکنش کیالن از تعریف کردنش خوشحال بود. دمین لبخندي از خود راضی زد
گیر، آخرین چیزي که از جستجوگر دیدم این بود که جلوي ارباب رال روي زانوهاش افتاده بود و آگیلِ دنا پشت  اعتراف
وقتی که ارباب رال . ارباب رال اون موقع خوشحال نبودن. دونست فکر نکنم که حتی اسم خودشم می. ش بود کله

کردم ارباب رال بهم گفت،  طبق اون چیزي که وقتی داشتم اونجا رو ترك می. میرن خوشحال نباشن همیشه افرادي می
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داري تواند کیالن را دل گریست که نمی زِد می ".ش پوسیده تا حاال جنازه. مطمئنم که جستجوگر دیگه از جاش بلند نشده
  .تواند او را دلداري دهد دهد، این که کیالن نمی

  .صدا شد کیالن کامالً ساکت و بی

  .سرش به عقب خم شد. هایش را به سمت آسمان برد دستانش به آرامی به هوا بلند شدند و مشت

در میان هاي اطراف،  صدا مانند هزاران سوزن یخی در زِد فرو رفت و بر روي تپه. کیالن جیغی فرازمینی کشید
نَس و دو مرد دیگر . نفس زِد بند آمده بود. ها و بر روي تمام درختان اطراف منعکس شد و باعث شد مرتعش شوند دره

  .چند قدم به عقب رفتند

کیالن نباید . شد افتاد خشک می اگر زِد قبالً مانند سنگ خشک نشده بود، اکنون از ترس چیزي که داشت اتفاق می
  .بود کار میقادر به انجام این 

  .ها از صورتش جاري بودند تر شدند، اشک هایش محکم کیالن نفس عمیقی کشید، مشت

ها بر روي  خرده سنگ. ریخت صدا در میان هوا چون بهمنی فرو می. ممتد، نافذ و فرازمینی. او دوباره جیغ کشید
مردها . شروع به حرکت کرد رقصید و خود هوا می. رقصید هاي اطراف می آب دورن آبگیر. رقصیدند زمین می

  .کرد توانست این کار را می زِد نیز اگر می. هایشان را گرفتند گوش

  .کمرش از پشت خمیده شد و در همان حال خود را به سمت باال کشید. کیالن نفس عمیق دیگري کشید

تواند بدن او را  میکرد که گویی صدا  زِد حس می. شکافت جادويِ آن تار و پود هوا را می. جیغ سوم بدتر بود
  .شد چرخید و گرد و غبار به همراه آن بلند می کم به دور کیالن می هوا کم. متالشی کند

کشید که  برد و آن چنان تاریکی را به سمت خود می شد، جادويِ جیغ خود نور را از بین می کم جمع می تاریکی کم
کردند و او همزمان جادوي  گیر حرکت می مادر اعترافنور و تاریکی در اطراف . کشد گویی هوا را به سمت خود می

  .کرد ها رها می باستانی را در میان جیغ

زِد فقط یکبار پیش از این انجام این کار . داد نفسش بند آمده بود زِد تقریباًاز ترس کاري که کیالن داشت انجام می
گیرها، جادوي افزایشی، جادوي  جادوي اعتراف کیالن داشت. را دیده بود و آن دفعه به هیچ پایان خوشی نرسیده بود

  .داد، با جادوي کاهشی، با نفرت ي مقابلش از دنیاي زیرین پیوند می عشق را با نقطه

تاریکی در تمام اطراف پخش . شد نور به سمت او مکیده می. کشید کیالن در وسط گردباد ایستاده بود و جیغ می
  .شب در اطراف روز. تنها نور موجود در اطراف کیالن بود. ی شب بودجایی که زِد قرار داشت به تاریک. شد می
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شد، چند برابر  درخشید، چند شعبه می شکافت و به سرعت در هر جهت می رعد و برق به شدت تاریکی آسمان را می
رسید، با  یهاي اطراف به گوش م صداي رعد از دشت. شد تا این که آسمان آتش گرفت شد، دوباره و دوباره تکرار می می

  .شد شد و تبدیل به جزئی از آن می ها مخلوط می آمیخت، با جیغ خشمی ممتد در هم می

در تمام اطراف زمین . ها به حدي فراتر از صوت رسید، تبدیل شد به چیزي کامالً متفاوت جیغ. زمین لرزید
ها به باال پرتاب  رنگ از درون شکاف هایی از نور بنفش ستون. هایی ناموزون و وحشیانه خورد هایی خورده و شکاف ترك
تعش شدند، رقصیدند و با سرعتی رو به افزایش به میان گرداب کشیده شده و  هاي نورِ بنفش مایل به آبی مر پرده. شدند

او تنها موجود هستی بود؛ . کیالن شمایلی درخشان از نور در میان دریاي تاریکی بود. به سمت کیالن مکیده شدند
  .توانست ببیند جز کیالن زِد هیچ چیز را نمی. اي دیگر نیستی بودند و حتی از نور تهی بودندي چیزه همه

در درخششی کوتاه و موقتی از نور، زِد درختان اطرافشان . اي وحشتناك در هواي تمام اطرافشان به وجود آمد تکانه
دیواري از غبار . ابري سبز به عقب دمیده شدهاي سوزنی خود برهنه شدند و هر برگ در میان  را دید که ناگهان از برگ

اش پوست را از روي استخوان  رسید که ممکن است با قدرت انفجاري و شن به صورتش برخورد کرد و چنین به نظر می
  .او بکند

  .نور بازگشته بود. شدت وحشیگري این تکانه، تاریکی را از هم درید

  .پیوند کامل شده بود

زِد با خود فکر کرد که . کند و دستانش هنوز به پشتش بسته است ایستاده، تماشا می زِد چیس را دید که کنارش
  .باید تر از آن بودند که می سرسخت   ها مرزبان

اي خشن  مرغی در اطراف کیالن جمع شد، به شکلی نیرومند، هدفمند و به گونه نور آبی کمرنگ به شکلی تخم
بازوي دیگر در نیمه . ویش، همان بازوي شکسته، از پهلویش به پایین آمدیک باز. کیالن رویش را گرداند. متمرکز شد

اي که  از جایی که مشتش قرار داشت، نور آبی رنگ از حلقه. راه پایین آمدن ایستاد و مشتش به سمت جادوگر دراز شد
ي ناگهانی به شکل خطی از گویی نور، گداخته شده و جاري شده بود، و با انفجار. کیالن را در بر گرفته بود تراوش کرد
  .نور فضاي میان آن دو را طی کرد

ي نوري زنده به کیالن  نور با تصادمی مستقیم به زِد برخورد کرد و با تماسش او را منور کرد، گویی که او به وسیله
حس  جادوگر تماس آشناي جادوي افزایشی و. نور او را در درخششی به رنگ آبی کمرنگ فرو برد. متصل شده باشد

با ضربه یک قدم به عقب پرتاب شده بود؛ توري که . گزگز ناآشناي جادوي کاهشی، جادوي دنیاي زیرین را حس کرد
  .خط نور خود را خاموش کرد. او آزاد بود. او را نگه داشته بود از هم متالشی شده بود
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دن دستانش خرناسی از درد سر چیس با آزاد ش. ها را پاره کرد زِد به سمت چیس چرخید و با طلسمی سریع طناب
  .داد

  "افته؟ اون چیکار کرد؟ ها بگو چه اتفاقی داره می زِد، تو رو به جون پیشگو": چیس نجواکنان گفت

کیالن انگشتانش را در میان نور آبی کمرنگی که اطرافش مرتعش بود حرکت داد، آن را ناز و نوازش کرد و در 
چشمان . کردند، اما از جاي خود تکان نخورده و منتظر شدند او را تماشا میدمین نَس و یکی از افرادش . آغوش گرفت

دانست که چشمان او  زِد می. چشمان او در دنیایی دیگر بود. توانستند ببینند شد که آنها نمی کیالن به چیزهایی خیره می
  .دیدند داشتند خاطرات ریچارد را می

این چیزیه که ". رامی نگاهش را از کیالن به سمت مرزبان گرداندزِد به آ ".خشم خون. 1گن کُن دار به این می"
تونست این کارو انجام  و کیالن اصالً نباید می. تونن انجام بدن گیرا می ترین اعتراف شماري از قوي فقط تعداد انگشت

  ".بده

  "چرا که نه؟". چیس اخمی کرد

تونه یاد بده که چطور این حالت رو  ؛ فقط مادر میي مادر واقعیش آموزش داده بشه چون این کار باید به وسیله"
ي جادوي خود  این یه جادوي باستانیه، به اندازه. فعال کنن، اونم در صورتی که ضرورت کافی وجود داشته باشه

فقط وقتی قابل آموزش دادن هست که دختر به . شه گیرا قدمت داره، جزئی از اونه، ولی به ندرت استفاده می اعتراف
کیالن نباید قادر باشه . آدي اینو بهم گفت. مادر کیالن قبل از این که بتونه به اون یاد بده مرد. صی رسیده باشهسن خا

این که اون تونسته بدون یادگرفتن و فقط با غریزه و خواست . با این حال داره انجام میده. که این کارو انجام بده
  ".ها اومده کنه که توي پیشگویی یلی خطرناك میخودش اینو انجام بده، اشاره به یه سري چیزاي خ

  "افتاد رو متوقف نکرد؟ خوب، چرا قبالً این کارو انجام نداد؟ چرا تا قبل از این، اتفاقاتی که داشت می"

کیالن از طرف ریچارد . تونه تونه اینو براي خودش احضار کنه، فقط به خاطر یه فرد دیگه می گیر نمی یه اعتراف"
  ".ما حسابی توي دردسر افتادیم. از خشم و غضب ناشی از قتل ریچارد. کردهاینو احضار 

  "چرا؟"

ن دار براي انتقام احضار می" مونن؛ اونا جونشون رو  کنن به ندرت زنده می گیرایی که اونو احضار می اعتراف. شه کُ
قراره از قدرتش روي دارکن رال کیالن . زارن تا انتقام رو به انجام برسونن زارن، جونشونو می تو راه هدفشون می

  ".استفاده کنه

                                                           
1 Con Dar 
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  ".تونه اونو بگیره تونه رال رو لمس کنه، نمی تو بهم گفتی که قدرت اون نمی". چیس با شگفتی خیره شد

اون . کنه به هرحال کیالن سعی خودشو می. دونم بتونه تونه یا نه، ولی بعید می دونم اآلن می نمی. تونست قبالً نمی"
ن دار هست، تو چنگال خشم خونتوي گیر و د کنه، حتی اگه بیهوده  اون سعی خودشو می. اهمیتی نمیده که بمیره. ار کُ

. کشه اگه هر کسی سر راهش قرار بگیره، اونو می. کنه، حتی اگه این کار خودشو بکشه هم باشه دارکن رال رو لمس می
و این قضیه شامل ما هم ". وي حرفش تأکید کندتر کرد تا ر زِد صورتش را به چیس نزدیک ".اي درنگ بدون لحظه

  ".شه می

هاي طرف  کیالن روي زمین خود را تقریباًبه شکل توپی گرد کرده بود، سرش را خم کرده بود، دستانش روي شانه
از به آرامی بلند شده و روي پاهایش ایستاد و با فشار . مقابل بودند و نور آبی کمرنگ به تنگی او را در بر گرفته بود

خون، . زد هایش بیرون می او برهنه ایستاده بود، خون هنوز از زخم. میان نور بیرون آمد، گویی که از تخمی بیرون بیاید
  .چکید اش قطره قطره می هنوز تازه و مرطوب، از چانه

ي  هو بعد حتی آن چهره نیز رفت و او جز چهر. هاي بر جسمش بود هایی غیر از زخم اش نشان از زخم ولی چهره
  .داد گیر هیچ چیز را نشان نمی یک اعتراف

کیالن . شد مرد دیگر در اطراف دیده نمی. کیالن اندکی چرخید و به یکی از مردانی که او را نگه داشته بودند رو کرد
  .مرد حدود چهار متر با او فاصله داشت. به آرامی یک دستش را به سمت او بلند کرد

  .هایش حس کرد زِد درد را درون استخوان. رعدي بدون صدا اي شدید در هوا ایجاد شد، ضربه

  "خواید؟ دید؟ از من چی می چه دستوري به من می! بانو": افتاد با صداي بلند گفت مرد در حالی که روي زمین می

  ".همین اآلن. خوام که براي من بمیري ازت می". کیالن با خونسردي او را نگریست

کیالن چرخید و به سمت . ها افتاد؛ او مرده بود ه خود گرفت و با صورت درون خاكاي ب مرد به حالت متشنج لرزه
ي کیالن در  بازوي شکسته. اش زده بود دمین لبخندي بر چهره داشت و دستانش را به سینه. دمین نَس قدم برداشت

که نگاهشان در هم  همانطور. ي دمین گذاشت با حرکتی تند و محکم دست دیگرش را روي سینه. کنارش آویزان بود
  .دمین خود را باالي سر کیالن خم کرد. قفل شده بود، دست همان جا باقی ماند

ي طلسم ارباب رال محافظت  ولی نه تنها از قدرتت استفاده کردي، بلکه من به وسیله. خیلی جالب بود، هرزه"
خوام یه جوري این  د بگیري و من میهنوز یه درسی داري که باید یا. تونی منو با قدرتت لمس کنی تو نمی. شم می

ي کیالن را  دست دمین باال آمد و موهاي درهم و ژولیده ".درسو یادت بدم که هرگز مثل اونو به کسی یاد ندادم
  ".دوال شو". گرفت
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  .او هیچ نگفت. ي کیالن هیچ احساسی را نشان نداد چهره

. هایش حس کرد باره درد آن ضربه را در استخوانزِد دو. اي شدید در هوا به وجود آمد، رعدي بدون صدا ضربه
  .فکش آویزان شده و دهانش باز شد. چشمان دمین گشاد شدند

  "!بانو": زمزمه کنان گفت

تونن  گیرا فقط می اون حتی نفر اولو لمس هم نکرد، و اعتراف! چطوري این کارو کرد؟". چیس به سمت زِد خم شد
  "!باید استراحت کنن و نیروشونو دوباره بدست بیارن یه بار از قدرتشون استفاده کنن، بعدش

ن دار هست. دیگه نه"   ".اون توي کُ

  ".همینجا وایستا و منتظر بمون": کیالن به َنس گفت

اش را براي او  جلوي او متوقف شد و دست شکسته. با حرکاتی نرم و موزون، کیالن به سمت جادوگر قدم برداشت
  .بلند کرد

  ".الزمش دارم. لطفاً اینو برام درست کن". ي در خود داشتا چشمانش لعابی شیشه

دستش را دراز کرده و به آرامی بازوي شکسته را گرفت، به . زِد نگاهش را از نگاه او جدا کرد و بازویش را نگریست
ا کشید کرد تا ذهن کیالن را از درد منحرف کند و در همان حال باال و پایین شکستگی را گرفت، آن ر نرمی صحبت می

زِد در این فکر بود که آیا کیالن . کیالن فریاد نکشید یا حتی تکانی به خود نخورد. و استخوان را در جاي خود قرار داد
با مالیمت و شفقت، انگشتانش محل آسیب دیده را در بر گرفتند، زِد گذاشت تا گرماي جادو . اصالً آن را حس کرده بود

اي محکم آن را  را به درون خود کشید، آن را حس کرد، با آن زجر کشید و با ارادهدرون کیالن جاري شود و درد سرد 
  .تحمل کرد

هاي کیالن را حس کرد؛ این رنج با درد خودش ترکیب شد و  تمام رنج. براي لحظاتی تنفسش از تیزي درد قطع شد
استخوان را حس کرد که به هم گره . هدممکن بود او را از پاي درآورد، تا این که باالخره توانست آن را به کناري بن

خورد، و جادوي بیشتري به آن اضافه کرد تا آن را مستحکم و محافظت کند تا زمانی که خود استخوان بتواند باقی  می
چشمان سبز کیالن به روي . نهایتاً دستانش را از بازوي او برداشت و کارش تمام شده بود. آسیب دیدگی را ترمیم کند

  .اال آمدند، خشمِ سرد موجود در آنها ترسناك بودچشمان او ب

  ".همین جا بمون. ممنونم": کیالن به نرمی گفت

  .دوباره پیش دمین نَس بازگشت، در حالی که مرد همان جایی که به او دستور داده شده بود ایستاده بود

  ".کنم بانو، به من دستور بدید خواهش می". در چشمان مرد اشک جمع شده بود
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دار را از  با دست دیگرش گرز جنگی تیغ. ن چاقویی از کمربندش بیرون کشید و درخواست او را نادیده گرفتکیال
  ".زانو بزن". کیالن منتظر شد تا این که نَس آن را درآورد و دوباره جلوي او ایستاد ".شلوارتو دربیار". قالبش آزاد کرد

اي را به  زند، سردي صداي او رعشه جلوي کیالن زانو می کرد که همانطور که زِد مرد درشت هیکل را تماشا می
  .انداخت بدنش می

به . ما اطالعات نیاز داریم! خواد بکشتش اون می! زِد، باید جلوشو بگیریم". چیس یک مشت از رداي او را گرفت
ولی نه تا قبل تونه هرکاري دلش خواست بکنه،  محض این که اون چیزایی که الزم داریم رو بهمون گفت، کیالن می

  "!از این که اول اونو بازجویی کنیم

اگه ما دخالت . با وجود این که کامالً باهات موافقم، هیچ کاري از دست ما برنمیاد". زِد نگاهی جدي به او انداخت
یه با . کشه اگه دو قدم به طرفش بري، قبل این که بتونی قدم سوم رو برداري تو رو می. کشه کنیم، کیالن ما رو می

تنها . مثل اینه که بخواي با طوفان چون و چرا بکنی. گیري که توي خشم خون هست نمیشه چون و چرا کرد اعتراف
  ".ست چیزي که گیرت میاد یه صاعقه

کیالن گرز را . اش زد چیس رداي جادوگر را با صداي هوفی از سر ناکامی رها کرد و با تسلیم دستانش را به سینه
  .اش را به سمت نَس گرفت پشت و رو کرد و دسته

  ".اینو براي من نگه دار"

  .کیالن نزدیک به او در جلویش روي زانو نشست. مرد آن را گرفت و در کنار خود نگه داشت

نَس . دستش را به میان پاهاي او برده و با یک مشت او را گرفت "پاهاتو باز کن،": با لحنی منجمد کننده دستور داد
چندتا از ". حرکت شد نَس کامالً بی ".تکون نخور": کیالن هشدار داد. کج و معوج شداش  تکانی خورد و چهره

  "هایی که ازشون سوء استفاده کردي رو کشتی؟ بچه

همیشه . هاي زیادي اینکارو کردم، از وقتی که جوون بودم سال. داشتم ش رو نگه نمی دونم بانو، حساب شماره نمی"
  ".موندن می بیشترشون زنده. کشتم اونا رو نمی

  ".یه حدس نزدیک بزن"

  ".کمتر از صد و بیست تا. بیشتر از هشتاد تا". اي فکر کرد نَس دقیقه

چیس دستانش را از هم باز کرده و صاف . برد ببیند اي توانست برق چاقو را که کیالن به زیر مرد می زِد لحظه
  .منقبض شدند ایستاده بود، هنگامی که شنید دمین نَس چه کاري کرده عضالت فکش
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رم می": کیالن زمزمه کنان گفت هیچ . خواد هیچ صدایی ازت دربیاد کنم، دلم نمی وقتی اینکارو می. خوام اینا رو بب
  ".حتی تکونم نخور. صدایی

  ".بله بانو"

  ".خوام توي چشمات ببینمش می. توي چشماي من نگاه کن"

ي چاقو به رنگ سرخ باال  تیغه. اي به سمت باال آمد ضربهآن دست کیالن که چاقو را نگه داشته بود صاف شده و با 
  .آمد

  .بند انگشتان دمین در اطراف گرز سفید شده بود

  ".دستتو بیار جلو". گیر در مقابل او بلند شد و ایستاد مادر اعتراف

  .ي خونی را کف دست او گذاشت کیالن بسته. دمین یک دست لرزانش را جلوي او آورد

  ".بخورشون"

بدون این که مخاطب به خصوصی داشته باشد  "آفرین به اون،". کرد لبخندي زد مانطور که تماشا میچیس ه
کیالن جلوي نَس ایستاد و تماشا کرد تا این که او کارش را تمام  ".کنه یه زنی که معناي عدالتو درك می": زمزمه کرد

  ".گرز رو بده من". کیالن چاقو را به کناري انداخت. کرد

  ".دونم که بتونم بازم سرپا بمونم نمی. دم بانو، من دارم خون زیادي رو از دست می". را به دست او دادنَس آن 

  ".کشه زیاد طول نمی. فقط تحمل کن. شم اگه سرپا نمونی شدیداً ازت ناراضی می"

  ".بله بانو"

  "ي ریچارد، همون جستجوگر بهم گفتی حقیقت داشت؟ اون چیزي که درباره"

  ".بله بانو"

  "ش؟ همه". صداي کیالن به شدت آرام بود

  ".ي اون چیزایی که بهتون گفت درست بود، بانو همه". اي فکر کرد تا مطمئن شود دمین لحظه

  "چیزایی هست که بهم نگفتی؟"
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به نظرم . بهتون نگفتم که مورد سیت دنا عالوه بر این، جستجوگر رو به عنوان جفت خودش برداشته. بله بانو"
  ".کرده تا بتونه بیشتر اونو شکنجه بده اینکارو

توانست از درد نفس بکشد، به  زِد به سختی می. حرکت باالي سر دمین ایستاد کیالن بی. سکوتی ابدي حاکم شد
  .لرزیدند زانوانش می. توانست با وجود بغضی که در گلویش بود نفس بکشد سختی می

  "و تو مطمئنی که اون مرده؟". سختی توانست آن را بشنودصداي کیالن به قدري آرام به گوش رسید که زِد به 

  ".ولی مطمئنم. من کشته شدنش رو ندیدم، بانو"

  "چطور مگه؟"

رسید که ارباب رال تو حالی بودن که بخوان اونو بکشن و حتی اگه اون نکشته باشدش، دنا  این طور به نظرم می"
مونن؛  هاي مورد سیتا مدت زمانی به این درازي زنده نمی جفت. هدن همین کاري که مورد سیتا انجام می. اینکارو کرده

من . رسید که توي وضع بدي باشه به نظر می. رفتم هنوز زنده بود من تعجب کرده بودم که اون وقتی از پیشش می
  .ش گذاشته بشه و هنوز زنده باشه ندیدم که یه مردي اونهمه بار آگیل پشت کله

تنها دلیلی که دنا بهش اجازه نداده بود تا قبل از اون روز بمیره این بود که . زد صدا میاون با فریاد اسم شما رو "
دنا اونو با جادوي . اگرچه با چشماي خودم ندیدم، بانو، ولی مطمئنم. خواست اول باهاش صحبت کنه ارباب رال می

تر از معمول بود اونو نگه  لی طوالنیدنا براي مدتی که خی. شمشیرش نگه داشته بود، هیچ راه فراري براي اون نبود
تر از  تر از حدي که معمول بود شکنجه داده بود، اونو توي مرز بین مرگ و زندگی به مدتی طوالنی داشته بود، اونو بیش

بنا به . ي اون دووم آورده باشه من تا حاال مردي رو ندیده بودم که به اندازه. اون چه که معمول بود نگه داشته بود
خواست که جستجوگر مدتی طوالنی زجر بکشه، و به همین دلیل دنا رو انتخاب کرده بود؛ هیچ  لی ارباب رال میدالی

برن، هیچ کدوم استعداد اونو براي طوالنی کردن درد ندارن، مورد  کدوم از مورد سیتا بیشتر از اون از این کار لذت نمی
اگه هیچ کدوم از اینا هم نباشه، . همه مدت زنده نگه دارنهاي خودشونو اون  دونن چطوري توله سیتاي دیگه نمی

  ".تونسته تا اآلن زنده مونده باشه اون نمی. جستجوگر باید تا حاال از این که جفت یه مورد سیت بوده مرده باشه

 کرد که دنیایش به پایان حس می. با این درد گریست. زِد روي زانوهایش فرو افتاد، قلبش از رنج و درد شکست
او چه کرده بود؟ چگونه توانسته بود اجازه دهد تا ریچارد داخل . خواست بمیرد می. خواست ادامه دهد دلش نمی. رسیده

دانست که چرا رال وقتی فرصتش را داشت او را  اکنون زِد می. این ماجرا کشیده شود؟ ریچارد از بین این همه مردم
  .ي یک رال بود این شیوه. دخواسته تا زِد ابتدا زجر بکش نکشته بود؛ او می

ریچارد دوست منم . م زِدمتأسف": زمزمه کنان گفت. چیس کنار او روي زمین نشست و دستش را دور او قرار داد
  ".ممتأسفخیلی . بود
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  .گرز را با دو دستش باال نگه داشته بود ".به من نگاه کن": کیالن گفت

آور، گرز در  با صدایی تهوع. را با تمام قدرتش پایین آورد کیالن گرز. نگاه نَس به روي چشمان کیالن باال آمد
رفت، گویی که هیچ استخوانی نداشته  پیشانی نَس دفن شد، محکم چسبید و همانطور که مرد، شل و روان پایین می

  .باشد، گرز از دستان کیالن جدا شد

. ردن را متوقف کند و روي پاهایش بایستدآمد، زِد خود را وادار کرد تا گریه ک همانطور که کیالن به سمت آنها می
  .اي برداشت ي فلزي را از کوله کیالن در میان راهش یک کاسه

  ".پر کن 1هاي خون گلویی هاي سمیِ بوته اینو تا نصفه از تمشک". کاسه را به دست چیس داد

  "اآلن؟": چیس نگاهی به کاسه انداخت و با کمی تعجب پرسید

  ".آره"

رویش را گرداند و شروع به رفتن کرد،  ".باشه". وجود در نگاه زِد شده و در جایش راست شدچیس متوجه هشدارِ م
. اش را پوشاند هاي کیالن انداخت و برهنگی اش را درآورد، آن را روي شانه ولی دوباره چرخید، رداي ضخیم تیره

  .اش را انجام دهد ن آورد و رفت تا وظیفهمدتی به کیالن خیره شد، اما نهایتاً نتوانست کلماتش را به زبا "....کیالن"

زِد دستش را دور او گذاشت و او را روي رختخواب سفري . کیالن با نگاهی ثابت و تهی به هیچ کجا خیره شده بود
آن مقداري که از پیراهن کیالن باقی مانده بود را جمع کرد، آنها را به صورت نوارهایی برید و با آبِ یک مشک . نشاند

ها را از روي او پاك کرد، مقداري مرهم  همانطور که کیالن بدون هیچ اعتراضی نشسته بود، زِد خون. خیس کرد
کیالن بدون هیچ حرفی آن را تحمل . هاي دیگر جادو اضافه کرد تسکین دهنده به بعضی جراحاتش گذاشت و به زخم

  .گاه او را به سمت خود باال آوردي او گذاشت و ن وقتی که کار زِد تمام شد، انگشتانش را زیر چانه. کرد

اونو با کاري به یاد . اون جعبه رو پیدا کرد، اون همه رو نجات داد. اون بیهوده نمرد، عزیز جان": زِد به نرمی گفت
  ".تونست انجام بده اي نمی داشته باش که هیچ کس دیگه

من فقط این ". کرد شان را مرطوب میکم صورت مه رقیق ناشی از ابرهایی که زمین را در آغوش گرفته بودند، کم
  ".مونه که دوستش داشتم و این که هرگز نتونستم بهش بگم یادم می

  .زِد چشمانش را به خاطر درد و مسؤولیت یک جادوگر بودن بست

                                                           
١ Bloodthroat :اي با اين نام وجود ندارد و اين نام ابتكار خود نويسنده است ظاهرا بوته. 
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ها را  کیالن تقاضاي چیزي کرد که بتواند با آن تمشک. هاي سمی را به کیالن داد ي تمشک چیس بازگشت و کاسه
ي سریع تکه چوبی ضخیم را به شکلی درآورد که کیالن را راضی کرد و کیالن مشغول  چیس با چند ضربه. له کند

  .کارش شد

. کیالن ناگهان متوقف شد، گویی چیزي به ذهنش رسیده باشد و به جادوگر نگاه کرد، چشمان سبزش مشتعل بودند
  .یک تهدید. این یک هشدار بود ".دارکن رال مال منه"

  ".دونم، عزیز جان می". و سري تکان دادزِد براي ا

  .کیالن دوباره مشغول له کردن شد، چند قطره اشک از صورتش جاري شدند

  ".تونن بپوسن ها می ي جنازه بقیه. من میرم بروفی رو دفن کنم": چیس آرام به زِد گفت

. را تبدیل به یک خمیر کرد هاي قرمز را له کرده و با اضافه کردن مقداري خاکستر از کنار آتش آن کیالن تمشک
ن دار، دو خط  وقتی کارش تمام شد، به زِد گفت تا تکه آینه اي کوچک را برایش نگه دارد تا او خمیر را به شکل نماد کُ

قسمت باالي هر خط زیگزاگ مانند از روي شقیقه در . صاعقه، بر روي خود نقاشی کند، و جادو راهنماي دستش باشد
گذشت، قسمت مرکزيِ هرکدام از روي یک پلک عبور  و با حالتی متقارن از روي هر ابرو میشد  هر سمت شروع می

  .رسید اي در گودي زیر هر گونه به پایان می گرفت، و نهایتاً در نقطه ها قرار می کرد و پایینِ زیگزاگ بر روي گونه می

  .گناهان بود و تعهدي با مجرم براي بیاین عالمت، هشداري . تأثیر آن وحشتناك بود و قرار بود این گونه باشد

اش بیرون آورد، ردا را از  اش را از کوله گیري اش را شانه کرد، لباس اعتراف بعد از این که کیالن موهاي ژولیده
  .کیالن ردایش را به او داد و از او تشکر کرد. چیس برگشت. هایش انداخت و لباس را به تن کرد شانه

  ".تره لباس تو گرم اینم بپوش، از": چیس گفت

  ".کنم من هیچ ردایی تنم نمی. گیر هستم من مادر اعتراف"

شبا توقف . ریم پس پیاده می". تفاوت نشان داد اي بی کیالن چهره ".شون همه. اسبا رفتن". مرزبان بحثی نکرد
  ".م نکنیدتونید بیاید، اگه سرعت منو ک شما اگه دلتون خواست می. دیم کنیم، به راهمون ادامه می نمی

کیالن چرخید و بدون این که . چیس با شنیدن این توهین ناخواسته ابرویی باال انداخت، ولی موضوع را رها کرد
  .چیس نگاهی به زِد انداخت و نفسی صدادار بیرون داد. هیچ یک از وسائلش را جمع کند راه افتاد

  ".رم هام نمی من بدون اسلحه". چیس خم شد تا وسائلش را جمع کند
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ي کیالن را جمع کرد و  جادوگر کوله ".مونه اون منتظر ما نمی. بهتره قبل از این که خیلی جلو بیفته عجله کنیم"
. با دستش چروکی را بر سطح کوله صاف کرد ".مونو برداریم بهتره حداقل یه مقدار از آذوقه". وسائل را داخلش گذاشت

ن دار یه اقدام انتحاریهکنم که ما از این سفر برگردی چیس، من فکر نمی" هیچ نیازي نیست که . تو خانواده داري. م؛ کُ
  ".تو بیاي

  "مورد سیت چیه؟": به آرامی پرسید. چیس نگاهش را باال نیاورد

مورد ". لرزیدند جادوگر به سختی آب دهانش را قورت داد، دستانش به قدري کوله را محکم گرفته بودند که می
اون . بینن ي دردآور به اسم آگیل تعلیم می شکنجه دادن و استفاده از یه سالح بیرحمانهسیتا از سن جوونی توي هنر 

. شه از مورد سیتا برعلیه کسایی که جادو دارن استفاده می. همون چیز قرمزي بود که از گردن دارکن رال آویزون بود
ریچارد ". صداي زِد شکسته شد ".اده کنناونا این قدرت رو دارن که جادوي یه فرد رو بگیرن و ازش بر علیه اون استف

ست،  تنها هدف یه مورد سیت توي زندگی، تنها کاري که به خاطرش زنده. اون هیچ شانسی نداشت. دونست اینو نمی
  ".اینه که اونایی که جادو دارن رو تا حد مرگ شکنجه بده

  ".من میام". چیس یک مشت از پتو را داخل کوله چپاند

  ".شم از همراهیت خیلی خوشحال می". کند اد که درك میزِد سرش را تکان د

  "این مورد سیتا تهدیدي براي ما هم هستن؟"

  ".نه براي تو، چون تو جادویی نداري، و نه براي یه جادوگر، چون من حفاظ دارم"

  "درمورد کیالن چی؟"

تماس با جادوي یه . وتهاي متفا گیر با هر کس دیگه جادوي یه اعتراف". زِد سرش را به دو طرف تکان داد
خواد دوباره  هرگز دلم نمی. من یه بار اینو دیدم. یه مرگ خیلی بد. گیر براي یه مورد سیت مرگ به حساب میاد اعتراف
ي خونینِ روي زمین به آرامی حرکت کرد، به چیزي فکر کرد که آنها با  ي آشفته چشمان زِد بر روي جنازه ".ببینمش

فکر کنم من چیزاي زیادي دیدم که ": زمزمه کنان گفت. و چیزي که نزدیک بود انجام دهند کیالن انجام داده بودند
  ".خواد هرگز دوباره ببینم دلم نمی

هر دو به . اي شدید در هوا ایجاد شد، رعدي بدون صدا ي کیالن را روي دوشش انداخت، ضربه همانطور که زِد کوله
ت کمی را رفته بودند که آخرین مرد را پیدا کردند، درحالی که همان فقط مساف. سمت مسیر و به سمت کیالن دویدند

هر دو دست . اش بیرون زده بود شمشیر خودش از سینه. جایی که کمین کرده بود، در میان جاده پخش زمین شده بود
  .ي شمشیر را محکم نگه داشته بودند خودش قبضه
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تفاوت نسبت به  هایی هدفمند، نگاهی به جلو و بی او با گام. دزِد و چیس هم چنان دویدند تا این که به کیالن رسیدن
اي در باد پشت سرش تکان تکان  اش مانند شعله گیري لباس اعتراف. رفت افتاد، به پیش می آنچه در اطرافش اتفاق می

وصاً لباس رسند، مخص گیرها در لباسشان زیبا به نظر می کرد که اعتراف زِد همیشه فکر می. کرد خورده و حرکت می
  .گیر سفید مادر اعتراف

  .یک زره جنگی. اما اکنون آن را به عنوان چیزي که واقعاً بود دید
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  فصل چهل و هشتم

  

اش به پایین جاري شد و در پایینِ آن به شکل  نم باران بر صورت ریچارد جمع شده بود، از روي بینی آبی که از نم
فهمید  به قدري خسته بود که تقریباًدیگر نمی. د با عصبانیت آن را پاك کردریچار. داد اي آویزان شده و غلغلک می قطره

او به سختی . تواند کیالن و زِد و چیس را پیدا کند دانست این بود که نمی تنها چیزي که با یقین می. کند چه می
برگشته بود و مسیرش تا کاخ  پایانی را طی کرده بود، تا انتها رفته و دوباره هاي بی جستجو کرده بود، مسیرها و جاده

هاي باریکی به  همه جا مسیرها و راه. مردم را به حالت زیگزاگ طی کرده بود، و با این حال نشانی از آنها ندیده بود
فقط براي چند ساعت در شب . دانست که تنها قسمتی کوچک از آنها را جستجو کرده است خوردند و او می چشم می

یشتر براي آن که اسب را استراحت دهد، و سپس گاهی با پاي پیاده به جستجو ادامه داده توقف کرده بود و آن هم ب
. از وقتی که برادرش را ترك کرده بود، ابرهایی ضخیم در ارتفاع پایین جمع شده بودند و دید را محدود کرده بودند. بود

  .او بیش از هر زمانی نیاز به اسکارلت داشت ریچارد به شدت عصبانی بود که ابرها باید در این زمان بیایند، وقتی که

تاکنون . کند کنند، این که سرنوشت واقعاً به نفع دارکن رال کار می کرد که همه چیز بر علیه او توطئه می حس می
  .تا اکنون کیالن در قصر مردم بودحتماً  دیگر خیلی دیر بود؛. بایست کیالن را در اختیار داشته باشد دیگر رال می

دار روئیده بودند  رد اسب را وادار کرد تا از مسیر کوهستانی باال رود، و از میان صنوبرهایی که بر زمین شیبریچا
. تاریکی تقریباًهمه چیز را مخفی کرده بود. کردند هاي اسفنجی صداي عبور سم اسب را خفه می خزه. عبور کند

کرد، از تعداد درختان کاسته شده و او را در معرض  ر میرفت و از میان مه و تاریکی عبو همانطور که به سمت باال می
هایی  دسته. کرد باد ردایش را تکان داده و در گوشش ناله می. داد آمد قرار می باد سردي که از شیب کوهپایه باال می

اصر طبیعت ریچارد کالهش را در برابر این عن. کردند سیاه رنگ از ابر و مه همراه با وزش باد از عرض جاده عبور می
ي گذرگاه کوهستانی رسیده و در حال پایین  دانست که به قله توانست چیزي را ببیند، می با وجود این که نمی. باال کشید

  .رفتن از سمت دیگر است

  .آورد، آخرین روز آزادي را طلوع خورشید با خود اولین روز زمستان را به همراه می. در اعماق شب بود

اي برآمده پیدا کرد، تصمیم گرفت تا چند ساعتی قبل از آخرین  اهگاهی کوچک از صخرههنگامی که ریچارد پن
ر خورد و افسار آن را به درخت کاج بسیار کوچکی . طلوع زندگیش بخوابد مرطوب اسب به پایین س با خستگی از پشت

نداشت، بلکه به سادگی خود را زیر اش را از روي اسب بر او حتی کوله. هاي قد بلند قوز کرده بود بست که در میان علف
کرد که مجبور  کرد، به کاري فکر می صخره در میان ردایش پیچید و سعی کرد تا بخوابد، در حالی که به کیالن فکر می

اي  بعد از این که به دارکن رال در باز کردن جعبه. بود انجام دهد تا کیالن را از دستان یک مورد سیت دور نگه دارد
برخالف تضمینی که دارکن رال . کشت داشت، رال او را می خواست ارزانی می که به او قدرتی را که می کرد کمک می
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ي قدرت کیالن لمس  داده بود تا ریچارد را آزاد کند که به دنبال زندگی خودش برود، ریچارد پس از آن که به وسیله
  توانست داشته باشد؟ اي می شد چه زندگی می

ریچارد فقط امیدوار بود که . رال قصد داشت او را بکشد. گفت ست که رال داشت دروغ میدان عالوه بر آن، می
میرد، ولی به این  دانست که تصمیمش براي کمک به دارکن رال به این معنا بود که زِد نیز می می. مرگش سریع باشد

ماندند، ولی به  رحم دارکن رال زنده می در زیر حکومت وحشیانه و بی. ماندند معنا بود که تعداد بسیار بیشتري زنده می
رال در . توانست این فکر را تحمل کند که مسؤول مرگ همه چیز و همه کس باشد ریچارد نمی. ماندند هر حال زنده می

دانست کدام جعبه او را  ي این که می مورد این که ریچارد مورد خیانت واقع شده حقیقت را گفته بود و احتماالً درباره
توانست همه را با این یک شانس به خطر  گفت نیز ریچارد نمی حتی اگر دروغ می. گفت کشت نیز حقیقت را میخواهد 
  .هاي ریچارد به پایان رسیده بودند؛ او هیچ انتخابی نداشت جز این که به دارکن رال کمک کند گزینه. بیندازد

هنوز سخت بود که دراز بکشد و هنوز نفس کشیدن . کرد هایش هنوز از کارهایی که دنا با او کرده بود درد می دنده
دید،  آورد که از زمان ترك قصر مردم هر شب می هایی را به ارمغان می خوابیدن برایش کابوس. برایش دردناك بود

او خواب . هایی که به دنا قول داده بود همیشه داشته باشد هایی از چیزهایی که دنا بر سرش آورده بود، کابوس کابوس
دهد، خواب این که قدرتی نداشت تا او را متوقف کند، این که  دید که با درماندگی آویزان است و دنا او را شکنجه می می

دید که شکنجه شدن  خواب می. کرد دید که آنجا ایستاد بود و تماشا می خواب مایکل را می. هرگز قادر نبود فرار کند
  .کند ز تماشا میبیند و مایکل آن را نی کیالن را به چشم می

نور آفتاب به شکل . کرد ها ناله می لرزید، صداي خودش را شنید که از ترسِ خواب خیس عرق بیدار شد، از ترس می
  .آفتاب نارنجی رنگ به تازگی در حال باال آمدن از افق شرقی بود. کرد اي نفوذ می ي برآمده اریب از زیر پهلوي صخره

. ود داد تا گرفتگی عضالتش خارج شود و طلوع اولین روز زمستان را بررسی کردریچارد ایستاد و کش و قوسی به خ
هاي اطراف از میان روکشی از ابرها که در زیر پایش مانند دریایی خاکستري  قله. او در ارتفاعی باال بر روي یک کوه بود

  .د، سر برآورده بودنداي کمرنگ از نارنجی به خود گرفته باشد و تا افق شرقی امتداد یافته بو که سایه

اي دور، قصر با افتخار بر روي  در زیر نور آفتاب، در فاصله. دریاي ابرها یکدست بود، به استثناي یک چیز، کاخ مردم
احساسی سرد از میان شکمش عبور کرد؛ تا آنجا . فالت خود ایستاده بود، بر فراز ابرها قرار گرفته و منتظر او بود

اش از آنجا درست قضاوت نکرده بود؛ آنجا بسیار دورتر از آن چیزي بود که  ارد درمورد فاصلهریچ. ي زیادي بود فاصله
ها  رسید، جعبه هنگامی که آفتاب به باالترین جایگاه خود در آسمان می. زمانی براي از دست دادن نداشت. کرد فکر می

  .توانستند باز شوند می

هایی  زوزه. اي سر داد ي وحشتزده اسب شیهه. هش را جلب کردگرداند، حرکاتی توج همانطور که رویش را برمی
  .شکارچیان قلب. سکوت صبحگاهی را شکافتند
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قبل از این که بتواند به سمت اسب . همزمان با پخش شدن شکارچیان بر روي صخره، ریچارد شمشیرش را کشید
اي از  ریچارد که تنها لحظه. سمت او آمدندبا سرعتی زیاد، تعدادي دیگر به . بدود، شکارچیان آن را از پا درآوردند

هایی بیرون زده، از شیب  شکارچیان با دندان. اي پرید که زیرش خوابیده بود شگفتی خشکش زده بود، به روي صخره
ریچارد موج اول از آنها را که آمدند از هم درید، بعد هنگامی که تعداد بیشتري به سمتش . صخره به سمت او باال آمدند

ریچارد شمشیر را تاب داد، همان گونه که آنها زوزه کشان و غرش کنان . تر عقب نشینی کرد به جایی عقب آمدند
  .داد کردند، آنها را شکاف می پیشروي می

وار آنها را برش داده و سوراخ  ریچارد دیوانه. آمد هایی به سمت او می اي رنگ بود که با موج مانند دریایی از خزِ قهوه
ریچارد به . ي پشتی باال آمدند شکارچیانی از روي صخره. کرد تا به سمت عقب حرکت کند زمان سعی میکرد و هم می

کناري جست و دو گروه شکارچی با هم برخورد کردند و با یکدیگر نزاع کردند تا این شانس را داشته باشند که اولین 
  .یابد نفري باشند که به قلب او دست می

فت، با مبارزه کردن جانوران وحشی را عقب راند و هر کدام را که به حد کافی نزدیک ریچارد از صخره باالتر ر
خودش . دانست که این تالشی بیهوده بود؛ تعداد آنها بیشتر از آن بود که او بتواند عقب نگه دارد می. کشت شدند می می

او . خویی جنگید کرد با خشم و درنده را در خشم جادوي شمشیر آزاد کرد، همانطور که در میان صفوف آنها پیشروي می
هایی زرد رنگ که  رسید که هوا پر شده بود از دندان به نظر می. توانست در حق کیالن کوتاهی کند، نه در این زمان نمی

  .دنیا به رنگ سرخ درآمد. خونِ این کشتار همه جا بود. آمدند همگی به سمتش می

  .و بعد دنیا مشتعل شد

ي  سایه. اژدها با خشم غرید. شکارچیان با دردهایی کشنده زوزه کشیدند. آتش به باال جستدر همه جاي اطراف، 
شدند برش  شمشیر ریچارد از میان شکارچیانی که به حد کافی نزدیک می. اسکارلت از باالي سر ریچارد عبور کرد

  .داد هوا بوي خون و خزِ سوخته می. داد می

. کوبیدند دور کرد هایشان را به هم می ته و از جانورانی که به هوا جسته و دنداني اسکارلت میانِ کمر او را گرف پنجه
اي باز بر روي کوهی دیگر  زد و اژدها به سمت منطقه ریچارد از شدت خستگیِ ناشی از نبرد وحشیانه نفس نفس می

  .اسکارلت او را به آرامی بر روي زمین گذاشته و فرود آمد. پرواز کرد

هاي قرمز او انداخت، آنها را نوازش  هایش جاري شوند، بازوانش را روي پولک لی که نزدیک بود اشکریچارد در حا
هاي زیادي رو  تو زندگی. تو زندگی منو نجات دادي. ممنونم دوست من". کرده و سرش را بر روي اسکارلت گذاشت

  ".تو یه اژدهاي باشرافت هستی. نجات دادي

عالوه بر این، یکی باید به تو کمک کنه؛ ". با خرناسی یک دسته دود بیرون داد ".من فقط یه معامله کردم، همین"
  ".تونی از دردسر دوري کنی به نظر میاد که خودت تنهایی نمی
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زد تا  درحالی که هنوز نفس نفس می ".ترین حیوونی هستی که تا به حال دیدم تو قشنگ". ریچارد لبخندي زد
میشه منو ببري؟ خواهش . اسکارلت، من باید برسم به کاخ مردم". ت اشاره کردنفسش سرجایش بیاید، به سمت فال

  ".کنم می

  "دوستاتو پیدا نکردي؟ برادرتو؟"

کاش آدما به . من و همه رو به دارکن رال فروخته. برادرم بهم خیانت کرده". ریچارد بغض گلویش را فرو داد
  ".ي نصف اژدهاها شرافت داشتن اندازه

اآلن . بیا سوار شو. م ریچارد سایفرمتأسف". هاي بر روي گلویش را مرتعش کرد دي کرد و پولکاسکارلت غرولن
  ".برمت می

زد و او را بر فراز دریاي ابرهایی که دشت آزریس را پوشانده بودند  هایش می اژدها ضرباتی آرام و یکنواخت با بال
خواست به  انتخابی داشت، آخرین مکانی بود که دلش می باال برد، او را با خود به سمت جایی برد که اگر ریچارد حق

کشید، بر پشت اژدها کمتر از یک  سفري که براي ریچارد قسمت بیشتر یک روز بر پشت اسب طول می. آنجا برود
همان گونه که اسکارلت . هایش را به عقب خم کرد و به سمت فالت شیرجه رفت اسکارلت بال. ساعت طول کشید

از میان هوا، ریچارد توانست ببیند که واقعاً قصر مردم چقدر . داد باد به شدت لباس ریچارد را تکان میرفت،  پایین می
باورش سخت بود که این بنا به دست انسان ساخته شده باشد؛ به نظر حتی چیزي فراتر از یک رؤیا . بزرگ است

  .اي در هم بافته را تشکیل دهند مجموعه ترین شهرها با هم ترکیب شده و آنجا شبیه این بود که بزرگ. رسید می

آنها به سرعت از باالي . ها گذشت ها، دیوارها و سقف اسکارلت یک بار دور فالت پرواز کرد، از باالي برج
اسکارلت بر باالي دیوار خارجی قصر اوج . شدند سر ریچارد گیج برود کردند و باعث می پایان عبور می اي بی مجموعه

هیچ . هاي مداوم فرودشان را آهسته کرد زدن اطی بسیار وسیع خود را به زمین نزدیک کرده و با بالگرفت و بر روي حی
  .شد نگهبان یا فردي در اطراف دیده نمی

اسکارلت سرش . هاي قرمز رنگ او به پایین سر خورد و با صداي تاپی روي پاهایش فرود آمد ریچارد از روي پولک
  .هایش به سمت جلو چرخیدند گوش. را به سمت پایین خم کرده و به او خیره شد را به اطراف حرکتی داد، بعد آن

. ریچارد با تکان سرش تأیید کرد و نگاهش را به زمین دوخت "خواي این جا تنهات بذارم؟ مطمئنی که می"
مت، قابل ي بعدي که ببین دفعه. شه ي ما تموم می معامله. شه پس شیش روز ما تموم می". اسکارلت خرناسی کشید

  ".شکار کردن هستی

. ولی همچین فرصتی رو بدست نمیاري. ست، دوست من منصفانه". ریچارد نگاهش را باال آورده و لبخندي به او زد
  ".امروز من قراره بمیرم
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من هنوز . سعی کن نذاري همچین اتفاقی بیافته، ریچارد سایفر". اسکارلت با یک چشم زرد رنگ او را نگاه کرد
  ".م بخورمتدوست دار

وقتی اژدها کوچولوت از تخم بیرون ". تر شد مالید، لبخندش وسیع اي را می همانطور که ریچارد یک پولک شیشه
کنم که تو از پرواز دادن  درك می. دونم که اونم قشنگه می. دیدمش کاش فرصتی پیش میومد تا می. اومد مراقبش باش

ه و آزادیته، ولی ممنونم که اجازه دادي من لذت پرواز کردنو درك آدما به اطراف متنفري، چون این برخالف خواست
  ".من اینو به عنوان یه مزیت و افتخار حساب میارم. کنم

تو یه آدم استثنایی ". اي دود بیرون داد دسته ".منم از پرواز خوشم میاد". اسکارلت سرش را با موافقت تکان داد
  ".پاي تو ندیدممن هی چوقت یکی رو هم. هستی ریچارد سایفر

  ".آخرین جستجوگر. من جستجوگر هستم"

. تو موهبت رو داري. مراقب خودت باش، جستجوگر". اسکارلت یک بار دیگر با تکان دادن سر بزرگش موافقت کرد
اگه قراره . نذار اون بهت حکومت کنه. تسلیم نشو. از هرچیزي که داري براي جنگیدن استفاده کن. ازش استفاده کن

  ".ي یه اژدهاست این شیوه. دونی جنگی، با هر چیزي که می در حالی بمیر که داري با هر چیزي که داري می بمیري،

اسکارلت، قبل از این ". ریچارد نگاهش را باال آورده و اژدهاي قرمز را نگاه کرد ".کاش فقط به همین آسونی بود"
  "که مرز سقوط کنه، تو دارکن رال رو به وستلند برده بودي؟

  ".یه چند باري". اژدها با تکان سرش تأیید کرد

  "کجا بردیش؟"

یه بار . هاي سفید ساخته شده بود و سقف شیروونی داشت اون جا از سنگ. هاي دیگه تر از خونه به یه خونه، بزرگ"
ار دیگه هم و یه ب. من صداي فریادها رو شنیدم. رال اون جا یه مرد رو کشت. ي ساده یه خونه. ي دیگه بردمش یه خونه

  ".ي دیگه ي ساده به یه خونه

  .ي خودش و خانه. ي پدرش و خانه. ي مایکل خانه

بغضی  ".ممنون، اسکارلت". با درد شنیدن این مطلب، ریچارد نگاهش را روي پاهایش پایین آورد و سري تکان داد
ل سعی کرد تا دوباره بهت حکمرانی اگه یه وقت دارکن را". که در گلویش بود را به زور پس زد و نگاهش را باال آورد

تر از این هستی که  تو شریف. کنه، امیدوارم اژدها کوچولوت جاش امن باشه و خودت بتونی تا پاي مرگ مبارزه کنی
  ".تحت فرمان کسی باشی



                           

  قانون اول جادوگري: شمشیر حقیقت                     
  کتاب سایت کرم ي کاري از تیم ترجمه                        

  

  

  ٨٠٩  

ریچارد ریچارد او را تماشا کرد که باالي سرش چرخ زد و از باال به . اسکارلت لبخندي اژدهایی زد و به هوا بلند شد
ریچارد چند دقیقه او را تماشا کرد که . سرِ اسکارلت به سمت غرب چرخید و باقی بدنش به دنبال آن رفت. کرد نگاه می

  .به سمت قصر چرخید. شد تر می در دوردست کوچک و کوچک

شان تعظیم در کنار در ورودي انداخت، براي نبردي آماده شد ولی آ نها فقط با سر   ها ریچارد نگاهی به نگهبان
  .تاالرهاي وسیع او را در خود بلعیدند. مانند مهمانی که بازگشته باشد. ي کوتاهی کردند محترمانه

براي مدتی طوالنی . دانست و به آن سمت به راه افتاد داشت می ها را در آن نگه می جهت کلی باغی که رال جعبه
ها را  هاي قوسی و ستون سقف. کم به نظرش آشنا آمدند شناخت، ولی بعد از مدتی بعضی از آنها کم راهروها را نمی

هنگامی که از آن تقاطع رد . از راهرویی که اقامتگاه دنا در آن قرار داشت عبور کرد. هاي وفاداري شناخت، میدانِ مراسم
  .شد به داخل آن راهرو نگاهی نینداخت می

صرف این فکر . مغلوب و شکست خورده بود ذهنش در غبار و خلسه بود و به خاطر تصمیمی که گرفته بود ذهنش
دانست که کیالن را از  می. شکست دهد، او را در هم می که او کسی باشد که قدرت را به دارکن رال تحویل می

آرزو . دهد، ولی هنوز احساس یک خیانتکار را داشت سرنوشتی بدتر و تعداد بسیار زیاد دیگري را از مرگ نجات می
فقط او . توانست ولی هیچ کس دیگري نمی. کرد گري جز خودش بود که به رال کمک میکرد که هر کس دی می

  .هاي مورد نیاز رال را در اختیار داشت پاسخ

ر می در یک میدانِ مراسم که حوضی از آب داشت ایستاد و ماهی خوردند، به  هایی را تماشا کرد که در میان آب س
جنگیدن چه چیزي را نصیبش . دانی بجنگ فته بود با هر آن چه میاسکارلت گ. هاي کوچک سطح آب خیره شد موج
توانست بر روي جان  او می. کرد؟ در آخر نتیجه یکسان بود، یا شاید بدتر کرد؟ چه چیزي را نصیب دیگران می می

ک کند و این او به آنجا آمده بود تا به دارکن رال کم. نه با زندگی کیالن. خودش شرط ببندد، ولی نه با زندگی دیگران
  .تصمیمش کامالً قطعی شده بود. داد کاري بود که باید انجام می

شدند و همانگ ونه که شروع  ریچارد مردم را تماشا کرد که در اطراف جمع می. زنگ مراسم وفاداري به صدا درآمد
ک شدند و به او که دو مورد سیت با لباس چرمی قرمز رنگ نزدی. کردند کردند روي زمین تعظیم می به هم آوایی می

  .آنجا ایستاده بود چپ چپ نگاه کردند

از . آوایی کلمات کرد ها گذاشت و شروع به هم اش را روي کاشی ریچارد زانو زد، پیشانی. اکنون زمان دردسر نبود
  .آنجا که از قبل تصمیمش را گرفته بود، دیگر دلیلی براي فکر کردن وجود نداشت و گذاشت تا ذهنش خالی شود

در نور شما، موفق . کنه ارباب رال از ما حفاظت می. آموزه ارباب رال به ما می. کنه رباب رال ما رو هدایت میا"
. ایم فقط براي خدمت کردن زنده. در برابر فرزانگی شما فروتن هستیم. گیریم ي بخشش شما پناه می در سایه. شیم می

  ".زندگی ما از آن شماست
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اش را  همان گونه که آرامشِ درونی. هایش بروند خودش را رها کرد و اجازه داد تا نگرانی دوباره و دوباره زمزمه کرد،
 .شد، ذهنش آرام گرفت کرد و با آن یکی می جستجو می

  .فکري کلمات را در دهانش قفل کرد

  .کردکلمات را زمزمه . گفت که برایش مفهومی داشته باشد خواست اعالم وفاداري کند، چیزي را می اگر او می

در . در نور تو، موفق میشم. کنه کیالن از من حفاظت می. آموزه کیالن به من می. کنه کیالن منو هدایت می"
زندگی من از آن . ام فقط براي دوست داشتن تو زنده. در برابر فرزانگی تو فروتن هستم. گیرم ي بخشش تو پناه می سایه
  ".توست

  .شاد، راست و مستقیم روي زانوانش بنشیندشوك ناشی از فهمیدن باعث شد با چشمانی گ

  .دانست که باید چه بکند می

او به . قانون اول جادوگري. زِد به او گفته بود، به او گفته بود که بیشتر چیزهایی که مردم باور داشتند اشتباه است
لبخندي بر روي . کرد ر نمیدیگر از حقایق فرا. ي کافی به حرف دیگران گوش داده بود مدت کافی احمق بوده، به اندازه

  .صورتش نشست

زده رویش را برگرداند و از میان مردمی که بر روي زانوانشان افتاده و  هیجان. با تمام قلبش باور داشت. ایستاد
  .کردند قدم برداشت آوایی می هم

ریچارد . سد کردندي هم ایستادند و راهش را  هایی عبوس و جدي، شانه به شانه با چهره. دو مورد سیت بلند شدند
آن مورد سیتی که موهایی بلوند و چشمانی آبی داشت آگیل خود را به حالتی تهدید کننده باال آورد . ناگهان متوقف شد
  .و جلوي او تکان داد

  ".هیچ کس. هیچ کس اجازه نداره مراسمی رو از دست بده"

آگیل دنا را درون مشتش بلند  ".جستجوگر هستم من". اي تحویل داد ي تهدید کننده ریچارد نیز متقابالً نگاه خیره
من آخرین ابراز . اونو با جادویی که باهاش منو نگه داشته بود کشتم. من کسی هستم که اونو کشتم. جفت دنا". کرد

  ".انتخاب کنید. کنه که زنده بمونید یا بمیرید حرکت بعدي که انجام بدید معین می. وفاداریم رو به پدر رال انجام دادم

. دو مورد سیت بهم نگاهی کوتاه انداختند و بعد قدم به کنار نهادند. ابرویی بر فراز چشمی سرد و آبی رنگ باال رفت
  .هاي بلند به سمت باغ زندگی حرکت کرد، به سمت دارکن رال ریچارد با قدم

-+ -------------  
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رفتند محیط  هر چه باالتر می. ها را نگاه کرد رفتند، زِد لبه ي پهلوي فالت به سمت باال می همانطور که از جاده
جلویشان یک پل . هر سه نفر از مه خارج شده و به میان آفتاب اواسط صبح قدم گذاشتند. شد اطرافشان پرنورتر می

ها  آمد، زنجیرها بر روي چرخ دنده همانطور که پل بر روي پرتگاهی عظیم پایین می. متحرك شروع به پایین آمدن کرد
وقتی پلِ در حال پایین آمدن چند ده سرباز را نمایان کرد که در سمت دیگر منتظر بودند، چیس . کردند ق میتلق تل

هیچ یک از سربازان سالحی به دست نداشت و حرکتی . اش بود را آزاد کرد شمشیر کوتاهی که در غالفی بر روي شانه
اي به آن سه  د در دو طرف ایستاده بودند و ظاهراً هیچ عالقهبراي مسدود کردن راه آنه ا انجام ندادند، بلکه به حالت آزا

  .نداشتند

او شبیه مردي بود که قرار است . چیس توجه کرد. کردند، کیالن هیچ توجهی به سربازان نکرد همانطور که عبور می
  .زدند دادند و لبخند می مؤدبانه سر تکان می   ها نگهبان. یک قتل عام را سرپرستی کند

. تر شد، ولی نگاهش را بر روي سربازانی که کامالً مجهز بودند نگه داشت کمی خم شده و به زِد نزدیکمرزبان 
  ".زیادي آسونه. من از این خوشم نمیاد"

  ".اگه دارکن رال بخواد ما رو بکشه، باید اول بهمون اجازه بده تا بریم جایی که قراره کشته بشیم". زِد لبخند زد

  ".این باعث نمیشه اصالً احساس بهتري داشته باشم". ردچیس اخمی به جادوگر ک

قبل از این که درها . هیچ چیزي از افتخاراتت کم نمیشه، دوست من". ي چیس گذاشت زِد دستش را روي شانه
  ".براي همیشه پشت سرمون بسته بشن برو خونه

  ".نه تا وقتی که این ماجرا تموم بشه". چیس در جایش صاف شد

وقتی به باالي فالت رسیدند، با دیواري . تر حرکت کرد تا نزدیک کیالن باقی بماند داد و کمی سریعزِد سري تکان 
کیالن توقفی نکرد، بلکه به سمت . باالي دیوارها پر از افراد بود. عظیم مواجه شدند که از هر دو طرف امتداد داشت

ا تحمل فشار زیاد وزن، درهاي عظیم را به عقب باز شد، دو نگهبان ب همان گونه که او نزدیک می. دروازه قدم برداشت
  .هنگامی که کیالن از ورودي دیوار وارد شد، حتی یک قدم نیز معطل نشده بود. کردند

  "دید بیان تو؟ شما به همه اجازه می". ي نگهبانان انداخت اي به فرمانده چیس نگاه خیره

چیس خرناسی کشید و به دنبال دیگران  ".تظر ایشون بودنارباب رال من". زده به خود گرفت فرمانده نگاهی شگفت
  .راه افتاد

  ".خواستیم یواشکی بریم سر وقت رال خیر سرمون می"

  ".هاي رال نمیره کسی یواشکی سر وقت جادوگري با استعداد"
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  "رال یه جادوگره؟! جادوگر". چیس بازوي زِد را گرفت

تونه به این شکل جادو کنه؟ اون وارث یه نسل طوالنی از  می پس فکر کردي چطوري. البته". زِد به او اخم کرد
  ".جادوگراست

کردم جادوگرا قراره فقط به مردم کمک کنن، نه این که  من فکر می". رسید آزرده شده باشد چیس به نظر می
  ".بهشون حکومت کنن

وي کاراي رسمی و حکومتی آدما قبل از این که تعدادي از ما تصمیم بگیرن تا دیگه ت". زِد نفس عمیقی بیرون داد
شکافی بین اونا ایجاد شد و باعث چیزي شد که به عنوان جنگ جادوگرا . کردن دخالت نکنیم، جادوگرا حکمرانی می

هاي قدیمی ادامه دادن، به در دست گرفتن قدرت ادامه  تعداد کمی از جناح مقابل زنده موندن و به روش. معروف شد
اون با موهبت به دنیا . ي مستقیم اون نسله، وارث خاندان رال دارکن رال نواده. دامه دادندادن، به حکومت بر مردم ا

کنه؛ اون فردیه که بار سنگین وجدان  ولی اون از موهبت فقط براي خودش استفاده می. اومده؛ همه این طوري نیستن
  ".رو روي دوشش نداره

هایی راه راه  هایی با حکاکی ي میان ستون به سایه. ساکت شدرفتند، چیس  ها را باال می اي از پله درحالی که تپه
سر چیس . وارد راهروها شدند. ها بود گذشتند هاي حجاري شده و برگ رسیدند و از میان یک ورودي که اطرافش تاك

ت شده هاي صیقلیِ اطرافشان مبهو ي سنگ چرخید، از ابعاد آنجا، زیبایی آنجا و صرف حجم مرعوب کننده به اطراف می
هاي لباسش به نرمی در پشت  چین. دید کرد و هیچ یک از این چیزها را نمی کیالن از وسط تاالر وسیع حرکت می. بود

  .کرد هاي دورِ آن مکان پهناور زمزمه می ها در فاصله هایش بر روي سنگ کردند، صداي نرم چکمه سرش پرواز می

هاي مرمرین نشسته بودند و تعدادي  تعدادي بر روي نیمکت. دزدن مردم با رداهاي سفید در میان راهروها قدم می
ي مردم لبخندهاي پایدار یکسانی به  همه. کردند هایی با یک سنگ و زنگ زانو زده بودند و نیایش می دیگر در میدان

. ن بودسیماي آرامشان مطمئن به خود بوده و در رؤیاي اطمینان و درکشا. صورت داشتند، لبخندهایی از فریبی مقدس
پیروان و . شان بسوزد و از بین برود هاي پیچیده حقایق براي آنها فقط ابري متحرك بود، چیزي که در میان نور استدالل

کردند، چیزي بیش از تکان دادن پوچ و  بیشتر آنها هیچ توجهی به آن سه نفر نمی. تابعین دارکن رال، همه باهم و یکجا
  .دادند یمعناي سرهاشان به آنها نشان نم بی

. آمدند هاي چرمیِ قرمزشان از یک راهرو به آرامی به سمت آنها می اي دو مورد سیت را دید که با لباس زِد لحظه
ن دار که بر روي صورتش نقاشی شده بود را دیدند، رنگ از  وقتی آن دو کیالن را دیدند، رعدهاي دو قلوي کُ

  .ناپدید شدند هاشان پرید، مسیرشان را تغییر داده و سریعاً چهره

مسیري که در پیش گرفته بودند آنها را به تقاطعی از راهروهاي بیکران رساند که به صورت طرح یک چرخ ساخته 
ي مرکزي چرخ را در ارتفاع زیادي در باالي سرشان تشکیل داده  هاي مشجر که کاسه هایی با شیشه پنجره. شده بود
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هایی رنگارنگ از نور در میان محیط وسیع مرکزي جاري  دند به صورت ستوندا بودند، نور آفتابی را که به داخل راه می
  .شد می

  "کدوم طرف؟". کیالن توقف کرد و چشمان سبزش را به سمت جادوگر گرداند

  .اي تأمل به راه افتاد کیالن بدون لحظه. زِد به سمت راهرویی در راست اشاره کرد

  "ریم؟ دونی که داریم کجا می از کجا می": چیس پرسید

کل . شناسم، الگوي یه طلسم جادویی اولی این که قصر مردم از روي یه الگویی ساخته شده که من می. از دو راه"
این یه طلسم قدرته، قراره دارکن رال رو محافظت . آسا هست که روي سطح زمین نقاشی شده این قصر یه طلسم غول

این جادوییه که کشیده شده تا اونو از جادوگراي دیگه . د برابر کنهکنه، اونو این جا در امنیت نگه داره و قدرتش رو چن
مرکز این طلسم جاییه که بهش میگن باغ . تقریباًهیچ قدرتی ندارم. من این جا قدرت خیلی کمی دارم. حفظ کنه
  ".دارکن رال اونجاست. زندگی

  "دومی چیه؟". اي نگران به خود گرفت چیس چهره

اونا هم توي باغ زندگی . تونم اونا رو حس کنم من می. پوشش اونا برداشته شده. ها بهجع". اي مکث کرد زِد لحظه
ها چه حسی دارد، و حس کردن دو جعبه  دانست که حس کردن یکی از جعبه زِد می. چیزي نادرست بود ".هستن
  .دتر بو ولی این حس این گونه نبود؛ این حس سه برابر قوي. بود تر می باید دو برابر قوي می

هر . کرد گیر را به سمت آنها هدایت می رسیدند، جادوگر مادر اعتراف ي مناسب می پله هر زمان که به راهرو یا راه
ي چند  ها به اندازه بعضی جاها ستون. هایی با رنگ یا نوعی منحصر به فرد داشت ي مختلف سنگ راهرو و هر طبقه
ها همگی از مرمر بودند و هرکدام از  پله راه. راهروها مشرف بودند هاي میان این طبقات بر بالکن. طبقه ارتفاع داشتند

هایی بسیار بزرگ عبور کردند که مانند قراوالنی بر روي دیوارهاي دو طرف ایستاده  از کنار مجسمه. رنگی متفاوت
که بتوان در مسیري امکان نداشت . آن سه چند ساعت راه رفتند و راهشان را به سمت مرکز کاخ مردم پیدا کردند. بودند

  .مستقیم حرکت کرد؛ هیچ مسیر مستقیمی وجود نداشت

کیالن توقف کرد و به جادوگر نگاه . هایی از مناظر طبیعت و با روکش از طال رسیدند نهایتاً به دري بسته با حکاکی
  .کرد

کیالن نگاه  ".ج ا باشهدارکن رال هم باید این. ها این جا هستن جعبه. باغ زندگی. این جا همونجاست، عزیز جان"
  ".ممنونم زِد، و تو هم همینطور چیس". ي عمیقی به او انداخت خیره
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. ي او گذاشته و رویش را برگرداند کیالن رویش را به سمت در گرداند، ولی زِد دستش را به آرامی روي شانه
  ".بدون کمک تو. میره اون به زودي می. دارکن رال فقط دوتا جعبه داره"

پس وقتی ". هاي تیزي بودند که بر صورت مصممش نقاشی شده بودند الن آتشی سرد در قلب صاعقهچشمان کی
  ".برام نمونده که تلف کنم

  .هایی بلند وارد باغ زندگی شد کیالن درها را هل داده و باز کرد و با قدم
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  فصل چهل و نهم

  

دانست که چیزي  زِد بالفاصله می. ر برگرفتها آنان را د هنگامی که به داخل باغ زندگی قدم گذاشتند، عطر گل
زِد چیز دیگري را . رال هر سه را داشت. او اشتباه کرده بود. هیچ شکی نبود؛ هر سه جعبه در اتاق بودند. نادرست است
درحالی . توانست به حسش اعتماد کند کرد، چیزي که سرجاي خود نبود، ولی با وجود کم شدن قدرتش نمی نیز حس می

کرد و کیالن نیز در مسیري میان درختان، از  آمد، زِد از پشت سر نزدیک کیالن حرکت می پشت سرش میکه چیس 
  .کیالن توقف کرد. آنها به چمن رسیدند. کرد هاي رنگارنگ عبور می کنار دیوارهاي پوشیده از تاك و گل

ام طول عمرش هرگز این همه از آن زِد در تم. ي جادوگري ماسه. ي سفید بود اي از ماسه در آن سوي چمنزار دایره
هاي  دانه. ي ده پادشاهی ارزش داشت این مقدار به اندازه. را در یک جا ندیده بود، هرگز بیشتر از یک مشت ندیده بود

شد، زِد به این فکر کرد که رال  با هراسی که هر لحظه بیشتر می. کردند ریز و درخشان، نور را به سمتش منعکس می
متوجه شد که به سختی . خواست با آن ایجاد کند ي جادوگري دارد، چه بند و اتصالی را می ن همه ماسهچه نیازي به آ

  .ي فریبنده بردارد تواند نگاهش را از روي آن صحنه می

زِد حس . ي اوردن بودند آنجا بر روي قربانگاه سنگی، سه جعبه. ي جادوگري یک قربانگاه قرار داشت آن سوي ماسه
هر یک . دید که هر سه جعبه باهم بودند ی قلبش یک تپش را جا انداخت، چرا که با چشم و به اطمینان میکرد که گوی

  .هرکدام به تاریکی نیمه شب بودند. از آنها پوششان برداشته شده بود

به خشم زِد از دیدن کسی که به ریچارد آسیب رسانده بود . ها، دارکن رال پشت به آنها ایستاده بود روبه روي جعبه
کرد و باعث  آمد رداي سفید رنگ و موهاي بلوند را روشن می اي پایین می نور آفتابی که مستقیم از سقف شیشه. آمد
  .هاي ارزشمندش ها خیره شده بود، به غنیمت رال ایستاده و به جعبه. شد بدرخشند می

؟ چگونه آن را به دست آورده بود؟ ي آخر را یافته بود چگونه رال جعبه. شود زِد صورتش را حس کرد که سرخ می
با . سؤال اساسی این بود که اکنون باید چه کرد. این سؤاالت را از ذهنش بیرون کرد؛ این ها دیگر اهمیتی نداشتند

زِد کیالن را تماشا کرد که از این سمت به دارکن رال خیره شده . توانست یکی را باز کند وجود هر سه جعبه، رال می
کردند، ولی زِد شک داشت که کیالن قدرت  توانست با قدرتش رال را لمس کند، آنها نجات پیدا می اقعاً میاگر او و. بود

توانست حس کند که قدرت خودش به معناي واقعی  در این قصر و خصوصاً در این اتاق، زِد می. الزم را داشته باشد
اگر قرار بود دارکن رال . ادوگري به جز یک رال بودآسا بر علیه هر ج تمام قصر یک طلسم غول. کلمه به دردنخور بود

کرد که از کیالن  خشم خون و غضب جوشان را حس می. توانست این کار را انجام دهد متوقف شود، فقط کیالن می
  .خواست برمی
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ها  اسهي م زِد و چیس به دنبالش حرکت کردند ولی هنگامی که تقریباًبه دایره. ها راه افتاد کیالن به آن سمت چمن
  .ي جادوگر گذاشت در آن سوي رال رسیده بودند، کیالن برگشت و یک دستش را روي سینه

  ".مونید هر دوي شما این جا منتظر می"

او نیز درد از دست . زِد خشم را درون چشمان او حس کرد و آن را درك کرد، چرا که خودش نیز در آن سهیم بود
  .کرد دادن ریچارد را حس می

چشمان رال حرکت کرده . آنها لحظاتی به هم خیره شدند. د باال آمد، به چشمان آبی رال خیره شده بودوقتی نگاه زِ
  .زد و سیمایش آرامشی مرگبار داشت ها را دور می ي ماسه و به روي کیالن رفتند که داشت دایره

  "م؟کنی اگه این کار نکرد چه کار می": زمزمه کنان گفت. چیس خم شده و به او نزدیک شد

  ".میریم می"

نگرانی و ترس از دیدن این که . وقتی زِد نگاه هراس و نگرانی را بر صورت دارکن رال دید امیدش اوج گرفت
ن دار را نقاشی کرده بود کیالن بر صورتش صاعقه دارکن رال روي این حساب نکرده . زِد لبخندي زد. هاي دوقلوي کُ

  .بود و ظاهراً از این ترسیده بود

. شد، دارکن رال ناگهان شمشیر حقیقت را بیرون کشید همانطور که کیالن نزدیک می. بدیل به واکنش شدنگرانی ت
رال آن را نگه داشته و کیالن را در نوك . اي بیرون آمد و به رنگ سفید بیرون آمد شمشیر با صداي هیس کشیده

  .شمشیر متوقف کرد

کرد تا از تنها  کرد، به او کمک می زِد باید به کیالن کمک می. تر از آن بودند که اکنون متوقف شوند آنها نزدیک
ي توانی که داشت استفاده کرد، که البته آن  جادوگر از هر ذره. توانست آنها را نجات دهد استفاده کند چیزي که می

نیرویش را در  او تمام. هاي جادوگري پرتاب کرد اي را به آن سمت ماسه خواست، و صاعقه مقداري نبود که او دلش می
شمشیر در میان هوا چرخید . ي آبی رنگ به شمشیر خورد و آن را از دستان رال پرتاب کرد صاعقه. این صاعقه قرار داد

دارکن رال با فریاد چیزي به زِد گفت و دوباره به کیالن رو کرد و با او . تر افتاد اي نسبتاً زیاد آن طرف و با فاصله
  .هاي او را بفهمند انستند حرفصحبت کرد، ولی هیچکدام نتو

تر  از پشت به قربانگاه خورد و دیگر نتوانست عقب. رفت رفت، دارکن رال عقب عقب می همانطور که کیالن جلو می
  .هنگامی که کیالن مقابلش ایستاد رال انگشتانش را در میان موهایش فرو کرد. برود

اي در  داد جرقه ال انگشتانش را از میان موهایش عبور میاي که ر آن شیوه. چیزي نادرست بود. لبخند زِد محو شد
  .ذهن زِد زد
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  ".این به خاطر ریچارده". گیر دستش را دراز کرد و گلوي دارکن رال را گرفت مادر اعتراف

از . او متوجه شد که چه چیزي نادرست بود. سرماي منجمد کننده در وجودش جاري شد. چشمان زِد گشاد شد
  .نفس تیزي کشیددریافت این مطلب 

  .این دارکن رال نبود

  "....اون! صبر کن! کیالن، نه": زِد فریاد زد

چمن با موجی که به سمت . ها بر روي درختان اطراف لرزیدند برگ. اي در هوا به وجود آمد، رعدي بدون صدا ضربه
  .شد لرزید اطراف پخش می

  .رد او را در چنگال خود گرفتد. خیلی دیر جادوگر حقیقت را دریافته بود "!ریچارده.....

  ".بانو": ریچارد جلوي کیالن روي زانوانش افتاد و زمزمه کرد

ها بر روي  دربی پوشیده از تاك. یأس و ناامیدي، شادي زنده بودن ریچارد را لگدکوب کرد. زِد خشکش زده بود
کیالن از . هبان درشت هیکل آمدنددارکن رالِ واقعی ظاهر شد و به دنبالش مایکل و دو نگ. دیوارِ یک سمت باز شد

  .تعجب و گیجی چند بار پلک زد

  .ریچارد. تورِ دشمن متزلزل شد و در سوسویی از نور، آن فردي که دارکن رال بود به کسی بازگشت که واقعاً بود

کیالن به . قدرت کُن دار مرتعش شد و از بین رفت. چشمان کیالن از وحشت گشاد شدند و عقب عقب حرکت کرد
  .خاطر کاري که انجام داده بود از غم و اندوه فغان سر داد

قبل از این که دستش به آن برسد در . چیس دستش را به سمت شمشیرش برد. دو نگهبان پشت سر کیالن آمدند
اما  زِد به سمت آنها دوید،. هیچ اتفاقی نیفتاد. زِد دستانش را باال آورد، ولی هیچ قدرتی باقی نمانده بود. جا خشک شد

او در آن حبس شده بود، مانند یک زندانی در . پیش از این که بتواند دو قدم برداشته باشد به دیواري نامرئی برخورد کرد
  .کرد از خشم و عصبانیت، حماقت خودش را توبیخ می. سلولی سنگی

اي از اندوه، آن را با  ناله با. کیالن با دیدن کاري که انجام داده بود، چاقویی را از کمربند یک نگهبان بیرون کشید
  .دو دستش باال گرفت تا در خود فرو کند

ریچارد با . مایکل از پشت سر او را گرفت، چاقو را با پیچاندن از دستش درآورد و آن را روي گلویش نگه داشت
ن تمام نیروي کیال. عصبانیت خود را به سمت برادرش پرتاب کرد ولی به دیواري نامرئی برخورده و به عقب پرتاب شد

یکی از . تر از آن بود که مقابله کرده و بجنگد؛ با اشک روي زمین افتاد خود را در کُن دار مصرف کرده بود و ضعیف
  .بندي را به دهانش بست و مانع از آن شد که حتی نام ریچارد را زمزمه کند دهان   ها نگهبان
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خواهش ! اذیتش نکنید". ا گرفت و به او التماس کردریچارد چهار دست و پا روي دارکن رال افتاد، رداي او ر
  ".کنم، اذیتش نکنید می

کردم که  فکر می. بینم برگشتی، ریچارد خیلی خوشحالم که می". ي ریچارد گذاشت دارکن رال دستی روي شانه
  ".کنم وفاداریت به دوستانت رو تحسین می. خوشحالم که تصمیم گرفتی به من کمک کنی. برگردي

  چه کمکی امکان داشت که رال از جانب ریچارد نیاز داشته باشد؟. وت بودزِد مبه

  ".کنم، اذیتش نکنید خواهش می": ریچارد با اشک التماس کرد

  .رال دست ریچارد را از رداي خود جدا کرد ".خوب، این کامالً به تو بستگی داره"

  ".فقط اذیتش نکنید. کنم من هرکاري می! هرکاري"

. دست دیگرش را در موهاي ریچارد فرو برد. نوك انگشتانش را لیسید. دارکن رال پخش شدلبخندي بر لبان 
واقعاً باعث خوشبختی بود که تو رو همون طوري که بودي . ممتأسفواقعاً . شد ریچارد م که باید این طوري میمتأسف"

انه تو قربانی قانون متأسفاما . م هستیمکنی، ولی من و تو خیلی شبیه ه اگر چه تو درك نمی. دور و بر خودم داشته باشم
  ".اول جادوگري شدي

  ".کنم بانو کیالنو اذیت نکنید، خواهش می": ریچارد با گریه گفت

دم و با کیالن خوب  گم انجام بدي، منم همون کاري که قول داده بودم رو انجام می اگه همون کاري رو که می"
یز خوب بکنم، یه چیزي که دوست داشته باشی بهش تبدیل بشی، شاید حتی ممکنه تو رو تبدیل به یه چ. رفتار میشه

شاید حتی . کنم حتی ممکنه بذارم توي اتاق خواب ما بخوابی تا ببینی که من به قولم عمل می. مثالً یه سگ خونگی
ایی جالب یه جور. خوشت میاد؟ ریچارد رال. پسرم رو به افتخار تو نامگذاري کنم، به خاطر این که بهم کمک کردي

  "میشه، به نظرت این طور نیست؟

خواید من چکار کنم،  بگید می. کنم بانو کیالنو اذیت نکنید خواید با من بکنید، ولی خواهش می هرکاري می"
  ".کنم خواهش می

  ".همین جا منتظر بمون. خیلی زود، پسرم، خیلی زود". دارکن رال آرام روي سر ریچارد زد

. هاي سفید به سمت زِد حرکت کرد ي ماسه وي زانوانش تنها گذاشت و از دور حلقهدارکن رال ریچارد را بر ر
  .کرد زِد احساس خالی بودن و پوچی می. اش بر روي پیرمرد قفل شده بود آمد چشمان آبی همانطور که می

  .رال جلوي او ایستاد، انگشتانش را لیسید و آنها را روي ابروانش کشید
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  "اسمت چیه، پیرمرد؟"

من همون کسی هستم ". سرش را با افتخار باال گرفت ".زِدیکوس زول زوراندر". با امیدي ناامید شده خیره شدزِد 
  ".که پدرتو کشتم

دونستی که وقتی من  دونستی که آتیش جادوگریت منو هم سوزوند؟ می و می". دارکن رال با تکان سرش تأیید کرد
ها توي درد و عذاب بودم؟ و این که تا همین امروز اثر  این که من ماهفقط یه بچه بودم اون آتیش تقریباًمنو کشت؟ و 

  "اي از درون؟ زخماي کاري که تو کردي رو با خودم دارم، هم زخماي روي تنم و هم زخماي دیگه

ولی در این مورد به . م که به یه بچه آسیب رسوندممتأسفبدون در نظر گرفتن این که اون بچه کی بوده، "
  ".ذارم تنبیه پیش از موعد و میخصوص، اسمش

. قراره با هم مدت زیادي رو بگذرونیم، من و تو". ي رال خوشایند باقی ماند، اثر لبخند هنوز بر روي لبانش بود چهره
  ".فهمی که اون درد چه شکلی بوده به زودي می. قراره دردي که کشیدم رو بهت یاد بدم و خیلی بیشتر از اون

  ".تونه به پاي دردي که تا همین اآلن بهم وارد کردي برسه هیچ چیز نمی". زِد نگاه تلخی انداخت

  ".بینیم حاال می". چرخید نوك انگشتانش را لیسید دارکن رال همان گونه که می

! ریچارد": زِد فریاد زد. زِد با ناکامی و درماندگی دارکن رال را تماشا کرد که برگشت و دوباره روبروي ریچارد ایستاد
  "!کیالن ترجیح میده بمیره تا این که تو بهش کمک کنی! کمک نکنبهش 

اگه بانو رو اذیت نکنید ". ریچارد با نگاهی خالی به جادوگر خیره شد و دوباره نگاهش را روي دارکن رال باال آورد
  ".کنم هرکاري می

ریچارد با تکان  ".یگم انجام بدياگه اون کاري که م. بهت قول میدم، پسرم". دارکن رال به او اشاره کرد تا بایستد
ریچارد به کیالن . زِد از شدت تعجب سکندري خورد ".هاي شمرده شده رو از بر بخون کتاب سایه". سرش موافقت کرد

  .رو کرد

  "باید چکار کنم بانو؟"

لماتی نامفهوم کیالن در مقابل مایکل تقال کرد، در مقابل چاقویی که بر روي گلویش بود تقال کرد، با جیغ و فریاد ک
  .بند گفت را از زیر دهان

هاي شمرده شده رو بخون ریچارد، وگرنه به مایکل میگم یکی یکی  کتاب سایه". صداي رال آرام و مهربان بود
ره هرچی بیشتر ساکت بمونی تعداد بیشتري رو می. انگشتاي اونو قطع کنه ب."  
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هاي شمرده شده، اگر که  صحت کلمات کتاب سایهتصدیق ". ریچارد با وحشتی در چشمانش به سمت رال چرخید
دهد خوانده شود، تنها در صورت  ها فرمان می ي کسی که به جعبه ي فردي نقل شود، به جاي آن که به وسیله به وسیله

  "....گیر قابل تضمین است استفاده از یک اعتراف

همانطور که به خواندن کتاب توسط . ر کندشنوید باو توانست چیزي را که می نمی. زِد به آرامی روي زمین افتاد
. داد دانست که این حقیقت دارد؛ او ادبیات منحصر به فرد یک کتابِ جادویی را تشخیص می داد، می ریچارد گوش می

زِد توان این را نداشت تا به این . هاي شمرده شده بود این کتاب سایه. توانست این را از خود درآورده باشد ریچارد نمی
  .کند که ریچارد چگونه آن را یاد گرفته استفکر 

دارکن . همه چیز از دست رفته بود. این اولین روز از حکومت رال بود. شناختند درحال پایان بود دنیایی که آنها می
  .دنیا از آن او بود. رال پیروز شده بود

د و هیچ کس به جز فردي که بعضی از کلمات خودشان جادو بودن. داد حس و کرخت نشسته بود و گوش می زِد بی
توانست آنها را در ذهن نگه دارد؛ جادو بر سر کلمات جادویی خاصی فعال شده و تمام مطالب را  داراي موهبت باشد نمی
پیشگیري در برابر این که هر کسی بتواند . بینی نشده نوعی پیشگیري در برابر وقایع پیش. کرد از ذهن فرد پاك می

توانست کلمات را از بر بخواند خود مدرکی بر این بود که او  این که ریچارد می. ر اختیار بگیردجادوي درون کتاب را د
هرچقدر که ریچارد از جادو متنفر بود، او خودش جادو . با جادو و براي جادو به دنیا آمده بود. با موهبت به دنیا آمده بود

  .بینی کرده بودند ها پیش بود، همان گونه که پیشگویی

کرد که سعی کرده بود تا از ریچارد در برابر نیروهایی  گریه می. کرد براي کارهایی که مرتکب شده بود گریه می زِد
آنهایی که با موهبت به دنیا . کردند از او استفاده کنند دانستند ریچارد چه کسی است، سعی می محافظت کند که اگر می

زِد عمداً انتخاب کرده بود . دارکن رال مدرکی بر همین مطلب بود. دآمدند همیشه در سنین نوجوانی آسیب پذیر بودن می
ترسید، و  زِد همیشه می. تا به ریچارد آموزش ندهد، به عنوان راهی براي پیشگیري از آگاه شدن آن نیروها از ریچارد

را به وضوح آشکار امیدوار بود، که ریچارد داراي موهبت باشد، ولی امید داشت که تا قبل از این که موهبت خودش 
ي کافی بزرگ شده بود،  ي کافی قوي شده بود، به اندازه کند، ریچارد بزرگ شده باشد و آن وقت در زمانی که به اندازه

به . هایی بیهوده بود تمام این ها تالش. یافت تا به او آموزش دهد کشت، زِد فرصت می و قبل از این که موهبت او را می
دانسته که ریچارد داراي موهبت است، این که فردي  زد که همیشه می زِد حدس می. بود هیچ پایان خوشی نرسیده

عالمت و نشان . دانست که او فردي استثنائیست، فردي نادر است شناخت می هرکسی که ریچارد را می. استثناییست
  .جادو

ها دوران خوبی  آن سال. گریست د میآورد که از بودن با ریچارد لذت برده بو زِد همانطور که ایامی را به خاطر می
دورانی که کسی بدون ترس از او به او عشق و محبت . هاي دور از جادو سال. هیچ دورانی در زندگیِ او بهتر نبود. بودند

  .فقط به خاطر خودش با او دوست باشد. بورزد و فقط به خاطر خودش او را دوست داشته باشد
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دانست تحت تأثیر  زِد از این که ریچارد آن را این قدر خوب می. خواند کنتی میریچارد کتاب را بدون هیچ مکث یا ل
کرد که کاش ریچارد این قدر با  کند، ولی از طرفی آرزو می قرار گرفته بود و خود را در حالی یافت که به او افتخار می

ود که قبالً انجام پذیرفته بودند، مانند ي چیزهایی ب بیشتر چیزهایی که ریچارد از بر خوانده بود درباره. استعداد نبود
تر بخواند و رد شود،  ها را سریع گفت که آن قسمت کرد یا نمی ها، ولی دارکن رال او را متوقف نمی برداشتن پوشش جعبه

صدا باقی  او گذاشت تا ریچارد با همان سرعت معمول خودش کتاب را بخواند و بی. مبادا که چیزي را از دست بدهد
گفت تا قسمتی را تکرار کند، براي این که مطمئن شود که آن را  گه گاه رال به او می. داد به دقت گوش می ماند و

هاي وزش باد حرف  ي طرح ي ابرها و درباره ي خورشید، درباره ي زاویه درست فهمیده و همانطور که ریچارد درباره
  .زد، غرق در فکر ایستاده بود می

داد، مایکل چاقویی را بر گلوي کیالن  خواند، رال مقابل او ایستاده و گوش می بر می بعدازظهر گذشت، ریچارد از
نگه داشته بود، دو نگهبان بازوان کیالن را گرفته بودند، چیس در جاي خود خشک شده بود و دستش در نیمه راه 

زِد متوجه شد که . ته بودرسیدن به شمشیرش بود و زِد، محکوم به فنا و محبوس در زندانی نامرئی روي زمین نشس
هایی  طلسم. کشید این کار تمام شب طول می. کرده طول خواهد کشید ها بیش از آنی که فکر می مراحل باز کردن جعبه

ها باید  جعبه. ي جادوگري نیاز داشت همین بود دلیل این که دارکن رال این همه ماسه. شدند بودند که باید ترسیم می
اي ایجاد  ها هرکدام سایه تابید و وقتی که جعبه گرفتند، اولین آفتابِ زمستان به آ نها می ار میدقیقاً به شکلی خاص قر

  .کرد کردند، جایگاه آنها را معین می می

همانطور که آفتاب در آسمان . کرد اي متفاوت ایجاد می ها مثل هم بودند، هر جعبه سایه با وجود این که جعبه
اي از  ها سایه یکی از جعبه. شدند تر می نگشت شکل از هر جعبه بیشتر فاصله گرفته و بزرگهاي ا رفت، سایه تر می پایین

اکنون زِد . کرد و سومی سه سایه ي انگشت مانند ایجاد می اي دیگر دو سایه کرد، جعبه یک انگشت را ایجاد می
  .هاي شمرده شده بود دانست که چرا نام آن کتاب سایه می

. ي جادوگري رسم شوند ها درون ماسه کرد تا طلسم اب، دارکن رال ریچارد را متوقف میدر جاهایی مناسب در کت
او بدون هیچ مکثی آنها را . ولی رال شنیده بود. هایی داشتند که زِد هرگز پیش از آن نشنیده بود ها نام بعضی از طلسم

در زیر نور . ها روشن کرد ر اطراف ماسهاي د هایی را در حلقه فرما شد، رال مشعل وقتی تاریکی حکم. کرد ترسیم می
کردند که با دقت در  همه در سکوت باقی مانده بودند و او را تماشا می. کشید شد می ها هر طلسمی را که نیاز می مشعل

ها تحت تأثیر قرار گرفته بود و با دیدن عالئم و  زِد از سطح مهارت رال در ترسیم طلسم. کند ها ترسیم می میان ماسه
  .کرد هاي دنیاي زیرین احساس ناآرامی و پریشانی می مطلس

دانست که آن اَشکال باید بدون هیچ اشکال و با نظمی صحیح  اشکال هندسی به مراتب پیچیده بودند و زِد می
شد آنها را تصحیح  آمد نمی اگر اشتباهی پیش می. هر خط در زمان مناسب و با توالی مناسب کشیده شود. ترسیم شوند

  .یک اشتباه به معناي مرگ بود. یا پاك کرده و از اول شروع کرد کرد و
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ي یک طلسم پرداخته بودند، پیش از آن که جرأت کنند تا آن را در  ها به مطالعه شناخت که سال زِد جادوگرانی را می
رسید که  نمی دارکن رال به نظر. ي جادوگري ترسیم کنند، از ترس این که مبادا اشتباهی مرگبار مرتکب شوند ماسه

به . زِد هرگز جادوگري با این استعداد ندیده بود. کرد دست استوار او با دقت حرکت می. ترین مشکلی داشته باشد کوچک
توانست جلوي خود را گرفته و این حد از  نمی. شدند ي بهترین کشته می تلخی با خود فکر کرد که حداقل آنها به وسیله

  .وهی از استادي و زبردستی بود که او تابه حال شاهدش نبودهاین شک. مهارت را تحسین نکند

خواهد؛ طبق اظهار  ایست که رال می ها صرفاً براي این بود که فهمیده شود کدام جعبه آن جعبه تمام این تالش
نست که دا هاي دستورالعملِ دیگر می ي کتاب زِد از تجربه. اي را در هر زمانی باز کند توانست هر جعبه کتاب رال می
قرار نبود هر کسی به . ها یک پیشگیري در برابر این بودند که جادو به آسانی مورد استفاده قرار گیرد تمام این تالش

دانست دانش  زِد تا جایی که می. ي آن را در یک کتاب جادویی بخواند آسانی تصمیم بگیرد که ارباب دنیا باشد و شیوه
احتماالً . دارکن رال تقریباًتمام عمرش را به خاطر این لحظه مطالعه کرده بود. داشتها را ن الزم براي اجراي دستورالعمل

زِد آرزو کرد که آن آتش جادوگري که پدرش را کشته . دارکن رال وقتی جوان بوده، پدرش تعلیماتش را شروع کرده
  .ن شده و آن را پس گرفتاي روي این فکر تأمل کرد و بعد از آن پشیما لحظه. کشت بود، دارکن رال را نیز می

ها بر روي آنها قرار داده شد؛ هر جعبه با توجه  ها کشیده شده بودند، جعبه در هنگام طلوع، بعد از این که تمام طلسم
هنگامی که . ها ایجاد شده بودند طلسم. هایی که ایجاد کرده بود، بر روي نقشی خاص قرار داده شد به تعداد سایه

زِد مبهوت شده . ها باري دیگر بر روي قربانگاه قرار گرفتند ستان سنگ را روشن کردند، جعبههاي دومین روز زم اشعه
هاي خاصی را ایجاد کرده بودند، اکنون تعدادي متفاوت ایجاد  هایی که روز گذشته تعداد سایه دید جعبه بود که می

تا آن جعبه که یک سایه داشت در سمت  ها طوري قرار گرفتند طبق دستورالعمل جعبه. یک پیشگیريِ دیگر. کردند می
  .چپ باشد، آن جعبه که دو تا داشت در وسط باشد و آنی که سه تا داشت در سمت راست

  ".ادامه بده". هاي سیاه رنگ خیره شد دارکن رال به جعبه

. یریستبه محض این که این گونه مرتب گردید، اوردن آماده براي فرمان گ". ریچارد بدون هیچ مکثی ادامه داد
جایی که یک سایه براي بدست آوردن نیروي کافی براي حفظ جان بازیگر ناکافیست و سه تا بیش از آن است که به 

شود؛ یک سایه براي خودتان  اي که دو سایه دارد حفظ می ها تحمل شود، تعادل با باز کردن جعبه ي تمام زندگی وسیله
یک دنیا تحت فرمان . ي جادوي اوردن بر آن حکومت کنید به وسیلهو یکی براي دنیایی که براي شما خواهد بود تا 

  ".آن را باز کنید تا پاداش خود را به دست آورید. ایست که دو سایه دارد یک نفر، نشانِ جعبه

  ".ادامه بده". صورت دارکن رال به آرامی به سمت ریچارد چرخید

  ".این آخر کتابه. حکومت کنیداید  همان گونه که انتخاب کرده". ریچارد چندبار پلک زد

  ".باید بازم باشه"
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  ".این آخرشه، آخرین کلماته. اید حکومت کنید همان گونه که انتخاب کرده. نه ارباب رال"

  "ي کتابو یاد گرفته بودي؟ شو یاد گرفته بودي؟ همه همه". رال گلوي ریچارد را گرفت

  ".بله ارباب رال"

اي که دوتا سایه داره همونیه که  جعبه! ي درست نیست این جعبه! درست باشهتونه  این نمی". ي رال سرخ شد چهره
  "!کشه من فهمیدم که کدوم یکی منو می! دونم بهت گفته بودم، من این مقدارشو خودم می! کشه منو می

  ".تک تک کلمات رو. من تمام کلماتش رو راست گفتم"

  ".گلوي اونو ببر". نگاهی به مایکل انداخت ".کنم حرفتو باور نمی". دارکن رال گلوي او را رها کرد

شما گفتید که اگه بهتون بگم به ! شما به من قول دادید! کنم خواهش می". ریچارد با فریادي روي زانوانش افتاد
  "!من بهتون راستشو گفتم! کنم خواهش می! زنید بانو آسیب نمی

در . کنم حرفتو باور نمی". ریچارد حفظ کرد رال دستش را به سمت مایکل باال گرفت ولی نگاهش را بر روي
  ".کشم خودم بانوي تو رو می. کنم صورتی که همین اآلن بهم حقیقتو نگی، گلوي اونو پاره می

  "!تونم یه چیز دیگه رو بهتون بگم، اون وقت میشه یه دروغ نمی! من بهتون حقیقتو گفتم !نه": ریچارد فریاد کشید

  ".میره بهم بگو، وگرنه اون می حقیقتو. آخرین فرصته ریچارد"

  ".تک کلماتو راست گفتم من تک. اي دروغه هر چیز دیگه. تونم یه چیز دیگه بهتون بگم نمی": ریچارد با گریه گفت

چاقویی که بر گلوي کیالن بود را تماشا کرد؛ چشمان سبز او درشت شده بودند؛ زِد دارکن . زِد روي پایش ایستاد
هاي شمرده شده یافته بود و آن اطالعات با  ح بود که رال اطالعاتی را از منبعی غیر از کتاب سایهواض. رال را تماشا کرد

وقتی که تعارضی ایجاد . دانست دارکن رال باید این را میحتماً  این چیزي غیرعادي نبود؛. مضامین کتاب در تعارض بود
انجام کاري غیر . یافت جادویی خاص بود تقدم میشد، همیشه باید اطالعاتی که کتاب مخصوص دستورالعمل براي  می

زِد شدیداً امیدوار بود که . از این همیشه مرگبار بود، چرا که اطالعات دیگر همیشه حراستی براي محافظت از جادو بودند
  .غرور رال باعث شود تا برخالف کتاب عمل کند

خیلی ". سید و آنها را بر روي ابروهایش کشیدنوك انگشتانش را لی. ي دارکن رال بازگشت لبخند دوباره به چهره
  ".گی شدم که داري بهم حقیقتو می فقط باید مطمئن می. خوب ریچارد

  ".اي که بهتون گفتم راست بود هر کلمه. خورم به جون بانو کیالن قسم می. دارم راستشو میگم"
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کیالن چشمانش را . اقو را شل کردمایکل چ. دستش را براي مایکل تکانی داد. رال سرش را در تأیید تکان داد
  .ها چرخید و نفسی عمیق را بیرون داد رال به سوي جعبه. هایش سرازیر شد بست و اشک از گونه

  ".باالخره بعد از این همه مدت، جادوي اوردن مال منه": زمزمه کنان گفت

اي که دو سایه  برداشت، جعبه ي وسطی را دانست که دارکن رال درب جعبه توانست این را ببیند، ولی می زِد نمی
نوري طالیی به هوا برخواست و گویی که . خواست این را بفهمد توانست از روي نوري که از جعبه برمی داشت؛ زِد می

رال با لبخندي روي خود را . باري سنگین باشد بر روي ارباب رال قرار گرفت و او را با درخششی طالیی روشن کرد
کمی روي هوا بلند شد، آن قدر که . کرد کرد، نورِ اطرافش به همراهش حرکت می رکت میهمان گونه که ح. گرداند

ي جادوگري پرواز کرد، دستانش از دو طرف باز شده بود، نور  وزنش از روي پاهایش برداشته شود، و به مرکز ماسه
  .رال به ریچارد رو کرد. چرخید کم با سرعتی آرام دورش می کم

همون طور که قول دادم به خاطر کمک به من پاداش . شتی و به پدر رال کمک کرديممنونم پسرم که برگ"
تونم قدرتو  می. واقعاً محشره. تونم حسش کنم من می. تو اون چیزي رو که مال من بوده بهم تحویل دادي. گیري می

  ".حس کنم

ریچارد چه کار کرده بود؟ . شستزِد دوباره روي زمین ن. کرد ریچارد بدون هیچ احساسی ایستاده بود و تماشا می
چگونه توانسته بود این کار را بکند؟ چگونه توانسته بود به رال جادوي اوردن را بدهد؟ به او اجازه دهد تا بر دنیا 

گیر لمس شده بود، این گونه بود که این کار را کرده بود؛ این تقصیر  ي یک اعتراف حکومت کند؟ ریچارد به وسیله
  .زِد او را بخشید. همه چیز تمام شده بود. چ اختیاري نداشتخودش نبود، او هی

ولی این جا . داد کرد و زندگی خودش را در آن قرار می اگر زِد قدرتش را داشت، آتش زندگی جادوگري را ایجاد می
. کرد کرد، احساس پیري می شدیداً احساس خستگی می. هیچ قدرتی نداشت، در مقابل ارباب رال هیچ قدرتی نداشت

اما سوگواریش براي خود . داد دارکن رال ترتیب این را می. دانست که فرصتی نخواهد یافت تا بیش از این پیر شود می
  .ي افراد دیگر بود براي همه. نبود

ي سفید جادوگري چند وجب از زمین فاصله گرفت،  دارکن رال، پیچیده در نور طالیی، به آرامی در باالي ماسه
در خلسه و شعف، سرش به عقب خم شد، . زد اش برق می ایتمندي بر صورتش بود و چشمان آبیلبخندي وسیع از رض

  .چرخیدند هایی از نور در اطرافش می جرقه. چشمانش بسته شدند و موهاي بلوندش از عقب آویزان شد

نورِ . سوخته رسیداي  تر شد تا این که به رنگ قهوه ي سفید، رنگی طالیی به خود گرفت، هم چنان بازهم تیره ماسه
  .رال سرش را بلند کرد، چشمانش را گشود و لبخندش محو شد. تر شده و به رنگ کهربایی بدل شد اطراف رال تیره

  .زمین لرزید. ي جادوگري سیاه رنگ شد ماسه
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او رفت و شمشیر حقیقت را برداشت، خشمِ جادوي شمشیر در چشمان . لبخندي بر صورت ریچارد نقش بست
اش  چشمان آبی. اي زشتی بدل شد نورِ اطراف دارکن رال به قهوه. زِد روي پاهایش بلند شد. جاري شد اش خاکستري
  .گشاد شدند

نور بنفش به هوا برخواست و او . هاي سیاه در زیر پاي رال شکافته شد ماسه. غرشی مهیب از سمت زمین شنیده شد
  .زد می پیچید و فریاد رال در میان آن به خود می. را در برگرفت

  .کرد رفت، مبهوت ایستاده بود و تماشا می هاي عمیق باال و پایین می اش با نفس ریچارد در حالی که سینه

دست چیس ناگهان سفر خود را به سمت شمشیرش کامل کرد، آن را . زندان نامرئی در اطراف زِد متالشی شد
  .را رها کرده و در نیمه راه با چیس برخورد کردنددو نگهبان دستان کیالن . بیرون کشیده و به سمت کیالن جاري شد

کیالن . با شوك و تعجب ایستاده بود، درحالی که چیس یکی از مردها را کشت. ي مایکل پرید رنگ از چهره
مایکل که خلع سالح شده بود، با . آرنجش را به شکم مایکل زد، چاقو را گرفته و آن را با پیچاندن از دست او درآورد

  .هاي سریعِ سرش نگاهی به اطراف انداخت و از مسیري در میان درختان گریخت حشتزده و با تکانچشمانی و

غلطیدند تا  کردند و بر روي هم می چیس و نگهبان دوم روي زمین غلطیدند، هر دو با قصدي مرگبار خرخر می
چیس نگاهی کوتاه . قابل نایستادفرد م. چیس روي پاهایش ایستاد. نگهبان فریادي کشید. مزیتی بر دیگري پیدا کنند

زِد نگاهی آنی از لباس کیالن را دید که در سمتی . به دارکن رال انداخته و به سمت مسیري که مایکل رفته بود دوید
  .دیگر ناپدید شد

د و کر شان بر روي دارکن رال پرچ شده بود که تقال می هاي خیره نگاه. زِد نیز مانند ریچارد، مبهوت و متعجب ایستاد
ي سیاه نگه  هاي سیاه او را محکم در میان هوا و باالي چاله نور بنفش و سایه. در چنگال جادوي اوردن به دام افتاده بود

  .داشته بودند

  "!تو چکار کردي؟! ریچارد": رال با فریاد گفت

قط همون کاري چطور مگه، ف": با لحنی معصومانه گفت. تر شد هاي سیاه نزدیک ي ماسه جستجوگر قدمی به حلقه
  ".خواستید بشنوید رو بهتون گفتم همون چیزي که می. خواستید رو انجام دادم ارباب رال که شما می

  "!تو کلماتو درست گفتی! ولی تو راست گفته بودي"

من بیشترِ آخرین پاراگراف رو جا . ي کلماتو بهتون نگفتم فقط همه. آره، همینطوره". ریچارد سري تکان داد
براي این که ارباب همه شوید، تا بتوانید . کند تأثیر آن با نیت تغییر می. ها متغیر است تأثیر جعبه. راقب باشیدم. گذاشتم

براي این که ارباب همه شوید، تا همه دستورات شما را . به دیگران کمک کنید، یک جعبه به سمت راست حرکت کنید
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اطالعات تو درست . اید حکومت کنید ه که انتخاب کردههمانگ ون. اطاعت کنند، یک جعبه به سمت چپ حرکت کنید
  ".کشه اي که دوتا سایه داره همونی بود که تو رو می بود؛ جعبه

  "!گیر لمس شده بودي تو با قدرت یه اعتراف! ولی تو مجبور بودي همون کاري که من میگمو انجام بدي"

تو باید بهتر . این اولین قانونه چون مهمترین قانونه. جداً لمس شده بودم؟ قانون اول جادوگري". ریچارد لبخندي زد
من آسیب پذیر بودن خودمو پذیرفتم، تو . این بهاي غرور و تکبره. کردي از اینا خودت رو در برابرش محافظت می

  .نپذیرفتی

، بنابراین یه تونستم با قوانین تو برنده بشم نمی. هایی که تو در اختیارم گذاشته بودي خوشم نمیومد من از گزینه"
تو فقط . گیر تأیید کنی کتاب گفته بود که تو باید صحت کتاب رو با استفاده از یه اعتراف. سري قوانین جدید ساختم

من تو رو شکست . خواستی باور کنی تو باور کردي چون می. قانون اول جادوگري. فکر کردي که این کارو انجام دادي
  ".دادم

  "!تونستی بدونی که چطور باید این کارو انجام بدي ز کجا میا! امکان نداره! این نمیشه"

به تمام اون نگاه کن؛ گفتی هیچ چیزي که وجود داره . گفتی هیچی، حتی جادو، یه بعدي نیست. تو بهم یاد دادي"
یاد  نباید هرگز چیزیو به من". ریچارد سرش را به آرامی به دو طرف تکان داد ".به تمامش نگاه کن. یک طرفی نیست

ممنونم . وقتی یه چیزیو به من یاد میدي، اون مال من میشه تا ازش استفاده کنم. خواستی من بدونم دادي که نمی می
این که چطور کیالن رو . تونم یاد بگیرم رو بهم یاد دادي پدر رال، به خاطر این که مهمترین چیزي که هرگز نمی

  ".دوست داشته باشم

  .او خندید و فریاد کشید. و معوج شد ي دارکن رال از درد کج چهره

  "کیالن کجاست؟". ریچارد نگاهی به اطراف انداخت

ریچارد همان گونه که نگاهش را به روي هیکلی که در  ".دیدمش که از اونور رفت". زِد با انگشتی بلند اشاره کرد
مطمئنم بدون این . خداحافظ پدر رال". گرداند، شمشیر را در غالفش سراند ها و نور نگه داشته شده بود می میان سایه

  ".میري که الزم باشه تماشات بکنم خودت می

  "!ریچارد": شود، فریاد کشید هاي بلند دور می کرد که با گام همانطور که رال جستجوگر را تماشا می "!ریچارد"

پیچید و دستان رال را به  گ میانگشتانِ شفاف دود را تماشا کرد که دور رداي سفید رن. زِد تنها با دارکن رال ایستاد
  .زِد قدم به جلو گذاشت، چشمان آبی به سمت جادوگر پیر آمدند. کرد پهلوهایش قفل می

  ".زدیکوس زول زوراندر، تو تا این جاش رو برنده شدي، ولی شاید تمامش رو برنده نشده باشی"
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  "غرور تا آخرین لحظه؟"

  ".بهم بگو اون کیه". رال لبخندي زد

  ".جستجوگر". اي باال انداخت زِد شانه

اون پسر توئه، مگه نه؟ من حداقل ه ". ي چشمان آبی به روي زِد برگشتند نگاه خیره. رال خندید و از درد تقال کرد
  ".تو پدر اون هستی. ي خون جادوگري شکست خوردم وسیله

  ".ي منه اون نوه". زِد سرش را به آرامی به نشان نه تکان داد و لبخندي مشتاقانه به لبانش آمد

  "!پس اگه پسر تو نیست براي چی یه تور دورش گذاشتی و هویت پدرشو مخفی کردي؟! داري دروغ میگی"

ي چشم آبی که به مادرش تجاوز کرد و به  خواستم بدونه که اون حرومزاده من دورش یه تور گذاشتم چون نمی"
  ".اون زندگی داد کیه

  ".پدرم اینو بهم گفت. و کشته شددختر ت". چشمان دارکن رال گشاد شدند

دونستی  تو با این که نمی". ي زِد تیره و جدي شد چهره ".ي کوچیک براي این که دخترم در امان باشه یه حقه"
عالوه بر این، بدون این که قصدش رو داشته باشی بهش شادي و . دختر من چه کسی هست ولی اذیتش کردي

  ".ديبهش ریچارد رو بخشی. خوشحالی بخشیدي

  "من پدرشم؟": رال زمزمه کرد

تونم به تو آسیبی برسونم، و اولین فکرم این بود که دخترمو  دونستم که نمی وقتی به دخترم تجاوز کردي، من می"
اون با یه مرد جوون آشنا شد، یه مردي که زنش فوت . دلداري بدم و ازش محافظت کنم، براي همین بردمش وستلند

کردم که اون شوهر  جورج سایفر مرد خوب و مهربونی بود؛ من افتخار می. ي کوچیک داشت کرده بود و یه پسر بچه
ي من، این که  دونست، البته به جز درباره جورج ریچاردو مثل پسر خودش دوست داشت، ولی حقیقتو می. دخترم باشه

  .ي تور مخفی شده بود من کی هستم؛ این به وسیله

ر جنایات پدرش متنفر باشم، ولی بجاش انتخاب کردم تا اونو به خاطر خودش تونستم از ریچارد به خاط من می"
خواستی  ي وارثی که می اونم تبدیل به یه مرد درست و حسابی شده، نظرت این نیست؟ تو به وسیله. دوست داشته باشم
از خون رال طغیان خشم . ریچارد جستجوگر حقیقیه. این خیلی نادره. وارثی که با موهبت به دنیا اومده. شکست خوردي

ولی این قضیه با خون زوراندر تعدیل شده، با توانایی محبت ورزیدن، درك کردن و . رو به ارث برده، توانایی خشونت
  ".بخشیدن
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. پیچید شد به خود می همانگ ونه که مانند دود شفاف می. زد هاي جادوي اوردن سوسو می دارکن رال در میان سایه
به ": رال به سختی گفت ".ولی با این حال اون هنوزم وارث منه. زوراندر و رال باهم متصل شدناگه فکر کنیم، نسل "

  ".نوعی میشه گفت من بردم

  ".تو باختی، از هر نوع که حساب کنی". زِد سرش را براي رد کردن تکان داد

ه اکنون مانند قیر سیاه شده ي جادوگري ک ماسه. زمین به شدت لرزید. ها و نور با غرشی چرخیدند بخار، دود، سایه
چرخید، صداهاي دنیاي زندگان و دنیاي زیرین در  انتها می تمام آن بر فراز شکافی بی. بود به میان گردابی کشیده شد

  .اي وحشتناك با هم ترکیب شد زوزه

نه هنوز اوضاع ممک. ها رو بخون پیرمرد پیشگویی". صداي دارکن رال به صورتی محو، تهی و مرده به گوش رسید
  ".من یه مأمورم. کنی قطعی نباشن به اون شکلی که تو فکر می

. زِد چشمانش را پوشاند. چرخید مشتعل شد اي که به دور خود می اي از نوري کورکننده در مرکز توده نقطه
شدند و از پایین  هاي باالي سر بیرون رفتند و وارد آسمان هایی از نور سفید کامالً روشن به باال جستند، از پنجره ستون

نوري آنی همه . هوا از حرارت، نور و صدا به خود لرزید. صداي جیغی نافذ به گوش رسید. به میان سیاهیِ چاله رفتند
  .چیز را در اطراف به رنگ سفیدي روشن کرد و بعد سکوت برقرار شد

آفتاب زمستانی زمینی که . شده بودهمه چیز تمام . تمام شده بود. زِد با احتیاط دستانش را از روي چشمانش برداشت
اي برهنه از  دایره. ي جادوگري رفته بود ماسه. کرد انتها قرار داشت را گرم می ي پیش در آنجا شکافی بی چند لحظه

حداقل . شکاف بین دو دنیا ترمیم شده بود. ي ماسه پوشانیده شده بود، اکنون کامل و خالی بود زمین که قبالً به وسیله
  .وار بود که این گونه باشدزِد امید

آنهایی که طلسم را بر ضد او . کند هایش تراوش می جادوگر قدرتش را احساس کرد که دوباره درون استخوان
  .اثر طلسم رفته بود. کشیده بودند رفته بودند

  .در مقابل قربانگاه ایستاد، دستانش را در میان نور آفتاب باز کرد و چشمانش را بست

. ي اول زِدیکوس زول زوراندر، جادوگر رتبه: من همون کسی هستم که قبالً بودم. گیرم و بازپس میها ر من طلسم"
هارا به خاندان رال متصل  مردم دي ".و دیگران هم بدونن. دونستن دوباره این رو بدونن بگذار همه کسایی که می

اتصالی که مردم . کردند ایجاد شده بود ي کسانی که حکومت می ها پیش به وسیله بودند، اتصالی از جادو که مدت
ي تعدادي  ها برداشته شده بود، آن اتصال به موهبت ب وسیله حاال که طلسم. بست هارا و خاندان رال را به هم می دي

  .داد تا بفهمند که اکنون ریچارد ارباب رال بود شد و به آنها اجازه می زیاد احساس می
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. کرد باید ابتدا کلمات مناسب را پیدا می. دارکن رال پدرش بوده، ولی نه امروززِد مجبور بود به ریچارد بگوید که 
  .شد، ولی نه امروز چیزهاي زیادي بود که باید به ریچارد گفته می

-+ --------------  

بند هنوز دور  دهان. هاي متروك مراسم، جلوي حوضچه زانو زده بود ریچارد او را پیدا کرد که در یکی از میدان
کیالن به جلو خم شده و . دنش بسته بود و همان جایی که کیالن آن را از روي دهانش کشیده بود باقی مانده بودگر

هایش جاري بودند، چاقو را با هر  ریخت، همانطور که به جلو خم شده بود، موهاي بلندش چون آبشاري از شانه اشک می
ریچارد کنار . لرزیدند هق می هایش با هق شانه. بوداش گذاشته شده  دو مشتش گرفته بود و نوك آن روي سینه

  .هاي لباس سفید او ایستاد چین

  ".این کارو نکن": زمزمه کنان گفت

ترجیح میدم بمیرم تا این . من تو رو با قدرتم لمس کردم". اي خفیف کرد ناله "من تو رو دوست دارم،. باید بکنم"
خواد منو ببوسی و بعد  دلم می". لرزشی اشکبار به وجودش افتاد ".زاد کنماین تنها راهیه که تو رو آ. که بانوي تو باشم

  ".خوام اینو ببینی نمی. بري

  ".نه"

  "چی گفتی؟": زمزمه کنان گفت. چشمان کیالن به سرعت روي او باال آمدند

شده با وجود اون چیزاي چرندي که روي صورتت نقاشی . گفتم نه". هایش را روي باسنش گذاشت ریچارد مشت
  ".اون نقاشیا تقریباًمنو تا حد مرگ ترسوندن. کنم بوست نمی

تونی هیچ کدوم از  وقتی که با قدرتم لمست کرده باشم نمی". چشمان سبز کیالن با ناباوري خیره شده بود
  ".هاي منو رد کنی خواسته

خوب پس، تو بهم دستور ". کردبند را از دور گردنش باز  دهان. تر شد ریچارد به سمت پایین خم شده و به او نزدیک
و منم بهت گفتم که با وجود اون چیزایی که روي صورتت ". تکه پارچه را در آب خیس کرد "دادي که ببوسمت،

بنابراین فکر کنم تنها ". شروع به پاك کردن خطوط صاعقه از روي پوست کیالن کرد ".کنم کشیده شده این کارو نمی
  ".خالص بشیمراه حل این باشه که از شر اینا 

. کیالن همانطور زانو زده و خشکش زده بود، و در این مدت ریچارد رنگ قرمز را از روي صورت او پاك کرد
تکه پارچه را کنار انداخت، جلوي او زانو زد و بازوانش را دور . هنگامی که کارش تمام شد به چشمان درشت او نگاه کرد

  .کمر او قرار داد
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چطور ممکنه که قدرت تو رو نگرفته . دیدمش. شنیدمش. من حسش کردم. رو لمس کردم ریچارد، من با جادوم تو"
  "باشه؟

  ".چون من محافظت شده بودم"

  "محافظت شده بودي؟ چطوري؟"

من متوجه شدم که تو رو بیشتر از خود زندگی دوست دارم و ترجیح میدم خودمو تسلیم . ي عشقم به تو به وسیله"
تونست با من انجام بده بدتر از این نبود که بدون تو  هیچ کاري که جادو می. ن تو زندگی کنمقدرتت کنم تا این که بدو

تمام عشقم به تو . هر چیزي که داشتم رو در اختیار قدرت گذاشتم. ي وجودمو به تو بدم حاضر بودم همه. زندگی کنم
طی مال تو باشم، اینو فهمیدم که دیگه به محض این که متوجه شدم چقدر دوستت دارم، حاضر بودم تحت هر شرای. رو

من از قبل فداییِ تو بودم؛ جادو نیازي نداشت تا منو . تونسته چیزي براي جادو باقی مونده باشه تا بهش صدمه بزنه نمی
کامالً ایمان داشتم که تو هم همین حس . شدم چون از قبل با عشق تو لمس شده بودم من محافظت می. عوض کنه

اگه هر شک و تردیدي داشتم، جادو به اون شکاف قفل . هیچ چیزي که بخواد اتفاق بیفته ترسی نداشتمرو داري و از 
عشقم به تو منو از جادو حفظ . عشق من به تو یکدست و بی درزه. گرفت، ولی من هیچ شکی نداشتم شد و منو می می
  ".کرد

  "ی؟ هیچ شکی نداشتی؟تو همچین حسی داشت". کیالن همان لبخند مخصوصش را تحویل او داد

ها رو روي صورتت دیدم،  خوب، باید اعتراف کنم که براي یه لحظه وقتی اون صاعقه". ریچارد در مقابل لبخند زد
شمشیرو بیرون کشیدم تا یک مقدار فرصت . دونستم که اونا چی هستن، این که معناشون چیه نمی. نگران شده بودم

ه شدم که اهمیتی نداره؛ تو هنوزم کیالن بودي و من هنوزم تو رو دوست ولی بعدش متوج. بدست بیارم و فکر کنم
خواستم تا منو لمس کنی، تا عشق و جانسپاریم رو نسبت به تو ثابت  بیشتر از هر چیزي می. داشتم، تحت هر شرایطی

  ".کردم کنم، ولی باید یه نمایشی هم محض خاطر دارکن رال اجرا می

  ".ها یعنی این که منم همه چیزو به خاطر تو داده بودم ین نشونها": کیالن با صداي آهسته گفت

ي مراسمِ وفاداري زانو  ها در مقابل حوضچه آنها بر روي کاشی. کیالن بازوانش را دور گردن او انداخت و او را بوسید
آن . وسیدن او را دیده بودهاي نرم او را بوسید، همان گونه که هزاران بار رؤیاي ب ریچارد لب. زده و به هم چسبیده بودند

قدر او را بوسید تا احساس سرگیجه کرد و بعد بازهم او را بوسید و به مردمی که با تعجب و سردرگمی عبور کرده و آنها 
  .کردند اهمیتی نداد را تماشا می
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تصمیم گرفت  دانست که چه مدت آنجا زانو زده و یکدیگر را در آغوش گرفته بودند، ولی باالخره ریچارد اصالً نمی
اش تکیه داده شده بود،  درحالی که بازوي کیالن دور کمرش بود و سر کیالن به شانه. که بهتر است بروند و زِد را بیابند

  .به سمت باغ زندگی بازگشتند و قبل از این که از در عبور کنند یک بار دیگر همدیگر را بوسیدند

مالید و  اش را می قرار داشت ایستاده بود، دست دیگرش چانهزِد درحالی که یک دستش بر روي باسنی استخوانی 
کیالن جلوي او روي زانوانش افتاد، دستان زِد را در . کرد قربانگاه و چیزهاي دیگري که پشت آن بودند را بررسی می

  .دستان خود گرفته و آنها را بوسید

یه راهی . لی که با جادو وجود داشت رواون کشف کرد که چطور مشکلو حل کنه، مشک! زِد، اون منو دوست داره"
  ".وجود داشت و ریچارد اونو پیدا کرد

  ".ي کافی طولش داد خوب، به اندازه". زِد به سمت پایین اخمی کرد

  "دونستی که چطور اینکارو بکنیم؟ تو می". کیالن روي پاهایش ایستاد

  ".دونستم معلومه که می. اولم ي من یه جادوگر رتبه". زِد از این سؤال رنجیده خاطر به نظر رسید

  "و هیچ وقت به ما نگفتی؟"

تونست یه بذر شک رو توي  پیش آگاهی می. کرد گفتم، عزیز جان، دیگه کار نمی اگه بهتون می". زِد لبخندي زد
و  گیر باشی، باید تسلیم براي این که بخواي عشق واقعی یه اعتراف. شد همون یه دونه بذر باعث شکست می. فرد بکاره

شد تا خودش رو کامالً جداي از  بدون این که حاضر می. سرسپردگی کامل وجود داشته باشه تا بتونی از جادو عبور کنی
  ".کرد نفس پرستی و برخالف آگاهیش از عواقب این کار به تو تسلیم کنه، این قضیه کار نمی

من هرگز قبالً دربارش نشنیده ". می کردکیالن اخ "دونی، ي این قضیه خیلی چیزا می رسه که درباره به نظر می"
  "هر از چند وقت یه بار همچین اتفاقی پیش میاد؟. بودم

دونم فقط یه بار قبالً  خوب، تا جایی که من می". ها باال برد اش را با تفکر مالید و نگاهش را روي پنجره زِد چانه
هیچ کسی بگید، درست همون طور که من تونید به  ولی شما نمی". نگاهش روي آن دو برگشت ".اتفاق افتاده

کنه که عواقبش چی باشه، شما  کنه که چقدر باعث درد و ناراحتی بشه، فرقی نمی فرقی نمی. تونستم به شما بگم نمی
تونه دست به دست بشه و تا ابد این شانس رو براي  حتی اگه یه نفر دیگه هم بدونه، می. تونید به کسی بگید هرگز نمی
هاي جادو هست؛ باید قبل از این که بتونی موفقیت رو بدست بیاري، شکست رو  این یکی از کنایه. ین ببرهدیگران از ب

هاي جادو هست؛ باید نتایج رو بپذیري، حتی اگه شده مرگ دیگران رو، تا از امید  هم چنین یکی از مسؤولیت. بپذیري
هاي دیگرانی تموم میشه که هنوز به دنیا  ا و شانسه خودخواهی کردن به قیمت زندگی. گان محافظت کنی براي آینده
  ".نیومدن
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  ".قول میدم". کیالن سرش را با موافقت تکان داد

  "اون مرده؟. زِد همه چی تموم شده؟ منظورم دارکن راله": بعد از مکثی ادامه داد ".منم همینطور": ریچارد گفت

زِد دستی  ".دارکن رال مرده". اي ناخوشایند بود منتظرهزِد نگاهی به ریچارد انداخت که براي ریچارد به صورت غیر
تو درست قضیه رو حل کردي ریچارد، ". اش محکم او را گرفتند ي ریچارد گذاشت و انگشتان استخوانی الغر را بر شانه

  ".تاحاال نمایشی ندیده بودم که با این برابري کنه. منو حسابی ترسوندي. ش رو همه

  ".ي کوچیک بود فقط یه حقه". ي زدریچارد با افتخار لبخند

. رسیدند زِد سرش را به باال و پایین حرکت داد، موهاي سفیدش به هر سمتی پراکنده بودند و به نظر وحشی می
  ".بیشتر از یه چیز کوچیک. بیشتر از یه حقه، پسرم"

گردنش گرفته بود،  چیس درحالی که مایکل را از پشت. وقتی صداي نزدیک شدن کسی را شنیدند همگی برگشتند
چیس او را پرتاب . شلوار و پیراهن سفید کثیفش گویاي این بود که با اختیار خود نیامده بود. او را کشان کشان وارد کرد

  .کرده و جلوي ریچارد انداخت

  .ي ریچارد تالقی کرد نگاه جسور مایکل باال آمده و با نگاه خیره. حالت ریچارد با دیدن برادرش جدي شد

خودتم ". لحن صدایش مانند همیشه رئیس مآبانه بود ".نداري با من این جوري رفتار کنی، داداش کوچولو حق"
دونی که توي چه چیزي دخالت کردي، این که من سعی داشتم چه کار کنم، اي نکه من با متحد کردن وستلند و  نمی
تونست ما  اي محکوم کردي که دارکن رال می هتو مردم رو به رنج و زحمت بیهود. کردم هارا چه کمکی به همه می دي

  ".تو یه احمقی. رو از اون نجات بده

به تمام . هایی که زِد، چیس و کیالن کشیده بودند ریچارد به تمام مصائبی که کشیده بود فکر کرد، به تمام مصیبت
خبر  کشته شدگانی که از آنها بی شمار اند و به تعداد بی دانست به دست دارکن رال کشته شده آن کسانی فکر کرد که می

ي قدرت  به تمام حاکمان مستبدي فکر کرد که اجازه یافته بودند تا در سایه. ها گري ها و وحشی ها، بیرحمی به رنج. بود
به کسانی فکر کرد که خودش کشته . دارکن رال رشد کنند، از خود دارکن رال گرفته تا کسانی مثل پرنسس وایولت

  .ایی که مجبور شده بود انجام دهد احساس درد و اندوه کردبخاطر کاره. بود

  .چشمان مایکل با دیدن نوك شمشیر بر روي گلویش گشاد شدند. صداي زنگ فلزي شمشیر حقیقت هوا را پر کرد

  ".جلوي من تعظیم بازنده رو انجام بده، مایکل". تر شد ریچارد کمی خم شده و به برادرش نزدیک

  ".ترجیح میدم قبلش بمیرم" .ي مایکل سرخ شد چهره
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کشید به عمق  درحالی که شمشیر را عقب می. شد براي خودش سري تکان داد ریچارد همانطور که راست می
. شد شمشیر سفید نمی. ریچارد خشم را پس کشید، سعی کرد تا شمشیر را سفید رنگ کند. چشمان برادرش خیره شد

  .دشمشیر را به جایگاه خودش درون غالف برگردان

اش  نگاه خیره ".هردوي ما حاضریم به خاطر باورمون بمیریم. بینم یه وجه مشترك داریم مایکل خوشحالم که می"
ي  نگاهش را روي چهره. را از مایکل برداشته و به تبر جنگی هاللی شکل بزرگی که به کمربند چیس بود نگاه کرد

بهشون بگو که اون به . رشو ببَِر براي محافظاي شخصیشس. اعدامش کن": زمزمه کنان گفت. عبوس مرزبان باال آورد
  ".وستلند مجبوره یه کنسول اول جدید پیدا کنه. دستور من اعدام شده، بخاطر خیانت به وستلند

  .مایکل فریاد کشید، روي زانوانش افتاد و تعظیم بازنده را انجام داد. مشت درشت چیس موهاي مایکل را چسبید

من اشتباه . خوام، منو ببخش معذرت می! نذار منو بکشه! اینکارو نکن! م، من برادرتمکن خواهش می! ریچارد"
  ".کنم ریچارد، منو ببخش خواهش می. کردم می

ریچارد . کرد ریچارد از باال به برادرش خیره شد که جلوي او زانو زده بود و دستانش را به هم چسبانیده و التماس می
کرد را حس کرد، درد را تحمل کرد، آن را به یاد آورد و  اشت، دردي که آن ایجاد میآگیل را گرفته و در مشتش نگه د

. دونستی تو می. خواد چه بالیی سر من بیاره دارکن رال بهت گفته بود که می". تصاویر با سرعت از ذهنش گذشتند
مایکل، من . ع شخصی داشتتفاوت بودي چون برات مناف افته و نسبت بهش بی دونستی که چه اتفاقی براي من می می

  ".بخشم تمام کارایی که برعلیه من کردي رو می

تونم چیزي که بر علیه دیگران انجام  ولی نمی". تر ایستاد جستجوگر صاف. مایکل با راحتی خیال روي زمین نشست
ه تو اعدام به خاطر اون جرائم هست ک. دیگرانی که به خاطر کاراي تو جونشون رو از دست دادن. دادي رو ببخشم

  ".میشی، نه اونایی که بر علیه من انجام دادي

ریچارد با درد این منظره را تماشا کرد و در . کرد برد، جیغ و فریاد می کشید و می مایکل همانطور که چیس او را می
  .لرزید شد، می حالی که برادرش براي اعدام برده می

  ".ولش کن، ریچارد". زِد دستش را بر روي دست ریچارد بر روي آگیل گذاشت

نگاهی به زِد انداخت که روبرویش ایستاده بود و دست . داد را پوشانده بودند افکار ریچارد دردي که آگیل به او می
چیزهایی را در چشمان دوستش دید که هرگز پیش از این ندیده بود، . اش را بر دست او گذاشته بود الغر و آفتاب خورده
  .را رها کرد آگیل. درکی مشترك از درد

  "ریچارد، مجبوري اینو نگه داري؟". اش آویزان شد چشمان کیالن به روي آن رفت هنگامی که آگیل روي سینه
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کسی که کمک کرد تا یاد بگیرم چطور تو رو دوست داشته . این قولی بود که به کسی دادم که کشتمش. فعالً آره"
در عوض این به من یاد داد که چطور اونو . شکست من میشهکرد این دوست داشتن باعث  دارکن رال فکر می. باشم

  ".اگه من حاال اینو دور بندازم، چیزي که درون خودم هست رو انکار کردم، چیزي که خودم هستم. شکست بدم

  ".کنم، ولی یه روزي امیدوارم که بفهمم اآلن درك نمی". کیالن دستش را بر بازوي او گذاشت

او شاهد اجراي عدالت . غ زندگی انداخت، به مرگ دارکن رال فکر کرد و به مرگ پدرشریچارد نگاهی به اطراف با
اي که  ولی بعد وقتی که متوجه شد وظیفه. اي اندوهگین شد هنگامی که خاطراتش به پدرش رسیدند لحظه. شده بود

. را کامالً به یاد داشتتک کلمات کتاب سري  ریچارد تک. پدرش به او سپرده بوده را کامل کرده آن درد برطرف شد
  .توانست در آرامش استراحت کند پدرش می. اش کامل شده بود وظیفه

جایی به این بزرگی باید یه چیزي براي خوردن داشته باشد، مگه ! لعنت". زِد با صداي هوفی ردایش را صاف کرد
  "نه؟

آنها را . از باغ زندگی به بیرون هدایت کرد ریچارد لبخندي وسیع زد، هر بازویش را دور یکی از آنها گذاشته و آنها را
آن . گویی هیچ چیزي تغییر نکرده باشد  مردم بر روي میزها نشسته بودند،. آورد برد به یک سالن غذاخوري که به یاد می
 هایی از سوپِ هایی از برنج، سبزیجات، نان برشته، پنیر و کاسه کارها بشقاب پیش. سه نفر میزي در وسط سالن یافتند

زده ولی خندان مرتب غذاي  کارهاي شگفت کرد، پیش هاي غذا را خالی می همانطور که زِد بشقاب. ي داغ آوردند ادویه
  .آوردند بیشتري می

اش را درهم  درحالی که چهره. آور دارد اش متوجه شد که طعمی تهوع ریچارد پنیر را امتحان کرد و در کمال شگفتی
  .یز انداختکشیده بود آن را دوباره روي م

  "چی شده؟": زِد پرسید

  "!ترین پنیري باشه که تا حاال خوردم این باید بدمزه"

  ".این پنیره چیزیش نیست که، پسرم". زِد آن را بویید و یک گاز زد

  ".خوبه، پس خودت بخورش"

مانطور که ریچارد و کیالن سوپ ادویه و نان خوردند و ه. زِد خیلی هم خوشحال شد که این کار را اجابت کند
زِد باالخره سیر شد و همگی سفرشان را به سمت خارج از قصر ادامه . زدند کردند لبخند می دوست پیرشان را تماشا می

  .دادند
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. کردند، زنگ یکبار به صدا درآمد و با صدایی نافذ و ممتد مردم را به مراسم فراخواند وقتی از میان راهروها عبور می
. کردند آوایی می شدند، به سمت مرکز میدان تعظیم کرده و هم ها جمع می اه کرد که در میدانکیالن با اخمی مردم را نگ

کرد، آن نیاز شدید و  از آنجا که ریچارد کلمات مراسم وفاداريِ خود را عوض کرده بود، دیگر آن کشش را احساس نمی
ها گذشتند که هر یک  ار تعدادي از میدانرفتند از کن همانطور که پیش می. دستپاچه کننده براي ملحق شدن به مردم

ریچارد به این فکر کرد که آیا باید کاري در این رابطه انجام دهد و به . کردند آوایی می مملو از مردمی بودند که هم
  .اي آنها را متوقف کند، ولی نهایتاً تصمیم گرفت که قبالً قسمت مهمتر کار را انجام داده است گونه

ها در پیش رویشان به پایین  سرازیريِ متشکل از پله. هروهاي وسیع وارد آفتاب زمستانی شدندآن سه از میان را
وقتی ریچارد تعداد افرادي که آنجا . ها توقف کردند هر سه نفر در جلوي پله. رسید ي حیاط می امتداد داشته و به محوطه

  .جمع شده بودند را دید نفسش را حبس کرد

ها  در جلوي آنها، در پایین پله. شمار ایستاده بودند ز هزاران مرد بود که در صفوف بیاي ا در مقابل آنها پهنه
شدند، پیش از آن که مایکل  محافظین شخصی مایکل ایستاده بودند، کسانی که قبالً به نام محافظین وطن شناخته می

پشت سر آنها حدود . درخشید آفتاب می هاي زرد رنگشان به روشنی در زیر زره، سپر و پرچم. این نام را از آنها بگیرد
ي آنها ایستاده بود،  چیس در مقابل همه. هارا پشت سر آنها هزاران هزار از نیروهاي دي. هزار نفر از ارتش وستلند بودند

اي کاشته شده بود که سر  کنار چیس، بر روي زمین نیزه. کرد ها نگاه می اش زده و به باالي پله دستانش را به سینه
اگر مردي در آن عقب، حدود یک کیلومتر دورتر . ریچارد ایستاد، از سکوت آنجا مبهوت بود. کل بر باالي آن بودمای

  .توانست صدایش را بشنود کرد، او می سرفه می

رسید که کمی بیش از حد شبیه هل دادن  به نظر می. ها به راه انداخت دست زِد بر پشتش او را به سمت پایین پله
ها و پاگردهاي وسیع به سمت  ي پله بازوي او را گرفته و فشاري داد و خودش صاف ایستاد و از مجموعه کیالن. باشد

ریچارد راشل را پشت سر او دید که یک . کرد آمد، چیس چشمان او را تماشا می همان گونه که ریچارد می. پایین رفتند
درون دستش به همراه عروسک، دست . داشته بازویش را دور پاي چیس قفل کرده و با دست دیگرش سارا را نگه

کیالن خندید و پسر را از زمین بلند . سیدین کیالن را دید و دست خود را جدا کرده و به سمت او دوید. سیدین نیز بود
سیدین لبخندي پهن به ریچارد زد و چیزي را بلغور کرد که ریچارد متوجه نشد، بعد دستانش را دور گردن کیالن . کرد
بعد از این که کیالن پسر بچه را بغل کرده و نجواکنان با او صحبت کرد، او را زمین گذاشت و دستش را . تانداخ

  .محکم گرفت

ست تا براي تو سوگند وفاداري بخوره،  محافظین وطن آماده". ي محافظین وطن قدمی به جلو برداشت افسر فرمانده
  ".ریچارد

  ".خوره همون طور که ارتش وستلند سوگند می". ته و کنار افسر ایستادي ارتش وستلند قدمی به جلو گذاش فرمانده
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  ".خورن هارا سوگند می همون طور که نیروهاي دي". هارایی جلو آمد یک افسر دي

  .شود خشمش را حس کرد که درونش مشتعل می. حسی به آنها خیره شد و چند بار پلک زد ریچارد با بی

. نه چیز دیگه. من یه راهنماي جنگلم! مخصوصاً براي من  خوره، ي نمیهیچکس براي هیچ کس سوگند وفادار"
  "!یه راهنماي جنگل. هاتون فرو کنین همین اآلن اینو تو کله

نگاهی کوتاه به سرِ خونین مایکل بر روي . ها بر روي او بودند تمام چشم. ریچارد از باال به دریاي سرها خیره شد
بست، بعد به سمت تعدادي از افراد محافظین وطن رو کرد و به سمت سر اشاره اي چشمانش را  لحظه. نیزه انداخت

  .کرد

  "!همین اآلن". هیچ کس حرکتی نکرد ".اونو با باقی بدنش دفن کنید"

هارایی که مقابلش ایستاده بود  اش را به سمت افسر دي ریچارد نگاه خیره. آنها از جا پریدند و به سمت سر رفتند
  .نتظر شدندهمه م. بازگرداند

ترتیبی بده که تمام نیروها به سرزمین خودشون . جنگ تموم شده. ها تموم شده اینو پخش کنید که تمام دشمنی"
دفاع مرتکب  انتظار دارم هر فردي که بر علیه مردم بی. هاي استخدام شده عقب کشیده بشن فراخونده بشن، تمام ارتش

. محاکمه بشه و اگه مجرم شناخته شد بر طبق قانون مجازات بشهجرمی شده، چه سرباز پیاده باشه یا سرلشگر، 
هارا باید کمک کنن تا غذا به مردمی برسونن که اگه بهشون غذا نرسه در طول زمستون گرسنگی  نیروهاي دي

ن کنه، باید باهاشو اگه با هر نیرویی برخورد کردید که این دستورات رو تبعیت نمی. آتیش دیگه ممنوع نیست. کشن می
تر  هردوتون باهم قوي. نیروهات رو ببر و بهش کمک کن". ي ارتش وستلند اشاره کرد ریچارد به فرمانده ".مقابله کنید
اگه نرید این کارو انجام بدید ". ریچارد به جلو خم شد. دو افسر خیره مانده بودند ".شید که نادیده بگیرنتون از اون می

  ".چیزي خودبخود انجام نمیشه

  .هایشان گذاشتند و با سرشان تعظیم کردند د براي تعظیم مشتی بر روي قلبهر دو مر

هر طور شما امر کنید، ارباب ". مشتش هنوز بر روي قلبش بود. هارایی روي چشمان ریچارد باال آمد نگاه افسر دي
  ".رال

ارباب «عادت کرده بگوید این مرد حتماً  با خود فکر کرد که. ریچارد با شگفتی خیره شد، سپس از این مسأله گذشت
  .»رال
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وقتی ریچارد پیش از این کاخ مردم را ترك کرده بود، . آن مرد را شناخت. ریچارد متوجه نگهبانی در یک سمت شد
ي اژدها به او هشدار داده  همان فردي که به ریچارد یک اسب داده و درباره. ي دروازه بود  ها ي نگهبان او افسر فرمانده

  .رسید کمی نگران به نظر می. مرد آمد و صاف به حالت آماده باش ایستاد. او اشاره کرد تا جلو بیاید ریچارد به. بود

ازت . کنم تو براي انجام این کار مناسب باشی فکر می". مرد در سکوت منتظر شد ".یه کاري براي تو دارم"
  ".تک تکشون رو. ها رو جمع کنی خوام تمام مورد سیت می

  ".شون اعدام میشن تا قبل از غروب آفتاب همه". رسید د کمی رنگ پریده به نظر میمر ".بله قربان"

  "!خوام اعدام بشن نمی! نه"

  "باید باهاشون چکار کنم؟". مرد با آشفتگی چند بار پلک زد

در  آن آگیلی که ".خوام دیگه هرگز یه آگیل ببینم نمی. ش رو تا آخرین دونه. هاشون رو نابود کنی تو باید آگیل"
تمام لباساي مورد سیتا رو تا . بعدش باید براشون لباساي جدید پیدا کنی. به جز این یکی". گردنش بود را باال گرفت

  ".باید با مورد سیتا با مهربونی و احترام رفتار بشه. ش بسوزون آخرین دونه

  "مهربونی و احترام؟": زمزمه کنان گفت. چشمان مرد درشت شد

ید بهشون شغالیی بدن که به مردم کمک کنن، اونا باید یاد بگیرن که به همون شکلی که با. منم همینو گفتم"
دونم چطور اینکارو انجام میدي، دیگه مجبوري  نمی. باهاشون رفتار میشه با مردم رفتار کنن، یعنی با مهربونی و احترام

  "باشه؟. به نظر میاد آدم باهوشی باشی. خودت یه راهی براش پیدا کنی

  "و اگه اونا قبول نکردن که تغییر کنن چی؟". اخم کرد مرد

اي انتخاب کنن توي همین  بهشون بگو که اگه به جاي این که راه دیگه". ریچارد با نگاهی جدي به مرد خیره شد
  ".کنن راهشون باقی بمونن، اونوقت در انتهاي راه جستجوگر با شمشیر سفیدش رو پیدا می

  .روي قلبش گذاشت و تعظیمی باشکوه کرد نگهبان لبخندي زد، مشتش را

  ".به همین راحتی نابود نمیشه ریچارد، آگیل جادوییه، ". زِد به جلو خم شد

باشه؟ . کمکش کن اونا رو نابود کنه، یا همشون رو یه جایی محبوس کن یا یه کاري بکن. پس کمکش کن زِد"
  ".هي یه آگیل شکنجه بش خواد که دیگه هیچکس به وسیله دلم نمی
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زِد  ".خوشحال میشم توي این کار کمک کنم، پسرم". زِد لبخند کوچکی زده و سرش را در موافقت تکان داد
کنی این کار  ریچارد، واقعاً فکر می". اش را با انگشتی بلند مالید و بعد به نرمی صحبت کرد اي مکث کرد، چانه لحظه

  "به ارتش وستلند بگیم که کمکشون کنن؟فایده داشته باشه؟ این که نیروها رو فراخونی کنیم و 

تونه فرصتی رو ایجاد کنه  بینی کنی، و در ضمن می تونی تأثیر قانون اولت رو پیش ولی هیچ وقت نمی. احتماالً نه"
بعدش یه بار دیگه . تونی دوباره مرز رو ایجاد کنی ي خودشون برگردونیم و تو هم می تا این که بتونیم همه رو به خونه

  ".اون وقت دیگه سر و کارمون با جادو تمومه. امنهجامون 

اژدهاي قرمز با چرخشی . زند ریچارد سرش را باال آورد و اسکارلت را دید که چرخ می. غرشی از آسمان برخواست
اد ها فرود بیاید، فری خواهد در پاي پله افراد عقب رفته و هنگامی که دیدند اسکارلت می. حلزونی از میان هوا پایین آمد

  .اسکارلت بال بال زنان جلوي ریچارد، کیالن، زِد و دو کودك فرود آمد. کشیده و پراکنده شدند

لرزیدند، با  هایش باز نگه داشته شده و از هیجان می پرید و بال اسکارلت درحالی که از یک پا به پاي دیگر می
یه اژدها ! تخمم شکست". و نزدیک او آمدسر قرمز رنگ به پایین سر خورده  "!ریچارد! ریچارد": صداي بلند گفت

بندم توي  شرط می. اون خیلی قویه! خواد بیاي ببینیش دلم می! کوچولوي خوشگله، درست همون طوري که گفته بودي
سرش اطراف را پیموده و نیروها . به نظر رسید که اسکارلت ناگهان متوجه تمام افراد شد ".کنه کمتر از یه ماه پرواز می

این جا مشکلی داریم؟ نیاز به ". چشمان درشت زرد رنگش پلک زدند، سرش به سمت ریچارد پایین آمد. کرد را بررسی
  "آتیش اژدها داریم؟

  ".همه چیز مرتبه. نه". ریچارد لبخندي وسیع زد

  ".خوب پس، بیا باال تا ببرمت که اژدها کوچولو رو ببینی"

  ".الن رو هم بیاري، خیلیم دوست دارم که بیاماگه کی". ریچارد بازویش را دور کمر کیالن گذاشت

  ".اگه اون با توئه، خوش اومده". اسکارلت نگاهی به باال و پایین کیالن انداخت

چشمان سبزش در اعماق  ".ریچارد، سیدین چی؟ ویزلن و سویدلین حسابی نگران اون هستن": کیالن گفت
فکر . ي ارواح داریم و ما یه کار ناتموم توي خونه": گفت کمی به جلو خم شده و نجواکنان. چشمان ریچارد خیره شد

تر شد و انحناي لبخندي کوچک  بازوي کیالن دور کمر او محکم ".کنم هنوز اونجا یه سیب باشه که باید تمومش کنیم
  .شکل آن لبخند نفس ریچارد را در گلویش بند آورد. به لبانش آمد

وقتی که تو دارکن ". کرده و به اسکارلت در باالي سرش نگاه کرد ریچارد با سختی نگاهش را از چشمان او جدا
ت رو  همون طوري که تو نگران بودي که بچه. رال رو بردي پیش مردم لجنزار این پسر کوچولو از اونا دزدیده شده
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تونی ما رو  م، میبعد از این که اژدها کوچولوي تو رو دیدید. برگردونی، مادر اینم شدیداً نگرانه که پسرش برگرده پیشش
  "ببري اونجا؟

بیاید . باشه، حلّه. خوب، فکر کنم بتونم نگرانی مادرشو درك کنم". چشمان درشت اسکارلت به سیدین خیره شد
  ".باال

ذاري یه آدم روت پرواز کنه؟  تو می". زده زِد قدمی به جلو گذاشت، دستانش به کمرش بود و لحن صدایش شگفت
  "بري؟ جایی که دلش بخواد مییه اژدهاي قرمز؟ اونو هر

ف کرده و او را وادار کرد تا قدمی به عقب برود این جستجوگره. یه آدم نه". اسکارلت دودي را به سمت جادوگر پ .
  ".گردونم برم و برمی من این یکی رو تا دنیاي زیرین هم می. اون به من فرمان میده

هاي ستون فقرات را گرفته و به پشت  ریچارد برآمدگیهنگامی که اژدها خودش را براي ریچارد پایین آورد، 
کیالن . ریچارد پسر را جلوي پایش نشانده و دست کیالن را گرفت. کیالن سیدین را به دست او داد. اسکارلت سوار شد

ي  دستانش را روي سینه  بازوانش را دور کمر ریچارد گذاشت،. پایش را روي اسکارلت تاب داده و پشت ریچارد سوار شد
  .ي او گذاشته و خود را محکم به او فشرد او قرار داد و سرش را روي شانه

مرد ". لبخندي بزرگ به دوست پیرش زد ".مراقب خودت باش، دوست من". ریچارد کمی به سمت زِد خم شد
تو رو  .اي خوشحال میشه که بفهمه من باالخره تصمیم گرفتم یه زن لجنزار رو به عنوان همسرم انتخاب کنم پرنده

  "کجا پیدا کنم؟

من توي ". اي آرام به آن زد زِد بازوي الغري را دراز کرده و دستش را روي قوزك پاي ریچارد گذاشت و ضربه
  ".هر وقت آماده بودي بیا پیش من. آیدیندریل هستم

هم صحبت و بعدش باید با". ترین اخمش را به جادوگر تحویل داد و بازهم بیشتر به پایین خم شد ریچارد جدي
  ".یه صحبت طوالنی. کنیم

  ".آره، انتظار دارم همینطورم بشه". زِد با لبخندي سرش را تکان داد

بریم ". هاي اسکارلت زد اي به یکی از پولک ریچارد به راشل لبخند زد و براي او و چیس دست تکان داد، بعد ضربه
  "!به سمت آسمون، دوست قرمز من

ها بیرون داد و به همراه اژدها، رؤیاها و خوشی ریچارد به  خواست غرشی از شعله اسکارلت درحالی که به هوا برمی
  .هوا بلند شد

-+ ------------  
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. هایش را براي خودش نگه داشت غرید و نگرانی کرد که در آسمان می زِد همانطور ایستاده و اژدها را تماشا می
  .انداخت دستانش را به سینه زد ادوگر ابرویی باال میچیس موهاي راشل را نوازش کرده و بعد همانطور که براي ج

  ".به عنوان یه راهنماي جنگل خیلی زیادي دستور میده"

  ".اینو خوب گفتی". زِد خندید

جادوگر ". کرد ها پایین آمد، یک دستش را باال گرفته و اشاره می ي پله مردي قد کوتاه و کچل با دویدن از تپه
  ".جادوگر زوراندر". باالخره نفس نفس زنان جلوي او متوقف شد "!جادوگر زوراندر! زوراندر

  "چیه؟": زِد با اخمی پرسید

  ".جادوگر زوراندر، مشکلی پیش اومده". مرد تقال کرد تا نفسش سر جایش بیاید

  "چه جور مشکلی؟ و تو کی هستی؟"

یه . من مدیر کارکنان سرداب هستم". کارانه و یواشکی صدایش را پایین آورد مرد به جلو خم شده و با حالتی مخفی
  ".مشکل توي سرداب". چشمان ریزش به سرعت اطراف را بررسی کردند ".مشکل به وجود اومده

خوب معلومه دیگه، سرداب پنیس رال، ". زده به نظر رسیدند چشمان مرد از این سؤال شگفت "کدوم سرداب؟"
  ".پدربزرگ ارباب رال

  "ل چی هست؟و مشک". هاي زِد رد هم رفت ابروي

من خودم ندیدم، جادوگر ". مدیر با نگرانی و و حالتی عصبی انگشتانش را به نشان سکوت روي لبانش گذاشت
  ".اونا بهم گفتن و اونا هم دروغ نمیگن. هیچ وقت. زوراندر، ولی افراد من هیچ وقت دروغ نمیگن

  "مشکل چیه؟! خوب چیه؟". زِد صدایش را باال برد

  ".دیوارا، جادوگر زوراندر، دیوارا". اطراف را جستجو کردند، صدایش در حد زمزمه پایین آمدچشمان مرد دوباره 

  "دیوارا چشون شده؟". هایش را به هم سایید زِد دندان

دیواراي سرداب دارن ذوب . دارن ذوب میشن، جادوگر زوراندر". مرد با چشمانی درشت شده به جادوگر نگاه کرد
  ".میشن

ببینم شما سنگ سفید دم دست دارین؟ سنگ ! لعنت". رده و با نگاهی جدي به مرد خیره شدزِد خود را صاف ک
  "سفید از معدن سنگ پیشگوها؟
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  ".البته". مرد با تأکید سرش را تکان داد

ورودي آرامگاه رو با سنگ سفید از معدن پیشگوها ". اي کوچک بیرون کشید زِد دستش را درون ردایش برد و کیسه
  ".مسدود کنید

  "مسدودش کنیم؟". مرد نفسش را حبس کرد

. این غبار جادویی رو با مالت قاطی کنید". کیسه را به مرد داد ".وگرنه تمام قصر ذوب میشه. مسدودش کنید. آره"
  ".باید تا قبل از غروب آفتاب این کار انجام شده باشه، فهمیدي؟ تا قبل از غروب آفتاب مسدود شده باشه

سري تکان داد، کیسه را از دست زِد گرفت و با نهایت سرعتی که پاهاي کوتاهش او را  مرد به نشان فهمیدن
ي  هاي طال دوزي شده مردي دیگر، قد بلندتر، درحالی که دستانش را در آستین. ها به سمت باال دوید بردند، از پله می

چیس با نگاهی . کنار مرد قد کوتاه عبور کردآمد از  ها پایین می طرف مقابل از ردایش فرو برده بود، همانطور که از پله
  .ي جادوگر زد جدي به زِد خیره شد و انگشتی بزرگ را به سینه

  "پنیس رال، پدربزرگ ارباب رال؟"

  ".آره، خوب، باید یه صحبتی داشته باشیم". زِد گلویش را صاف کرد

این اطراف هستن؟ مسائلی هست که جادوگر زوراندر، ارباب رال ". مردي که رداي سفید به تن داشت نزدیک شد
  ".باید درموردش صحبت بشه

  ".ارباب رال براي مدتی نیستن". شد نگاه کرد زِد به اژدهایی که در آسمان ناپدید می

  "گردن، درسته؟ ولی برمی"

مرد  ".دشما فقط باید تا اون موقع صبر کنی. گرده آره، برمی". ي منتظر مرد نگاه کرد ي به چهره زِد دوباره ".آره"
مرد  ".ما به این عادت داریم، اینکه این جا توي قصر مردم منتظر ارباب رال باشیم که برگردن". اي باال انداخت شانه

  .برگشت و به راه افتاد، ولی هنگامی که زِد او را صدا زد متوقف شد

  "جایی این اطراف هست که یه چیزي براي خوردن گیر بیاد؟. من گشنمه"

اجازه بدید که یه سالن غذاخوري . البته، جادوگر زوراندر". و دستش را به سمت ورودي قصر گرفتمرد لبخند زده 
  ".رو بهتون نشون بدم

  "نظرت چیه چیس؟ میاي قبل از این که من راه بیفتم یه ناهار بخوریم؟"
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خیلی ". ش را تکان دادراشل لبخند زده و با اشتیاق سر "خواي؟ ناهار می". مرزبان نگاهی به راشل در پایین انداخت
  "خواي بري؟ و در ضمن کجا می. خوب، زِد

  ".برم آدي رو ببینم". زِد ردایش را قدري جابجا کرد

  .لبخندي پهن زد "براي یکم استراحت و آسایش؟". چیس ابرویی باال انداخت

یه . دریل، توي دژ جادوگراهم اون، و هم این که باید اونو ببرم آیدین". زِد نتوانست جلوي کمی لبخند زدن را بگیرد
  ".عالمه مطالعه داریم که باید انجام بدیم

  "ي جادوگرا تا مطالعه کنه؟ خواي آدي رو ببري آیدیندریل، توي قلعه براي چی می"

ي دنیاي زیرین  ست درباره چون اون بیشتر از هرکسی که زنده". ي چشم نگاهی به مرزبان انداخت زِد از گوشه
  ".اطالع داره


