
 



 گفتارپیش

 وکوچکترین فرزند ای را پذیرفت که در آن دایه دومِ موقعیت عالی 1وقتی کرگیپا

ترین های متوالی و تبعید به دوربیخوابیکرد این شغل، ، هرگز تصور نمیبود وارث کای

شود. کودک درون آغوشش، صورتش را به شانه او کشید و  قسمت کاخ را شامل

های آستین کرگیپا را چنگ زدند و ناخنشبیه گورکنی خرخر کرد. انگشتان کوچکش 

روی پارچه به جا گذاشتند. کرگیپا با ریتیمی ثابت به کمر ردهایی  ،اشکوچک مشکی

نتی، در اتاق به زیر نگاه محتاط یک نگهبان سلطزد و در همان حال در او ضربه می

 این سمت و آن سمت رفت.

دی مجلل برای کودک، یک صندلی و سب یکاهی برای کرگیپا، تخت یتشکدرون اتاق، 

های نوزاد وجود داشت. به جز اینها، آنجا اتاقی راحت بود حاوی مواد غذایی و لباس

دخلق بهای کودکی گریهخواست بخوابد و از شیرخوارگاه و هرکس دیگری که میکه 

 را نشنود، خیلی دور بود.
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ها در آغوش گرفتن کودک بود را نادیده کرگیپا درد دستانش که به خاطر ساعت

ن آن تشک، محافظت زیادی در مقابل زمیگرفت و با اشتیاق به تشک کاهی نگاه کرد. 

وسه وسسرد و سخت نداشت اما بعد از چندین روز بیخوابی، به اندازه تشک پر قو، 

 رسید.ظر میآمیز به ن

شناخت، از روی همدردی به او او را می 1نگهبان که مردی بود که الان به اسم نکوس

از وقتی آن نگهبان « از این همه راه رفتن، سوراخ نشدن؟هات کفش»لبخندی زد: 

در معین شد،  2برای مراقبت روزانه از تنها دختر و کوچکترین فرزند شاهزاده هارکوف

افراد قصر در خواب بودند، همراه کرگیپا بود. بیشتر اوقات زمان مشخصی که بقیه 

ختصر مهایی در مورد سلامتی او یا پیشنهاداتی ساکت بود و گهگاهی با پرسیدن سوال

 وقاتا کرگیپا اغلبکرد. برای چگونه آرام کردن کودک، کرگیپا را غافلگیر می

و طوری که انداخت و درخشش موهای مشکی او دزدکی به او می یهاینگاه

تانی کرد. او دسداشتند را تحسین میموج برمیهایش در زیر پوست خاکستری ماهیچه

 ای سوهان زده بودند.هایش به طور آراستهزیبا داشت و چنگال
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دمین یا شاید هم هزارمین گردشش در اتاق را شروع کرد و به آرامی جواب کرگیپا ص

هایی که روی این زمین برداشتم رو تعداد قدمهنوز نه، اما نزدیکه. اگه »داد: 

 «برم و برگردم. 1تونستم با اون تعداد قدم به ساگاراکنم میشمردم، فکر می

های خارِ خشک وجودش را خراش هایی مثل الان که چشمانش مانند بوتهزمان

با  لها قبماه کرد کاشها سنگین بودند، آرزو میهایش به اندازه سنگدادند و پلکمی

به رفت. دوران کوتاهی که و همراهانش به ساگارا می 2خانواده شاهزاده جوان، بریشن

، به او کمک کرده بود که کردخدمت می عنوان خدمه دومِ همسر انسانِ شاهزاده

اده شاهزآن تر بود. موقعیت الانش را به دست بیاورد اما این موقعیت خیلی سخت

لی تفاوت داشت و نگاه کردن به او ترسناک بود اما ها خیانسان، از نظر ظاهر با کای

 بود.از این نوزاد ، خیلی بهتر برخورد بود و برنامه خوابشفردی خوش

، چطور با محل زندگی جدیدش 3کرگیپا کنجکاو بود بداند که شاهدخت جدید، ایلدیکو

ی وپروایی، هر زنی که جلاسمش شجاعت باشد یا بیها کنار آمده بود. در بین کای
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ایستاد، قدرت لازم برای موفقیت در هر موقعیتی ها می، ملکه ترسناک کای1سکمیس

 را داشت.

ترسیدند... ترسی فراتر از چیزی که اشراف نسبت به پادشاهی ها از سکمیس میکای

، ختشناملکه را نمیبه این دلیل که عروس بریشن، کای نبود و ظالم دارند. شاید 

هرچیزی که باعث خواست کرگیپا نمیضرورت احتیاط کردن را درک نکرده بود. 

کرد که کاش اولین مواجهه آرزو می ن خطری کند را بداند فقطشده بود شاهدخت چنی

 دو زن را دیده بود.

تری در آغوشش جابجا کمر نوزاد کشید و آن را به حالت راحت یبه آرامی دستی رو

ر از جلوی آن نگهبان رد شد، نکوس مسیر راه رفتن او را با وقتی یک بار دیگکرد. 

 «این وظیفه برای یه سرباز، کار ملالت آوریه.»نگاهش دنبال کرد. کرگیپا گفت: 

ها انداخت و چشمانش در تاریکی اتاق که به خاطر کشیده شدن پرده نکوس شانه بالا

دم. وظایف بدتری اس و من بهش پایبندر هر صورت یک وظیفه»بود، درخشیدند: 

 «نسبت به مراقبت کردن از جدیدترین فرزند سلطنتی و پرستار زیبای اون وجود دارن.

                                                 
1 Secmis 



تعریف او، غافلگیرش کرد و صورتش داغ شد. سرش را پایین انداخت و امیدوار بود 

. نکوس، مردی خوش قیافه بود و هایش را مخفی کندتغییر رنگ گونهاین حرکت، 

 یا کمی بیشتر از او بزرگتر باشد.زد که ده سال حدس می

به معنی وفاداری شدید به پادشاهش و نگهبان خانواده سلطنتی  موقعیتش به عنوان

کرگیپا و نوزاد، روزهای زیادی را تحت محافظت همچنین تجربه داشتن در جنگ بود. 

ن دتمایلی به لاس ز او گذرانده بودند و کرگیپا متوجه شده بود که او مهربان بود اما

 دار بود. پوستش از گرما سوخت.معنیاز سمت نکوس،  نداشت. تعریف

های پایین کاخ بلند شد، از دادن جوابی بذله گویانه، با سر و صدایی که از قسمت

زمین در زیر پایش همراه با صدا لرزید. به دنبالش سکوتی کامل نجات پیدا کرد. 

به چشمان نکوس نگاه کرد. ایجاد شد که باعث شد موهای روی بازویش سیخ شود. 

 «اون چی بود؟»

رزش ای عبوس که باعث لاش با قیافهنکوس سرش را تکان داد و لبخند نصفه و نیمه

، ساکت زدشد، جایگزین شد. حتی نوزاد که با ناآرامی در آغوشش چرت میکرگیپا می

 شد.



ها هایی که شایعهزادهپچ آرام اشرافهایی مانند پچصداها دوباره بلند شدند و زمزمه

گیر افتاده درون  های موجودات موذیِتق چنگکتقکردند یا صدای را رد و بدل می

بود. پوستش از فکر به حشرات موذی مورمور شد اگرچه بعد از آن با شنیدن  دیوارها

وار به گوش رسید، صدای جیغی گوشخراش و ناگهانی که بر فراز آن صدای زمزمه

گار تر بود انیگری به دنبال آن آمد که بلندتر و دردناکوحشت کرد. صدای جیغ د

 بود. افتادهکرد، در درد و رنجی فراتر از تصور گیر ناله میهرچیزی که 

چند ه کبیرون  ا جیغی بیدار شد. کرگیپا که به خاطر آن صداهای وحشتناکِنوزاد ب

رین جوانت شدند، سر جایش خشکش زده بود،آمدند و ساکت میوقت به چند وقت می

عضو خانواده سلطنتی را به خود نزدیک کرد و با چشمانی گشاد و در سکوت به نگهبان 

 خیره شد.

نکوس شمشیرش را بیرون کشید. چفت در را انداخت و خودشان را داخل اتاق حبس 

با دست آزادش به سمت او ای از مهربانی از صورتش محو شده بود و کرد. هر نشانه

دای صای که دورترین قسمت اتاق نسبت به درب بود، برود. گوشه ای کرد تا بهاشاره

همراه شدند و آمدند و از میان کف زمین و دیوارها رد میفریادها پشت سر هم می



شد. زانوان کرگیپا لرزیدند و برای نگه داشتن خودش، ها صدایشان بلندتر میزمزمه

ا با ت، یک چشمش را بست به دیوار تکیه زد. نکوس صورتش را به درب چوبی فشرد

 چشم دیگر از میان درز در به بیرون نگاهی بیندازد.

 «نکوس، در رو باز کن! در رو باز کن!»

داد. ، نگهبان شب بود که همراه نکوس نگهبانی می1کرگیپا صدا را تشخیص داد. دندارا

از ب نکوس از جایش پرید تا دستور دندارا را انجام دهد. چفت را عقب کشید و در را

ی توانست کرد. کرگیپا به سختنوزاد حالا کاملا بیدار بود و با بدخلقی سر و صدا میکرد. 

 صدای دندارا را در میان صداهای دیگر بشنود.

پریده و خسته، داخل اتاق ایستاد. ای رنگسرعت وارد اتاق شد و با قیافه نگهبان با

در رو . »بافتشان درآمده بودندهای در هم، از به صورت دستهای آن زن، موهای نقره

  «ببند و قفلش کن!

 «افته؟داره چه اتفاقی می»نکوس طبق دستور او عمل کرد و گفت: 
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دندارا سوال او را نادیده گرفت و نگاهش به کرگیپا افتاد که همراه نوزاد در گوشه اتاق 

دند و شت شدستانش م« باید اونها رو از اینجا بیرون و به سمت رودخانه ببریم.» بود.

 «رو در داخل قصر آزاد کرده. 1یه نفر گالا»لرزشی شدید، بدنش را تکان داد. 

ای کرد و نوزاد را به آغوشش فشرد. گالا. شیاطین. اسم آنها در کرگیپا به آرامی ناله

با ا توانست ده شمشیر رمعنی نابودی و خرابی بود. حتی اگر نکوس میزبان کهن به 

 کشت.بچرخاند، باز هم اهمیتی نداشت. فولاد، گالا را نمی هم

و مانند دندارا رنگش پرید. سپس شمشیرش را درون  نکوس سر جایش خشکش زد

کرد به سمت تشک همانطور که صحبت می« چقدر وقت داریم؟»غلافش فرو کرد. 

یه »داد:  رکرگیپا رفت و ملافه آن را پاره کرد. پتویی به سمت کرگیپا انداخت و دستو

 «درست کن. قنداق

 «اونها کل بخش جنوبی و شرقی و سه طبقه اول این بخش رو فرا گرفتن.»دندارا گفت: 

 برشها به نکوس ملحق شد و آنها را به صورت نوارهای بلند برای جدا کردن ملافه

 داد و بعد به صورت طنابی به هم گره زد.
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داقی پتو را به صورت قنایش گذاشت تا وقتی کرگیپا نوزاد را روی زمین و در کنار پ

نتی؟ بقیه چی؟ خانواده سلط»اش را متوقف کرد. کرگیپا پرسید: گره بزند، نوزاد گریه

نیازی به پاسخ نداشتند اما در هر صورت آنها را پرسید سوالاتش « شیرخوارگاه چی؟

ر د هما و امیدوار بود که کسی زنده مانده و فرار کرده باشد. درونش، غم و وحشت ب

شان توسط کشمکش بودند. آن همه جیغ و فریاد. آن همه مرد و زن و کودک. همه

 گالا بلعیده شده بودند.

نگاه دندارا هم به اندازه کرگیپا آشفته بود. به نوزاد اشاره کرد که کنار پای کرگیپا با 

و به ر شیاطین تمام طبقات پایینی» و با جدیت گفت: کردسکسکه کردن، گریه می

 «کنی.میداری به ملکه جدیدت نگاه تاراج بردن. برای الان، 

اشت دهای بلند همراه شدند انگار چیزی شاد و خندهفریادها ادامه یافتند و با صداهایی 

 دانست.کرد و آن را خوشمزه میاز وحشت و درد تغذیه می

ه میلها را تمام کردند. نکوس، او و نکوس، گره زدن ملافه« زود باش.»دندارا گفت: 

مت ها را به سپرده را به عنوان لنگر در زیر پنجره محکم کرد و دندارا پردهآهنی چوب



 ،قسمت غربی آسمان را خونین کرده بود که نوری آزار دهنده داشت و  خورشیدی

 باز کرد.

ند کرد. را بلاش انداخت و با دستانی لرزان، نوزاد ساز را روی شانهکرگیپا قنداق دست

کودک در قنداق آرام گرفت و بالاخره ساکت و راضی شد و از چیزهای ها. ملکه کای

ای اجعهاز ف .خبر بودبلعیند بیآمدند و همه چیز را میپلیدی که زیر آنها به جوش می

 بود. خبربیشد، که باعث تاجگذاری او به عنوان فرمانروا می

نکوس، طناب را از پنجره بیرون انداخت. طناب روی دیوار بیرون موج برداشت و 

رتفاع امجبوریم از این راه پایین بریم. »کمی بالاتر از زمین متوقف شد. نکوس گفت: 

هامون به هم بخورن اما اگه محتاط باشیم که اگه سقوط کنیم دندوناونقدری هست 

 «شکنیم.رو نمی استخوانی

پایین  هیچوقت از جایی»فاصله آنجا تا زمین نگاه کرد:  بیرون پنجره و بهکرگیپا به 

که  گفتمنطقش به او می« نرفتم. اگه بچه رو بندازم چی؟ اگه خودم بیفتم چی؟

شد. با مرگشان با سقوط کردن، خیلی تمیزتر از هر مرگی بود که توسط گالا ایجاد می



ر گناهی که با اعتماد داست به نوزاد بیخوخواست که بمیرد، نمیاین وجود اصلا نمی

 آسیبی برساند. لم داده بود،قنداق مقابل بدنش 

 ای که نکوس برایداد و دوام آن و گره بدندارا برای آخرین بار تکان محکمی به طنا

اگه بیفتی، یکی از ما تو رو »بود را امتحان کرد.  زده میله آهنیمحکم کردنش به 

 «چند سالته؟»سمت نکوس برگرداند.  توجهش را به« گیریم.می

 «سی و چهار.»نکوس گفت: 

ره. تمن چهل و یک سالمه. جادوی من قوی»را به نشانه تاکید تکان داد:  دندارا سرش

 «تو اول برو و منتظر پرستار بمون. من بعد از اون میام.

 .رش را به معنی تایید تکان داد انگار چیزی که دندارا گفت، منطقی بودنکوس س

از  یکرگیپا با گیجی تماشا کرد که نکوس بخشی از طناب را دور آرنجش پیچید و یک

پاهایش را از طاقچه پنجره به آن سمت انداخت. مکثی کرد و به هر دو زن دستور 

 بعد از میدان دید آنها خارج شد.« خیلی سریع بیاید پایین.»داد: 



 د که او با طناب از دیوار پایینسمت بیرون خم شدند و تماشا کردنآنها از پنجره به 

وئه خدمتکار نوبت ت»رفت. دندارا به سمت کرگیپا برگشت و گره قنداق را بررسی کرد. 

ای بلند شد که داشت به آنان نزدیک پشت سرش، صدای شادی شیطانی« کوچولو.

 شد.می

 «تر باشه؟چرا مهمه که جادوی تو قوی»کرگیپا به او خیره شد. 

ی بهت نکوس رسید پایین. وقت»دندارا یکبار دیگر از پنجره به سمت بیرون نگاه کرد. 

د و از طاقچه بالا بروبه کرگیپا کمک کرد که « گفت، طناب رو رها کن. مکث نکن.

های دیگری در مورد چگونه پایین رفتن از دیوار و آسیب نزدن به نوزاد دستورالعمل

 به او داد.

ر و حال به هم زن بود و بدنش خیس از عرق شده بود که آوعذاب پایین رفتنش

کرگیپا همین کار را کرد. همانطور که سقوط « ن!طناب رو ول ک»نکوس فریاد زد: 

هایش کوبیده شد و وقتی محکم در آغوش نکوس فرود آمد، اش به دندهکرد، معدهمی

 شکمش سر جایش برگشت.



پاهایش بایستد و دست او را گرفت.  نکوس او را از آغوشش جدا کرد، کمک کرد روی

 های بخش غربی کاخ کشید.و او را به سمت باغ« بدو!»فریاد زد: 

و  نکوس دوید پا به پای راحتیه از وحشت چست و چالاک شده بود، به ککرگیپا 

بال درآورده بود. قلبش در سینه و پاهایش روی زمین به پرواز درآمدند گویی 

های گوشخراشی که با خشم در پشت سرش صدای جیغبا کوبید و تقریهایش میگوش

به صدا درآمدند را نشنید. آنها در را شکسته بودند؟ دندارا به موقع فرار کرده بود و 

 رسید؟به آنها می

که به کاخ در پشت سرشان نگاه کند اما از گوشه چشمانش، حرکاتی  جرات نداشت

چنگ خورد و روی کاخ و زمین اطرافش دید... یک سیاهی که پیچ و تاب میرا می

رفت. اوه خداوندا، انداخت و مانند موجی تاریک به سمت شهر هرادیس پیش میمی

شهر. مادر و خواهرش آنجا بودند. مادر و خواهر همه آنجا بودند. پسرها و دخترها. 

 پدرها و برادرها.

 «باید به اونها هشدار بدیم!»به سمت نکوس فریاد زد: 



کنه. یکی این کار رو می»کم او روی دستش باعث شد انگشتانش بلرزند. چنگال مح

 «یکی باید از قبل بهشون هشدار داده باشه. ما باید به رودخانه برسیم.

کردند، می ررفت، فراهمانطور که از موج سیاه خشمگین که به سمت هرادیس می

یش از سنگینی نوزاد به درد آمدند. یک بار نزدیک بود هاپهلویش سوخت و شانه

د. سُر خور ،دادهای سوزانده شده میزبالهبیفتد و روی چمنی که بوی پوسیدگی و 

 نکوس دستی روی دهان او گذاشت و صدای جیغش را خفه کرد.

 توانست از روی آنآن تکه لغزنده، روزی یک کای بود. تنها چیزی که کرگیپا می

 توده خاکستری رنگیک روی کای بوده، یک چشم زرد  کآن توده ی بگوید که

بود که به طور غیر  بقایای یک دهان همچنین های استخوان وپر از تکه چسبناکِ

شد انگار یک ماهی تازه گرفته شده از آب بود ممکنی، دوباره و دوباره باز و بسته می

 کشید.که آخرین نفسش را می

را گرفت و بعد دوباره او را کشید، با صدایی لرزان گفت:  وقتی نکوس جلوی افتادنش

 «نگاه نکن. به دویدن ادامه بده.»



به درد آورد و در همان حال به نوزاد چنگ زد و در های خشکی، گلویش را هقهق

با هر تپش قلبش، این کلمه در ذهنش رودخانه، رودخانه، رودخانه. کنار نگهبان دوید. 

 شد.تکرار می

گرفت، در سرچشمه می 2های درامورینکه به عنوان نهری از کوهکبیر،  1ابسوی

رودی  کرد.در قسمت جنوبی، شهر را به دو قسمت تقسیم میمسیرش به سمت دریا 

ه های بسیاری را غرق کردهای زیادی را شکسته و ملوانکشتیعمیق و خطرناک بود و 

توانستند از گفتند که گالا نمیمی باستانیهای ها بود. افسانهبود. حالا راه رهایی کای

عبور کنند. کرگیپا دعا آب در حال جریان، چه پل داشته باشد چه نداشته باشد، 

 ها درست باشند.کرد که افسانهمی

زده شدند. نکوس های وحشتاز کای مملوهای به حومه شهر رسیدند و وارد خیابان

هیولایی عصبانی از مردم ده بود و حق داشت. کسی به ساکنان هرادیس هشدار دا

 .رفتند، ایجاد کرده بودحاشیه ابسو میای که با تقلا و سختی به سمت زدهوحشت
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ها باز کرد و مسیر باریکی برای بدن جنس را در میان آن دیوار محکم از نکوس راهش

ه مردم رفتند. آنها مانند بقیکرگیپا ایجاد کرد تا رد شود. جمعیت جلوی آنها، کنار نمی

 کننده که از سمترا از تاریکی ذوب انخواستند خودشمردم معمولی که میبودند... 

آمد، نجات دهند. ملکه کوچک میهای حاصلخیز و به سمت شهر کاخ به سمت زمین

اش در آغوش گرفته شده بود و زدهچیزی نبود به جز نوزادی که توسط مادر وحشت

 شد.بازش حمایت میتوسط پدر سر

 «اونا دارن میان!»فریادی از روی وحشت، فراتر از صدای هرج و مرج بلند شد. 

د. ای تبدیل شدنکردههای رمدر پاسخ، تمام هرادیس فریاد کشید و جمعیت به گروه

کرگیپا با فریاد اسم نکوس را صدا زد و در همان حال به خاطر فشار جمعیت از او 

کم نزدیک به خودش نگه داشت و برای ایستادن روی پایش کودک را محجدا شد. 

ر افتادند و به خاطر لگدشدن زیتقلا کرد در حالیکه دیگران در اطرافش روی زمین می

زده، تلاش کرد تا به او های وحشتنکوس در بین جمعیت کایمردند. پای بقیه، می

ه کرگیپا در همان حال بای نداشت. در بین جمعیت ناپدید شد و برسد اما هیچ فایده

 سمت رودخانه کشانده شد.



یاد، به خاطر جیغ و فرکشید و صورت کوچکش جیغ میملکه نوزاد در آغوش کرگیپا 

رد از کبنفش شده بود. کرگیپا آرنجش را به صورت مردی زد که داشت تلاش می

پیراهن  ههای جمعیت حرکت کند. مرد افتاد و انگشتانش بروی او بالا برود و روی شانه

ر داو چنگ زدند تا تعادلش را حفظ کند. کرگیپا تلوتلو خورد و به سمت مرد افتاد. 

کرد خودش را آزاد کند، مرد غرشی کرد. لبه دامنش پاره شد و از حالی که تلاش می

هم جدا شدند. مرد او را رها کرد و فریادهای سوزناکِ درخواست کمکش، زیر صدای 

 شدند. برخورد پاها به زمین، گم

دستی قوی، به پشت پیراهن او چنگ زد و او را به سمت جلو کشید. دندارا نزدیک 

 «خدمتکار کوچولو، دوام بیار. تقریبا رسیدیم.»گوشش گفت: 

 چرخید ومیای از مردم و گالای پشت سرشان نبود، زدهدر میان جمعیت وحشت اگر

ر سیدن به ابسو را دوبرابکشید. در عوض، تلاشش برای رزن نگهبان را در آغوش می

آمد و مانند نکوس، از قدرت زیادش برای باز کردن مسیر کرد. دندارا کنارش می

 کرد.استفاده می



آب سرد ابسو دور پاهایش را فرا گرفت و نفسش بند آمد. مردم در اطراف آنها جمع 

وای از هها هم بیشتر به هم فشرده شده بودند و های نمکی درون بشکهشده و از ماهی

همراهان های بیشتری در آن سمت رودخانه ایستاده بودند و لرزیدند. کایسرد می

 کشیدند.خیس و لرزانشان را از رودخانه بیرون می

گیپا سرش کر« تونی شنا کنی؟می»دندارا با صدایی بلندتر از صدای جمعیت پرسید: 

تونی د بشیم. تا جایی که میخوبه. مجبوریم از رودخانه ر»را به نشانه تایید تکان داد. 

ین تونن رو به پایتونن شنا کنن، اونهایی که میاز بقیه دور بمون. اونهایی که نمی

تونم کشن برای اینکه خودشون رو نجات بدن. باید بچه رو نگه داری بنابراین میمی

 «از هر دوی شما محافظت کنم و کمک کنم که رد بشید.

جریان شدیدی داشت، عبور کردند. کرگیپا هر دعایی که به آرامی از بین رودخانه که 

در کودکی در مورد رهایی و محافظت یاد گرفته بود را زیر لب زمزمه کرد. 

. کردخیسش در آب سرد سنگینی میخوردند و دامن هایش از سرما به هم میدندان

نا ر او شاش بود و به جز انتهای قنداق، خشک مانده بود. دندارا کناکودک روی شانه



ها بیرون آمد تا بقیه ، دوبار از میان جریانجوی آبکرد و مانند نیمف کینهمی

 شدند را دور کند.شناگرانی که داشتند نزدیک می

بخش محافظت شده هرادیس پر از مردم شده بود... پر از آنهایی که از گالا فرار 

ه کمک کنند که از رودخانشناگران به کردند و آنهایی که در حاشیه رود بودند تا می

ه نکوس، ککرد که روی پایش بایستد بیرون بیایند. دندارا داشت به کرگیپا کمک می

کرد، با سرعت به سمت آنها آمد و دستانش در حالی که آب از تمام هیکلش چکه می

را دور هر دو زن و کودک انداخت. هر سه آنها با نارضایتی غرولند کردند تا اینکه 

 کشید.نکوس عقب 

 «فکر کردم غذای گالا شدی.»لبخند کوچکی زد و به دندارا گفت: 

چ و تاریکی پینگاهش به آن سمت رود « نزدیک بود.»دندارا جواب لبخند او را نداد: 

یس های هرادبلعید و به سمت اولین خیابانها را میو تاب خورنده افتاد که تمام زمین

 «باشم.هنوز هم ممکنه غذای اونها »آمد. می

ال از قصر آنها را دنب پاهنگام فرار نکوس و کرگیهای ناخوشایندی که فریادها و خنده

 ها با سرعت کافی فرار نکردهها پیچید. بعضی از کایها و کوچهکردند، در خیابانمی



یا قادر به فرار نبودند. کرگیپا چشمانش را بست و دعا کرد که مادر و خواهرش در 

ده این سمت ابسو پیدا کر پناهگاهی درو بودند از رود رد شده د که میان آنهایی باشن

 باشند. 

مردم بیشتری وارد رودخانه شدند و تلاش کردند به سمت دیگر برسند. کرگیپا وقتی 

رفتند، دهانش باز ماند. ها را دید که داشتند به سمت کاملا مخالف میگروهی از کای

 هایشان، در مسیری که سر راه گالا بود ایستادند.اسبها و سوار بر آنها پوشیده در زره

؟ اونا کننبه نام املک مقدس، اونها دارن چی کار می»نکوس با چشمانی گشاد گفت: 

 «تونن با شمشیر با اون شیاطین بجنگن.نمی

 ای کوتاه آن آشوب را تماشا کرد و بعدکرگیپا نگاهی به دندارا انداخت که برای لحظه

بهشون نگاه کنید. همه »به آن گروه اشاره کرد. « خوان بجنگن.ونها نمیا» پاسخ داد:

شون پیر هستن و مدت زیادیه که بازنشسته شدن. اونها برای جنگیدن اونجا نیستن. 

 «برای مردن اونجان.

های مسلح، شامل مردان و زنانی بود که جای گفت. آن گروه کایدندارا راست می

ها ها بودند. آنان به سمت مخالف رودخانه رفتند، از اسبهای آنپدربزرگ و مادربزرگ



خواهند بروند. رهبر آنها، یک به آنها اجازه دادند به هر طرف که میپیاده شدند و 

ای بود. او به سمت گروهش و رودخانه چرخید. اگرچه نقره-مشکیمرد کای با موهای 

صدای  ها وصدای فریاد کای ه و پیر بود اما صدای با قدرت و ثابتش، فراتر ازقوزکرد

 های گالا به گوش آنها رسید.زوزه

ی در تلاش برا بیاید هیچ میراثی بهتر از این برای به جای گذاشتن وجود نداره...»

مون، بمیریم. به من ملحق بشید تا اونهایی که پشت سر ما هستن زنده نجات فرزندان

 «بمونن و به یاد بیارن.

د، کردندستانش را از هم باز کرد. آنهایی که دنبالش میبه رودخانه پشت کرده و 

 دههای زناز بدناطرافش ایستادند و دستان همدیگر را گرفتند طوری که زنجیری 

 ساختند که در امتداد رودخانه قرار داشت. 

آنان به درد آمد و برای آرام شدن، نوزاد کوچک را به  عتقلب کرگیپا از شجا

وظیفه، بار »صدای ناراحت و تلخ دندارا بلند شد: آغوشش فشرد. در کنارش، 

دف من، اولین ه»با صورتی چروک و خسته، به چشمان کرگیپا نگاه کرد: « سنگینیه.

اگه بگم با تمام قلبم آرزو ندارم حفاظت از این کودکه. هدف تو و نکوس هم همینه. اما 



.« تادن، دروغ گفتمکه در میان اونهایی باشم که با شجاعت اونجا و جلوی دشمن ایس

سخنان رهبری شجاع، همون جادوی بینی؟ اونجا رو می»به رودخانه اشاره کرد: 

 «قدرتمندشه.

ها جوان بودند، از پناه آب دور شدند. روی زمین خشک مردمی که بیشتر پیر و بعضی

کردند جلوی آنها را بگیرند، شان که سعی میزدهراه رفتند و به خویشاوندان وحشت

نداشتند. بقیه افراد، امنیت این سمت رودخانه را رها کرده و به دنبال آنها شنا  توجهی

ها قبل بازنشسته شده بودند و ها، سربازانی که مدتها و مادربزرگکردند. پدربزرگ

 ارانشانقطهمشغلی به جز جنگ و افتخار نداشتند. آنها به تعداد زیادی از کسانی که 

 تر بود، به زنجیر پیوستند.حالا خیلی طولانیو در صفی که ملحق شدند 

که از آب  1با دیدن مادرش از روی وحشت ایستاد. مادرش، تاراوین قلب کرگیپا

که تا کمر در آب بود، ، خواهر کرگیپا 2رودخانه خیس بود، به زنجیر پیوست. آتالان

و کودک  دبه او التماس کرد که نرود. کرگیپا فریاد کشید، به سمت رودخانه هجوم بر
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ن نه مادر! ای»کردند را فراموش کرد. درون آغوشش و نگهبانانی که از او محافظت می

 «کار رو نکن!

افتاد. دندارا، نوزاد را از آغوش او اگر نکوس او را عقب نکشیده بود، درون آب می

بیرون کشید و دستان کرگیپا آزاد شدند. به سمت نکوس چرخید و در آغوشش تقلا 

 تویخواهرم  ! اون مادر منه که در صف ایستاده!بذار برم»ایش کند. کرد تا ره

 «اس!رودخانه

« گیپا!بس کن کر»نکوس خیلی محکم او را تکان داد طوری که چشمانش سیاهی رفت. 

های او مانند غل و زنجیرهایی او را به سمت رودخانه چرخاند و دستانش روی شانه

 ای در بین زنجیر اشاره کرد. مردیبه نقطهغیر قابل شکستن بودند. نکوس محکم و 

به مردی در کنار او اشاره کرد: « اون برادر بزرگتر منه.»میانسال را نشان داد و گفت: 

فرو ریخت.  دل کرگیپا از غم درون چشمان اوبه سمت او چرخید و « اون عمومه.»

ه اکاری قهرمانانفد ،اس. خاطرات ماو این انتخابی شجاعانه ناونها انتخابشون رو کرد»

 «با زنده موندن و انجام وظیفه خودت، به اونها احترام بذار.ره. اسپاونها رو به یاد می



ه تماشای در آستان خواهرشتوانست ناله کند و آه بکشد و از دانستن اینکه او و فقط می

خواهرم... اون توی »ای گفت: مرگ مادرشان بودند، حالش بد شد. با سکسکه

 .«اسرودخانه

و ت دهد، نوزاد را به اد مادرش را نجاکرسعی نمیدیگر دندارا که مطمئن شد کرگیپا 

. لد بودشنا بکرگیپا او را مطمئن کرد که خواهرش « تونه شنا کنه؟اون می»برگرداند: 

 «ترین مکان ممکنه.امن تویپس »

انه و به کنار رودخ نداشت. گالا یک سمت شهر را بلعیدهفرصتی برای بحث کردن 

مناجات و بعد شروع به درخشیدن شروع به ها، دست در دست هم رسیدند. کای

شان قوس های قدیمی، در میان دستان زنجیر شدهکردند. جادوی آنان و قدرت نسل

 رنگ و درخشان ایجادهایشان را پوشاند و سدی آبیبرداشت تا وقتی که تمام بدن

 کرد. عصبانیحال پیشروی درخشید و آن را  در مقابل تاریکی درکرد که 

نه یک مانع، بلکه یک طعمه بود. کرگیپا به خودش لرزید و نگاهش روی ستون 

بدون ها درون رودخانه رنگی که مادرش بود، خشک شد. کایاز نور آبیدرخشان 

، ساکت شدند. صدای ایستادند و آنهایی که در این سمت رودخانه بودند حرکت



هایی که جادوی یک کای را بیدار و جیغ گالا را بلند زمزمه طلسمنه و جریان رودخا

 شکست.میکرد، سکوت را می

اجازه »دندارا، کرگیپا را مجبور کرد به سمت او برگردد. صورت آن نگهبان در هم بود. 

 «کنم. من به یاد میارم.ت از اون باشه. من تماشا مینده که این لحظه، آخرین خاطره

 «کنم.برای تو هم همین کار رو می»نگاه کرد. به نکوس 

ده ای که برادر و عمویش ایستانکوس با تکان سرش مخالفت کرد و نگاهش روی نقطه

 «کشم.با کمال میل، سنگینی این خاطره رو به دوش می». ماندبودند، ثابت 

ت اقول بده که وقتی زمانش رسید، خواهرم رو نج»کرگیپا آستین دندارا را چنگ زد: 

 «دی.می

 «کنم.تمام تلاشم رو می»

هایی که اطرافش بودند، فهمید که گالا چه زمانی حمله های کایبا توجه به صدای ناله

 کردند. سرش را چرخاند اما دندارا جلویش را گرفت و او و نوزاد را به آغوش کشید.



ودند که ش ب، بلند و طولانی و آنقدر گوشخرااین بارکه  ندهای دیگری بلند شدفریاد

ممکن بود باعث شکاف برداشتن ماه بالای سرشان شوند. آنها، صدای فریاد افراد در 

کردند. کرگیپا در آغوش حال مرگ و فریاد آنهایی بود که مردن آنان را تماشا می

عذاب آنها به سرعت تمام شود، دعا کرد که مادرش دندارا لرزید و دعا کرد که 

 .خیلی زود بمیرد و درد نکشد

که آن حمله، چند لحظه طول کشید یا چند ماه. به نظر بفهمد در آخر، نتوانست 

کشد. وقتی دندارا به اندازه کافی رهایش کرد تا به سمت تا ابد طول میرسید می

ها و مردان و زنانی که رنگِ ناشی از جادوی کایرودخانه بچرخد، آن درخشش آبی

اشکالی ابرمانند با  و فقط دیواری از جنس سایهکردند، مرده بودند. آن را ایجاد می

به دود و  در آن سمت رودخانه بودند که، تیز هایها و دندان، چنگالچشمانی خونین

هایی پر از مردم بود. آنرودخانه شدند تا دوباره و دوباره شکل بگیرند. ذغال تبدیل می

مت آن سی که هنوز در که خودشان را برای گالا قربانی کرده بودند، به بقیه افراد

 به موقع به آب برسند. کمک کردند تا بتوانندرودخانه گیر افتاده بودند، 



بانیانی قر به بلعیدنآن توده سیاه به سمت حاشیه رودخانه آمد و به خاطر اینکه قادر 

که شبیه  یهای سریعتقو تق جیغ ، فریاد کشید.دور از دسترسش بودند ناامید بودکه 

ها بود، فضا را پر کرد. پشت آن دیوار سیاه و در دوردست، صدای به هم خوردن دندان

 زیر نور ماه، مکانی ویران شده بود.شد که کاخ دیده می

دیس هرا-پادشاهی باست این چنینه که»دندارا از پشت سر کرگیپا صحبت کرد: 

 «کنه.سقوط می

 

 

 

 

 

 

 



 

 فصل اول

 

کار اصلی آشپزخانه را دید، دستانش را مشت کرد و بند انگشتانش ایلدیکو وقتی میز 

ای از هر غذا را ش به صدا درآمدند. سرآشپز ساگارا، نمونههای پیراهندر میان پارچه

وز در رای سرو شوند که او و بریشن قرار بود در میهمانی روی میز گذاشته بود که

شمار های بییکی از ضیافتمیزبانش بودند. این جشن،  1بعد و به مناسبت جشن کاهِرکا

 ها بود.کای

یز را به های تسرآشپز بشقابی به دست او داد و لبخندی به ایلدیکو زد که آن دندان

 «بفرمایید بانو.»گذاشت: نمایش می

رکنان غذاهایی که توسط کاتا فت و بانوی آنها، وظیفه او بود ابه عنوان میزبان این ضی

ا این وظیفه ب معمولاخانه ساگارا تهیه شده بودند را بچشد و تایید کند. ایلدیکو آشپز

برد... همه آنها ها لذت میمشکلی نداشت. از تعداد زیادی از غذاهای کای به خصوص

                                                 
1 Kaherka 



در که  ندنگاه نک به جز یکی. بشقاب را گرفت و سعی کرد زیاد به پای اسکارپاتین

کرد و نیشی زهردار از میان رویه ترد و ر و صدا میانتهای دیگر میز تکان خورده و س

 آمد.ی پای بیرون میاز کرهدرخشان 

اشای او کرد، در حال تمتر از چیزی که ایلدیکو فکر میسرآشپز مشخصا خیلی نزدیک

به سمت پای که روی یک سینی تزئینی بود رفت و با چرب زبانی گفت: بود. 

 «امتحان کنید؟اعلیحضرت، دوست دارید این رو اول »

ن نه! نه ممنونم سرآشپز. از ای»ایلدیکو گلویش را صاف کرد و صدایش را پایین آورد: 

اش دهرسید، معامیدوار بود تا زمانی که به پایِ منتظر جنگ می« کنم.سمت شروع می

از راه  ،در حال بخار و تازه قصابی شده تلاش نکند تا به خاطر فکر خوردن اسکارپاتینِ

 گلویش از بدن او فرار کند.

های کوچکی از غذاها ناخونک زد یا اینکه استفاده کرد و به برش ایلدیکو از وقتش

ث غذاها باعاین چند مدل از یک زمانی ریخت. کرد و درون بشقابش میای پر میملاقه

ا نهزاده گوری با خوردن آشدند درنگ کند. غذاهایی که به عنوان یک زن اشرافمی

 های دودیکرمهای برشته شده عسلی یا هایی مثل ملخشده بود، شامل غذانبزرگ 



و بعد پخته شده در سس تند فلفلی که دفعه اولی که آن را خورد نزدیک بود  شده

شد تر میای از خاکستر تبدیل کند. پای اسکارپاتین داشت نزدیکرا به تودهکه زبانش 

پا و  صبری اینبا بیخورد. سرآشپز در کنارش غذاها را میتر تر و آرامو ایلدیکو آرام

 آن پا شد.

ظاهر شد، ایلدیکو نزدیک بود از روی میز به سمت او بپرد و به  کنار دروقتی پیشکار 

از لبخند او به خودش لرزید بعد حالت  1نشانه تشکر او را در آغوش بگیرد. مزومِِنس

 «لحظه وقتتون رو بگیرم. بانو اگه ممکنه یک»صورتش را آرام کرد: 

اش سرآشپز همانطور که به پیشکار خیره بود، چشمانش را باریک کرد و بدن کشیده

این غذاها رو برای اینکه بعدا عالیجناب، »به خاطر دلخوری از این وقفه، منقبض شد. 

 «تاییدشون کنید نگه دارم؟

از اینکه مجبور به خوردن زده ایلدیکو، راضی از غذاهایی که امتحان کرده بود و هیجان

نه، البته که نه. تا الان از هر »اش را به سرآشپز داد. تمام نکردهپای نبود، بشقاب 

برن. ایمان دارم ت میهامون هم لذچیزی که چشیدم، لذت بردم و مطمئنم مهمون

                                                 
1 Mesumenes 



تمام مهمانان دیگر، بیشتر از او برای « شن.می خوردهکه تمام این غذاها با اشتیاق 

 خوردن اسکارپاتین مشتاق بودند.

را به  اشبا خرناسی آخرین نارضایتیسرآشپز از تعریف او به خودش افتخار کرد و 

 دستور داد که سر کارشان به ارتش کوچک آشپزها و شاگردانش مزومنس نشان داد و

 برگردند.

 ایلدیکو به دنبال پیشکار به سمت راهروی باریک و تاریک بیرون آشپزخانه رفت.

آویزان از از نور زردی یک مشعل  هدایت کرد کهمزومنس او را به سمت قسمتی 

 ای از مدارک را به دست او داد.. دستهروی دیوار روشن بود

مخلوطی از زبان مشترک و گوری بود.  ،به صفحه اول نگاه کرد و متوجه شد نوشته

 «پیشکار، نگاه مردی رو داری که سوالی سخت داره.»

نه وی پاشاش را رش را در پشت کمرش به هم قلاب کرد و سنگینیمزومنس دستان

ای مشخص از این بود که قصد داشت خبری به ایلدیکو پاهایش انداخت که نشانه

 شهراولین محموله کالاهای تجاری از گور با کشتی رسیده. اون در خارج از »بدهد. 



ن تا محموله رلنگر انداخته. خدمه، کالاهای گوری رو تخلیه کرده و منتظ 1اسکاریل

 «که در قرارداد ذکر شده رو بار بزنن. آمارانتین

ا توضیح اش رسکوت بینشان طولانی شد تا اینکه ایلدیکو او را تشویق کرد تا ادامه

 «و؟»دهد: 

و از ر فهرست کالارسانی از شهر این پیام»اخم، فضای بین ابروهایش را خط انداخت. 

تونن مسئول اسکله فرستاده. تا وقتی که محموله رو به طور دقیق تایید نکنن، نمیسمت 

 «در اختیار بگیرن.مالکیت کالاهای گوری رو 

ایلدیکو دوباره به کاغذهای درون دستش نگاه کرد و این بار به آرامی آنها را ورق زد. 

 شد. به چشمان درخشان مزومنس نگاهصبانیتش بیشتر میخواند، عهرچه بیشتر می

ها و این قراره یه شوخی باشه؟ کی تصمیم گرفته یک فهرست کالا با وزنه»کرد. 

 «های قدیم گور بفرسته؟اندازه

                                                 
1 Escariel 



دونه اما نه مسئول اسکله و نه من با این هیچ کسی نمی»مزومنس شانه بالا انداخت: 

ی که تونیم مقادیر رو حساب کنیم تا مطمئن بشیم چیززبان آشنا نیستیم بنابراین نمی

 «لیست شده، تحویل داده شده یا نه.

از  هایش را سوزاند.ها و گوشگرمایی ناشی از خجالت از گردنش بالا رفت و گونه

این اولین تجارت واقعی بین دو کشور بود که  زمانی که او و بریشن ازدواج کردند،

بود و فردی در گور تصمیم گرفته بود تلاش کند تجارتشان مهر و امضا شده  ،روی کاغذ

 شد مردمش بد جلوه دادهچنین کاری باعث میرا با کمی نیرنگ و فریب انجام دهند. 

 شوند.

ها چای ها بود:تجارتی از کالاهای لوکس به کایهرادیس، -نامه بین گور و باستتوافق

ای ی پنبههاهایی با کیفیت بالا، پارچههای نیمه قیمتی، شیشههای خارجی، سنگو ادویه

های طلایی. همه اینها در مقابل رنگ ارزشمند آمارانتین که فقط توسط و گلدوزی

 شد.آمد و فروخته میها به عمل میکای



ایلدیکو، خشمگین و شرمنده، بخشی از فهرست کالاها را در مشتش فشرد. وقتی 

تظر رسان بگو منبه پیام»برداشت: صحبت کرد، مزومنس با احتیاط قدمی به عقب 

 «گردم.. همراهش به اسکاریل برمیکنهبمونه و اسبی رو زین 

فریاد نزد یا با طعنه صحبت نکرد اما پیشکار به سرعت برای انجام دستور او رفت. 

در زمانی کوتاه، یک اسب به همراه گروهی متشکل از شش سرباز آماده شدند که او 

 نیم ساعته به سمت اسکاریل همراهی کنند. یرا در سوار

شد و آنجا، جمعیتی از بسو ختم میهای آهایی رسیدند که به ساحلبه اسکلهآنها 

هایی تهبسرفتند. ها این سمت و آن سمت میها در بین بارهای خالی شده از کشتیکای

اطراف ردیف  تمام فضای موجود در ،هایی پر از کالاهای ارزشمندها و کیسهاز پارچه

بود که با  هاییکشتیها را اشغال کرده بودند. رود پر از ها و بشکه، کوزهسبدها

نار در کها کشتیهای کنار اسکله بسته شده بودند. هایی ضخیم، دور تیرچهطناب

ا توجه بهایی ساخته بودند که خدمه به خودی خود، اسکلهیکدیگر قرار گرفته بودند و 

ها ، از روی آنها حرکت کرده و محمولههاکشتیبه دستورات مسئول اسکله یا کاپیتان 



 هاهرج و مرج منظمی بود که زیر نور ماه و زیر سوسوی نور مشعلکردند. را منتقل می

 شد.انجام می

رسانی که فهرست کالاها را به ساگارا آورده بود، آنها را در میان جمعیت هدایت پیام

کرد، سنگینی نگاه آنها را نادیده ها عبور میرد. ایلدیکو همانطور که از میان کایک

باعث ه ای کبیشتر از یک سال بود که در ساگارا اقامت داشت و به کنجکاویگرفت. 

تر به ساگارا زندگی هایی که در روستاهای نزدیکشد، عادت کرده بود. کایمی

کردند، های دورتر از پایتخت زندگی میشهرستانهایی که در کردند نسبت به کایمی

دند انسان بود به او خیره نشعادت داشتند. آنها بخاطر اینکه بیشتر ها به دیدن انسان

ه نوعان خودشان ازدواج کردبلکه دلیلش این بود که او انسانی بود که با یکی از هم

 بود.

دند و روی درهایشان مهرهای دار شده بونشان سرخابیکه با رنگ  یهایاز کنار بشکه

ودند. و انتقال به گور ب بار زدنهای منتظر برای را خوره بود، گذشتند. آمارانتیناساگ

 های چوبیِ قرار دادهتختهپشت میزهای موقتی و ساخته شده از  ،متصدیانگروهی از 

کای با -بانی مخلوط از زبان مشترک و باستهای خالی نشسته و به زشده روی بشکه



آمیز گوش داد که صحبت آنها بلند و خصومتکردند. ایلدیکو سه انسان صحبت می

ناب کردند اجت ،ها تا وقتی که فهرست کالاها را تایید کنندها از تحویل بشکهشد و کای

 ها را بار بزنند.خواستند بدون تاخیر بیشتری، محمولهها میو انسان

ریع ها سکایشان متوقف شد. ناگهان بحثو همراهانش جلوی آنها ایستادند،  وقتی او

 ای با گیجی به او خیره شدند تاایستادند و تعظیم کردند. آن سه انسان برای لحظه

. آنها هم مانند بوداینکه آنها هم متوجه شدند که چه کسی به ملاقات آنها آمده 

 ها، تعظیم کردند.کای

 «عالیجناب.»گروهی به زبان گوری گفتند: 

 «بانو.»کای گفتند: -به زبان باستگروه دیگر 

سرش را به سمت درون دستش، از اسبش پیاده شد.  یایلدیکو با فهرست کالاها

 «کجاست؟ شما مسئول اسکله»تکان داد و گفت:  متصدیان

به سرعت دور شده و « رم و میارمش.بانو، همین الان می»یکی از متصدیان گفت: 

 درون جمعیت ناپدید شد.



اطر موهایش به خایلدیکو به آن سه انسان نگاه کرد. چشمانش روی پیرمردی ماند که 

یا معاون ی کشتکدوم یکی از شما کاپیتان »ها، خاکستری بود. ها قایقرانی در آبراهسال

 «اونه؟

. آن پیرمرد قدمی به جلو برداشت و برای دومین بار تعظیم کرد. حدسش درست بود

حضرت، من اعلی»کشتی پشت سرش نشانه رفت و گفت: انگشت شستش را به سمت 

 «هستم. 2اسلای فاکس، کاپیتان کشتی 1کاپیتان گِلِی

شتی کرد که اسم ک، فکر میشانایلدیکو ابرویی بالا انداخت. باتوجه به مشکل الان

ا فهرست ما ب ،کاپیتان»مناسب آن است. ایلدیکو دسته کاغذها را به سمت او تکان داد: 

اون رو به شما داده مگه رسه مسئول بندرگاه در گور کالاها مشکل داریم. به نظر می

اینکه شما یه کشیش گوری باشید یا توسط یکی از اونها شکنجه شده باشید چون 

 «خوندنش غیرممکنه.

                                                 
1 Glay 

2 Sly Fox گربه معنای روباه حیله 



هایش منقبض شدند. با لحنی محتاطانه و صورت خندان کاپیتان کنار رفت و شانه

بارگیری کردیم.  1هورسما از کشتی سیعالیجناب، من اطلاعی ندارم. »فت: ملایم گ

ر رسی شدن. به نظها حسابکاپیتان اون کشتی به من اطمینان داد که تمام محموله

 «بنابراین اگه اجازه بدید، رنگ رو بار بزنیم و اون رو به گور ببریم.من همه چیز درسته 

کرد، مرور میهای کالاها را ر که مقادیر و وزنرا ورق زد و همانطو ایلدیکو صفحات

اجازه »اش را جوید. تمام آنها به زبان گوری قدیم نوشته شده بودند. گفت: لب پایینی

تونن اون تونن فهرست کالای شما رو تایید کنن چون نمیدم. متصدیان کای نمینمی

وری ط وقتی کاپیتان« تونید؟شما می»فهرست را به سمت او گرفت: « رو ترجمه کنن.

یک افعی زنده را به دستش داده، ایلدیکو تلاش کرد جلوی عقب کشید که انگار 

کنم بتونید چون یک نفر فکر کرده که ایده خوبیه که فکر نمی»اش را بگیرد. خنده

 کردهفرد فکر  اینکه چرا اونبنویسه.  هامقادیر کالاها رو به زبان قدیمی معبد

ها ها و پیشکشمالیات از مردم باشن تا ساگاراهای ر اسکلههای گوری باید دکشیش

 «کنید؟رو قبول کنن، یه معماست. شما اینطور فکر نمی
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هایش را بالا انداخت گویی چنین چیزهایی نگاه کاپیتای گلی به سمت دیگری افتاد. شانه

مینان طفکر کنم همینطوره اعلیحضرت. با این وجود، بهتون ا»د. افتنهمیشه اتفاق می

 «ها با فهرست کالاها همخوانی دارن.دم محمولهمی

اسب که او در کارهایی دخالت کرده که منکرد کاپیتان فکر می مشخصاایلدیکو خندید. 

ها با همدیگر وجه اشتراکی داشتند و یک زن نیست و باید به او اعتماد کند چون آن

 رفت که متصدیان کایمیزهایی میهمانطور که به سمت یکی از انسان بودند. هر دو 

با انگشتش به پشت سرش اشاره کرد و به کردند، ها را شمارش میداشتند محموله

 گید اما شما مجبورید من رو راضی نگهمطمئنم همینطوره که شما می»کاپیتان گفت: 

 «تونم.ها نتونید زبان کهن رو ترجمه کنید اما من میدارید. ممکنه شما و کای

. های کشیش بیاورندها معلمزادهشکر کرد که گورها رسم داشتند برای اشراف خدا را

موزی آدانست و در بهترین حالت، دانشکننده میها را خیلی خستهایلدیکو آن درس

متوسط بود اما در حال حاضر، متوسط تمام چیزی بود که برای ترجمه فهرست کالاها 

 داشت. نیاز



تونم می»متصدی آن را خالی کرده بود، اشاره کرد و گفت: به یکی از میزهایی که یک 

 «اینجا بشینم؟

پَرهایی برایش آوردند تا با آنها تمام چیزهایی که توسط تمام چندین چهارپایه و قلم

 همانطور که به نشانه پیروزی به کاپیتان پوزخندمتصدیان آورده شده بود را بنویسد. 

 درخشید.ی نیمه تاریک میهای تیزشان در هوازدند، دندانمی

های دانشدند و از میان دن ل نبود. دستانش در کنار بدنش مشتکاپیتان خیلی خوشحا

کشه و من رو از برنامه ها طول میاعلیحضرت، این کار ساعت»اش گفت: به هم فشرده

 «عقب میندازه.

ندی از ینتیجه ناخوشا»ایلدیکو با زبانش صدایی درآورد و با همدردی ساختگی گفت: 

ها فهرست با هرکسی که ایندم وقتی برگشتید ایه. پیشنهاد میکار نامناسب فرد دیگه

شون کنید تا به جای زبان معبد، از و به شدت تشویقآماده کرده صحبت کنید رو 

الاها فهرست ک نگاه خیره او را نادیده گرفت،« زبان معمول برای تجارت استفاده کنن.

کنیم. مطمئنم هیچ کدوم از بیاید شروع »را باز کرد و قلمش را درون جوهر فرو کرد. 

 «خوایم هنگام طلوع خورشید اینجا باشیم.ما نمی



ه ایلدیکو مسئول اسکله سر رسید. بقبل از اینکه کاپیتان بتواند بحث بیشتری کند، 

د. موقتی نشسته را پنهان نکراش از دیدن او که پشت میزی تعظیم کرد و شگفتی

ساگارا پیام من رو دریافت کرد. انتظار داشتم مزومنس برام پیغامی بفرسته نه اینکه »

ونم تچطور می»رسید. هم خوشحال و هم گیج به نظر می «با خود بانو به اینجا بیاد.

 «کمک کنم اعلیحضرت؟

کردن اینجا هستم.  من فقط برای ترجمه»ایلدیکو قلمش را به سمت او تکان داد. 

 «ذارم.بررسی یکی بودن اونها با کالاها رو به عهده شما می

ه رفت اما از زمانی کتر پیش میاگر کشیشی گوری بود، کار ترجمه خیلی سریع

گذشت در نتیجه به آرامی ها میهای مربوط به زبان معبد را گذرانده بود، سالدرس

اوقات  کرد و گاهیزد و زمزمه میاری قدم میقررفت. کاپیتان با بیپیش میدر لیست 

اخت که اندای به او میهای خیرهو نگاهگشت رفت و چند لحظه بعد برمیبه کشتی می

 گرفت.ایلدیکو سرخوشانه آنها را نادیده می

 ما نزدیک بهدم از سمت افق طلوع نکرده بود که کارش را تمام کرد اهنوز سپیده

از جوهر دور قلم، رنگی بودند. آن را کناری کردند و میطلوع بود. انگشتانش درد 



ای به مسئول اسکله لیخند زد و گذاشت و نفس راحتی کشید. با حس پیروزمندانه

ی مشتی با خوشحالاو سرش را به نشانه تایید تکان داد و کاپیتان « تموم شد.»گفت: 

پس »ها انداخت و گفت: به هوا انداخت. بعد نگاهی محتاطانه به ایلدیکو و فهرست کالا

 «بریم؟ تونیممیما 

به خاطر کالاهایی که در حمل و نقل آسیب هنوز باید »ایلدیکو شانه بالا انداخت: 

تاد و به ایس« دیدن، با مسئول اسکله به توافق برسید اما کار من در اینجا تموم شده.

« ر.شب بخی» خاطر درد کمرش که به خاطر نشستن زیاد روی چهارپایه بود، اخم کرد.

 ا شاید یه جورایی باید بگم صبحی»در افق نگاهی انداخت و گفت:  اندکبعد به نور 

 «بخیر.

های تشکرات فراوان مسئول اسکله برای کمکش را پذیرفت و قول داد اگر در محموله

ه باز هم به آنجا بیاید. نگاهش به کاپیتان افتاد کآینده با مشکل مشابهی روبرو شدند 

 امیدوار بودها را بار بزنند. آلودش بود تا محمولهدستور دادن به خدمه خوابمشغول 

ا جلوی شاهکارهای اینچنین توسط او یعبرتی که به خاطر این تاخیر گرفته بود،  رسد

 دیگران در آینده را بگیرد. 



کندویی در حال فعالیت بود و کارکنان در حال کار بودند تا برای  قلعه هنوز شبیه

فردا شب آماده شوند. ایلدیکو برای پرسیدن در مورد چگونگی پیشرفت کارها،  ضیافت

به زیاد توانست با تجرنه تا وقتی که پیشکار لایق ساگارا، مزومنس، مینکرد.  توقف

قت کشید و با او موافبه راحتی از سر راهش کنار میچنین رویدادهایی را مدیریت کند. 

یراتی خواستند، خواهان تغیطور اختصاصی نظر او را میکرد یا وقتی او و سرآشپز به می

 شد.می

، خواستاز مفید بودن آنها بسیار سپاسگزار بود. تمام چیزی که میدر آن لحظه، 

در اتاقش ، 1حمامی بود تا بوی اسکله را از روی بدنش پاک کند. خدمتکارش، سینهیو

 خورد و سریعا نقابی مودبانه به صورتش زد. اش چینمنتظر او بود و از دیدن او بینی

وی اسکله تدم. دونم بوی گند مینیازی به مخفی کردنش نیست. می»ایلدیکو خندید: 

 .«گرفتمبودم و بوی اونجا رو 

هایش را دربیاورد و خیلی زود چیزی به تن نداشت سینهیو به او کمک کرد تا لباس

ندلی روی صهایش پیچیده بود. دور شانه به جز پتوی نازکی که به خاطر سرمای اتاق
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ماده آکنار شومینه روشن نشست تا گرم شود و سینهیو به آشپزخانه رفت تا دستور 

 حمام و آوردن غذا را بدهد. کردن

ی داد. ایلدیکو آهاگر بریشن اینجا بود، دستور حمام بزرگتری برای هردویشان می

 و 1بریشن به همراه آنهوستکرد.  های رقصان درون شومینه نگاهکشید و به شعله

ه مرزهای غربی رفته بود. خبرهای زیادی در مورد حمله به شهرهای پاسبان ب چند

یک خانواده به ساگارا رسیده بود.  ها و مرگگوسفندها و اسب ها،کای و دزدی گوساله

کردند که آنها کای ها در مورد هویت مجرمان متفاوت بود. بعضی ادعا میگزارش

قلمروی  که از بودند خوردند که آنها مهاجمان بلادینیند در حالی که بقیه قسم میهست

 ها آمده بودند.به قلمروی کای 2سرووک پانجیون

 برای آزاد کردنی کمک سرووک از زماایلدیکو امیدوار بود که مورد دوم نباشد. 

ز ابریشن و ایلدیکو و همچنین آنهوست )نیازی به گفتنش نیست(، سرووک و بریشن 

دوستانی که در همسایگی هم بودند به دوستان نزدیک تبدیل شده بودند. اتفاق خیلی 

گر حالتی نسبت به یکدیهرکدام از آنها  انخوبی بود البته به جز این حقیقت که پادشاه
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 کرفکرد هیچکدام از آنها اعلام جنگ نکنند. از این متخاصم داشتند. ایلدیکو دعا می

مرد ممکن بود در میدان جنگ و به عنوان دشمن با هم روبرو شوند، متنفر  دو که آن

  بود.

های پر از غذا را حمل های آب و سینیسینهیو با تعدادی خدمتکار که وان و کوزه

 .ور شدآب داغ غوطه کردند، به اتاق برگشت. ایلدیکو در کمترین زمان درونمی

سینهیو خودش را با چیدن میزی در آن نزدیکی مشغول کرد تا بانویش آماده شستن 

 موهایش شود.

ه به ای بلند داشت کاگرچه وان برای نشستن طراحی نشده بود اما یک سمتش دیواره

ای داد مقابل آن استراحت کند. اگر به خاطر بوی غذاهای خوشمزهایلدیکو اجازه می

آوردند نبود، مدت بیشتری در خوردند و شکمش را به صدا درمیاش میبه بینی که

نشست. در عوض به سرعت حمام کرد و موهایش را شست و مشتاق بود تا وان می

 پشت میز بنشیند و غذا بخورد.



بین اتاق او و  بکه در بود ای گرم به دور خودشحوله پیچاندندرون وان در حال 

کو باز شد. سینیهو به آن سمت تعظیم کرد و ایلدی آن سمت بود، که پشتش به بریشن

 چرخید و شوهرش را در آنجا دید.

ود روی آلهایش مایعی گلو لباس چرکی و شنلی که از لبهبریشن که هنوز زره ِگلی 

د. با وب در ایستاد. لبخندش پر از احساس بچکید به تن داشت، در چهارچوزمین می

 ساحرهلام س»کمرش شد که هیچ ربطی به سرما نداشت، گفت:  لحنی که باعث لرزیدن

 «خوشگل.

مت او تقریبا به ستوجه به اینکه هنوز درون وان ایستاده بود، ایلدیکو بی« بریشن.»

 سریع العملعکسهجوم برد. به سرعت از لبه وان سکندری خورد تا به او برسد. 

 سینهیو مانع افتادن او شد.

وتاه هایی بلند، فاصله بین وان و در را کبه بریشن رساند که با قدم سینهیو با خنده او را

م. اگه با سپارعالیجناب، بانو رو به شما می»سینهیو دوباره تعظیم کرد و گفت: کرد. 

 «من کاری داشتید، زنگ رو به صدا دربیارید.



ا بایلدیکو منتظر ماند تا در پشت سر سینهیو بسته شود بعد شروع به صحبت کرد. 

ببین نقشه من برای خوشامدگویی محترمانه به تو به خاطر »صدایی ناراحت گفت: 

 «برگشتت به خونه، چجوری پیش رفت.

ها پیش توسط مهاجمانی در چشم چپش ماهبریشن خندید و چشم راستش درخشید. 

ره ای پارچه سیاه، حفهایش از حفره چشمش بیرون آورده شده بود. تکهجریان شکنجه

کرد. های زیر ابرو و پایین چشمش را مخفی نمیم را پوشانده بود اما جای زخمخالی چش

ال مانندش انگشتان کشیده چنگ« این نقشه رو خیلی بیشتر دوست دارم.»بریشن گفت: 

به قسمتی که انتهای حوله در زیر بغلش محکم شده بود و به مرز باریک بین حوله را 

رش، به آرامی دست ایلدیکو را نگه داشت. و استخوان سینه او کشید. با دست دیگ

 «همسر عزیزم، دلت برام تنگ شده؟»

به او تکیه داد و از لمس او لذت برد. با وجود « ای، شاید یه کم.»با طنازی گفت: 

اش برای استفاده از آنها به عنوان چاقو، هیچ ترسی های او و تواناییکشنده بودن چنگال

که به عنوان یک جنگجو و با قدرتی بیشتر از  1کاسکمبریشن برای امنیتش نداشت. 
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ا ایلدیکو سعی کرد او رنوعانش به دنیا آمده بود، همیشه شوهری مهربان بود. تمام هم

در آغوش بگیرد و وقتی بریشن قدمی به عقب برداشت و از دسترسش دور شد، اخم 

 کرد.

ای ه اندازه زمزمهنفسی کشید و صدایش ب« همسرم، من کثیفم و باید حمام کنم.»

 «تونم بخورمت.دی که میبه نام خدایان، اما تو انقدر بوی خوبی می»پایین آمد: 

ه با توجه ب»انداخت:  یهای روی میز نگاهبرویی بالا انداخت و به بشقابا ایلدیکو

مانندت مردمان ما و بدون نیاز به اشاره به اون لبخند گرگ مشترکهای تاریخچه

مک یا باید برای ک کردیزدی، مطمئن نیستم که ازم تعریف میحرف رو وقتی که اون 

 «فریاد بزنم.

اک آنهوست داشت که گذشته وحشتنگفتگویی بود که چند ماه قبل با  یادآورحرفش 

ی ها چطور زمانوقتی که آنهوست به او گفت که کایها را به او گفت. ها و انسانکای

 ،ازه گچبه اندرنگش ایلدیکو مطمئن بود که کردند، ها را به عنوان غذا شکار میانسان

 سفید شده بود.



او ا کرد تصمیم بگیرد آیطولانی به آنهوست خیره شده بود و سعی می او برای مدتی

قتی وپس »به آنهوست گفته بود: گفت. انداخت یا حقیقت را میداشت دستش می

 اگه نگه بریشن رو کجا نگه داشتن، سرووک اون مهاجم بلادینی رو تهدید کرد که

  «؟دهها میاون رو به عنوان جیره روزانه به کایزد که بلوف نمی

دها واقعی زد. وقتی تهدینه بلوف نمی»کرده و گفته بود:  تاییدآنهوست با تکان سرش 

 «باشن، بهترین نتیجه رو دارن.

و  ی به عقب برداشتشکم بریشن به صدا درآمد. ایلدیکو دستش را آزاد کرد و قدم

 «دم.زمینی پخته میمطمئنم که مزه سیب»اعلام کرد: 

 به سمت میز و آن بوهای وسوسه« بنابراین از من در امانی قشنگم.»بریشن اخم کرد: 

ای چرب و نرم در دهانش های مختلف را برداشت. وقتی لقمهکننده رفت و درب ظرف

ایی از گرمانوهای ایلدیکو لرزیدند و گذاشت و جوید، چشمانش از لذت بسته شدند. ز

دانست یک فرد هایش رفت. چه کسی میو به سمت وسط ران شد شکمش شروع

 ن آنقدر اغوا کننده به نظر برسد؟توانست هنگام خوردمی



از »اش را به نشانه عذرخواهی بالا انداخت. لقمه دیگری در دهان گذاشت و بعد شانه

ها را تا مرزهای غربی گرفتیم. دو تا دزدان گوساله دیروز غذا نخوردم. رد گروهی از

 «از اونها رو کشتیم و ده تای بقیه رو زندانی کردیم.

کای » ترسید با این حال آن را پپرسید:وابی که ممکن بود به سوالش بدهد میاز ج

 «بودن یا بلادینی؟

 «کای.»

د. مشش را مخفی کنآرامش پایین افتادند. تمام تلاشش را کرد تا آرا باهایش شانه

ها ایاگر بریشن عدالت کنوعانش برای او کار آسانی نبود اما حداقل مطمئنا کشتن هم

 آمد.کرد، احتمال خشونت در مرزها پایین میرا برای دزدان بلادینی اجرا می

های زره ها، کمرش که با لایهتری به بریشن نگاه کرد. صورت، شانهاز فاصله نزدیک

ویش های بلند تا زاندند و پاهایش که در شلوار پشمی کلفت و چکمهپوشیده شده بو

گونه پوشیده از گل و لای بود اما خونی در کار نبود و همچنین هیچبودند را لمس کرد. 

 هایش وجود نداشت.پارگی در لباس



های چهره او مهارت بیشتری بریشن در خواندن حالتبعد از بیش از یکسال ازدواج، 

الم خوبه ح»اش را نشان داده بود. بود. احتمالا چیزی در چهره ایلدیکو نگرانیپیدا کرده 

 «ام.ایلدیکو. فقط خسته و گرسنه

ا رو رهبری هزنیاین گشتتونم جلوی خودم رو بگیرم. وقتی نمی»ایلدیکو آهی کشید: 

 «تونم بخوابم.شم. تا وقتی که برگردی، نمیکنی، نگران میمی

بنابراین وقتی اینجا نیستم در موردم رویا »با غرولند گفت: . حالت صورتش نرم شد

 بعد چشمکی به او زد.« بینی.نمی

ایلدیکو چرخید تا ردای شبی که سینهیو روی تختش گذاشته بود را بردارد و بعد حوله 

ا که اینجایی، حال»نفس بلند بریشن برنگشت. را پایین انداخت. لبخندی زد اما به خاطر 

 «بینم.وابم و بعد در مورد تو رویا میتونم بخمی

ایلدیکو الان اون فکر رو بذار کنار. تا چند ساعت »دار شده بود: صدایش از لذت خش

 «هیچ خوابی در کار نیست.برای هر دوی ما آینده 



د می ناامیدانه باعث شدایلدیکو لرزید هم از سرما و هم از انتظار بعد ردا را پوشید. باز

ه بخب، اعلیحضرت چرا فقط اونجا وایسادی و »اش نگاهی به او بیندازد. از روی شانه

 «لی رو دربیار و تهدیدت رو عملی کن.زنی؟ اون زره گِشام من سیخونک می

های تاقای به درب بین اضربه« تهدید نیست. یه قوله.»بریشن با صدای بلند خندید. 

باشه که حمام و  1باید اِتِپ»شت. ای از روی او برداآنان، توجه بریشن را برای لحظه

ای که سینهیو آنجا گذاشته هر دو سینی« شی؟غذای من رو آورده. به من ملحق می

 بود را برداشت.

دونستم اگه می»باعث شد سرش را تکان دهد:  کرد،درخواستی میاینکه او باید چنین 

به سمت در دنبال  و راا« دادم اونها رو برات آماده کنن.چه زمانی میای، دستور می

کرد و وقتی دستش را بلند کرد تا یکبار دیگر او را لمس کند و بریشن قدمی به عقب 

ه لرزیدند، نیازی کدر هم رفت. انگشتانش از نیاز به نوازش او، می هایشاخمبرداشت، 

 هم از روی اشتیاق و هم از روی نگرانی در مورد خوب بودن و سلامتی کاملش بود.
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اتپ، خدمتکار شخصی او در آن سمت اتاق ایستاده  اش در را باز کرد.چکمهبریشن با 

چید و همان خدمتکارانی که وان حمام میغذاهایی را روی میز دیگری بود و داشت 

 دیوهنوز از در راهروی ور»کردند. او را پر کرده بودند، داشتند حمام دیگری آماده می

کردم. گرد و خاک چند روز در جاده تماس میرد نشده بودم که برای این دو مورد ال

 «دم.بودن روی بدنمه و بوی گاو می

داری که به اتاق ایلدیکو آورده شد، این یکی وان بزرگی بود که فرد برخلاف وان شیب

داد از سطح آب خنک سرو کوهی میتوانست در آن دراز بکشد. بخاری که بوی می

 بلند شد.

. هنوز روشن نشده بودای سرد بود و شومینه او، دخمهاق بریشن در مقایسه با اتاتاق 

گذاشت. ایلدیکو ها میها را اطراف چوبزنهخدمتکاری جلوی آن خم شده بود و آتش

و یک جفت دمپایی از درون یکی از کمدهای اتاقش تر لرزید و رفت تا ردایی کلفت

ت به داشاو هم خدمتکاران رفته بودند که به جز اتپ بقیه وقتی برگشت، بیاورد. 

 اش را دربیاورد.کرد تا زرهبریشن کمک می



ذا نشست، زانوهایش را روی صندلی بالا های نزدیک میز پر از غروی یکی از صندلی

 ش را زیر ردایش برد.دآورد و پاهای سر

شان مایلدیکو در همان حال به شاباریک شده به او نگاه کرد و  بریشن با چشمانی

ایلدیکو مواظب »اش را درآورد و آن را به دست اتپ داد. زره بالاتنهسیخونک زد. 

 «رم.ها رو هم بخوباش که همه شام رو نخوری. به اندازه کافی گرسنه هستم که بشقاب

ه غرغر ب« کنم خودم رو کنترل کنم.سعی می»ایلدیکو با صدایی غیر جدی، قول داد: 

بوی فلفل و سس « خوری؟کنی یا غذا میاول حمام می»آرام او خندید و گفت: 

 اش را پر کرد و دهانش را آب انداخت.طعم، بینیخوش

بریشن در حالی که پیراهن بلند و شلوارش را به تن داشت، اتپ را مرخص کرد و 

ه پیراهنش را درآورد و آن را ب «شتر از اینکه گرسنه باشم، کثیفم.حمام. بی»گفت: 

نفس تند ایلدیکو باعث شد مکثی اخت. بعد شلوارش را هم درآورد. گوشه اتاق اند

کند و بعد قدم به درون وان آب داغ گذاشت. ابروهایش بالا رفتند و لبخندی کوچک 

 «همسرم چرا اینطوری بهم خیره شدی؟»های دهانش را به بالا کشیدند. گوشه



تر از و بسیار عضلانیتر ها به طور طبیعی کمی باریکایلدیکو صدایی درآورد. کای

و  های قوی یک سوارکاراو رانها بودند و بریشن هم از این قاعده مستثنی نبود. انسان

ه بود را داشت. پوست خاکستری نرمش روی بازوهای مردی که برای جنگ دوره دید

دیکو چرخید، ایلاش کشیده شده بود. اگر میو شکم پر از ماهیچههای پهن و سینه شانه

 کرد.ن اندازه کمر و باسن عضلانی او را تحسین میابه هم

 های زیادیند. در حالی که یک مرد کای، تفاوتاهای او افتاد و همانجا مبه راننگاهش 

شد، هر دو ساختار شان می، وقتی صحبت در مورد مردانگیبا یک مرد انسان داشت

ه هم شبی با هم شاندر مورد تعریف و مقایسه این موهبتمشابهی داشتند. همچنین 

و بیشتر  کرد، به طور تصادفیو بین سربازان زندگی مییک قلعه  بودند. ایلدیکو که در

 های مردانه شنیده بود.زدناز چندین بار در مورد لاف

 تحریکزد اما با توجه به بریشن که هم متواضع و هم از خود مطمئن بود، لاف نمی

غر زد:  . بریشنا حق داشت که این کار را بکندمطمئن اوخیره شدن آلتش در زیر نگاه 

 «حالا ببین چی کار کردی.»



تقصیر خودته. چطور ممکنه وقتی داری تمام شکوهت رو به نمایش »ایلدیکو خندید. 

دیگه »بلند شد و کمربند ردایش را محکم کرد. « ای نگاه کنم؟ذاری، به جای دیگهمی

مر و کنم و کرو بازی می یک بانووقت تلف نکن و برو داخل وان. من نقش خدمتکار 

 «شورم.موهات رو می

درون آب نشست و آب تا گردنش بالا بریشن همان کاری را کرد که او گفت و وقتی 

 «کنم از اینکه یک بانو باشم خوشم بیاد. رفک»آمد، آهی پر از لذت کشید. 

آتش درون شومینه ترق و تروق کرد. ایلدیکو اجازه داد بریشن با تنبلی در وان دراز 

های آن دیوارهبکشد و وقتی سرش را روی لبه وان گذاشت و بازوهایش را روی 

تر های حمام را به شومینه نزدیکانداخت، صورتش پر از حس لذت شد. ایلدیکو حوله

 رابی پر کرد.لیوان ش ،از کوزهکرد تا گرم شوند و 

واب رسید بریشن به خوقتی با لیوان درون دستش به سمت وان برگشت، به نظر می

وشیده ای سیاه پالی چشم چپش هنوز با پارچهفته بود. چشم راستش بسته و حفره خر

. بود آن را از روی چشمش باز نکردهبود که نه به خاطر غرور و نه خجالت شده بود. 



ا مچ او ر و آن را به صورت دارد. چشم سالمش را باز کرد فقط فراموش کرده بود که

 در حال تحسین کردن خودش گرفت.

« ودیم.کشی یا نابیا داری نقشه اغوا کردن من  رو می»با صدایی پر از خستگی گفت: 

آن را به سلامتی با ملاحظه بودن او بالا اش دور لیوان حلقه شدند و انگشتان کشیده

 برد.

و آن را نگاه مناسبی بود و ایلدیکمو کوچکی که کنار شومینه بود نشی چهارپایه کوتاه

م. هیچ کدو»پشت وان و در قسمتی که سر بریشن قرار داشت، گذاشت و جواب داد: 

و در به او زمان داد تا شراب را بنوشد « کشم که موهات رو بشورم.دارم نقشه می

 و صابونی به آنجا آورد.هایی از آب سرد همان حال یک سطل چوبی خالی، کوزه

قدرشناسانه بریشن بعد از اینکه انگشتانش را به آرامی درون موهای او « همممم»

های ردایش را بالا زد و شروع کرد به آب کشید، باعث خندیدن ایلدیکو شد. آستین

به عنوان یک پیرمرد  ریختن و صابون زدن و شستن موهای بلند او. سعی کرد او را

اشت. ای دنقره-که به جای موهای یک دست سیاه الانش، موهای سفیدند کای تصور ک



این فکر که روزی او در آن حالت هم به اندازه الان جذاب و شاهانه بود. خندید و از 

 دانست تعجب کرد.را ترسناک می

 همانطور که ایلدیکو «ت شده؟همسرم، چی باعث خنده»یک چشم زرد به او نگاه کرد. 

 ای ختم شد.لش داد، سوالش به نالهپوست سرش را ما

 «کردم که بیش از اندازه جذابی.فقط داشتم فکر می»

 «دن.ست. اونها قیافه خاصی بهم میهابه خاطر زخم»بریشن گفت: 

هایی در مورد آنها ها. تا زمان مرگش، کابوسلبخند ایلدیکو خشک شد. آن زخم

ا بکردند بلکه به این خاطر که می دید. نه به خاطر اینکه چهره بریشن را ترسناکمی

اش هرگز تصور نکرده بود که روزی رحمی و وحشیگری ایجاد شده بودند. در زندگیبی

این دستور را در مورد آنهایی که شوهرش را دستور مرگ افراد دیگری را بدهد اما 

 گرفت.شکنجه کرده بودند داد و در شرایط مشابه دیگری هم قطعا همین تصمیم را می

د پوست کرو اعتراض به اینکه ایلدیکو داشت سعی میتمیز بریشن را بافت  ایموه

هایی اعتراضاتش به زمزمهوقتی کمر او را صابون زد، سرش را بکند را نادیده گرفت. 



ای حن. دستان صابونی ایلدیکو روی انکه به نشانه تایید بودند، تبدیل شدبدون حرف 

کرد، فقراتش که کمر او را به دو بخش تقسیم میو روی ستون بین گردن و شانه او 

 سُر خوردند.

، دوباره اعتراضاتش شروع شدند. ایلدیکو گفت: داد وقتی صابون و لیفی به دست او

لیوان شراب دیگه یه رم یه بشقاب و تونی بقیه رو خودت انجام بدی و من میمی»

 .«بیارمبرات 

 «کنی.بازی می اما گفتی که نقش خدمتکار یک بانو رو برام»

 «شوره.های بدن من رو نمیسینهیو تمام قسمت»

ه شروع ب ،صابون را روی لیف گذاشت« این از دست دادن فرصته.»بریشن غر زد: 

 خنده ایلدیکو، اخم کرد. از شستن خودش کرد و

ای آورد که او به سمتش گرفته و دستش را به سمت حوله ایستادوان  دروقتی بریشن 

امل از بدن ک ایمنظرهبتواند  آن حرکت باعث شدبود، نوبت ایلدیکو بود که اخم کند. 

 پشت ران پای او را دید. دراو داشته باشد و برای اولین بار آن کبودی زشت 



این »تر شد. حوله را عقب کشید و در حالی که نگاهش روی کبودی بود، به او نزدیک

 «چیه؟

لرزید، به پایین نگاهی انداخت و آلتش که هنوز در حالت بریشن که خیس بود و می

اق زیادم اشتیاثبات »لبخند کوچک دوباره ظاهر شد.  آننیمه تحریک شده بود را دید. 

 «به حلزونه.

د. های تیره کبودی کشیایلدیکو اخم کرد و نوک انگشتانش را به آرامی روی حاشیه

 «ن چیه؟گم. ایاون رو نمی»

یه گاو عصبانیه. نسبت به یک راننده بودن، طرف ای از هدیه»شانه بالا انداخت: 

« بود که کسی با یه چکش به پام ضربه زده. اینحسش شبیه جنگجوی بهتری هستم. 

 پرتی ایلدیکو سواستفاده کرد و حوله را از دست او قاپید.از حواس

. دنگرانی بی دلیلش بوبخشی از وجودش متوجه بود « باید یه درمانگر خبر کنی.»

، های بنفش رنگی که از زانو تا گردنش ادامه داشتندها با کبودیبریشن بسیاری از شب

توانست جلوی واکنش بیش از حد از زمین تمرین برگشته بود. با این وجود نمی

 اش را بگیرد.گرانهمحافظت



انگار منبع ترس او را تشخیص داده بود، موهای بافته شده ایلدیکو که هنوز بریشن که 

کسی وجود  ایلدیکو هیچ»خیس بودند را دور انگشتانش پیچید و با صدایی ملایم گفت: 

نداره که بتونه این کار رو دوباره انجام بده چون قبلا حسابشون رو رسیدم. این یه 

 «شه.کبودی کوچیکه و خیلی زود خوب می

 «رفتی پیش یه درمانگر.با این وجود باید می»

بریشن حوله را دور کمرش پیچید و حوله بعدی را گرفت تا خودش را با آن خشک 

م عجله داشتم که به خونه برگردم. زنی داشت»نمایی به او زد و گفت: کند. لبخند دندان

 «تن.یکی نیسم، زن و غذاکه البته و همینطور غذاهایی که اینجا هستن.  هکه منتظرم

ای به باسنش جواب داد، با ای به بازوی او زد و وقتی بریشن آن را با ضربهضربه

 جیغی از دست او فرار کرد.

ای که گذرانده بودند با هم صحبت کردند. تاخت در حال غذا خوردن، در مورد هفته

انی گاوهای عصبزد و خورد و رسید و با بارش باران، و تاز بریشن افتضاح به نظر می

شاره ای اتکمیل شده بود. در حال خوردن سومین بشقاب غذایش بود که به کشتی

وقتی داشتیم به ساگارا »کرد. های اسکاریل خارج میکرد که کالاهایی را از اسکله



گشتیم اون کشتی رو دیدیم. انتظار داشتم خیلی زودتر راه افتاده باشه. تاخیر برمی

 «داشت؟

یه جورایی »اش تکیه داد و پایه جام شراب را بین انگشتانش چرخاند. ندلیص ایلدیکو به

 هایها و اندازهاس اگه وزنآره. یه نفر در گور تصمیم گرفته بود که خیلی بامزه

رسان و عصبانیتش به خاطر آمدن پیام« ها رو به زبان قدیمی گوری بنویسه.محموله

های زیادی که در اسکله در حال ساعت ودیدن فهرست کالا که به زبان معبد بود 

 ترجمه آنها بود را برای بریشن تعریف کرد.

ور ناراحتی بریشن باعث شد عصبانیت خودش در مورد این ماجرا یک بار دیگر شعله

تاده. اس که این اتفاق افرسانی عالی هستی اما ناامید کنندهایلدیکو، تو کمک»شود. 

 «برانگیزی شروع نشن.صورت بحث امیدوار بودم مبادلات تجاری به

منم همینطور اگرچه شک دارم که »ایلدیکو دست او که روی میز بود را نوازش کرد. 

واسته خچنین چیزی رو در معاملات آینده ببینیم. این کار رو کسی انجام داده که می

 «ما رو امتحان کنه.



ادن هتری برای هدر دهای بکن که راهبه این فکر »بریشن سرش را تکان داد و گفت: 

بقیه شرابش را نوشید و به ایلدیکو کمک کرد تا « کنن.زمان خودشون و ما پیدا می

آلودگی نیمه بسته بود و آن تکه پارچه را هنگام به خاطر خواببایستد. چشم سالمش 

 دور حفره خالی چشمش را فرا گرفته بود.حمام کردن درآورده بود. بافت زخمی، 

رد دونم که گفتی اینها دمی»ستش را زیر چشم زخمی او کشید. انگشت ش ایلدیکو

 .«سختهکشی، ندارن اما تصور کردن اینکه دیگه درد نمی

ای کوتاه هایش برد و بوسهبریشن دست او را گرفت و انگشت شستش را به سمت لب

ها فقط وقتی اذیت کننده هستن که تو فکر کنی که به خاطر این زخم»روی آن زد. 

 «اونها ترسناک هستم.

 «افته.هرگز چنین چیزی اتفاق نمی»ایلدیکو قسم خورد: 

 «دردی نخواهند داشت. وقتهیچبنابراین »

ی دم و بعد وقتبیا روی تخت. ماساژت می»های نرم او کشید. را روی لب انگشتانش

 «خواهم برد. سودتونستی اعتراض کنی، از بدنت انقدر آروم شدی که حتی نمی



 «یه تهدیده یا یه وعده؟»زیر دست او زمزمه کرد:  های بریشن بالا پریدند.ابرو

 «مهمه؟»ایلدیکو لبخندی خجالتی به او زد. 

ه به ن»هایش مرتب بودند، کشید. دستش را گرفت و او را به سمت تخت که ملافه

 «هیچ وجه.

ت تخ. بریشن کاملا برهنه و روی شکمش در وسط حوله افتاد و کنار تخت رها شد

اش . پاهایش از کنار تخت آویزان بودند و بازوهایش زیر بالشی که زیر گونهدراز کشید

شست روی گودی کمرش نگذاشته بود، مخفی شدند. چشمش را بست و وقتی ایلدیکو 

هایش به پهلوهای او کشیده شدند، آهی کشید. وقتی ایلدیکو با روغنی و زانوها و ران

و بالای کمرش کرد، ناله دیگری به دنبال آن آه از ها معطر شروع به مالش شانه

 دهانش بیرون آمد.

ش زیر فشار دستان او آرام شدند و پوست نرمش به خاطر روغن اهای منقبضماهیچه

ر هم شد. ایلدیکو از شانه تا ساق پای او را ماساژ داد و جایش را عوض تگرم، نرم

الش دهد و با این وجود از نگاه به های مختلف بدن او را مکرد تا بتواند قسمتمی

 کرد.کبودی پشت ران پای او اجتناب می



ر ها دراز کشید. ایلدیکو فکتر روی ملافههای بریشن آرام شد و با حالتی راحتنفس

هات خسته دست»آلود گفت: کرد که او به خواب رفته تا اینکه بریشن با صدایی خواب

 «شدن؟

باشد. « نه»را در صدای او شنید که امید داشت جواب ایلدیکو  واریردی از امید

 «هنوز نه.»وزنش را از روی کمر او برداشت و آن را روی زانوهایش انداخت. 

ردایش را درآورد و وقتی سرما به پوستش خورد، اندکی لرزید. شومینه داشت اتاق را 

در زیر بدنش کاملا گرم کرد اما هوا هنوز سرد بود. از طرفی دیگر، بریشن گرم می

اش را به گوش او کشید و هایش را به کمر او فشار داد و بینیبود. خم شد و سینه

 «بچرخ.»زمزمه کرد: 

آلتش کاملا چرخاند و دستانش را روی پهلوهای او گذاشت.  زیر اوخودش را  نبریش

اب او وبه لباس خ سر آلتشکرد، تحریک شده بود و همانطور که باسنش را جابجا می

ها ای تیره رنگ از رنگ آبی داشتند که به سمت گونههایش سایهگونه شد.کشیده می

 «تا کی قصد داری من رو نادیده بگیری همسرم؟»رفت. اش میو استخوان ترقوه



نفس های تیره او باعث شد نفسانگشتان ایلدیکو روی نوک سینه نوازش ملایم نوک

ت. دانسپاسخش را می« گیرم؟ارم تو رو نادیده میچطور د»بزند و کمرش را خم کند. 

بشنود  خواستدادند اما ایلدیکو میگشت این بازی را انجام میهرباری که بریشن برمی

 گوید.که بریشن اینها را می

هایی تر تبدیل شد و با نفسبه درخششی کمرنگچشم راستش درخشش زرد رنگ 

دند، جواب آمهایش توسط ایلدیکو بند میسینهبا هر بار نوازش نوک بریده بریده که 

 «هنوز من رو نبوسیدی. از وقتی که اومدم من رو نبوسیدی.»داد: 

هر دویشان در این ازدواج با آنها سازگار شده بودند، یک که از بین تمام چیزهایی 

ریزی بود درموردش بیشترین برنامه شده بوسه ساده آن چیزی بود که ایلدیکو مطمئن

هایشان را ها و بینیبوسیدند و گونهها همدیگر را با دهان بسته میاشته باشد. کایرا د

بوسیدند چون با توجه هم با دهان باز و زبان نمیاوج شهوت حتی در زدند. به هم می

 شد.خونین تبدیل می ایبوسههایشان به به تیزی دندان

ک نبود، ای که خطرناها اما به گونهایلدیکو به بریشن یاد داده بود که او را شبیه انسان

به طوری که زبان بریشن درون دهان او به ها ها و زبانببوسد. رقصی محتاطانه از لب



امل نه زد. به طور کمکید و لیس میزد و ایلدیکو لب پایینی او را میزبانش ضربه می

ه نوعی ود که بها بود. آن بوسه مخصوص آنها بها و نه شبیه کایای شبیه انسانبوسه

تغییر داده شده بود تا به یکدیگر لذت دهند و از جادوی خالص ساخته شده بود. 

رای آن بایلدیکو عاشق بوسیدن شوهرش بود و خیلی زود متوجه شد که بریشن هم 

ز ابراز علاقه را خواست آن نمایش خاص ادر هر فرصتی از او میاشتیاق داشت و 

 برایش اجرا کند.

و هایشان بود. ایلدیکجابجا شد. آلت تحریک شده و بزرگش بین شکم روی پاهای او

به درون  کشیدن نوک سینه راست اوو با « عشق من چقدر صبرت کمه.»گفت: 

 دهانش و مکیدن آن، او را به خاطر ضعفش تنبیه کرد.

بریشن تقریبا هردویشان را از روی تخت بلند کرد. پاهای نیرومندش دور او پیچیدند، 

 یهابین چین اماخودش را به او فشرد بازوهای سنگینش را دور کمرش انداخت و 

 خواب او گیر افتاد.لباس

آن یکی رفت و همان ایلدیکو سرکشانه، نوک سینه راست او را رها کرد و به سمت 

 اش به سمت گردن او وبعد با لیسیدن و بوسیدن از سینه فآن انجام دادکارها را با 



 بضشنبعد گلویش رفت. بریشن گردنش را خم کرد تا دسترسی بیشتری به او بدهد و 

 .کوبیدهای ایلدیکو سریع و محکم میزیر لب

خوابش هایش از میان لباسچنگال زانگشتان بریشن روی کمر او خم شدند و نوک تی

ایلدیکو از اشتیاق و به همان اندازه از روی احتیاط ه و به پوستش فشرده شد. رد شد

او  زخمی شدنتوانست باعث غریزی در آغوش بریشن لرزید. بریشن به راحتی می

شن توانست او را زخمی کند. بریاراده میبید. یک حرکت بدون احتیاط و یک تکان شو

کرد. ایلدیکو به او اعتماد کامل داشت نمیوقت هم هرگز این کار را نکرده بود و هیچ

ها و قدرت و ها و چنگالها و دندانهای جسمی کایو خطری که به خاطر ویژگی

 شد.سرعت آنها بود، فقط باعث علاقه بیشترش به او می

او  «گیرم.تو رو نادیده نمی»در مقابل شقیقه او که از عرق مرطوب بود، زمزمه کرد: 

ی روی خط رویش موهایش زد، های کوچکداد. بوسهوکوهی مینمک و خنکی سر مزه

ینی و انتهای بعد به سمت بت تا فضای بین ابروهایش را ببوسد، اش رفبه سمت پیشانی

وی ای ربوسههایی رفت که پلک روی حفره تو خالی چشمش را پوشانده بودند. زخم

ت گاز گرف الاله گوشش رپوست زخمی آن قسمت زد و بعد به سمت گوشش رفت. 



بریشن در آغوشش لرزید. « وقت تو رو نادیده نخواهم گرفت.هیچ»و زمزمه کرد: 

 «شه.خوای ازم درخواست کن و اون انجام میهرچیزی که می»

درون گلویش بود.  های آرامِتنها جواب بریشن، محکم کردن دستانش دور او و ناله

ده گرم شای همانجا ماندند. اتاق لحظههای ایلدیکو به سمت دهان او رفتند و برای لب

و هنوز شد. ایلدیکتر میآتش دیگری به جز شومینه، گرم هایشعله بود و داشت توسط

ه کشده بود وفقیت باعث ناله کردن شوهرش با ملرزید اما دیگر از سرما نبود. می

ام د. تمور کرده بودرخواست رحم و مهربانی او را داشت. بریشن در مقابل او را شعله

سوختند. میاعصاب موجود در بدنش، از بالای سرش گرفته تا نوک پاهایش، 

هایش به خاطر آماده شدن ران بین شدند وهای درون واژنش منقبض میماهیچه

 بریشن لباس خواب او را تا کمرش. قی که قرار بود بیفتد، مرطوب بودبدنش از اتفا

او  ای از ترشحش زیر نافشیده شد و قطرهبالا آورد. وقتی آلتش به شکم برهنه او ک

 ای کردند.باقی گذاشت، هر دو به طور همزمان ناله

گرفت هایش میها یا گازی که با دندانای روی لببعد ایلدیکو او را بوسید. نه بوسه

هم دهان و هم پاهایش را برای ها. ها و زباندهان از ملایم یای آرام و نمایشبلکه بوسه



بریشن باز کرد. بریشن وارد شد و هر دوی آنها را پر کرد تا وقتی که ایلدیکو از وجود 

 های از ته گلوی او را در دهانش بلعید.کاملا پر شد. بریشن نالهاو درون خودش، 

 واو را همان جا نگه داشتند نش رفتند و سدستانش از روی کمر ایلدیکو به سمت با

های درون واژنش در کرد. ایلدیکو زبان او را مکید و تمام ماهیچهخودش را وارد او 

فشردند، با حرکات بریشن همراه شدند. حالت خوابیدنشان به حالی که آلت او را می

 کردند.شان را متوقف میداد مگر اینکه بوسهآنها اجازه راحت حرکت کردن نمی

هایش بیرون رفت. عقب کشید تا ان هوا هم از ریهایلدیکو منتظر ماند تا آخرین جری

 اش را روی پیشانی بریشن گذاشت.نفس بکشد و پیشانی

 «من اینجوری دوام نمیارم. این خیلی خوبه.»ته گلویش گفت:  بریشن با صدایی از
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ا  یلیخ و  بود  د  دادینم  یتی اهم  کویلدیخوب    گر ی که 

داشته باشد. او باعث شده بود    یطوالن  ی بازعشق  توانستینم

در مقابل    شنیبر   ی هاشوند. ضربه  ک یبه شدت تحر  شانیهردو

او... همه   ینیآلتش درون او و عطر بدنش درون ب  یاو، بزرگ

 .کشاندیاو را به جنون م نهایا

انگشتانش    شن یبر  ی رو و  داد  قوس  را  کمرش  خورد،  تکان 

از ستون   ییاو را خراش دادند و در همان حال گرما  ی هاشانه

 ی را در اطراف پهلوها  ش یرفت. زانوها  ن ییفقراتش به سمت پا

فرو  شنیدر گوشت بر  شیهابه تخت فشار داد و ناخن نشیبر

  ی صدا  یمفقط به طور مبه  دیرس یرفتند. او که داشت به اوج م

  دهیبر  دهیبر  ی ها نفس   ن یو صدا زدن اسمش ب  شنیبر  ی هاناله

 .دیباسن او را گرفت و او هم به اوج رس  شنی. بردیشنی او را م

 نه ی. سدینفس کش  یانداخت و به سخت  نییسرش را پا  کویلدیا

پا  ی هانهی س  ریز  شنیبر و  باال  سرعت  به  . رفتی م  نییاو 

را به   شانیرا دور کمر  او محکم کرد و بعد هر دو  ش یبازوها
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موها ر  ی رو   اهیس  ی پهلو چرخاند.  و چشمش  و   ختندی گونه 

رشته  کویلدیا آ  ی شمیابر  ی هاآن  بعد  و  کرد  نوازش  را    نهارا 

 .پشت گوشش برگرداند

به سمت خونه   ی وقت“.  دیصورتش را به کف دست او مال  شنیبر

ه به  افتادم،  فکر   ی اگهی د  زی چ  چیراه  بوسه  اون  جز  به 

 ” .کردمینم

 ” ؟یچ افتادیکه بعدش م ی مورد اتفاق در“

 یغیج  کویلدیا  د،یتر در آغوش کش او را محکم  شنیبر  یوقت

  ی لیفکر کنم. خ  اشهیجرات نکردم به بق“گفت:    شنی. بردیکش

پرت حواس  زشدیم  میباعث  احتمال  به  افکار  ادی.  که   ی اون 

درخت   ه یبا اسبم به    شدی باعث م  کردنی ذهنم رو مشغول م

 ” .بخورم

  شن ی. بردندیبود، خند  دهیکش  ر یکه او به تصو  ی زی دو به چ  هر

آنها رفتند. لباس خواب او را    ر یها را کنار زد و بعد به زمالفه
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 ی الباس به همان گوشه  ”.ی اریرو درب  نیا  دیبا“کنار زد و گفت:  

 .او آنجا بودند فیو شلوار کث  راهنی پرت شد که پ

ه سمت پناه  گرما ب  ی کامال برهنه بود، برا  شنیکه مانند بر   حاال

 ی اش را روکمر او را نوازش کرد و گونه  شنیآغوش او رفت. بر

سر او گذاشت. حرکاتش به سرعت آرام و بعد متوقف شدند. 

 .و آرام، به پوست سرش خوردند قی عم  ییهانفس

نگاه کند.    شنی کج کرد تا به صورت بر  یسرش را کم  کویلدیا

داده   دنشانینخواب  ی هاکه در مورد ساعت   ییهابا وجود قول

چشمانش    ر یز  یاز خستگ   ییهاه یبود، به خواب رفته بود و سا

ها  مالفه  ی در آغوش او و گرما  شتریلبخند زد و ب  کویلدیبود. ا

به خانه آمده بود و حالش خوب بود.   شنیو تخت فرو رفت. بر

ا آغوش  ه  کویلدیاو در  دن   ی الحظه   چیبود.  ا  ایدر  از    ن یبهتر 

 .نبود. چشمانش بست و او هم به خواب رفت
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 دوم  فصل

به   ی هانامهتوافق “ داده شده  اختصاص  آب  به حقوق  مربوط 

اونها و  هولت   استار  ییناتپ  به  و   ی که  شدن  داده  هولت  

مس  ی انقشه  نطور یهم ب   ری که  در  رو    نیرود  درختستان  دو 

در نقشه وجود داره که    ی زیکردم. چ  یرو بررس  دهینشون م

  ی روآب در قلم   انیدر مورد جر  ی نشون دهنده زد و بند  بایتقر

ناتپ باشه. هر دو گروه االن   ی در قلمرو   نکهیا  ی به جا  هیاستار

نداره   یتیاهم  کنمی فکر م  جنابی در حال اعتراض هستن. عال

 یینها  جهیموضوع حکم بدم چون نت  نیکه چطور در مورد ا

 ”.مداخله ساگاراست  ازمندیاون ن

تکان داد و    دیی سرش را به نشانه تا  ی بدون اظهارنظر  شنیبر

 ی تالشش برا  نی آخر  یفکر کرد که اگر ط  یتی بدون قصد و ن

با   را  خودش  فرماندارش  با  کننده  خسته  مکالمه  از  فرار 

خواهد آورد. اگر    ادیاو را چگونه به    خیشد، تاربک  رشیشمش

با جزئ بار آن هم  را  کامل، آن حرف  ات یقبال سه   ده ینشن ها 



Page 76 of 613 

 

 ن ی بار باشد. مشکل حق آب ببود، ممکن بود که کمتر مشقت

مدت  به  مربوط  درختستان  دو  وقتآن  بود  قبل  که   ی ها 

- در ساگارا بر باست   ،یکنون  تختیپا  ی به جا  شنیپدربزرگ بر

اشتباه بود و به نظر   شهی. نقشه همکردیحکومت م  سی هراد

جر  دیرسیم آب  افتنی  انیمحل  اندازه  به  آن   یرود،  در  که 

 .کردیم ر یی بود و تغ عیداشت، ما انیجر

ختم   رونیب  وانی به ا  یکه از تاالر اصل  ی باز  ی به درها  اقیاشت  با

افراد  شد،یم باال و   دندیرقصیدر آن سمت م  ی نگاه کرد.  و 

مربوط   ی هااطراف توسط نور آتش   طیو مح  دندیپری م  نییپا

  یی از هر دهکده و روستا  های به جشن کاهرکا روشن بود. کا

جشن    ی داشتند، برا  اصلهاز ساگارا ف  ی که به اندازه دو روز سوار

متواضع کشاورزان  از  بودند.  آمده  آنجا  به  در    یگرفتن  که 

شان را به آنجا  تا محصول   کردندی کار م  ی کشاورز  ی هان یزم

فرمانداران   اورندیب تا  م  یگرفته  پشت  کار    شانیزهایکه 

کاغذباز  کردندیم با  داشتند  حاال  اذ  شانیهای و  را    ت ی او 
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  دن یوعده دو روز خوردن و آشام  رکا آنجا بودند. کاه  کردند،یم

بر  دادیم   ی بازو عشق  البته  در حال حاضر در حال   شنیکه 

 .از آنها نبود  چکدامی لذت بردن از ه

ب  یکم  تیجمع که  بودند  تاالر  فرمانداران   شتریدر  شامل 

و    دادندیجواب پس م  شنیبه بر  مایبودند که مستق  ی ایاستان

 نطور یو هم  دانستندی صحبت کردن با او م  ی برا  ی را فرصت  نیا

 ی زهای نه و مآشپزخا  ن یبود که به سرعت ب  یشامل خدمتکاران

گرفتن   شنکه در حال ج  یی. آنهاکردندیپر از غذا حرکت م

  وان یکه در ا  یو به کسان کردندی را پر م  شانیها بودند، بشقاب

م ملحق  به   ی هاو خنده  یقیموس  ی . صداشدندیبودند  بلند 

در مورد   ی ریگمی تصم  ی فرماندار برا  ن یدوم  یداخل آمد و وقت 

ماه قبل به آنها اشاره کرده بود، راهش    داریکه در د  ییهاینگران

 .اش را گرفتناله ی جلو د،باز کر شنی را به سمت بر

 [20:51 04.06.21] ,دولونیا

 38پ#
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به رنگ    یراهنی با پ  کویلدیتنها نبود. ا  یبدبخت  نیدر ا  حداقل

موها و  روشن  پوست  که  طاووس  ب  ی پر  را  به   شتریقرمزش 

 رفت ی م گریسمت تاالر به سمت د کیاز  گذاشت،یم شینما

 دیتا به آنها خوشامد بگو  ستادیایم  های و کنار هر گروه از کا

جشن،  نیا سانِصحبت کند. به عنوان تنها ان  ی الحظه  ی و برا

تپه بود که هنگار عبور نگاه   کی  ی رو  یدبانیبرج د  کیمانند  

 .کشاندیهمه را به سمت خودش م

کا  با تمام  که  بود  شده  متوجه  تاالر  در  او   های حضورش  با 

حت و  م  ی مودبانه  برخورد  اما کردندی دوستانه  بود  انسان  او   .

شده   لیدوشس تبد  کیبود که به خاطر ازدواج با او به    ییبانو

موجود در ساگارا و    ی های بود و بعد از او، مقامش از تمام کا

طرز فکر آنها را   شنیبر  ودوج  ن یآن باالتر بود. با ا  ی هااستان

 .کردی همانطور فکر م ی . خودش هم روزدانستیم

بالد  ونیپانج  سرووک  لرد  زم  ین ی،  ساگارا    شی هان یکه  با 

برهم بود،  ا   شنی مرز  بود که  نظر    کویلدیرا مطمئن کرده  در 
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زشت    های بود اما در نظر کا  بایز   یجذاب و حت  یلیها خانسان

بر و  اندازه    ی هانگاه   شنیبود  همان  به  و  فراوان  دلسوزانه 

آور  تاسف   درچق  گفتندیبود که م  ده یشن  ی اریبس  ی هازمزمه 

را   ی ای رمعمولیموجود غ   نیچن  ی است که شاهزاده جذاب کا

 .خودش درآورده است ی به همسر

ن  که  فرماندار    یمی همانطور  وقفه  بدون  وزوز  به  از حواسش 

را دنبال کرد. خونش از شهوت، گرم شد.    کویلدیبود، نگاهش ا

نبود مخصوصا بعد از    یکاف  شی روز ماندن در آغوش او برا  کی

هفته از او دور و تا زانو در گل و خون و کود گاو   کی  نکهیا

  رون یرا از تاالر ب  ووجود داشت که بتواند ا  یبود. مطمئنا راه 

 ینور ماه در حال خوش  ر یببرد که ز  ی تیجمع  ان یبکشد و به م 

آتش   خواستیبودند. م افراد در حال خوشکنار  و  او    یها  با 

او را با محکم در آغوش گرفتنش به   ی برا  اقشیبرقصد و اشت 

 .از لذت آه بکشد کویلدیاو نشان دهد و ا 

 [20:51 04.06.21] ,دولونیا
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 39پ#

رو  کویلدیا کا  ی از  دو  م  ی ا ی شانه  او صحبت  با   کردند،ی که 

وقت شد.  نگاهش  گفت    شنیبر  یمتوجه  لبانش  حرکت  با 

کن“ ابروها”کمکم  سمت    کویلدیا  ی ،  به  نگاهش  رفت.  باال 

و   د یاز آنان گفت خند یکیکه   ی زی مهمانانش برگشت و به چ

نتوانست بشنود. بعد سرش را به نشانه   شنیداد که بر یپاسخ

به سمت جا  یداحافظخ و  داد  به همراه   ییتکان  او  آمد که 

 .بود ستادهیاز فرماندارانش ا یزندان

شکا  کینزد  با آنها   تیشدنش،  تمام  شد.  متوقف  فرماندار 

مودبانه  میتعظ و  گفتند:   ی اکوچک  خوشامد  و  کرده  او  به 

 شن یداد بعد به سمت برجواب خوشامد آنها را   ”.حضرتی اعل“

ببخش “برگشت.   رو  من  مداخله  لطفا  مورد    دی سرورم  در  اما 

  ” دارم.  از یکه توجهم رو جلب کرده به مشورت شما ن  یموضوع

لبخند  شنیبر خاطر  نزد  ی به  ب   ک یکه  دهانش  از   رون یبود 

ا  ش یهالب   د،یایب همانطور که    کویلدیرا محکم به هم فشرد. 
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  اش ینیچشم راستش را به سمت ب  یبه آرام  کرد،ی صحبت م

 .ماند یباق ش یچشم چپش، سرجا  کهیبرد در حال 

 یوحشت   ا یچشمانش    ب یو غر  بی که انگار از حرکات عج  ی طور

آگاه نبود، به حرف زدنش    کردیم  جاد یا  شانهمانان یکه در م

زود شما رو    یل یخ  دمی. قول مهیکیموضوع کوچ“ادامه داد:  

اولش    ی چشم راستش سر جا  ”تون برگردونم.همراهان  ش یپ

 شن یکه سمت چپ بر  ی به سمت زن فرماندار  یبرگشت و نگاه 

 .و با صدا آب دهانش را قورت داد دیبود انداخت. آن زن لرز

را باز نگه    یچشم راستش را بست اما سمت چپ  کویلدیا  یوقت

نفس بلندش را گرفت. آن چشم   ی هم جلو  شنی داشت، خود بر

و آن کار را تکرار کرد انگار    دیرخچ  یکوچک  ی اره ی دا  ر یدر مس

. کردی چشمش را دنبال م  دیدر قسمت سف  یداشت ذره کوچک

ناش به سکوت  توجه  بدن  یبا  و    ض منقب  ی هااز شوک شدن 

 .بودند  دهیشده فرمانداران در اطرافش، آنها هم به اندازه او ترس

 [20:51 04.06.21] ,دولونیا
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 40پ#

ا  شانبخش نان یاطم  ی هازمزمه  مورد  مزاحم    نکهیدر  اصال  او 

همراه شاهزاده باشد،    توانستیم   خواستینبوده و هرقدر که م

بود که در آنجا    وانیباز و ا  ی مقدمه پرواز آنها به سمت درها 

  ی لونبود تا ج  ن یبوقلمون در کم  هیبا چشمان شب  یزن انسان

 .ردی را بگ گرانیمکالمه آنها با د 

آن    یکیکه در تار  یفرار فرمانداران را تماشا کرد تا وقت  کویلدیا

 دن یکه در حال خند  شنیشدند. به سمت بر  دیسمت درها ناپد

د و  بودند  ثابت  حاال  چشمانش  برگشت.  حدقه    گریبود  در 

بود که    یکمک  نی. عشق من، امییو حاال تنها“.  دندیچرخینم

 ” ؟ی درخواستش رو کرد

او   ی کمر و پهلوها  ی را در آغوش گرفت و دستانش را رو  او

بود   ییاجرا  نیتر و ترسناک   نیتر ب یو غر  بیاون عج“گذاشت.  

 ” .که تا امروز شاهدش بودم
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  ی از بندها   یکی  ی را صاف کرد و انگشتش را رو  شیگلو  کویلدیا

پ  رنگی عاج کش  شن یبر  راهنیکه  بود،  بسته  داشتم  “.  دیرا 

 نکه یفقط به خاطر ا  بهیو غر  بی کار عج  نیو ا  کردم یم  نیتمر

اگه جلودی هست  ی شما کا کار رو    نیا  ی اگه ید  ی هاانسان  ی . 

 ” .نکنم اربچگانه رفت گفتنی م ای دنیخندی م ای کردمیم

او زمزمه کرد:    شنیبر من. فرماندارانم رو    یناج“مقابل گونه 

. ی احمقانه نجات داد  اتیپر از شکا  یو من رو از شب  ی ترسوند

م مقابلش  چ  تونمی در  پ  ی ز یچه  عقب   ”بدم؟  شنهادیبهت 

 ”طال؟ جواهر؟ بدنم؟“باال انداخت:   ییو ابرو دیکش

او بود را با انگشتانش لمس    نیآست   ی که رو  ی ای گلدوز  کویلدیا

بودند،   ش یاز موها  ی ترره یت   که به رنگ قرمز  ش یهاکرد. مژه 

انداختند.    هیسا  بشیعج  یچشمان انسان  ی رو  ی الحظه   ی برا

خ“ انتخاب  انتخاب    نیبنابرا  هیسخت   یلیهوم،  رو  اونها  همه 

شرورانه در    ششدرخ  شنیباال آمدند و بر  شیها مژه  ”.کنمیم

را د  یمشک  ی هامردمک  برا“.  د یاو  م  ی اگرچه  با   یتونیاالن 
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و در  رونیتمام افراد ساگارا ب بای. تقریکن یبرام تالف دنی رقص

 ی جشن کاهرکا  نیاول  نیحال جشن گرفتن هستن به جز ما. ا

 ”.از دستش بدم خوامی منه و نم

انگشتانش را درون   شنیحرف را بزند. بر  نینبود دو بار ا  ی ازین

او حلقه کرد و به سمت درها رفت. اخم کرد که    یانگشتان 

  کو یلدی. اردیراهشان را نگ  ی جلو  یخاطر آن کسبود ب   دواریام

 .کرد سرعت او را کم کند یو سع دیپشت سرش آمد و خند

 [20:51 04.06.21] ,دولونیا

 41پ#

 ییهابودند و به صورت گروه   یرون ی در محوطه ب  ی ادیز  افراد

ا در  سالمت  ن یکوچک  به  و  شده  جمع  طرف  آن  و   یطرف 

ز م  ادیبرداشت  سال  آن  افراددندینوشی محصول  کنار    ی . 

م  ی هاآتش  بق  دندی رقصیبزرگ  م  هیو   ی اه یپاسه  ی زهای دور 

 ی هاجمع شده بودند که از تاالر به آنجا آورده شده و پر از غذا
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آشپزها توسط  شده  شده    ی غذاها   ایساگارا    ی پخته  آورده 

 .بودند نهمانایتوسط م

جمع  شن،یبر سمت  به  را  کا  یتی او  جلو  های از  که    ی برد 

رد  ی هانوازنده دو  در  رقاصان  بودند.  نواختن  که    ف یآماده 

. مردان ستادندیرو به هم ا  ی هابود و با صورت  نشانیب  ی افاصله

و    جنابیعال  یبودند. وقت   گریسمت و زنان در سمت د  کیدر  

بلند   وتدست و س  ی اهمسر انسانش به آنها ملحق شدند، صد

 .شد

تنظ   شانیسازها  هانوازنده نت  می را  و   ی کوتاه  ی هاکردند 

آهنگ دهنده  نشان  که  آماده   ینواختند  داشتند  که  بود 

  شن یبر  د،یدست زد و خند  کوی لدیا  ی. وقتشدندی نواختنش م

از آن سمت و   کویلدیزد و خوشحال شد. ا  ییلبخند دندان نما

 د،یرسیو جشن به گوش م  تیجمع   ی صدا  نیکه از ب  ییبا صدا

 ”.شناسمی آهنگ رو م نیا“زد:  ادیفر
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که در دربار    یمانند زن   کویلدی ا  ”؟یباهاش برقص  یتونیم  اما“

م  یسلطنت انتظار  او  از  و  بود  شده   ی ارقصنده   رفت،ی بزرگ 

  ی رقص که نوع  نی. ادیرقصیم  ی گور  ی هاماهر بود اما با انسان

خ  دن یچرخ کا   یلیبود،  و  داشت  انسان   های سرعت  ها  از 

 .بودند ترعیسر

. دی داد و با حالت صورتش او را به چالش کش  یرا تکان  شیپهلو

م“ م  بندمی شرط  تو  از  بهتر  برقصم    تونمیکه  باهاش 

احضرتیاعل رقص  یکی  نی .  گور  ی هااز  عالقه  هم   های مورد 

 ” .هست

صدا  با جسوت  ی جوابش،  و  صف   ی شتری ب  ی هاغ یها  از 

برصنده رق و  بلند شد  تعظ  شنیها  او  من،   ی بانو“کرد.    میبه 

 ” .کنمیدعوت به مبارزه شما رو قبول م 

شروع به نواختن کردند. دو   یو ضرب  یزه  ی با سازها  ها نوازنده

سمت  رقصنده   فیرد به  را    گریکدیها  زنان  مردان،  و  رفتند 
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ب فاصله  و  شدند  جدا  هم  از  دوباره  بعد  و   ن یچرخاندند 

 .کردند  شتریرا ب انشیهاف یرد

 [20:51 04.06.21] ,دولونیا

 42پ#

 ی هام یس  ی ها روشد و انگشتان نوازنده   ترعیها سرطبل   ضرب

رقصنده  کردند،  حرکت  سرعت  به  روسازها  به   نیزم  ی ها 

چرخ و  درآمدند  م  دند یگردش  دامن  یانیجر  انیو  و از  ها 

او    شنیو بر  دیخند  کویلدی. ادندیدر حال پرواز، پر  ی هاراهن یپ

م  در  شبرقصنده   فی رد  انیرا  که  داشت   ی مار  هیها  که  بود 

بلند   شد،ی و از هم باز م  زدیچنبره م  یقیموس  تمیهمراه با ر

رقصنده  چرخکرد.  همد  دندی ها  تشو  گریو  و    قیرا  کردند 

 .نواختند  ترعیها سرنوازنده

بر  کویلدیا او مانند پر بود و  باال    شن یدر آغوش  را در هوا  او 

 شن ی. بردیکش  ی ادیفر  جانیه  ی انداخت. نه از ترس بلکه از رو
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به صورتش زد و بعد او   عیسر  ی ااو را گرفت، بوسه  ی به راحت

رد به سمت  دور    هیاول   فی را  کرد.  دور  از خودش  و  چرخاند 

شب  دندیچرخ   گریکدی عشق  هیکه  و    نبدو  یاظهار  بود  کالم 

 .آوردیبه جوش م شیهارا در رگ  شنیخون بر

 چرخاند،یکه او را م  ی همسرش شل شده بود و هر بار  ی موها

 ی انور نقره   ر یز  ی . حتآمدی به پرواز درم  ش یهادور سر و شانه 

شدن پوست   یصورت   توانستیها هم م آتش   ی رنگ ماه و گرما 

بب  دیسف را  با   ی زرو  ک ی.  ندیرنگش  را  او  پوست  رنگ 

حلزون  سهیمقا  دهیجوش  ی هاحلزون  بود.  رنگ  کرده  و  ها 

باست  یسرخاب ثروت  منبع  آنها،  و   سی هراد-پرارزش  بود 

 .کاسکم بود شنیگنج بر نیاز گور، بزرگتر کویلدیا

باال و  شنیکند و در آخر قطع شد. بر جیبه تدر یقیموس تمیر

س   نییپا هوا  کویلدیا  ی هانه یرفتن  تا  بود  تالش  در   ی که 

را   شیپهلو  کوی لدیکرد. ا  نیرا به درون بکشد، تحس  ی شتریب

که او   دادی را مالش م  ی اه ی. حدس زد داشت همان بخدیمال
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حال    در داشت و در آن لحظه    ش یهادنده   ی را رو  هش یهم شب 

 .سوختن بود

بار  کویلدیا شدند.   کی خط نگاه او را دنبال کرد و چشمانش 

 ”؟یکنینگاه م یبه چ ی دار  جنابی عال“

از رو   ی از موها  ی ا و دسته   دیکش  کتریرا نزد  او را   یقرمزش 

نور ماه از   ر یاش کنار زد تا گردنش را مشخص کند که زشانه

خم   ”بانو.  کنمیبندت نگاه م  نهیس  ی به گلدوز“عرق براق بود.  

نبود را    دهیپوش  شیتوسط موها  گریکه حاال د  ی اشد و نقطه

مدیسیل گل  و  نمک  مزه  زدادی.  گوشش  در  کرد:   مزمه. 

 ” .یهست عیفرز و سر  یلیهمسرم خ“

 [20:51 04.06.21] ,دولونیا

 43پ#

  ی پا  ریاگه بخوام ز“ و دستان او را نوازش کرد.    د یخند  کویلدیا

و همنوع  باتو  له نشم  از    دیهات  باشم. شماها  نر گاو    هیفرز 
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نبرم،  دیترن یسنگ کنار  شماها  راه  سر  از  رو  پاهام  اگه   .

 ”.شنیشما خرد م  ی پا ری هام زانگشت 

فشارش    ادیکرد که ز  اطیو احت  دیاو را در آغوش کش  شنیبر

شکننده   ،ی زن کا  کی از    شتریب  یلیندهد. او انسان بود و خ

او   یجسم  ی روی بود. اگر ن  نطوریا  یبود. حداقل از نظر جسم

ارابه پُر    ک ی  توانستی بود، م  تشیشخص  ی به اندازه قدرتمند

عرق از کوه    ی اقطره   ختنیکمرش حمل کند و بدون ر  ی را رو

 .باال برود 

بود اشاره    تیکوتاه که دور از جمع  ی واریاش به دتکان چانه   با

و گفت:   م“کرد  بگم  بهت  د  خوامیاگه  اون  رو پشت    وار یتو 

باهات رابطه داشته   وار یاون د  ی و جلو   ببرم، دامنت رو باال بزنم

چ مال  ”؟یباشم  داد.    ریز  کو،یلدیا  میآه  غلغلک  را  او  فک 

به   گریشد و د  دهیاش کششده   ک ی شلوارش به خاطر آلت تحر

 .نکرد یکه اطرافشان بودند توجه ی ادیز تیجمع
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باشه    ادتیرو بهت بگم که    نیا “زد و گفت:    یچشمک  کویلدیا

هر    کشم،یلذت م  ی که از رو  ی ادیتا با فر  یدهنم رو بپوشون

 ” .دومون رو خجالت زده نکنم 

او را از آغوشش جدا کرد   ”مقدس.  انیخدا“زمزمه کرد:    شنیبر

بگ  را  دستش  آنجا  ردیتا  به سمت  بروند.   ییو  بود  گفته  که 

آهستگ  کویلدیا رو   دیدوی م  یبه  از  و  برسد  او  به  بتواند    ی تا 

 .دیکشینفس م  یمثل او به سخت انتظار 

و   تیجمع  ی بلندتر از صدا  ییقدم برداشته بودند که صدا   سه

  ی در حال سوختن بلند شد و مانند صدا  ی هاو آتش  یقیموس

برق و  کرد.    ،یرعد  سکوت  به  مجبور  را    ” ! جنابیعال “مردم 

ا  ییهاآنهوست با قدم  های آمد. کا  کویلدیبلند به سمت او و 

به رنگ   وستآنه ی ها و موهااو باز کردند. چشم ی را برا  ریمس

شب   د،یدرخشیم  ی انقره رنگش  و  بود  هم  در    ه یصورتش 

 .آمدیپشت سرش م ی گرید ی خاکسترِ سرد شده بود. کا

 [20:51 04.06.21] ,دولونیا
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 44پ#

پدرش   ای. آدیچی به هم پ  ی از حس اعالم خطر  شنیبر  شکم

وقت جدور   بود؟  سکم  یمرده  پدر    سیبا  و  کرد  ازدواج 

از مادرش متنفر    شنیبود. بر  ری پ  یشد هم پادشاه  شی هابچه

که    یپدرش را تحمل کند. هراس  توانستیم  یبود و به سخت

به جز    ی گرید  ز یبود به خاطر چ   ش یدر وجودش در حال افزا

به سخت  ی پدر  ی برا  یتناراح م   یبود که  را  آن  شناختیاو   .

تر ترسناک   ییزهایبود که خبررسان چ  ی زیغر  ی زی حس، چ

 ی بود که او را همراه  ی مرد  هیبود. حالت صورت آنهوست شب

 .کردیم

فورا به سمت    ”بانو.“خم کرد:    کویلدیا  ی سرش را برا  آنهوست

خبر رو    نیا  دیاومده. با   تتخیاز پا  یرسانام یپ“برگشت:    شنیبر

 .دیایکنار رفت و به مرد اشاره کرد تا جلو ب ”.دیبشنو

به عقب برداشت و   یرا رها کرد و قدم  شنیدست بر  کویلدیا

مرد طور  کیحاال   بود.  م  ی ناظر  نظر  از    دیرسیبه  انگار  که 



Page 93 of 613 

 

اش پر از وحشت بود. آمده و صورت خسته   رونی جنگ ب  دانیم

خستگ  شنیبر متوجه  و  کرد  نگاه  او  نخواب  یبه  و    دنشیو 

  گارا به سمت سا س یشد. اگر از هراد فش یپاره و کث  ی هالباس 

کار را    نیکرده بود، با توجه به ظاهرش بدون توقف ا  ی سوار

 ” ؟ی آورد سی از هراد یامیچه پ “کرده بود. 

 شن ینداشت که بر  نانیزد انگار اطمپلک    یبه آرام  رسانام یپ

با صدا  دنی به خاطر نخواب  یفقط توهم  ایبود    یواقع  ییبود. 

شون مردن. توسط اونها مردن. همه اونها. همه “ دار گفت:  خش 

 ”.گاال نابود شدن

برزده، سکوت خفقانوحشت  ییادهایفر را شکست.   شنیآور 

شراب  “دستش را تکان داد و آنها ساکت شدند. دستور داد:  

پر از شراب جلو آمد، منتظر    یبا جام   یکه کس  ی تا وقت  ”.دیاریب

را    اتشیلرزان آن را گرفت و محتو  یبا دستان  رسانام یماند. پ

 کیکه    ییگوچنگ زد    یدر سه جرعه فرو داد. به جام خال

 .دیطلسم بود. به خودش لرز
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 ” ه؟یمرده؟ و گاال چ یک“ تند شد.  شنی قلب بر ضربان

 [20:51 04.06.21] ,دولونیا

 45پ#

خونسرد   ی که هم به خاطر شراب و هم به خاطر صدا  رسانام یپ

و ادامه داد:   دیکش   یقیبهتر شده بود، نفس عم   یکم  شنیبر

  شن یبر  ”از گاال رو احضار کرد.  یگروه  ی فرد  ش،ی سه روز پ“

 ی که از رو   ییادهاید و فربلن  ی ها نکرد تا نفس   یبار تالش  نیا

  ی از داخل کاخ شروع شد. هر کس“ترس بودند را ساکت کند. 

 ی رو در قسمت شرق  زی . گاال همه چدیکه اون تو بود رو بلع

بعض کرد.  نابود  فرار    یآبسو  رودخانه  به سمت  مردم شهر  از 

 ر ی ز  ایشدن    دهیبلع  ه،یشنا کردن. بق  گرشیکردن و تا سمت د

 ” .در رودخانه غرق شدن  ایپاها له شدن 

ا  دست گود  کویلد یگرم  بر  ی به  را    شن یکمر  او  و  فشرد شد 

او گوش داد    ی ها شد و به حرف   رهیخ  رسانام ی لمس کرد. به پ
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  ش ی و صدا  کردی تونل صحبت م  کی  گرید  ی مرد از انتها  ییگو

 ” ؟یمورد مطمئن  نیدر ا“.  دیرسیبه گوش او م  خی  ی همراه باد

و   دمیخودم اونها رو د“ تکان داد.    د ییسرش را به نشانه تا  مرد

به سمت رودخانه فرار کردم. با اسبم به رودخانه   گران ی همراه د

. امیب  نجایتا به ا  دمیدزد  یاسب  اش،گهیو در سمت د  دمیرس

مثل   داره  پا  ی مسر   ی ماریب  هیگاال  م  تختیدر  . شهیپخش 

آب هستن. اونها   ی رو  ییهاقیدر قا  ایآبسو    کی ها نزدبازمانده 

 ” .انیدارن به ساگارا م

به صدا درآمد.    شن یبر  ی هاباد آن تونل سرد در گوش  غرش 

بازمانده  مگاال.  ساگارا  سمت  به  داشتند  دو  هر  . آمدندی ها. 

م را  جواب  آرام  دانستی اگرچه  به  م خانواده “:  دیپرس   یاما 

 ”؟یچ

  ی اش را به آرامفتاده ا  ن ییسر پا  ده،ی خم  ییهابا شانه  رسانام یپ

کاسکم مردن. به جز شما تمام    یخاندان سلطنت“تکان داد.  

مرده. پادشاه  شدن.  نابود  ناله   ”اونها  حرفش،  دنبال   ییهابه 
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کا از  پ  ی های دردناک  شد.  بلند  آنان    ی جلو  رسانامیاطراف 

بگذارد.   نیزم  ی را رو   اشیشانیزانو زد و خم شد تا پ  شنیبر

 ” .زنده باد پادشاه“

. اخم  ختیفرو ر  شنیبلند شد. دل بر  تیزمزمه جمع  ی صدا

بلند کند. دستور داد:   نیزم  ی کرد و خم شد تا مرد را از رو 

  چ ی ه  میاریبه دست ب  ی شتریب  ی که خبرها  یبلند شو. تا وقت “

 ” .در ساگارا وجود نداره   یپادشاه

 [20:51 04.06.21] ,دولونیا

 46پ#

و   شی چند لحظه پ   نیکه هم   ییهاطبل   ی مانند صدا  قلبش

رابطه با   ی برا  اقشی. اشتدیکوبی م  آمد،ی م  دنشی هنگام رقص

پ  لحظه  چند  که  بود،   شی همسرش  گرفته  فرا  را  وجودش 

د هدف  توسط  و  شده  به   نی گزی جا  ی گریخاموش  بود.  شده 

ا م  د یچرخ  کویلدیسمت  چشمان و  و  ناراحت  صورت  توجه 
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اشک از  صدا  اشی انسان  ی اهدرخشان  با  خونسرد    ییشد. 

داد:   فرمانده “ دستور  رؤساتمام  و  شهردارها  در    لیقبا  ی ها، 

بدون    کویلدیا  ”کن و اونها رو به تاالر بفرست.   دا یرو پ   تیجمع

بعد در    یحرف و  نوازش کرد  را  او  تکان داد، دست  را  سرش 

 .شد  دیناپد های کا  ی ایدر انیم

مرتاک   “شود.    کی به آنهوستِ عبوس اشاره کرد تا نزد  شنیبر

 هات بانده ید  نی نفر از بهتر  ستیتو و ب  خوامیرو احضار کن. م 

 ” .ن یهمراه وزرا در تاالر باش

گاال چطور  “گفت:    آرام  ییبه سمت او خم شد و با صدا  آنهوست

 ” ما بشن؟ ی ایرو بشکنن و وارد دن اهایدن نیتونستن موانع ب

نداد. آن سوال در مورد    یچشمان براق او نگاه کرد اما جواب  به

بود که آن   یشکستن موانع نبود بلکه در مورد کس  یچگونگ

برا را  دو  ی موانع  هر  بود.  شکسته  را    شانی آنها  جوابش 

و گاال ابتدا در قصر  گفتیراست م رسانام ی. اگر پدانستندیم



Page 98 of 613 

 

بنابرا  یسلطنت بودند،  شده  ملکه   یعنیمادرش    نیظاهر 

 .به آن داشتند یقدرتش ربط وانهید ی هاسهی و دس سیسکم

او بود اشاره کرد    ی که منتظر دستور بعد  ی اخسته  ی مرد کا  به

گفت:   ب“و  غذاایهمراهم  و  شراب  تاالر،  داخل  و    شتریب  ی . 

  از یاستراحت هست اما اول به کمکت ن  ی برا  یی جا  نطوریهم

 ” .دارم 

نقشه از   نیبه داخل رفت، مزومنس را فرستاد تا چند  یوقت

ها و نقشه   یخال  هیپاسه   زی م  کی   ی رو  یی. فضااوردی کتابخانه ب

که    ییغذا  ه،یبدون توجه به بق   رسانام یآن پهن شدند. پ  ی رو

غذا  شیبرا بعد  را خورد  بودند  کنار    شیآورده  و  کرد  رها  را 

 ی کاغذ پوست   ی وشده ر   ینقاش  ی ها ن یآمد که داشت زم   شنیبر

 .کردیم یرا بررس

زده در شمال   خی   ی ایزینقشه، جهان شناخته شده از هلنر  کی

تمام سرزم  ی هاو دندان و  از    نیب  ی ها ن یمار در جنوب  آنها 

. نقشه دوم  دادیگور و بالوات را نشان م  س،یهراد-جمله باست
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باست م  سیهراد-فقط  نشان  بر  دادیرا  را    شنیو  آن  ابتدا 

  س ی تخت هرادیکه در پا  یدانیم   ی کرد. انگشتش را رو  یبررس

زد.   بازمانده“بود،  بده  نشون  مسبهم  چه  از  دارن  به    ی ریها 

 ”.انی سمت ساگارا م 

 [20:51 04.06.21] ,دولونیا

 47پ#

 ”؟یگاال چ ریمس“خفه گفت:  ییبا صدا ی گرید مرد

کش  ین ی اطیش  ن یچن“ جادو  و  خون  سمت  . شنی م  دهیبه 

 کننی که برن، گاال هم اونها رو دنبال م  یبه هر سمت  های کا

 ا یبزرگتر حواسشون پرت بشه    یی توسط منبع غذا  نکه یمگه ا

 ” .فتنیب ری توسط آب گ

 ” .ارنیسمت م  نی پس دارن اونها رو به ا“:  دیپر  رسانام ی پ  رنگ

 ی حسیشد و آن ب  رهیقبل از صحبت کردن به او خ  شنیبر

م پخش  وجودش  در  داشت  هم “.  شدی سرد  . نطورهیاحتماال 
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ا از  ب  نی ا  نکهیقبل   ه شیکه چطور م  میبفهم  دیبا  فتهیاتفاق 

ا  ”اونها رو مهار کرد. اشاره نکرد که مهار گاال    قتیحق   ن یبه 

که از آنجا آمده   ییآنها و برگرداندنشان به جا  ی نگران  نیکمتر

 .کار بود نی تربودند، سخت

و    هیرهبران قبل  کویلدیاز حضور مردم شلوغ شده بود و ا  تاالر

کرد. آنهوست، مرتاک و    تیمختلف را به داخل هدا  ی روستاها

د  یگروه و  افسران  بر  هابانده یاز  و    شن یاطراف  شده  جمع 

در    ی هاگذران خوش   گر یدادند. آنها د  لیرا تشک  یگروه بزرگ

بودند که   ی جد  یحال لذت بردن از جشن نبودند بلکه سربازان

بود که    ی زی که خالف چ  شدندی روبرو م  یاحتمال  ی ابا فاجعه 

 .تر از آنها شاهدش بودندل قب یلیخ  ِیکا ی هانسل

در   یرونیتاالر و آشپزخانه و محوطه ب نیو مزومنس ب کویلدیا

ارتش کوچک و  بودند  آمد  و  را هدا  یرفت   ت یاز خدمتکاران 

را سرو کنند. خدمتکاران همانطور   یدنیتا غذا و نوش  کردندیم
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 کردند،یگروه اطراف دو نقشه را تماشا و گوش م  ی هاکه بحث 

  .کردندیپچ مخودشان پچ  نیگشاد شده ب ییهابا چشم

ب  رسانِام یپ شرا  شتر یخسته،  آن  از  همه  با    ط یاز  و  برد  رنج 

ناباور  ی هاسوال حت  های فراوان،  ادعا  ی و  از    یدروغ  ی با  که 

  با یبود، بمباران شد. آن اتهام تقر  ل یاز قبا  یکی  س ی سمت رئ

کرد اگر خودشان را    دیتهد  شنیشد. بر  لیتبد  یبه جر و بحث

را    رسانام ی اندازد و پی را به زندان م  لهیقب  سی آرام نکنند، رئ

 .بنددیم اشی به صندل

 [20:51 04.06.21] ,دولونیا

 48پ#

داد    حیشکسته توض  یینگفت و آن مرد با صدا  ی زی چ  چکسیه

 ی صف   م یدی... دمیدیما د“بود:    ی ز یکه در رودخانه شاهد چه چ

در   ی واریژنرال هاساراث ، از خودشون د  ی به رهبر  ریاز افراد پ 

بتونن به موقع به آب برسن.   هی رودخانه ساختن تا بق  یکینزد
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رو نجات   ی شتریب  دتعدا  دیشا  یاونها صدها نفر و حت   ی فداکار

به   دینبا  یچکسی ه“نفسش گرفت و سرش را خم کرد.    ”داد.

 ” .ره یاون شکل بم

حرف  ی ریتصو  دانستیم  شنیبر با  ذهنش    ی هاکه  به  مرد 

زمان تا  بود،  بم  یآمده  چند    رد یکه  ماند.  خواهد  ذهنش  در 

وزرا و افسران پادگانش،   نیرا با مورد اعتمادتر  ی ساعت بعد

بود. ترس و وحشت فضا    دنیکشو نقشه    ی زی رمشغول برنامه

آن را    یتلخ  توانستیبود که م  نیرا پر کرده بود و آنقدر سنگ

جلسه تمام شد و افرادش   یزبانش حس کند. باالخره وقت  ی رو

خانه به  عجله  از    یبانده ید  ی برا   ایبرگشتند    شانیهابا 

بر  ییهاقسمت خورش  شنیکه  رفتند،  بود  کرده   د ی مشخص 

پ  و  بود  آسمان  هراد  رسان ام یوسط  به   زی م  ی رو  سی خسته 

 .خواب رفته بود

کش  ی رو  یدست  شنیبر را   دیصورتش  دردناکش  چشمان  و 

. آب دهانش  کردی اش هم درد مچشم چپ نداشته   ی. حتدیمال
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را قورت داد و تعجب کرد که چه موقع زبانش آنقدر خشک  

آلودش  خواب   شکاریرا از پ   یآب خنک  وانیشده بود و با تشکر، ل

 بانو“در تاالر نبود.    یکس  رسان،ام یگرفت. به جز مزومنس و پ 

شده    دیدر تاالر ناپد  شیها پ مدت  کویلدیا  ”به تختشون رفتن؟

او را در    خواستیتنگ بود. مدل آغوش او    ی برا   شنیبود و بر

که ناگهان از کنترلش    ییایثابت در دن  ی اتا نقطه  رد یآغوش بگ 

 .کند دایخارج شده بود پ

نور    ی تاالر که حاال به رو  ی سرش را به سمت درها  شکار یپ

داد:   تکان  بودند،  شده  بسته  ا“روزانه   رونیب  شونیسرورم، 

آخر تا  مشا  رانیوز  نی هستن  همون  عتیرو  که  کنند.  طور 

 ” .نور رو تحمل کنن توننی بهتر از ما م دیدونیم

وقا  شنیبر اما  برود  او  دنبال  داشت  ساعت    ع یدوست  چند 

و سختگذشته خسته  بود  کرده  را   طیشرا  نی ا  ادیز  یاش  او 

درهم  دیتهد مبه  بگو   یوقت“.  کردیشکستن  بهش  برگشت 

 ” .ادیمن ب شیپ
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 [20:51 04.06.21] ,دولونیا

 49پ#

 نه یدر شوم  یرا ترک کرد و به اتاقش پناه برد. آتش کوچک  تاالر

بودند.  و پنجره   د یرقصیم نور بسته شده  ها محکم در مقابل 

 .افتاد و چشمانش را بست یصندل نی ترک ینزد ی رو

 یخوب  ز یآورد که احتماال چ   لی دل   تش ی خونسرد شخص  بخش 

ه به  که  اعضا  چکدامیبود  آنهوست،  خانواده   ی از  جز  به  اش 

و همراه او بود.  نجایآنهوست ا ان،ینبود و به لطف خدا کینزد

از مرگ آنها ممکن بود    یصورت شوک و اندوه ناش  نیا  ر یدر غ

 .او را فلج کند

برا  نیا  با تا  ی وجود  و  برادرش  و     ای فرزاندان  ساکت  مادر 

که   سی کاخ و تمام هراد  ی های تمام کا   ی فرمانبردار آنها و برا

که ملکه خودشان بر آنها نازل کرده بود را تصور   ی هرگز وحشت

 .ناراحت بود کردند،ینم
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  ی که در مورد گاال بود، بزرگ شده بود. حت   ییهابا داستان   او

 شانیداو به همان اسم ص  دانستندیها در مورد آنها مانسان

و گرسنه، تشنه خون بودند و از جادو    یوحش  ی . گاال کردندیم

و    انیمعتقد بودند که آنها توسط خدا  ی. بعضکردندی م  هیتغذ

  شتر یوجود ب  نی. با ادکهن خلق شده بودن  ی همزمان با نژادها

 ی متولد شدند که به نوع    ییهای افراد باور داشتند آنها از گولپر 

خودش کردن  خالص  دنبال  مبه  و  بودند  از    خواستندیان 

درون روحشان   یکیعبور کرده و تار  شانی ویدن  ی هات یمحدود

 .ببرند نیرا از ب

 یوحش  یگاال شده بود که موجودات  ی ریگاتفاق باعث شکل  آن

  ی رهبران از نژادها   نیکه قدرتمندتر  ی و گرسنه بودند به طور

با   دن  گر یکدیکهن  از  را  آنها  و  شده  انداخته    رونیب   ا یمتحد 

آنها    لیدل   نیبودند. آنها قادر نبودند گاال را نابود کنند به هم

 ایبدون قفل    یکه زندان  نخارج از زمان و مکا  ییرا در قلمرو

 ا یدن  نیکه گاال را به ا  ی کردند. مجازات افراد  یبود، زندان   دیکل
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تمام   ی باشد برا  یدرس  بود تا  رحمانهیو ب  عیآورده بودند، سر

چن  تکرار  با  که  سخت   ی کار  نیافراد  ممکن   ن یتربه  شکل 

 .شودی برخورد م

  

 50پ#

تار  نیا  با حافظه  شودیم  یمیقد  خیوجود،  فراموش  و  ها 

کردند به   یسع  ش ی ها پکه نژاد کهن مدت  ی. هر درسکنندیم

 ی توجهیمورد ب  ایفراموش شد    ایبدهند، با گذشت زمان    هیبق

  ی و حافظه نورها ش یقرن پ  نی چند ی هاادداشتیقرار گرفت. 

آمده    رون یدو گاال از ز ندان ب  ا ی  ک یکه    ی مورتم درباره موارد

با قدرت    ی که معموال به خاطر جادوگر  دادندی بودند، خبر م

جاه   یخواه بر  شیب  یطلبو  بود.  که    شنیاز حد  داشت  باور 

 .اتفاق شده بود نیبود که باعث ا ی جادوگر سیسکم

عوضدیغر  تی عصبان  ی رو  از مادر  مورد    ی.  در  قاتلش  و 

گاال اشتباه کرده بود و آخرالزمان را بر کل کشور    ی گریوحش
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بود. شا به موقع جلو  دینازل کرده  نم  شانیاگر   شد،یگرفته 

 .کردندی کل جهان را نابود م یحت

 ی هازه ی انگ  یلرزان، صورتش را پوشاند. به نوع  ی با دست  شنیبر

شده گمراه  دنبال   ی ااجداد  به  از   که  وجودشان  کردن  پاک 

را با    ا یبود که دن  ی. او فرزند زنکردی بودند را درک م  یبدخواه

لکه    ان یاو جر  ی ها. خون آن زن در رگ کردیدار موجودش 

م اگر  ب  اشی مادر  هیارث   توانستی داشت.  وجوش  از    رون یرا 

. پوستش به خاطر نفرت کردینم  دی انجام آن ترد  ی بکشد، برا

 .تاد از خودش به سوزش اف

باز و بعد بسته شد.   یآرام  ی با صدا  کویلدیاتاق او و ا  نیب   درب

که   یسبک  ی هاقدم   ی ها و صداعطر گل  ی به باال نگاه نکرد. بو

 .داد صی را تشخ شدندی م کینزد

 ی خش خش دامنش، صدا  ی ساکت ماند و به جز صدا   کویلدیا

انداخت    نییصورتش پا  ی دستش را از رو  شنی . برامدین  ی زیچ

نشست و    شیپا  نییحس کرد. او پا  شیزانو  ی و سر او را رو
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 ی شد. ساق پا  ره یاو گذاشت و به آتش خ  ی پا  ی اش را روگونه

او را در آغوش گرفت و در همان حال با دستانش آنها را از  

 .ماساژ داد  شیهاچکمه  ی رو

آرام   شنیبر موها  یبه  درون  را  کش  ی انگشتانش  و   دیاو 

  ی هاعبور کردند. غده   شیموها نیاز ب  یاحتبه ر  شیهاچنگال 

شل شدند. حضورش   یباز نشدند اما کم  اشنهی بزرگ درون س

 .کردی او را آرام م

 [20:51 04.06.21] ,دولونیا

 51پ#

ز  لهیقب  ی ورؤسا   رانیوز“ تعداد  م  ی ادیو  از    همانانیاز  که 

به   کینزد  ی هادهکده  و  کردن  ترک  رو  ساگارا  بودن، 

پخش خونه آتش  مثل  داره  گاال  اومدن  خبر  رفتن.  هاشون 

 ”.شهیم
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 ی موها   ی که نور آتش رو  ی زد و طور  یلبخند کوچک  شنیبر

که الزم    یتمام کمک  کویلدیکرد. ا  نیرا تحس   د یتابی قرمز او م

ود و به خاطر سخت  اهل عمل ب  ی. او آدمدادیداشت را به او م

شرا نم  یطیبودن  فرار  آن  از  ا  کردی دشوار،  کار    نیکه  کار، 

 .بود یسخت و ترسناک 

داد:    شنیبر شا“جواب  باعث شعله   هیپایب   عهیو  اساس،  ور  و 

شعله مشدن  موج شهیها  منتظر  همسرم،  م  ی.   همانان یاز 

فراوان به ساگارا   ی هابا سوال  نده یکه در چند روز آ  دهیترس

 ” .باش گردن،یبرم

 یبهشون چ  ی خوای م“.  دیتر در آغوش کشرا محکم  شی پاها

 ”؟یبگ

انداخت.    شنیبر باال  وقت  یلیخ “شانه  تا  حداقل  که   ی کم. 

خبرها  ییهابانده ید با  فرستادم،  به   ی د یجد  ی که  برگردن. 

دهکده  درختستانرهبران  و  نگهبانان  ها  دادم  دستور  ها 

هشدار دادن با   ی برا  یستمیسر پست بذارن و س  خودشون رو
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داره به    هک  دنیاز گاال د  ی اآتش به راه بندازن تا اگه هر نشونه

اطالع بدن. در حال حاضر به جز   کنه،یاونها نفوذ م  ی مرزها

از   ی ادسته  ”.میدونینم  یچیه  رسان،ام یپ  ک ی  ی هاگفته

اون   دوارمیبا تمام وجود ام“. دی چی او را دور چنگالش پ ی موها

مزخرف افسانه  و  زده  تعر  یتوهم  ترج   فیرو  باشه.   ح یکرده 

پادشاه. لرزشش   کی. تا  دمکث کر  ”احمق باشم تا...  هی  دمیم

 .رحم کنند انیکرد. خدا یرا مخف

رنگ   کویلدیا کرد. صورت  نگاه  او  از خستگ  اشده یپربه   یپر 

 ”؟ی سر جاش باشه چ رسانام یو اگه عقل پ“بود. 

ر  خم او  روشد،  از  رو  نیزم   ی ا  و  کرد  نشاند.    ش یپا  ی بلند 

ز  کویلدیا انگشتانش  و  انداخت  او  گردن  دور  را   ر یدستانش 

قبل   شنیتا پشت گردنش را نوازش کنند. بر  دندیاو خز  ی موها

بوس را  او  دوبار  کردن،  صحبت  م“.  دیاز  که   گهیحسم 

م  نطورهیهم جاشه.  سر  عقلش  خبر  ترسمیو  که    ی هر 
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که اون بهمون گفته    ی زیبا چ  ارن،یبرامون بقراره    هابانده ید

 ” .فرق نداشته باشه

 [20:51 04.06.21] ,دولونیا

 52پ#

 ی ت... حتما کسخانواده “از اشک براق شدند.    کویلدیا  چشمان

 ” .زنده مونده

به وجودش نفوذ کرد و به سمت روحش رفت.   شتریب  ی کرخت

از کاخ پخش    ی که اون چ  ی د یشن  کویلدیا“ ابتدا  گفت. گاال 

 ” .برهی جون سالم به در نم ی احمله  نیاز چن  یکسچ یشده. ه

پلک    ،یشانیصورت، پ  ”متاسفم.  یلیخ  یلی. خشن یبر  متاسفم“

 ی ها ها و لب گونه  ،ینیب  گرش،یچشم د  ی چشم سالم، پارچه رو

 .د یبوس او را

کرد.    ی پهلو  شنیبر نوازش  را  وجود    نیب  ی عشق  چ یه“او  ما 

  ی رو برا  دیو پل  رحمانهیب  نیچن  نیا  یمرگ  ی نداشت اما آرزو 
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مرگ توسط   یالبته به جز مادرش که حت   ”ندارم.  یکسچ یه

برا  گاال  افع  ی حمله  مار  بود.   یلیخ  ،ی ایچنان  مهربانانه 

کاش   کردی و خشم دوباره وجودش را پر کرد. آرزو م  تی عصبان

مرگش ارزشش   ی آنجا بود تا شاهد مرگ او باشد. فقط تماشا

ممکنه  “.  ردیرا داشت تا همان سرنوشت او را داشته باشد و بم

 ”.تنها بازمانده خاندان کاسکم باشم

کرد:   کویلدیا  ی ابروها  ن یب  ی فضا  ،ی عمود  یخط پر  را 

 ” .آنهوست هم هست“

 ی ادی. ارزش زکردی را شکر م  ان یبه خاطر آنهوست خدا  ره،آ

درسته اما اون به عنوان “قائل بود.    شیدخترعمه تندخو  ی برا

 کویلدیچشمان ا  ”.ادیاز خاندان من به حساب نم  یرسم  ی عضو

شدند.   گشاد  او  حرف  که  “از  منه  عمه  حرامزاده  فرزند  اون 

فاقد اعتبار  ها رو داره اما  مهتر بوده. خون کاسکم  کیپدرش  

مانده بود   یصورتش باق  ی که رو  یهمان رنگ اندک  ”اونهاست.

 ”کو؟یلدیا“او از صورتش رفت.  ی هاهم با حرف 
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دهانش،    ی زد و بعد سرش را تکان داد. لبخند کوچک رو  پلک

 ”.بوده ی ایمتاسفم. شب طوالن“ بود.  یمصنوع

بود. حت  کامال موافق  او  م  تری روز طوالن  یبا  نظر  .  دیرسی به 

 ” تخت؟ ی تو میبر“: دیپرس

م“با تکان سرش مخالفت کرد:    کویلدیا نه. فکر   ی کنیهنوز 

 ” ...سکمـ 

سوالش    ی او گذاشت تا جلو  ی هالب   ی انگشتش را رو  شنیبر

بگ مردی را  پرس  دانستی.  چ  دنیقصد  داشت.    ی زی چه  را 

بود. او مطمئن شده   دهیپرس  یآنهوست هم قبال سوال مشابه 

بتوانند   بود نفر  دو  کند که فقط خودشان  زمزمه  آرام  آنقدر 

 یدر آن لحظه ناگفته باق   ییهاحدس  نیبشنوند و بهتر بود چن

آنها م  ییبمانند.  رنج  آنها  بردندیکه  م  ییو    دند،یترسیکه 

خاطر   دایپ  ی مقصر  خواستندیم به  ملکه  احتماال  کنند. 

اش مرده بود اما پسر کوچک و خانواده او  احمقانه  ی هاسه یدس
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را به   سیسکم  یطانیکار ش  تیزنده بودند. حاضر نبود مسئول 

 .ردی عهده بگ

 [20:51 04.06.21] ,دولونیا

 53پ#

موضوع   دنیو بعد از فهم  یجی که اول از گ   دیلرز   کویلدیا  نگاه

به صحبت ادامه    ی انگشتش را برداشت طور  شنیبر  یبود. وقت

نم  ابتدا  از  اصال  انگار  که  بر  خواستهیداد  مادر  را   شن یاسم 

اگه مردم وحشت   ه؟یخوب  دهیاالن امن کردن مرزها ا“.  دیبگو

 ” ؟یزده بشن چ

 یخطرناک به سوال   یموضوع صحبت از حدس  ریی زد و تغ  لبخند

  ی درها   ی گاال جلو  رمنتظره یحضور غ“کرد.    نی را تحس  ضرریب

بخونه م  شتریهامون  وحشت  نادشهیباعث  و   دهی.  گرفتن 

 ” .شهیم تی فراموش کردن فقط باعث توهم داشتن امن 
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بالوات برسه،    ای آزاد شده به گور    ی در مورد گاال  ی خبر  اگه“

 ” .ممکنه جنگ بشه

ها قشه که قبال دور ن ییهای به ذهن او و تمام کا ی فکر نیچن

 ی راه  چیه“جمع شده بودند، خطور کرده بود.    ی در تاالر اصل

بتون تا  نداره  مخف  میوجود  رو  گاال  با  یوجود  فقط   دیکنم. 

گور  میباش  دواریام بالد  ی رهبران  کاف  ینیو  داشته   یمنطق 

در   تونم ی. نممی هست  شونینگران  نیباشن تا بفهمن ما کمتر

ب اتحاد  ام  نی مورد  کشور  بتونن باشم    دواریسه  اگه  اما 

هاشون رو از پاره  رو در غالف نگه دارن و ارتش   رهاشونیشمش

فاجعه    ن یا  میو ما دور نگه دارن تا بتون   گهیهمد  ی کردن گلو

 ” .رم یگیدر نظر م ی روز یپ  هیرو  نی ا م،یرو حل کن

خردمندانه، نشونه   ی هاحرف “گفت:    ی جد  یبا صورت  کویلدیا

نشونه    کی خوبه.  بر  هیمرد  خوب.  پادشاه   شن،ی حاکم  تو 

 ”.یشیم  ی االعاده خارق 
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به ستون فقرات   ی اش، لرزجمله  نیدر نحوه گفتن آخر  ی زیچ

نزد  شنیبر خودش  به  را  او  شد  باعث  و  کند.    ترک یانداخت 

اندازه،    کویلدیا“زمزمه کرد:    ش یدرون موها تو هم به همون 

 ”.یشیباشکوه م ی املکه

و بعد عقب رفت. نگاهش به    دی هم او را در آغوش کش  کویلدیا

آماده “ناراحت بود.    ی بیطور عج اگه  االن  برم.  به تخت  م که 

باشه، فکر کنم    ق یدرست و دق  گهیم  رسانام یکه اون پ   ی زیچ

  ش ی پا ی از رو ”. میاستراحت کن یلیخ میتونیبه بعد نم نیاز ا

 .بلند شد و دستش را به سمت او گرفت

 [20:51 04.06.21] ,دولونیا

 54پ#

 اش زه یانگشتان سردش را گرفت و به او ملحق شد. غر شنیبر

که فراتر از گاال و تمام مسائل   دادیبدون نام م  ی خبر از هشدار
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او را نترسانده    کویلدیاهر اظ  وقتچ یمربوط به آنها بود. تا االن ه

 .بود

کش  کویلدیا  یوقت تخت  سمت  به  را  و    د،ی او  کرد  مقاومت 

ها را  کلمه  ”کو؟یلدیا  ی من رو دوست دار“:  ستادیا  شیسرجا

 .ندیایب رونیخشکش ب ی مجبور کرد که از گلو

محکم  ستاد،یا  کویلدیا را  او  طوردست  زد  چنگ  که    ی تر 

صدا  ش یهاناخن با  رفتند.  فرو  او  دست  از    ی کف  پر  و  آرام 

ام، عاشقتم  که زنده  یبا تمام وجودم و تا وقت“گفت:   یاحساس

 ”.یمورد شک کن  ن یدر ا دینبا چوقتی . هشنیبر

باعث شدند   شیهاوجود حرف   نیاو را باور داشت با ا  شنیبر

  کویلدیداشته باشد. ا  ی و احساس نادرست  چدیشکمش به هم بپ

  ک ینه اظهار عشق بلکه    ییرا به زبان آورد که گو  آنها  ی طور

 .بودند یخداحافظ

 فصل دوم  انیپا
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 سوم فصل

 دنیهرگز ساکت و آرام نشد بلکه دائما در حال شکار و بلع  گاال

  ی زمزمه کننده، افراد  ی هاهیو سا  ادهای از فر  اهیس  ی واریبود. د

جان سالم به در برده بودند و داشتند    تخت یکه از حمله در پا

م ساگارا  سمت  دنبال    رفتندیبه  رودخانه  سمت  آن  در  را 

 .کردیم

که آن سمت رودخانه    یتمام تالشش را کرد تا وحشت  پایکرگ

  یی زهایدر حال مردن چ  ی ادهای. گاال، فرردیبگ   دهیبود را ناد

که   ی زی و هرچ  وانات یکه شامل مردم و ح -بودند    دهیکه بلع

داشت  د جادو  بود  ایرونش  استخوان  و  گوشت  تقل  -از   دیرا 

چند    شتزده و سوگوار بعد از گذوحشت   ی های . کاکردندیم

که آنها هم   زدیساعت از فرارشان، ساکت شده بودند. حدس م

او نم در حال    شاندانی خو  ی ادهایفر  ن یآخر  خواستندیمانند 

شرور  شان را بشنوند که توسط آن موجودات  دوستان  ایمرگ  

جشدی م  دیتول آن  با  آنها  فر  غ ی.  مداوم    ادهایو  صورت  به 
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به سمت سدخشم را  از    رقابلیغ   ی شان  آب که    جنسنفوذ 

 .فرستادندیآنها و شکارشان بود م نیب

 [20:51 04.06.21] ,دولونیا

 55پ#

به آن سمت انداخت و آرزو کرد کاش آن کار   ینگاه   اطی احت  با

بود. بخش نکرده  پ  ی رو  مانندهیسا  وارِ یاز د  یرا  و   چیخودش 

درآورده بود...   های تاب خورده و خودش را به شکل صورت کا

خشک    ی ادیدرهم رفته و وحشت زده که در وسط فر  یصورت

 .فشرد اشنه یشده بود. تلوتلو خورد و ملکه نوزاد را به س

گفت:    را دندا و  شود  افتادنش  مانع  تا  گرفت  را  او  آرنج 

  ی خوب  زیچ  چیباشه خدمتکار کوچک. ه   ریمس  ی هات روچشم“

که دارن   یدونیم  یاونها وجود نداره مخصوصا وقت  ی در تماشا

بچه رو بده به من. “.  ستادیا  پایکرگ  ی جلو  ”.کننی تو رو نگاه م

  ” .ی دکر  لاون رو حم  یاستراحت  چیاز امروز صبح و بدون ه
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رو رنگش  زرد  کا  ی نگاه  در    ی های گروه  حرکت  حال  در 

به سمت محل اقامت شاهزاده    یشان افتاد که با خستگاطراف 

کاف“.  رفتندی م  شنیبر اندازه  دستان   یبه  از  که  هست  امن 

 ” .استفاده کنم ی اگه یکار د ی زنم برا   ریشمش

آورد و کودک  رونیاش بقنداق را از شانه  یبا خوشحال پایکرگ

موجود کوچک، بخت با    نیرا به دندارا داد. در مورد ا  دهیخواب

حاال ساکت بود   قرار،ی ب  شهیشده بود. آن کودکِ هم  اریآنها  

ن  ی دیتهد  ییگو بود و عدم  به    ازیکه در آن سمت رودخانه 

 به گردن انداخت  را. دندارا قنداق  کردی جلب توجه را حس م

 یِاش گذاشت. سه قمقمه پوستمقابل زره   یو کودک را به آرام

با  “داد.    پایبه دست کرگ  لیلکِتیت   کیک  ی ابز و تکه  ری پر از ش

پول به  برا  یتوجه  محموله    ی دار  م،یپرداخت کرد  نهایا  ی که 

مواظب باش   یکن ی که م  ی . هرکاریکنیرو حمل م  یپرارزش

 ” .ی زینر ای  ی اونها رو ننداز
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نم   دندارا و نکوس هر کدام  کردیاغراق  او  دو   ر،یشمش  کی. 

جواهرات تمام  و  به    یخنجر  را  داشتند  ا  ی کا  کی که   نی در 

 ،یوانیکه از روغن ح   کیو چهار تکه ک  ریسمت ابسو دادند تا ش

 وقت چ یه  پای. کرگرندیخشک درست شده بود، بگ   ی توت و ماه

آن  لیلکتیت کودک  که  بود  خوشحال  اما  نداشت  را    دوست 

 .داشتینگه م ری از حد او را س شیب یدوست داشت و کم

 [20:51 04.06.21] ,دولونیا

 55پ#

کرد.    دندارا مطمئن  اسلحه “را  ارزش  نباش.  و نگران  ها 

م رو  تو  مدونمیجواهرات  آرزو  فقط  هم    کنمی.  من  کاش 

کنم.  تونستمیم ه  ”کمک  ارزش  زی چ  چیاو  همراهش   یبا 

اش را  شال رنگ و رو رفته   ینداشت تا آن را معامله کند و وقت

 .سرش را با انزجار تکان داده بود ی کرد، آن کا شنهادیپ
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 ییدارا  ن یبه اون، گرانبهاتر  تی . وفاداریپرستار اون هست  تو“

فلز و چ اما    نیگزیقشنگ قابل جا  ی زهایتوئه.  کردن هستن 

کن  ای  ی فادار   میتونینم مبادله  رو  جامیشرافت  اونها   ن یگزی. 

کم  ی حالت جد  ”. شنی نم  ی زیچ دندارا،  نرم شد.    یصورت 

ن بچه یا  ی و وسوسه شد  یکه نگران خواهرت هست  دونمیم“

 ”.ی و دنبال اون بگرد  یرو رها کن

ر  بسته شد. حاال چهار روز بود که در حال سف   پای کرگ  ی گلو  راه

جمع اکثر  بودند.  آبسو  کناره  گاال   تخت یپا  تیدر  حمله  در 

کا  دهیبلع هنوز  اما  بودند  به   ی ار یبس  ی های شده  که  بودند 

بودند. دندارا قولش به او را   دهیآن رس   گریرودخانه و سمت د

م آتاالن  دنبال  به  روز  هر  و  داشته  تنها  ی نگه  بار  هر  و  رفت 

وجود امروز، نکوس داوطلب شده بود تا در    نیبرگشته بود. با ا

 .به دنبال او بگردد  تیجمع

شامل چند تکه کوچک   ی صبح بعد از صبحانه مختصر  امروز

کرده بود تا اول به  و آب رودخانه، نکوس آنها را ترک    لیلکتیت
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شکار  هر  بق  ی دنبال  توسط  هنوز  که    ده ید  های کا  هیبگردد 

دعا کرد    پا ینشده بود و بعد از آن به دنبال آتاالن برود. کرگ

و در حال    هاین یالدکند. برادرش را در حمله ب  دا ینکوس او را پ

از دست داده بود، بعد مادرش را در    شن یخدمت به شاهزاده بر

برا م   یدفاع  وارهید و  به کا   ی قابل گاال  در حال   ی های کمک 

اش  خانواده  ی هامانده یفرار از دست داده بود. او و آتاالن تنها باق

م باشرافت  و  وفادار  را  خودش  برا   دانستی بودند.    ی اما 

وحشت  هم  پ  زدهخواهرش  کرد:   ش یبود.  زمزمه  خودش 

 ” .کن  داینکوس لطفا آتاالن رو پ“

کوس ناگهان پشت سرش ظاهر که او را احضار کرده، ن  ییگو

همراهش نبود اما لبش پاره شده و بند انگشتانش    یشد و آتاالن

کرگ  یخون دل  ر  پای بودند.  اتفاقختیفرو  خواهرش.   ی برا  ی. 

 !خواهرش افتاده بود

 [20:51 04.06.21] ,دولونیا

 56پ#
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نکوس   ”!ده؟ید  ب یآتاالن! اون آس“ نکوس چنگ زد:    ی بازو  به

دور کرد    تیسرش را به نشانه مخالفت تکان داد، او را از جمع

جا به  کس  ییو  که  سنگ   شانیصدا   یبرد  نشنود.  نگاه    ینیرا 

 .کردی صدها چشم را پشت سرش حس م

 ”برات افتاده؟  یچه اتفاق “دنبالشان آمد:   دندارا

چ  پایکرگ  ی سرتاپا   نکوس دنبال  انگار  کرد  نگاه   ی زی را 

شده بود، به خودش    جیکار او گ  نیکه از ا  پای . کرگگشتیم

 ” شده؟ یچ“انداخت و گفت:  ینگاه

توجهش را    ند،یبب  توانستیکه او نم  ی زیاز چ  یراض  نکوس،

  پای کرگ “کرد.    کی به سمت دندارا برگرداند و چشمانش را بار

ن  دهینپوش  ی زیچ  چیه با  ازیکه  تو  اما  باشه    دیبه درآوردنش 

هرچمدال  و  م  ی اگه ید  زی هات  نشون  گارد   دهیکه  جزو 

 ” .ی اریرو درب ی هست یسلطنت
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که مشخص   نشیآست  ی رو  ی هافورا اطاعت کرد، نشان   دندارا

نگهبانان سلطنت  ی کیاو    کردیم به    یاز  و  کرد  را جدا  است 

 ی واش گذاشت، جلدست نکوس داد. نکوس آنها را درون زره 

زره دندارا بود را چنگ زده و لبه   ری که ز  یراهنیاو زانو زد و پ 

 .بود را جدا کرد یآن که به رنگ سرخاب

 ” د؟یکنی کار م یچ  دیدار“با تعجب به آنها نگاه کرد:  پایکرگ

را بلند کرد.   اشده ید  ب یاز دستان آس  یکیو    ستادیا  نکوس

. به نظر دنبال خواهرت بودم، مورد حمله قرار گرفتم  یوقت“

من رو به خاطر گاال مجازات    خوانی گروه م  نیچند  رسهیم

کرد.    یرنگ را مخف  ینشان دندارا و تکه پارچه سرخاب  ”کنن.

را نداشت    یخودش پاره شده بود و آن قسمت رنگ  راهنیلبه پ 

آن بود، پاره شده    ی که نشانش رو  نشی از آست  یو آن قسمت

 .بود

اصال    ؟یکنیکار رو م  نیچرا ا“ خشکش زبان زد:    ی هالب  به

 ” .ستین یمنطق
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 [20:51 04.06.21] ,دولونیا

 57پ#

از رو  نگاه تار  پایشانه کرگ   ی دندارا  در حال جوش و    یکیبه 

افتاد:   رودخانه  سمت  آن  منطق“خروشِ  اهی چرا  مردم    نهای. 

تا اون رو به   گردنیم  یدنبال کسهستن که    ی ازده وحشت 

کش  رنج  خانه   دنیخاطر  دادن  دست  از  کسانو  و  که   یها 

دوستشون داشتن، سرزنش کنن. گاال ابتدا از قصر پخش شد. 

 ” .اطالع دادن دنیکه ند ی و به افراد  دنیرو د  نیا هایلیخ

از    ی گریبعد تکه د  ”.رنی انتقام بگ  خوانیاونها م“گفت:    نکوس

  یابه رنگ قهوه   ی ابار تکه پارچه   ن یجدا کرد که ا  راهنشیپ

 .کمرنگ بود و از آن استفاده کرد تا دستش را پانسمان کند

کمر کودک را نوازش کرد و سرش را به نشانه مخالفت    دندارا

و گناهکاران مردن و دور از    خوانی اونها عدالت م“تکان داد:  

 ” .بچه و ما  نی دسترسشون هستن. به جز ا
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! م ینکرد  ی کار  چی ما ه “گرفت:    یبه خودش حالت تدافع   اپ یکرگ

بچه   هیفقط    نیمادر من به خاطر اون مردم جانش رو داد! و ا 

 ” .آزارهیب

  اورد یب  نیی را پا  شی با تکان دستش اشاره کرد که صدا  نکوس

نداره. موجودات شرور اون سمت   یتی اهم“گفت:    متیو با مال

در مورد   ی دیترد  ی اومدن. فکر نکن کس  رونیرودخانه از قلعه ب

نوه اون    هیملکه داشته باشه. تو دا  ی فاجعه با کارها  نیارتباط ا

 ” .میگناهکار نموو همه  میکاخ ی ها. ما نگهبانیهست

 دی. بامیاالن بر  ن یهم  دیبا“صورت دندارا در هم رفت.    حالت

. م یباش  هیجلوتر از بق  دیاما با  می در امتداد رودخانه حرکت کن 

 ” .مینوعان خودمون هم در خطراالن به اندازه گاال، از هم 

باعث شد   پایکرگ   ی هابه سمت گوش   عیسر  یانیجر و  رفت 

از   ی هاحرف  داشتند  انگار  شوند  منعکس  ذهنش  در  نکوس 

م  کی  انیم مآمدندیتونل  داشتند  آنها  بقو    رفتندی.    ه یاز 

. به گذاشتندیو خواهرش را پشت سر م  شدندیدور م  های کا
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 ن به خاندا   ی احساس وفادار  نیب  ”نه.“عقب رفت و گفت:    یآرام

دوانده بود و عشق    شهیدر وجودش ر  یکه از کودک  یسلطنت

 .کرده بود ری به خواهرش گ 

آرام  شیجلو  نکوس به  و  گرفت  به سمت خودش   ی را  را  او 

لب   چرخاند. صورت جذاب  نوع  اش،ی زخم  ی ها و  باعث    یبه 

بودند.    نیاو گرم و سنگ  ی هاشانه  ی آرامش او شد. دستانش رو

  ی خدمتکار سلطنت  کی که خواهرت جار نزنه که تو    یتا وقت“

امن  ش یپ   ،یهست ا  ی شتری ب  ت یاونها  تا  ما   نکهیداره  همراه 

همه    پای کرگ“پوست او را خراش دادند.    شیهاچنگال   ”.باشه

 م ی دار  ازی. فقط ما سه نفر نمیریمقصد م   کیبه سمت    م یما دار

سر عموش   می بر  ترعیکه  به  سالمت  و  سالم  رو  بچه  اون  و 

 ”.میبرسون

 [20:51 04.06.21] ,دولونیا

 58پ#
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خم شدند و چشمانش را دستان او    ی نیسنگ  ری ز  ش یهاشانه

نکوس   ی هالب  میبا برخورد مال  ”.هیسخت  یلیکار خ  نیا“بست.  

 .باز شدند گرید کبار یچشمانش  اش،ی شانیبه پ

آرام  نکوس واقعا   نطورهیهم“گفت:    یبه  کوچولو.  خدمتکار 

 ” .سخته

آتاالن    دیکه گفت  ادمهیهنوز قول شماها رو  “را تکان داد:    سرش

 ” .دیرسونیو ما رو به هم م د یکنی م دایرو پ 

  م یو به اون قول عمل خواه“سرش را کج کرد و گفت:    دندارا 

آبسو از    ی هاو خم  چ یپ“بعد به سمت نکوس برگشت.    ”کرد.

م  دور  قلمرو  شهیساگارا  سمت  به  م  ی و  اما   رهی بالوات 

  ک ی شانسم رو در    دمیم  حی. ترجمیبه عقب برگرد  میتونیم

در   نکه یامتحان کنم تا ا یاجمان انسانو با مه تر ی طوالن ریمس

به عنوان غذا  ی فضا   چ یکه ه   یدر حال  فتمیب  ریگاال گ  ی باز 

 ” .ستیپناه بردن بهش در دسترس ن ی برا ی ارودخانه 
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 هال ی لکتیبه بسته ت  ”م؟یکنیغذا چه کار م  ی برا“گفت:    پایکرگ

و مقدار   ستنین  ادیز  یلیخ نهایا“ در دستش ضربه زد و گفت: 

و به کودک که در آرامش در   ” .میدار  ازیبچه ن  ی برا  ی شتریب

 .قنداق درون گردن دندارا خواب بود، اشاره کرد

 م ی و اگه مجبور بش  میریگیم  یاز رودخانه ماه “گفت:    نکوس

  پا یکرگ  ی در برابر مخالفت بدون صدا  ”.میکنیم  ی از مزارع دزد

گاال در پشت   م،ی کار رو نکن  نیاگه ما ا“و گفت:    دیکش   یآه

 ی زی حاال از هرچ  ن یکار رو خواهد کرد. جنگل هم  نیسر ما ا

 میشیم  لیتبد  لخبه م  میشده. ما دار  یکه بشه شکار کرد خال

از مردم    یبه بعض  میتونیحداقل م  م یحرکت کن  عیو اگه سر

 ” .میشدن گاال هشدار بد ک یدر مورد نزد

 [20:51 04.06.21] ,دولونیا

 59پ#
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حاال   نیپس هم“ اش سفت کرد.  شانه   ی گره قنداق را رو  دندارا

. در فواصل کوتاه  میری . تمام شب و روز رو راه ممیافتی راه م

م  میخوابیم راه  در شب  دوباره  اندازه میریو  به  . سرعتمون 

تر از  آهسته   یل ید نفر خاما ص  میکه اسب داشت  ستین  یوقت

خودمون    نیکوتاه ب  یدر مدت  میتونی. مکننیسه نفر حرکت م

 ” .میکن  جادیا  یفاصله مناسب خوان،یکه انتقام م ییهای و کا

اندازه طال کم اسب“گفت:    نکوس به  االن ده    اب یها  و  شدن 

 ی ادیاز اونها تالش ز  یکی  دنیدارن. دزد   ی شتریبرابر ارزش ب

انگشتان   انی را گرفت و انگشتانش را م  پای دست کرگ  ”.خوادیم

برد. کرگ  فرو  اطم  پایاو  تماس  ن  نانیاز آن  گرفت.   روی بخش 

 ”؟ی اآماده “

 ن یدر ب  ییپشت سرش انداخت. جا  ی های نگاه را به کا  نیآخر

  دای پ  یموقت  یت ی خواهرش پناهگاه و هرچند امن  ت،یآن جمع

 دنیدعا کرد: دوباره د  ی ادیز  ی زها ی چ  ی برا  پای کرده بود. کرگ

  ش ینوزاد به عمو ی ملکه کا لینکوس، تحو ی برا  یآتاالن، اسب
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راه و  ساگارا  هم  ی برا  یدر  به  گاال  مکان   انبرگرداندن 

 .دندینامی که از آنجا آمده و آن را خانه م ی آوروحشت 

منتظر    ی دندارا  ی دست نکوس را فشرد و سرش را برا  ی آرام  به

 ” .اممن آماده “تکان داد: 

 فصل سوم  انیپا

 [20:51 04.06.21] ,دولونیا

 60پ#

 چهارم  فصل

که   یو خبر وحشتناک  یسیهراد  رسانام یپ  دنی روز از رس  سه

و   بود  آورده  زمان  کیهمراهش  از  هراد  یهفته    س ی که خود 

از   یکیکنار مزومنس در  کویلدی. اگذشتیسقوط کرده بود م

ا  ی غذا  ی انبارها به   ستاد یساگارا  نفسش  حال  همان  در  و 

از دهانش ب را محکم   اشیآمد. شال پشم  رونی صورت بخار 

  گر یکدی  ی که رو  یحبوبات  ی هاسهیو به ک  دیچی خودش پ   ورد
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نگاه کرد. محصوالت امسال خوب   دندیرسیبودند و تا سقف م

ا به  با توجه  و    دهیگرسنه، ترس  ت یاز جمع  یمین  نکهیبودند. 

در حال آمدن به ساگارا بوده و هر لحظه   سی هراد  خانمانیب

ممکن بود به آنجا برسند و در همان حال زمستان و گاال به 

 .بود یبودن محصوالت موضوع خوب ادیدنبال آنها بودند، ز

بودند از   یمتفاوت  طیاگر در شرا  ”انبارها هم پر هستن؟  هیبق“

  ی . اگر به زودشدی خوشحال م  دیدی بلش مکه مقا  یمحصول

انبارها پر از محصول    شدند،یشهر نم  کیمجبور به غذا دادن  

 .ماندندیم

کرد و چنگالش   یکه همراهش بود را بررس  ی کاغذ   مزومنس

 ای  کیپر هستن.    شترشونیب“.  دی عددها کش   ی رو   یرا به آرام

  ی پر هستن اما از اون کشاورزان  نجا یاونها به اندازه نصف ا  ی دوتا

ا سرعت  به  کرد  نجایکه  درخواست  کردن  ترک   م یرو 

ذخ  یمحصوالت ب  رهیکه  خودشون  همراه  رو  و   ارنیکردن 

 ” .آذوقه در راهه  یکم جهی تدرن
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از آرد   یدر انبار قدم زد و غبار شناور در هوا که ناش  کویلدیا

کنار  غالت بود و در نور مشعل مشخص بود را با تکان دستش  

رو    هاسه یتمام ک  دی. بامیرو شروع کن  ی بندره یفورا ج   دیبا“زد.  

چند    ی غذا  ی حدودا برا   سهیهر ک  م یو محاسبه کن  میوزن کن 

 ” .هینفر کاف

. صورت وحشت  دیمزومنس گرد شد و درخش  یصدف چشمان

قابل    ریمنتظر اعتراض غ   کویلدیبود. ا  کویلدیافکار ا  هیزده او شب

وقت و  ماند  او  پ  ی ز یچ  یاجتناب  شد.  متعجب   شکار ینگفت 

اش کنار زد، سرش را به نشانه  را از چهره   رتیکرد و ح   یتالش

و    دییتا داد  د  ی رو   ی گرید  ی هاادداشت یتکان   رون کاغذ 

 .دستش اضافه کرد

 ” .کنمیها کمک مدر مورد حساب و کتاب “گفت:  کویلدیا

.  ستیکار ن  نیالزم به ا  حضرتی علا“.  ستادیاو از حرکت ا  پرقلم

 ” .دفترداره هیکار  نیا
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 [20:52 04.06.21] ,دولونیا

 61پ#

کتاب  نیچن“ و  دفتردار    کیو    هیمهم  فه یوظ  یحساب  ارتش 

. ما کشهیها طول مو تموم شدنش هفته   ازهیانجامش ن  ی برا

که در حال حاضر    ی . هرکسمیبه اندازه چند هفته زمان ندار

تکان   ”کار مشغول بشه از جمله من.  نیبه ا  د ینداره با  ی کار

موش ناپد  یدم  از  گون  دیقبل  پشت  در   هتوج  ها،یشدنش 

کرد.    کویلدیا جلب  موش   خوامی م  نطوریهم“ را   رها،یگتمام 

ها که با موش  میمحصول ندار   ی انبارها رو جستجو کنن. انقدر 

 ” .میبه اشتراکشون بذار

گلو  مزومنس کردن،  صحبت  از  کرد.   ش یقبل  صاف  را 

عال   حضرت،ی اعل“ از    جنابیممکنه  شما  رفتن  باال  مورد  در 

 ” .غالت و شمارش اونها اعتراض کنن ی هاسه یک
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بود، ممکن بود با مزومنس    ی گریشوهرش طور د  تیشخص   اگر

بود.    نیببه اندازه خودش واقع  شنیبر  نحالیموافق باشد. با ا 

که مشغول   یداشته باشن. وقت  یاعتراض  جنابی شک دارم عال“

 یی هازاده صحبت کردن با اشراف   ایشکار گاال    ی گشت زدن برا

رس ساگارا  از  هم    دنیکه  خودش  احتماال  مورد    درنباشه، 

را بلند نگفت اما برنامه   ی حرف بعد  ”.کنهی ها کمک مشمارش 

تمام در حال کار    یافراد با خستگ  هیکه بق  ینداشت در حال 

اشراف  به  بودند،  خزاده کردن  با  دهد  اجازه  لم   ال یها  راحت 

نازپرورده بودن آن هم به خاطر جا و   گاهیبدهند. حاال وقت 

خانوادگ ب  ی مقام  گاال  عاد  ها زاده ف رااش  نی نبود.  مردم   ی و 

آنها   ن یهم ب  کوی لدی. انطوریهم هم  ی قائل نبودند. قحط  یتفاوت

 .گذاشتینم یتفاوت

 م یکار و تقس  ی رو ین  جادیا  ی خود برا  ی و مزومنس استراتژ  او

از درها    یکی  یکردند و فقط وقت   ی زیرآنها را برنامه   نیانبارها ب

.  ستادیدر ا  ی باز شد، کارشان را متوقف کردند. آنهوست جلو
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و شلوار گشاد بود   راهنی به تن داشت که شامل پ  نیلباس تمر

 ی رو  یداشت. زره  یمحافظ  ی هاه یال  شیها و زانوهاکه در آرنج 

 ی ابه همراه بسته   ی گریمشابه د  ی هاو لباس   دهی پوش  راهنشیپ

 .مختلف در دستانش بود ی ها چوب به طول

 ”؟ی اآماده حضرتی اعل“

گرفته باشه. آنهوست ما   تیشوخ  دیبا“گفت:    ی به تند  کویلدیا

 ” .میکردن ندار نیتمر ی برا یوقت

 [20:52 04.06.21] ,دولونیا

 62پ#

با آنهوست   کویلدیا  شن،یو بعد از آزاد شدن بر  شی سال پ   ک ی  از

مهارت   کردی م  نیتمر به    ی اهیپا  ی هاو  جوان    ی کا  کی که 

  گری کدی. هر هفته، سه بار با  گرفتی م  ادیرا    شدی آموخته م

اکردندیم  نیتمر قدرت    ییادعا  چی ه  کویلدی.  مورد  در 

  ک ی د با  یکه با  یفقدان آن نداشت مخصوصا وقت  ای  اشینظام
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بود.    یچیکار بهتر از ه   نیاما انجام ا  شدیروبرو م  ی کا  بیرق

 ی رو   ی بار  برد،یبه سر م   یشانی که در اضطراب و پر  ی دختر

 گر ید  گرفتیم  اد ی  یدوش محافظانش بود و اگر دفاع شخص

 .نبود  نطوریا

.  ستادیا  شیمحکم سر جا  کویلد یدر مقابل اعتراض ا  آنهوست

 ” .وقت هست  شهیهم نی تمر ی بانو برا“

 ” االن؟“

 ”.االن  مخصوصا“

و کاغذ را به مزومنس برگرداند   رفتی سرنوشتش را پذ  کویلدیا

داد:   قول  م  یلیخ“و  ملحق  بهت  دوباره  کنار   ”.شمیزود  از 

رد شده   وانیآنهوست گذشت. او دنبالش آمد و همراه هم از ا

باز جمع    ی ها در فضاها و ارابه و به سمت قصر رفتند. مردم، دام

  ها ی حاال کا  کاهرکا،شده بودند. برخالف جشن روشن از آتش  

رس  مضطرب با  و  احتمال   دن یبودند  سقوط  و  گاال   یخبر 
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 با یتقر  کویلدیو نوش را فراموش کرده بودند. ا  ش ی ع  س،ی هراد

 یراض   دادندی انجام م  د یکه با  ییو کارها  ی در مورد آماده ساز

زم ترس،  و دستان در ذهن   ی زی حاصلخ  ی هان یبود چون  ها 

 .کردیم  دایبدون کار پ 

  گهی دوازده انبار غذا و چهار انبار غله د“آنهوست اخم کرد.    به

  دا یبه پ   ستین  ی ازیکنم و ن  شونیدارم که با مزومنس بازرس 

اتاق  و    کی  ی برا  یاضاف  ی هاکردن  شهردار  دو  فرماندار، 

 ی هاشون اشاره کنم. تو در حال گشت زدن و هماهنگخانواده

به من که چطور   ش. آموزیهست  هابانده یو د  ها رسانام ی کار پ

که    هیاز شماها رو بزنم، کار  یک یچوب    کهیت  ه یبا    تیبا موفق

 ”.می مون براش وقت ندارکدوم  چیه

وقت“نشد.    م یتسل  آنهوست   ن یکه در ساگارا هستم، تمر  ی تا 

 ” .نباشه ی ا. بهانهمیکنیم

 ی کامال منطق  یل یبلکه دال  ستنی اونها بهانه ن“:  دی آه کش  کویلدیا

 ” .شتر یساعت نه ب میهستن. باشه. فقط ن
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 [20:52 04.06.21] ,دولونیا

 63پ#

از هم باز شد و آنها به داخل   یآنهوست با لبخند کوچک  ی هالب

که در طبقه   یلیاز وسا  یخانه و به سمت اتاق کوچک و خال

که   ی و شلوار  راهنیا پ را ب  شیها لباس   کویلدیسوم بود رفتند. ا

 .محافظ را بست  ی هاه یآنهوست به دستش داد عوض کرد و ال

خودش و بعد به آنهوست نگاه کرده و اخم کرد. مهم نبود   به

آنها در    دنیبه د  وقتچیها را بپوشد چون هلباس  نیچند بار ا

و کُند    بیبزرگ و بدترک  یپشتالک   هی. شبکردیتنش عادت نم

 ی بود که آن لباس مانند پوست دوم  اشی بکه متضاد مر  شدیم

م   ی رو چابک  نشستیبدنش  به  آن  در  حرکت   ی اه گرب  یو 

 .کردیم

داده بود را باز کرد و   ه یتک  واری که به د  یدسته چوب  آنهوست

تا ا  ی دو  به دست  را  هم   یکیداد.    کویلدیآنها  که  آنها  قد  از 
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تر  که کوتاه  یکیو آن    گفتندیم   لباتیبود و به آن س  کویلدیا

 ی خوای م“.  گفتندی م   کثیبود و به آن سد  ینصف اول  بایو تقر

 ”؟ یکن نیاول با کدومشون تمر

 شنیکردند، بر  شانینی تمر  ی هابار شروع به جلسه   نیاول   یوقت

همان    ایگاتکه    یرزم  ی هنرها کویلدیداوطلب شده بود تا به ا

ب  دنی جنگ را  چوب  ا  اموزد یبا  هم  آن  کویلدیاما  هم  هوست  و 

 .مخالفت کرده بودند

بود:    حیتوض  آنهوست ب“داده  آسون   شیتو  اون  به  حد  از 

 ” .ی ریگیم

که به من    ی اضربه  نیبا اول“هم با آنهوست موافق بود.    کویلدیا

 ”.یکنی آموزش رو متوقف م ،یبزن

تسل  شنیبر را    میبالفاصله  مخالفتش  اعتراض  با  و  بود  نشده 

بود.   کرده  از  “اعالم  ممکنه  بده،  آموزش  بهت  آنهوست  اگه 
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به خاطر قتل همسرم،    خوامی. نمی این  رونیجلسه اول زنده ب

 ” .بشم نمیمجبور به کشتن دخترعمه نازن

اطم  یعصبان  یسخنران   نیچند و  آنهوست  سمت   نانیاز 

ماندن  کوی لدیا  ی هادادن زنده  مورد  بردر  تا  بود   شن یش الزم 

خودش را به آنهوست واگذار کند.    ی گریقبول کرد نقش مرب

از هر جلسه   کوی لدیماه گذشته و اگرچه ا  نیاز آن موقع چند

 .بوداما هنوز نمرده    شدیبزرگ خارج م  ی چهار کبود  ای  کیبا  

 [20:52 04.06.21] ,دولونیا

 64پ#

را کنار گذاشت.    لباتیتر را در دست گرفت و سکوتاه  کثیسد

بهتر باعث م  ی با چوب کوتاه، شانس  اندازه آن   شدیداشت. 

تر باشد و همانطور که آنهوست در هر کنترل کردنش راحت 

م  یفرصت به دست  او    آوردیکه    ی مخف  کرد،یم   ی ادآوریبه 

 .تر بودکردن آن چوب کوتاه راحت 
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اول  یکیاز    قبل  آنهوست گفت:   شانیهاجلسه  نی از  او  به 

م  ییتوانا“ غافلگ  تونهیتو  کا  ی ریباعث  نه  نه    های بشه.  و 

باشانسان مسلح  تو  که  ندارن  انتظار  از    یبتون  نکهیا  ا ی  یها 

امکان    نیگاتکه بهت ا  یگرفتن هنر رزم  ادی.  یخودت دفاع کن

 ینتا بتو  یکناز خودت محافظت    یکه به اندازه کاف  دهی رو م

پ فرار  میکن  دای فرصت  مخف  کثیسد  یتونی.  و   یکن  یرو 

  ی به دشمنانت دسترس  ی از فاصله دورتر  شهیباعث م   لباتیس

باش به جا   زیهمه چ  یتونی. و میداشته  تکه چوب   هی  ی رو 

 .بدون افتخار اما موثر بود یدنی روش جنگ  ”.یاستفاده کن

دور از آنهوست و به   ی ادر فاصله کویلدیزن شروع کرده و ا دو

ن بود،    ی ادهی خممه یحالت  داده  آموزش  او  به  آنهوست  که 

در  ستادیا آنها  کردند.   ی اره ی دا  ری مس  کی.  حرکت  به  شروع 

با بدن  ا  یآنهوست  او را دنبال    کو یلدینرم حرکت کرده و  هم 

 .کردیم
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 ی حمله کرد و چوبش را تکان داد که آنهوست به راحت  کویلدیا

 کو یلدیبه سمت هم حمله کردند. ا  گر ی بار د  نی دفاع کرد. چند

م آنهوست    کردیحمله  چوبش    ا یو  آرنج   ا یبا   ش،یهابا 

م  ی هاضربه دفع  را  حالکردیاو  در  چند  ی.  آنهوست   نیکه 

او موفق   بود،زده    کویلدیها، پاها و کمر اضربه دردناک به دست

حت حر  ک ی  ینشد  به  ن  فشی ضربه  از  بعد  ساعت،   میبزند. 

از    کردینفسش بند آمد، بدنش درد م  اتاق سرد،  با وجود  و 

خوب    یلیبود. چوبش را به آنهوست که او هم خ  سی عرق خ

رو  میتسل  د،ی رسیبه نظر نم را   ی کرد. خم شده و دستانش 

 .زد یگذاشته بود و نفس نفس م شی هاران

 ” .حواست پرته “شد و اخم کرد:  رهیخ کویلدیبه ا آنهوست

فکر   ی نجوریواقعا ا“گفت:    شیهانفس نفس زدن   نیب  وکیلدیا

 ”؟یکنیم

نمیکن  نیتمر  شتریب  دیبا“ کاف  می.  زمان  اصال   ی ایساعت 

 ” .ستین
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 [20:52 04.06.21] ,دولونیا

 65پ#

لباس   کویلدیا سمت  به  لنگان  شده  ی هالنگ  و  تا  رفت  اش 

 ی دستانش را باز کرد و با هر حرکت اخم  ی محافظ رو  ی هاهیال

از   شتر ی ب  هامی روزانه کبود  هیبه دست آوردن سهم  ی برا“کرد.  

 ” .بود یحد کاف

 یلباس  یلیمیاز عرقش را درآورد و با ب  سیخ   نیتمر  لباس

پوش را  داشت  تن  به  قبال  غبار  دیکه  و  گرد  از  پوستش   .

به    دیحمام داشت. حمام کردن با  کی  ی و آرزوچسبناک بود  

جلسه  م  شی هااندازه  منتظر  مزومنس  باماندی با  اول  از    دی. 

 .گرفتیم یآنهوست اطالعات 

 ”؟یدونیمادرت و شاه جدور م  نهی شیدر مورد پ چقدر“

 شتریب“ها را به هم بست.  باال انداخت و چوب  ی اشانه  آنهوست

 اد یرو به    چکدومشونیه  تونمیکه بخوام و نم  ی زیاز اون چ
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ا  ”.ارمیب به  و  آورد  باال  را  سرش  زد.   ی لبخند  کو یلدیبعد 

وقت  حضرت،ی اعل“ و  هستم  حرامزاده  ماحرامزاده   یمن   ه ی ها 

افتخار اون   ردهستن، به اونها در مو یشرم و ننگ اصل و نسب

 ” .شهیآموزش داده نم ی زینسل چ

لرز  کویلدیا خودش  سرنوشت  دیبه  و    کی.  حرامزاده، سخت 

که آنها در آن متولد شده    یبه فرهنگ   یناعادالنه بود و ربط

 ”.آنهوست، متاسفم“بودند نداشت. 

. به خاطر  یمتاسف باش  ست یالزم ن“شانه باال انداخت:    آنهوست

 تونهیکه م  هیفرد  شنی. بردمینکش  یخوابیموضوع اصال ب  نیا

ا از  قبل  اون  بده.  جواب  سوالت    ره یبگ  ادیخوندن    نکهیبه 

 ی ها ها و لباس چوب  ”جدور رو از حفظ بگه.  نهی ش یپ  تونستیم

بلند به سمت   ییهارا در دست گرفت و با قدم  کویلدیا  نیتمر

رفت.   مرهم “ در  اون  از  استفاده    یهنوز  فرستادم  برات  که 

 ”؟یکنیم

 ” .دهیگند م ی بو اما آره “
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او از خود نشان نداد.   تیدر مورد شکا  ی ای همدرد  چگونهیه

ب  باز و به  را  ا  رونیدر  اشاره کرد که    کو یلدینگاه کرد بعد به 

  شن یو به بر  ریدماغت رو بگ   ی فقط جلو “خارج شود.    تواندیم

فردا با    ،یکار رو بکنه. اگه از اون استفاده نکن  ن یهم بگو هم

 ”.ی ایم رونیبدن درد از تخت ب

 [20:52 04.06.21] ,دولونیا

 66پ#

به سمت اتاقش رفت تا   کویلدیها از هم جدا شدند و ا پله   کنار

ن و صابو  ی ابار سوم عوض کند و با قطعه  ی را برا  شیهالباس 

او پر کرده بود خودش را    ی برا  کویلدیاز آب سرد که ا  یتشت

آنقدر محکم به    شیهاکه کارش تمام شد، دندان  ی. وقتدیبشو

م دستان  خوردند یهم  و  گرفت  درد  فکش  سرما    شکه  از 

لباسش را بسته بود  ی از بندها یمیشده بودند. تازه ن حسیب

 .او ببندد ی را برا هیبرگشت تا بق وینهیکه س
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  یی هاپله   نییدر پا  اش،ی و گرم شده در شال بزرگ پشم  زیتم

مزومنس  “.  دیمزومنس را د  شد،یم  یمنته  یکه به تاالر اصل 

 ” هست؟   ی خانواده سلطنت  نهیش یدر کتابخانه ساگارا سوابق و پ 

 ” .حضرت یاعل بله“

  ی هاباشکوه با پنجره   ی سمت کتابخانه بزرگ رفتند که اتاق  به

  ن یو از کف زم  شدندی بلند بود که به سمت باغ پرتقال باز م

قفسه سقف،  و   ییهاتا  طومارها  از  پر  که  داشتند  وجود 

گرانبها بودند که  یارزشمند بودند. دانش و اطالعات  ی هاکتاب 

ه   هیشب  کویلدیا در  را  ند  رد  ی اکتابخانه   چیآن  بود.   دهیگور 

سلطنت  یحت قابل    یکتابخانه  آن  با  هم  و   سهیمقاگور  نبود 

 ی به جا  یگنج  نیدر تعجب بود که چرا چن  شه یهم  کویلدیا

در ساگارا مانده   ،یبه عنوان دربار سلطنت  سیانتقال به هراد

ما ا  یخوشبخت  هیبود.  که  بود    نیبود  نگرفته  صورت  انتقال 

 .ن رفته بودندیوگرنه تمام آنها تا االن از ب
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ها باال  ها قدم زد و از نردبان قفسه  نیب  قهیمزومنس چند دق

 ی . وقتاوردیب نیی از غبار را پا دهیدو طومار پوش ای کیرفت تا 

م  ییزهایچ توده  خواستیکه  برداشت،  کتاب   ی ارا  و  از  ها 

موجود در اتاق را پر   ی زهایاز م  یکی  ی رو  یپوست   ی کاغذها

ا بودند.  با  نیاول  کویلدیکرده  را  از سنگ   زطومار  و   ی هاکرد 

داشتن آن استفاده  باز نگه  ی بودند برا ز یم ی که رو ی اودخانه ر

ن“کرد.   کمکت  به  ترجمه  زبان   ازیدر  از  من  دانش  دارم. 

 ن یاز ا  یبعض  کنمی مناسبه اما فکر م  بایتقر  های کا  ی نوشتار

 ” .باشن یمیها به زبان قدنوشته

کردند    ییرا صرف مرور طومارها  ی ساعت بعد  ک ی  شکاریو پ  او

کرده بود. همانطور که مزومنس آنها   دایاو پ  ی که مزومنس برا 

و تمام   داشتیبرم   ییهاادداشتی  کویلدیا  کرد،یرا ترجمه م

 نوشت،ی کاغذ م  ی اطالعات را رو  یتا وقت  کردی تالشش را م

کارشان   ی. وقترد یدستانش را بگ   شی لرزش در حال افزا  ی جلو

 کویلدیدورشان را گره زدند، ا  تمام شد و طومارها را لوله کرده و
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کرد.   تشکر  او  ا“از  فعال  بخوام   نجایطومارها  ممکنه  بمونن. 

.  یهمراه من بمون  ستین  ی ازی بندازم. ن  یدوباره بهشون نگاه

با  ییانبارها زود   یلی. خمیکن  یدگیبهشون رس  دیهستن که 

 ”.شمی بهت ملحق م

 [20:52 04.06.21] ,دولونیا

 67پ#

کتابخانه   می تعظ  مزومنس در  را  او  و  تنها   ی کرد  ساکت، 

و به انعکاس چهره    دند یلرزیم  یکیها در تارگذاشت. نور شمع

 .نگاه کرد هاشه یدر ش اشی و انسان دهی رنگ پر ،ی جد

اش رفت. آنها  لوله شده  ی و طومارها  هاادداشت یسراغ    کویلدیا

بر شک    ی دییرا آشکار نکردند و فقط تا  ی زیانگشگفت   زیچچ یه

ا ترس  توض  کویلدیو  م  شنیبر  حاتی از  که   گفت یبودند 

تاج و تخت منع   ی برا  ینیآنهوست حرامزاده بوده و از جانش

 .د یکش یدستانش گذاشت و آه ی شده بود. سرش را رو
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بچه  اگر و  برادر  و  بر  شنیبر  ی هاپدر  پس  بودند،   شن یمرده 

بود. اگر او   ییو محق فرمانروا   ماندهیکاسکم باق  نیواقعا آخر

د خانواده  به  تخت  و  تاج  صفحهدی رسیم  ی گرینبود،  از    ی ا. 

ها  انسان  هیشب  های را آورد و آن را خواند. اگر کا  هاادداشت ی

م  ییزهایبودند که طبق چ اقامت  در  هراد  وقتشکه    س ی در 

خ  دهید از  شب  یلیبود،  خانواده  هیجهات  بودند،   ی هاهم 

جمع شوند   یداشتند در دربار سلطنت  لیتما  لی زاده اصاشراف 

 گر یکدی هیبگذارند و عل ریتاث گرانیتا طرفدار جمع کنند، بر د

هم هم  جدور  بکشند.  ترج   نی نقشه  را  بود.    حیراه  داده 

عات  مراقب آنها باشند و هرگونه اطال  توانستندی جاسوسانش م

 .را گزارش دهند  ی زیآمد یتهد ای دیمف

اشراف در شهر  جمع بود    ی شدن  نابود شده  توسط گاال  که 

که   ییهاآنها شده باشد. تمام خانواده  یممکن بود باعث تباه

کاخ   کیبه نسل کاسکم مرتبط بودند در امالک نزد  مایمستق

از آنها جان سالم به در    ی. اگر کسانکردندیم  ی زندگ  یسلطنت
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به سمت ساگارا   آمدن  باشند، حتما در حال  و    هستند برده 

خودشان را به    دن،ی را هدر نخواهند داد تا پس از رس  ی الحظه 

 .کنند  یمعرف شنیبر

که ممکن بود بعد از سقوط   ییها و آنهاخانواده  یاسام  ستون

دنبال  داشته باشند را    ییفرمانروا  ی کامل خاندان کاسکم، ادعا

ج  پتوم  هوتمیکرد.  قدرتمندتر  ی،  از  تا  سه   . سرامس    ن ی، 

م خاندان که  نزد  ی ادعا   توانستندیها  را    کی ارتباط  جدور  با 

ه  اگر  باشند.  ا  یکس  چیداشته  نمانده    هاه خانواد   نیاز  زنده 

 یی هازاده خواهد بود و آنها اشراف   ترف یضع  هیبق  ی باشد، ادعا

مقام که    ترنییپا   ییهابا  هرادبودند  از    ی زندگ   سیدورتر 

 .از آنها در خود ساگارا بودند یبعض یو حت  کردندیم

 [20:52 04.06.21] ,دولونیا

 68پ#
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به هم    ست،یخاندان سِنِمست  در ل  دنیبعد از د  کویلدیا  شکم

بزرگ   نیچن  یخاندان  توانستیفاجعه م   کیخورده بود. فقط  

را نداشته    سیهراد-بر باست  ییفرمانروا  ی ببرد تا ادعا  نیرا از ب

خاندان سنمست از قبل   سهیباشد. حمله گاال، فاجعه بود. رئ

سه دختر مجردش در    و فرستاده بود که او، پسر متاهل    یامیپ

جستجو در  و  ساگارا  سمت  به  سفر  بودند.   ی حال  پناهگاه 

به ارث بردن مقام او.   ی برابا وارث مرد و زن    یاحتمال   ی املکه

خون رابطه  چه  که  نبود  متحد   ی ایمهم  چون  باشند  داشته 

هر    ی تاج و تخت برا  ی مانده، ادعا  یکاسکم باق  نیشدن با آخر

 .کردیم نی دارد را تضم یینروافرما ی که آرزو ی اخانواده

آرام  ینیسنگ  کویلدیا  ی هااستخوان  ی رو  ی دیناام به    ی کرد. 

بر “گفت:   بشنیاوه  شاهزاده  اون  به   لیتبد  ارزشی. 

 ی از طرف  ”شده.  سی هراد-در تمام باست  ی کا  نیتری خواستن

بود   یشده بود. او مانع  ارزشیاز حد ب   شیب  کوی لدیخود ا  گر،ید

 .شدینابود م دیبا ای شدیاز سر راه برداشته م  دیبا ایکه 
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کرد، شمع  ش یهاادداشت ی جمع  از  را  و  کرده  خاموش  را  ها 

زنبور عسل پر از   ی کندو  هیرفت. عمارت شب  رونیب  کتابخانه 

طرف و آنطرف در حال    ن یجنب و جوش بود و خدمتکارها در ا

.  کردند ی شام آماده م  ی را برا  یرفت و آمد بودند و تاالر اصل

بودند تا   هشد  دهی جلو کش  هامکتیشده و ن  دهی چ   زهای تمام م

 ی که در آنجا اقامت داشتند را رو  همانان یاز م  ی شتری تعداد ب

 .خودشان جا بدهند

که داشت    دیاو را د  نکهینشد تا ا  شنیبر  دنیمتوجه رس  کویدیا

قدم م  ییهابا  سمتش  به  نشان  آمدیبلند  صورتش  حالت   .

کوتاه    ییهامیاست و باعث شد مردم با تعظ   یکه عصبان   دادیم

ا  ییهاو نگاه  از سر راهش کنار بروند. به  اشاره    کویلدینگران 

اتاق مطالعه  تا دنبالش به سمت    یو خصوص  وچکک  ی اکرد 

با مشاوران و فرمانداران در آنجا صورت    ش یهابرود که مالقات 

 .گرفتیم

 [20:52 04.06.21] ,دولونیا
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 69پ#

تار  کویلدیا کامال  اتاق  و  بست  سرشان  پشت  را  شد.   کی در 

خوردن سفال به آهن به او اجازه داد تا متوجه شود که    ی صدا

م  شنیبر سمت  نزد  ی زیبه  و   ک یکه  رفته  بود  بسته  پنجره 

پر    یوانیبود، ل  ی که درون بطر   یسوزان  یدنیداشت از هر نوش

 .کردیم

م  یحت نمشمع  دانستی اگر  بودند،  کجا  را    توانستی ها  آنها 

و   د یلرز  یکیخاموش و سرد بود. در تار  نه،یروشن کند. شوم

 .در سکوت کنار در منتظر ماند

صدا  شنیبر گفت:    ییبا  عز“عذرخواهانه  رو   زم ی همسر  من 

ن جاش  سر  حواسم  پرده  ”.ستی ببخش.  کشبعد  را  و   دی ها 

سا  ییپرتوها کرد.  روشن  را  اتاق  ماه  نور  رو  ی هاه یاز    ی آنها 

پخش   نیزم  ی رو   ی گرید  ی هاه یکه سا  یافتاد در حال  وارید

 .دندیخز  زیم  ریها و زشدند و در گوشه
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 ی. نفسدیجام را نوش  ات یسرش را به عقب برد و محتو  شنیبر

را بلند    یکرد و دوباره جام را پر کرد. جام دوم  ی اسرفه   د،یکش

  وان یل  هی“کرد و به چشمان پر از سوال او نگاه کرد و گفت:  

 ”؟ی خوای شراب م

کرد    یرا به نشانه مخالفت تکان داد و عرض اتاق را ط  سرش

دستانش منقبض   ر یز  شنیبر  ی . عضالت بازو ستادیاو ا  ی و جلو

ز و  لباس   ی هاهی ال  ریبودند  پارچه  و  . دندیلرزیم  شیهاچرم 

 ”شن؟یشده بر یچ“

نوش  نیدوم را  پرت  دیجام  با حواس  را  آن  بعد    ز ی م  ی رو  یو 

مست کننده شرابِ آتش اژدها از آن جام بلند    ی انداخت. بو

از آن شراب   ی ادار شد اگرچه به اندازه خش   شنیبر  ی شد. صدا

شوند.    حسیو ب   جیمردم گ   شتریب  شدی بود که باعث م  دهینوش

  یوقت  تا  میجستجو کرد  لیاسکار  یآبسو رو در بخش جنوب“

گاال کنار رودخانه رو پر   ی های. قربانمیدیکه به خود شهر رس

بار انگشتانش   ن یا ”مونده. یکه از اونها باق ی زی کردن. البته چ
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  ن یاول“حلقه کرد و آن را باال آورد.    ی بطر  ییرا دور قسمت باال

 ک یاز بدن    یمیکرده بودن. ن  ری دو درخت گ   نی ب  هاموندهیباق

 ی که سوارش بود و هنوز رو  یکمتر از بدن کس   ی اسب و مقدار

 ” .اسب بود نیز

 [20:52 04.06.21] ,دولونیا

 70پ#

از او بخواهد که   خواستیو م د یبا دهان باز نفس کش کویلدیا

د کرد و را بلن  ی بطر   شنیشراب را با او به اشتراک بگذارد. بر

نوش  ی اجرعه  تصودیبزرگ  حرف   ی ری.  به    شنیبر  ی هاکه 

کار    یمطمئن“.  چدیذهنش آورد باعث شد شکمش به هم بپ

 ” گاال بوده؟

گذاشت.    نییرا پا  ی پشت دستش دهانش را پاک کرد و بطر  با

مطمئنم   ی ابه اندازه “باز و بسته شدند.    اشین یب  ی هاسوراخ

بگم کار اونها بوده.   تونمیم  نمیخودم گاال رو بب   نکهیکه بدون ا
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 دنیپوس ی بدتر از بو یلیکه خ دادنی اونها رو م ی ها بوجنازه 

 ” .و فساد جسدهاست

از سنش    رتریفام نور ماه، صورتش خسته و پنقره  یکیتار  در

به خاطر وحشت به   یبود که هم  و هم  بود  بود که شاهدش 

اجتناب   ی زیخاطر چ  به طور  که  آن   ی ریناپذبود  با  بود  قرار 

انگشتان او فرو کرد و او    نیانگشتانش را ب  کویلد یمواجه شود. ا

سمت   به  صندل  یک یرا  بر  ها ی از  رو  شخود  شن یبرد.    ی را 

و  د ی کش نییرا هم همراه خودش پا کویلدیانداخت و ا یصندل

 .نشاند ش یپاها ی رو

متاسفم که اون “او گذاشت:    ی هاشانه   ی دستانش را رو  کویلدیا

 ” .متاسفم  هی. به خاطر اون سوارکار و بقی دیصحنه رو د

را   کویلدیگونه ا  اشی نیبه فکش خورد و با ب  شنیگرم بر  نفس

  دم یقبال مرگ رو د“نوازش کرد. مقابل پوست او زمزمه کرد:  

ا اما  روبرو شدم  باهاش  مرگ    هیاصال شب  زهایچ  نیو خودم 

ناپاستنین اونا...  طور.  بودن.  هم    ی ک  رودخانه  انگار  که  بود 
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. دیلرز  کویلدیدر آغوش ا  ”ها دور بشه.از جنازه   کردیم  یسع

به سمت ساگارا    سی هراد  ی هاکه داره همراه بازمانده  یطانیش“

کا   ی ز ی با هرچ  اد،یم تمام  ا  های که  روبرو   نیدر  اون  با  دوره 

 ” .شدن، فرق داره 

نبود که داشت    یکس  او را وحشت زده کردند و او  شیهاحرف 

. کردی م  فیوار تعررا خالصه   ندیناخوشا  ریتصاو  نیخاطرات ا

 ” د؟ یگاال رو بکش دیچطور با“

 [20:52 04.06.21] ,دولونیا

 71پ#

  ر ی نه. حداقل با شمش  ای که قابل کشته شدن هستن    دونمینم“

 ی زندان ی تصور کنم چقدر جادو برا تونمی و نم شنی کشته نم

ن  اونها  جادو  ازهیکردن  مقدار  به  برسه  برا  ییچه  نابود    ی که 

داد و نفس   هیتک  یصندل  یسرش را به پشت  ”کردنشون الزمه.

 .د یکش یقیعم
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کار رو انجام   نیا   ها ی اما کا“او صاف نشست.    ی پا   ی رو  کویلدیا

به اسم واراوان    ی کا  شمن  کیکه    گهی م  های کا   خیدادن. تار

ها گاال رو به دام انداخت و اونها رو  سرخ، ده  ی اها یدر عصر در

 ” .به خال برگردوند

از    ی کوتاه با لبخند  یمدت  ی برا  شنیبه هم فشرده بر  ی هالب

 ی ادسته   ”درسته؟  ،ی و رو کرد  ر یکتابخونه رو ز“هم باز شدند.  

استان د  نیا“.  دی چی پ  ش یهااز چنگال   یکیاو را دور    ی از موها

م کادونمی رو  تمام  در  دوننی م  های .  عصر  سرخ،    ی اهایاما 

نرفته   نیاالن از ب  ازهبه اند  های کا   ی بود و جادو  شی ها پمدت

گروه    ک یها  ها گاال هستن. اوناز ده   شتریب  یل یخ  نها یبود. و ا

ها هم  از شمن   یاز اندازه بزرگ از گاال هستن. ملت بزرگ  شیب

 میتونیکه م  ی رو شکست بده. تمام کار   یقدرت  نیچن  تونهینم

آب   ی هاانیها و جرکه رودخانه   نهیا  میلحظه انجام بد  نیدر ا

 ”.می و اونها نگه دار خودمون  نیرو ب
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ها را تصور  و انسان  های متشکل از کا  ییهاآبسو و گروه   کویلدیا

  ک یکه حاال    کردندی م  یکرد که در دو سمت رودخانه زندگ

االن  “پناهگاه بود.    کی  گریرده و سمت دسمت آن دهان باز ک

 ” .داره ی شتریآب از طال ارزش ب

 ی سرد شبانه از پنجره به داخل آمد و موها  ی از هوا  یمینس

رو  شنیبر ب  ی را  تکان  با  که  کرد  پخش   صبرانهیصورتش 

زد.   کنار  را  آنها  صرف    ی مین“دستش  رو  وقتشون  افرادم  از 

آشغال   ی جار کردن  پاک  و  آب  داشتن  ممکنه    ییاهنگه  که 

 ییهای قراره کا  گهید  مهیاون رو مسدود کنه هستن. ن  انیجر

رو کنترل کنن که    انیبه ساگارا م   ییاز هر سمت و سو  که

 ” .اشاره کنم  انی م سی که از هراد ییبه اونها ستیالبته الزم ن

باستان مخصوصا در   انیمهم اد  ی ها  ت یاز شخص  یکیشمن:  

جادوگر  ی بریس آنها  به  م-که  گفته  هم  آنها  شودیدرمانگر   .

)آب،    عتیمثل چهار عنصر طب  یعیفراطب   ی روهایبا ن  توانندیم
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آتش، باد، خاک( و خداوند و ارواح ارتباط برقرار کنند تا مردم  

 .را شفا دهند

 [20:52 04.06.21] ,دولونیا

 72پ#

  ی ر یجلوگ  ی آنها برا  ”جا جمع بشن.  ک یا قراره در  اونه  همه“

  دا یپ   ازین  شتر یب   ات یبا سه برابر محتو  یی به انبارها  ،یاز قحط

 اشیبه خفگ  دی که تهد  یدر مقابل وحشت  کوی لدی. اکردندیم

 .د یهم کش ی را محکم رو شیهادندان  کرد،یم

 ه یشب  اد،یب  رونی که از خال ب  یطان ی هر ش  ی برا“گفت:    شنیبر

در  کی خدا  م یخواه  ییای فانوس   ” اس.فاجعه   کی   نیا  ا یبود. 

 دانه یناام   یتیدار از عصبانخش   یی که با صدا  شنیبر  ی هاحرف 

قرار داد و به آسمان    ی ااو را در محفظه   ی هازده شد، تمام ترس

چه   د ینداد. با  یجواب  ا را فشرد ام  شن یبر  ی هاپرتاب کرد. شانه

 .حق داشت شنیبر گفت؟ی م ی زیچ
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تو   ست،یخطرناک ن  یلیمطمئن بودم که سفر کردن خ  اگه“

 ” .یباش تیتا در امن  فرستادمی رو به گور م

بود،   نیفرستادن من ا  ی برا  لتی اگه دل “به او اخم کرد.    کویلدیا

 ” .که برم کردم یقبول نم

خم کرد و با دقت به او نگاه کرد.   یسرش را به سمت  شنیبر

 ”؟ی که بر کردیقانعت م  یاون وقت چ“

عنوان    اگه“ به  رو  .  ی فرستادیم  نده ی نما  ای  ریسف  هیمن 

  ه یهمسا  گه یاز گور درخواست کمک کنم. اونها د  تونستمیم

 ” .بلکه حاال متحدان تو هستن ستنین سیهراد-ناامن باست

 تونن ی که چطور م  شمیمتوجه نم“او بود تا اخم کند:    نوبت

  ی برا  یکمک کنن. اگه بالوات متوجه بشه که گور داره ارتش

به هر دو کشور    عا یسر  فرسته،یم   سی هراد-از باست  تیحما

 دانیدر م  ی و اونوقت تا سحرگاه روز بعد  کنهی اعالم جنگ م

 ” .م یجنگ هست
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همونطور  “.  ستادیاو بلند شد و مقابلش ا  ی پا  ی از رو  کویلدیا

از    ینداره. تو به ارتش  ی ری در مقابل گاال تاث  ریشمش  ،یکه گفت

. فقط  ی خوایاز جادوگران م  یبلکه ارتش   ی ندار  اجیسربازها احت 

بعض  ستنین  های کا دارن.  جادو  انسان  یکه  با از  با  هم  ها 

م  ییجادو  ی هاقدرت  ساحشنیمتولد   ها،ن ی پرچ  ی هاره. 

شمن دربار،  اونها   هاهلیقب  ی هاجادوگران  مقدس.  راهبان  و 

افراد   نیا  تونهیدارن. گور م   یمختلف   ی هاو مهارت   هاییتوانا

که   ی. مهاجمان بالواتنطوریرو استخدام کنه. بالوات هم هم

 ” ادته؟یداشتن.  یجادوگر جنگ هیکردن  ری تو رو اس

 [20:52 04.06.21] ,دولونیا

 73پ#

چشم درخشان   کیگره و با    شیپاها   ی دستانش را رو  شنیبر

ا کرد:    کویلدیبه  بود“نگاه  گور  پادشاه  تو  کشور   ی اگه    ی و 

همسا  ریپذب یآس اونها   ،یداشت  تی گیدر  به  رو  جادوگرانت 

 ”؟ی دادیم
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اگه “.  دیاو عقب نکش  یباال انداخت و به خاطر حرف منطق  شانه

م م  کردمیفکر  مشکل  اونها  م  یشترککمک  حل   کنه،یرو 

باور دارم که گاال  یکار رو بکنم. و من به سخت  نیممکن بود ا

باست در  ه  سی هراد-فقط  اونها  مرزها    یتیاهم   چیبمونه.  به 

که کجا باشه.   رهندا  ی تیاونها اهم  ی . شکار، شکاره و برادنینم

که جادو و خون رو بو بکشن   ییاونها به گور و بالوات و هرجا

 ” .رنیم

هستن.   گهید  ی االن در حال رفتن به جاها   نیکه هم  مطمئنم “

ا به  گور  بودن  ب  نیامن  که  اق  نیخاطره  و  قرار    انوسیآبسو 

  گه یداره که در سمت د  ی و امالک ارزشمند  ن یگرفته اما زم

امکان قطع جر  یکانرودخانه هستن و هر م رودخانه   انیکه 

تکان    فتسرش را به نشانه مخال  ”وجود داشته باشه، در خطره.

بفرستم، متنفرم اما   ی سفر  نیتو رو به چن   نکهیاز ا“.  دهدیم

برس  یوقت اونجا  امان  یبه  مسی در  اونجا،    ری.  به  تو  رسوندن 

 ” .مشکل ماست
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با    ی حت  ا یخطرناک بود اما اگر در کنار رودخانه باشند    ی سفر

خطرناک نبود،   یل یآب خ  انیاز آن که جر  ییهادر قسمت   قیقا

  شنیبر“سفر داشتند.    نیا  ی برا  ی شانس خوب  کردند،ی حرکت م

غ  نیا کامال  م  رممکنیرو  کا  یک ی  یتونیندون.  رو   های از 

دربار گور   من بهتر از    یکشور چه کس  نیاما در کل ا  یبفرست

التماس کنم   تونمیمنه. حداقل م  ییپادشاه، دا  شناسه؟ی رو م

فراهم   های کا  ی امن برا  ییجا  یپناهگاه موقت  ه یکه به عنوان  

 د یموضوع نشده با  نیکنه. به هر حال اگه گور از قبل متوجه ا

بگ اونها  امیبه  و   ستین  ی راز  نی.  باشه  داشتن  نگه  قابل  که 

 ” .هبهتره توسط من گفته بش

 [20:52 04.06.21] ,دولونیا

 74پ#

و جلو  شنیبر ا   ی بلند شد  به جاستادیاو   نش،ی زره سنگ  ی . 

رو  اشی سوارکار  یلباس چرم داشت.  تن  به    اش قهیجل  ی را 

  نه یشده از س  دهیآب پاش  ی هاوجود داشت و لکه  ییهای پارگ
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در به داخل آمد و  ر یاز ز ی . باد سردشدندیم ده ید ش یتا زانو

  ی رواز آن که به خاطر نشستن    یبه دامنش خورد و قسمت

 ی تا باال  شنیشده بود را مشخص کرد. بر  سیخ  شنیبر  ی پا

 .شدی کمر در آب بوده و هنوز داشت خشک م

من    شاهنگانی. اگه پی توجه نکرد  ی زیچ  هیبه    زم،ی عز  همسر“

م خانواده  ی تمام اعضا گفتیکه م رسانام یخبر اون پ دییبا تا

به    های . کاکنهی م  ریی ما تغ  ی ها برگردن، مقام   نجایمردن به ا

 ” .کشور رو ترک کنه دنی اجازه نم دشونیملکه جد

کتابخانه نشسته بود و به    یصندل  ی رو  یکه قبال و وقت  یترس

گفت:   یبا قدرت برگشت. به آرام  انداخت،یوجودش چنگ م

م“ اجازه  که  کنم  با    ییهازادهاشراف   ستیل  ”.دنی فکر  که 

 ی که ارتباط  ییکاسکم در ارتباط بودند و آنها  یخاندان سلطنت 

به   ییتوانا  وبا اصل و نسب قابل قبول    ینداشتند اما دختران

 .آورد ادیآوردن وارث را داشتند به  ایدن
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محکم  توسط توض  یضربه  از  شد،  زده  در  به  ش  حرف  حیکه 

بر شد.  داده  صدا  شنینجات  و   ی با  داد  ورود  اجازه  بلند 

شما رو   خوانیم   ی افراد  جناب،ی عال“مزومنس در را باز کرد.  

 ” .ننیبب

  ی دگیبه اونها رس  میباز هم؟ تمام شب داشت“ناله کرد:    کویلدیا

  دا یپ  ی فداکار ما، ممکنه در حال تالش برا  شکاری. پمیکردیم

را    اشی شانیمزومنس پ  ”همه، جونش رو بده.  ی کردن جا برا

 .کرد م یتعظ کویلدیلمس کرده و به ا

صدا  شنیبر پرس   ییبا  حس  ک“:  دیبدون    ” هستن؟  یاونها 

 .را نوازش کرد ش یبازو کویلدیا

 [20:52 04.06.21] ,دولونیا

 75پ#

بود.   یپر از تعجب و شگفت  شنیمزومنس بر خالف بر  ی صدا

 ” .الساد و ماسودهاش کیاملک.  ی هاسه نفر از کاپوکزت “
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صاف   شنیگشاد شد. کمر بر  شنیاز واکنش بر  کویلدیا  چشمان

بار    نیرا فراموش کرد. ا  اشی از خستگ  یناش  یدگ یشده و خم

شگفت  شیصدا داشت.    یهمان  همراه  به  را  مزومنس 

 ” کجا هستن؟ ؟یمطمئن“

تا  شکاریپ نشانه  به  را  و وقت  دیی سرش  داد  با   شنیبر  یتکان 

  ی تاالر اصل “بلند به سمت او رفت، در را کامال باز کرد.    ی هاقدم

 ” .سرورم

و مزومنس هم   کویلدیرفت و ا  رونی به سرعت از اتاق ب  شنیبر

مانطور که شوهرش را دنبال  ه  کویلدیبا عجله دنبالش رفتند. ا

مزومنس را بمباران کرد و دستور داد:   شی هابا سوال  کرد،یم

کاپوکزت،    حیتوض“ کسان  کیبده  ماسودهاش چه  و   یالساد 

 ” هستن؟

ها، نگهبانان کاپوکزت“.  آمدیبا سرعت کنار او راه م  مزومنس

هستن که در    ی مورتم  ی خاطرات در املک و محافظان نورها
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هاست. ماسودها، کارآموزان  کزت  س یدارن. الساد، رئاونجا قرار  

 ” .دو کارآموز داره شهیالساد هم  کی اون هستن و 

به   شانیبود هردو  کینداد چون نزد  ی گرید  حی توض  مزومنس

ناگهان جلو  شنیبر اصل  یدرگاه  ی بخورند که  تاالر  به    ی که 

کنار او قرار گرفت و دهانش   کوی لدیتوقف کرد. ا  شد،یم  یمنته

 .بود، باز ماند  شی رو ی که جلو  ی زیچ  دنیاز د

کپه شده، به هم   ی هازم ی بود که مانند ه  یتیپر از جمع   تاالر

. تمام آنها زانو زده بودند. دهان همه آنها مانند  شدندی فشرده م

  ره یدر مرکز تاالر، خ  ستادهیباز مانده بود و به سه نفر ا  کویلدیا

مال  کویلدید. اشده بودن را  تا مطمئن شود دارد   دی چشمانش 

آنجا بود، واقعا آنهوست بود که   که   یاما آن زن ندیبی درست م

 .در کنار مرتاک و همراه او زانو زده بود

در اطراف آنها باز بود که ظاهرا به   رهیدا  کیبه اندازه    ییفضا

تبد  ینیزم بر  لیمقدس  قلعه  وسط  درست  و  بود   شن یشده 

 .بود
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بافته   ی اده یچ یبه طور پ  اشی انقره   ی و مسن که موها  ی کا  یزن

 یی برگشت. ردا  شن یشاهوارانه به سمت بر  یشده بود، در سکوت

به تن داشت و صورت و دستانش پر از    یلیبه رنگ سبز و ن

  یکیتر پشت سرش بودند که  جوان  ی بودند. دو کا  یخالکوب

داشتند و به    را  هایزن بود و همان ردا و خالکوب  ی گریمرد و د

 .اندازه زن مسن ساکت بودند

 [20:52 04.06.21] ,دولونیا

 76پ#

از وقتشدهحساب   ییهابا قدم   شنیبر تاالر    یتر  که به سمت 

بق  آمد،یم مانند  او هم   ی جلو  ها،ی کا  هیبه آن سمت رفت. 

ا  ر یکزت پ    چ یکار را کرد اگرچه ه  نیهم هم  کویلدیزانو زد. 

به آنجا    یفرمان  چیزن که بدون ه  نینداشت که چرا ا  ی تصور

 .بود قلعهدرون  ی های احترام تمام کا ستهیآمده بود، شا
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گو  شنیبر گرفت  باال  را  آنها  کف  کرد.  بلند  را   یی دستانش 

  ه یما  نیالساد، ا“کند.    شکشیرا پ   ینامرئ  ی اهی هد  خواستیم

 ”.گمیافتخاره. از سمت تمام ساگارا به شما خوشامد م

گذاشت و   شنیدستان بر  ی اش را روبسته  نهی دستان پ  الساد

بلند شو “دور مچ دست او بسته شدند.    اهشیس  ی هاچنگال 

او، صداها  ”حاکم موقت. پادشاهِ پادشاهان.  ی ا از    یی با حرف 

 ”.میر یپذی خوشامد تو رو م“بلند شد.  تیجمع نیب

استادیا  شنیبر نم  کویلدی.  و  کرد  ا  دانستیمکث    ن یدر 

کند. فقط   تیرا رعا  یکدام دستورالعمل سلطنت  دیبا  تیموضع

لند  ب یاو هم به آرام ستادند،یمردم حاضر در تاالر ا هیبق یوقت

 .شد

ا  شنیبر دست  سمت  به  را  انگشتانش    کویلدیدستش  آورد. 

بودند.   گرم  او،  سرد  دست  ببخش   یادبیب“مقابل  رو  . دیمن 

اهل گور بود. االن همسر و    ی هستن که روز   کویلدیا  شونیا

 ”.منه ی بانو
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 د ی که با  ییاز کارها  ی زی کرد و هنوز چ  یکوتاه  میتعظ   دکویلیا

 شنیکه بر  ی زی . از چدانستینم  داد،ی انجام م  طیشرا  نیدر ا

تقل بود،  و گفت:    دیگفته  د“کرد  افتخار   دنتونیالساد،  باعث 

خدا  ”منه. را    دانستند یم  انیفقط  خاطرات  نگهبان  اسم  که 

 .نه  ایدرست گفته 

بود    احتماال گند نزده بود چون   یلیالاقل خ  ایدرست گفته 

برا را  گفت:  ی الساد سرش  و  داد  تکان    ن یا  حضرت،یاعل“   او 

 ” .من شده بی افتخار نص

 شنیشد و الساد نگاهش را به سمت بر  ترن یتاالر سنگ  سکوت

 ” .م یتا با تو در مورد گاال صحبت کن  میاومد  نجایبه ا“برگرداند.  

ناله   نیا اندازه  به  همسرش،    ی باال  وهیب  یزن  ی هاحرف  قبر 

 میتا بهتون بگ  میاومد  نجایدردآور بودند انگار که گفته بود: به ا

ا مردنه.  وقت  فر  دیشن  کویلدیکه  مردم  خفه   ادشانیکه  را 

 .کردند
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 [20:52 04.06.21] ,دولونیا

 77پ#

لبته  ا“ماند.    یباق  کنواختی  شیبود اما صدا  دهیپر  شنیبر  رنگ

 ” .دی کن یتاالر رو خال“به آنهوست و مرتاک نگاه کرد.  ”الساد.

زود   یلیرفتند و خ   شنیدستور بر  ی به دنبال اجرا  عیدو سر  آن

در تاالر    یو آنهوست، کس  شنی بر  کو،یلدیها، ابه جز کاپوکزت 

 .نبود

 ره یخ  داد،یم  یو نگهبان   ستادهیبه آنهوست که کنار در ا   الساد

 ”باشه؟ نجایکه اون هم ا ی خوایم“شد. 

دستش را به سمت آنهوست تکان داد تا به سمت آنها   شنیبر

  ییزهای آنهوست دخترعمه و معاون منه. اون از تمام چ“. دیایب

 ” .خبر داره  فتهیکه در ساگارا اتفاق م

و    ”.ستین  یمشکل“داد:    تیرضا  الساد بلند کرد  را  دستانش 

ا  ینامرئ   ییالگوها را حبس    کویلدیدر هوا رسم کرد.  نفسش 



Page 175 of 613 

 

چ  و  گوش   ی زیکرد  بر  شیهابه  آورد.  آنهوست   شنی فشار  و 

را گرفتند. الساد    شانیهاگوش  ی را تکان داده و رو  شانیسرها

بشه. حاال    م انجا  دیکار با  نیا“و گفت:    دی دستانش را به هم مال

 ی بهت بگم که چطور ممکنه مردمت رو به غارت ببر  خوامیم

 ”.ی کار، کشورت رو نجات بد نیاما با ا

 فصل چهارم  انیپا

 [20:52 04.06.21] ,دولونیا

 78پ#

 پنجم  فصل

تالش کرد تعجبش از حضور السادِ املک در عمارتش   شنیبر

نگهبانان خاطرات به اندازه خود    ها،ی کا  ی را نشان ندهد. برا

  ره ی جز  شن،یاملک مقدس بودند و از زمان ازدواج پدربزرگ بر

حتمقدس بودند.  نکرده  ترک  را  افراد    یشان  هم  موقع  آن 

آمده بودند    یسعرو   ی از ماسودها و نگهبانان رده دوم برا  ی ادیز
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شرا فقط  بود.  مانده  املک  در  الساد  خطرناک    اریبس  یطیاما 

م پ  شدیباعث  ب  نیرتریکه  املک  از  .  دیایب  رونیکاپوکزت 

به   شانن یاز گاال به سرزم  یفکر کرد که هجوم گروه  شنیبر

کاف گوش  یاندازه  زنگ  بود.  به   یربط  چیه  ش ی هاخطرناک 

  ی سکوت الساد نداشت و فقط به خاطر درک موضوع   ی جادو

 .آمده بود نجایبود که الساد به خاطرش به ا

مردن.“فورا گفت:    شنیبر باز   کویلدیا  ”خانواده من  دهان  با 

 .و آنهوست اخم کرد دیکش ینفس

باعث شده   یچ“ به او نگاه کرد و گفت:    ی الحظه  ی برا  الساد

 ”؟یکه انقدر مطمئن باش

اس  یکی  خواستی م  شهیمادرم هم  چون“ رو  کنه.    ری از شما 

حافظه   و  ذهن  کردن  شب  کیچپاول   دنینوش  هیکاپوکزت 

هنوز زنده   سیدرست شده. اگه سکم  انیکه توسط خدا  هیشراب

 ” .دیاومدی نم رونیبود هرگز از املک ب
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 ی الحظه   ی درآمدند و برا  یالساد به رنگ زرد روشن  چشمان

درخش خ “.  دندی کوتاه،  رو  م  یلیمادرت   ” .یشناسیخوب 

گردان،   ی گو“خورد. الساد ادامه داد:    یاز حرف او تکان شنیبر

  یاحمله   نیاز چن  چکس ی رو نشون داد. ه  سی سرنوشت هراد

  اخلش که د  یزنده نمونده. گاال قصر رو دربرگرفت و تمام کسان

بلع رو  شد.    ش یصدا  ”.د یبودن  اعضا“آرامتر  املک،   ی ما 

. پادشاه مرده. زنده باد پاشاه  می کنی رو اعالم م  مونی همدرد

 ” .دیجد

اما همسر،  شنیبر  ی جلو نزد  زانو    زانو  ماسودها  و  دخترعمه 

. اخبار الساد او را دیکوب  اشنهیبه قفسه س  شنیزدند. قلب بر

مانده بود تا آن خبر    شاهنگینکرد. منتظر برگشت پ   ری غافلگ

تا  را  آخر  دییوحشتناک  او  د  نیکند.  بود.  خاندانش    گر یفرد 

 .و بدون ارزش نبود یاضاف ی اشاهزاده 

او را بلند کند. انگشتان و    ردیرا بگ  کویلدیشد تا دست ا  خم

کرد به مرگ   یسع   ”. همه تون.دیبلند ش“سردش را فشرد.  
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برادرش   ش  ایفرزندان  ه  شانطان یمادر  نکند.   وقت چیفکر 

به تاج و تخت نداشت و خوشحال بود که آن را به   ی اعالقه

 نیبسپارد. ا  آوردیم  ایاو به دن  ی برا  ایکه تا  یهارکوف و فرزندان

احساس گناه کند. با   شدی به دست آوردن آن، باعث م  نیچن

 نیاما با ا  انداختیمرگ آنها را به گردن مادرش م  لیکمال م

 .کردیم ت ی وجود او هم احساس مسئول

او بود و منتظر بودند تا    ی تمام افراد موجود در اتاق رو  نگاه

خانواده من مردن، چرا من رو    یدونستیاگه م“صحبت کند:  

 ” ؟ی حاکم موقت صدا زد

 [20:52 04.06.21] ,دولونیا

 79پ#

ا  ی جا  به بر  کویلدیالساد،  را داد و  او   توانستیم  شنیجواب 

چون االن “قسم بخورد که دستانش سردتر از گذشته شدند:  

قدرته. متحدان هنوز متحد   یانتقال دائم   ی زمان برا  نیبدتر
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 ی هردو  ایهارکوف    ایجدور    کننیچون فکر م  موننیم  یباق

که   یتیوقعم  خوادی نم  چکسیاونها ممکنه هنوز زنده باشن. ه

اگه    دهیجنگ   یبه سخت بندازه.  آورده رو به خطر  و به دست 

  یی معنا  چیه  یم یقد  ی اتحادها  ،یبشه که تو پادشاه هست  دییتا

جد و  با  دهاینداره  بگ  دیهم  م  رنیدوباره شکل  از   تونهیکه 

تهد  قیطر اجبار    د،یمذاکره،  مردم   ایبا  تمام  باشه.  با جنگ 

اقامت کنن و    نجایتا در ا  انیدارن به سمت ساگارا م  سی هراد

که    ییهازاده اشراف  نها،یگاال هم به دنبال اونهاست. عالوه بر ا

  گه یو نفوذ داشتن به همدقدرت    ی جون سالم به در بردن برا

 ” .زننی چنگ م

  نیآنهوست هم ح  ی به او نگاه کرد. ابروها  یفتگیبا ش  شنیبر

 .او باال رفته بود ی هاصحبت 

نحوه عملکرد دربار و قدرت رو “الساد پر از لذت بود:    ی صدا

 ” .حضرتی اعل یکنیدرک م یبه خوب
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خطاب شدن از زبان آن زن،    حضرتی به خاطر اعل  کویلدیا  رنگ

نگاهدیپر بعد  کرد  نگاه  آنهوست  به  بر  یطوالن  ی.   شنیبه 

توسط سربازان و با    ا ینبرد    نیادیدر م  شهیجنگ هم “انداخت.  

نم  ریشمش انجام  سپر  حقشهی و  در  جا  قتی.  که    هییدربار 

 ”.رسنی و به سلطنت م کننیحاکمان سقوط م

از ده سال سن    شتریکه ب  ی ای . هر کا فشیانسان و ظر  همسر

کند.   میتقس  میتالش، او را به دو ن  یبا کم  توانستی داشت م

 یترسناک بودند، ذهن   یکه گاه  بیاما پشت آن چشمان عج 

وجود    یذات  ی استراتژ  یو نوع  ری شمش  کی و بران به اندازه    زیت

گور،   ربار ها جان سالم به در بردن در د داشت که توسط سال 

  ر یشمش  ی اغلب به بازو اشیدر زندگ شنیشده بود. بر تیتقو

داشت. حاال    هیخودش تک  یجنگ  ی های ستگیزن آنهوست و شا

که به اندازه آنهوست در کارش    زدیم  هیتک  کویلدیمحکم به ا

 .داشت ییتوانا

 [20:52 04.06.21] ,دولونیا
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 80پ#

به مشورت در  “کرد و گفت:    کویلدیبه سمت ا  یکوتاه  میتعظ

خواهند    شیپ  شتر یب  شهیبه بعد، از هم  نیکه از ا  ی موارد  نیچن

توجهش را به سمت الساد    ”.کویلدیخواهم داشت ا  از یاومد، ن

که    نیتا به من بگ  نیومدیهمه راه رو از املک ن  نیا“ برگرداند.  

مردم خودم    دیبا  یگفت  یرو نشون داده. وقت  ی زیچه چ  ی گو

 ” بود؟ یرو به غارت ببرم تا کشور رو نجات بدم، منظورت چ

م   ییهای صندل کنار  به   دندی کش  رون یب  یاصل   ز یاز  را  آنها  و 

  یی هاآنها جام   ی برا  کویلدیدور هم قرار دادند. ا  ی اره یصورت دا

به   شنینشست، بر اشی صندل ی رو یاز آب و شراب آورد. وقت

 ”.کویلدیممنونم ا“سمت او خم شد و در گوشش زمزمه کرد:  

 .کرد ش را نواز شنی بر ی داد و بازو یسرش را تکان

ناخ  اشیصندل  ی رو  الساد با  و  رونشست  جام ضرب    ی نش 

ا بر  نیگرفت.  داشت  م  شنیصدا  جنون   ،ی گو“.  رساندیرا 

  یی های رو به ما نشون داد. املک خاطرات کا  س ی هراد  ی نابود
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م نگه  تقر  داره ی رو  گالپر  بایکه  اندازه  در   ی به  دارن.  قدمت 

کا  یحال آبسو   سیهراد  ی های که  سمت  به  داشتن  هنوز 

 ی برا  یکه راه  م ی. باور دارمیما املک رو ترک کرد  رفتن،یم

اونها به جا  س یکه سکم  ییشکست دادن گاال و برگردوندن 

 ” .احضارشون کرده، وجود داره

در حال رشد مبارزه کند.   دیوجودش را پر کرد تا با ام  خشم

 ” .میکه توش هست  هی مادرم مسئول افتضاح نیبنابرا“

 ” .آره “

انداخت که   شنیبه بر  یو نگاه  دیکش  یسوت کوتاه  آنهوست

 .بده نی: اگفتی انگار داشت م

به الساد    شنی. برشدیواقعا بد م  دندیفهمیرا م  نیا  هیبق  اگر

 ی باعث جنگ داخل  تونهیکه م  ی دار  یاطالعات پر قدرت“گفت:  

که درون اونه،   یطان ی از هر ش  ترع یبشه و سر  سی هراد-در باست

 ” .بشه شی باعث فروپاش
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 ی الساد، کم  یو چروک و خالکوب  نیو پر از چ  ی جد  صورت

جلوش رو   یمتی به هر ق  میکه قصد دار  هیزیچ  نیا“نرم شد.  

تارمیریبگ حافظ  ما  کسان  حضرت،ی اعل  می هست   خی.  که   ینه 

رو رو  م  ی پادشاهان  و  ارنیکار  برادرت  جدور،  مرگ  با   .

جانش اممت  ینیفرزندانش،  فقط  به شماست.  که   م یدواریعلق 

ک بتون  مینکمک  بد   یتا  نجات  رو  ما  که    ی کشور  باشد  و 

 ” .یتر از پدر و مادرت بر اون حکومت کنعاقالنه

 [20:52 04.06.21] ,دولونیا

 81پ#

در مورد    کویلدیآرامش بود. اظهارات ا  هیما  ی ها تا حدحرف   نیا

. تمام کردیم  ین یسنگ  شیهاشانه  ی اشراف رو  ی های بلندپرواز

اشتباه    ل یاز اشراف بود که به دل  یداشت، گروه  ازیکه ن  ی زیچ

بکشند.    س ی سکم  عیفج را  پادشاه  قتل  نقشه “نقشه   ی اچه 

 ” ؟ی دار
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با   حماقتش رو  ی که گاال رو احضار کرده، بها   ی نکرومنسر   هر“

اون موجودات رو کنترل   تونهینم   چکسی جون خودش داده. ه

 ” .ست ی کنه. مادر تو هم استثنا ن

ملکه مرد،   یوقت“از ماسودها شروع به صحبت کرد:    یکی  بعد

که اون باز کرده رو    ینبود تا مانع  یکیدر اون نزد  یکسچ یه

در حال خروج از اون شکاف هستن و به    گهید  ی ببنده. گاالها

 م یکه ما دار  ی. در حالوندنیپیکه در ابتدا آزاد شده، م   ییگاال

 ” .شدنه رگ گروه اونها در حال بز م،ی کنی صحبت م

عصبان  ی زنبورها  ی کندو  مثل“ صدا   ”.یسرخ  درون   ی ترس 

. او هم به اندازه  چدیبه هم بپ  شنیباعث شد شکم بر  کویلدیا

شن  دهیترس  کویلدیا اما  در   د ییتا  دنی بود  ترس  حس  آن 

  .بدتر بود شیصدا

 ی کاش گاال به اندازه زنبورها “در هم رفت.    شتر ی الساد ب  صورت

 ”.بودن  ندیآروم و خوشا ،یسرخ عصبان
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م  شنیبر  صبر  تمام  راهشدی داشت  اگر  کشتن گاال    ی برا   ی. 

پس وقت “هرچه زودتر آن را بداند.    خواستیوجود داشت، م 

 ”م؟یاون شکاف رو ببند دی. چطور بامیدار یکم یلیخ

رفت و شراب    کویلدیرا باال گرفت، ا  اشی الساد جام خال  یوقت

وقت  ی شتریب م  یآورد.  داشت  کرد   یسع  شنی بر  د،ینوشیاو 

را    دنشیالساد نوش  ینزند. وقت  نیزم  ی رو  ی قراری را با ب  شیپا

کنار را  جامش  کرد،  نگاه   ی تمام  و  او   یگذاشت  به  آگاهانه 

او سرگرم   یاحتو از نار  دانستی را م  زیانداخت انگار همه چ

 .بردیاصال لذت نم شنیبر  ی. از طرفبردی شده و لذت م

Necromancer: 

جادو  یکس  از  م  ینکرومنس  اه یس  ی که  به    کندیاستفاده  و 

برا  لهیوس و  ارتباط داشته  با مردگان  را    ییشگوی پ  ی آن  آنها 

 کندی احضار م

 [20:52 04.06.21] ,دولونیا
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 82پ#

چ  یکس“گفت:    الساد شبح  پادشاه  مورد  در  شما   ی زی از 

تکان دادند و الساد   یهمه سرشان را به نشانه منف  ” ده؟یشن

  م،یدیاز گاال رو ند  یگروه  وقتچ یه  نیچون قبل از ا“ادامه داد:  

کردم و خاطرات اونها   دای املک رو پ مورتمِ  ی نورها  نیتریمیقد

 ” .دمیکش رونی رو ب

باستان  ی نورها  نیتریمیقد به زمان  یمورتم،    ی بوده و مربوط 

بر آنها حکومت    های متمدن نبودند و گالپر  های بودند که کا

برکردندیم برا  شنی.  قدرت  چقدر  که  بود  شگفت    ی در 

د  یابیدست و  گذشته  آن  مدت   یخاطرات  دنیبه  قب که  ل  ها 

 .فراموش شده بودند، الزم بود

شبح،  “گفت:    الساد به    ی گالپر  کیپادشاه  که   ک یبود 

 ی افراد   تونستیقدرتمند بود و م   اریشد. بس  لی نکرومنسر تبد

به کنترل خودش درب  رو  بودن  تازه مرده  اون   یعنی  اره،یکه 

کار،    نیا  ی خارج نشده بودن. برا  ایدن  نیکه هنوز از ا  یارواح
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که   یکخا  یکرد. جسم  لیتبد  ییخودش رو به موجودات مجزا

  ک ی که از روح و جادو ساخته شده بود.    ی انهیو آ  دیخوابیم

 تونستنینم  یمعمول   ی زهایکه چ  یکیزیف  ی با حضور  دولونیآ

رو بکشن که مرگ رو به فرمان   یکس  ایبرسونن    بیبهش آس 

 ”.خودش درآورده بود

چرا “نگران بود، گفت:    شنیاندازه بر  که به  ی ابا چهره  آنهوست

  ی نقشه قراره بدتر از نشستن رو  نیکه ا  کنمیدارم احساس م 

  ”قاطر رم کرده باشه؟ هی

کجا    دیبا  شنیبر پ   کیاز  هم   کرد؟یم   داینکرومنسر  آن 

جا  ی نکرومنسر به  که  نباشد  بدجنس  آنقدر   بیآس  ی که 

 رساندن، به آنها کمک کند؟ 

مثل او   توانستیبا آنهوست، نم  کسانشی  ی هایوجود نگران  با

ب الساد  حالت  یاحترامی به  با  اخم   یکند.  او  به   یهشدارگونه 

 .آنهوست هم به او اخم کرد اما ساکت شد  ”آنهوست.-شا“کرد:  
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بلند    ی ناراحت شدن از حرف آنهوست، با صدا  ی به جا  الساد

 م،یگشت  ی اگهی. ما به دنبال راه دگهیاون درست م“.  دیخند

 ” .تهیتنها شانس موفق ن،یموثر باشه اما ا دیکه شا ینیگزیجا

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 83پ#

نشست. آن حس ترس    یصندل  ی صاف رو  کویلد یکنارش، ا  در

کم شده   یبه اندازه قبل مشخص نبود اما اندک  شی درون صدا

ا  یوحشتناک  زی چه چ“بود.   باعث شده    نیدر  بوده که  نقشه 

 ” ن؟یبگرد نیگز ی دنبال راه جا

اونها   م،یمهارشون کن  میتونیاما م  میگاال رو بکش  میتونینم“

مردگان و توسط    دی. بامیکن  دشونیو تبع  میار یرو گرد هم ب

 ” .م یکار رو بکن نیپادشاه اونها، ا

ناام   شنیبر وقت“:  دیکش  ی آه  ی د یبا  م  نیا   یالساد    ،یگی رو 

  ی ک یاز کجا    دیکه با  یبه جز اون بخش  رسهیبه نظر م  یمنطق
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ا پ  نیاز  ن  هیکنم. من    دایپادشاهان شبح  و   ستمینکرومنسر 

دار  یحت بودم،  بزرگ  میاگه  گروه  مورد  گاال صحبت    یدر  از 

ارتش    هی.  میندار  اجیمرده احت  ی. فقط به تعداد اندکمیکنیم

اونها رو م مُرده. و امیخوای از  اندازه خود گاال   نی. هزاران  به 

. شنیجو مو انتقام   یبده. اونها به خاطر احضار شدن، عصبان

 توننی مها رو کنترل کنن همونطور که نمرده   توننیها نمزنده 

  ی بخوام با نکرومنسر  کنمیرو کنترل کنن و فکر نم  نیاطیش

کار ر و بکنه برخورد داشته باشم البته اگه اصال    نیکه بتونه ا

 ”.وجود داشته باشه یکس نیچن

بود.   ستادیا  الساد شده  قبل  دوبرابر  قدش  انگار  ناگهان  و 

 ی ناگهان  ی انگار آتش به طور  دندیدرخشی چشمان کمرنگش م

  رون ی در وجودش روشن شده بود و درخشش آن از بدنش ب

حتزدیم م   ی رو  ی هایخالکوب  ی .  هم  . دندی درخشیصورتش 

. کنهینم  یزمان زندگ  نیدر ا  ی نکرومنسر  نی چن   جنابی عال“

 ” .پادشاه شبح هی. به یبش لی از اونها تبد یکیبه  دیباشما 
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 ” .نه ان،یاوه خدا“ بود غش کند:  کینزد کویلدیا

ب  آنهوست پرخاش  تند  شتریبا  به  او همراه شد.  رو  ی با   ی از 

 ی انداخت. صندل  ی بلند شد و با لگد آن را به کنار  اشی صندل

 ” !شن یبر هیوونگید نینه! ا“افتاد.  نی زم ی رو

اصال   ی دست  شنیبر و  شود  ساکت  تا  داد  تکان  او  سمت  به 

رو از  را  برنداشت.    ی نگاهش  م  کی“الساد  چطور   تونهی نفر 

 ”پادشاه شبح بشه؟

 ” .یدوباره زنده بش  دولونیو بعد به عنوان آ  یکشته بش  دیبا  تو“

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 84پ#

لرز  کویلدیا او  فر  دیکنار  تا  کرد  را  تالشش  تمام    اد یو 

بر  ی ازده وحشت  که  کند  خفه  در    توانستیم  شنیرا  را  آن 

او را آرام کند اما خودش هم   خواستیاو حس کند. م  ی گلو

 ی خشکش زده بود و چشمانش رو  اشی صندل  ی از ترس رو
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کوچک بخش  بودند.  شده  قفل  خاطر    یالساد  به  وجودش  از 

او تبر  نیر ح د  شیصدا   ی خونسرد گفت.   کیحرف زدن، به 

 ی دارن درسته؟ و معموال بها  ی ادیز  ی بها  شهی کارها هم   نیا“

 ” .هی زندگ  کیاونها 

او و کنترل    ت یشخص  خواستیسرش را کج کرد انگار م   الساد 

چن  ینیآهن  با  مقابله  در  وحشتناک  نی که  را   یاخبار  داشت 

 ،ی ری بم  یستی. مجبور نیکشته بش  دیگفتم تو با“ کند.    یبررس

 ” .حداقل نه به طور کامل

هوشمندانه با کلمات را   ی اخم کرد. حال و حوصله باز  شنیبر

م  ی نطوریا  شهی هم“نداشت.   رو  کردمی فکر  مرگ    ی دادیکه 

 ” .هیشگی و هم کبارهی

ا“ گفت:    الساد م  ی نطوریچرا   ی صدا  شنیبر  ”؟ی کردی فکر 

که بهش اشاره کردم    یمراسم“درآورد. الساد ادامه داد:    ی غرغر

 -میخونده باش  یدرست  به  رو  مربوطه  متون  و  خاطرات  اگه–

روحت به جسمت   نکهیکه قبل از ا  کننیم  شنهادیرو پ  یراه
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 ن یکه در ا  یبش  لیتبد  دولونی کوتاه به آ  یمدت  ی برگرده، برا

ا از  تو  جسم  نه  و  روح  نه  آس  نیصورت   ی دائم  بیکار، 

 ” .نهیبینم

ا  کویلدیا ش  ستادهیحاال  مانند  رنگش  و    دیسف  ر یبود.  بود 

اگر   گفتیدستانش مشت شده بودند انگار داشت به الساد م

 ” چطور؟“. دیجرات دارد دروغ بگو

ا  اشیصندل  ی رو  رزنیپ باعث جدا شدن    نینشست.  مراسم 

.  دولونیو آ  یکیزیسالح، بدن ف  کی:  شهیفرد به سه موجود م

طلسم به خصوص   کیبا قدرت    دیکار، سالح با  نیانجام ا  ی برا

 ک یدارنده اون سالح رو با    یاتیح   ی روین  دیبشه. بعد با  بیترک

ضربه کشنده همراه کرد. بعد از اون، طلسم، روح رو از بدن 

. هر سه از هم جدا هستن اما هنوز به هم متصلن.  کنهیجدا م

که بدن  یدر حال برهیجنگ م دان یسالحش رو به م دولونیآ

بشه، ازش    یکی که دوباره با روح    یو تا وقت  همونی سر جاش م

 ” .شهی محافظت م
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 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 85پ#

بودند:    کویلدیا  چشمان شده  گشاد  صورتش  کن.  “در  صبر 

برگشتن    ی برا  ی بدن  چیه  ؟یشده چ  جاد ی ا  ریکه با شمش  یزخم

فقط   نداره چون  خ  کیوجود  اونجاست.  یالجسد   ” از خون 

 .دیاز قبل پر  شتر ی ها را زد، رنگ صورتش بحرف  نیا یوقت

بدن   تونهیمتصله. اون م  یهم به جادو و هم به زندگ  دولونیآ“

 ” .که بهش متصله، بهبود ببخشه  ی زیرو با چ 

رو  شنیبر را  و    بیعج  ی ادستانش گذاشت. خاطره  ی سرش 

بود. مربوط به   اشیبه ذهنش آمد که مربوط به کودک  بیغر

دا  یوقت پِرِت،  رو  اش،یداشتندوست   هیکه  را  تاب   کی  ی او 

و    زیانگجان یساز گذاشت. آن حس باال رفتن که هم هدست

لحظه مطمئن بود که در   کیآورد.    ادیهم ترسناک بود را به  

درم پرواز  به  آزاد  زم  دیآی آسمان  به  بعد  اما   خوردیم  نی و 
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.  کندی و پرواز م  آوردیبعد مطمئن بود که بال درم  ی الحظه 

داشت. وحشت مطلق با   یحس  نیمکالمه هم تا االن چن   نیا

 ی رفته بود تا دوباره به نگران  نی از ب  ی کوتاه از خوشحال  یلحظات

 .فرسا بودشود و آن، طاقت لیتبد

باز هم  “اش گذاشت.  چانه   ر یرا بلند کرد و دستانش را ز  سرش

  نکه ی. به جز ارسنی ساده به نظر م  یلیخ   نهایکه تمام ا  گمیم

مقدار  شتریب  ییجادو اون  ن   ی از  دارم  من  حت  ازیکه    ی داره. 

 ”.ی که تو دار ییاز جادو شتریب

 ” .داره ی ای که هر کا  ییاز جادو شتریب“موافقت کرد:  الساد

 ” .میبستکوچه بن هی ی ره تو دوبا  پس“

نگفت فقط تمام   ی گری د  زیچ  نهایالساد به جز ا  ”.میستین  نه“

 یی هاسوراخ  شنیدر بدن بر  اشره یتالشش را کرد تا با نگاه خ

او را مجبور به خواندن   کردیکند، انگار داشت تالش م  جادیا

 .افکارش کند
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بر  ی هاحرف  سر  در  او  م“ .  دیچ یپ  شنی قبل  بهت   گم یحاال 

 ” ...ی چطور ممکنه مردمت رو به غارت ببر

 یاگه یراه د  دینه! با “بلند شد.    اشی صندل  ی سرعت از رو   به

 ”.وجود داشته باشه

 ی اگه ی راه د  چیه“سرش را به نشانه مخالفت تکان داد.    الساد

کار رو    نیا  ی درست انجام شدن طلسم، مجبور  ی . براستین

 ”.یبکن

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 86پ#

به آنها نگاه کردند و بعد    جیگ  ییهاو آنهوست با نگاه   کویلدیا

چ“:  دی پرس  کویلدیا انجامش  م  ه؟یراه  باعث  که   یشی چطور 

 ”طلسم کار کنه؟

گفت:    شنیبر طعنه  ب“به  جادو  دنیکش  رونیبا  که    ییتمام 

 ” الساد؟ گمی از زمان تولدشون داشتن. درست م های کا
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 ی . اگه جادوهامون به اندازه اجدادمون قونطورهیهم  متاسفانه“

ن  یمراسم  نیبود، چن از   ک یقدرت    ازمندیفقط  بزرگ  گروه 

جادو رو از وجود    دیجواب دادن طلسم، با  ی بود. حاال برا  های کا

کا  میبکش  رونی ب  های کا جز  هنوز   یجوان  ی های به  به   که 

 ”.نکردن دایشون دست پقدرت 

به سمت او پرتاب کرده    ی زی چ  شن یعقب رفت انگار بر  آنهوست

درخش  چشمانش  و   ش یهالب  دند،یبود.  شدند  باز  هم  از 

  شن یبه بر  خواستیدادند انگار م  شی را نما  زشیت   ی هادندان

را از او برگرداند و  شی ناخوش رو یبا حال شنی هشدار دهد. بر

رو را    ی آورجمع  ییتوانا   ی نجوریا“انداخت.    نیزم  ی نگاهش 

موضوع،   نیا  دنیاز فهم   ”.میدی مورتم رو از دست م  ی نورها

بسته شد و قبل از صحبت کردن، مجبور شد دو    شیراه گلو

 ها،ی حداقل سه نسل از خاطرات کا“را صاف کند.    شی بار صدا

ب  شهی هم  ی برا  ینفس  ”...انتکارمیو خ  ز ی. مادر عزرهی م  نیاز 

 ” ؟ی کار کرد یتو چ“و ادامه داد:  دیکش
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آنهوست    دهیبر  دهیبر  ی هانفس  ی ساکت شد و به جز صدا  اتاق

و افراد درون   آمدینم  ییو ضربان کوبنده قلب خودش، صدا

  د یصورتش کش  ی او بودند. دستانش را رو  میاتاق منتظر تصم

ا دارم.    اجیمجلس شورا احت   کی به  “نگاه کرد.    کویلدیبعد به 

من، از    ابیغ  درهستن. اونها    نجایو فرماندهانم ا  رانیوز  شتریب

 ” .کننیم  تیحما نمیتو به عنوان جانش

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 87پ#

  ش ی خودش را در آغوش گرفت و انگشتانش در بازوها  کویلدیا

را    شیهافکش منقبض شدند و دندان ی هاچه ی فرو رفتند. ماه 

  شن یکه بر  ی زیهم فشار داد تا ساکت بماند. جواب او به چ   ی رو

گشاد شده بود   ی با تکان سرش و چشمان  عیسر  ی دییگفت، تا

 .بود از وحشت در حدقه بچرخند کیکه نزد
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داد:    شنیبر وقت“ادامه  ا  یآنهوست،  من  از    ستمین   نجای که 

 ” .یکنیمحافظت م کویلدیا

اش را باال  گه داشت و چانه دستانش را کنار بدنش ن  آنهوست

  ن یکند و او را به زم  یرا ط  شاننیب  ی گرفت. آماده بود که فضا

  رت یقراره با شمش  نکهیالساد در مورد ا  حیبس کن! توض“بزند.  

 ” رفته؟ ادتیرو  یچه کار کن

از جمله   کسچی ه  ”.دمیم  حیم رو ترج تبر مورد عالقه  البته“

 .دیاو نخند یخودش به شوخ

 ” .یکار رو بکن نیا یتونینم“:  دیغر آنهوست

بده    شنهادیرو بهم پ  ی اگه یپس راه د“با طعنه گفت:    شنیبر

برنگردون رو  گاال  اگه  ا  نیا  م،یچون  و  تمام   ایدن  نیکشور  از 

 ” .شهیزنده پاک م ی زهایچ

 ” ؟ی اگه شکست بخور و“

 ” .نکنم هم شکست خوردم   ی کار چیو ه نمیبش نجایا اگه“
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. من کنمی کار رو م  ن یمن ا“به سمت الساد برگشت.    آنهوست

کردم. شک    ی رو رهبر   ی ادیز  ی هاجنگجو هستم و ارتش   هی

زنده ارتش  از  دردسرسازتر  مردگان  ارتش  و  دارم  باشن  ها 

اش زره  ی با مشتش رو ”مشتاقم که سر راهم چند گاال بکشم.

رو    فهیوظ   نیافتخارمه که ا  هیما   ن یمنه. ا  فهیوظ   نیا“.  دیکوب

 ” .رمی پادشاهم به عهده بگ ی به جا

  ی که بس کند اما دستورش رو  دیبه او بگو  خواستیم  شنیبر

با    شی هالب و  آمد  صحبت  به  او  از  زودتر  الساد  چون  ماند 

صدا  نیتحس باعث -شاه“گفت:    شیدرون  تو  آنهوست 

 ” .شهبا شنیبر  دیاما با یو پادشاهت هست تیموقع  ینامخوش

ا  ” چرا؟“ و  ا  کویلدیآنهوست  همزمان  طور  را    نیبه  سوال 

 .انداختند  ینگاه  گریو بعد به همد  دندیپرس

ناد  الساد را  رو  دهیآنها  نگاهش  و  تو  “ماند.    شنیبر   ی گرفت 

در    ییها. زمزمه یدونیکه در مورد مادرت بودن رو م  یعاتیشا
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با  ریی نشدن و تغ   ری پ   ،ییبایمورد ز از من    دینکردنش اگرچه 

 ” .بودی م ترده یو خم  دهیهم چروک

بود.   ینیموجود خودب  شهیاون هم“شانه باال انداخت.    شنیبر

و سلطه بر جهان   هیمرگ بق  ی برا  ی زیردر حال برنامه   یوقت

 ” .کردیکردن سنش جادو م  یمخف ی نبود، داشت برا 

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 88پ#

.  ایب  ترک ینزد“را به سمت او گرفت.    ی اده یانگشت خم  الساد

که تو   هیزیاز اون چ  رتریپ  یلی آورد، خ  ایکه تو رو به دن  یزن

او زانو زد و چشمانش را بست.   ی جلو  شنیبر  ”.یکنیفکر م

رو او  زبر  نوک   اشیشانیپ  ی انگشت  و  درآمد  حرکت  به 

 ” .باش رگنظاره “چنگالش پوست سر او را خراش داد و گفت: 

جا  ری تصاو و  شدند  شناور  ذهنش  را    طی مح   ی در  اطرافش 

از نور   ی ا در ساگارا، به دهکده   یاتاق  ی گرفتند. به جا  روشن 
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شده    فی رد  یاصل  ابانیمحقر در خ  ی ها. خانهکرد ی ماه نگاه م

چ که  مس  ی ز یبودند  جز  توسط   ی ریبه  و  نبود  علف  از  پر 

با    وانج  ی ها فرو رفته بود. دخترها و سم اسبارابه   ی هاچرخ

.  کردی م  ی باز  ی که هم سن او بودند، با توپ  گری د  ی کا  ی هابچه

باز تنها  باز  کردیم  ی نه  دستکار   ی بلکه  با   کرد،یم  ی را 

لگد زد و    یزندونده پشت پا زد، به شوت  کی به    ی گری موذ

که باعث   یتوپ را با دستانش منحرف کرد. تمام حرکات  ریمس

 .را انجام داد   شدی م  کردیم  ی که در آن باز   یم یبرنده شدن ت

سکم   شنیبر شناخت.  را  نشانه  س یاو    یی بایز  ی هابود. 

 .آن نبود در صورتش بود  ی رو  ی نقاب  چیالعاده که هنوز هخارق 

شد که مادرش را نشان   ی ریتصاو  نیگزیکرد و جا  رییتغ   صحنه

 یکه بزرگ شده و به همان ملکه خشن و باشکوه  دادندیم

 ی رقص بزرگ ی ها ی همانیشده بود. در م لیتبد  شناختی که م

که البته    دیرقصیم  شدند،یساگارا برگزار م  یکه در تاالر اصل 

م  زبان یم  شنیبر نم  هایهمانیآن  طور   اما  شناختیرا  به 
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م  یمبهم نظر  به  وقتدندی رسی آشنا  پادشاه   ی.  باالخره  که 

   س ی را شناخت، جا خورد. مندول   یتخت پادشاه  ی نشسته رو

پ نسل  پنج  باست  شی که  م  سی هراد-بر  . کرد یحکومت 

بمجسمه  ملکه  هیبق  نیاش  و  اتاق    ی کا  ی هاپادشاهان  در 

 .بود یپادشاه

 .شدند دیناپد ری را از دست الساد دور کرد و تصاو خودش

از الساد    کویلدیا   ستاد،یای م  شی پاها  ی رو  شنی که بر  همانطور

 ”؟ی نشون داد یبهش چ“: دیپرس

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 89پ#

سکم  ییاونها  خاطرات“ زمان   سیکه  از  دختر    یرو    کی که 

از ساگارا دور    یلی که خ  ییکه در جا  شناختنیساز بود م مهره 

 ” .نبود، بزرگ شده بود
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  ن یزم  ی ابه جز تکه  ی زی ساگارا چ  یوقت“اضافه کرد:    شنیبر

فکر    یکه از پدرم بزرگتره ول  دونستمیدشت نبود. م  کیدر  

بود   یحدس و گمان  نیحداکثر چند دهه بزرگتره. ا  کردم یم

 ” .انکارش نکرد چوقتی ه  سیکه سکم

بود.    زی آمنیتحس   ی درخشش الساد  کمرنگ  اون “در چشمان 

و   ییبایاومده بود. هوش، ز  ایقبل از پدربزرگِ پدربزرگت به دن

که در    یشده بود. زن  ب یترک  ی قو   ی که با جادو  اد یز  یطلبجاه 

 ” .شد های کا  نیابتدا فروتن بود، ملکه سرزم

را با لگد    نیآن تحس  ریز  هیپا  اش،شه ی طبق روال هم  آنهوست

بود و احتماال   دی و پل  ری پ  یعیرطبیپس اون به طور غ“کنار زد.  

رو   ی زیتا زنده بمونه. چ  کردیحمام م   گناهیدر خون افراد ب 

موضوع چه    نیا   نکهیمثل ا  میدونستیبهمون بگو که از قبل نم

ا  یربط بر  نیبه  پادشاه   تونهیمکه    هیتنها کس  شنیداره که 

 ”شبح بشه؟
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فرمانده   کیپادشاه شبح، فقط    کی“.  دیخند  درنگی ب  الساد

ن  ی رهبر  ی برا اون پوستهستی کردن مردگان    ی که حاو   هیا. 

قدرت اون  و  م  یقدرته  باعث  کنترل    شهیکه  رو  بشه  شبح 

اکنهیم در    نی.  که  جادو  م  کیمقدار  متمرکز   شه،ی نقطه 

جادوگر  ازمندین جادو  هیقدرت  تو  به  نسبت    ی شتریب  ی که 

 ”.آنهوست- باشه شا هداشت

کرد.    حاتی توض  شنیبر تمام  را  باشه، “او  الساد  با  حق  اگه 

به ارث بردم مربوط به   سیکه من از سکم  ییجادو  نیبنابرا

من   س،ی پنج نسل قبله. البته حداقل پنج نسل. به لطف سکم

کا کاف  ی ازنده   ی تنها  قدرت  که  و   ی برا  یهستم  مقابله 

 ” .با اون همه قدرت رو داره  ییروی ن ی دستکار

 ی اگه یکوتاه. موضوعات د  یمدت  ی و فقط برا“هشدار داد:    الساد

 ” .هم هست 

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا
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 90پ#

آن موضوع بد   ”البته که هست.“واضح گفت:    ییبا صدا  شنیبر

کردن بود. او    رانیبه و  کیشروع شده بود، بدتر شده بود و نزد

شود که    لیتبد  یتا به روح  ردیاالن توافق کرد که بم   نیهم

  وقتچ یه  گر ی. دجنگدی م  نیاطی کرده و با ش  تی مردگان را هدا

گاو   ی هاگله  ردنک  یزنده، در مورد چوپان  ی کا  کیبه عنوان  

 ی کا  کیقرار بود به عنوان    یمخصوصا وقت   کردینم  تیشکا

گروه جا  یمرده،  سر  را  گاال  مانند   شانیاز  خنده  برگرداند. 

که    کردیم  دیبود و تهد   زانیآو  شیبود که به گلو  ی طناب دار

 .اش کندخفه

. شما هین کافاال   ی الساد، برا“گفت:    میمال  ییبا صدا  کویللدیا

سفر  ماسودها  ادیداشت  یطوالن  ی و  از  بعد  ممکنه  اگه    نکه ی. 

کرد تشک  د،ی استراحت  بد  لی دوباره  برامیجلسه  رو  اتاقم    ی . 

 ” .کنمی شما آماده م
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اش، کمک بلند شد و با تکان شانه  اشی صندل  ی از رو  الساد

 ”.حضرتی اعل ستیالزم ن“ ماسودش را کنار زد. 

 ” .بشم  ک یاتاق شوهرم رو باهاش شر  تونمیافتخار منه. م  هیما“

تو  “زمزمه کرد:    کویلدیشد و در گوش ا  کیبه او نزد  شنیبر

 ” .یکشیمن م ی پتو رو از رو

 شه یتو هم   و“چهره عبوسش را از هم باز کرد.    ،یکوچک  لبخند

 ” .ی ذاریمن م ی پاها  ریسردت رو ز ی پاها

تا    کیبا    شنیبر داد  اجازه  کرد.  نوازش  را  او  کمر  دست، 

 .همسرش حالش را عوض کند

خودش پر کرد و با اخم به آن   ی از شراب برا  یجام  آنهوست

آشغال   نیدارم نه ا  ازین  یواقع  ی دنینوش  هیبه  “شد.    رهیخ  عیما

 ” .فیضع

تعظ  کویلدیا الساد  پ   وینهیس  ا یمزومنس  “کرد.    م یبه    دا یرو 

 ی غذا برا  ینیس  کیشما آماده کنن و    ی تا اتاق رو برا  کنمیم
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  ” . دیدر تاالر غذا بخور  دیبد  حی ترج  نکهیمگه ا  فرستمیشما م

 ” .با اجازه شما سرورم“کرد:  میتعظ شنیبعد به بر

کوچک   یزمان  در ارتش  فرمانده  یکوتاه،  به  خدمتکاران   ی از 

ها را محاصره و آنها را به سمت  مزومنس داشت که کاپو کزت 

به آنها ملحق شد و با صورت   کوی لدیکردند. ا  ییها راهنمااتاق 

تکان داد و بعد در را پشت سرش    شنیبر  ی برا  ی در همش سر

 .بست

  ی بطر  ،یکیدر آن نزد  ی ادر قفسه  شنیمحض رفتن او، بر  به

شفاف   عیکرد. درب آن را باز کرده و آن ما  دایپ  ی اگرفته خاک 

. آنهوست شراب درون دستش که  ختیجفت جام ر کیرا در 

جام   شنیبود، کنار گذاشت. بر  ده یاز آن را ننوش  ی زی هنوز چ

گفت:    دیجد و  داد  او  به  نرشیبگ“را  بهش  دومون  هر   از ی. 

 ” .میدار

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا
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 91پ#

نوش  شانیهاجام   همزمان و  برده  باال  مانند دندیرا  آنهوست   .

جام را   ”بهتره. ن یا“نازک گفت:  یی. با صدادیلرز  یسیسگ خ

باور کنم   تونمینم “شد.    رهیخ  شن یگذاشت و به بر  زی م  ی رو

چه برسه به قبول    یکنیفکر م  واروونهینقشه د  نیبه ا  ی که دار

داشت   گرید کباری ورفته بود  ن یاز ب شیصدا ینازک ”کردنش.

 .کردیصحبت م  زشیآمو مخالفت  زیتند و ت ی با صدا

انتخاب  شنیبر راه“داشت؟    یچه  بهم  حل  همونطور که گفتم 

 ” .رو کنار بذارم  یکی نیا ینشون بده تا با خوشحال  ی اگه ید

 ” .کار ر و بکنم نیمن ا بذار“

کار منه. اگه هارکوف هنوز زنده   نیگفت. ا  یالساد چ  ی دینش“

وظ سکم  فهیبود،  پسر  عنوان  به  بود.  ا  س،ی اون  هم   ن ی اون 

برده. ارث  به  کرد در مورد مردگان فکر بد   یسع  ”قدرت رو 

آدم  نوع  آن  از  برادرش  اما  ضع   ییهانکند  اراده  که    ف ی بود 
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 نی ود، ااگر هارکوف زنده ب  یحت  کردی فکر م  شنیداشتند و بر

 یتونی به هر حال تو نم“باز هم به عهده خودش بود.    فهیوظ

و دارم گاال رو    ستمین  نجایا  ی. بعالوه وقتی کار رو انجام بد  نیا

و از   یباش  نجایدارم که ا  ازین  گردونم،یکه اومدن برم  ییبه جا

کن  کویلدیا افتضاح یمحافظت  چوپان  من  گاال    ی.  و  هستم 

هر روز رد   توانستی م  نیبعد از ا  ”نوع گاوها هستن.  نیبدتر

 .سُم گاوها را تحمل کند ی کبود

کردن رو بس کن.   یشوخ“را به هم زد.    شیهادندان  آنهوست

  ن یبانو رو جانش   یتونی. نمستیدار ن خنده   نهایاز ا  کدومچ یه

اون رو به عنوان همسر تو قبول    های . کاشنی بر  یخودت کن

  ی کاسکم رو رو  کیشون نه. اونها  وان حاکم اما به عن  کننیم

  ک ی ازدواج با    هکه به واسط  ینه کس  خوانیم  ییتخت فرمانروا

و حت  ی رو  ی کا نشسته  اونها ستین  ی کا  کی  ی اون  بعالوه   .

که    یاتفاق  نیممکنه نه به خاطر همسرت بلکه به خاطر بدتر 

 ” .ثبت شده، بر ضد تو بشن های کا خ یتا االن در تار
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هات  مورد زبونت رو پشت دندون  نیپس در ا“گفت:    شنیبر

کنم که جدا   یخودم رو راض  کنمیم ینگه دار. هنوز دارم سع

م از  مردمم  م  شونراث ی کردن  و   تونهیچطور  شجاعانه 

 یدارم پخش شدن اندک  ازیکه ن  ی زیباشه. تمام چ  زیافتخارآم 

نکه ی اد گفت و اون وقت قبل از اکه الس  هییزهای چ  ات یاز جزئ

باشم،  فرصت نجات همه رو داشته  م تبر در جمجمه   هیمون 

 ” .رهی فرو م

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 92پ#

اش گرفت و را با انگشت شست و اشاره   اشینیپل ب  آنهوست

 ” .اسفاجعه هی نیا“چشمانش را بست. 

به ساگارا آمده    ی از خستگ  جانمه ین  رسانام یکه آن پ  یزمان  از

به آن فکر کرده   ایگفته  ی زیچ  نیکه چن یبود، حساب دفعات

هات رو باز بهم قول بده که چشم“بود، از دستش در رفته بود.  
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من مسائل در    ابیو اگه در غ  ی داری گه من  زیهات رو تو گوش

پ بد  ا  ش ی ساگارا  امن  کویلدیرفتن،  در  گور    ت یرو  به  کامل 

 ”.یرسونیم

داد.    آنهوست تکان  را  م“سرش  هم    دمیقول  قبل  از  اما 

 د یبا“به سمت در انداخت.    ینگاه  ”.دمیکه قول م  یدونستیم

در کنار  در  رو  مرتاک  قراره  برا  نمیبب  اچهیبرم.   ش یافزا  ی تا 

  یی های رنگ هماهنگ  ی و انبارها  اچه یها در اطراف درزن گشت

و    سیتمام هراد  زبانیم  نده،ی. اگه قراره در هفته آمیانجام بد

طلب فرصت   ی دزدها  خوامینم  م،یاطراف باش  ی از شهرها   یمین

دست  فرصت   ی هابا   ی هابشکه  ییجابجا  ی برا  یفرزشون 

 ” .داشته باشن نیآمارانت 

العاده محافظش نه طلب و فوق جنگ   ن،یدخترعمه خشمگ  آه،

تمام افراد ساگارا فداکار بود. لکه    یتنها به او بلکه به سالمت

از او ارث ببرد   ی ز ی تا چ  گرفتیاو را م   ی جلو  یننگ حرامزادگ 

حت  نی جانش  یحت  ای اگر  اما  باشد  جود و  یامکان  نی چن  یاو 
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  ی عال   ی ان وجود ملکهی. با اکردی داشت با هر دو کار مخالفت م

 .شدیم

دستش را دراز کرد و آنهوست محکم آن را گرفت و    شنیبر

آنهوست، خدمت به - شا“شان به هم فشرده شد.  ساعد دستان 

 ” .افتخاره. بهت اعتماد کامل دارم  هیتو 

شکاف   چشمانش  اندازه  بار  ییهابه  اون “شدند.    کیزرد  اگه 

بود، قراره    ییشده و نها  ی بندسرهم   یخداحافظ  یحرف نوع

 ” .زمی دهنت بر ی هات رو تودندون

تو   ،ی دیرو د  کویلدیا  ی وقت“.  دیخند  شنیبر بگو که   ی بهش 

 ”.مون. البته اتاق نمش یبیاتاقم م

  د یچرخ  ش یپاشنه پاها  ی رو  ”.جناب ی عال“ کرد.    م یتعظ  آنهوست

ه سمت در رفت و آن را محکم پشت سرش  بلند ب  ییهاو با قدم 

قطره   کی.  دندیلرز   زی م  ی رو  ی ها که جام   ی طور  دیبه هم کوب
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بخار   یکه باعث شد سطح چوب  ختی ر  ز یم  ی از آتش اژدها رو

 .کند

فکر    وقتچ ی. هجنابی. عال جنابی رفت. عال  نیاز ب  شنیبر  لبخند

 چ یاو شود و از آن متنفر بود. ه  ی عنوان برا  نیکه ا  کردینم

آن را به   یقدرت نبود بلکه هروقت کس  ایاز اقتدار    ی انشانه

  .بود نینفر کیمانند  آوردیزبان م

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 93پ#

 ششم فصل

وه  ملکه نوزاد و محافظان آنها بعد از جدا شدن از گر  پا،یکرگ

اوقات خوب   یِسی هراد  ی های کا فرار،  در    یدر حال  و  داشتند 

غرش رودخانه بلندتر از    ی . حاال صداکردندیطول روز سفر م

گاال بود که از آن سمت رودخانه به گوش   ی هاو ضجه   ادهایفر

شده بود،    شتر ی ب  های کا  هیشان با بقفاصله   ی. از وقت دیرسیم
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خ دنبال   یکم  یلیتعداد  رودخانه  سمت  آن  در  گاال  شان از 

 .کردندیم

داشت    یبود چون سرد بود و رطوبت  یموهبت قابل بحث  هوا،

برف در هوا بود   ی و بو کردینفوذ م شانیهاکه به درون لباس

گنبد مانند  آسمان  نور    ی باال  ی خاکستر  ی اما  بود.  سرشان 

م  دیخورش پرتوها  لتریف  میضخ   ی ابرها  انی از  به  و   ی شده 

بود و   ده . حداقل نور روز آنها را کور نکرشدیم  ل یتبد یفیضع

 .شان سفر کرده بودندبدون بستن چشمان ر،یمس  شتریدر ب

کرگ  نگاه خال  پا،یمشکوک  که  رودخانه  سمت  را   ی آن  بود 

 ی اگرچه صدا  ”اونها رفتن؟“آرام گفت:  ییکرد. با صدا یبررس

  کرد یبود را خفه م  اد یفر  ک یتر از  که کوتاه   ییرودخانه هر صدا 

سمت   به  را  گاال  توجه  دوباره  و  کند  خطر  نکرد  جرات  اما 

کرد که   ی اه خودشان بکشاند. نکوس سرش را تکان داد و اشار

 .او بود اط یاحت یهودگی نشان دهنده ب
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در آن سمت آب اشاره کرد که   ی ابه نقطه   ”اونجان.  ؟ینیبیم“

رودخانه به   یو ساحل سنگ  دی رسی جنگل به کناره رودخانه م

مو تار  تار  کیبار  یی اندازه  آن  در  درختان   یناش  یکیبود.  از 

و    یتکان خورد. به صورت موج  تراه یس  ی زیسبز، چ   شهیهم

ها باال شاخه   از و    د یچی تکان خورد، دور تنه درختان پ  یچی مارپ

  د ی و دوباره ناپد  زدندیم  رونیاز آن ب  یقرمز رنگ  ی هارفت. نقطه

 .شدندیم

م  نکهیا  دنی فهم  از دنبال  را  آنها  هنوز  به خود    کردندی گاال 

 ” ان؟یدنبال ما م یتا ک یکنی فکر م“. دی لرز

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 94پ#

ملکه را از او گرفته بود و نوزاد درون قندان از گردن    نکوس،

 ک یکه او از آن نزد  یدرخت کاج  ی هاوهیبود و با م  زانی او آو

دست، کمر کودک   کی. نکوس با  کردیم  ی جمع کرده بود، باز
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خوب بود.   دنیاز او به اندازه جنگ   ی را نوازش کرد. در نگهدار

  پا ی کرگ  ی رو  بعد  وکرد    ینگاهش آن سمت رودخانه را بررس

به ما برسن   توننیم  ی که بفهمن چطور  ییاونها تا جا“افتاد.  

 ” .مون خواهند اومدمون، دنبال و بخورن 

جلوه نده دوست    ی عاد  یلیرو خ  ه یقض“از کنار او گفت:    دندارا 

 ” .میدی نترس یمن. انگار به اندازه کاف

 ” .داره  قتیبود که حق ی ز ی خب چ“صاف نشست.  نکوس

ن  قتی حق  میدونیم“ رو   ستین  ی از یداره.  ما  اون  گفتن  با 

  ر ی شد تا امتداد مس  ترک یرودخانه نزد  هیبعد به حاش  ”.یبترسون

در حال جنبش در آن    یکی. آن تارندیآن در هر دو طرف را بب 

گفت.   دهیدرآورد. دندارا آن را ناد  ی اناله  ی سمت رودخانه صدا

آبسو رو   وقتچی . همیدیدیم  ی کشت  ای  قیقا  هیتا االن    دیبا“

 ” .دمی انقدر ساکت ند
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موضوع نشده بود اما االن که دندارا به آن    نیمتوجه ا   پایکرگ

 د یخبرها با“.  دیرس ی به نظر م  یخال   یلیاشاره کرد، رودخانه خ

اسکله و  رسبه ساگارا  عال  دهی ها  احتماال دستور    جنابیباشه. 

قا با  تمام سفرها  رو  یو کشت  قیداده  متوقف   ی در  رودخانه 

 ” .بشن

 .دندارا قانع شده باشد دیرسیبه نظر نم ”.دیشا“

وقت  در و  آنقدر   ن یزم  بی ش  ی امتداد رودخانه حرکت کردند 

آب  ادیز در  بود،  رفتن سخت  باال  که  راه   ی ها شد  عمق  کم 

کرگ  نقطه   پا یرفتند.  آب    ستادیا  ی ادر  در  دامنش  در    خ،یو 

و   ی اماسه  یبا کف  زی تم  ی ااطرافش پخش بود. آبسو، رودخانه

و گرفته    دهیدر آب شفاف د  یبه راحت   های بدون لجن بود. ماه

آال  قزل   یشان را ماهروزانه  ی وعده از غذا  کیو آنها    شدندیم

 .خوردندیم
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و قرمز بود،   یمشک  شیکه اطراف پاها  یآب  ریدر ز  های ماه  حاال

که اطرافش    یو در آب  دیکش  یدهان باز نفس بودند. با    یمخف

 ”خونه؟ نیا ا،یخون. خدا“خورد.  ی بود سکندر

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 95پ#

دستش را از آب پر کرد و آن را باال آورد. آن را بو کرده    نکوس

از ب   یصورت  ی هاو بعد اجازه داد تا قطره  انگشتانش    نیرنگ 

شده بود را به آنها نشان داد.   ی. دستش که صورت زندیبر  نییپا

 ” .نهی . آمارانتستیخون ن“

داد که با جواب دندارا، بند آمد.   رونیآسوده ب  ینفس  پایکرگ

 ” غرق شده؟ یکشت  هی دیرنگ درون آب. شا“

رودخانه نگاه کرد انگار   انیشانه باال انداخت و به جر  نکوس

قا  داشت  بب  یقیانتظار  به سمت   ”.دیشا“.  ندی را  را  انگشتش 
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زودتر    یبه  راه رفتن ادامه بده دختر. هرچ“تکان داد:    پایکرگ

 ” .میشیزودتر گرم م  م،ی بر رونیاز آب ب

  ی و قرمز و سرخاب  یکه به رنگ صورت  یماندند و در آب  ساکت

راه   انیجر به  وقتداشت  تا  دادند  ادامه  پ  ی شان  به    ی چی که 

رفت و   رونیاز آب ب  پا یهالل ماه بود. کرگ   هیکه شب   دند یرس

بودند.   دهیخشک رس  نیبه زم  گر یبار د  کیشکرگزار بود که  

قن در  داشت  حاال  که  کودک  تا  کرد  اشاره  نکوس   داق به 

 .را به او بدهد  کردیم یتابیو ب یخلقکج

 ”.سه یاون خ“هشدار داد:  نکوس

 ”م؟ یستی ن سیمون خهمه  مگه“

 ی کوتاه خطر  ی ا لحظه   ی برا  پای زد و کرگ  ی او لبخند  یشوخ  به

  ی خاطره مرگ مادرش و نگران  اش،ی که در آن بودند، خستگ

سرباز خشن    نی خواهرش را فراموش کرد. از ا  تیدر مورد امن 

  رون ی او را از تفکراتش ب  ،یگنگ  ی . صداآمدیو قاطع خوشش م
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اما دندارا    رسد. دهانش را باز کرد تا در مورد منبع آن بپدیکش

 ” .ششش “او گذاشت:  ی هالب ی انگشتش را رو 

غرغر کودک و جوش و خروش رودخانه باعث سکوت   ی صدا

را   یضربان موزون  ی صدا  توانستندیاما هنوز م  شدیل نمکام

 .زدیضربه م  یداشت با چماق به تخته چوب   یبشنوند انگار کس 

رد و بدل کردند، بعد دندارا سرش را    ییهاو دندارا نگاه   نکوس

تا نشانه  داد.    د ییبه  م“تکان  دنبالم رمیمن  برنگشتم،  اگه   .

 ” .دینگرد

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 95پ#

. به نکوس دیچی او به هم پ  ی ها حرف   دنیاز شن  پایکرگ  شکم

 پا ی کرگ“.  کردینگاه کرد که داشت برگشتن دندارا را تماشا م 

ساکت نگهش   دی با  شهیکه م  ییبچه رو عوض کن. تا جا  ی جا

انطور که نگاهش  خونسرد و آرام بود اما هم  ش یصدا  ”.میدار
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توانست   د،آن سمت رودخانه در گردش بو  ی دندارا و گاال  نیب

  .اضطراب او را حس کند 

کهنه   یخشک  پارچه  بقچه  باز  زد،   د،ی کش  رونیاش  تا  را  آن 

ملکه را عوض کرد و دوباره او را درون قنداق گذاشت و   ی جا

به دستش داد تا ساکتش کند. پارچه   لیلکِتی ت  کیک  ی اتکه

  ی را در آب رودخانه شست ک باعث شد به رنگ صورت   فیکث

 .د یایدرب

  رون ی دور آنها ب  ی که از بند چرم  ییمو  ی هابه جز دسته  نکوس،

تکه از  بودند،  آرام   ی اآمده  هم  گوش  سنگ  داشت  و  بود  تر 

بپرد   شی از جا  پا یباعث شد کرگ   ی سوت بلند  ی . صدادادیم

ن عماما  نفس  فقط  شانه   دیکش  یقیکوس  آرامش    شیها و  از 

و    ” .ایب“را گرفت و گفت:    پا یاز دستان کرگ  یکی افتادند.    نییپا

 .دیکنار خودش کش  یاو را به آرام

به دندارا و   شاندنی از لمس دست او به محض رس  اشی شاد

شد. صورت دندارا در هم رفته بود و به آن    ریمنبع صدا، تبخ 
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  ی قسمت، آبسو در مسافت  نی. در اکردی ه مسمت رودخانه نگا

 تیدر آن بود که هدا  ییهاسنگ و تخته   شدیم   کیکوتاه بار

 .کردی هم سخت م قرانان یقا نیبهتر ی را برا  هاقیقا

ها بود و به آنها  سنگ تخته   کی که نزد  یقیدر قا  یقرانیقا  چیه

دورشان    ی فلز  ی که نوارها  ییهاوجود نداشت. بشکه  خوردیم

هم افتاده و با هر بار خوردن    ی رو   ی اشل شده بودند، در گوشه

از آنها   ی. بعضفتندیبود که درون رودخانه ب  کی ها نزدبه سنگ 

آمارانت رنگ  و  بودند  ب  نیشکسته  رودخانه   هرا  درون 

 .ختندیریم

کودک را    ق،یپخش شده در قا  ی هااستخوان   دن یبا د  پایکرگ

آغوش گرفت. گو ا   ییدر   یها توسط دست شمنستخوانآن 

از آنها    یپرتاب شده بودند. بعض  خواندی را م  ندهیکه آ  کریپغول

کرگ   رهیت  یی هاتوده   ی رو و  آن    دیترسی م  پایبودند  که 

 .نباشند نی رنگ آمارانتسرخ ی های برآمدگ

 ”اس؟زنده   یکس“: دیپرس ی به آرام نکوس



Page 223 of 613 

 

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 96پ#

ها سوار  . فکر کنم انسانکسچی ه“ سرش را تکان داد.    دندارا 

ها  به بشکه  ”بودن و محموله رو از ساگارا بار زده بودن.  قیقا  نیا

 زنم ی اونها مهر شده. حدس م  ی نشان ساگارا رو“اشاره کرد.  

 ” .باشن ی که اونها گور

ل   ی هالب   پایکرگ را  خدمه “زد.    سی خشکش  به  چطور  گاال 

  ان یخدا  ”از آب بگذرن.  توننینم   کردمیفکر م  ده؟ی رس  یکشت

 .باشد نیهم قتیحق دیلطفا بگذار

که   گمیاگه قراره حدس بزنم، م“شانه باال انداخت.    گر ید  زن

 از ین  دیکوتاه کنار رودخانه توقف داشتن. شا  یمدت  ی اونها برا

که مرده، احتماال   ی سرباز  نیکنن. آخر  ر ی رو تعم  ی زیداشتن چ 

 ” .فرار کردن آزاد کنه  ی رو برا  ق یزنده بوده تا قا  یبه اندازه کاف
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  ا ی در شگفت بود که آ  پایشان ساکت شدند. کرگاز آن همه   بعد

آن   یناگهان  افکار همراهانش هم مثل او پر از تصورات مرگ

 .نه ایها شده بود انسان

خوب    ن یا“.  دیرا با انگشتش کش   اشی نییلب پا  ی با نگران  نکوس

به قاستین اگه گاال  از کا  یقی.  انقدر  دور شده و در    های که 

رودخانه بوده حمله کردن، پس دارن در کنار رودخانه پخش  

 نیکه ا  ی زی نسبت به چ  ی شتری ب  ی و به دنبال شکارها  شنیم

 ” .گردنی رودخانه هست مسمت 

که در   یبه قتل عام خواستیکه نم ی ابه همان اندازه  پایکرگ

و   ترع یسر  یراه  د یداشت که شا  دی شود، ام  کیبود نزد  قیقا

  م یسوار اون بش  میتونیم“به ساگارا باشد.    دنیرس   ی برا  ترمنیا

 ”م؟یو به ساگارا بر

م “.  دیکش  یآه  نکوس نم  میتونستیکاش  مشهیاما   ینیبی. 

 ی لی. خدهید  بیآس   رشیدر ز  یچطور در آب کج شده؟ قسمت

 ” .میکه درستش کن می ندار یچی و ه شه ی زود غرق م
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آس  یو حت“اضافه کرد:    دندارا افراد  دهی ند  بیاگه  به    ی بود، 

سمت    نیتا اون رو به ا  میداشت  اجی از سه نفرمون احت  شتر یب

 ” .میاریب

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 97پ#

شانه نکوس رد شد و   ی در هوا به پرواز درآمد، از باال  ی زیچ

زم به  در    کیخورد.    نیبعد  که  بود  پا  انتها   ک یاستخوان 

بودند.   زانیآن آو  ی از گوشت از رو  ییهاشکسته بود و هنوز تکه 

  ی افتاد. صداها  هیبه گرو کودک از ترس او    دیکش   غیج  پایکرگ

در حال   وجوداتدوباره از سمت آن م  ینی رزمی وحشتناک و غ

  ی گریتکان خوردن در آن سمت رودخانه بلند شد. استخوان د

دنبال    ی گرید  وار وانهیهم با لبخند د یدر هوا پرت شد و سوم

گروه انگار  آمد  بچه   یآن  پرتاب    یطانیش  ییهااز  از 

 .بردندیبه سمت آنها، لذت م کرشانیپغول  ی های بازاسباب 
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را از رودخانه دور    پای و کرگ  ”.دی فتیراه ب“با عجله گفت:    نکوس

 .کرد و به سمت درختان برد

ند  ی هاخنده  با  فر  دنیگاال  به   ی عصبان  ییادهای شکارشان 

کرگ  لیتبد و  شن   پایشد  به   ییهااستخوان  ی صدا  دنیبا  که 

ناله کردنش را   ی لوج  شدند،یم   ده یو تنه درختان کوب  نیزم

 .گرفت

خسته شن.   شونیتا از باز  میمونی منتظر م  نجایا“گفت:    دندارا

م ادامه  دوباره  ممیدیبعد  وقت  دیتونی.  منتظر  یتا   م،یکه 

 ” .دیبخواب

ام  پایکرگ به هم نخورد گفت:    دواریکه  ا“بود حالش   نیبعد 

 ”م؟یبخواب میتونیم  ی اتفاق، چجور

بدن او   یو بدنش به آرام  دیاو را به سمت خودش کش  نکوس

. پا یکرگ   ی. تو در امانمیبخواب  دیچون با  میتونیم “را گرم کرد.  

 ” .میدیم یدندارا و من نگهبان
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بود، ممکن بود به خاطر مسائل موجود در    ی گر ی وقت د  اگر

کا ا  ی دربار  اما  بکشد.  قوان  نجایکنار  و  نبود  وجود   ینیدربار 

ا به  تکنداشت.  آرام  هیو  به  حاال  کودک  آغوشش    یداد.  در 

بود. به دندارا نگاه کرد که مقابل او نشست و صورتش   دهیخواب

چقدر تا “:  تگف  پایروشن شد. کرگ  ینور کمرنگ زمستان  ریز

 ” ساگارا مونده؟

به او انداخت و بعد دوباره توجهش را به سمت   ینگاه  دندارا

گاال   ییجا برگرداند  یعصبان  ی که  اندازه  “.  بودند،    ک ی به 

 ” .تیابد

 فصل ششم انیپا

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 98پ#

 هفتم  فصل
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بر  رونیب  کویلدیا زمان   شن یاتاق  از  و  حاال  و    یکه  الساد  که 

به ساگارا آمده بودند، اتاق او هم بود مکث کرد و    شیماسودها

که در آشپزخانه به گوشش   یداد. مکالمات   هیسرش را به در تک

از    یبود، ذهنش را پر کرده بودند و آن ترس  ده یرس که بعد 

 د ییاتش داشت را تایترک کتابخانه به همراه طومارها و کشف

 .کردندیم

ااز اجاق   یکیکه کنار    ی خدمتکار   ات یبود و محتو  تادهسیها 

 جات یکه سبز  ی گر یبا خدمتکار د  زد،ی را به هم م  ی بزرگ  ی کتر

 ” مرده؟   ری پادشاه پ  یکنی فکر م“:  زدی حرف م  کرد،یرا خرد م

 ی زی از چ  یباال انداخت و ساطورش توده بزرگ  ی اشانه   ی گرید

کرد.    شیکه جلو را خرد  اطم  تونهیم  یک“ بود  بگه؟    نانیبا 

 شهیباعث م  نی در قصر زنده نمونده. ا  کسچ یشده که ه  عهیشا

نور آتش اجاق باعث برق زدن    ”االن پادشاه باشه.  جنابی که عال

 یپادشاه خوب  سکم،کا  شنی. برستیبد ن  نیا“ساطور شد.    غهیت

 ”.شهیم
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  ی بعد از اون چه کس  رهیبم  یباشه اما وقت   نطوریهم  ممکنه“

 ” .ارهیب ا یون رو به دنبچه ا تونهیبانو نم شه؟ی پادشاه م

 ی در درگاه  یدر هم به طور ناگهان  ییهاسرآشپز با اخم  یوقت

آنها ساکت شدند. او   ی ظاهر شد، هر دو  دیرسیکه به باغ م

 ”.د یو سر کارتون برگرد  دیرو بس کن   ینیچسخن “دستور داد:  

از قبل به خودش    کویلدینگفتند که ا  ی زیخدمتکاران چ  اگرچه

اشک بود.  آشوب  هم  باز  دلش  اما  باشد  حال    ی هانگفته  در 

به در ضربه زد   یجمع شدن در چشمانش را کنار زد، به آرام

 .و بعد آن را باز کرد

به    یجی پر از گ ینشسته بود، با صورت  نهیکه کنار شوم  شنیبر

کرد.   نگاه  ن   کویلدی ا“او  بزن  یستیمجبور    نجا یا  شهی . همیدر 

 ” .اتاق تو هم هست نجای. بعالوه اشهیاستقبال م ازت 

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 98پ#
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  ی از رو  شنیبر  ”کنم.  دارتیب  ی اگه خواب بود  خواستمینم“

  دن یشک داشت که از زمان رس  کویلدیدرآورد. ا  ییصدا  ی ناباور

باشد.   دهیساعت هم خواب  کی  شنیبر  س،ی از هراد  رسانام یآن پ

رو  و  بست  سرش  پشت  را  نشست.    ی در  داره “تخت  الساد 

  ی برا  نیو ماسودها مراقبش هستن. همچن  کنهی استراحت م

 ” .و غذا هم فرستاده شده یدنیاونها نوش

در حال سوختن    ی هارا برداشت و ذغال   نهیشوم  خیس  شنیبر

که    ی بار  نیآخر“شان شد.  را جابجا کرد و باعث روشن شدن

پدرم    ی مراسم تاجگذار  ی اومدن برا  رونیها از املک بکاپوکزت 

 ”.بود

عروس  دیبا  کردم یم  فکر“ شرکت    یدر  مادرت  با  اون 

 ” .کردنیم

اونها رو به   وقتچ یمادرم ه  کنمی خطرناک بود. فکر م  یلیخ“

کردن اونها    ری. نه تنها فرصت اس دینبخش  شونومدن یخاطر ن

  ه یبود.    زیرآم یتحق   نیتوه  هیاونها    ومدنیرو از دست داد بلکه ن
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ازدواج رو قبول نداره و او رو به طور    نیناگفته که املک ا  امیپ

 ” .کنهیدر خاطرات الساد ثبت نم یرسم

 دانستند ی ها نمنداشت. انسان  ی امحافظان حافظه   نیگور چن

نورها مردگان   ی چطور  بگمورتم  را  توانارندیشان   های کا  یی. 

ا  ی برا ا  ن یانجام  وحشت و   کویلدیکار، منحصر به فرد بود و 

بلند    یآورد. الساد شخص  ادیاحترام دربار ساگارا به الساد را به  

تا    شنیبر  نیوالد  یمرتبه و مهم بود. نبودنش در مراسم عروس

  س ی . سکمگرفتی زمان مرگ آنها مورد توجه و بحث قرار م

شاهد مراسم بودن.    ی اگه ید  ادی افراد ز“شده باشد.    یعصبان  دیبا

 ” .کنهی مورتم اونها اون خاطره رو حفظ م ی نورها

اما اونها “.  ستادی او ا  ی بلند شد و جلو  نهیاز کنار شوم  شنیبر

هجوم    سی . بعالوه با وجود گاال که به هرادستنی ها نجزو کزوت 

زنده موندن که اون روز    یفقط تعداد اندک  کنمیآوردن، فکر م

 ” .ارن یم  ادیرو به 
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ها  کاش اون نگهبان   کنهی از وجودم آرزو م  یبخش“.  دی کش  یآه

دهنده    دیها نو. اونها مثل کالغ اومدنی نم  نجای وقت به ا  چیه

 ” .بد و مرگ هستن ی هاام یپ

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 99پ#

دو    ای  ک ی  شیهااو را نوازش کرد و با چنگال   ی موها  شنیبر

ب  را  مو  ه “آورد.    رونیسنجاق  بهمون   ی دیجد  زی چ  چیالساد 

 ”.کویلدیا میدونستینگفت که قبال نم

. مطمئنا راه میدونستی مراسم وحشتناک نم  نی در مورد ا  ما“

 ” .وجود داره ی اگه ید

. اگه الساد  میو ما وقت ندار  برهیکردنش زمان م  دای اما پ  دیشا“

گاال   -رسهیبه نظر م  یمنطق  گهی که م  ی زیچ  و–درست بگه  

ب  رونیهمچنان در حال ب از شکاف  هستن.    اها یدن  ن یاومدن 

ما رو پر   ی هانی خواهند کرد تا زم  یشون رو خالاونها زندان 
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اگه   ی. حتمونهینم  یباق  ی ازنده  زیچ  چیکه ه  ی تا وقت  کننیم

 بودم،ی بدون قدرت مادرم م یپادشاه  ایموقت   من تنها حاکم

 ” .باز هم به عهده من بود فهیوظ نیا

ها  شد و به چشم درخشان او با آن چرخش   رهی به او خ  کویلدیا

 ”؟ی د یترس“زرد رنگ نگاه کرد:  ی ها و سوسوزدن

 ” ؟یآره. تو چ“جواب دادن درنگ نکرد:   ی برا

عصبان  وحشت“ و  ناام   ”هستم.  یکردم  و  درمانده  .  دیو 

پر کند اما    ی شتریب  یلیرا با کلمات خ   ستیل  نیا  توانستیم

سنگ  شنیبر نم  ی نیبار  داشت.  دوش   ات یشکا  خواستی به 

 .اضافه کند  ینیخودش را به آن سنگ

نشست.    شنیبر ا “کنارش  ن  نیدر  تنها  اگه  یستیموضوع   .

 رونیب  ینفس  ”مراقب نباشم، از خشم خودم خفه خواهم شد.

 چی نبود که ه  شی چند ماه پ  نی هم“ ها افتاد.  مالفه  ی داد و رو

 ”تا اون روزها رو برگردونم.  دمیرو م   ی زی نداشتم؟ هرچ  یارزش
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کردند و کمرش را غلغلک   ی لباس او باز  ی انگشتانش با بندها

 ”.یش یم ی استه یتو ملکه شا“داد. 

از رو  کویلدیا بلند شد.    ی به سرعت   ی صدا   ”...شنیبر“تخت 

 دن یکش   ادیبه فر  ازین  نیبه در، حرفش را قطع کرد و ب   ی اضربه

 .کرد ری و احساس آرامش گ ی دیناام ی از رو

با    ی تحمل کمتر  شنیبر ب  کیداشت.  از تخت   رون یحرکت 

به هم فشرده شده بودند.   شیهاشده و لب   کیآمد. چشمش بار

لحظه آرامش داشته    هی  دیا. نبهیرحمیب  نیا“با طعنه گفت:  

 ” !داخل ایب م؟یباش

از کنار آن به داخل نگاه    اطیبا احت   ی باز شد و خدمتکار  در

  ی شتری. افراد بدیمزاحمت من رو ببخش  جناب،ی عال“انداخت.  

، دوآنره  و سنمست    س ی ردیآمن  ی هاخاندان   دنیبه ساگارا رس 

 ” .با شما صحبت کنن خوانیهستن. اونها م  نجایا
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 100پ#

مادر    ی الحظه   ی برا  کویلدیا بست.  را  چشمانش  کوتاه 

باسنمست  دق  د یها  پ  قه یچند  فرستادن  از  به    رسانش ام یبعد 

خانواده  اگرچه  ساگارا،  باشد.  افتاده  راه  و  کرده  جمع  را  اش 

اندک بود اما آنها هم مانند    ی کا  یشان با خاندان سلطنتروابط 

تا  کویلدیا اگر  که  بودند  شده  ب  دییمتوجه  تنها   شنیرشود 

 .کردی م رییتغ شانت یکاسکم زنده بود، وضع

زمزمه کرده و بعد لباسش را صاف کرد.   ی زیلب چ  ری ز  شنیبر

گرفت   کویلدیدستش را به سمت ا  ”.امیبهشون بگو که دارم م“

 ” .بانو“کند:  ی تا او را همراه

دنبالت  “سرش را به نشانه مخالفت تکان داد و گفت:    کویلدیا

ها رو چک کنم تا  کزت   گهی بار د  ک ی  خوامیقبلش م  یول  امیم

هرچ شم  م   ی زی مطمئنم  باشه.   خوانیکه  دسترسشون  در 

 ” .رسهی به نظر م فیالساد ضع 
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بوسه  شنیبر و  را گرفت  انگشتانش  فقط  نکرد  بحث  او   ی ابا 

گذاشت.    ی رو  عیسر وقت“ آنها  شد   یپس  تموم  کارت 

ب  میتعظ  ”.نمتیبیم خدمتکار  دنبال  به  و  رفت.    رونیکرد 

خ  کویلدیا در  نم  رهیبه  را  لوالها  و  چوب  بلکه   دیدیشد. 

کا  یخطوط نسل  م   ها ی از  رو  دیدیرا  پوست  ی که    یکاغذ 

 .دیشده بود. چشمانش را مال  یطراح و با جوهر یمیقد

را داشت. در    دنشیآمد گفت انگار انتظار دبه او خوش  الساد

داد. پتوها   هیبالش که پشتش بود تک نیبه چند کویلدیتخت ا

  ده یاو را بلع  کی بدن بار  بایبود، تقر  شی پا  ی که رو  ییو خزها

و آماده بود تا هر    دادیم  یکنار تخت نگهبان  یبودند. ماسود

او سرو کند.   ی را برا   ودب  ی کنار  ز یم  ی که رو  ی ا یدنیغذا و نوش

 .بود ستادهیکنار در ا گریماسود د

رو  الساد تا  کرد  اشاره  او  تخت    یصندل  نیترک ینزد  ی به  به 

ا  ییهاسوال   دن یپرس  ی برا  حضرتی اعل“.  ندیبنش  نجا ی به 

  ”.ی اومد
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 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 101پ#

گرفت. آنقدر آشفته بود    دهیرا ناد  یاشاره او به صندل  کویلدیا

به   یبا آرامش نشسته و صحبت کند. با هدف  توانستیکه نم

که قبال بهشون اشاره   ی شتریاون موضوعات ب“آمده بود.    نجا یا

 ”بودن؟ یچ نیکرد

 ” .باشه نجایا د یبا پادشاه“

اما    کردیم  نیزن در انتقال اطالعات را تحس   اط یاحت  کویلدیا

نم بگ  شنیبر  ی جلو  توانستندیآنها  از    رندی را  را  خبرها  که 

. در حال  گردهیزود برم   یلیاون خ“و آنطرف نشنود.    نطرفیا

برا پادشاه  ی تالش  داشتن  نگه  مرز    هیای سرپا  در  که 

 ” .هی فروپاش

شد.   میتسل  کوی دلیسرش را کج کرد و در برابر اصرار ا  الساد

 ”؟یدونیم یچ های در مورد کا“
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قبل از  “بود اما از قبل جوابش را حاضر داشت.    یبی عج  سوال

در   شتریدر مورد اونها مطالعه کردم. ب  یازدواج کنم کم  نکهیا

مورد زبان بود تا بتونم بدون اتکا به زبان مشترک ارتباط برقرار 

. هیکار زمان بر  های کا  خیگرفتن در مورد فرهنگ و تار  ادیکنم.  

گور    ی هااست یس   هیشب  یکاف  دازهشما به ان  ی هااست یالبته س 

 ” .هست که آشنا باشه

 ”؟یدونیمورتم م ی مورد نورها  در“

 ی شان را گرامکه مردگان  ییهای باارزش جمع شدن کا  خاطره

رقص آمد. در ذهنش به    گرفتند،ی داشته و خاطرات آنها را م

سرباز   کینور    شنیمراسم مورتم بودم. بر  کیشاهد    کباریآره.  “

رو به مادرش برگردوند تا بتونه اون    یبه اسم تامل  ی جوان کا

 ”.رو به املک برسونه

رو    نیمادر اون، تاراو“بود، گفت:    ستادهیکه کنار در ا  ی ماسود

در   ی افتخار  یکامل در مکان  تی در امن  یدارم. نور تامل  ادیبه  

 ” .ما قرار داره  ی تاالرها
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ا“زد.    یلبخند کوتاه  کویلدیا که  بهم    نیممنونم  رو  موضوع 

 ”.شهی . پادشاه از دونستنش خوشحال میگفت

شده به خاطر سنش پتوها را    ی خاکستر  ی هابا چنگال   الساد

 ان یم  رونیهاشون بکه روح مردگان ما از بدن   ی دی د“کنار زد.  

 نی وجود در ابتدا به طور کامل ا  نی. با اکننیو اونها رو ترک م

نم  نیسرزم ترک  براکننیرو  معموال    نیچند  ی .  که  سال 

 شونزانیاندوه عز  واونها به غم    ست،یدو سال ن  ای  کیاز    شتریب

 ” .خورنیگره م ی ااحساس کار تمام نشده  ای

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 102پ#

ا  کویلد یا  ” ها؟شبح“ لرز  نیاز  خودش  به  مردگان  دیفکر   .

 .شده و ترسناکگم قرار،ی سرگردان، ب

کرد:    الساد را مطمئن  زنده“او  اونها  کامال.  رو شکار  نه   ا یها 

مکننینم  تیاذ منتظر  فقط  آخر  موننی.   ی هارشته   نیتا 
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  ا یدن  نیاز ا  شهی هم  ی پاره بشه و برا  ی نیزم  یارتباط با زندگ 

 ” .گذرنیم

شکست دادن گاال    ی برا  دیبا  شنیهستن که بر  یمردگان  نهایا“

تا از درد    گذراندندیکه فقط زمان م  یکسان  ی برا   ”کنه.  ی رهبر

 .بود یبگذرند، چه سرنوشت وحشتناک  ا یدن نیو غم ا

. اگه  شترهیها ب. تعداد گاال از شبح ستنین  یها کافاما اون  آره“

مشکل نبود.    هی  ن یا  م،یبردیاز طاعون رنج م  ای  میدر جنگ بود

رهبر   کیکه از    ییمردگان انسان و اونها  دیبا  نی پادشاه همچن

 ” .رو هم زنده کنه کننینم ی رویپ ی کا

هم هست(   ی شتریب ی زهای)چ شه یچرا هم “اخم کرد.  کویلدیا

  ی بهتر   ی زهایخبر از چ   نکهیا  ی به جا  هیبدتر  ی زهای شامل چ

 ”بده؟
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که بهت بگم. پادشاه   ی تو اصرار کرد“شانه باال انداخت.    الساد

  ن ی دارن در ا لی که تما ییبره و اونها یانسان ی به قلمروها  دیبا

 ” .کنه دای کار بهش کمک کنن رو پ

برنامه   دیط بافق  شنیانگار بر  زدی حرف را م  نی راحت ا  یلیخ

نامه  ختیریم برا   ی رسم  ی هاتا  و  مورد    ی بفرستد  اسب 

غذاعالقه درخواست  کند.    ی اش  ا“اسب  که    هیمعن  نی به 

تا دوباره   رهیمیم   یعیکمک کنه، به طرز فج  شنیبه بر  ی هرکس

 ” بجنگه؟ نیاطیزنده بشه و با ش 

 ” .آره “

  دند،یآنها با دهان باز نفس کش  یرا چرخاند و وقت  چشمانش

 ادیهامون انقدر زمطمئنم داوطلب “احساس لذت کرد.    یکم

 ” .کشنیها صف م تا دروازه  یخواهند بود که از تاالر اصل

با    ده یاو را نشن  ی صدا  زیآمه یکه مطمئنا لحن کنا  الساد بود 

 ”واقعا؟“چشمان گشاد شده گفت: 
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کا  ”.نه“ ا  ی هر سه  کردن  کو یلدیبه  داغ شد. اخم  د. صورتش 

 دن یکم... از شن  هیمن رو ببخش الساد. فقط    ی جایب  یشوخ“

 ” .دمی خبرها ترس نیا

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 103پ#

به او نگاه کرد انگار متوجه شد از آن    ی شتری با دقت ب  الساد

 ی در مورد بانو  ی شتری ب  ی زهای چ  کرد،یکه ابتدا فکر م  ی زیچ

 ی که در مورد چ  یگی به پادشاه م“وجود داشت.    شنیانسان بر

 ”م؟ یصحبت کرد

...  دانستی کار را بکند اما ضعف خودش را م  نی داشت ا  دوست

بگ“شوهرش.    تیامن شما  اگه  دارم   ترسم یم  بهتره.  دیباور 

 ی وانگید  نیرو از ا  شنیکنم بر  یباشه که سع  نیا  امزه یغر  نیاول

. کنمی به انجام هست رو درک م  ازیکه ن  ی زیبکشم. چ   رونیب

 ” .ترسمیازش متنفرم و م
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 ” .یعاشق اون هست  یلیتو خ“صورت الساد نرم شدند.    خطوط

ازش دست بکشم. از   دیو در آخر با  ”منه.  زیهمه چ   شنیبر“

 .د یچی فکر از درون به خودش پ نیا

ملحق شود.   شنیبه بر  یالساد عذر خواست تا در تاالر اصل  از

به تک تک   کوی لدیاز مردم اطراف او بودند. ا  یاندک  تیجمع

زن مخصوصا  سعآنها  و  کرد  توجه  بزند    یها  حدس  کرد 

مورد   نیشان خانواده سنمست بودند. فکر کردنش در اکدام 

 .دی طول نکش ادیز

 یانگاه متکبرانه   کو،یلدیشدن ا  کیبا حالت شاهانه با نزد  یزن

 ستاده یتر اجوان  ی های از کا  یبه او انداخت. پشت سرش، گروه

 اشه یزی از جه  یمین  ی رو  کویلد یمرد و چهار زن. ا  کیبودند:  

م ب  بستی شرط  مادر  و  سنمست  خاندان  آنها  آن،   وهیکه 

 .وسِتشِن  بودند
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به   کویلدیکردند. ا  میکرد، همه تعظ   یاو را معرف  شنیبر  یوقت

متوجه   ”.دیبه ساگارا خوش اومد“گفت:    سیهراد-زبان باست

پوزخندش را   ی زده چند نفر از آنها شد. جلوشگفت   ی هانگاه 

نگرفته    ادیآنها را    ی گرفت. آنها فکر کرده بودند که او زبان مادر

حاال   چ  دیبابود.  م  ی زیمواظب  هوا  یکه  اگر  باشند.  گفتند 

. فتدیو پر از تنش نبود، ممکن بود به خنده ب  نیسنگ  یلیخ

به    شنیقصر به اندازه بر  نیا  ی ممکن بود انسان باشد اما اعضا

حت بودند.  وفادار  هم  باست  کیاگر    یاو  زبان  از   ی کا-کلمه 

کامل    اتیرا با جزئ  زیخدمتکاران به سرعت همه چ  د،یفهمینم

 .کردندیاو منتقل م بهو به زبان مشترک 

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 104پ#

دردسرساز    ی سالور، آنها را از آن گفتگو  ی از ها  یرسانام ی پ  ورود 

که همراه با    یاس یس  ی مانورها  ی از تماشا  کوی لدینجات داد. ا

  دا یها با هم بود، نجات پ خاندان  رگذاری تاث  ی جور کردن اعضا
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از قبل    شنیموضوع که بر  نیکه در آنها ا  ییکرد. از آن مانورها

اگر همسر انسانش را   ی. حتتنداش   یتیازدواج کرده بود اهم 

م م  یکس  داشت،ینگه  معشوقه  قابل   شدیکه  قدرت  هم 

 .داشت یتوجه

هش کرد که بروند و آنها را همراه مزومنس  از آنها خوا شنیبر

شان دهد.  که در طبقه اول بود را نشان  شانیهافرستاد تا اتاق 

اتاق  م  ی برا  ی ها روز آن  به  و حاال  بودند   همانان یانبار کردن 

 .اختصاص داده شده بودند

به   ی اکه زره ارتش سرووک را  به تن داشت، نامه  رسانام یپ

منتطر ماند تا مهر را باز کرده و    داد و در سکوت  شنیدست بر

  .آن را بخواند 

باعث شد   ی که کنجکاو  ی زبانش را گرفت تا وقت  ی جلو  کویلدیا

 ”نوشته؟ یچ“.  دیایبه حرف ب
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  دهید  نیاز بالد  ییهاگاال در بخش “شد.    رهیبه نامه خ  شنیبر

خواهان   سرووک  و  رسم  کی شدن  به   ”.هیمالقات  را  سرش 

پ داد.    رسانام ی سمت  عال “ تکان  حضورشون   جناب یبه  بگو 

م  شهیهم قرار  استقبال  مورد  ساگارا  اول   رهی گیدر  در    ن یو 

 ”.هستم شوندنیفرصت، مشتاق د

ها  ینیبالد  رسانام یپ به  برگشتن  از  قبل  تا  سالور   ی نماند 

 .کرد و رفت میبنوشد. به آنها تعظ ی زیچ ا یبخورد  ییغذا

اگه بالوات در    شن یبر“د.  کر  ینوشته سرووک را بررس   کویلدیا

م گاال  ا  دونهی مورد  تو  که  بفهمه  گور  اونها    نیو  از  رو  خبر 

داشت  یمخف م  ،ینگه  دار  کننی فکر  بالد  ی که  نقشه   نیبا 

متحدان  ”.یکشی م  ی دیپل با  فرضجنگ   خاطر  به   ی شان 

 .داشتند  از یبود که ن ی زی اشتباه، تمام چ

بدونمیم“ ا  ی شتری. کاش وقت  از زمان شروع  اما   ن یداشتم 

 ” .به من داده نشده  یموهبت نی فاجعه اصال چن 
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تو به گور برم.   ندهیبه عنوان نما  تونمی هنوز م“ گفت:    کویلدیا

دا  یچ  دونمیم بگم.  رو  اون  چطور  و  خاطر    ییبگم  به  من 

 ” .دهیبه من م  ی فور  یمالقات رسم  هیهم که شده،    ی کنجکاو

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 105پ#

شد.    شنیبر  بدن کا“منقبض  ملکه  اگه  اغراق  رو   های بدون 

کوچک    ی دهانش با لبخند  ”.شمی منتظر نگه داره ناراحت م

 نم یممکن بود موافقت کنم تا بب  ش،ی دو روز پ“از هم باز شد.  

امن در  باست  تیکه  خی ر یم  رونیب  سی هراد-از  االن    یلی. 

شون رو به خطر  هم دارم جون  هارسانام ی خطرناکه. در مورد پ

هستن. اما جون   عیاسب سبک و سر  نیز  ی و اونها رو  ندازمیم

 ” .ندازمی همسرم رو به خطر نم

 ”.باشم عیمسافر سر  هی تونمی م“با او بحث کرد:  کویلدیا
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اما   یتونیمطمئنم که م“.  دیخودش کش  کیاو را نزد   شنیبر

ایباش  نجایا  خوامیم در  بهت   ش یهاحرف   ”دارم.  از ین  نجای. 

ناام  و  گرم  را  او  رو    ی زی چ  چ یه“ کردند.    د یهمزمان  جلوت 

  ی . اگه باور داریو بفرست  یسیرو بنو  ییهاام ی که پ  رهیگینم

کار   نیپس ا  ،یدونی خبر رو م  ن یانتقال ا  ی راه برا  ن یکه بهتر

. بهت اعتماد دارم که  ستمیمن ن  ،یهست  ی گور  هیرو بکن. تو  

 ” .کار رو با نوشتن انجام بده  نی. فقط ایبگ یچ یدونیم

اخم کرد.    شنی کرد، بر  میشده و تعظ  کیمزومنس نزد  یوقت

 ”.بهتون بگم ی زی من، اگه ممکنه چ ی بانو“مزومنس گفت:  

پ  ی الحظه   ی برا  شنیبر رو  اشیشانیکوتاه،   یشانیپ  ی را 

با“گذاشت.    کویلدیا ب   دیبرو.  مرتاک  دار  رونیهمراه   می برم. 

ها رو  و چاه   میکنیم  ی آبسو رو پاکساز  ی قسمت غرب  ی هاخونه

م برا  میکنی پر  ب  ی تا  بش  ی شتریتعداد  بعدا میآماده   .

 ” .نمتیبیم
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پر تالشش    شکاریرفتن او را تماشا کرد بعد به سمت پ   کویلدیا

 ”خاموش بشن؟ دیبا ییهااالن چه آتش “ نگاه کرد. 

لباس   ریی هنگام تغ  ی تا وقت  دیرا ند  شنیگذشتند و بر  هاساعت 

پوش همد  ی برا  تری رسم  ی هالباس  دنیو  د  گریشام  . دندیرا 

بود که از   ی پر از افراد  زهایبود و م  تیپر از جمع  یتاالر اصل

 .تحت کنترل ساگارا آمده بودند ی شهرها

ا  شنیبر گوش  در  تا  شد  کند:    کویلدی خم    ی انبارها“زمزمه 

 ”هستن؟  یما االن چقدر خال ی غذا

 ی های کا  ی ایبه در  یاصل  ز یدر پشت م  شیاز سر جا  کویلدیا

تعداد آدم رو   نی هنوز کامال پره اما اگه هر شب ا“ نگاه کرد.  

 ” .بشن  یتا خال کشهیطول نم ی لیخ م،یغذا بد

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 106پ#
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ب  شنیبر و  غذا  طول  سر  ی هالقمه  نیدر  و  که   یعیکوچک 

گوش    کویلدیمشغول جواب دادن به سواالت بود. ا  خورد،یم

ب  دادیم م  شتریو  چطور    ماندیساکت  که  کرد  تماشا  و 

پا  ییهازاده اشراف  تاکت  ترن ییبا مقام  از  و    هاک ی و فرماندهان 

 بود،ها  جنگ   نیترده یچی پ  ستهیمختلف که شا  ی های استراتژ

م بر  کردندی استفاده  نظر  در  را  خودشان  ببرند.    شنی تا  باال 

  کویلدیاما ا  زدندی مانند زنان دربار گور، الس نم  ی کا  ی هازن

هدف   شنیکه بر  یقیدق  ی هایو بررس   هایموشکاف  توانستیم

با    زه،یچه دوش   وه یها چه بدهد. آن زن  صیآنها بود را تشخ 

معشوقه   ایرا به عنوان جفت    شنینگاه به تاج و تخت، بر  کی

نظر داشتند    ریرا هم ز  کویلدی. آنها اکردندیقضاوت م  یمناسب

 .و مانع ب یرق کی اما به عنوان 

او قرن  یتمام نشدن   شام، از نظر    ی. وقتدیها طول کشبود و 

 ی بود از شاد   کی شب را اعالم کرد، نزد  انیو پا ستادیا  شنیبر

از    گر یکرد و با همد  یاو را در تاالر همراه  شنی بکشد. بر  ادیفر
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اتاق   یمنته  ی در راهرو  یها باال رفتند و وقتپله شان تنها  به 

رو شکر   انیخدا“.  دندیکش  یقی نفس عم  یراحت  ی شدند، از رو

کار    ن یهر شب ا  دیکه تموم شد. و خوش به حال ما چون با

 .طعنه همراه بود یبا کم شنیبر ی هاحرف   ”.میرو انجام بد

.  ی با الساد صحبت کن  د یهنوز با“کامال با او موافق بود.    کویلدیا

 ” .گفتن به ما داشت ی برا ی شتر یب ی زهایکه چ اد یم ادتی

 ن ی ا  ا یفراموش کردم. ب“کرد و دست او را گرفت.    ی اناله   شنیبر

 ”.می رو تمومش کن

رو  الساد رو  ی از  و  بود  بلند شده   ک ینزد  ی ای صندل  ی تخت 

  شن یبر  یبود. وقت  دهیچ یدور خودش پ  ییآتش نشسته و پتو

به او اشاره کرد که   شنیبلند شد. بر  شی وارد اتاق شد، از جا

 .برداشت و مقابل او گذاشت ی گرید یو صندل   ندیبنش

تا گوش کند که نگهبان حافظه    ستادیا  ی ادر گوشه  کویلدیا

. کندی تکرار م  شنیبر  ی که به او گفته بود را برا  ییزهایآن چ
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بر  شیهاحرف   یوقت شد،  صورت   شنیتمام  رو  یبا  هم   ی در 

مطمئن  “نگاه کرد.    کویلدیداد. به ا  هیبه عقب تک  اشی صندل

و تملق داشته باشه.  یاز چاپلوس ی ادیز ریات مقادشو که نامه

  ی هااز ژنرال   یک یقبول کنه که    عیسر  یلیگور خ  کنمیفکر نم

به    میکمک به ما بفرسته. اگه سانگور ل   ی ارزشمندش رو برا

  اد یرو بفرسته، به احتمال ز  یخودش زحمت بده که اصال کس

 ” .فرستهی مهتر رو م هی

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 107پ#

 ” و بالوات؟“گفت:  الساد

جلو  ستاد یا  شنیبر بزند.    نهیشوم  ی تا  از   یکیبا  “قدم 

م  سالوری ها   ی هامرزبان  از    تونمی دوست هستم.  بخوام  ازش 

کرد انگار    یمکث  ”استفاده کنه.  نیتمام نفوذش در دربار بالد
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 ا یرا بپرسد    ی که قصد داشت سوال بعد  کردیم  یداشت بررس

 ” هم هست؟ ی اگه ید زیچ“نه. 

 ” .بله“

البته که  “او بود.    ینشانه خستگ  ش،یهااندک شانه  یدگیخم

 ” .هست

صاف نشست و پتو را کنار زد. به نظر    اشیصندل  ی رو  الساد

برا  دیرسیم م  ی دارد  آماده  بازمانده “.  شودی جنگ  تنها  تو 

- باست  ی. حاال تخت پادشاهیکاسکم هست   یخاندان سلطنت 

شما  ادامه دادن نسل و تداوم سلطنت به    فهی و وظ  سی هراد

 ” .ی اریب یوارثان ،یپادشاه ی برا دی. باشهیمنتقل م

مکالمه   نیدامنش مشت شد. از داشتن ا  ی رو  کویلدیا  دستان

کار   نیکه الساد ا  دیرسیبود. حاال به نظر م  دهی ترس  شنیبا بر

 .دادیاو انجام م ی را برا
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پ  شنیبر سمت  دندان   رزنیبه  و  رو   شیهابرگشت  از   ی را 

زد.    یناراحت هم  م  ؟یکنیم  یشوخ  ی دار“ به  در    کنمی فکر 

 ی لیکه خ   میدار  ینگران  ی برا  یمسائل   یحال حاضر به قدر کاف

  ی نقش پادشاه رو باز  یکه بعد از من چه کس  نهیتر از امهم

 ” .کنهیم

. به اندازه ستین  یتیاهمیموضوع ب  نیا“.  دیعقب نکش   الساد

. تو ی ری ر نظر بگاالن اون رو د دیشکست دادن گاال مهمه و با

  ییاون رو به عنوان بانو  های . کای زن انسان ازدواج کرد  کیبا  

به عنوان   اما   ی ملکه کا  کیبدون قدرت قبول خواهند کرد 

نم  رنشیپذینم اون  به   روتو    ی هابچه   تونهیو  بشه.  حامله 

کا  حاکم  برا  فهیوظ  ها،ی عنوان  که  وارث    نیا  ی توئه  کشور 

 ” .ی اریب

ها  به پنجره   کویلدیکم شد. ا  یاتاق به طور محسوس   ی هوا  ی دما

به    یآنها را باز کرده بود و باد زمستان  ینگاه کرد. احتماال کس

نبود که   یشکاف  ی شان بسته بودند و حتاما همه   آمدی داخل م
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روشن در اتاق را خاموش   ی هاو شمع  د یایاز آن به داخل ب  ی باد

بود.    شنیبر  دید ش  تی عصبانکند. در عوض آن سرما به خاطر  

مشرب و متعادل در احساساتش  خوش  ی به طور معمول فرد

تند گفت:   ی. با لحندیلرزیم  تی بود اما حاال از خشم و عصبان

انجامش بدم، به   لیکه قصد دارم با کمال م   ی با توجه به کار “

در قبال تاج و تخت و کشور    امفهیفکر نکن که در مورد وظ   نیا

  ”.یکن یسخنران

  

 108پ#

  ش یانداخت و صدا  نیی. چشمانش را پادیبار رنگ الساد پر  نیا

قربان اما مجبورم صادقانه به شما   دیمن رو ببخش “نرم شد.  

تون رو فسخ ازدواج  د،یاز گور رو رها کن   کویلدیا  دیبگم. شما با

 ”.دیازدواج کن  ی زن کا  کیو با 

 ” !نه“
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ا  همه فر  کو،یلدی از جمله  او جا خوردند. چشمان    اد یاز  بلند 

 تونهیموضوع م  نیمطمئنا ا“به چشمان الساد افتاد.    کویلدیا

برا اون هم   ی بمونه  بار سنگ  نیبعد.  به    ی نیاالن هم داره  رو 

 ”.کشهی دوش م

 .بود یحرف اشتباه انگار

به جلو نگاه کرد بعد به   میبدون حرکت ماند و مستق  شنیبر

کرد عقب    یسع  کویلدیروبرو شود. ا  کویلدیتا با ا  دی چرخ  یآرام

 ی ماسک بدون حس و خال   کی   هینرود. صورت شوهرش شب

زرد نبود بلکه به اندازه    گریو د  د یدرخشیبود. فقط چشمش م

 .بود دی تابستان در ظهر، سف دیخورش

برا  کوی لدیا  ی هادندان را  و خودش    ی گرما  ی به هم خوردند 

 ی اآمد، ناله   به سمتش  شنیبر  یدر آغوش گرفت. وقت   شتریب

گلو بر  جادیا  شیدر  از  هدیترسینم  شنیشد.  او   وقتچ ی.  به 

. رد ی کار را نم  نی داشت که هرگز ا  مانینرسانده بود و ا  بیآس
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از آن در    یناش  ی ر یباعث رنجش او شده بود. غافلگ  کویلدیاما ا

 .خوردیو تاب م چیاو بود و در چشمش پ  ی پشت نگاه خال

 ی من رو ببخش اما آن کلمات رو  دیبگو  ی دیبا ناام  خواستیم

بر به  ماندند و در سکوت  وقت  ره ی خ  شنیزبانش  تا  که    یشد 

  ی نیاز ب  یمقدار اندک  اشینی. بستادیاو ا  ی کامال جلو  شنیبر

 .او فاصله داشت 

دست   شنیشان را خفه کند. بربود تمام   کیآنها نزد  ن یب  تنش

 ی مت دراو را به س  یحرف  چی و بدون ه  دیاو را گرفت، چرخ

ب  دیکش د  شانی هااتاق   ن یکه  نگهبانان  و  الساد  را   گریبود. 

بلند به آن سمت رفت    ی هابا قدم   یگرفت و بدون مکث  دهیناد

که از در گذشته و وارد اتاق او شدند و در را پشت   یتا وقت

 .سرشان بست

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 109پ#
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داشت دست    کویلدیدستش را انداخت انگار که دست ا  شنیبر

و به سرعت کمرش را گرفت و او را در هوا باال    سوزاندی او را م

ادیکش نفس   کویلدی.  به نفس  و  زد  چنگ  را  او  شانه  زنان، 

شد. آن ماسک ترک خورده و کنار رفته بود.   رهیصورتش خ

افتاده بودند.   چشمانش گود  ریدر هم رفته و ز   شنیصورت بر

م  ی اچه ی ماه ا  دیپریدر فکش  برا  کویلدیو  را    ک ی  ی خودش 

 .آماده کرد  یسخنران

به او   یطوالن  یمدت   ی برا  شنیدر عوض بر  فتادی ن  یاتفاق  نیچن

اگه  “آرام و واضح بود.    شیصحبت کرد، صدا  ی شد. وقت  ره یخ

تموم    نها یا  یتو رو به گور فرستاده بودم، وقت  شتریب  تی امن  ی برا

 ” ؟یگشتیبرم شد،یم

تمام    نهایا  یوقت“پر از اشک شد. اگر جمله    کویلدیا  چشمان

صادقانه جواب بدهد. ترک    توانستیم  گفت،ی را نم  ”شدیم

قابل تصور بود. اما   ر یغ  ک،یتار  ی روزها  نیکردن او در طول ا

از دانستن درون    ییبود و سوسو  ده ینپرس  ی نطوریاو سوالش را ا
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نشان   م  دادیمچشمانش  انتخاب   دانستیکه  به  او  جواب 

برا خودش  ا  یبستگ  دن یپرس  ی کلمات  اوه  با   کویلدیداشت. 

 .دیدروغ بگو خواستی تمام وجود م

چنگال   ی پهلوها  ی رو  شن یبر  انگشتان و  شده  خم    ش یهااو 

شدند. با همان لحن کشنده سوالش    راهنش ی وارد پارچه پ  یکم

 ” ؟یگشتیبرم شد،یتموم م نهایا یوقت“را تکرار کرد: 

 ” .که برگردم خواستمیم“ . ختیر  شیهاگونه  ی رو اشک

در وسط هوا نبود    گریکه د  یگذاشت تا وقت  نیی او را پا  شنیبر

از حس    یصورتش خال  گریبار د  کیبعد دستانش را انداخت.  

شکست گاال، از دست دادن همسرم   ی پس پاداش من برا“شد.  

 ” .و کشته شدنه

مرگبار    ی صورتش را پاک کرد. آن خونسرد  نشیبا آست  کویلدیا

بر ترسناک  م  کویلدیا  شن،ی و  درون  از  پادشاه “.  خوردی را  تو 

خ  یهست  س ی هراد-باست با  یل یو  پادشاه   دیزود  تخت   یبه 
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چه   ادیبدمون ب  طیچه ما از شرا  گهی. الساد درست مینیبنش

تختت،    وکشورت و تاج    ی توئه که برا  فهی. وظم یوافقش نباشم

قانون ا  ی اریب  یوارث  برادرت  و  پدر  که  رو    نیهمونطور  کار 

 ” .یداشته باش ی ملکه کا هی دیکردن. تو با

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 110پ#

 ی خوای ازم م“خشکش زد.    شی بدون پلک زدن سر جا  شنیبر

 ”تو رو پس بزنم؟ 

دردناکش را مالش داد   ی گلو  ” نه! هرگز.“کرد:    هیگر  کویلدیا

خفه آنجا  در  داشت  بغض  مکه  هم   نیا  یول“.  کردیاش  رو 

. اما  یبا گاال رنج بکش  دنی جنگ  ایکه در اون مراسم    خوامینم

من    د ی. و بایکار رو بکن  نیا  دی اتفاق خواهد افتاد چون با  نیا

 ” .یرو پس بزن
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کنارش برداشت و آن را به   زی م  ی از رو  یشراب  وانیل  شنیبر

  اد یکنار رفت و فر  اشی نازک خونسرد  هیسمت در پرت کرد. ال

پادشاهم! هر کار “:  دیکش و همسرم رو   کنمیبخوام م  ی من 

 ” !نگه خواهم داشت

نوک   کویلدیا و  کند  لمسش  تا  برد  او  سمت  به  را  دستش 

اما    دیلرز  شنی. بر دی او کش  ی بازو  ی رو  یانگشتانش را به آرام

نکش کنار  را  سختدیخودش  به  م  ی.  در    دیکشینفس  انگار 

بود. با    دنیها در حال دواز آن سمت دشت  ی طوالن  ی ریمس

ز  دنید که  تقال    ر یشوهر شجاعش  بودن  پادشاه  اسارت  بند 

ایم آرامکرد،  به  کرد.  پر  را  وجودش  ترحم  و  گفت:   ی ندوه 

به   فه،ی. وظکنهی به تاج، درخشش رو عطا م  ی طبقات  ازیامت“

سنگ ادهیم   ینی اون  خاطر  به  هست  نی.  پادشاه  االن    ،یکه 

کار  یتونینم دار  ی هر  دوست  شخصیبکن  ی که  تو    ی.  که 

انجام    ی کار  -فیشر  و  شجاع –  یهست رو  هست  الزم  که 

 ” .دهیم
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 ” .کنمیم ی ر ی کناره گ من“

زانوها  دنیشن  با او،  ا  دندی لرز  کویلدیا  ی حرف  بار    نیو 

. شن یمن، بر  انیاوه خدا “او فرو رفتند.    ی انگشتانش درون بازو

کشور جنگ    نیدر ا  یشی! باعث میکن  ی ریکناره گ  یتونینم

 ” .فتهی به راه ب  یداخل

بار   ن یدوم ی برا کویلدیا ی ش گرفت و پاهااو را در آغو شنیبر

رو بر  نیزم   ی از  شد.  ب  شنیبلند  هم   ی هادندان  نیاز  به 

  ل ی. با کمال مکنمیمن تو رو رها نم“اش قسم خورد:  فشرده 

. بذار اون من رو از هم بپاشه  دیدر اون مراسم رنج خواهم کش

خواهم کرد   غارتمردمم رو   ی و دوباره به هم برگردونه. جادو 

مقابل   ”.دمی. اما همسرم رو طالق نمدی و با گاال خواهم جنگ

و صورتش را درون گردن او فرو برد و التماس   دیلرز  کویلدیا

فقط   تیمسئول  نیا  ینی. سنگکو یلدیمن رو ترک نکن ا“کرد:  

 ” .قابل تحمله یهست نجایو اکه ت یوقت

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا
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 111پ#

از لب  یهق  هق ب  ی هاکه  برا  رونیاو    ی جلو  ی الحظه   ی آمد، 

ن تمام  با  را گرفت.  آغوش   شنیبر  شی رویحرف زدنش  را در 

 میضخ  ی گرفت و لرزش بدن او در آغوشش را حس کرد. موها

توانست صحبت کند، گفت:   یاو را نوازش کرد و باالخره وقت 

  نها یا  یو وقت  ستاد یماجرا کنار تو خواهم ا  نیدر طول تمام ا “

خوشحال با  بشه  پ  یتموم  بازگشت  از  به    اتروزمندانهیتمام، 

 ” .خونه استقبال خواهم کرد 

و    نشیبر کرد  بلند  را  نگاه   گرید  کباریسرش  و  آن چشم  با 

 ” .بهم قول بده“شد.  رهیدرخشان به او خ

 نده ی. او به عنوان همسر، نماگفتیو دروغ نم  ”.دمیم  قول“

پناهگاه  اریپادشاه،   باست  ندهیآ  ک یتار  ی در روزها  یو  - در 

 .ماندی م سی هراد
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  گر یبار د  کیو    ”.دمیمن تو رو طالق نم“تکرار کرد:    شنیبر

 .گردن و شانه او به دنبال آرامش گشت ن یب ی در فضا

بودن به   نیاو و غمگ  ی بحث نکرد فقط به نوازش موها  کویلدیا

 .ادامه داد ریخاطر مسائل اجتناب ناپذ

 فصل هفتم انیپا

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 112پ#

 هشتم فصل

تا چشمش را از آفتاب    دیکش  ترن ییرا پا  شیکاله ردا   شنیبر

دروازه   یدرخشان صبحگاه کنار  و  کند   ی اصل  ی هامحافظت 

رس نعمت  همانشیم  دنیمنتظر  فراموش شده   ی ماند. خواب، 

روز، ساکت و در خواب    ییساگارا در روشنا  یوقت  یبود. حت

ه ک  ییاهو تار عنکبوت   ماندیم  داریب  کویلدیبود، او در کنار ا
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اتاق خواب گوشه  مدر  را  بود  وقتشمردی شان  را    ی.  آنها  که 

 .کردیهمسرش که خواب بود را تماشا م شمرد،ینم

ها  مالفه  کرد،یآرام نبود. او در خواب، ناله م   یاو هم خواب  خواب

  اشده یرنگ پر  ی ها. پلکشدیو پهلو به پهلو م   زدی را چنگ م

ا  ریو خود چشمانش در ز   دندی لرزیبدون توقف م   ن ی آنها به 

 شن ی. اغلب دستش را به سمت بررفتندیطرف و آن طرف م

 ی دستش را رو  ای  گرفتی او را م  ی بازو  یو وقت  کردی دراز م

م  نهیس م  گذاشتی او  م  شدی آرام  مطمئن  که   شدیانگار 

 .بود نجایهنوز ا شنیبر

ن شان فکر نکند. آکرد به مکالمه دو شب قبل  یسع  شنیبر

 دی از او پرس  یوقت  کویلدیصورت ا  ی نگاه رو  نطوری ها و همحرف 

نه،  ایقصد داشت بعد از شکست گاال به ساگارا برگردد  ایکه آ

 .شدندیخوردن شکمش م  چیهنوز باعث پ

 .که برگردم خواستمیم
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ماتم  با حالت  او    ی ازده چنان  با  داشت  انگار  که  گفت  را  آن 

 اشنهیبه س  نیآنقدر سنگ   انتی. احساس خ کردی م  یخداحافظ

را فراموش کرد و بعد آن حس به    دنی مشت زد که نفس کش

 .شد لیخشم تبد

و    ی را با خونسرد  ش یرو  ش یمهم پ  فهیقبل از آن، آن وظ  تا

وزن آن را تحمل کرده و    ینی بود. سنگ  رفتهی پذ  یتلخ  یکم

تا کشورش را نجات دهد   کردیرا پاک م   های از کا   ییهانسل

  ی و ممکن بود زنده به خانه برنگردد. تمام آنها را به عنوان بخش

وظ  جد  اشفه یاز  عنوان  با  نیدتری به    س ی هراد-ستپادشاه 

 .رفتیپذ

  ر یز  تیرا طالق بدهد، عصبان  کویلدیا  دیالساد که با  ی پافشار

را شعله موافقخاکسترش  بود.  کرده  دفاع سرسختانه ور  و  ت 

آتش شده بود.    شتر یب  یاز حرف الساد باعث برافروختگ  کویلدیا

با تمام وجود، خودش را کنترل کرد تا او را تکان ندهد، سرش  
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تا التماس کند  زد یاو نر ی نکشد و تمام وجودش را به پا ادیفر

 .که بماند

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 113پ#

از سواران وارد    ی گروه کوچک  دادی بلند شد که نشان م  ی ادیفر

افکار تلخش    شنی. برشدیم  یاند که به آنجا منته شده  ی اجاده 

 ی دییرا بشنود که تا  ی بعد  ادی را کنار زد و گوش سپرد تا فر

ها باز  . دروازه بودند  سالوری از ها  ینیبود که سواران بالد  نیبر ا

ها که در حال  سم اسب  ی صدا  بهو    ستادیا  ی شدند و او کنار 

 .شدن بودند، گوش کرد کینزد

کاله   آنهوست آمد.  کنارش  موها  ی رو  یبه  و  نبود    ی سرش 

م  اشی انقره تکان  باد  را  خوردندیدر  با دستش، چشمانش   .

ب از  بخار  به صورت  و و نفسش  ب  ینی پوشاند    رون ی و دهانش 
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شده    داریانداخت که از خواب ب  ییاژدها  ادیرا به    شنیآمد. بر

 .زد  ی فکر لبخند نیبود. از ا

 ” ه؟یچ“شد و گفت:  شتریآنهوست ب اخم

انداخت.    شنیبر باال  ن“شانه  بخستیمهم  صبحت  - شا  ری. 

 ”.آنهوست

  ز یچ  چیه“جمع کرد و گفت:    نش یرا درون شنل سنگ  خودش

آفتاب    ری ز  سادنیوا  ی به جا  دی . باستیدر مورد صبح ن  یخوب

و   شدن  کور  برا  خیو  هم  اون  برا  ی زدن    دن یرس  ی انتظار 

م  جناب،ی عال انسانبودمیخواب  بلکه  .  زشت  تنها  نه  ها 

 ” .دردسرساز هم هستن

ب  یوقت قسمت  وارد  اسب  ده  با   یرونیچند  و  شدند  قلعه 

 دند،ی خاک و گل را به همه طرف پاش  شان،یناگهان   ستادنیا

ب  عبوس   افهیق فرو رفت. سوارکار  شتریآنهوست  به   ی در هم 

فورا قد بلند فرمانده    شنی. بردی پر  نییپا  یاز پشت اسب  یراحت
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کالهش    سالور،ی داد. مرزبان ها   ص یپهن او را تشخ  ی هاو شانه 

گام  با  که  و همانطور  زد  بر  ی هارا عقب  به سمت   شنیبلند 

 .لبخندش بزرگتر شد  رفت،یم

سفرت چطور “گفت:    شن یدو مرد با هم دست دادند و بر  آن

 ”بود؟

. میتو گذشت  ی هابانده یاز د  یک ی. از کنار  یعال“ گفت:    سرووک

نگاه سرووک به    ”.رفتیانگار داشت با عجله به سمت گور م

که ممکن   ییاو تکان داد و با صدا  ی آنهوست افتاد. سرش را برا

از روبود زنبورعسل  را  - شا“بلند کند، گفت:  شان  عسل  ی ها 

 ”.آنهوست

مطمئن بود که ستون فقرات آنهوست به خاطر منقبض    شنیبر

ماه  لحن   یتق   ی صدا  شیهاچه یکردن  با   ده یبر  دهیبر  یداد. 

 ”.ونیلرد پانج “گفت: 
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را    دشیو سف  یمربع  ی هاتر شد و دندانسرووک بزرگ   لبخند

 کو یلدیا  هیتفاوت داشت و شب  ها ی گذاشت که با کا  شیبه نما

 .منقبض شد شنیبر نهیبود. قفسه س یو انسان

ها ها و اسب نگاه کرد که از ارابه   شنیبه پشت بر  سالوری ها  لرد 

رد بود.    ی هاف یو  شده  پر  م“چادرها  نظر  از   یمین  رسهیبه 

 ” .یکنیم ییرای پذ  نجایرو در ا س ی هراد-باست

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 114پ#

در آن    ی آواره کا  ی ها. خانواده ندیتا آنها را بب  دیچرخ   شنیبر

از مردگان، گاال را  یکه ارتش یبودند و تا وقت ده یچادرها خواب

باست از   خانمانیب  کرد،ی م  رونیب  سی هراد-از  البته  بودند. 

دن  س ی هراد-باست تمام  از  برایو  احتماال “گفت:    شن ی. 

بنطورهیهم مای.  فکر  در    کنمی.  سفر  شده    جادهاز  خسته 

 ”.یباش
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تا افراد شما مستقر بشن و غذا    دمی م  یبی ترت“گفت:    آنهوست

گونه از او تشکر کرد،  سرووک با آن لحن عسل   یوقت  ”بخورن.

خ او  به  بر  رهیآنهوست  شگفت  شنیشد.  که   ی با  کرد  تماشا 

سرووک او    رهیند دور شد و نگاه خ بل  ی هااش با قدمدخترعمه 

که آنهوست، توجه   د بار به او گفته بو  کی  کویلدیرا دنبال کرد. ا

و    کردیباور نم  شنیسرووک را به خودش جلب کرده بود. بر

 .که اشتباه کرده بود  دیرسی به نظر م

گشاده از   یبزرگ و دستان  ی بود و با لبخند  داری هنوز ب  کویلدیا

گ خوشامد  سرووک  به  اومد“فت.  هم  ما  دیخوش    ه یسرورم! 

 ” .نمیبی که شما رو در ساگارا م هیخوشحال

 ی کرد. موها   میدستان او را در دستانش گرفت و تعظ  سرووک

مشک پرده   اشی مجعد  و   نییپا  ی امانند  او  و صورت  افتادند 

  ن یمنقبض شد. ا  شنیکردند. بدن بر  یرا مخف  کو یلدیانگشتان ا

او بود اما سخت    ونیجانش را مد  شن یمرد او را نجات داده و بر
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آن موها    شتشک نکند که سرووک پ  اینکند    ی بود که حسود

 .نه ایباشد  دهیرا بوس کویلدیممکن بود انگشتان ا

ا   سرووک بر  ” .بارویز  ی بانو“و گفت:    ستادیصاف    شن یدست 

که به کمرش بسته بود، منقبض   ی ریدسته شمش  ی رو  یکم

 ”من؟ ی حالتون چطوره بانو“شد. سرووک ادامه داد: 

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 115پ#

  ک ی   شنیدرآمدند که بر  ی ایبه رنگ صورت   کویلدیا  ی هاگونه

خوبم  “.  کردیم  سهیها مقاحلزون   ی آن را با رنگ صورت  ی روز

.  دیکن   یتا رفع خستگ  ذارمیاالن تنهاتون م  ی . برا ونیلرد پانج

کن فکر  ا  د یلطفا  خودتونه.  نجایکه  بر  ”خونه  سمت   شن یبه 

رفتنم به    ازسرورم قبل  “شد:    ار ی برگشت و حالت صورتش هش

و    ش یهاگونه  یرنگ صورت  ”ن؟ی دار  ازین  ی زیچ کمرنگ شد 

 ” .رمیدارم به آشپزخانه م“ اضافه کرد: 
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و    یآنها که به خاطر ترس، ناراحت  نیب  ندیاحساس ناخوشا  نیا

مانند ابر   شد،یم  شتریب  کردیحس م  شنیکه بر  یانتیحس خ

 ” .کویلدیالزم ندارم ا  ی زیچ“گفت:    شنیبود. بر  شانن یب  یاهیس

 ی که به آشپزخانه منته  ی از در  یو رفتن او را تماشا کرد تا وقت

 .عبور کرد شدیم

نگاهش    توجهش با  به سمت سرووک برگرداند که داشت  را 

  کینداشت. به    حیتوض  ی برا  ی قصد  شنی. برد ی پرسیسوال م

که گاال رو   گفتی م  امتیپ“اشاره کرد و گفت:    یجفت صندل

 ”؟ی. مطمئنی دیدر قلمرو خودت د

انداخت.   اشیشنلش را درآورد و آن را پشت صندل  سرووک

کامال مطمئنم.  “ز کرد.  درا   شیبلندش را جلو  ی نشست و پاها

  ی . اونها در قسمت دهیهام داز خان  یکیاما    دمیخودم اونها رو ند

م هم  به  مرزهامون  روستاها  رسه،ی که  حمله    کیکوچ  ی به 

خانواده خوش اون  بودن.  گاال  سه  بودکردن.  چون   نشانس 

راهب    هی  ییجورا  هیاونها رفته بود و    دنیبرادر اون خان به د
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حلقه در  رو  اونها  و  گ  ییجادو  ی ا جادوگره  خونه   ر یداخل 

بوده تا    یاونها رو نگرفته اما کاف  ی جلو  ی. به اندازه کافندازهیم

ب به همسا  انیب  رونیخانواده  به سمت    هاهیو  تا  هشدار بدن 

را به سمت آتش گرفت تا آنها   ش دستان  ”فرار کنن.  سالوری ها

م و حدس بزنم که در چند کن  سک یر  ی خوایم “را گرم کند.  

 ” .یروز گذشته خودت با چند تا از اونها سر و کار داشت

 ج یبه شخصه نه. فقط نتا“با تکان سرش مخالفت کرد.    شنیبر

. با وجود تمام یینجای. خوشحالم که ادمیاونها رو د  ی های خراب

برا  یشک چاره    ی که  اما  دارم  بالوات  از  کمک  درخواست 

البت  ی اگه ید ندارم.  عنوان  هم  به  اول  رو  تو  دوست    کیه 

از آن   کویلدیکه ا  ی به در  ”.ینیبالد  کیبعد به عنوان    نم،یبیم

رفته بود نگاه کرد. با خودش فکر کرد: مجبورم نکن که   رونیب

 .نظرم رو عوض کنم

 ” .بد باشه دیبا نیا“زد:   یسوت سرووک

 ” .یتصورش رو بکن یاز اونچه بتون بدتر“
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 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 116پ#

  ی سرد برا  ی از غذا  ییهااز شراب و بشقاب  یخدمتکار، پارچ  دو

آورده و حرف  و آنها  را قطع کردند. سرووک غذا خورد  شان 

پا  شنیبر به  حمله  مورد  در  حال  همان  و    های کا  تختیدر 

نزد  ییجسدها و  آبسو  در  اسکار   کی که  کرده    دایپ  لیشهر 

 .بودند، به او گفت

چطور  “شرابش را پر کرد و گفت:  وانیبار دوم ل ی برا سرووک

 ”؟یکشیموجودات رو م نیا

اما   شنی اونها کشته نم“شراب خودش را تمام کرد.    شنیبر

 ” .که ازش اومدن برگردونده بشن ییبه جا توننیم

 ” چطور؟“
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ا“:  گفت  شنیبر گور    نجاستیاوه  از  هم  و  بالوات  از  هم  که 

داستان رو   تونهیدر ساگارا هست که م  ی. کسخوامیکمک م

 ” .کنه. اون در طبقه باالست فیبهتر از من تعر یلیخ

سرووک را به سمت   شن،یو غذاها را تمام کردند و بر  شراب

دوباره    ری کرد. نگهبان پ  تیبود، هدا  کویلدیکه قبال اتاق ا  یاتاق

شوم  کی نزد  یصندل  ن یبزرگتر  ی رو باب    نهی کنار  در  و 

نزد  ن یترلیم وقت   ک ینقطه  بود.  نشسته  وارد    یآتش  دو  آن 

اتاق را پر    ی شدند و سرووک با آن اندازه قابل توجهش فضا

  .الساد آنها را دنبال کرد ده ی کرد، چشمان رنگ پر

. اجازه بده سرووک، لرد  الساد“گفت:    یکوتاه  م یبا تعظ  شنیبر

اون   ی هان یکنم. سرزم  یرو معرف  سالوری مرزبان ها  ون،یپانج

ماه  هستن.  مرز  هم  من  پبا  دست   شیها  از  من  نجات  در 

 ” .داشت یمهم  یلینقش خ رکنندگانمیاس

بررس  الساد را  سرووک  و  کرده  کج  را  زبان   یسرش  با  کرد. 

گفت:   دست    ی کا  کیکه    ینی بالد  کی“مشترک  از  رو 
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 یگ یهمسا  کیاز    شتر ی. جالبه. پس بدهینجات م  هاینیبالد

که پدرتون شکست    ییدوست. قربان، شما در جا  کیس.  ساده 

 ” .ی خورد، موفق شد

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 117پ#

 .انداخت شنیبه بر یجا خورد و نگاه پر از تعجب  سرووک

ه   نیآخر  من“ هستم.  مشروع  اعضا  چیکاسکم  از   ی کدوم 

 ” .م از حمله گاال زنده نموندنخانواده

کند.    م یتعظ  شنیبر  ی به عقب برداشت تا جلو  یقدم  سرووک 

 ” .حضرتیاعل“ممکن گفت:  ی صدا  نیتریبا رسم

  شه یکه هم  یو فکر کرد آن رفاقت  دی کش  یاز درون آه  شنیبر

پادشاه شدن   نهی مربوط به گذشته است. هز  گریبود، د  شاننیب

 .بود و هم کم اد یهم ز
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گفته بود را دوباره بازگو کرد و    شنیبر ی که برا ی انقشه  الساد

از قلم ن  ی زیچ  چیه  ی زی. سرووک بدون گفتن چنداخت یرا 

الساد تمام شد و بعد از آن   ی هاکه حرف   یگوش کرد تا وقت

پادشاه شبح انسان   کی  به  نیبنابرا“ساکت ماند.    ی لحظات  ی برا

 ” .نهک  تیمرده رو هدا ی هاتا انسان دیدار ازین

تا  شنیبر سرش  تکان  ا“کرد.    دییبا    ی انامه  کویلدیدرسته. 

برا  یرسم رو  اون  و  کرده  همون  میفرستاد  ش یی دا  ی آماده   .

د  یرسانام یپ تو  که  با    کی.  ی دیبود  هم  رو  اون  از  رونوشت 

مناسب و    ی فرد  شیی باور داره که دا  کویلدی. ام یکبوتر فرستاد

پ دار  ی هااما من شک  کنهیم  دا یمشتاق  رو  از    ری. غ مخودم 

  ن یتجارت و همچن   ی برا  ی اگهید   ی کاال  چیه  یخروس  رنگ تاج 

محافظت از اونها ندارم. تعداد ما توسط گاال   ی برا   یارتش  چیه

دارم تا از    از ین  نجایجنگجو در ا  ی ه و به هر کاکرد   دای کاهش پ

 ” .ما دفاع کنه
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شانس   نیاحتماال در مورد دربار بالد“:  دیکش  یپوف  سرووک

پدرت اون قرارداد    نکهی. پادشاه رودان، بعد از ای دار  ی کمتر

  ده یسبد ادرار ترش   هی  ی امضا کرد، حت  میرو با سانگور ل   ی تجار

 ” .یقرارداد رو لغو کن نکهی. مگر افرستهیاسب هم برات نم

 ی تری در کار نخواهد بود. گور متحد قو  ی لغو قرارداد  چیه“

 ”.نسبت به دشمن بودنِ بالواته

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 118پ#

البته تعجب  “اشاره کرد.  شنیبر  یبه حفره چشم خال سرووک 

 ”.یزنی م یحرف نی که چن کنمیم

انداخت و زخم  شنیبر باال  اش را لمس  گونه  ی باال  ی هاشانه 

م  های زیربرنامه   ی رو  ی ری تاث  چیه   ن یا“کرد.    ی دونی نداره. 

  ی برا  ی ری عالقه داره چون مس  س یهراد-بالوات فقط به باست

سر جاش باشه، گور   ی که قرارداد تجار  یحمله به گوره. تا وقت
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نم به  دهی اجازه  تو  نفع   همن حمل  ی هانی زم  مردم  به  کنن. 

  ش یگور و خط ساحل  ی هابالواته که به ما کمک کنه. رودخانه

از کوهستان   یلیخ م  ی هابهتر  محافظت    توننیبالوات  ازش 

جلو سنگ  نم  ی کنن.  رو  ا  رهیگیگاال  آب  رو    نیبلکه  کار 

 ” .کنهیم

به   یعیسر  میکرد تا تعظ  یمکث  ”السادِ شما درست بگه...  اگه“

بکند.   پ  ی برا  یزمان  چیه“نگهبان  و    امیرسوندن  رودان  به 

حت نداره.  وجود  موندن  اون  باشه،   یمنتظر جواب  زمان  اگه 

  ی و بکن  ی که درخواست کمکت رو بردار  گهیاحتماال رودان م

 ” ...تـ 

 ” .متوجه شدم“: دیوسط حرفش پر شنیبر

. همراه تو در مقابل کنمیکار رو م  نیمن ا“اعالم کرد:    سرووک

  ن یکه ا  یدونستی اما م“زد.    یینمالبخند دندان   ”.ستمیای گاال م

 ” مگه نه؟ کنم،ی کار رو م
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کرد.   یهم به او لبخند زد و از آرامش، احساس سبک  شنیبر

 یاون چ  تیو حاکم  سالوری . هاکردمیداشتم و دعا م  دیام“

 ”شه؟یم

ب  سرووک داد:    یالیخیبا  تکان  را  رس“دستش   یدگ یبهش 

 ” .کنمیم

 ” .اونجاست هی عل  زیآمانت یخ  یاقدام نیکه ا  یهست متوجه“

  س ی هراد-. بالوات نه با گور و نه با باستستمین  لش یدل   متوجه“

 ” .نکرده یاعالم جنگ

 ” .هنوز اعالم نکرده“انقدر آرام نبود.  وقتچ یه شنیبر

در    یانتیخ  چی پس ه   اقیدق“انگشتانش را به هم زد.    سرووک

.  شمی که دشمن اعالم شده، متحد نم ی. من با کسستیکار ن

به   م   هیهمسا  ک یدارم  زم  کنمیکمک  از  محافظت   هام نی و 

رو گرفتم که داشتن    یکه رد مهاجمان  ی مثل وقت  قا یدق  کنمیم

  ت ی واقع  نی. ادنیدزدی ها رو مو دام   کشتنیکشاورزانم رو م 
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کا  کیکه   زندان  ی ارباب  عنوان  به  داشتن،    یرو  همراهشون 

 ” .بوده یاتفاق

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 119پ#

به الساد   ”بود.  ی ند یمن اتفاق خوشا  ی برا“موافقت کرد:    شنیبر

فقط ما    م؟ یها رو کنترل کنمرده   میتونیم  ی نطوریا“ نگاه کرد.  

 ” دو نفر؟

بسدونمینم“ت:  گف  الساد گاال  تعداد  مرده ادهیز  اری.  با.   د یها 

 ” .دو نفر ممکنه سخت باشه  ی باشن. کنترل اونها برا شتریب

اوه  “آنها را کنار زد.    ی های دوباره با تکان دستش نگران  سرووک

 ” .هم روبرو شدم  نیبا شانس کمتر از ا ییهاتیمن با موقع

 ” واقعا؟“شد.  رهی به او خ د یبا ترد شنیبر

  ی مخف  ی برا  یل یدل  چینه اما ه“اعتراف کرد:    یبه راحت  گرید  مرد

خوب رفتن وجود نداره.    یدنینوش  ه یدنبال    ایتخت    ر یشدن ز
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بشکه که  بگو  برا  ی ابهم  رو  اژدها  آتش  آماده    ی از  من  ورود 

چی کرد هنوز    میدار  ی زیربرنامه  ی برا  ی ادیز  ی زها ی.  من  و 

 ” .تشنه هستم

  ی تر شورارا ترک کردند و در حال رفتن به اتاق کوچک   الساد

 یشان قرار گرفت. دو زن کاسر راه   ی بودند که فرماندار  شنیبر

 .جوان همراهش بودند

کرد. هر   یمعرف  شی آن دو زن را به عنوان دخترها  فرماندار،

 شنیحساب شده به بر  ییهابلند باال و لبخند   ییهام یدو با تعظ

و سن  اسم  و  کردند  نگاه سالم  گفتند.  را    یلیخ   شانیهاشان 

هشان نگا   ی سرووک افتاد و به سرعت و همراه با لرز  ی کوتاه رو

کردند و در راهرو    یافظخداح  ی انداختند. وقت  گر ید  ی را به جا

  .بدرقه کرد شان ادامه دادند، خنده آرام سرووک آنها را به راه 

صفت  نمیبی م“گفت:    او الشخور  زدن که  چرخ  حال  در  ها 

 ”توئه؟ ی که تاج و تخت برا دوننی هنوز نم یهستن. مطمئن 
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شانه   یکی  شنیبر چن  ش یهااز  از  انداخت.  باال   نی را 

سال   ستیاز ب  شتریخسته بود. در دو روز قبل، ب  ییهاسه یدس

شده بود.   یمعرف  هویزنان ب  ایگذشته به دختران ازدواج نکرده  

. کردیم  یرا با هم قاط  شانیهاها و صورت حاال هم اسم  نیهم

نکردم. الساد قراره   دشییفقط هنوز تا  دونن،یمطمئنم که م “

مجلس    کیرو اداره کنه. بعد    ی رو اعالم و مراسم تاجگذار  نیا

 ” .دمیم  لیشورا تشک

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 120پ#

 ” کو؟یلدیا و“

 کویلدیاز نام کوچک ا  شهیسرووک هم  نکهیبه خاطر ا  شنیبر

.  دیهم کش  ی فکش را رو  کرد،ی صدا کردنش استفاده م  ی برا

من   بیکه در حال جنگ با گاال هستم، اون به عنوان نا  یوقت“
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. چه دهی م  اما انجامش  ستیکار آماده ن  نیا  ی . برانجاستیا

 ” م؟یدار ی اگه یانتخاب د

 ” .ادیکار خوششون نم  نیاز ا های کا“

تهد   با به  کا  ی دیتوجه  تمام  انسان   های که  روبرو  و  آن  با  ها 

بود.    شنیبر  ی های بودند، دوست نداشتن آنها جزو حداقل نگران

 ” .رنشیبپذ دی. فقط باادیخوششون ب  ستنیمجبور ن“

 یدر را پشت سرش بست. س  شنیاتاق شورا شدند و بر  وارد

 نکه یا  ی . براستدی در آن سمت گوش با  ی صبر کرد تا فرد  هیثان

اش با سرووک نشنوند، از همان طلسم  از مکالمه   ی زیآنها چ

 .الساد استفاده کرد

  ی و رو  دیهم کش  ی سرش را تکان داد، فکش را رو  سرووک

گرفت.    ش یهاگوش آزاردهنده   دیمف  ی جادو“ را   ” . هیااما 

اگه  “را رد کرد.    یصندل  ی نشستن رو  ی برا  شن یبر  شنهادیپ

در دربار   شهیباشن که هم  ییهاگله گرگ   هیشب  یتو کم  رانیوز



Page 286 of 613 

 

تو رو خواهند   یهستن، نقشه کشتن همسرت و سرنگون  نیبالد

 یشون رو به جامورد عالقه   ی بازشب   مهیو عروسک خ  دیکش

 ”.نشوننیتخت م  ی تو رو

  ش یاز قبل برا  شن ینگفته بود که از بر  ی دیجد  ی زیچ   سرووک

خواهند شد.   ری اونها غافلگ  نیبنابرا “نکرده باشد.    ی زیربرنامه

اگه من    کنمیکه به عنوان مجلس شورا انتخاب م   یمشاوران

پادشاه  ی رو ب  یتخت   نی چن. همبرنیم  ی شتریبمونم، سود 

 ”.مونهی م نجایآنهوست هم ا

کش  یکم  سرووک  چ “.  دیعقب  همه  به   تونن یب  زیمطمئنم 

 ” .رفته  شیپ یخوب

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 121پ#

دار  همونطور “ انتظار  ای که  اون در  اما  فا  ی برا  نجای.    ده یمن 

  مونهی محافظت کنه. مرتاک هم م  کویلدیداره تا از ا  ی شتریب
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م  ستین  نطور یا  نیبنابرا تنهاش  دارم  انگار  اول ذارمیکه    ن ی. 

 کویلدی. اشهیمواجه م  رینشانه از آشوب و فرد آشوبگر با شمش

اما ضع  باشه  انسان  الزم    ییکارها  اون.  ستین  فیممکنه  که 

م انجام  رو  پادشاه  دهیباشه  تخت  برگشتم    یتا  زمان  تا  رو 

 ” .حفظ کنه

 ” .میبرگرد اگه“

 ” .مون فکر کنمدر مورد برگشت  ی اگه یجور د تونمینم“

و همراهانش در شب سفر کرده بودند تا در طول روز    سرووک

چند او  برسند.  ساگارا  بر  نیبه  که   شنیبار  کرد  مطمئن  را 

بدون حضور او امن خواهد بود    یطوالن  یمدت  ی برا  سالوری ها

از سه    یکیدر    رفت ی و نپذ  ندیرفت تا افرادش را بب   رونیبعد ب

در سربازخانه   یه کا  یدر قلعه بماند و گفت تشک  ماندهیاتاق باق 

 .دادیم حی را ترج ینظام
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 کویلدیوارد اتاقش شد. ا  یها باال رفت و به آراماز پله   شنیبر

وقت و  بود  تخت  ز  یدرون  و  درآورد  را  لباسش  ها  مالفه   ریاو 

نخورد. او گرم و نرم بود    یر آغوش گرفت، تکانو او را د   دیخز

که از عطارشان درخواست کرده    دادی را م  یآب پرتقال  ی و بو

ساگارا    ه یکه در حاش  ی حشو  شهی بود تا از درختان موجود در ب

 .کند  ری بود، آن را تقط

او را غلغلک دادند و صورتش را درون آنها فرو    ینیب ش،یموها

  ی جاچیف بزنند که تا به حال در ه ال  توانستندی برد. افرادش م

جمع نشده    ی کا  ی با یهمه زن ز  نیا  سی هراد-در باست  ی گرید

اشراف مقام   ییهازادهبودند.  برا  ترن ییپا  ی هابا  و  اجبار   ی به 

شده بودند و به دنبال    عجم  نجاینفوذ در ا  نی و همچن  تیامن

زنان خانواده   یفرصت تا  دهند. بودند  نشان  پادشاه  به  را  شان 

ب م  یوقت  کویلدیا  تفاوتینقاب  تماشا  را  برا  کردی آنها    ی که 

بر توجه  م  شنیجلب  هم    کی   یحت  کردند،یرقابت  لحظه 

 .زدیرا گول نم شنیبر
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بود که به او نگفته بود   مانیکرد. پش  ترک یرا به خودش نزد  او

اندازه سا  یکه حت رو  دهی شک  ه یبه  آنها    واری د  ی شده  به  هم 

از همه    ش یبود که نگفته بود که او، ب  مانیعالقه نداشت. پش

را گفته بود،   نهایاگر ا  دیکرده بود. شا  ریقلب و روحش را تسخ 

 .کردیقبول نم  ا الساد ر حتی آنقدر راحت نص کویلدیا

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 122پ#

ادیشا واقع  کویلدی.  آن  الزمه   ییهان یباز  که    ک ی  ی هابود 

بهتر از خود او.   ی . حتدانستیم   ی را بهتر از هرکس  تیمسئول

بود که با او ازدواج  لیبود که از همان ابتدا، ما لیدل  نیبه هم

پشت ا  یبانیکند.  الساد در مورد  اصرار  از    د ی با  شنیبر  نکهیاو 

محکم به شکمش خورده بود   یرا پس بزند، مانند مشت   کویلدیا

روز فکر    کی.  اوردیبود او را به زانو درب  کینزد  انتش،یو درد خ

به   و  ا  اد یکردن  دردناک صورت  حالت  هنگام   کویلدیآوردن 

بنش فرو  خشمش  شد  باعث  حرف  آن  اندیگفتن   کو یلدی. 
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بر  خواستینم نظر   شنیکه  از  فقط  آنها  بدهد.  طالق  را  او 

که ناگهان و ناخواسته در آن    ییاهاحساس تعهد در برابر نقش 

 .افتاده بودند، با هم تفاوت داشتند

و ملکه من    یتو ملکه من هست“او زمزمه کرد:    ی موها  درون

 ” .موند یخواه

 شن یبر  ”.شنیعاشقتم بر“آلود گفت:  خواب   ییبا صدا  کویلدیا

خودش را به کار گرفت تا او را مقابل خودش فشار تمام اراده  

ندهد و پوستش را درون پوست خودش ذوب نکند. اون رو در  

 .نگه دار کتینگه دار. اون رو نزد تیامن

تمام  ی هازنگ   شب، آو  ی ها گوشه  یهشدار که در    زان یقلعه 

هم ساکنان  و  درآمدند  صدا  به  مکرر  طور  به  و    یشگیبودند 

را    گذراندندیاطراف م  ی هانیو زم   اطیحکه شب را در    ییآنها

کنجکاو   ییهاجمع شده و با صورت  رونی فرا خواندند. آنها در ب

 .شدند رهی خ ،که کنار او بود شنیبه الساد و بر دواریو ام
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مردم    نیاز شن، خشک بود. ا  یبه اندازه بشقاب  شنیبر  دهان

که قصد   دندیفهمی شان دهد. اگر مداشتند که او نجات   دیام

 فاندرهاج یاز م   یاز گروه   ترعیکار را بکند، سر  نی داشت چطور ا

 .دندیدریبه او حمله کرده و او را از هم م 

برد، جمع  یوقت باال  را  و دستانش  آمد  ساکت   تیالساد جلو 

او با صدا  اش قدرتمند و بلند که به ظاهر شکننده   ییشدند. 

بزرگ  ِیگو“گفت:    آمد،ینم فاجعه  داده.    یگردان،  نشون  رو 

فاجعه پ  ی اهمون  پا  ییهارسانام یکه  رو   تخت،یاز  خبرش 

هراد کرده.  سی آوردن.  سقوط  گاال   ییادهایفر  ”توسط 

که از اون حمله زنده    ییاونها“بلند شد.    تیاز جمع  مضطربانه 

 ” .موندن، االن در حال اومدن به سمت ساگارا هستن

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 123پ#
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اونها   ؟یچ  یخانواده سلطنت“گفت:    تیجمع  انینفر از م  کی

 .برگشت شنیها به سمت برهمه نگاه  ”شدن؟ یچ

داد:    الساد  جز    ی کس  چیه “جواب  نمونده.   ک یبه  زنده   ”نفر 

عم  هاس ی ه  ی مکثش، صدا را  به سمت   ترق یو سکوت  کرد. 

پادشاه  “او زانو زد.    ی برگشت و با کمک ماسودها جلو  شنیبر

 ” .د یمرده. زنده باد پادشاه جد

جلو  ها،یکا  تیجمع صورت    شنیبر  ی همزمان  زدند.  زانو 

بعض  هایبعض صورت  و  ام  هایناراحت  از  بود.   ی دواریپر 

داد:    ها ی دواریام دستور  بکشد.  عقب  شد   ” .دیست یبا“باعث 

 ش یدر دوردست بود. صدا  یرعد و برق  ی پاها مانند صدا  ی صدا

اطم هوا  نانیبا  در  مصمم  شد:    ی و  بلند  در  “سرد  ما  کشور 

انسانهجنگ با  نه  زندگ  ییها.  ما  مثل  نفس   کنن،یم  ی که 

نگاهش به سرووک    ”.رنیمیو م  کننیم  ی زیخونر  کشن،یم

کا  از  جدا  که  افتاد  افرادش  داد:    ستاده یا  های و  ادامه  بودند. 

ما خانواده  ییهاانسان“ گرامکه مثل  رو  و    دارنیم  یهاشون 
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موجودا با  ما  هستن.  بزرگترهاشون  و  فرزندان  در    یتعاشق 

و به جز   دوننینم   نها یدر مورد ا  ی زی چ  چ یکه ه  میجنگ هست 

نا  دنیبلع  ی برا  ازین  گهید  ی زهایچ  ی برا  یارزش  چیه  ی بودو 

که در مورد گاال هستن رو    ییها . همه ما داستانستنیقائل ن

نخورد  میدونیم هنوز شکست  راهمیاما  برگردوندن    ی برا   ی. 

از اونجا اومدن وجود   وبودن    یکه در اون زندان   یاونها به جهان

اما  “خودشان زمزمه کردند.    نی تکان خورده و ب  تیجمع   ”داره.

ا  ی برا در  شدن  با  ن یموفق  بش  دیکار  تفاوت می متحد  و  .  ها 

کار   نی. اگه امی و با هم کار کن   میرو کنار بذار هامونیطلبجاه 

 ”.میمونیزنده نم  م،یرو نکن

اجازه    ند،یفرو بنش  شیهامنتظر ماند. اجازه داد تا حرف   شنیبر

داشته   شانیروش ی چالش پ  دنیفهم  ی برا  یزمان  های داد که کا

باشد که  “بلند دوباره به صحبت درآمد.    ییباشند. بعد با صدا

 ها ی طلوع کند! باشد که کا  سیهراد-ماه تا ابد بر فراز باست

 ” !نور آن موفق شوند ریز
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 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 124پ#

به سمت   ”باد پادشاه!  ! زندههای زنده باد کا“زدند:    ادیفر  های کا

 یی هارفت و فورا توسط بدن  نیی از آنجا پا  شنی سکو آمدند. بر

که با احترام او را لمس    یو دستان  شدندیکه به او فشرده م

از    دهی بلع  کردند،یم ناگهان  انگار   ک یزاده به  اشراف   کی شد 

 .شده بود ل یخدا تبد

  ستاده یها اسکو و کنار کاپو کزت   ی که هنوز رو  دیرا د  کویلدیا

از   ییایبه در  دهیپررنگ   یالساد را گرفته و با صورت  ی بود. بازو

 .کردیبودند، نگاه م ی که در حال شاد   های کا تیجمع

بلند   ی شتریب  ی هاق یبه سمت سکو برگشت، تشو  شنیبر  یوقت

سر   ی رو  ییطال  یاز قرار دادن تاج  ی اشد و الساد مراسم ساده

حلقه   نیسرش را خم کرد تا دوم  کویلدیا  یجام داد. وقتاو را ان

به اندازه قبل بلند    هاقیسرش گذاشته شود، تشو  ی رو  ییطال
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شد که    یاشراف  ی اهخانواده  ی ها متوجه صورت   شنینبود و بر

نزد او  به  مقام  نظر  کم  کیاز  تعداد  واقعا    ی بودند.  آنها  از 

  انه یگرامحاسبه   ی حالت  شترشانی ب  دند؛یرسیخوشحال به نظر م

از قسم   شانی زاری که ب  زدندیم  یکوچک  ی داشتند و لبخندها

به   خ  کیخوردن  را  انسان  نم  یلیملکه  . کردیپنهان 

در زمان    بیبه عنوان نا  ااو ر   ی تصور کند که وقت  توانستیم

 .دادندیواکنش م آنها چطور  کرد،ینبودنش انتخاب م

خطر  نیچند  ی برا  های کا و  گاال  تهد  ی ساعت،    دشان یکه 

بر  کردیم فراموش کردند.  بطر  شنی را   ی های دستور داد که 

ها روشن شده بودند و نوازندگان شراب و آبجو را باز کنند. آتش 

حال در  کردند  آهنگ  زدن  به  بق   یشروع  برا   هیکه    ی مردم 

تاجگذا   دنی رقص مراسم  رسم  ی رآماده شدند.  و    ینه   نهبود 

 .باشد   ی گرینداشت که طور د  ی اهم عالقه   شنی مجلل. بر  یحت

کرد که همه در حال    دایپ  ی از زنان کا  یگروه  انیرا م  کویلدیا

از حس آرامش به صورت    نیدروغ  یصحبت با او بودند. او نقاب
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. آنهوست شدیداشت کم کم از آن متنفر م  شنیداشت که بر

 .بدخلق بود ینگهبان هیو شب د یچرخیم ی در همان حوال

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 125پ#

آنها رس  یوقت با عذرخواه تمام صحبت  د،یبه    ی ها قطع شد. 

شده، دست    شانیهامزاحم صبحت   نکه یبه خاطر ا  ی ابانه ینج

آنهوست که   ی کرد. صدا  شانیرا گرفت و از آنها جدا  کویلدیا

اون شکنجه تموم شد  انیخدا“  گفتیم باعث    ”رو شکر که 

 .شد کویلدیو ا شن یخنده بر

 شن یقلعه نبود و همه جا ساکت بود. بر  ی در طبقات باال  یکس

امن  لباسخواباتاق   تیدر  را    کویلدیا  ی هاشان،  خودش  و 

وقت تا  برهنه، جلو  یدرآورد  کامال  مقابل هم    ی که  آتش  نور 

را نوازش کردند، به   گریگفتن کلمات همد  ی . به جاستادندیا

 وخورانتلوتل  یو وقت   دندیرا بوس  گر یصحبت کردن همد  ی جا
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کوتاه آن   ی الحظه  ی برا  شنیتخت افتادند، بر  ی و با عجله رو

 .کرد درون شکمش را فراموش   یحفره توخال

ا  در با  شب  حس    ی بازعشق   کویلدیطول  نوازشش،  از  کرد، 

که   شیاز ع   اشده یبرنفس  ی و صدا  شیبازوها  انی کردن او م

م صدا  را  او  استراحت   زد،یاسم  که  همانطور  برد.  لذت 

را نوازش کرد.    چهیماه  کویلدیا  کردند،یم او  چند تکه شکم 

  ست بدنش را کم کند و د  ی ها را کنار زد تا دمامالفه   شنیبر

تار  کویلدیا مروار   یکیدر   ی مقابل پوست خاکستر  ی دیمانند 

 .دی درخشیرنگ خودش م 

و حرفش را با   ”.یتو سرووک رو تنها گذاشت“ گفت:    کویلدیا

 .شانه او تمام کرد  ی رو ی ابوسه

  ن،دیکه االن در حال رقص   دانستی و م  شناختی را م  سرووک 

بود و احتماال به    های کا  انیکردن راهش در م دایو پ  دنینوش

با آن آنهوست را   توانستیکه م  گشتیم  یدنبال هر فرصت 

ا بار    کیکمرش برگرداند و خونش    ی را رو  کویلدیآزار دهد. 
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که   دارمشک    یل یخ“او گرم شد.    یکیفقط به خاطر نزد  گرید

اصال    دادم یرو از دست داده باشم و اگه هم از دست م  ی زیچ

 ” .برام مهم نبود

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 126پ#

به    خواستیکه م  ییهادستورالعمل  نیروز بعد آخر  بعدازظهر 

خود بدهد را تمام کرد و اتاق مطالعه طبقه اول   ی مجلس شورا

و آنهوست   کویلدیا  یبرود. وقت  یرون یکرد تا به محوطه برا ترک  

د چ  دیرا  به  نزد  ی زیکه  ماصطبل   یکی در  نگاه    کردند،یها 

بود و    ش یجلو  ی ارا عوض کرد. ارابه   رشی سرعتش را کم و مس

  ن ی و همچن  کردندی نگاه م  ی زیکه به چه چ   ندیبب  توانستینم

  یی فت، ابروارابه کنار ر  یباعث شد آنها متوجه او نشوند. وقت

 .باال انداخت
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گفتگو  سرووک  اصطبل   قیعم  ییمشغول  مسئول  بود. با  ها 

بود و داشت   سالوری شده و آماده برگشت به ها  نیاسبش، ز

که آنها   ی. قبل از رفتن به سمتکردیچرا م  یک یدر همان نزد

نگاه   ستاده یا بالد  ییهابودند،  مرزبان  زن   ی نیبه  دو  آن  و 

ه سا  چ یانداخت.  در  که  او  متوجه  بود،   ستادهیا  ی اه یکدام 

 ی درون بخش داخل  شن،ینشدند. سرووک در سمت مقابل بر

 .شد  دیاصطبل ناپد

معمولش را نداشت، گفت:   یطبعکه شوخ  ییبا صدا  آنهوست

انسان “ مواقعا  فکر  جذابه؟  کننی ها  از    ” اون  پر  سوالش 

 .ناباورانه بود ی ای کنجکاو

م“.  دیخند  کویلدیا خوش نطورهیهم  کنمیفکر  اون  و    پهیت. 

شد. به نظر   کیبار   شنیچشم بر  ”داره.  یخوب  تی ظاهر و شخص

اخم کرد.    شنیاز حد باشد. بر  شی ب  کویلدیا  فی تعر  دیرسیم

 ی نیبهش اسب نر بالد  ی لیدل  چیکه بدون ه   کنمی و فکر نم“

 ” .بگن



Page 300 of 613 

 

پتو  ی پوزخند  آنهوست تا  برگشت  و  اش شانه  ی رو  ییزد 

 هودهیمشت حرف ب  هیبه جز    ی ز یچ  یاگه از من بپرس“.  ندازدیب

 ” .دارم   ازی مزخرفات به مدرک ن نیباور ا ی . براستین

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 127پ#

ظاهر   ”.بایحاضرم آنهوست ز  یکه خواست   یموقع و هر زمان  هر“

ناگهان ا  یشدن  شد  باعث  هوا  وسط  از  و   کویلدیسرووک 

را   ی خودش و زن کا  نیآنهوست از جا بپرند. سرووک فاصله ب

فاصله   شاننیدست ب  کیکه فقط به اندازه    یکم کرد تا وقت 

بر روده   دیترس  شنیبود.  زود  ی هاکه  به  ز  ی مرزبان   ن یم به 

تو فقط بگو و  “دار گفت:  خش   ییشود. سرووک با صدا  خته یر

مشت مزخرف   هی که اثبات کنم اون عنوان،    شمی خوشحال م

 ” .ستین
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به عقب برنداشت.   یگرد شدند. آنهوست قدم  کویلدیا  چشمان

. با سرعت حمله  دندیچشمانش با وجود نور بعدازظهر درخش 

پاها  کی به سمت وسط  را  به   ی مار، دستش  و  برد  سرووک 

نوک    ی و رو  دی کش  ی سرووک نفس تندسمت باال فشار آورد.  

پا آرام  ستاد،یا  شی انگشتان  به  را  انداخت و    نییپا  ینگاهش 

 .کرده بودند  یرا زندان   اشیکه اندام تناسل  دیاو را د  ی هانگال چ

باعث م  ی نماو دندان   داریمعن  پوزخند   شتر یب  شدیآنهوست 

ها، تو از  اربابِ اسب“کنند.    سی انسان خودشان را خ  ی مردها

 ”.ی بریت من جون سالم به در نم دس

ب   سرووک رفتن    ی مردها  شتری جزو  کنار  از  بعد  نبود.  انسان 

بزرگ  ی رو  اش،ی ری غافلگ لبخند  او آرام گرفت و  زد.   یدست 

خوشحال“ کمال  در  من  من   رمیمیم  یاما  کشتن  از  تو  و 

 ”.یشیم مونیپش

کوتاه دستش را از   ی الحظه   ی آنهوست بسته شد و برا   دهان

پا  ی جلو سرووک  کش  دیکش  نییشلوار  عقب  از  قبل    دن یو 
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او را نوازش کرد. غرش آرام سرووک با خشم همراه    یکامل، کم

 .از آنجا رفت ی گریشد و آنهوست بدون گفتن کلمه د

 ش ی را نداشت. زانوها  خواستیکه م   یآن ظاهر آرام  سرووک 

ک کرد بعد به را با آرنجش پا  اشی شانیشل شدند و پ   یکم

 .برگشت کویلدیسمت ا

را تکان داد.    نه یدست به س  کویلدیا   نطوریبا ا“شد و سرش 

از ادامه نسلت رو به    ی شتریب  ی زهایکردن آنهوست، چ  تیاذ

 ” .یخطر انداخت

  رون یب  یگذاشت و نفس  اشنهی قفسه س   ی رو  ی دست  سرووک 

 غ یکنم. اون باشکوهه. و ت   ی مورد کار  نیدر ا  تونمی نم“داد.  

 ” .داره

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 128پ#
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دندان  کویلدیا ا  ی لیخ  شنیبر“زد.    یینمالبخند  به    نجا یزود 

رنگ   یصورت  ی ا لحظه   ی صورتش برا  ”.نهیتا تو رو بب  رسهیم

قبل بود که در   ی هاساعت  ی ادآوریاز    ی اشد که مطمئنا نشانه

بودند.  تخت  م“شان  ب  زنمی حدس  از  رو  راهش  داره   ن یکه 

 ” .کنهیانداختن باز م رشی که گ یفرماندارها و مردم محل

نم  او برکردی اغراق  ا  شنی.  محض  ب  نکهیبه  اتاقش    رون ی از 

سرش خراب   ی گوش، رو  ی رو  ی هامردم مانند مگس   آمد،یم

 .شدندیم

و نه    یشانی بار پ  نیکرد و ا  میدست او را گرفت، تعظ   سرووک 

 یو برا   ستادیبند انگشتان او گذاشت. صاف ا  ی را رو   شی هالب

 ها ه یدر سا  شنیافتاد که بر  ییبه جا  ماینگاهش مستق  ی الحظه 

دو “برگرداند.    وک یلدیبود، بعد توجهش را به سمت ا  ستاده یا

 نی. در اکویلدیا  دیباش  گهی. مواظب همدگردمیبرم  گهیروز د

  گه ی منبع قدرت همد  نیرسخت شما دو نفر بزرگت  ی روزها

 ” .دی هست
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سا  شنیبر برا  رونی ب  هاه یاز  تا  شبح    ی آمد  پادشاه  و  دوست 

 .کند یکرده و با او خداحافظ تیموفق ی همکارش، آرزو 

 فصل هشتم انیپا

 نهم فصل

ب  پایکرگ ج   ی گاز  یلیمی با  از    اشیی غذا  رهیبه  شکمش  زد. 

اما اصال اشتها نداشت. سفر به ساگارا    دیچ یبه هم پ  یگرسنگ

که رها کرده بود،    ی خواهر  ی او را خسته کرده بود. ترس برا

در آب سرد آبسو که بالفاصله بعد از    یتمام نشدن  ی ورغوطه

 ی دائم   احساسو آن    شدندیدوباره وارد آن م  دیخشک شدن با

 آمدند،یشان مو دنبال  کردندیکه گاال داشتند آنها را تماشا م 

 .او را گرفته بود ی تمام انرژ

م  نکوس راه  او  کنار  دندارا  در    آمدندیو  را  کودک  دندارا،  و 

نم نظر  به  داشت.  ه  دی رسیآغوش  خاطر    شانکدام چ یکه  به 

تاث  ا یسرما    ا یسفر    یطوالن  ی هاساعت  تحت  قرار   ری رطوبت 
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. آنها  کردیاو را متعجب م  دینبا  یاستقامت  نیگرفته باشند. چن

به خانواده    ی بودند و نه تنها به خاطر وفادار  ینگهبانان سلطنت 

انتخاب شده   شانی بلکه به خاطر قدرت و سرسخت  یسلطنت

  ده یخدمتکار آموزش د  کیاو به عنوان    گر یبودند. از طرف د

خاص خودش را    ی هایی و توانا  های ازمندینبود. آن نقش هم  

 .از آنها نبود  یکیها  ها و جنگل اما عبور از رودخانه   خواستیم

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 129پ#

لبخند   شیهاقدم  نکوس و  شود  همراه  او  با  تا  کرد  آرام  را 

 ” .پا ینمونده کرگ  یلیخ“به او زد.  ی اکننده دلگرم 

اما   ی رو گفت نی هم هم  روزید“جواب لبخند او را نداد.   پایکرگ

: دیکش  یآه  ”.می شده باش  ترکیکه نزد  رسهیاصال به نظر نم

از خ“ به خاطر    سی متاسفم فقط  بودن و سرما و کور شدن 

 .نگران بودن در مورد خواهرش  نطوریو هم   ”ام.خسته   دیخورش
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تکان داد.    دیرسی که به ساگارا م  ی ری را به سمت مس  اشچانه

ا“ ن  ر یمس   نیدر  از    ی زی کن در مورد چ  ی. سعیستیتنها  که 

که تا االن به دست    یی زهای و در مورد چ  یسفر مونده فکر نکن

 ” .ر کن فک میآورد

 ” .میاهنوز زنده   نکهیو ا“اضافه کرد:  دندارا

آنها را قبول کند اما   ینیبنداشت تا خوش  یحال خوش  پایکرگ

به وضع تر  را خوشحال   کدامشانچ یشان هاالن   تیفکر کردن 

نکوس ناگهان دست او را گرفت و انگشتش را    ی. وقتکردینم

.  دیپر  شی لبش فشرد و اشاره کرد تا ساکت باشد، از جا  ی رو

 پا ی کرگ  هک  ی زیدندارا هم ساکت شد و هر دو به جلوتر و چ 

. اوه  زدیم  شیشدند. قلبش در گلو  رهیخ  ند،یبب  توانستینم

 کرده بودند؟  دای عبور از آبسو پ ی برا یگاال راه ای. آانیخدا

درختان ظاهر شدند.   انیمرد از م  کیزن و    کی  س،یخ  ی کا  دو

نه نکوس و نه دندارا به آنها خوشامد نگفتند. دندارا کودک را 

. نکوس ستادیاو ا  ی محافظ جلو  کی  هیداد و بعد شب  پایبه کرگ



Page 307 of 613 

 

  ن یزنده ب  ی وارید  هی کار را انجام داد و آن دو شب  نیهم هم 

 .واردان قرار گرفتندو تازه  پایکرگ

روزتون خوش “کرد:  زوج مکث کردند و زن دستش را بلند    آن

 ” .دوستان

 [20:53 04.06.21] ,دولونیا

 130پ#

کرد:     نکوس کج  را  خوش.“ سرش   ی انعطاف  شیصدا  ”روز 

و شانه نه خصمانه  و  بود  نه دوستانه  منقبض    شیهانداشت، 

کرگ  یباق کش  پایماندند.  او سرک  کنار  مسافران    د یاز  آن  تا 

بب   رمنتظرهیغ بهتر  وقتندیرا  از  اصل  ی.  را    ها ی کا  یکه گروه 

 کردندی مبرخورد    یبود که با کس  ی بار  نیترک کرده بودند، اول

بود  ی ری که متضاد مس آمدندیاز سمت مقابل م  ی و آن دو کا

 .و همراهانش در حال رفتن به آن سمت بودند پای که کرگ
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بدون حس    ی بود. ظاهر  یبیر عجکه همراه زن بود، جو  ی مرد

به چشمان   میخسته داشت و چشمان زردش مستق   یو صورت

تماشا  ییآنها بازو  رهیخ  کردند،ی م  شیکه  زن،  را   ی بود.  او 

بود که توسط    ی انگار او کودک  د یگرفت و کنار خودش باال کش

 .شدیم  تیمادرش هدا

 ن یا“مرد را نوازش کرد و بعد به نکوس و دندارا گفت:    شانه

 میهستم. ما در حال شکار بود   دی. من نار  سهیریبرادرم سوف

حمله کردن. اونها زن برادرم رو کشتن. برادرم و    نیاطیکه ش

به سخت برس  میتونست  یمن  رودخانه  به میبه  . در حال سفر 

 ”.میتا به اونها هشدار بد  میهست  سیسمت هراد

اما   اوردندین  نییرا پا  شانی موضع محافظت  پاینگهبان کرگ   دو

کم  ی هاشانه نکوس  شدند.    یمنقبض  قبل “آرام  از  اونها 

که زنده موندن    یی. گاال اول به اونجا حمله کرد. اونهادوننیم

تا در اونجا   کننیبه سمت ساگارا سفر م  ریمس  نیدارن در هم 

 ” .رنیپناه بگ 



Page 309 of 613 

 

 [20:54 04.06.21] ,دولونیا

 131پ#

زمستان   ی و به رنگ آسمان خاکستر  دیپر  دیصورت نار   رنگ

صدا با  گفت:    ییدرآمد.  هراد“آرام  در    ی زندگ  سی پدرمون 

بازو  ”.کنهیم زد.    ی به  چنگ    س؟ یریسوف  ی د یشن“برادرش 

 ییو اونها  میسفرمون رو ادامه بد  ای  میبمون  نجایهم  میتونیم

 ن یممکنه ب   تای.  مینیرو بب  انیم  سی که دارن از سمت هراد

 ” .اونها باشه

نکرد.   ی ریی تغ  چی شده بود و ظاهرش ه  رهی به هوا خ  سیریسوف

به    یبا ناراحت  دیبدهد. نار  ی دوست داشت به آنها دلدار  پایکرگ

که گاال    دیاون د“لرزان گفت:    ییسمت آنها برگشت و با صدا

 نکه یقبل از ا  نداختن،یم  ریهمسرش رو کشتن. اگه ما رو هم گ

 خوام یکشتم. نمی دستشون بهمون برسه، خودم و اون رو م

 ” .رمی مرد، بم  سِتیکه آ ی اونجور
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رد و بدل کردند بعد نکوس   ی معنادار   ی هاو دندارا نگاه   نکوس

 ی اشده   زیاش بود را برداشت و چوب تشانه  ی که رو   ی ابقچه

م حمل  شب  کردی که  برا  ی ازه ی ن  هیو  ساز  گرفتن    ی دست 

ب  ی های ماه را  بود   ی برا  یخوب  ی جا   نجایا“ آورد.    رونیآبسو 

م غذا خوردنه. شما  و  بمو  دیتونیتوقف  ما  ما   دینهمراه  با  و 

 ” .دیو بخور دیری بگ یماه

و دندارا    پایا مقابل کرگو برادرش ر  رفتیدعوت او را پذ  دینار

کوچک  نیزم   ی رو آتش  دندارا  که  همانطور  برپا    یگذاشت. 

ت  دینار  کرد،یم کمان  ریبا  کم   ی و  بخش  در  دست،  عمق  در 

  ی کوتاه توانستند آنقدر  یرودخانه به نکوس ملحق شد. در مدت

 .بود یکردن همه کاف ریس ی که برا رندی بگ یماه

 [20:54 04.06.21] ,دولونیا

 132پ#
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م  یماه  ی هاتکه   دینار برادرش  دست  در  و   گذاشتیرا 

 د ی. نارگذاشتیبه طور خودکار آنها را در دهانش م  سیریسوف

به دندارا و سپس    یدستش را با شلوارش پاک کرد بعد نگاه

با همسر  “که در آغوش نکوس بود انداخت.    یو کودک  پایبه کرگ

 ”؟یکنیو دخترت سفر م

به   ی اکرد و به دندارا که قمقمه   دییبا تکان سرش تا  نکوس

خواهرم.    نطور ی و هم “اشاره کرد و گفت:    داد،ی م  د یدست نار

جمع  میگرفت   میتصم اون  از  اگه  بش   تیکه  جدا    م یبزرگ 

 ” .میرسی به ساگارا م ترعیسر

 ی شتریب  تیتر، امنبزرگ   تیبودن با جمع“کرد:    مخالفت  دینار

 ” .داره

و    یوقت  نه“ خون  همه  اون  باشه.  گاال  مورد  در  موضوع  که 

در    ییجادو مثل    کیکه  گاال  متمرکز شده خطرناکه.  نقطه 

به سمت گاال    شن،یم  ده یکش  ش ی که به سمت آت  ییهاپروانه 

 ” .رنیم
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نکوس از ادامه    د،یپر  سیریسوف  ی در گلو  یماه  ی اتکه  یوقت

  س ی ریمحکم به کمر او زد و سوف  دیکرد. نار  دای مکالمه نجات پ

شلوارش    ی سرفه کرد و رو  رونیرا به ب  دهیجو  مه ین  ی غذاها

نکرد و فقط به   ش یهاپاک کردن لب   ی برا  یتالش  چی. ه ختیر

 .شد  رهیدوردست خ

گفت:    یاو را نوازش کرد و به آرام  ی موها  د،یآه کش   خواهرش 

 ” .میکن  زتی تا تم میبه رودخانه بر ایب“

چقدر ناراحت کننده. مرگ “رفتن آنها را تماشا کرد.    پایکرگ

 ” .همسرش اون رو نابود کرده 

را تکه کرد، آن را درون آتش انداخت و جواب    ی اشاخه   دندارا

م“داد:   اندوه  و  با    ی کار  نی چن  تونهیغم  بکنه.  هیرو   ”فرد 

را به سمت آتش دراز کرد.   شی را درآورد و پاها  شی هاچکمه

  ی وگرنه پاهاتون به زود  نیکار رو بکن  نیبهتره شما دو تا هم ا“

 ”.پوسهیم
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آتش به انگشتان    ی گرما  یدستور او را دنبال کرد و وقت  پایکرگ

 ی . نکوس تکان نخورد و نگاهش رودیکش  یخورد، آه   شیپا

نفر کرگ  ی دو  بودند.  رودخانه  کنار  که  فکر  “:  دیپرس  پای ماند 

 ”م؟یاخانواده  ه یاونا باور کردن که ما  یکنیم

 [20:54 04.06.21] ,دولونیا

 133پ#

وجود نداره که باور نکنن. به   یل یدل“شانه باال انداخت.    نکوس

که اون رو به دست عموش    یبچه تا وقت   نیتظاهر ادامه بده. ا

 ” .ستین تی در امن  میبرسون

انتقامه؟  دوباره“ کرگ  نیا  ”درباره  عصبان  پایفکر  کرد.    یرا 

فاجعه بود به خاطر حماقت خودش   نیکه مسئول ا  یشخص

تا از شر   شدیاو باعث نم  گناهیب  شاوندانیمرده بود. کشتن خو

 .گاال خالص شوند
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هستن که از مردن تمام   یی هاخانواده“بار دندارا جواب داد.    نیا

م   ی اعضا سود  کاسکم  کشتن  برنیخاندان  خ  هی.    ی لینوزاد 

 ” .کاسکمه شنیمثل بر ییتر از کشتن جنگجوراحت 

 د یخواباند و تکان داد. بچه خند  شی پاها  ی کودک را رو  پایگرک

بلند کرد. مسافر خ از  بود    یخوب  ی لیو دستانش را در هوا  و 

. زدی کمتر غر م  شناختی م  پایکه کرگ   یاز بزرگساالن  یلیخ

 ” م؟یمونده تا به ساگارا برس گهی چند شب د“

نرم کودک را نوازش کرد:  ی دستش را دراز کرد و موها دندارا

  نکه یبدون ا  دیبا  م یدیکه به اونجا رس  یچهار شب. وقت ایسه  “

دار   میبگ  یبه کس رو همراهمون  ملکه  ما    ی برا  یراه  م،یکه 

 ”.می کن دایپ جناب ی به عال دنیرس

آن،   ی که به جز حمل کردن بچه و عوض کردن جا  پایکرگ

اش صحبت کرده بود تا با آن دو درباره   دایپ  یدیموضوع مف

خوشحال با  آسون“گفت:    یکند،  وقتهیکار  انسان    ی.  همسر 

بود، من بهش    سی هراد  کوتاه در  یمدت  ی برا  شنیبر  جنابی عال
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  رو   ی خدمتکار کا  هیکه از اونجا رفتن،    ی. وقتکردمیخدمت م

. اون  دمیآموزش د وینهی همراهش به ساگارا برد. من همراه س

 ” .برهیو بانو م جناب ی عال  شی ما رو پ

 [20:54 04.06.21] ,دولونیا

 134پ#

من هم “بود، گفت:    رهی که هنوز به آن برادر و خواهر خ  نکوس

شا با  گذشته  د-در  آموزش  ادمیآنهوست  ممکنه    نی .  هم 

از رسکمک  از    دنیمون کنه.  اونجا خوشحال خواهم شد.  به 

 ” خسته شدم...  کننیمون مکه گاال دنبال   یسفر کردن در حال

 .ستادیناگهان ساکت شد و ا

ناگهان  پایکرگ حرکت  از  مس  اشیکه  بود،  کرده    ر یتعجب 

سا کرد.  دنبال  را  م  ی هاه ینگاهش  در  حرکت  حال    ان ی در 

خز آبسو  آن سمت  رودخانه   دندیدرختان  کناره  به سمت  و 
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و   اهیس  یآمدند. آنها در کنار هم جمع شدند و به شکل بدن

 .زن بود  کی هیجامد درآمدند که شب

  ده ید  ریکه آنها را در مس   یبار از زمان  ن یاول  ی برا  سیریسوف

به    رهی و خ  یخال  گریکه د  یبود، واکنش نشان داد. با چشمان

  شتر یب  اه یدوردست نبودند، به سمت گاال برگشت. آن جسم س

اما موها  یبه هم فشرده شد. هنوز صورت  بلند در    یینداشت 

درون آب، شناور بودند.   اهانیآن شکل گرفت که مانند گ  ی باال

در آن شکل گرفت که دستش را به   یکیربلند و با  ی بازوها

آنها را در   خواستیم ییسمت آن خواهر و برادر دراز کرد گو

 .ردی آغوش بگ

صدا  ی هاحرف  با  صورت    یینامفهوم  آن  سمت  از  ترسناک 

 ی خشکش زد و پوستش از آن صدا  پاینامشخص بلند شد. کرگ

ناگهان    سیریسوف   یمور مور شد. وقت  اقیگرسنه و پر از اشت

ر  ش در  نار  رجهیودخانه  صداد ی کش  ادیفر  دی زد،   ادیفر  ی . 
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!  ستیآ  امی دارم م“.  دیدر کنار غرش آب به گوش رس  سیریسوف

 ” .ام یم  مدار

 [20:54 04.06.21] ,دولونیا

 135پ#

دو  ”مقدس!   انیخدا“گفت:    نکوس رودخانه  سمت  به  .  دیو 

هم پشت سرش رفت. آنها    دیزد و نار   رجهیدرون رودخانه ش

که منتظر او بودند، شنا کردند.    ییو گاال  سیریبه سمت سوف

را از دست داد و به   شیاز انحناها  یآن شکل زنانه، مقدار کم

شکل   هشد و بعد دوباره خودش را ب  لیتبد  یبدون شکل  یاهیس

 .بودند دهیدرآورد که آن مرد را به سمت مرگش کش یشبح

اونها “بزرگ به سمت دندارا برگشت و گفت:    ی ابا خنده   پایکرگ

رودخانه برداشته    ی نگاه دندارا از رو  یاما وقت  ”نجاتش دادن!

دوباره به آن سمت نگاه کرد:   پایشد، کرگ  شتری نشد و اخمش ب

 ” .اوه نه“
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شده، با نجات دهندگانش    وانهی که د  ییوالیمانند ه  سیریسوف

و هم   دیزد و هم به نار  ادیرا فر  ستیا و بارها نام آ. بارهدی جنگ

نکوس به پشت سر او رفت و دست    نکهیبه نکوس مشت زد تا ا

دست    انیدر م  س یریقدرتمندش را دور گردن او انداخت. سوف

چشمانش   نکهیتقال کرد تا ا   شدی تر ممحکم  ی او که به آرام

 .بسته شد و از هوش رفت

 ادیگاال هم همراهش فر  ”!یاون رو کشت“:  دیکش   اد یفر  دینار

 .زدند

به خاطر    پایگفت که کرگ  ی زیسرش را تکان داد و چ  نکوس

 د یآن را بشنود اما باعث آرامش نار  توانستیرودخانه نم  ی صدا

سوف دو  آن  و    س یریشد.  آوردند  رودخانه  کناره  به سمت  را 

  ت ی دادند گاال به خاطر از دست دادن شکارشان از عصبان اجازه  

زنانه مدت ز  ادیفر  ی اهیبود که به سا  ی ادیبکشند. آن شبح 

 .شده بود لینحس تبد
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خودش نگه داشت و همراه دندارا به   کیکودک را نزد  پایکرگ

رو  یسمت نفر  آن سه  دو  دهی دراز کش  نیزم  ی که  . د یبودند، 

کرد. نکوس   هیرا در آغوش گرفت و گر  هوششیبرادر ب  د،ینار

هوا   کمبود  خاطر  به  بود  شده  باعث  فقط  بود  نکشته  را  او 

 .شود هوشیب

زخم   ستادیا  نکوس از  خون  و  آب  که    ی شماریب  ی هاو 

 .کردیباعث شده بود چکه م شانی ری درگ  یط سیریسوف

کرد:   انیب  یخشک  ی که واضح بود را با صدا  یی زهایچ   دندارا

 ” .یکنیم ی زی خونر ی دار“

 [20:54 04.06.21] ,دولونیا

 136پ#

از    ی و رد  دیگردنش کش  ی کرد، دستش را رو  ی غرولند  نکوس

شانسم چون خراشه. خوش  ی سر  هیفقط  “خون به جا گذاشت.  
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هاش گلوم رو پاره سرعتم کمتر بود احتماال با چنگال   یاگه کم

 ” .کردیم

دندارا   پایکرگ به  را  کودک  و  درآورد  گردنش  از  را    ی قنداق 

  ی دگ یمواظب بچه باش. من به نکوس رس“شده داد.    ری غافلگ

منتظر جواب او نماند، دست نکوس را گرفت و او را    ”.کنمیم

 .به سمت آتش برگرداند

برا  فقط لباس خشک  زخم   شانی چند  با  بود.  که   ییهامانده 

فرارس  و  داشت  بودند  زود  دنینکوس  مجبور  شب،  هنگام 

کنند تا همه خشک شوند. اگر    شتر یبمانند و آتش را ب  نجایهم

 .کردیم ی کار پافشار نی ا ی الزم بود رو

او را دنبال کرد، لباسش را درآورد و تا کمر    ی دستورها   نکوس

ها  سنگ   ی او را رو  س یو خ   یخون  راهن یپ  پا،یبرهنه شد. کرگ 

  پا ی منتظر ماند تا کرگگذاشت و نکوس در همان حال نشست و  

 .کند  یدگیبه او رس
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کرد    زی او را تم  ق ی عم  ی هازخم   ی آرام بود و وقت  ی ماریب  نکوس،

 .دی کرد و نه عقب کش تینه شکا

و   میها ندارکردن زخم   زیتم  ی برا  یمشروب  چیه“گفت:    پایکرگ

نم گ   کنم ی جرات  دنبال  که    ییدارو  اهانیکه  کن  دعا  برم. 

مزخم  باعث  تب  نکنن.  عفونت  برا  شهیهات  تو   ی مسافرت 

 ” .تر بشهسخت  یلیخ

شوند.   لبخند داغ  صورتش  و  گردن  شد  باعث  او  ول  و  شل 

از طرف    یحساس  ی هامراقبت   نیبه چن  تونمیم “نکوس گفت:  

 ” .تو عادت کنم

تم  پایکرگ به  و  کرده  را خم  زخم   ز یسرش  به    ی هاکردن  او 

ادامه داد که البته با وجود بدن   توانستیکه م  ی نحو  نیبهتر

که    ییهابراق و پوست صاف او در قسمت  ی هاچه ی برهنه و ماه

حواس خودش را    نکهیا  ی بود. برا  ینبودند، کار سخت  یزخم

متنفرم.   اتاز اون موجود“پرت کند به گاال فکر کرد و گفت:  

 ” .هستن ی فراتر از گرسنگ ییزهایاونها چ
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. برنی و از درد و رنج لذت م  رحمنی اونها ب“داد:    جواب  نکوس

 ” .اونها مثل شهده ی انگار برا

 [20:54 04.06.21] ,دولونیا

 137پ#

نگاه کرد که هنوز در آغوش خواهرش   سیریبه سوف  پایکرگ

لرز  هوشیب خودش  به  گفت:    دی بود.  اسم “و  داشت  اون 

 ” .رمیبم ی اونطور خوامی. نمست ی. آزدیهمسرش رو صدا م

رو  میمال  نوازش به    ی نکوس  و  شد  مکثش  باعث  او  چانه 

. پایکرگ  ی ریمی تو نم“چشمان روشن و درخشان او نگاه کرد.  

 ” .خورمیقسم م

 فصل نهم  انیپا

 دهم  فصل
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دست، منتظر    کی   ی رو  ییو با ردا  ستادیکنار تخت ا  وینهیس

بانو شدن  م“ماند.    شیبلند  بتون  تونمیبانو  تا    شتریب  دیبرم 

 ” .دیبخواب

را گرفت. موفق شده بود   اشازه یخم   ی با دستش جلو  کویلدیا

.  ندی و لبه تخت بنش  دیایب  رونیها بمالفه  انیاز م  یبه اندازه کاف

  با یصاف نشستن و نگاه کردن به خدمتکارش تقر  ی تالش برا

 ” .االن چشمام رو بستم نیهم کنمی حس م“اش کرد.  خسته 

رو  وینهیس را  گذاشت.    ی ردا    د یبمون  نجایهم“ تخت 

سرآشپز  حضرتیاعل چا  هی.  م   یینوع  تمام   کنهیدم  که 

اون   ی رو  برنیشب قبل رنج م   یکه به خاطر مست  یسربازان

 ” .خورنیقسم م ی چا

بود که   یکس  هی اگرچه شب  ”من مست نبودم.“گفت:    کویلدیا

 .مشروبش غرق بوده است ی هاوانیانگار شب قبل درون ل 



Page 324 of 613 

 

اثر    دهیکه بد خواب  یهرکس  ی رو “ داد:    نانیبه او اطم  وینهیس

 ” .ارمیفنجان براتون م کی. ذارهیم

تا    یتکان  کویلدیا بکشد.   ی رو  گر ید  کباریخورد  دراز  تخت 

  ه ینه    اریسرآشپز ب  ی بزرگ از چا  ی قور  هی.  وی نهیممنونم س“

  ی پاها ی چشمانش را بست و به صدا ”دارم. ازی فنجان. بهش ن

ب اتاق  از  که  کرد  گوش  نشخوارها  رونیاو  با  را  او  و   ی رفت 

 .تنها گذاشت اشی فکر

 [20:54 04.06.21] ,دولونیا

 138پ#

شان را ترک کرده شدن او، تخت   داریتر از بقبل  یلیخ  شنیبر

با    دار ید  ی ها براشده بود. درخواست   دیدر ساگارا ناپد  ییو جا

در تعجب بود که   کویلدیبودند و ا یو تمام نشدن  ادیز  اریاو بس

 .کردی غش نم یاو چطور از خستگ
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شد. درد    رهیمقابلش خ  یسنگ  واریرا باز کرد و به د  چشمانش

به    ی هاساعت  ش،یهاچه ی ماه   ندیخوشا را  آورد.   ادشیقبل 

 ی و روشن هوا با او عشقباز  کی در طول روز و در تار  شنیبر

بود و باعث شده بود که پر از   نطوریکرده بود. روز قبل هم هم

 .اما خسته باشد تیرضا

نشان با عالقه  شوهرش از  و  بود  او سخاوتمند  به  نسبت  اش 

ها را مالفه   اقش،ی. اشت دیترسینم  گرانیدادن آن در مقابل د

. اگرچه  بردیاز هر نوازش او لذت م  کویلدیو ا  دیکشی به آتش م

نشست و دستش را به سمت    گرید  کبار یآخر...    ی برخوردها  نیا

 .برد شی ردا

بر   کویلدیا که  بود  بحث   شنیسپاسگزار  از  او  بعد  از  شان 

 یی و تا روشنا  دی او را در آغوش کش   ینکرد و وقت  ی ریگکناره 

  ه یگر  یبود از خوشحال  کیکرد، نزد  ی با او عشقباز  دیخورش

فکر    یرا از دست نداده بود، نه کامال، اگرچه وقت  شنیکند. بر

ن  کویلدیا  کردیم نار  ی اهیسا  ست،یمتوجه   ی رو  یاحتاز 
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م اافتادی صورتش  اوقت  نجوری.  که  بود  وسوسه   کویلدیها 

و    ی جلو  شدیم ببخشد  را  او  تا  کند  التماس  و  زده  زانو  او 

  ی ز یبود. هرچ  یخوب  ده یا  شنی بر  ی ریگموافقت کند که کناره 

 .بود یخوب دهیبماند، ا شنیاو همسر بر شدی که باعث م

  ر یی آنها تغ  نیرا در ب  یاساس  ی ز یچ  کویلدیالساد و توافق ا  حرف

آنها راه داده بود و   ی داده بود و ترس و وحشت را به عشقباز

. با هر لمس و نوازش، با کردیآنها باز م   نیداشت راهش را ب

را به هدف    اقیو اشت   شدیم  ی ز ی و ظرافت باعث خونر  ی گریموذ

 .کردیم  لیتبد ی دیرا به ناام لیو تما

 [20:54 04.06.21] ,دولونیا

 139پ#

م  شنیبر او  م  شد،یوارد  را  زمزمه   دیبوسیاو  او  در گوش  و 

 ی و دستانش را رو  دیمالیکه شکم او را م  ی . هر بار کردیم

م و جلو  او عقب  داشت جادو  بردیناف  آنجا    ییانگار  در  که 
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را    شی هاپلک زد، اشک  کویلدی. اکردی م  داریبود را ب   دهیخواب

بر برد.  شکمش  سمت  به  را  انگشتانش  و  زد   شنیکنار 

ما  توانستیم با  را  درونش  ساعت  هر  و  کرده  جادو  را   عیاو 

اما ه  اشیمن به وجود   ی کیاز    ی ابچه   چ یپر کند  آنها  شدن 

 .آمدینم

در حال بخارِ سرآشپز   ی از چا  یوانیوارد اتاق شد و ل  وینهیس

بود.   دستانش  عال “درون  شما  و    ”...جـ یخدمت  کرده  مکث 

 ” حضرت؟یحالتون خوبه اعل“در هم رفت.  شی هااخم

 وان یزد. دستش را به سمت ل  ی و به زور لبخند   ستاد یا  کویلدیا

 ی چا  نی. ازت ممنونم. اگه اوینهیم سفقط خسته “برد و گفت:  

زود احساس   یل یمعجزه کنه، خ  یگی که م  ی ابه همون اندازه 

 ”.کنمیم ی بهتر

 از ین  ی شتریبه استراحت ب“چهره خدمتکار کمتر نشد.    یناراحت

 ” .دیخوابی. شما اصال نمدیدار
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درست  مطمئنا ا  یحرف  نوش  شیچا  کویلدیبود.  از    دیرا  و 

از    ییرها  ی که برا  ییهانوشدم   شتریآن تعجب کرد. ب  ینیریش

  نان یاطم  وینهی. به سدادندیم  یبودند، مزه وحشتناک  یمست

ا“داد:   از  بعد  دارم  ا  نکهی قصد  هفته    نها یهمه  دو  تموم شد، 

 ”.بخوابم

الساد رفت تا   دنیحمام کرده و صبحانه خورد بعد به د  عیسر

 ی مطمئن شود حال او خوب است بعد به سمت قسمت نگهدار

از    ی خبر“:  دیپرندگان پرس   ی کبوترها رفت. از مسئول نگهدار 

 ” ده؟ یگور نرس

 ی اگه یپرنده د  تونمیم  دیخوای. اگه م حضرتیاعل   ی خبر  چیه“

 ” .بفرستم

که    ییهاام یکدام از پ   چیرا رد کرد. گور هنوز به ه  شنهادیپ  آن

و چه با کبوتر فرستاده بودند، پاسخ نداده بود.    رسانام یچه با پ

کرده باشد. با    افت یاز آنها را در  یکیتا االن    د یبا  م یسانگور ل

انگشت بالوات،  پادشاه  رودان،  که  بود  موافق    ی برا  ی سرووک 
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 نیبود که گور ا  دواریاما ام  کردیمکمک کردن به آنها بلند ن

بلکه    یانسان  هیهمسا  کیشان نه  اگر دشمن  یکار را بکند. حت 

و متحدان    ی تجار  ی بود، آنها شرکا  ینیو فرازم   ی طانی ش  ییروین

 .هم بودند

که  یقسمت شبش قرار بود شروع شود... زمان  نیزتری انگنفرت

  شانیهامقام   ریی که از تغ   افتهیتازه ارتقا    ی هازادهبا اشراف   دیبا

م معاشرت  بودند  اگرچه در شراکردی خوشحال   ی میوخ  طی. 

 .کار بود نیبودند اما مجبور به انجام ا

 [20:54 04.06.21] ,دولونیا

 140پ#

دعوت به    نیشد، وسِتشِن سنمست اول  یوارد تاال اصل  یوقت

 ی هاهنوز به ساعت   حضرت یاعل“مبارزه را شروع کرد و گفت:  

 جناب ی امروز صبح عال  ن؟یعادت نکرد  های کا  ی داریخواب و ب
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گفتن که شما    شونیو سراغ شما رو گرفتم. ا  دم یرو د  شنیبر

 ” .دیشیو بعدا به ما ملحق م  دیال استراحت بوددر ح

زن  آنجا  از  وظا  ییهاپر  و    فی با  وستشن  سوال  بود.  مختلف 

 کو یلدیاش باعث توقف صحبت آنان شد. اسربسته   ییجوب یع

تحق تحمل  و  بود  خسته  زمان    ییرهایکه  از  وستشن  که 

رو  دنش یرس نداشت،  را  بود  کرده  روانه  او  سمت   ی به 

که مزومنس    ییبه آتش نشست و کاغذها  یصندل  نیترک ینزد

 .او داده بود را ورق زد   به یبررس ی برا

پرش را در ظرف جوهر فرو برد، مکث کرد و اجازه داد    قلم

اتاق و همچن وستشن به همراه   ی صبریب  نی انتظار حاضران 

  ی افع  ک یانداخت که مانند    گری د  به زن   یشود. نگاه  شتریآن ب

مختلف عادت کردم بانو   ی هامن به ساعت“بود و گفت:    یسم

هر   یخوابکه اغلب منجر به کم  جنابی عال  اقیاما هنوز به اشت 

 ” .عادت نکردم شه،یدومون م
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از   نی چند  ی آرام و صدا  ی هاخنده  را  سرفه کوتاه، آن تنش 

  ی س یسنگ خو به رنگ تخته    رهی برد. صورت وستشن ت  نیب

 زشی ت  ی هااز دندان  ی کرد و مقدار  کیرا بار  شیهادرآمد. لب 

  ستش یشانه باال انداخت و به سراغ ل  کویلدیمشخص شدند. ا

جاه  مشکل  یطلبرفت.  ا وستشن  اما  بود  م  کویلدیساز   لکهبا 

در دربار خود او روبرو شده و جوابش    سی هراد-باست   ی هاهیسا

ا بود.  داده  رس  نی را  دوران  به  تازه  مقا  ده یزنِ  با   سه یدر 

 .مزاحم نبود ی ابه جز پشه  ی ز ی چ س،یسکم

در حال کم شدن را   یآشپزخانه بود و داشت مواد خوراک  در

من،   ی بانو“که مزومنس در کنارش ظاهر شد.    کردی م  یبررس

از    یمیبه اندازه ن   دی. شادهیته، رسغال   ی که حاو  ی اگه یارابه د

 ” .بهتره  یچی انبار کوچک ارزش داشته باشه اما از ه کی

 [20:54 04.06.21] ,دولونیا

 141پ#
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ب  کویلدیا محوطه  تا  طرز    یهمراه  یرونیرا  به  حاال  که  کرد 

ارابه   ی هاو دام   تیپر از جمع  یخطرناک  ی ادر حال چرا بود. 

 ی گون  ی ادیپارک کرده بود و تعداد ز  وارهایاز د  یکی  کینزد

و در    یمحصول را بررس  کویلدیآن باال رفته بود. ا  ی گندم رو

از خرمن کوب بعد  خرد و    ،یذهنش حساب و کتاب کرد که 

با آن درست    یفرن   ایچقدر نان    توانستندیکردن آن، م  ابیآس

  ی به جا   میکن  قیو مردم رو تشو  میکن  ی دبن  رهیاگه ج“کنند.  

م  کهیت  هی فکر  بخورن،  سوپ  انبارهامون   یکنی گوشت، 

 ” چند نفر رو غذا بدن؟ توننیم

  شان یکه مزومنس گفت باعث شد هردو  ی انگران کننده  تعداد

داد:    گریکدیبه   ادامه  مزومنس  کنند.  آرزو   ی بانو“اخم  من 

 ” .نبود  نطوریکه کاش ا کنمیم

نگران   کویلدیا پا  یبا  ب  نش ییلب  و   ش یهادندان   نی را  گرفت 

گرفت.    دهیزده مزومنس به خاطر آن کار را نادحالت وحشت 

م“ قاشق  هر  شمردن  ا  یتیجمع  میتونستیبا  االن    نجا یکه 
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بد غذا  ماه  چند  تا  رو  رس  می هستن  با   ی هابازمانده   دنیاما 

خوش  س،ی هراد باشاگه  غ  کی  میبتون  دیشا  میشانس   ذا ماه 

 ”.رانه یگسخت ی بند  رهیبا ج یحت  میکن  نیتام

وعده در روز و اگه الزم باشه    ک ی فقط  “جواب داد:    مزومنس

ممکنه جواب   می کار رو بکن   نیوعده در هر دو روز. اگه ا  کی

 ” .بده

 ”.سخت باشه کی کوچ ی هابچه  ی برا ممکنه“

حالش را خوب کرد. او گفت:    یکوچک مزومنس کم  لبخند

من. اونها   ی بانو  ستنیانسان ن  ی هابچه   هیشب  ی کا  ی هابچه “

 ” .رو تحمل کنن  یقحط توننی ها مبهتر از انسان یلیخ

بود.    یموضوع کم  ن یا  حداقل آرامش  بب“باعث  بستر    ن یبرو 

 ” .و چقدر بزرگه هیدر حال حاضر چطور اچهی ها در درحلزون 

 ” ...حضرتیاعل“شد.   ره یه او خ با دهان باز ب شکار یپ

 [20:54 04.06.21] ,دولونیا
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 142پ#

کننده    دیتول  ی هامتوجه تعجب او شد. خوردن حلزون   کویلدیا

بود   نیا  گریخوردن طال بود. موضوع د  هیشب  ،یخروس رنگ تاج

دل بدون  آنها  حلزون   گفتندی نم  لیکه  هستند. که  تلخ  ها 

آخر“ اون  م   نیمزومنس  اما  ماست  چاره  هر    خوامیراه  در 

 ”.صورت آماده باشم

ها گذراندند، با  اردوگاه   نیشب را در حال گشتن ب  هیدو بق  آن

و   دها ی ها، امترس  ها،تیآواره صحبت کردند و شکا  ی های کا

 شان یهاو دلتنگ خانه   ده ی. همه ترسدندیآن را شن  ی هابرنامه

. هم گرفتی به خودش م  ی ترس، حالت پرخاشگر  یبودند. گاه

برا  ی زنان و هم مردان کا پادگان خدمت    ی به عنوان سرباز 

بقکردندیم م  هی.  کار  کردندی التماس  تا   ی که  باشند  داشته 

  ن ی اول  کویلدیشان را پرت کنند. امشغول شوند و بتوانند حواس 

به سرعت در حال    که   یتیگروه را نزد مرتاک فرستاد. با جمع

کند. مرتاک    ی داشت تا ارتشش را قو  ازیبود، ساگارا ن  شیافزا
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وظ  مه  فهیچند  اما  قدرت،   ی برا   مساده  اگرچه  داشت.  آنها 

  توانستند یسرباز را نداشتند اما م  ک ی  ی و وفادار  ی رگذاریتاث

 .به ارتش ساگارا ملحق شده و به آنها کمک کنند

دوم   مای مستق  کویلدیا آنها   نیبا  به  و  داشت  کار  و  گروه سر 

پ  ی برا  ییکارها به  کندن   دادیم  شکاریکمک  شامل  که 

  ،ی کردن گندم، آهنگر  ابیفاضالب و کمک در آس  ی هاحفره 

  ن یگرم را ب  ی بود که غذا  یموقت  ی هارختشور خانه و آشپزخانه

م  ییآنها پخش  بودند  چادرها  درون  و  شهر  در  . کردند ی که 

 .نبود  یهمه وجود داشت اما غذا، اصال کاف  ی برا  ی ادیز  ی کارها

نمونده باشه،   یباق  یچیکه ه  یوقت“گفت:    یبه آرام  مزومنس

 ” .کننیاونها شورش م 

از ا“جواب داد:    کویلدیا اتفاق، گاال شکست   نیدعا کن قبل 

 ” .ه باشن داده شد
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م  آسمان روشن  بر  شدیداشت  گشت  شنیکه  از   اشی زناز 

ا  لیاسکار بطر  کویلدیبازگشت.  شمارش  حال  در   ی های را 

که فقط او و   یبزرگ   ی هانت یدر کاب   ه یادو  ی هاو جعبه   ر یاکس

 .کرد دایرا داشتند، پ شانیدهایمزومنس کل

صورت درهم شوهرش    دنیبا د  کویلدیا  انهیخوشامدگو  لبخند

 ”؟ی دید  گهینصفه اسب د هیشده؟  یچ “شد.  دیناپد

از رو  شی موها  شنیبر نه اما “صورتش کنار زد و گفت:    ی را 

اما مطمئنم    دونمی . تعدادشون رو نمدنیرس  ل یگاال به اسکار

اصل ن  یبدنه  مستیاونها  ب  ی صدا  میتونستی.  در    ن ی اونها 

 شدنی م  کیبه رودخانه نزد  هاشونی. بعضمیها رو بشنودرخت 

 ” .کنن تی رو اذ  های تا کا

در    ییهاداستان  دنیبا شن  کویلدیا  ”هستن؟  یچه شکل  اونها“

بودند    یمیشرور و قد  ییوالهایمورد گاال بزرگ شده بود. آنها ه 

مادر و پدرش به خاطر    ایپرستار    کیکه توسط    ی او هر بچه 

 .دیدی کابوس آنها را م شد،یم دی تهد ی بدرفتار
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گفت:    شنیبر و  کرد  مر  ی اه یسا  هیشب“ اخم  با    یضیکه 

هستن که شکل گرفتن و با چشم    یهمراهش شده. انگار طاعون

رو م  نی زم  ی قرمز  ب  رنی راه  از  هستن.   ی رحمیو  مست 

. اونها ستین  دیو پل   یعیرطبیظاهرشون به اندازه خودشون غ

انگار    دیبه خودش لرز  ”بدخواه و نحس هستن.  یواقع  ی به معنا

 .افتاده بود ریدر لجن آلوده آنها گ

 [20:54 04.06.21] ,دولونیا

 143پ#

کرد.    کویلدیا نوازش  را  او  خورد “دست    ی ها اجاق  ؟ی غذا 

 ”...آشپزخانه هنوز روشن هستن

و او را همراه    ”هنوز نه.“ت:  انگشتان او را گرفت و گف  شنیبر

شان وارد اتاق   ی. وقتدیها و طبقه باال کشخودش به سمت پله 

  راهن ی پ  ی در را بست و شروع به باز کردن بندها  شیشدند، با پا
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تو   ی برا“که از شهوت کلفت شده بود، گفت:    ییاو کرد. با صدا

 ” .گرسنه هستم همسرم

را گرفت.   شیلواو گذاشت و ج  نهی س  ی دستانش را رو  کویلدیا

از آن وحشت داشت خ  ی الحظه  از چ  یلیکه  که    ی زی زودتر 

 ” .شنینه بر“ بود.  دهیدوست داشت فرا رس 

لغز  ی هاگره   ی رو  شنیبر  ی هاچنگال  او  جلو  دیلباس   ی و 

  ی و مشکل   کشهیطول نم  یلیکارمون خ“.  دیرا کش   راهنشیپ

 .چنگال او باز شد  ری گره ز  نیاول   ”سرد ندارم. ی هم با غذا

 شنیبر  ”بس کن.“دست او را محکم کنار زد.    کویلدیبار ا  نیا

پر از   یاو را گاز گرفته بود. با صورت کویلدیا ییخشکش زد گو

خ  او  به  ا  رهیتعجب  و گفت:   کویلدیشد.  کرد  آرام  را  لحنش 

 ”؟یکنی کار م یچ ی که دار  یستیمتوجه ن“

با   کنمیرم تالش مدا “شد.    شتریاز سوال او ب  شن یبر  تعجب

 ” .کنم ی همسرم عشقباز 
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 ش ی. زانوهادیکش  قیعم  یگره لباسش را بست و نفس  کویلدیا

ما آب،  خ  عیمانند  پشمِ  اندازه  به  کلمات  و   ی رو   سیبودند 

سنگ آرامشکردندیم  ی نی زبانش  تمام  با  م  ی.    توانستیکه 

باشد، گفت:   بر“داشته  دارشنینه  بچه   هی  یکنیم  یسع  ی . 

د  ”.یکن  دیتول گ  دنیبا  مبهوت،  او   ج یظاهر  ناراحت  و 

بگیم پس  را  حرفش  شبردی خواست  که   ی وقت  هی.  بود  شده 

 .از الساد دفاع کرد تا او را کنار بگذارد  کویلدیا

به   ی قدم  شنیبر  یوقت  ”من عاشقت هستم.“ادامه داد:    کویلدیا

  ن ی عاشق ا“سُر خورد.    کویلدیگونه ا  ی رو  یعقب برداشت، اشک

. ی من رو بخوا  شهیهم  دوارمی. امی خوای من رو م  هستم که تو،

 ی عشقباز   نیاحساس رو دارم اما ا  نیمن هم نسبت به تو هم 

مثله نه عشق    دی تول  میدیانجام م  میکه ما دار  ی کار   نی. استین

دستش را به سمت او بلند کرده و    ”.هیدیترس و ناام  ی و از رو

احساس رو دارم   نیمن هم هم“التماس کرد که درک کند.  

 ” .شنیاشتباهه بر نیاما ا
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 [20:54 04.06.21] ,دولونیا

 144پ#

:  دیآرام پرس  یلیخ  ییشده بود و با صدا  ی خاکستر  شنیبر  رنگ

 ”؟یگی م یچ ی دار“

انداخت و دامنش را در مشت گرفت.   نییدستانش را پا  کویلدیا

تو بودم.    ی تو بودم، جلو  ی من رو  ،یخودت داشت  ریتو من رو ز“

.  هیفراموش کردم که داخل من نبودنت، چه شکل  کنمی فکر م

اتاق به اتاق   کیاز    ،یدامنم رو باال بزن  نکهیبدون ا  تونمینم

 ی نداره که چقدر خودت رو درون من خال  یتیبرم. اما اهم  گهید

را   قتیفکر کردن به کلمات آن حق  ”نداره.  ی ادهیچون فا  یکن

گفتنکردیم  یواقع م.  باعث  ضربات  کی  شدیشان  با   ی خانه 

پا ه “.  زدیبر  نییدردناک  نم  وقتچی من  اشمیحامله  رو   نی. 

 ” .یدونیم
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د. بو  ها ی کا  یشانیاز پر  ی اچشمش روشن شد که نشانه  رنگ

س به  ماه  نه یدست  و  غ  شی بازو  ی هاچهی شده  صورت    ر یبه 

تا    گرفتیخودش را م  ی منقبض شدند انگار داشت جلو  ی اراد

که قبال با الساد   یترسناک  ی را خرد نکند. با همان صدا  لیوسا

  دارم که    ؟یکنی فکر م  ی نجوریتو ا“صحبت کرده بود، گفت:  

مثل   برا  ه یازت  ماده  م  د یتول  ی اسب  استفاده   کنم؟ی مثل 

 ” .دونستمیطرز فکرت در مورد خودم رو نم  نیا وقتچ یه

کرد.    دنینفس کش  کویلدیا فراموش  دار“را    ی هاحرف   ی نه! 

 ” .یکنیاونها رو بد برداشت م یمن و معن

  ش یهاتر شد و لب روشن   هیچشمش با گذشت هر ثان  ”واقعا؟“

آمدند.    شی هادندان   ی رو دور“کش  من  چون   یکنیم  ی از 

هات  مثله. کدوم بخش از اون حرف   دی کار، تول  نیکه ا  یگیم

انقدر در نظرت    یچ  کو؟یلدیرو اشتباه متوجه شدم ا من رو 

 ” ؟یکنیفکر م ی زیچ  نیپست کرده که به چن

 [20:54 04.06.21] ,دولونیا
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  ن یزم  ی و اجازه داد که رو  ختندیر  نییپا  شیها از گونه  اشکها

افتندیب ا  کو یلدی.  و   نیتمام  بود  داده  انجام  اشتباه  را  کارها 

  د ینبا  شنیرا نابود کرده بود اما بر  شاننیارزشمند در ب  ی زیچ

.  شنیبر  ی که پست شد  یستیتو ن “.  دیفهمیمسائل را اشتباه م

تنها   تونمیچون نم  ستم ه  یمردمت، من آدم پست  ی منم. برا

هست رو    ی تو ضرور  ی که در نقشم به عنوان ملکه  ی افهیوظ

رو عوض    ن یروز ا  کی با من در    ی ها بار عشقبازانجام بدم. ده 

 کی. تو  میما چقدر اون رو بخوا  ی هر دو  ستیو مهم ن  کنهینم

تمام محدود و  انسان  همراه چن  ییها ت یزن   ی همسر  نیکه 

 ” .ی رو دار ادیم

شد انگار    رهینافذ به او خ  یهو با نگا  یطوالن  یمدت  ی برا  شنیبر

چگونه امکان داشت   کردیو فکر م  کردی و رو م  ری داشت او را ز

  د یکه شا  ی اصال فکر کرد“خورده و عاشق او شده باشد.    بیفر

باعث   تونستیکه م  گشتمیبه دنبال آرامش م  ی در تنها فرد
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برا ساعت    ی بشه  دق  یحت   ایچند  رو   یوانگید  نیا  قهیچند 

داره،   ی دیاحساس ناام  زیهمه چ  یکه وقت  یفراموش کنم؟ کس

لحن بدون احساس او در    دنیاز شن  کویلدیا  ”ده؟یم  دیبهم ام

 .خودش جمع شد

و التماس کند که   ندازدیخودش را به آغوش او ب  خواستیم

  عاطفه یقصد نداشته ب  وقتچیاو را ببخشد و قسم بخورد که ه 

د“باشد.   آزارت  که  آخرمتاسفم  تو  که   یهست  ی فرد  نیادم. 

 ” .بدم هودهیب دیبهت ام خوامی کنم اما نم تشیبخوام اذ

و   دیچرخ   ”.هیدی بهتر از ناام  یل یخ  هوده یب  دیها اموقت   یگاه“

د حرف  آرام  ی گری بدون  به  و  کرد  ترک  را  پشت   یاو  را  در 

 .سرش بست

 ی شد. به آرام   رهیخ  یتار از اشک به در چوب  یبا نگاه  کویلدیا

  ان یخم کرده و م  شیزانوها  ی نشست، سرش را رو   نیزم  ی رو

 .کرد  هیدامنش گر ی هان یچ
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 فصل دهم  انیپا

 [20:54 04.06.21] ,دولونیا

 146پ#

 ازدهم ی فصل

همراه    کیبار فقط    نیزود به ساگارا برگشت و ا  یلیخ  سرووک 

اسبش را    ن یکه داشت ز  د ید  او را در اصطبل   شن یداشت. بر

برآوردی درم نشده؟“:  دی پرس  شنی .  عوض  نظرت  فکر    ” هنوز 

کار را بکند اما اگر هم نظرش عوض   نیکه مرزبان ا  کردینم

 .کردی کامال درک م  شنیبر شدیم

ز  سرووک  و  به مهتر  نیاسب  داد.    ی را  بود،  منتظر  من  “که 

 ن ی. حستیاز اونها ن  یکی  یفیدارم اما بالتکل  ی اد یز  ی هاضعف

ا به  که   سیهراد  ی هاافتهینجات   نجای سفرمون  گاال  و 

 رن،ی گله م  هیکه دنبال    ییها. گرگمیدیشون بودن رو ددنبال 
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از    شتری. بنرو شکار کن  ترنفیکه ضع  ییآماده هستن تا اونها

 ” .انیدارن به سمت ساگارا م  سی هراد-استب  تی از جمع  یمین

د  همونطور“ سخت  ی هابانده یکه  به  دادن.  گزارش    یمن 

نگاهش    ”.میهستن رو غذا بد  نجایکه از قبل ا  ییاونها  میتونیم

اون  “بود، افتاد.    ستادهیکه پشت سرووک ا  یوارد ساکتبه تازه 

 ” ه؟یک

سرووک به مرد اشاره کرد تا    ”بد.  ی خبرها  نیخبر خوب ب  هی“

  دو یکه بهت گفته بودم. مگ  هیهمون راهب   شونیا“.  دیایجلو ب

 ” .سرماک

بود، در   یکه در کنار بدن بزرگ سرووک مانند نوجوان  دو یمگ

گرفته تا چهره خوش    ستادنش یسر تا سر وجودش، از نحوه ا

دوم به تن    یجاذبه داشته و وقار را مانند پوست   یتراشش نوع

 کیبود که به    ینشد که او راهب  شنیاشت. باعث تعجب برد

 .کردی خدا خدمت م
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باعث  “محترمانه گفت:    یکرد و با لحن  ییبلند باال  میتعظ   راهب 

 ” .حضرتی افتخار منه اعل

 دانستی کرد و نم  یمکث  شنیبر  ”...دیساگارا خوش اومد  به“

 .ناشناخته را چگونه صدا بزند یمذهب رو یپ

. دیشنی را م  شنیخوردند انگار افکار بر  یانتک  دویمگ  ی هالب

اسم“ با  رو  ی من  تولدم  از  بعد  بر   ایمن گذاشته شده    ی که 

 ”.شمی صدا زده م  ی ماکار یعن یاساس لقبم 

 [20:54 04.06.21] ,دولونیا

 147پ#

 ” ه؟یبه چه معن ی ماکار“

 ” .راهب“شانه باال انداخت:  دویمگ

شاعرانه   یلیراهبان خ  نیا“زد.    ییلبخند دندان نما  سرووک

 ” .کننیعمل م
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قابل   یژگیو“.  دیبار خند  نیاول  ی روز، برا  نیبعد از چند  شنیبر

به آنها اشاره کرد تا همراهش به سمت قلعه بروند.    ”.هینی تحس

  یو رفع کنمن ر  ی و کنجکاو  یت رو بشکن روزه   یتونی . مدیایب“

چ چطور  سادگ  ی ز ی که  جادو   کی   یبه   ی برا  یحت  ییحلقه 

 ” .زه گاال رو به دام بندا تونهیکوتاه، م  یمدت

  ی طبقه اول ساکن شدند که مرکز اصل   ی در اتاق مطالعه   آنها

بود که به استحکامات و   ی زیو بحث در مورد هرچ  ی زیربرنامه

 ی نیس  کیپناهگاه ربط داشت.   کی   جادیا  ی ساگارا برا  ییتوانا

 ی بطر   کیگوشت سرد شده به همراه    ک یبار  ی ها از نان و تکه 

داد    ه یتک  اشیدل به صن  شنیشراب به اتاق آورده شده بود. بر

  ی را بررس  شیهاو مهمان   دیجام شراب کش  ی و چنگالش را رو 

که   ی شروع به خوردن کرد در حال  یکرد. سرووک بدون مکث

 .نخورد ی زیچ  دویمگ

 ” ؟یکنیخدمت م انیتو به کدوم خدا دو یمگ“
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نوش  ی اجرعه   راهب  کنار  دیاز شرابش  را  آن  گذاشت.   ی بعد 

 ” .گانهی کِی خدا. فالت کیفقط به “

 دو ینان در شرابش زد بعد با آن به سمت مگ  ی اتکه   سرووک

و نگاه    ”مرتده.  هی  دویمگ“گفت:    یاشاره کرد و با شوخ طبع

آم  ناد  زیمخالفت  را  مرد  دهانش   دهی آن  در  را  نان  گرفت. 

که    گانهیب  ی باور“داد.    نییشراب آن را پا  ی اانداخت و با جرعه

افتاده. راه  به  بالوات  چاقو  ”در  کرد.   شیبا  تکه  را  گوشت 

. کننینم  انیبلند ب  یلیخ  ی رو با صدا  دشونی عقا  روانش،یپ“

 ” .نشده د ییاون مذهب توسط پادشاه تا

عابد،   ی باعث شده فرد  ی زیکنجکاو بود بداند چه چ  شنیبر

 چ یمنتقل کند که ه  گانهی واحد و    ییرا به خدا  مانشیتمام ا

دوست من “ندارد. دوباره جام سرووک را پر کرد.    یارتگاهیز

م گروه   اد یتو خوشت  بد  ی پر خطر  ی هاکه  هم ی شکل  تو   .

 ” ؟یکنیرو عبادت م کی فالت

 [20:54 04.06.21] ,دولونیا
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 148پ#

درآورد.    ییصدا  سرووک خودش  ترج“از   دم ی م  حیاصال. 

اگه    گهید  ان یخدا  تیحما باشم.  داشته  هم  به   کیرو  خدا 

هم نکنه،  گوش  ده   تونمیم   شهی دعاهام  خدابه    گه ی د  ی ها 

 ”.متوسل بشم

باف  نیا  با سر  یفلسفه  ادب  از  حتدور  جد  ی ووک،   ی چهره 

 یی از هم باز شد و با صدا  مهینصفه و ن  ی هم با لبخند  دو یمگ

باعث   شیزنگ درون صدا  ”.گنیم  نطور یکافرها ا“آرام گفت:  

ساکن فکر کند که فقط به خاطر   ی ابه رودخانه   شنیشد بر

حشره  کم  ا یآن    ی رو  ی انشست  باد  آرام  تکان    یوزش 

 .خوردیم

چطور خانواده برادرش   دو ی داد که مگ  ح یسرووک توض  یاز وقت

از دست ش در ذهنش چرخ    ی نجات داده بود، فکر  نیاطیرا 

بگو حلقه جادو“.  زدیم چطور کار کرد. جادو فقط   تیی بهم 

  ”.شهی گاال م ی اشتها کیباعث تحر



Page 350 of 613 

 

 کنم ی فکر م“و گفت:    دی کش  زی م  ی رو  ینامرئ  ی اره یدا  دویمگ

هم کرد.    ل یدل   ن یبه  ش  هیحلقه    ن یاکار  به    طانهیتله  که 

  ک ی   نکهیاز ا  شتری. بشهی سال سوم آموزش داده م  ی های ماکار

تره. فکر  و از ما خوشمزه   ه یحواس پرت  ی برا  ی ز یقفس باشه، چ

وقت  گاال  م  یکنم  فرار  ما  ا  میکردیکه  رو    ونداشتن 

پر  ”.خوردنیم م“.  دیرنگش  م  نیکنی فکر  اونها   شهیباعث 

 ”بشن؟ تری قو

  نطوریا دوارمیام“سرش را به نشانه مخالفت تکان داد.  شنیبر

کشنده و قدرتمند    یاالن هم به اندازه کاف  نی نباشه. اونها هم

احاطه کردن شهر...   ی برا  ییجادو  ی وجود سد  نیبا ا  ”هستن.

چ کرد.  غ  یبزرگ  ز یاخم  مقدار  و  تصور  ری بود  جادو    ی قابل 

 .خواستیم

مشابه   توننیم  ی های کا“ا قطع کرد.  رشته افکار او ر  سرووک 

تر اطراف ساگارا بسازن؟ از  بزرگ   ی اون رو درست کنن و سد
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کار   نیا د،یشیجادو متولد م ی که همه شما با مقدار  ییاونجا

 ” .ها باشهتر از انسان شما آسون ی برا دیبا

 [20:54 04.06.21] ,دولونیا

 149پ#

. اما  ستین  نطوریا  گهی د  کینزد  ی انده ی فکر کرد: در آ  شنیبر

کمتر و    ی . اگه گاالدیشا“.  بردی راز را با خودش به گور م  نیا

کار   نیا  شدیمحافظت وجود داشت م  ی برا  ی کمتر   ی هان یزم

ارتشن و هر   کیاز گاال هستن.    یرو کرد اما اونها گروه بزرگ

که بتونم   کنمیم و فکر نتر شدن هستن  لحظه در حال بزرگ 

بذارم. حلقه  در  رو  چنگ    دهیا  نی ا  ”ساگارا  ذهنش  به  دائما 

 .زدیم

 ”؟ ی دیاز گور شن  ی االن خبر تا“

کند که    دییحداقل تا  میداشت که سانگور ل   دی ام  ”.یچی ه  نه“

در  ام یپ حت  افت یرا  ا  ی کرده  جوابش  کمک    ن یاگر  که  بود 
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پرنده فرستاده بودند.   کیو    ی کا  رسانام یپ  کی. آنها  کندینم

منتظر    توانستندی نم  گریهنوز برنگشته بودند و آنها د  کدامچ یه

 .بمانند

مال  سرووک به هم  را  که قبال   یپس خبر خوب“.  دیدستانش 

داوطلب    دویبهش اشاره کردم، روزت رو بهتر خواهد کرد. مگ

از    یکیتا    لهیشده تا در جنگ با گاال به تو ملحق بشه. اون ما

 ”.هان شبح تو باشهپادشا

که    ییبه راهب نگاه کرد. چقدر خنده دار بود که آنها  شنیبر

بود نبودند   سی کمک آمده بودند از گور که متحد هراد  ی برا

از بالوات، همسا بهت   ونیلرد پانج“شان بودند.  ناامن   هیبلکه 

 ”شه؟ی م ییزهای کار شامل چه چ  نیگفته که ا

در هم رفته   یکم  شینکرد اما صدا  ی ریی تغ  دوی چهره مگ  حالت

من   فهی. وظدمی د  کی آره. خودم اون موجودات رو از نزد“بود.  

از آموزش منه اما گاال...   یکار بخش  نیو ا  نهیاطیبا ش  دنی جنگ

که تا االن باهاشون مواجه    ییزها ی کدوم از چ  چ یه  هیاونها شب
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ن . ستیاونها ن  فیتوص  ی برا  یکلمه مناسب  د،ی. پل ستنیشدم 

 ی برا   د یرو هم به آتش بکش  ا یکه اگه کل دن  ستمین نمطمئ

از فرقه جِدِن ،   ی باشه. به عنوان عضو  یپاک کردن اونها کاف

قربان با  که  خوردم  خودم    یقسم  از   ا یکردن  استفاده  با 

نگه    تی رو در امن  دهیآفر  کیکه فالت  یتمام موجودات  رم،یشمش

منه تا از    فهی. وظکهیفالت   مقدس  نیزم  ن،یدارم. تمام کره زم

 ” .م یموجودات خالص بش نیشر ا

 [20:54 04.06.21] ,دولونیا

 150پ#

بلکه شب  یبا هدف  ی مرد  هیشب نبود  در حال    ی فرد  هیخاص 

مذهب و جنگ  بر  یجهاد  چن   شنی بود.  را    یمردان  نیمعموال 

. شدی م  هان ی. آتش اعتقاد، اغلب باعث سوختن زمرفتیپذینم

و   مانیاگرچه حس ا  دیرسیآن افراد به نظر نم  ه یشب  دو یمگ

خدا  ی قو  ی افهیوظ به  واضح  گفت:    شیو  او  هدف  “داشت. 

 ”؟یدونیم  ی. در مورد جنگ چیراهب هی اما تو  هیفیرش
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د  دنی جنگ   ی برا  ما“ بزرگان   میدی آموزش  خودمون،  از  و   تا 

کن  محافظت  صومعهمیمعابدمون  خدمت    ی ا.  اون  در  که 

 ی کشاورز  ی در دره لوباک  برا  ی اشده   ده یامالک بخش  کنم،یم

 ی برا  ی ادره رو تصرف کرد تا منطقه    ووسیبوده. فرمانده چامت

و اونجا    دی کنه. فرقه من با سربازان اون جنگ  س ی خودش تاس

 ” .رو پس گرفت

 ووس یدر مورد چامت“هر سه جام را با آبجو پر کرد.    سرووک

دشمن دمیشن برا  ی.  خ  دنی جنگ  ی سرسخت  کم   یلیکه 

م خخورهیشکست  اون   یلی.  اردوگاه  وسط  در  گاال  که  بده 

در کمتر اون دمل چرک  ن یظاهر نشدن چون  از شر    ی زمان 

 .زد  شنیو بر  دویجامش را به جام مگ  ”.میشدی خالص م

را   شن،یبر راهب  جنگجو  ن یتحس  شجاعت  به  اما   ی کرد 

جنگ بوده باشد. آموزش    دانی داشت که در م  ازین  ی اباتجربه 

تو در “.  گرید  ی ز ی بود و شرکت در آن چ  زیچ  کی  ی برا  دنید

 ”؟ی دی اون نبرد، جنگ
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 ” .بله“

کار    ن ی. در ادمی زدن د  ریاون رو در حال شمش“ گفت:    سرووک 

 ” .هم هست ییماهره و سوارکار توانا

به او نگاه   دنیشد که بدون عقب کش  رهیخ  دویبه مگ  شنیبر

در اون    ی شهرت و افتخار  چگونهی ه  یکار رو بکن  نیاگه ا“کرد.  

وجود   ینی تضم  ی حت  ستیدر کار ن  یثروت و مقام  چی. هستین

  ا ی  ی گردیبدنت به خونه برم  ی نداره که زنده و با تمام اعضا

خوش اگه  باشنه.  پ  م،یشانس  کامل  و  که    ی فرادا  شی سالم 

  ”.میگردی برم میجنگیو براشون م  میشون هستعاشق 

 [20:54 04.06.21] ,دولونیا

 151پ#

 کو؟یلدیبود ا  یخواه نجایاگه برگردم ا -
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بر  کباریقبال    کویلدیا و  بود  داده  مورد    شنیقول  در  هم  باز 

ماندنش شک داشت. پشت آن شک، شرم و خجالت النه کرده 

 .بود

  ل یدل  نیبه هم“ برداشته نشد و گفت:    ی از او رو  دوی مگ  نگاه

 ” .میجنگیم

لحظه سکوت، اتاق را فرا گرفت بعد سرووک جامش را   چند

 ” دو نفر؟ ای  میخب؟ سه نفر هست “باال برد. 

اگه سه نفر  “زمان با راهب جام را باال برد و گفت:  هم  شنیبر

بهتر از دو    یلیاما خ   میندار  یخوب  طیشرا  یلیباز هم خ   میباش

من    ی تو قدرشناس“ کج کرد:    دو یسرش را به سمت مگ   ”نفره.

 ” .ی رو دار سی هراد-تمام باست  یو قدرشناس

خودش را مجبور کرد تا تکه نان خورده نشده را در    سرووک

مگ آزاد“بگذارد.    دو یبشقاب  هم  پ  ی من  به   امیفرستادن 

دامنه   یکوهستان  ی هاله یقب در  زمستان  گذران  حال  در  که 
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. اونها هم  کنمی هستن رو دارم و با اون تجارت م   نزیدرامور

 تاز دس   ی برا  ی ز ی جنگ، چ  نی ملحق شدن به ا  ی مثل ما برا

 ” .ن ندارنداد

  ی نیچادرنش   ی ها له یرا شگفت زده کرد. آنها قب  شن یخبر بر  نیا

دشت  در  را  زمستان  که  در    ی هابودند  را  تابستان  و  بالوات 

  ی منزو  های به اندازه کا  بایو تقر  گذراندند یم  ییهاکوهستان 

شک داشت   شنیانسان بودند و بر  ها،ی بودند. آنها برخالف کا

 .خود کمک کنند ی کا ی ها ه یبه همسا یمردم  نیکه چن

 [20:54 04.06.21] ,دولونیا

 151پ#

رئ  دوارمیام“ گفت:    شنیبر لطف  ی اله یقب   سی با  تو  به   ی که 

و به مجموعه   یداره، معامله کن   یبدهکاره و باهات رابطه خوب

ود برسه. فردا ز ی لیدعا کن که اون موافقت کنه و خ انتیخدا
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چهار نفر    ای  می. سه نفر باش میر ی صبح به سمت سرونا تور  م

 ”.می صبر کن میتونینم گهیچون د  کنهینم یفرق

که   ادمهی.    لیگال ه“نگاه کرد و گفت:    ی گرید  ی به جا  دو یمگ

  ن یمادرم در مورد اون مکان بهم گفته. اون گفت که اونجا نفر

 ” .شده

 م یخوای م  های که ما کا   هیزی چ  نیا“ زد.    یلبخند کوچک  شنیبر

کن باور  م  دی شما  باعث  زمانسان  شهیو  از  مقدس    ی هانی ها 

 ” .دور بشن های کا

و تبادل    شانیسفرها  ی برا  ی زیررا صرف برنامه   ی بعد  ساعت

فرستادن گاال    ی ارتش ارواح و چگونگ  تینحوه هدا  ی برا  دهیا

بود   ی ای دارگله  نیترشان کردند. آن وحشتناک اول   ی به جا

بود که    دواریتا االن در آن شرکت کرده بود. فقط ام  شنیکه بر

 .عمل کند اگاوه  ی دارگاال بهتر از گله  ِیداردر گله 
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در قصر را رد    ی ماندن در اتاق  ی او برا  شنهادیدوباره پ سرووک

مگ  و  شد.    دویکرد  همراه  او  با  شخص“هم    ست ین  یموضوع 

  شن یادا کرد. بر  انهیموذ  ی را با پوزخند  جنابی عال   ”.جنابی عال

بود.  دیلرز  یکم نکرده  عادت  عنوان  آن  به  هنوز  که “.  البته 

راحت  نجایا به  توجه  داشتن  ییهای با  ملکه دوست  شما   یکه 

جا کرده،  ا  هیراحت   یلیخ  ی فراهم  دربار  نجایاما  از    ها،ی پر 

دولت انگل   یمقامات  لباس   هییهاو  ز  نیشمیابر   ی هاکه    با یو 

هوا    نی. من در ای کا  ایکه انسان باشن    ستی. مهم ن دنیپوش

گرم بده چون   ی پتو  کی روباز و    ن یزم  هی. بهم  شمیخفه م

 ” .دمی م حیترج یاونها رو به همه چ

صدا   شنیبر پ   دوارمیام“گفت:    یخشک  ی با   هیکردن    دایدر 

. البته امکانش  ی در اطراف ساگارا موفق باش  یخال   ن یزم  کهیت

اصطبل باز   ایشما دو نفر در سربازخانه    ی برا  ییهست که جا

 ” .بشه

. 
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 [20:54 04.06.21] ,دولونیا

 152پ#

 ” .اصطبل خوبه“انتخاب کرد.  عیسر دویمگ

نه. اسبم رو  سربازخا  رمیمن م“ گرفت.    میتر تصمآرام   سرووک 

 ” .ترهجالب   یلی با سربازان تو خ  یدوست دارم اما همراه  یلیخ

م  یشک  شنیبر فکر  آنهوست  به  سرووک  که  . کرد ی نداشت 

که او را    یسرووک را قبول کرده و تا وقت  یهمراه  ایآنهوست  

شکم   رش،یشمش  ا یها  فقط با چنگال   ای  دیخوابیبکشد با او م

  دوار یام  شنیو بر  مردی . به هر حال سرووک مکردیاو را پاره م

پادشاه   وضوع م  نیکه آنها ا  یبود که آنهوست حداقل تا وقت

 .صبر کند  گذاشتندیشبح را پشت سر م
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 ی اغذا و جلسه   زیسر م   تریرسم  ی داریبا وعده د  یتاالر اصل  در

 انیشان را از مراه  سش،یتازه تاس  ی شورا  ی و اعضا  ندهیبا نما

 .دندباز کر تیجمع

نزد  کویلدیا که همراه مزومنس   دید  یرونی ب  ی وارهاید  کیرا 

بود.   ی عاد  ی اروزها، بودن آن دو در کنار هم مسئله  نیبود. ا

و برف آب شده، غرق در    ی فرو رفته در گل و ال  ییآنها با پاها

 ی اصفحه   ی شان بودند. مزومنس باالاطراف   ی های صحبت با کا

  یی زهایمقابل چ رو د نوشتیم ی زیچ ،یاز جنس کاغذ پوست

مخالفت تکان    ای  دییسرش را به نشانه تا  گفت،یم  کویلدیکه ا

 .دادیم

و او را در    دیدرخشی ها منور مشعل  ر یز  کویلدیقرمز ا  ی موها

. کردی کامال متفاوت م  ی انقره  ای  یمشک  ی با موها  های کا  انیم

مگ   ی موها  یحت و  مشک   دویسرووک  با   یهم  و  بودند 

 تی جمع  هیشب  یشان به راحت رنزه از تابش آفتابب  ی هاصورت 

 .شده بودند
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روحش به درد آمد. روحش به خاطر او به    کو،یلدیا  دنید  با

اتاق   کویلدیدرد آمد. ا سوال برده    ریاو را ز   یشان، مردانگدر 

  ن یی پا  شیهاگونه  ی رو  یانسان  ی هابود و در همان حال اشک 

بر  خته یر شمش   شنیبودند.  که   ییرهایاز  بود  کرده  استفاده 

زده بود، برنده    اوکه    ییهابه اندازه حرف   توانستندی هرگز نم

 .باشند

 ” ...مثله دیتول نی... استین ی عشقباز نیا“

. 

. 

 [20:54 04.06.21] ,دولونیا

 153پ#

 شنیممکن بود بر  آورد،ی فشار م  شتریادامه داده بود و ب  اگر

که او زده بود تعجب    ی کند. ابتدا از اتهام  ی زی او خونر  ی جلو

 ن یبه ا  اریتعجب باعث سکوتش شد. با تالش بس  نیکرد و ا
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ا  ده یرس  جهینت امنازدواج   کویلدیبود که  به خاطر  را   ت یشان 

ا حاال  و  بود  کرده  فدا  او  تخت  و  بود.   تفاقا   نیتاج  افتاده 

در عوض در وجودش فروکش کرده و   د،یجوشی خشمش نم

تا    دیچرخ یو م  شدیشده بود که ذوب نم  خی  ی اسردتر از تکه 

شود که در وجودش بود. از   ی گر ی زدن هر احساس د  خیباعث  

در    یرسم  ی هاآن موقع، دو شب و دو روز بود که به جز شام 

ها  انواع شکنجه  نیتری که از جد  گرانیو ارتباط با د  یتاالر اصل

به او دست بزند    کردی نشده بود. جرات نم  کویلد یا  کیبود، نزد

نم اجازه  هم  او  به  چن  دادی و  اگر  کند.    ی اتفاق  ن یلمسش 

م  افتاد،یم فرو  هم  فرو   دیپاشی از  هم  از  پادشاهان،  و 

 .پاشندینم

م  تی ابر عصبان  ریز  کویلدیا به خرج  استقامت  آن   دادیاو،  و 

حاال از آن   شنیکه بر  زدینقاب آرام و خونسرد را به چهره م

فرو افتاد که دوباره سرووک   ینفرت داشت. آن نقاب، فقط وقت
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مالقات کرد. آن موقع بود که    دویبار با مگ  نیاول  ی و برا  دیرا د

 .دی درخش  یتمام صورتش با لبخند بزرگ

شمش در  جام شرابش را خرد کند. چ  هیبود پا  کینزد  شنیبر

در   کویلدیآن سمت تاالر به نگاه نافذ و نگران آنهوست افتاد. ا

که در ساگارا مهمان    ییاز آنها  شاننیب  یشانی پنهان کردن پر

ه اما  بود  کرده  عمل  او  از  بهتر  نتوانستند    چکدامی بودند، 

 ن یح  کویلدیرا گول بزنند. هر بار که او و ا  قشیدخترعمه دق

آنهوست به   شدند،ی کنار هم رد مشان از  روزانه   فیانجام وظا

هم داوطلب    شنینکرد و بر  یسوال  وقتچ ی. هکردی آنها نگاه م

 .که او کنجکاو شده بود  دانستی بدهد اما م یح ی نشد تا توض

. 

. 

 [20:54 04.06.21] ,دولونیا
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  ی گرید  چکسی مطمئن شده بود که به جز آنهوست ه   بایتقر

مشکل که  بود  نزده  ا  نی ب  یحدس  و  تا    کو یلدیاو  دارد  وجود 

کنار   نکهیا به  را  او  گفت:    دیکش  ی سرووک  همسرت “و 

 ” ضه؟یمر

چرا  “شد.    رهیبه او خ  ی الحظه   ی قبل از جواب دادن برا   شنیبر

 که قصد داشت،  ی زی تر از چسوالش پرخاشگرانه  ”؟یپرسیم

 .شد دهیپرس

  ی چون ظاهر زن“کج شد.    نییجا خورد و دهانش به پا   سرووک 

  ی حالت   ن یکه چن  ی بار  نی. آخرنهی غمگ  ای  ضهیمر   ا یرو داره که  

بود که بدن شوهرش رو    یوقت  دمیزن د  کی  ی هارو در چشم 

 ” .گردوندمیاز مهاجمان برم  یبا گروه ی ری بعد از درگ

آرام  اشنه یقفسه س  خ،یتوده    آن به  کرد،  پر  بدنش    یرا  در 

جلز و ولز درآورد.   ی پخش شد و با برخورد به هر قسمت صدا

  ش ی هاهم فشار داد و دم و بازدم   ی را رو  شیها دندان   شنیبر
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 ن یچن  تونمیمن نم“گفت:    شیاز ته گلو  ییرا شمرد. با صدا

 ” .کنم  ریها تفسرو از چشم انسان ییزهایچ

 ی رو  رشیگو نگاه سخت   سخت صورت سرووک نرم نشد  حالت

کاف“ماند.    شنیبر اندازه  به  نزد  یپس  نم  کیاز   ی کنینگاه 

کرد بعد به سمت    ی میرا گفت، به سرعت تعظ  نیا  ”.جنابی عال

شد تا با آنها صحبت   د یناپد  تی جمع  انیرفت و در م   های کا

  ا ی  سان بودند، انگار آنها ان اشیشگ یکه دوستان هم ییکند گو

 .بود ی خودش کا

صحبت    گرانیبا د  اینشستند اما هر دو    گریکدیشام کنار    سر

  ن ی. تنش بخوردندی را م  شانی غذا  یبدون صحبت  ای  کردندیم

با تبرش    توانستی تصور کرد م  شنیشد که بر  ادیآنها آنقدر ز

 .آن باز کند  انیآن را شکسته و راهش را از م

 [20:54 04.06.21] ,دولونیا

 155پ#
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 ی کالغ  ادیرنگ، او را به    یمشک  یراهنیدر پ  دهیپوش  کویلدیا

افراد به   هیبق  ی خونسرد را برا   ی . ظاهرانداختینوک قرمز م

رو  گذاشتیم  شینما هر    خوردیتکان م  اشی صندل  ی اما  و 

به سمتش، فرار    شن یبر  دنیلحظه آماده بود تا در صورت چرخ

نکرده بود   ی کار  چیکند. مطمئنا به خاطر ترس از او نبود؟ ه

برانگ  یاحساس  نیکه چن او  در  را    می. تصمزدیرا  گرفت شام 

 شانن یشان ببرد تا مسائل بترک کرده و او را از تاالر به اتاق 

اش همراه با همسر  رتبه   یاز دادرسان عال  یکیرا حل کنند که  

 .شدند  ک ینزد زی و دخترش به م

بود که    ی و مرد  شنیاز دادرسان مورد عالقه بر  یکی   سِفرِن

 ی گاه  یدر دادگاه استانش کامال عادالنه و حت  ش یهاقضاوت 

به خاطر هم بود که    هانیاوقات مهربانانه شناخته شده بود. 

شورا  خواستیم  شنیبر مجلس  در  از صم  شیاو  و   م یباشد 

کامل   المتاش و در سبه همراه خانواده  دیدیم  نکهیقلب از ا

 .خوشحال بود  ده،یبه ساگارا رس
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بار به سمت   نی دوم  ی برا  ”سرورم.“کرد و گفت:    میتعظ  سفرن

که همراهش   یبه سمت دو زن  ”ملکه من.“کرد:    میتعظ  کویلدیا

   ی نِنیهمسرم بانو هماکا  و دخترم ا  دیشا“بودند، اشاره کرد.  

 ”.باشه ادتونیرو 

  نجا یخوشحالم. فکر کنم در ا  دنتیسفرن از د“ گفت:    شنیبر

فراغت  چیه نباشه. جا  یاوقات   ی در شورا  یگاهیبرات در کار 

انجام دادن وجود   ی برا  ی ادیز  ی خودم برات نگه داشتم و کارها 

 ” .دارن

خوشحال  دادرس وظا“گفت:    یبا  که  بپذ  فمی مشتاقم    رم ی رو 

 ” .قربان

  ی و جذاب با نگاه   جوان  ی. زندیدخترش را جلو کش  سفرن،

رو  ی و سر  میمستق از  به    ی کج شده  را  او  که  بود   اد یغرور 

با   یصحبتآنهوست انداخت. به اندازه او تندخو نبود اما از هم 

نترس هم  ا“ بود.    دهیپادشاهش  که    ی فکر  یننیقربان،  داره 

 ” .بذاره ونیبا شما درم خوادیم
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 [20:54 04.06.21] ,دولونیا

 156پ#

به او    ی زیآن دختر قصد داشت چه چ  نکه یکنجکاو از ا  شنیبر

با دقت تمام    ”لطفا بگو.“دستش را باال گرفت و گفت:    د،یبگو

ز را  را    ریحرکات همسرش  به موضوع  او  نظر گرفت و توجه 

  ی ننیند انگار ابه جلو خم شد تا گوش ک   کوی لدیحس کرد. ا

 .را فاش کند یباستان ی قصد داشت راز 

ک  ی رود  قربان،“ پانزده  در  آکور  ی لومتریکوچک   س یشمال 

  شنیآب م  نیکه در بهار از درامور   ییهاوجود داره و برف    لید

 ” .زن یریبه اون م

  ی قبال هنگام گشت زن “سرش را تکان داد:    ی با کنجکاو  شنیبر

 ”.از کنارش گذشتم

در اونجا    ی باد  ی سد  شی ها پسال“ند زد و ادامه داد:  لبخ  یننیا

 ی هااطرافش که پر از گل   ِیکشاورز  نیساخته شده تا از زم
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محافظت کنه. اغلب اوقات به   لی هست رو در مقابل س  ییایرو

حرف گستاخانه به نظر   نیاگه ا  دی. من رو ببخش رمی اونجا م

رود    د،یخراب کردن سد بفرست  ی برا  ی اما اگه گروه  رسهیم

 ” .رو غرق کنه هان یزم تونهیم

 .سفرن دردناک شد اما ساکت ماند لبخند

آن را تصور کرد.   آورد،ی م  ادیهمانطور که رود را به    شنیبر

 ”.شهی کم عمق ساخته م اچهیدر   هی ی نجوریا“

نقطه،   نیترق یدر عم“.  دندیدرخش  یننیزرد ا-ی عسل  چشمان

 ” .رسهیو مارتفاعش تا زان

با خود رود،   سهی راحته و در مقا  یلیخ  های رفت و آمد کا  ی برا“

 ” .تر در مقابل گاالست پهن ی سد

لذت خند  یی با صدا  یننیا از  ادیپر  بر  کویلدی.  کنار    شن یدر 

کار منابع    نیبله! و با انجام ا“. دختر گفت:  دیکش   ی نفس تند

 ” .دیکنیرو نابود نم ییغذا
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با چشمان  شنیبر برگرداند که  به سمت سفرن  را   ی توجهش 

نگاه م  ن یغمگ او  فقط ثروت   ستنی ن  یی منابع غذا“.  کردی به 

 ” توئه دوست من، درسته؟ نی تو هستن. اون زم یخانوادگ

محو شد.   یننیلبخند ا   ”بله قربان.“سرش را خم کرد:    سفرن

بر موافقت  و  خودش  فکر  در  که   شنیآنقدر  بود  شده  غرق 

  ری اش تاث خانواده  ی هایی فراموش کرد آن اتفاق چقدر بر دارا

 .گذاشتیم

 [20:54 04.06.21] ,دولونیا

 157پ#

باعث آرامش دادرسش بشود.   یبود حرفش کم   دواریام  شنیبر

  ی ننیسرش را به سمت ا  ”داره سفرن.  ی ای عال  یده ی دخترت ا“

و پدرت به خاطر    ی ریقرار بگ  ریمورد تقد  دیتو با“تکان داد:  

م  ی نیزم دست  از  م   ده،یکه  چهره    ”.رهیگیجبران خسارت 

  شن ی. بردو مادرش فورا از هم باز ش  یننیا  نطوری سفرن و هم



Page 372 of 613 

 

که   ییزهایچ“بود اشاره کرد.    ستاده یاو ا  کیبه مرتاک که نزد

کرد و   دییاو با تکان سرش تا  ” مرتاک؟  ی دیگفته شد رو شن

داد:    شنیبر رو    بیترت   ترعی هر چه سر“ادامه  کار  اون  انجام 

 ” .بده

با شما و    لمیبانو هماکا ما“از پشت سر او صحبت کرد:    کویلدیا

بشنوم.   اون  ی هاده یدر مورد ا  شتریدخترتون صحبت کنم و ب

جام شراب   کی  دن ینوش  ی ممکنه هر دو نفرتون بعد از شام برا

 ”د؟یایهمراه من ب

که   ییهای کا  انیدر م  ییهاباال رفت و زمزمه  شن یبر  ی ابروها

بودند تا دعوت او را بشنوند، بلند شد.   کینزد  یبه اندازه کاف

دعوت شوند، افتخار    ینشست  ی توسط ملکه برا  یکسان  نکهیا

افتخار  یبزرگ حسادت    ی بود...  هم  و  احترام  باعث  هم  که 

 .شدیم
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شد.   رهیبود، ت ره یخ کویلدیکه به ا یننیصورت هماکا و ا رنگ

تعظ گفت:    یکوتاه  م یهماکا  و  افتخاره “کرد  باعث 

 ” .حضرتیاعل

از    کویلدیتا به همسرش نگاه کند. ا  دی چرخ  یبه آرام   شنیبر

چه “بپرسد:    خواستیچشم او اجتناب کرد. منگاه کردن به  

شام را با سرووک،   ه یاما سکوت کرد و بق  ”کو؟یلد یا  ی دار  یهدف

 .شورا صحبت کرد ی و اعضا  دویمگ

تاالر باز شده   ی درها   یتا اتمام شام را اعالم کند اما وقت  ستادیا

آنهوست وارد شدند، متوقف شد.   ی به رهبر  های از کا   یو گروه

که تا    یی. آنها رداهاکردندیها، آنها را دنبال ماز انسان  یگروه

پاها رنگ   د یرسیم  شانیساق  به  تن    ی هاو  به  بود  مختلف 

 ی باال آمده و شلوارها  شانیپاتا مچ    شانیهاداشتند و چکمه

م به سمت  آنها  بود.  رفته  فرو  آنها   یاصل   ز یگشادشان درون 

 .رفتیشش مرد بودند و رهبر آنها کنار آنهوست راه مآمدند.  

 [20:54 04.06.21] ,دولونیا
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 158پ#

 ی و پوستش برنزه بود و به قسمت  یمشک  های مانند کا  شیموها

 اش ی صندل  ی شد. سرووک از رو  کینشسته بود، نزد  شنیکه بر

پهن از هم باز بود. از آن سمتِ    ی بلند شده و صورتش با لبخند

 شن یبه سمت بر  تیخم شد، دستش را به نشانه موفق  دو یمگ

 ” .یچهارم“بلند کرد و بدون صدا گفت: 

بلند   اشی صندل  ی را گرفت و او را از رو  کویلدیدست ا  شنیبر

را دور زده    زینکرد و با او همراه شد تا م  یمخالفت  کویلدیکرد. ا

  ی . احتمال مالقات پادشاه کانند یرا بب  دشانی جد  همانانیو م

ها که در زمستان در دشت   ییها ن یو ملکه انسانش با صحرانش

بود   ن یبه اندازه ا  گرفتند،یپناه م  نیو در تابستان در درامور

 ی منزو  یپَر را بشنود. آنها مردمان  کیافتادن    ی صدا  یکه کس

خودشان    های از کا   شتریب  یناشناخته بودند و حت  یبا فرهنگ

  ش ی . سرووک دوباره از جادوکردندی ها جدا مانسان   ه یرا از بق

 .قمار کنند   شنی بکشد تا با بر  رونیاستفاده کرده بود تا آنها را ب
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  اد یاو را به    ریعشا  سی آنهوست اشاره کرد تا کنار برود. رئ  به

به    توانستیم  ن یشاه   ک ی. اگر  انداختی م  یپرنده شکارچ  کی

تبد  کی با چشمان  ل یمرد  بال و  به    زیت  یشود، االن بدون  و 

  شن یبود. بر  ستادهیساگارا ا  یهمان اندازه کشنده در تاالر اصل 

وقت داشت  م  یانتظار  باز  را  نافذ    ادیفر  ی صدا   کرد،ی دهانش 

 .را بشنود  نیشاه کی

صدا  او و  ییبا  و  گفت:  آرام  گار  جناب ی عال“اضح  ،    سیمن 

رئ  نیپنجم  کوئرس   لویکاک   لهیقب  سیپسر  ما    یاز  هستم. 

  میکرد  افتیدر  نیاط یاز سرووک در مورد اون گروه ش  ی انامه

 ” .میکمک اومد ی و برا

مگ  شنیبر که  موقع  همان  رس   دویمثل  ساگارا  بود،    دهیبه 

کرد و دستور    ییو همراهانش را به اتاق شورا راهنما  سیگار

برود، آرنج   نکهی. قبل از ااورندیداد که الساد را هم به آنجا ب 

 یز ی او بتواند چ  نکه یقبل از ا  کویلدیرا نوازش کرد. ا  کویلدیا

قربان من شام “و گفت:    دکر  یم یتعظ   زیانگغم  یبا حالت  د،یبگو
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پا م  دمی م  انیرو  مرخص  رو  همه  براکنمی و  که   یموقع  ی . 

تکان داد    س یگار  ی سرش را برا  ”.هیخوب  نیتمر  ی ستین  نجا یا

 .رفت اشی به عقب به سمت صندل یو بدون نگاه

 [20:54 04.06.21] ,دولونیا

 159پ#

آورد تا بتواند فکر کند. او و الساد    رونیاو را از ذهنش ب  شنیبر

دادند البته به جز    حیواردان توضرا به تازه   یآن مراسم مذهب

 س ی . گارگرفتندیرا از آنها م  های کا  ی جادو  دیکه با   ی آن بخش

آرام  ی زی ابتدا چ به  انگشتانش  با  و  ضرب    زیم  ی رو  ینگفت 

رو چراغ  نور  درخشش   ده افتا  شی موها  ی گرفت.  باعث  و 

 اشقه یشق  ی موها  نیو بافته شده در ب  یوچک برنجک  ی هاسکه

 ”م؟یبر دیچه موقع با“. شدیم

که زنده بود و   ی. هر کسدیرسیآسان به نظر م  یلیخ  بایتقر

 ییدر شکست دادن گاال داشت اما آنها  ینقش  د،یکشینفس م
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آن   ی برا  ی شتریب  ی هازه یکه قرار بود باعث آن اتفاق شوند، انگ

پ  برکردندی م  دایکار  و   ک ی کشور،    کی   شنی.  تخت  و  تاج 

 دمش نجات دادن داشت. سرووک، کشور و مر  ی برا  ی همسر

که نسبت به اعتقاداتش    ی افهی به خاطر وظ  دویرا داشت. مگ 

 یرا از کوئرس   سی گار  ی زیداشت با آنها همراه شده بود. چه چ

  ل ی پادشاه شبح تبد  کیبه آنجا کشانده بود تا خودش را به  

 .منتظر بماند ادیز یلیانه مجبور نشد خکند؟ خوشبخت

هستم. مقام   لهیقب   سیزن رئ  نی پسر از سوم  نی ترکوچک  من“

 د ی از درون آه کش  شنیبر  ”.ستمی ن  یو شخص مهم  نه ییمن پا

 س یآورد. گار  ادیداشت را به    یتی وضع  نیکه چن  یو هنگام

 ام له یدر قب   دیآرزو دارم که بعدا ازدواج کنم اما با“ ادامه داد:  

بهتر شا  ی مقام  تا  باشم  رو    ی بتونم همسر  دیداشته  مناسب 

رو با من به   -شخونه  یعنی–داره هازاتا    لیجذب کنم که تما

 ” .اشتراک بذاره 
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در فرهنگ   یاو به ساختار اجتماع  یکه از اشاره جزئ  شنیبر

  س ی و شده بود، در تعجب بود که چرا گارکنجکا  یمرموز کوئرس

با  “.  ساختی چادر و خانه خودش را نم چرا خونه خودت رو 

 ” ؟ی ذاریاون به اشتراک نم

ب  سیگار انگار آن فکر  بود که   شیاخم کرد  از حد مضحک 

  نطور ی ها هازاتا دارن و همفقط زن“.  ردیبگ  اشی بخواهد جد

 ” .. مردها اسب و اسلحه دارنی دام و پتو و قابلمه و کتر

 [20:54 04.06.21] ,دولونیا

 160پ#

 کردند،یحکومت م  هاله یکه مردان به قب  یبود. در حال  جالب

را به عهده داشتند و اگر    زهایچ  شتر ی ب  تیها بودند که مالکزن

  شن یزن الزم بود، بر  کیجلب توجه    ی انقدر بزرگ برا  ی کار

کوئرس مردان  که  بداند  آوردن    ی برا  یکنجکاو شد  به دست 

 .دادندی مانجام  ییچه کارها  دیهمسر با نی و سوم نیدوم
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من    لیدل “شد.    ترق ی عم  شنیبه خاطر سکوت بر   س یگار  اخم

 ” قبوله؟قابل  ریبهتون غ وستنیپ ی برا

  ک یلبخندش را گرفت و شک داشت که خنده    ی جلو  شنیبر

  ی ل یخ  ی زهایاصال. فکر کنم چ“دوستانه به نظر برسد.    ،ی کا

 یکیبه خاطرشون وجود داشته باشه که    دنیجنگ  ی برا  یاندک

 ” .همسر خوبه هی یها لطف و مهرباناز اون 

ب  به ا  رونیمحض  چ حرف   ن یآمدن  دهانش،  از  در   ی زیها 

نفس کش  اجازه  او  به  و  نرم شد  او چن   دن یوجودش    نیداد. 

حرف  ی همسر منطق  و  کرد.   ی هاداشت  دنبال  را  خودش 

 ی از اصرار الساد برا   یتیداشت. نارضا  دنی ارزش جنگ  کویلدیا

  ر حاال چها “بسته بود.    کویلدیا  ی ازدواج دوباره، چشم او را به رو

 ”ه؟ی رل کردن مردگان کافکنت ی . برا مینفر هست 

 ” .سه نفر بودن بهتره ایاز دو “گفت:  الساد
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وقت  یغرش  ی صدا  شنیبر تا  شبح    یدرآورد.  پادشاه  صد  که 

شک داشت که   یحت  شنیو بر  شدینم  ینداشتند، الساد راض

کاف تعداد  م  یآن  قبول  الساد چه  نم  کرد ی باشد.    کرد،یچه 

بود و آنها  دهینرس از گور ی خبر چیوقت آنها تمام شده بود. ه

 یای مذهبچهار نفر بودند که مشتاق و آماده تحمل رنج مراسم  

م اجازه  آنها  به  که  شا  داد ی بودند  و  بجنگند  گاال  زنده   دیبا 

 .بمانند

 [20:55 04.06.21] ,دولونیا

 161پ#

شان بار به اتاق   ن یاول  ی از ظهر بود که بعد از سه روز برا  بعد

خ آن  بسته  در  به  ا  ره ی رفت.  و  خواب  کو یلدیشد  در   ده یرا 

برده بودند، تصور کرد.   ی اریبس  ی هاشان که در آن لذت تخت 

باردار کردنش کرده    ی او را محکوم به تالش برا  کویلدیا  یاز وقت

 .بود دهیبود، کنارش نخواب
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در گذاشت. درست نبود. حداقل آن فکر    ی رو  دستش را  کف

حت نبود.  ا  یدرست  باردار شود،    توانستیم  کو یلدیاگر  او  از 

 ی از همسر انسانش باعث مشکالت حل نشدن  یداشتن کودک

کاشدی م  ی شتریب نامشروع  های .  فرزند  آنهوست   یبه  مانند 

  ی و او کامال کا  ند یبنش   یتخت پادشاه  ی رو  دادندی اجازه نم

 ی رو   ل یمشروع و اص  ی کا  ک یاز    ر یغ  ی گری هر کس د  بود. اگر

پادشاه م  کیدر    نشست،یم  ی تخت  .  کردندیلحظه شورش 

مورد که به خاطر    نیو فکر او در ا  دانستیرا نم  نیا  کویلدیا

 ی مقام  های در حامله شدن فرزند او، در چشم کا  ییعدم توانا

او به   ی برا  بچهها  ده  توانستیاگر م  ینداشت، اشتباه بود. حت

 .نداشت یتیباز هم اهم اوردیب ایدن

شده بود، حق    ص یمشتاق و حر  شنیبر  نکهیدر مورد ا  کویلدیا

از هم    یداشت و وقت  اقیاو اشت  ی برا  شهیهم  شنیداشت. بر

برگردد و در   خواستیو م  دیدی خواب او را م  شدند،یجدا م

آن را داشت و    شه یبود که هم  ینعمت  نیآغوش او فرو برود. ا
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  ن ی با و در عیها عاشق همسر زها و سال روزها، ماه   خواستیم

  ش یکه برا  یحال زشتش باشد. حاال زمان و همراه زمان، زن

 رها یانگشتانش سر خورده بودند. با زنج  انیبود، از م  زیهمه چ

ق بند   دیو  م  ییهاو  تخت    کردیمقابله  و  مقام  به  را  او  که 

. وحشت کردیوصل م  خواستینم   آن را  وقتچی که ه  یسلطنت

 ی زیتر از هرچ او را محکم  ودباعث شده ب  کویلدی از دست دادن ا

و و وقف کردن   یجسمان   ی هانگه دارد. با محبت  توانستیکه م

م تا حدود   خواستیروحش  و  نگه دارد  را  آنها   یکی  ی او  از 

رو و  کرده  ا  هیسا  ی گرید  ی شروع  و  بود  در   کویلدیانداخته 

ا  تینها اشتباهش در  باور  ناام  نی با  به   شنیبر  ی دیمورد که 

 .کرده بود ی بود، از او دور ارثو کیخاطر خواستن  

 [20:55 04.06.21] ,دولونیا

 162پ#

اما تالش کرد تا بدون   کردندیم  تیهنوز او را اذ  شیهاحرف 

آن   کویلدیو بفهمد چرا او درد به مسائل نگاه کند    تی عصبان
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نگاه    کویلدیبه ا  ترق ی دق  د یکار را کرد. سرووک حق داشت. او با

فکر   ی الحظه   ی در گذاشت و برا   ی را رو  گرشی. دست د کردیم

 افتیدر  سیاز سکم  ا ر  ی ادیز  ی کرد. الساد گفت که او جادو 

  ف ی چند نسل تضع  یط  هیمانند بق  شیکرده و به لطف او، جادو

ا با  مادرش  احتماال  نبود.  ب  نیشده  در خون   گناهان یکارها 

بود تا ظاهرش را جوان نگه دارد.    ده یحمام کرده و از آنها نوش

  ه ی بزرگ شده بود که باور داشت قدرتش مانند بق  یاو در حال

که در دسترسش بود،   ییهاو به جز طلسم  افتهیکاهش    های کا

ود. قبال هرگز امتحان  را امتحان نکرده ب  ی گرید   زیچ  وقتچ یه

 شد؟یچه م رفتی م شی پ ینکرده بود و حاال اگر کم

در   ییرویزمزمه کرد و ن شیهالب  ی باز کردن در را رو  طلسم

. تمرکز کرد و در را تصور کرد که مانند  افتی  ان یدستانش جر

ز  در  روان  م  ریآب  کنار  وقترودی انگشتانش  ز  ی.   ر یچوب 

ست داد. چوب مانند موم  دستانش نرم شد، تمرکزش را از د
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به جز دود   ی زیکه چ  یداغ ذوب و از هم باز شد تا وقت  یشمع

 .نماند یاز آن باق

از   یو به آسان  گرید  یبه جلو برداشت، بعد قدم  یقدم  شنیبر

و چوب   دیکامل وارد اتاق شد، چرخ   یدر گذشت. وقت  انیم

 ی فلز ی و لوالها  ی و قو  نیسنگ  ی هاجامد را تماشا کرد. تخته 

ضربه محکم   نی قبل از شکستن در مقابل چند  توانستندیکه م

ه بودند.  آنجا  کنند،  مقاومت  ر  جانیدژکوب  فرا    اوجودش 

م درست  الساد  آمد.  دنبالش  به  حسرت  و  او گفتیگرفت   .

به آن   ی به زودداشت و  اریدر اخت تریمیو قد  تری قو ییجادو

که هرگز دوباره   ی به طور  دادیرفتن م   نیاجازه سوختن و از ب

 .کردیم ی بد ی هایشوخ ی . سرنوشت گاهشدی روشن نم

 [20:55 04.06.21] ,دولونیا

 163پ#



Page 385 of 613 

 

 ی بود. رو  دهیدراز کش  کردیهمانطور که او را تصور م  کویلدیا

پتوها فرو رفته بود و فقط   ریز  بایپهلو و پشتش به در بود و تقر

کم شده و اتاق    نهیقرمزش مشخص بودند. آتش شوم  ی موها

  ی در آن برا  ریکردن مس   دا یفرو رفته بود که پ  ی ای کیدر تار

 .بود  مکنم ریانسان، غ کی ی آسان و برا ،ی کا کی

، در کنارش نشست  نیزم  ی سکوت به سمت او رفت و رو  در

دراز    وار یرا به سمت د  ش یداد و پاها  هیها تک کمرش را به مالفه

تخت    ی کنار او رو  خواستیم  شن یهم انداخت. بر  ی کرده و رو

خودش نگه دارد. فقط  کیبخوابد، او را در آغوش بکشد و نزد

  ن ی بود که ا  ا . روزهنی. فقط همگر ی د  زی نه چ  ردی در آغوشش بگ

اشت و  بود  نکرده  را  اش  ادیز  اقشیکار  اما  بود.    ییجدا  نیده 

نم  ریتقص بود. مکث کرد.  ب  خواستیخودش  را  کند.    داریاو 

د  خواستینم زدن  پس  بپذ  ی گریخطر  به ردی را  را  سرش   .

  ی داد، چشمانش را بست و از گوش دادن به صدا  هیها تکمالفه

 .داو لذت بر کنواخت یسبک و  دنینفس کش
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بود که صدا  بایتقر رفته  به گوشش   یخش خش  ی به خواب 

شد.   دهیسرش کش  ی رو  دیبا ترد  یو به دنبال آن نوازش  دیرس

 ی سُر خوردند و دسته موها   اشقهیشق  ی رو  کویلدیانگشتان ا

 ع یتکان نخورد و مط  شنیشل شده را پشت گوشش زدند. بر

 .نوازش دست او نشست ری و رام شده ز

 ” .یینجای خوشحالم که ا“گفت:  کویلدیا

با    شنیگفته شد که بر  ییبود اما با چنان گرما  ی اساده   جمله

دار جواب داد: خش   ییاسم او را به زبان آورد و با صدا  ی اناله

آنقدر از هم دور نشده بودند و    وقتچ یقبال ه  ”. نطوری منم هم“

ساگارا را ترک نکرده بود که بخواهند از هم دور    یحت  شنیبر

 .از برگشت او استقبال کرده بود شهیمانند هم  کویلدیباشند. ا

 [20:55 04.06.21] ,دولونیا

 164پ#
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 ی آشت  نیکه ا  دی ترسی که هنوز م  یو در حال  اطیبا احت   شنیبر

شان صحبت در مورد موضوع بحثرا خراب کند، از    شاننیب

  ،یکوئرس  لهیقب  سی در مورد پسر رئ“کرد و گفت:    ی خوددار

 ” ؟یکنیم ی چه فکر س،یگار

متوقف  ی الحظه  ی را برا شنیبر ی او، شانه زدن موها انگشتان

کم اون رو   یلیخ “ کردند بعد دوباره به کارشان ادامه دادند.  

مدمید فکر  آدم  کنمی .  مطمئنا   ی اون  و  هدفمنده  و  مغرور 

 ” .ده ینترس

درباره شناخت    کویلدیکامال با او موافق بود. به استعداد ا  شنیبر

. کرد ی زمان ممکن حسادت م  نی ترفرد در کوتاه   کی  ت یشخص

بعدا ازدواج    خوادیکار رو بکنه چون م  نیاون موافقت کرد تا ا“

 ” .کنه

پشت    ک ینزد  بار   نیمتوقف شدند و ا  گریبار د  ک ی  انگشتانش 

تکان خورد تا دوباره آن انگشتان پوست    شنیگردن او بودند. بر

ا کنند.  نوازش  را  اگه    انیخدا“گفت:    کویلدیاو    ک ی بزرگ. 
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با ارزشمند  ی برا  د یخواستگار  به    ی اثبات  زن   ک یخودش 

  رسناک ت  یلیخ  دیمجبوره با گاال بجنگه، اون زن با  یکوئرس

 ”.باشه

بود که    ییخنده او که صدا  ی از صدا  شن یو بر  دند یدو خند  هر

  ر ی همه ما تحت تاث“بود، لذت برد.    دهیروزها کمتر از او شن  نیا

ب  ی زیچ چ  شتریکه  هر    زهیانگ  مشیخوایم  ی اگهید  ز ی از 

 ” .میریگیم

نشدن توسط اونها    دهیزنده موندن و بلع“خشک گفت:    یلحن  با

 ” .من ارزشمنده ی برا یبه اندازه کاف

اما اونها رو بهتر    ستنیشرافتمندانه ن  دو یاو به اندازه مگ  لیدال“

 ” .کنمی درک م

 ی ااما از لحظه   دونمی در مورد راهبان جنگجو نم  ی زیچ  من“

را نوازش    شنیگوش بر   ”ازش خوشم اومده.  دمی رو د  دویکه مگ
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 یفروتن  یباشکوه همراه نوع  ی ز یچ“کرد و باعث لرزش او شد.  

 ”.شهینم دهی وزها در مردم در  نیدر اون وجود داره که ا

 [20:55 04.06.21] ,دولونیا

 165پ#

در حس خوب نوازش   شنیساکت ماندند و بر  ی از آن مدت  بعد

به خاطر    شیگم شد اگرچه کمر و پاها  کویلدیتوسط ا  شیموها

رو وقت  نیزم  ی نشستن  بودند.  رفته  خواب   کویلدیا  یسرد، 

داد، تمام تالشش را    انیپا  زیتند و ت  ییشان را با صداسکوت

 .کرد تا بدنش را منقبض نکند 

دارنده کبوترها  . اونقدر سراغ نگه دهیاز گور نرس  ی خبر  چیه“

وقت االن  که  م  یرفتم  رو  کشورم شهیم   میقا  نه،یبیمن  از   .

هشرمنده  تو  متحد  حال  یکمک  چ یم.  در  نکرده  که   یبهت 

بود، دو    خته ی کردن و شکنجه تو رو ر  ر یکه برنامه اس  یدشمن

او محکم    ی اانگشتانش درون موه  ”نفر از افرادش رو فرستاده.
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درآمد، آنها را شل کرد و   شنیبر   س یه   ی صدا  یشدند و وقت

 ” .متاسفم عشق من“ادامه داد: 

و گفت:   دیزود او را بخش  یلیخ  ،ییآن کلمات جادو  دنیشن  با

 ی لیکه خ  ی اپرنده  ی برا  یبگم که گور حت  دیدر دفاع از اونها با“

م   عیسر فاصله  کنه،یپرواز  شده.   ی دور  یلیخ  ی ادر  واقع 

. فکر  کننیکمک مکه مردمش دارن بهم    دونهی بالوات هم نم

جواب   دیبا  ووکموضوع بشه، سر   نیرودان متوجه ا  یکنم وقت

رو پس بده. در مورد اون راهب، اون ممکنه   زها یچ  ی سرکی

که داره. اگه بالوات   هیافه یبه وظ  شی باشه اما وفادار  نیزاده بالد

در    دویکه مگ  ست ین  یاون گروه اعالم جنگ کنه، شک  هیعل

 ” .د یکدوم جبهه خواهد جنگ

آورد.   یسوظن باال  را  زشتش  سر  دوباره  داشت،  قبل  از  که 

 شان ن یب  ی زیچ  خواستیکرد اما نم  دیدر گفتن آن ترد  شنیبر

چرا همسر “دردناک بود.    یاگر موضوع  یبماند حت  یپنهان باق

دعوت   یخصوص  یمالقات  ی سفرن و دخترش رو بعد از شام برا
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  گران ید  جشرن  ر نطو ی و هم  ”ت به اونها واضح بود.عالقه   ؟ی کرد

را به عنوان ملکه قبول نداشتند    کویلدیا  هایلیهم واضح بود. خ 

داشته باشد    ی کمتر   ی رگذاریتاث  شدی مسئله باعث نم  نیاما ا

 .باشد یکمتر مورد طمع شخص ،یتوجهش به موضوع ای

فکر    شنیکه بر  ی ساکت بود طور  یطوالن  یمدت  ی برا  کویلدیا

او درآورد و   ی موها  نی. دستش را از بدهدینم  یکرد او جواب

بر  ریز برگرداند.  شد.    شنیپتوها  ناراحت  او  نوازش  فقدان  از 

 ی حالت  شیشروع به صحبت کرد، صدا  کویلدی ا  ی باالخره وقت

ا“داشت.    یدفاع خوش  لیتحص  یننیبانو  و    تصحبکرده، 

و کمان هم    ریو ت   ری با شمش  یاس. بهم گفتن که حت بامالحظه 

 ی لیدر مورد اون سد خ  شنهادشی. پکنهی خوب کار م  یلیخ

 ”.هوشمندانه بود

 [20:55 04.06.21] ,دولونیا

 166پ#
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حرف    دنیبه خاطر انتظار از شن  شنیمکث کرد. شکم بر  دوباره

 .دیبگو  ی زیقصد داشت چه چ  دانستیاو به هم خورد. م  ی بعد

 ”.شهیم یاون ملکه قابل قبول شنیبر“

انداخت.   هیسا  کویلدیا  ی و رو  ستادیا  شی پاها  ی سرعت رو  به

نشست.   شیچشمان او گرد شدند و سر جا  ”.کویلدیبس کن ا“

فرو   ینیاو که از گردن تا مچ دستانش در لباس خواب سنگ 

که پوست و    انداختی شبح م  کی   اد یرا به    شنیرفته بود، بر

  کردن جور  “داشت.    یو خال  بی عج   یو نگاه  دهی رنگ پر  راهنیپ

من   ی رو برا  ادی ساگارا به داخل م ی که از درها  ی ای هر زن کا

همسر داشتم.   کیکه چک کردم هنوز   ی بار  نی بس کن. آخر

  ” هستم.  یکه از نگه داشتنش کامال خوشحال و راض  ی همسر

انقدر  “را کنترل کند.    تشیو تالش کرد عصبان  دیکش  ینفس

 ”؟ی دار اق یاشت تیآزاد ی برا

. ستمین  ری اس  نجایمن ا“هم به اندازه او باال رفت.    کویلدیا  ی صدا

رو انجام   مفهیوظ  خوامیباشم فقط م ی دنبال آزاد  ستیالزم ن
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هم   ”بدم. و  صورتش  صدا   نطوریحالت  شد.    شیلحن  نرم 

 ” .گفت یکه الساد چ ی دیشن“

پ  یمزخرفات  به“ اون  اهم   رزنیکه  چن دمینم  ی تیگفته    ن ی ! 

نم  یسرنوشت قبول  اکنمی رو  من    نی!  و  خوردنه  شکست 

و  هااستیشکست نخواهم خورد. نه توسط گاال و نه توسط س

دس توسط  انگل جاه   ی هاسهی نه    شن یبر  ”.ی دربار  ی هاطلبانه 

مال  شی هامشت با  باشد.  آرام  کرد  تالش  و  کرد  گره   متیرا 

که همسرم    نهی کشورم رو نجات خواهم داد و پاداشم ا“:  تگف

 ” .در کنارم باشه

 کو یلدی. چشمان ادندیچ یاو دور مچ دستش پ   ک یبار  انگشتان

 شم یبهم قول بده که زنده و سالمت پ“.  زدیبرق م  یکیدر تار

 ” .ی گردیبرم

گفت:    در وقت“مقابل  بده  قول  برم  یبهم    نجا ی ا  گردمیکه 

 ”.یباش
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 ”.خورمیم قسم“

 [20:55 04.06.21] ,دولونیا

 167پ#

تخت گذاشت و دستانش را در دو   ی را رو  شی از زانوها  یکی

به داشتن بچه    ازیمن ن  کویلدی ا“قرار داد.    کویلدیطرف بدن ا

. مهم نی. فقط همیدارم تو هست  ازیکه بهش ن  ی زی ندارم. چ

من. تو    ی . نه برایستین  زینه اما تو ناچ  ای  یکه باور کن  ستین

آرام از    ی ابسته شدند و ناله   کویلدیا  ی هاپلک   ” .یمن  زی همه چ

من دراز بکش. بهم خاطره نوازشت    شی پ“خارج شد.    شی هالب

بتونم اون    کنمی که دارم با گاال مبارزه م  یوقت  د یرو بده تا شا

 ”.ارمی ب ادیرو به 

به سمت او هجوم برد، دستانش را محکم دور گردنش    کویلدیا

پا  انداخت را  او  زمان  دیکش  نییو  رو  یتا  دو  تخت   ی که هر 

لباس و  او  خواب  لباس  به   یلیخ  شن یبر  ی هاافتادند.  زود 
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و    دندیپتوها دراز کش   ر یافتادند. ز  نیزم  ی رو  ی اصورت توده 

 شان انشد و در همان حال دست   دهیکش  گریشان به همدپوست

 .حرکت کردند گریکدیبدن  ی رو

. کهیتار  ی لیخ  نجایا“را در دست گرفت.    شنیصورت بر  کویلدیا

 ” .نمیبب  ی زیچ تونمیبه جز چشمت نم

بعد    دیاو کش   ی هالب   ی نوک زبانش را رو  د،یاو را بوس  شنیبر

به زبان او ضربه بزند.   یآن را درون دهان او فرو کرد تا به آرام

  یی هابوسه  نی. بزدندی هر دو نفس نفس م  د،ی عقب کش  یوقت

رو بنهگو  ،یشانیپ  ی که  و  م  ینی ها   ن یا“گفت:    گذاشت،یاو 

  ن ی. از اول ینیبی م  رونباشه، من    ا یباشه    ک ی. تارستی درست ن

من   شهیهم  مون،ی همون روز عروس  ای  دیسیپر  ی هاروز در باغ 

 ” .ی دیرو د

 [20:55 04.06.21] ,دولونیا

 168پ#
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 شه یهم  مون،یهمون روز عروس  ای  د یسیپر  ی ها روز در باغ   ن

 ” .ی دیمن رو د

نزد  کویلدیا را  دور   کیاو  را  بازوانش  و  داشت  نگه  خودش 

مقابل   شن،یرا دور کمر او انداخت. بر  شیاو و پاها  ی هاشانه

را به شده  ک یاو مکث کرد و آلت تحر  ی پاها   نیب  یداغ اش 

من رو ببخش.  “ انه گفت:  ملتمس کویلدیبدن او فشرد. ا ی ورود

م ب  خواستمیفقط  عوض  در  اما  باشم  صادق  رحم ی باهات 

 ” .بودم

ما وجود   نیب  یسرزنش   چیه  کوی لدیا“او را ساکت کرد.    شنیبر

ا در  نه  ه  نجای نداره.  االن.    ا ی  دنیجنگ  ی برا   یطانیش  چی و 

تاج   چی. هستیاطاعت کردن در کار ن  ی برا  ی انگهبان حافظه 

تخت تا    ی برا  یو  دو  ما  فقط  االن  نداره.  وجود  کردن  حفظ 

 .شه یهم ی و با خودش فکر کرد: برا  ”.میهست
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ها  آنها تخت و مالفه   ی در تعجب بود که چطور عشق باز  بعدا

  ا ی نگران رفتن او    گریبود. مثل گذشته، د  دهیرا به آتش نکش

 .نبود ش یهای سو برداشت او از مهربان

را  ی ای خستگ  با داشتن  خاطر  به  دراز  که  هم  کنار  بود،  بطه 

 نهیقفسه س ی رو  یبا نوک انگشتش، اشکال کوی لدیو ا دندیکش

بر او    نهینوک س  ی رو  عیسر  ی ا. بوسهدیکشیم  شنیو شکم 

  ش ی را غلغلک دهد. او از جا  شنیکرد تا بر  یگذاشت و بعد فوت

و آن نقطه حساس را با دست پوشاند. بعد نوک چنگالش    دیپر

 یبرد. لمسش نکرد اما به اندازه کاف  کویلدیرا به سمت باسن ا

 .بود که پوست او را غلغلک دهد کینزد

 ” .بس کن“بپرد.  شیبود که از جا کویلدیا نوبت

 ” .انتقام بود“. دیاو را محکم بوس سر
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ب  کویلدیا را  کم  شتریخودش  و  فشرد  او  نفسبه    ش ی هاکم 

بر  ترق یعم ا  شنیشدند.  تا  رفته  خواب  به  کرد  با   نکهیفکر 

 ”؟یکنیفکر م یبه چ ی دار “گفت:  ی آلودخواب  ی صدا

 [20:55 04.06.21] ,دولونیا

 169پ#

شان، مردد بود که افکار ترسناکش  پر از آرامش   لهیپ   انیم  در

با صدا ب  ی را  ا  انیبلند  اما  او   نیبنابرا  دی پرس  کویلدیکند.  به 

ا“.  گفتیم م  نی به  نم  کنمیفکر  کار    نیا  ی تو  تونمیکه 

 ”.شکست بخورم

و مورد   ی خوریشکست نم “پر از اعتماد گفت:    ی با لحن  کویلدیا

کشور    کیکه    های زرگ کاگرفت. پادشاه ب  یاحترام قرار خواه

 ” .دهیرو نجات م  ایو احتماال تمام دن

محکم    ی لیو او را در آغوش گرفت. مراقب بود که خ  د یکش  یآه

او را در    خواستی فشارش ندهد. اگر آنقدر محکم که دلش م
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م م  ی ها استخوان  گرفت،یآغوش  را  اشکستی او  در    کویلدی. 

گرمش    ی هازود خوابش برد و نفس   یلیآغوشش فرو رفت و خ 

 ی راض  ال کام“او زمزمه کرد:    ی او خوردند. درون موها   نهیبه س

 یزندگ  یشنیخواهم بود که ادامه عمرم رو فقط به عنوان بر

 ” .عاشق اونه کویلدی که ا یکنم کس

 ازدهمیفصل  انیپا

 [20:55 04.06.21] ,دولونیا

 170پ#

 دوازدهم فصل

نشسته در آن بود    ی های و کا  لهیکه پر از وس  ی ابه ارابه   پایکرگ

ارابه غژغژ    ی هاچرخ   ”.میساگارا هست  ک ینزد“نگاه کرد و گفت:  

انگار   دندیغریم  دندیکشی که آن را م  ی نر  ی و گاوها  کردندیم

 ی هاکه از اسکله   ی ناهموار  ریدر مس  نیآن ارابه سنگ  دنیاز کش

 .بودند ستهخ  د،یرسیبه شهر م لیاسکار
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 اه یس  ی واریو صداها کر کننده بود. در آن سمت رودخانه، د  سر

  ی شان به خاطر ناتوانو خشم   دندیکشی م  ادیو مواج از گاال فر

  ر یغ   ییو صداها  غیرا با ج   دندیدی که م  ی به شکار  یابیدر دست

و آنها را عقب   کرد ی . رودخانه غرش مزدندیم ادیقابل فهم فر

دام راندیم ح.  و  استفاده    ی براکه    یواناتیها  نقل  و  حمل 

ش  شدند،یم و  کرده  غر  دندیکشیم  هه یناله  طور  به    ی زیو 

ها . اسبدادندیم   صی مرگبار را تشخ  ی ای بودن شکارچ  کینزد

با سواران و  کرده  مرم  وقتدندی جنگیشان  به    ی .  اسب  شش 

شان غلبه کرده و به سرعت به سمت شهر تاختند، افراد سواران

 .شدند  لهآنها  ی پاها  ری ز ی ادیز

خاطر    پا،یکرگ به  که  بود  داده  دندارا  دست  به  را  ملکه 

چن   اش،یجنگ  ی هاآموزش  پرستار    یخطرناک  طیشرا  نیدر 

بود. نکوس به گوشش اشاره کرد و سرش را به   ی کودک بهتر

حرفش را    ی ادی با فر  پا ی حرف او تکان داد. کرگ  دنیمنشانه نفه

 .تکرار کرد 
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صدا  نکوس با  جواب  گفت:    ی در  از  “بلند  ساعت   کیکمتر 

 ” .شتریتا اونجا راهه نه ب  لیبا اسب از اسکار ی سوار

خطر    نیو متوجه ا  دهی رس  ی به آن شهر بندر  شی ساعت پ   چند

شان از گاال که دنبال   یشده بودند که چطور آن گروه کوچک

و چند برابر شدند.   وستهیپ  ی گریناگهان به گروه د  کردندیم

اصل بدنه  گروه،  زم  ینی اطیش  یآن  که  مسموم    نی نبودند  را 

 .کردندی را دنبال م  های کرده و کا

 [20:55 04.06.21] ,دولونیا

 171پ#

  ی بودند، جاده اصل  شانیهاییکه پر از افراد و دارا  ی گار  صدها

اسب  بر  سوار  سربازان  بودند.  کرده  پر  برا  در    ت یجمع   نیها 

ها و سر و صداها را خوابانده و تمام  و جنجال   کردندی حرکت م

را انجام دهند. نگاه   شانیتا دستورها  کردندیشان را م تالش

ا به  دائما  سم  نیدندارا  آن  و  آشوب   رفتیم   ت سمت  و 



Page 402 of 613 

 

به    ی تالش برا“ :  دیکش  ادی. او فرکردیم  یشان را بررساطراف 

  ی . حتخوادیم  ی ادیشانس ز  یحمل و نقل  نیدست آوردن چن 

سکه   ارزش  زیچ   ایاگه  داشت  ی برا  یبا    چکسی ه  م،یمعامله 

 ” .دادیاسبش رو بهمون نم

ارابه  نکوس از شلوغ   ی ابه  دور  بود.   ستادهیا  یاشاره کرد که 

ارابه خم  یصندل ی اش روبود و راننده  یاز آن خال یمیهنوز ن

 ی اسه یاز درون ک  ی مرد کا  کیکه    ییهاشده و داشت سکه

 کنمیم  ی. سعدیبمون  نجایهم“ .  شمردی را م  د یکشی م  رونیب

راه   میتونیم. تو و من  رمیبگ  یکیحداقل    ای  ی چند تا صندل

 ” .سوار بشن توننیو بچه م پایو کرگ  میبر

  ی برگشت. دندارا به ارابه نگاه کرد که هنوز جا  یو با اخم  رفت

نگو که اون مرد گفت که جا “هر سه آنها داشت.    ی برا  یکاف

 ” نداره؟
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  ک ی به اندازه ثروت    اشه یجا داره اما کرا“با غرغر گفت:    نکوس

که داشتن   ی زیتمام چ  دیکه اونجا نشستن با  یپادشاهه. مردم 

 ”.داده باشن یصندل  هیرو به خاطر 

. من باهاش صحبت  ری بچه رو بگ“دندارا در هم رفت.    صورت

راه کنمیم داره.  ی برا  ی ادیز  ی ها.  وجود  که    یدست  ”معامله 

که مذاکرات نه   دادی گذاشت، وعده م  رش یقبضه شمش  ی رو

 .دوستانه بودند و نه قرار بود از سمت راننده رد شوند

 [20:55 04.06.21] ,دولونیا

 172پ#

ها رو  توجه  میکه قصد ندار  یدونیم“دست او را گرفت.    نکوس

ارابه به    هی  ی. کشتن راننده عوضمیبه سمت خودمون جلب کن 

باهاش مورد    می که بتون  ستین  ی راه  قایادن جا به ما دقخاطر ند

 ”.میری توجه قرار نگ
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متنفرم.“:  دی غر  دندارا  دزدها  رو   ”از  از  را  دستش   ی اما 

 .کودک را نوازش کرد  عیسر یلیبرداشت و خ رشیشمش

و دو انگشت   کردندیدرد م  شی شانه باال انداخت. پاها  پایکرگ

بودند.   حسیب  سشیخ  ی هاتاول زده داشت که به خاطر کفش 

م  یلیخ و  بود  ا  توانستیخسته  اطرافش    نکهیبدون  متوجه 

دراز کش وقت  ده یباشد، وسط جاده  تا  برود  به خواب  که    یو 

در    ی گاهیرد شود. جا  شیاز رو  ی اارابه   ایاو را لگد کرده    یاسب

عال  کی دررفته  زهوار  نظ  ی ارابه  مبه  به   دیرسی ر  ارزش  اما 

و    میهمه راه رو اومد  نیا“دردسر افتادن را نداشت. او گفت:  

به اونجا    گه یشب د  ک یکمتر از    میتونی م  میفتیاگه االن راه ب

 ” .میبرس

ملحق   آمد،یم  لی که از اسکار  یحل شد و به گروه بزرگ   موضوع 

و    دی درخشیسرشان م  ی شدند. ماه بر فراز آسمان بود و باال

 یباتالق  هیشب  ی. جاده اصل کردندی م  اشی ها هم همراهستاره 
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و فشار سم اسبگِل برفِ آب شده  به خاطر  و  بود  و آلود  ها 

 .ها نرم شده بودچرخ ارابه 

نکوس اعالم کرد که زمان رفتن    یبودند. وقت ی سه نفر دوباره

آشفته   دیناراست،   برادر  همراه  رودخانه  کردن  ترک  اش از 

در ابتدا در مورد تنها گذاشتن آنها    پایکرده بود. کرگ  ی خوددار

  س یریسوف  ی نکوس رو  زیآمبا نکوس بحث کرده بود. نگاه ترحم

چشمانش باز هم   امامانده بود که دوباره به هوش آمده بود  

 .بودند یخال

کوچ  میدار  یانتخاب  چه“ نمخدمتکار  و    میبمون  میتونیک؟ 

ب   م یاونها رو مجبور کن  میتونینم نارانیکه همراه ما    د ی. اگه 

ازشون استقبال    ان،ینظرش رو عوض کنه و بخوان باهامون ب

 ” .که ادامه راه رو همراه ما سفر کنن میکنیم

نکوس مخالفت کند. آن دو را در پناه    یبا حرف منطق  نتوانست

که   ی از ابر  ی ادر پشت پرده  یرودخانه تنها گذاشتند و به آرام

 .شدند دیناپد د،یبارینم منم
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 [20:55 04.06.21] ,دولونیا

 173پ#

  غ ی نگاه به سمت آبسو برگشت و گاال ج  نیآخر  ی برا  پایکرگ

که در    ییرا برگرداند و به سمت ساگارا  ش ی. دوباره رودندیکش

  ی که ممکن بود به دعا  ییدوردست بود، نگاه کرد. به هر خدا

از    ی کا  کی و  بوده  زنده  خواهرش  که  کرد  دعا  کند  گوش 

 .دور نباشد  یلیامن خ ییبه جا دنیرس

جمع  گر ید  کباری از    وستهیپ  ییهای کا   ت یبه  که  بودند 

. دندارا ملکه را دوباره به دست کردندیخون فرار م  انیشکارچ

داد. او و نکوس در دو طرفش قرار گرفتند و از عبارات    پایکرگ

ضربه و  دهنده  به آرنج  ی هاهشدار  تا  کردند  استفاده  شان 

 .شوند شانک ینزد ادیز ی لیاجازه ندهند که خ گرانید

تر شده و از فشار شهر دور شدند، جاده پهن  ی از مرزها   یوقت

ها جاده و ارابه   ر یبودند از مس  ادهیکه پ  ییکم شد. آنها  تیجمع
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 ی که به اندازه کاف  یهر کس  ی ها رو ارابه   نیو ا  دند یکنار کش

 .دندیپاشیم ی گل و ال  ماند،یبدشانس بود و پشت سر آنها م 

با دو کا  پایکرگ نگهبان  با   گرید  ی و آن دو  همراه شدند که 

بو به  م  ییتوجه  بودند.    یماه  دادندیکه  آنها    یکیفروش  از 

به سر    ی ری گیقرمز و کهنه از جنس نخ و طناب ماه   یکاله

قالب  و  چ  ی ر ی گی ماه  ی هاداشت  از    ینی تزئ  ییزهایمانند 

کاله    بهجواهر مانند    ی بودند و ظاهر  زانیاز آن آو  ییهاقسمت

فرددادندیم برق کمتر  ی . کاله  و  زرق  بود،    ی که همراهش 

کرگ اگرچه  دم   پا یداشت  به  باز  دهان  شده   ی هابا    یخشک 

خ  یِماه او  گردن  طلسم    رهیدور  که   ییجادو  ی زیچ  ایشد 

 .بودند

گفت:    مرد قرمز  کزت   دمیشن“کاله  کاپو  با  پادشاه  به  که  ها 

بالد مرزبان  و  ملکه  رفته.  تور  د  نیسارونا  نفر  دو  هم    گهیو 

 ” .همراهشون رفتن
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تظاهر کردند که    دادند یکه گوش م  یو دندارا در حال  نکوس

 .است ی گرید ی شان جاتوجه

 [20:55 04.06.21] ,دولونیا

 174پ#

  ن ی ا  یک“به دوستش انداخت.    ینگاه  دیبا ترد  یدم ماه  مرد

 ” کنه؟یاز ساگارا محافظت م یرو بهت گفته؟ و چه کس

خبرها مثل   ؟ی مگه کَر “گرفت.    شگونیاو را ن  ی قرمز بازو  کاله

جنگ    ی شورا  کی .  شنی پخش م  تیجمع  نی ا  نیدر ب   شی آت

تا مطمئن    کننی به همراه اون مرتاکِ تبرزن، بر کارها نظارت م

فکر گرفتن تاج و تخت    یکسچی ه   ست،یارباب ن  یبشن که وقت

 ” .رو نکنه

 ” .گه یپادشاهه د منظورت “

تا بهش عادت کنم.   کشهیطول م  یمدت“زد.    یقرمز سوت   کاله

رو    ی زی چ  نیتصور چن  وقتچی شاهزاده جوان، پادشاه شده. ه 
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بچه  کردمینم همه  اون  با  داشت.    ی امخصوصا  برادرش  که 

 ”.شب مردن کیشون در همه 

به   ی ادیبا عدالت ز  شهیهم  شنی . برارمدویاون ام  یپادشاه  به“

اطرافش حکومت کرده. اگه از جنگ با گاال   ی ساگارا و شهرها 

شا پادشاه  ببره،  در  به  سالم  البته  شهیم  ی استه یجون   .

 ” .نه ایملکه انسان عادت کنم  هیکه بتونم به  دونمینم

نزد  یسوم  ی کا م  کیکه  راه  بود،   کیو    رفتی آنها  زن 

حرف  به  را  گفت:    ی هااظهاراتش  و  کرد  اضافه  ملکه  “آنان 

  رهیکاسکم بم  شن یبر  یباشه. بعالوه وقت  ی کا  ک ی  دیبا  های کا

ه کس  ین یجانش  چیو  باشه، چه  بر کشور حکومت    ینداشته 

 ”کنه؟یم

کنار مرد    یرا بلندتر کرد تا وقت  شیقدمها  ،یتوجهیبا ب  نکوس

 ” ره؟یا داره به سارونا تور مپادشاه چر“. د ی کاله قرمز رس
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به نکوس اشاره کرد و به کاله قرمز پوزخند زد.  یدم ماه مرد

 ” .دنیخبرها رو نشن نیهمه ا ؟ینیبیم“

برا  کاله صدا   ی قرمز  را   ییهمراهش  نکوس  سوال  و  درآورد 

داد:   کزت  گنیم  عاتیشا“جواب  نقشهکه   ی برا  ی اها 

 ی نی که ازش اومدن دارن. مرزبان بالد  ییبرگردندون گاال به جا

مرد  همراه  عشا  ی به  کمک    کیو    ریاز  بهش  دارن  راهب 

گروه   ی کا  کی.  کننیم انسان   یو  هاز  فکر   وقتچ یها. 

 ” .نم ی بب ی زیچ نی چن کردمینم

 [20:55 04.06.21] ,دولونیا

 175پ#

 پا یرا آرام کرد تا به کرگ  ش یهااز او تشکر کرده و قدم   نکوس

 ها ی کا  تیجمع  یبرسد. رفته رفته، آن دو زن را از بدنه اصل

 ده یشن  شانیاز آنها دور شدند تا صدا  یجدا کرد و به اندازه کاف

 .نشود
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مال   دندارا بود و گفت:   اشی که نشانه خستگ  دیچشمانش را 

  س یهراد  ی هاکاسکم  کننیهمه فکر م  هنکیخب با توجه به ا“

از خانواده   ی دنبال افراد  یکسچی پادشاه شده، ه   شنیمردن و بر

نم  یسلطنت مونده  زنده  وقتگردهیکه  اما  ساگارا   ی .  در  بانو 

. امکانش هست  دهیم  ریی و سفرش به تور برنامه ما رو تغ  ستین

 ”اون اونجا مونده باشه؟ یکه خدمتکار شخص

س“گفت:    پایکرگ دارم.  م  وینهیشک  اون  دلرهیهمراه   یلی. 

که همه جا همراه    نهیاون ا  فهی وجود نداره که اونجا بمونه. وظ

 ”.بانو باشه

. صدها  گذشتی را تماشا کرد که از کنار آنها م  تیجمع  نکوس

ملحق در ساگارا    های کا  هیآواره بودند که قرار بود به بق  ِیکا

. با همسر، میدیمون ادامه ممثل قبل به راه  نیبنابرا“شوند.  

بانو    ی. وقتمیکنی م  دا یپ  یفرزند و خواهرم در ساگارا سرپناه

 ” .میکنیبرگشت، ازش درخواست کمک م
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رو  دندارا را  شده  کهنه  قنداق  کودک    ی گوشه  برهنه  شانه 

 ”؟یبه اون اعتماد کن  یتونیواقعا م“ و گفت:  دیکش

اون    ی ادی. مدت زدوارمیام“را باال انداخت.    شیهاشانه   پایکرگ

 ” .مهربان بود وینهی اما با من و س شناختم ی رو نم

ملکه “گفت:    نکوس همه  شب و  .  ستنین   سیسکم  هیها 

نوزاد رو    نیا  دیپردردسر هستن. با  یلیگرانبها خ  ی هامحموله 

خو تحو   شاوندان یبه  اون  حق  میدب  لیزنده  بر  حاکم  اون   .

 ” .سه یهراد-باست

 .بود  فهیبه انجام رساندن وظ  شهی. موضوع همد یآه کش   پایکرگ

که    میباش   دوارمیام   دیایب“دندارا، حالش را عوض نکرد.    حرف

ا  یوقت باست  نهایتمام  هنوز  شد،   ی برا  یسیهراد- تموم 

 ” .حکومت کردن اون وجود داشته باشه

 فصل دوازدهم  انیپا

 [20:55 04.06.21] ,دولونیا
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 176پ#

 زدهم یس فصل

چشم  سارونا در  جاتور  اردوگاه   ییانداز  داشت، که  قرار  شان 

بود که از    یزن  ی مشخص بود و مانند پهلو و باسن بدن پرانحنا 

  ،یسنگ  ییهامسطح اطرافش باال آمده بود. ستون  ی هادشت

 .دندی درخشینور ماه م ری کرده و ز ن یقله آن را تزئ

نزد  کویلدیا بر  ی چادر  ی ورود  یکی در  با  اشتراک   شنی که  به 

 وینهینشسته بود. س  یمیضخ  ی پتو   ی وچهار زانو ر  گذاشت،یم

آنهوست در سمت د  کیدر   بودند و هر سه   گرشیسمت و 

و در    کردندیرد و بدل م  شاننی گرم را ب  ی از چا  یبزرگ  وانیل

 گاه اردو  گریهمان حال، جمع شدن افراد دور آتش در سمت د

از آنها   یکیو    ین ی و بالد  ی. مردان که کوئرسکردندی را تماشا م

را رد و بدل کرد و در    ییهابود، دور هم نشسته و قمقمه ی کا

از    یناش  ی ادهای . فرانداختندیم  ییهاتاس  شانن یهمان حال ب
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ناله  یخوشحال انگار شرط   شدیم   ن یگزیها جابا  بسته    ی هاو 

 .شدیمعامله م اهها و بازنده برنده  نیشده ب

  ن یی را پا  شیدابود که به حرف آمد. ص   یکس  نیاول  آنهوست

 یکیدر آن نزد  ی نگه داشت تا الساد و ماسودها که در چادر

بهشون    قیکه چقدر دق  ستیمهم ن“نکند.    داریخواب بودند را ب 

 ”.ی صداشون رو بشنو یتونی چون باز هم نم یبش رهیخ

در شنلش فرو   شتریرا با صدا صاف کرد و ب  ش یگلو  کویلدیا

چ  خوامینم“رفت.   جزئگنیم  ی بشنوم  دارن  اونها   ات ی . 

برنامه رو  طور  کننی م  ی زیرمرگشون  انجام   ی و  رو  کار  اون 

 یبندشرط  ی مسابقه اسب سوار ه ی ی که انگار دارن رو دنیم

بهتر   کننیم انتخاب کنن. فکر مشانس  نیتا   کنمیشون رو 

خال  کی رو  شراب  ا  یبشکه  و  تاس    نکه یکردن  دارن  تازه 

 ” !ندازنیم

 [20:55 04.06.21] ,دولونیا
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.  دند یروز به سارونا تور رس  کیساگارا را ترک کرده و بعد از    آنها

ترد  شنهادیپ  کویلدیا از  کردن    شنیبر  د یپر  جمع  مورد  در 

در    یو گذراندن شب  یطوالن  ی سوار   کی  ی گرم برا  ی هالباس 

را جمع    شانلیوسا   وینه یاو و س  ی دشت را قبول کرده بود. وقت

لباس  کردندیم مو  بقچه  در  را  دستانش    دند،ی چیپی ها 

زوددیلرزیم به  موجود  شنیبر  ی .    ل یتبد  یعیماورالطب  ی به 

به جنگ عل  شدیم زم  رفتیشوم م  ی زیچ  هیو  با    نیکه  را 

ا بود.  کرده  آلوده  ساعت  کویلدیوجودش  چند  مدت  از    به 

ا چ  نکهیدانستن  تهوع   شانیرو  ی جلو   ی زیچه  حالت  بود، 

 .داشت

ب  ی هاسوال افکارش  از  را  او  انتظار “.  دندیکش  رونیآنهوست، 

اونجا بش  یداشت هاشون رو مشت و دست   ننیچه کار کنن؟ 

 ” کنن و موهاشون رو بکشن؟
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ا  چرا نه؟  م  نیا  کویلدیکه  را  فقط دونمینم“.  کردی کارها   .

 ” .رسهیبه نظر م  بیعج

و توسط   دیرقص  یو با خوشحال  دیپر  شی ناگهان از جا  س یگار

همراه   یمردان ساگارا  از  شد.   قیتشو  کردند،یم  اشیکه 

رو دستش  با  زشت  دیکوب  ن یزم  ی سرووک  که    ی و حرف  زد 

ا  کویلدیا  یحت رو  نیاز  از  توانست  هم  دور  حرکت    ی فاصله 

 .دهد صی آن را تشخ شی هالب

 هیاون اسب نر فقط    بندمیشرط م“.  دیبا صدا خند  آنهوست

 یاز گوشه چشم نگاه   ”از دست داده.  نیز  هی  ای   کیاسب کوچ

. از چهار  هینطوری شب قبل از هر جنگ هم“انداخت.    کویلدیبه ا

 گه یکه قراره با گاال روبرو بشن، فقط دو نفرشون همد  ی مرد

جبورن  م  ونها. است ی ن  ی ادیز  ییکه اون هم آشنا  شناسنی رو م

کنن و اعتماد داشته باشن که   هیبه هم تک  طی شرا  نیدر بدتر

کدوم  موجوداتهر  مقابل  در  سقوط    یشون  باعث   کیکه 

 دن ی شب بلع  کی از شهروندان اون رو در    یمیشدن و ن  تخت یپا
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در مورد   توننیکه اونها م   هیروش  نیرو داره. ا  یکیاون    ی هوا

بهشون اعتماد کنن   ارن،یرزم خودشون اطالعات به دست بهم

 ” .ستنیکار تنها ن نیو خودشون رو مطمئن کنن که در ا

 [20:55 04.06.21] ,دولونیا

 178پ#

  شهیباتجربه. آنهوست هم  ی جنگجو  کیاز    مانهی حک  ییهاحرف 

  شه یاز هم  شتری بار ب  نیو ا  کردی را مجذوب خودش م  کویلدیا

 ”؟ی شدیتو قبل از جنگ چطور آماده م“بود. 

که اونها دارن آماده    ی همونطور“ باال انداخت و گفت:    ی اشانه

و   دمینوشیشراب خوب م  ختم،یری پول تاس م  ی . براشنیم

 ” .دمیخوابیداشت م  یکه آلت بزرگ  ی ای تمام شب با سرباز کا

قراره    شن یکه بر  ینظر بدم اما تنها کس  ه یدر مورد بق  تونمینم“

و از   وینهیخنده خفه س  ی از صدا  ”امشب باهاش بخوابه، منم.
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اش گرفت. آنهوست با لبخند دندان آنهوست، خنده  دنی جا پر

 .دیبه او خند شینما

تا    یبهتر نبود که استراحت کن“گفت:    ی ابعد از لحظه   کویلدیا

 ” ؟یکن رهی رو ذخ  روتین

بم  یوقت“ خ  یطوالن  یمدت  تونمی م  رمی که    ن ی سنگ  یلیو 

 ” .ی دیمرگ رو شکست م ،یبخوابم. تو با جشن گرفتنِ زندگ

ا  نانهیبواقع  ی افلسفه ارتباط   توانستیم  کویلدیبود که  با آن 

تاس    یبود تا مشت  نگاه کرد که خم شده  شنیبرقرار کند. به بر

خندان با    ی دوی کرد و مگ  ی ا. بعد نالهزدیبر  نی را در وسط زم 

 شانی کیکه در نزد  یزد. آتش  اشنه ی س  ی رو  روزمندانهی پ  یمشت

درآورده   ی او نقره   ره ی ت  رمزاو را به رنگ ق  ی روشن بود، موها

 ”؟ی دیاون ترس ی برا “: دیرفت و پرس  نیبود. حال خوبش از ب

 [20:55 04.06.21] ,دولونیا

 179پ#
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از رنگ زرد کمرنگ   ییهمان موقع جواب نداد. الگوها  آنهوست

چرخ چشمانش  درون  پررنگ  عمرمون “.  دندیو  تمام  ما 

خاطره در ذهنم، صورت اونه.   ن ی. اولمیشناختی رو م  گهیهمد

وقت با  یاز  اون  که  کرد  اعالم  الساد  برگردونه،   دیکه  رو  گاال 

 ” .م کم نشدهدلشوره 

م“گفت:    کویلدیا بگ  ی جا  تونستمی کاش  رو  اصال   ”.رمی اون 

او به   ی هاشانه  ی دگیچه کار کند اما خم  دیکه با  دانستینم

 .بود دهی را د  شانیرو نی خاطر بار سنگ 

 ت یمسئول  نیبار سنگ  دیکه اون بره، تو با  یوقت“گفت:    آنهوست

بکش دوش  به  رو  خودت  به  س  ”.یمربوط  که   وینهیبه 

نگاه کرد و شانه باال    دادینشسته بود و گوش م  شانک ینزد

ب  سی هراد-باست“انداخت.   تا   نی از  رفته. موضوع فقط زمانه 

چرخ گور  و  تو   دنیبالوات  کنن.  شروع  رو  اون  الشه  دور 

  ی تا وقت  ی سر پا نگه دار  شنیبر   ی کشور رو برا  نیا  ی مجبور

 ” حکومت کردن وجود داشته باشه.  ی برا  ی زیچ  گرده،یبرم  که
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بدون حرکت سر    کویلدینگاه گرگ مانند و نافذش، باعث شد ا

 ”؟یباش ی قو یبه اندازه کاف یکنیفکر م“.  ندیبنش  شیجا

او را    شنیمثبت دادن به آن سوال چقدر آسان بود؟ بر  پاسخ

نام  بینا شورا  دهی خود  ارتش   ییو  همراه  فرمان   یبه  تحت 

آنهوست و مرتاک که به شدت به او وفادار بودند به جا گذاشته 

و    کردندیعمل م  یفقط به طور موقت  ییزهایچ   ن یبود اما چن

که تشنه    ییو توسط آنها  دادندیرخ م  عیها، سراغلب شورش 

 .شدندی قدرت بودند راه انداخته م

به    ادیز  یلیباشم اما خ  که   دوارمی ام“آنهوست اعتراف کرد:    به

 شنیکه به بر  ی ای خواهم کرد. و به مرتاک. و هر کا  هیتو تک

 ” .وفاداره

 [20:55 04.06.21] ,دولونیا

 180پ#
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 ر ینازک برف ز  هی ال  ی رو  یبرداشت و اشکال  یتکه چوب  آنهوست

در ساگارا   ی کا  کی  ی. حتیکنیم  یکار درست“ .  دیکش   شیپا

 ” .نده شنیبر  ی وجود نداره که جونش رو برا

خواهند    یرو قبول دارم اما اونها من رو در تاالر اصل  حرفت“

 ” .رو شنینه بر دید

که اون برگرده، تو در    یخودش کرده. تا وقت  بیتو رو نا  اون“

 ” .یکاسکم هست شن ینظر ما بر

 ” ؟یشکست بخورم چ اگه“

 ت یو با جد  دیچرخ  کویلدی، به سمت اشاخه را انداخت  آنهوست

 ”.تونهیهم نم شنی. بری شکست بخور یتون ینم“گفت: 

 نکه یدر افکارشان غرق شدند تا ا  کیسکوت کرده و هر  آنها

به آنهوست   یشان نگاه کرد و چشمک کوچکسرووک به سمت

 یی تماشا کرد که ستون فقرات او مانند دسته جارو  کویلدیزد. ا

 ”.اون به دام عشق تو افتادهفکر کنم “صاف شد. 
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  هی  نطوریس و هماون آزار دهنده “گفت:    ی با غرغر  آنهوست

 .از آن وجود نداشت زتر ی تنفرآم ی زیانگار چ  ”انسانه.

را به هم فشرد   شیهارا گفت و لب   نیا  کویلدیا  ”انسانم.  منم“

 .ردیلبخندش به خاطر نگاه آنهوست را بگ  ی تا جلو

  شم ی که از کنارت رد م  ی هر بار  ای  یزنی به من چشمک نم  تو“

 ” .یکنیبه باسنم نگاه نم

گرفت که    میتصم  کویلدیا  ”درسته؟  ی اوه متوجه اونا شد  اوه“

زدن باسن سرووک    دیچند بار مچ آنهوست را در حال د  دینگو

 .رفته بودآن گ  تیاعتراف به جذاب  نیو همچن

بند هم با دو تا چشم   شنیبر“کرد و گفت:    ی غرغر   آنهوست

خ مرزبان  جناب  شد.  اون  دق  ف یظر  یلیمتوجه  عمل    قی و 

 ” .کنهینم

انداخته بود را برداشت و   ی اشاخه  کویلدیا که آنهوست کنار 

آهسته گفت:   یی. با صدادیکش  ش یبرف کنار پتو  ی رو  یطرح
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رو    یجشن گرفتن زندگ  تونستی م  یاگه کس  بندم یشرط م“

به   از جنگ  قبل  نر    اره،یب  ادتیدر شب  اسب  اون  فرد  اون 

 ” .بود ینیبالد

  ره یت   یکه کم  یی هابلند شد و با گونه  شی از جا  عیسر  آنهوست

 کو یلدیبه ا  ”ها سر بزنم.برم به اسب  خوامیم“شده بودند، گفت:  

 ” من.شما ملکه    ی با اجاز“کرد.    یکوتاه  میاخم و همزمان تعظ

به دور از آتش بسته شده    یها رفت که در قسمتبه سمت اسب

 .بودند

 [20:55 04.06.21] ,دولونیا

 181پ#

س  کویلدیا کرد.  تماشا  را  او  گفت:    وینهیرفتن  کنارش  با  “از 

سرسخت تمام  دالور  یوجود  بس   ش،یو  فرد    ی ار یاز  لحاظ 

 ” .هیمعصوم
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جا  کسروو از  م  شی ناگهان  شرط    تِیجمع  انیدر  حال  در 

 یسوت کوتاه  کو یلدیها رفت. ابستن بلند شد و به سمت اسب

هم    زه یدوش  کی“.  دیکش گور  دربار  در  شکار  حال  در 

 ” .زهیانقدر خوب برنامه بر تونستینم

داد:    وینهیس ای کا  زهیدوش  کیو  “جواب  با  شا  نی.  - وجود 

 کویلدیاو و ا  ”که انجام داده نداره.  ی از کار  ی ادهیا  چیآنهوست ه

 .رد و بدل کردند ییلبخندها

ماند. آنها   رونیشدند، ب  نیکه چشمانش سنگ ی تا وقت کویلدیا

برنامه خواب   ی در طول روز سوار و  تغکرده  را  داده   ریی شان 

ها را همراه خودشان کنند.  از انسان  ی تربودند تا گروه بزرگ 

آفتاب زم  کویلدیا آب  ی ستان رو از  آسمان   یصورتش و گنبد 

انداخته بود   نییسرش لذت برده بود. کاله شنلش را پا   ی باال

 .سوزاندی را م  شیهاو توجه نکرد که سرما چقدر گوش

کاله شنلش به او لبخند زده بود   ری کنار او آمده و از ز  شنیبر

بار    هیانگار  “او بزند.    ینیو دستش را دراز کرده تا به نوک ب
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افتاد   ه یدر    گهید رنگ  بی ظرف  گونه  ینی.  چونه و  و  ت ها 

 ” .قرمزن

چه    دی که نگران نبود صورتش به خاطر سرما و خورش  کویلدیا

 ها ی ها که با پادشاه مارماهحلزون  ی ملکه“.  دیشده، خند  یرنگ

کرده. چن  ”ازدواج  اصال  ازدواج    ی زیچ  ن یاگر  داشت،  وجود 

 .جواب داده بود ی اما در مورد آنها تا حدود شدیم ی ناجور

را باز کرد و بعد به چادر خودش    کویلدیلباس ا  ی بندها  وینهیس

سرعت    ازمندیکه کنار چادر آنها بود رفت. سفر آنها به تور ن

نت  در  بود  ب  جهی باال  کرده  سفر  لباس سبک  گرم،    ی هاودند. 

 شنیو بر  کویلدیا  ی اسلحه، زره و دو چادر که چادر کوچک برا

بزرگ چادر  و  برابود  ت  وینهیس  ی تر  و    ابود  الساد  با  را  آن 

همراه  ییماسودها ا  ک ی شر  کردندیم  شانی که   کو یلدیشود. 

 لی با کمال م  شنیاگر به خاطر حضور او نبود، بر  دانستیم

 .بخوابد  رونیکه ب دادی م حیترج

 [20:55 04.06.21] ,دولونیا
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من   شنیبر“به او گفته بود:    شدندی سفر آماده م  ی که برا  یوقت

من رو گرم نگه    یبه اندازه کاف  یتونیبخوابم. م  رونیب  تونمیم

 ” .ی دار

  اش ی خصش  لیتا وسا   گذشتیهمانطور که از کنار او م   شنیبر

باهام  “بردارد، کمر او را نوازش کرد و گفت:    ی ارا از درون قفسه

ا  نکن  حرکویلدیمخالفت  از  من  چادر    کی  یخصوص   م ی. 

ها جفت چشمِ در حال  . دوست دارم بدون ده کنمی استقبال م

  یمخالفت  گر یدبعد از آن بود که    ”تماشا همسرم رو نوازش کنم.

 .نکرد

پتوها تنها بود و هنوز لباس    ریو ز   شانیدر پناهگاه موقت  حاال

  نش یرا به تن داشت. شنل سنگ   مشیضخ  ی هاو جوراب   یپشم

آن فرو    ریزپتوها انداخت و کامال    ی رو  شتریب  ی گرما  ی را برا

خواب دستاره   ریز  دنیرفت.  زمستان  فصل  در  بود.   یوانگیها 

 .ودندرا شکر که با خودشان چادر آورده ب انیخدا
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  ر یبود و سرش را از ز  داریوارد چادر شد، هنوز ب  شنیبر  یوقت

ت رو  بگو که اسب و زره “آورد.    رونیکه ساخته بود، ب  ی اله یپ

 ” .ی قمار نکرد

 ی از آتش دور بود اما از طرف  یو امن   یافبه اندازه ک  چادرشان

کاف اندازه  رو  کینزد  یبه  آن  نور  که  م  ی بود  و    افتادیچادر 

 ی زی چ  توانستی که م  کردیروشن م  ی اداخل آن را به اندازه 

ن  کیاز    شتریب بر  کیتارمه یشبح  بب   شن یاز  برندیرا   شن ی. 

کرد.    شی هالباس  دن و شروع به باز کردن بندها و درآور  دیخند

 ” .باختم  دویبشکه شراب به مگ  هینه. البته “

به    کویلدیا اعتماد   ی هاآوردن حرف   ادیبا  مورد  در  آنهوست 

بهت کمک    توننیم  یکنیواقعا فکر م“:  دیکردن، پرس  جادیا

 ” کنن؟

 [20:55 04.06.21] ,دولونیا

 183پ#
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را درآورد بعد شلوارش را هم از    شیهااو نشست تا چکمه   کنار

ادیکش  نییپا  شی پاها عضالن  ده یکش  ی پاها  کو یلدی.  و    یو 

در مورد سرووک “کرد.    نیو صافش را تحس  ی پوست خاکستر 

شانه باال انداخت و ادامه    ”ندارم. در مورد اون دو نفر؟  یشک

برا  تونهیم  یک“داد:   اونها  باشه؟  ا  ی مطمئن  در    نجا یبودن 

نداره    های به کا  یربط  چیکه ه  ی لیخودشون رو دارن. دال  لیدال

  تونم یکه م  هیز یتمام چ  نیکار متعهد هستن و ا  نیاما اونها به ا

 ” .ازشون بخوام

به او   کویلدی. ادیپتوها خز   ریکامال برهنه ز  شنی او، بر  برخالف

  انیکه از پوست او آمد و از م   ییشد و به خاطر سرما  کینزد

 دیبا“گفت:    شنی . بردیبه خودش لرز  دیلباسش به داخل خز

 ” .گرم بشم یتا کم   یصبر کن

رو  دستش پاها  نهیس  ی را  و  انداخت  پاها  شی او  دور  او    ی را 

 ”.ی دیم یخوب یلی. تو حس خ ستیبرام مهم ن“حلقه کرد. 
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کش  شنیبر آغوش  در  را  چنگال   دی او  انگشتان  با و  دارش، 

  ده یخواب  کردمی فکر م“شدند.    ده یاز شانه تا کمر او کش   متیمال

 ”.یباش

م  نیهم  منم“ رو  اونقدر  کردمی فکر  م  ی اما  فکر    کردم یکه 

  ار یو هش   داریبعد او را ب  وحشت از اتفاقات روز  ”.ادیخوابم نم

 ” ...شنیبر“ . داشتینگه م

به    دیدر تعجب بود که شا  کویلد یبه حرف آمد، ا  شنیبر  یوقت

ششش. “گرفته بود که افکارش را بخواند، چون گفت:    ادی  ینوع

 ی زمان برگزار   ی . به زودمیصحبت کن  ی اگهید  ز ی در مورد چ  ایب

و از صحبت کردن در مورد اون حالم به   رسهیمراسم سر م

 ” .خورهیهم م

 ”؟یصحبت کن یدرباره چ ی خوایم“

 ” چطوره؟ مونی عروس روز“

 [20:55 04.06.21] ,دولونیا
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 184پ#

در    کویلدیا او  صورت  کند.  نگاه  او  به  تا  کرد  بلند  را  سرش 

 نی صورت او و همچن  ی رو ی هاه یغرق بود و به جز سا یکیتار

. گفت:  ندیبب  ی ز ی چ  توانستینم  د،یدرخش یکه م  ی چشم زرد

وقت“ در    های و کا  های گور   میکردیفکر م  یکدوم قسمتش؟ 

 نکه یکه مردمت بعد از ا  یوقت  ای  کنن؟یراهروها به هم حمله م

رو بخورن، قصد داشتن   ی گور  ی غذاها  ی بهشون دستور داد

 ” تو رو بکشن؟

 عی نشانه لبخند زدنش بود که سر  ز،ی ت  ی هااز دندان  یدرخشش

شانسم که بعد اگرچه خوش  کدوم،چیه“شد.    دی ناپد  هاهیدر سا

در مورد    دمیم  حیهنوز زنده هستم. ترج   یاز اون شام عروس

 ” .میصحبت کن میدیرو در باغ د  گهیکه همد ی ارب نیاول

 ی بهتر  یلیبا پادشاهان شبح موضوع خ  سهیموضوع در مقا  نیا

سنگ  ی برا بود.  رو  ی ای نیصحبت  م  ی که  فشار    آورد ی قلبش 

  دهیبهت گفتم اگه تو رو در اتاقم د  یاوه. وقت“سبک شد.    یکم
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اس. اون موقع به خاطر عاشقانه  یلی. خزدمتیبودم با چماق م 

  ن یتررو بدبخت  مانسان نبود، خود  یکه حت  ی ا به یازدواج با غر

چقدر اشتباه  “.  دیشانه او را بوس  ”.کردمیتصور م  ایعروس دن 

 ” .و چقدر به خاطرش خوشحالم کردمیم

 ” .ستم یهمسرم. من انسان ن یکنی اشتباه نم اما“

 ” .هیمنظورم چ  یدونیم“

بر  ی رو  یفیضع   کشش که  گفت  او  به  سرش   شن یپوست 

  ستادهیتو رو ا“او را در دست گرفته بود.    ی از موها  ی ادسته 

 دیسف  ،یکه به اندازه استخوان ماه  ارمیم  ادینور آفتاب به    ریز

. فکر کردم سرت  دندی درخشیموها به رنگ قرمز م  نیو ا  ی بود

 ” .گرفته شی آت

  ی که رو  ینفر گرگ  هیو من مطمئن بودم که  “.  دیخند  کویلدیا

م راه  پا  و    رهی دو  دندون  گرگ،  اون  و  کرده  رها  باغ  در  رو 
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کاله شنلت    یوقت  کنمیزرد داشت. فکر م  ی هاچنگال و چشم 

 ” .سادیلحظه از حرکت وا  هی ی قلبم برا ،ی رو عقب داد

بود که به   ن یبه خاطر ا“دار رجز خواند:  خنده   ی با لحن  شنیبر

 ” .جذابم ی ریگنفس  طور

ن  نیا  کویلدیا را  او  از جا    شگونیبار شانه  گرفت و باعث شد 

 ” .یهست یاز خودراض یلیو خ “بپرد. 

 [20:55 04.06.21] ,دولونیا

 185پ#

م  انیخدا  مطمئنا“ من  ناجور  وضع  به  . دن یخندیداشتن 

با  یوقت  دونمیم که  اعالم کرد  اشراف   هیبا    دیپدرم  زاده  زن 

 ” .اش گرفتهازدواج کنم، مادرم خنده  ی گور

او را   شن یاما بر  ندی کرد بنش یآن حرف سع  دنیبا شن کویلدیا

. ستین  یاصال منطق  نیا“گفت:    کویلدینگه داشت. ا  شیسر جا
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من رو    یاون از ازدواج من با خانواده تو خجالت زده بود. وقت

 ” .دیرسیسرگرم به نظر نم  یلیاتفاق خ نیکل ااز  دید

پاها و    گرشیاو ادامه داد و با دست د  ی به نوازش موها  شنیبر

 یو ناراحت   یاز بدبخت  شهیهم   سی سکم“باسن او را نوازش کرد.  

 ”.بودیاگه با اون مخالف م یحت بردیلذت م گهی افراد د

تخت من مشخصا   ی هامالفه  ر یماده ز  نیاون اسکارپات   خب“

اخم کرد و مادر او را تصور کرد که    ”نشونه مخالفت اون بود.

پادشاه  ی رو  ی مانند عنکبوت و در کم   یتخت    نیچنبره زده 

بود.  طعمه نگفت“اش  م  ی مگه  چ  ی خوایکه  مورد   ی زی در 

 ” ؟یصحبت کن رتری دلپذ

. دیبدون کالم بوس  ی ای او را به نشانه عذرخواه  یشانیپ  شنیبر

وقت  یخواهن  وقتچ یه“ که  دختر    دمیفهم  یدونست  اون 

بود    ییکویلدیکه در باغ باهاش صحبت کردم همون ا  یحلزون

و آرامش    یکه قرار بود باهاش ازدواج کنم، چقدر احساس راحت

 ” .کردم 
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. من هم همون حس رو در مورد  فهممیم  قایفکر کنم دق   اوه“

 ” .ی تو داشتم، پسرِ مارماه

  کو یلدیآنقدر غلغلک داد که که ااو را    ی و پهلو  دیخند  شنیبر

تمام کند.   را  کار  آن  ساکت شدند.   گرید  کباریالتماس کرد 

حس کردم که عاشقت    یکم  ه یچه موقع    یبدون  ی خوایم“

 ” شدم؟

از وحشت غش    سیسکم  دنیکه بعد از د  یوقت“گفت:    کویلدیا

فرار   یاز اتاق سلطنت  یبود که غش کند و وقت  ک ی نزد  ”نکردم؟

 .افتاده بود شنیکردند در آغوش بر

 [20:55 04.06.21] ,دولونیا

 186پ#

برگرداند   شیشانه او افتاده بود سر جا  ی پتو را که از رو  شنیبر

 ن یبود که اسکارپات   یبود. اما نه. وقت  ی ریکار چشمگ“و گفت:  

 ” .دهیرغ نمکه اصال مزه م یو گفت ی رو خورد
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صدا  کویلدیا خودش  خ“ درآورد.    ییاز  تحت   یل یپس  آسون 

خاطر که با زور   نیفقط به ا کنمی. فکر نمی ریگی قرار م ر یتاث

عاشقت شده باشم. مسلما الزم    ی رو قورت داد  ینیزم  بیس

 ” .ی نبود قبل از خوردنش به جنگ اون بر

 ” .ی ریگی قرار م ری سخت تحت تاث یلیخ تو“

 ” .ستم ین ی نطورینه ا“. دیاو کوب نهی س ی رو محکم

 .دینقطه دردناک را مال شنیبر ”.آخ“

که نور    یمطمنم وقت“شان را ادامه داد.  موضوع مکالمه   کویلدیا

عاشقت شدم. ممکنه   ی رو به مادرش برگردوند  یمورتم تالم

 ن یزن عزادار آخر  کیبه نظر برسه اما به    یکیکوچ  زیتو چ  ی برا

 ” .ی کرد هیهد  یخداحافظ ی برا  یارتباط با فرزندش و شانس

چقدر خوشبخت بود که آن شاهزاده    دیلحظه بود که فهم  آن

هم مانند او و تمام افراد   شنی. بردینامیرا شوهر خودش م  ی کا

که خودش را   می تصم   نیخودش را داشت اما ا  ی هانقص   گرید
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در معرض حالِ بدِ گرفتن نور مورتم قرار داد و خاطرات سرباز  

از   یقیعم  دید  د،مرده و تحت فرمانش را به مادر او برگردان

 ی هایی فراتر از توانا  ی زی داده بود که چ  کویلدی به ا  تش ی شخص

 .بود یاو بود. او واقعا مرد مهربان یو قدرت نظام ی دربار

که    ی را چرخاند تا وقت  کویلدی خورد و ا  یناگهان تکان  شنیبر

رو موها  ی کامال  گرفت.  قرار  او    ی رو  کویلدیا  ی او  صورت 

ب  ختندیر ا  ریگ  شی هالب  نیو  تا  پشت  آن  نکه یافتادند  را  ها 

 یا ی زوا  توانستیم   ک،یفاصله نزد  نیاز ا  کویلدیگوشش زد. ا

 ی و پر از زخم  یدهانش و حفره خال   ی بایز  ی او، انحنا  ی هاگونه

بب  ی که روز را  بود  آنجا   غهیها، تزخم  ی . رو ندیچشم چپش 

بسته    کویلدیا  ی هاو چشم راست او که به خاطر نوازش   ینیب

 .شده بود، بوسه زد

 [20:55 04.06.21] ,دولونیا

 187پ#
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چه    شد،یاز آرزوهات برآورده م  یکیاگه  “زمزمه کرد:    شنیبر

 ”؟ی کردی م ییآرزو

او را   یلیتا به او نگاه کند. آن سوال به دل   دیعقب کش  کویلدیا

که قبل از صدور حکم اعدام گفته    بود  ییترساند و انگار آرزو

 ”؟ی پرسی رو م نی چرا ا“. شدیم

االن عوض شد.   نیضربان قلبت هم  تمیر“اخم کرد.    شنیبر

 ” .من فقط کنجکاوم کو؟یلدیا ی دیچرا ترس

پا  کویلدیا را  پ  نییسرش  و  رو  اشیشانیآورد  او    نهیس  ی را 

 ” .یانی. کامال پاهیانیسوال پا هی هیسوال شب نیا“گذاشت. 

بار    کیاو را نوازش کرد و سرش را بلند کرد تا    ی موها  شنیبر

  د ی درخشیم  یچشمش مانند شمع   ی به او نگاه کند. زرد  گرید

 ی. اون هدفستینه ن“و گوشه دهانش به سمت باال رفته بود.  

کمر او گذاشت.   ی هر دو دستش را رو   ”منه تا بهش برسم.  ی برا

 ”.بهم بگو“
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قورت داد تا آن بغض جمع   یآب دهانش را به سخت   کویلدیا

ها را از  را کنار بزند و محکم پلک زد تا اشک   ش یشده در گلو

کند.   دور  م“چشمانش  دوباره   دیکش  ینفس  ”...کنمی آرزو  و 

 ”.یبش  ریکه همراه من پ  کنمیآرزو م“ شروع کرد. 

خودش   ری را ز کو یلدیا نباری خورد و ا یتکان  گری د کباری شنیبر

 کو یلدیا  ی و گرم از شانه تا مچ پا رو  نیکه سنگ  یرار داد تا وقتق

و همه توانم   هیخوب  ی آرزو“ . در گوش او زمزمه کرد:  دیدراز کش 

 ” .برمی برآورده کردن اون به کار م ی رو برا

را بوس  بعد نوازش   ی هابوسه  د،ی او  و  احت   ی هاآرام  از    یاطیبا 

ها و پتوها منجر  خش لباس به خش   ی ها که به زودها و زبانلب

رد و بدل    ییهاکردند و قول   ی باز عشق   یانیشد. در ساعات پا

  ن یحفظ کردن آنها را تضم   توانستندینم  کدامچ یکردند که ه 

ناله کرد و او را در    دستشاسم او را مقابل کف    کویلدیکنند. ا

در    شن یکه دستانش به درد آمدند و بر  یآغوش گرفت تا وقت
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بدون کالم مقابل گردن او    ییهمان حال وارد او شد و دعاها

 .زمزمه کرد

 زدهم ی فصل س انیپا

 [20:55 04.06.21] ,دولونیا

 188پ#

 چهاردهم  فصل

  ره یخ   و با دهان باز به منظره مقابلش  ستادیا  شی سر جا  پایکرگ

که    ییهای کا  ”.دی نیرو بب   تیجمع  نیمقدس. ا  انیخدا“شد.  

اسکار به سمت    آمدندیم  لی از سمت  و  گذشتند  کنارش  از 

 .ساگارا رفتند ی هادروازه 

جا  آنها م  دندیرس  ییبه  نظر  به  از   د یرسیکه  نفر  هزاران 

در    نطور ی اطراف قلعه و هم  ی هان یشان از قبل در زمهموطنان 

ورود در  جوان  به    ی درختستان  هوا  بودند.  کرده  اطراق  آن 

نزد  ی ادیز  تیخاطر جمع آنقدر  بودند، گرم  کیکه  تر به هم 
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تمام گ بود.  بو  کی که    یاهانیشده  قلعه  اطراف  له   دند،زمان 

را به جا گذاشته بودند    ی آلودگل   ری رفته و مس  نیاز ب   ایشده  

پاها، سم اسب ارابه   ها وکه به طور مداوم توسط  له  چرخ  ها 

 .شدیم

گفت:    نکوس و  کرد  اشاره  او  بده  “به  ادامه  رفتن  راه  به 

 ”.میرسیها نمبه دوازه   میستیبا   نجایکوچولو. اگه ا  شخدمتیپ

 زان یآو  شتریافتاد و دهانش با هر قدم ب  هان یزم  ی دندارا رو  نگاه

جا جمع شدن... اونها تا االن   ک یکه در    ی همه کا  نیا“شد.  

که    ییکه در منطقه بوده رو شکار کردن و هر غذا  ینوویهر ح

انبارها ا  ی در  خوردن.  رو  بوده   ی برا  یخوب  ی جا   نجایقلعه 

 ”.ستیموندن ن

جا    نیتراطراف، االن امن  نیبا وجود گاال در ا“گفت:    نکوس

نگاه  ”.نجاستیهم آغوشش  درون  قنداق  انداخت،   یبه 

ببرد.    ی لبخند فرو  پارچه  را درون  تا صورتش  زد و خم شد 

درآورد. کودک    ییشکم بچه گذاشت و صداها  ی دهانش را رو
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کوچکش را در هوا تکان    ی هاو مشت   دیخند  یخوش  ی از رو

نکوس کرد و محکم آنها را   ی دستش را درون موها   د داد بع

 .دیکش

 [20:55 04.06.21] ,دولونیا

 189پ#

 ”!ی آ “بدن نکوس تکان خورد:  کل

خنده کودک بلندتر شد و در همان حال انگشتانش در    ی صدا

که صورت  یتا وقت دندی تر شدند و آنها را کشاو محکم ی موها

خشکش زد   شینکوس به صورت او فشرده شد. نکوس سر جا

و چشمانش را از درد جمع کرد. به دو همراه خندانش دستور  

نا“د:  دا انگشتدیست یهمونطور اونجا  از تو!    وهام م  ی هاش رو 

 ” !دیاریدرب

و    ردی اش را بگخنده   ی به خودش زحمت نداد تا جلو  پایکرگ

آرام  به  تا  موها   یرفت  و  کرده  باز  را   ی مشت محکم کودک 
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که   ی. نکوس وقتاوردیب  رونیاو ب  ی چنگال قو  انینکوس را از م

ا کم  ستادیآزاد شد، صاف  با    دیلرز  ی و  پوست   ک یو  دست 

درآورد و صورت    ییاو صدا  ی سرش را مالش داد. کودک برا 

  ن یسال به خاطر ا  ستیب  ایممکنه بعد از ده  “نکوس نرم شد.  

 ” .کار ببخشمت

بخوا“داد:    شنهاد یپ   دندارا درنظر   نیا  ی ممکنه  رو  موضوع 

باش بعد  یداشته  دفعه  کن  یکه خواست  ی که  بغل  رو   ،ی اون 

 ” .یافمثل ما موهات رو بب

  اد ی  ی حقه را شب اول  نیکرد. او ا  دیی با تکان سرش تا  پایکرگ

وظ که  بود  هنوز    ی پرستار   فهیگرفته  داشت.  را  کودک  از 

او    ی از موها  یدر کناره سرش بود که ملکه نوزاد مشت   یقسمت

 .کنده بود   زهیدسته از آنها را به عنوان جا  نیو چند  دهی را کش

 ”؟ی خودت  دندارا؟“

 [20:55 04.06.21] ,دولونیا
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 190پ#

اسمش محو شد. کمرش صاف شد و   دنیدندارا با شن  خنده

 یکیکه نشان    ی سرباز کا   کیبه سمت صدا برگشت.    یبه آرام

را داشت، به آنها نزد  ی از اعضا شد. به نشانه سالم   کیقلعه 

 .زد اشنه یبه س یمشت ،ینظام

  ز ی چ  چیگذاشت. از صورتش ه   یهم به او احترام نظام  دندارا

بود.   محتاط  نگاهش  و  نبود  که سیآماس “ مشخص  خوبه   .

جابجا شد که    ی محتاط بود. طور  شیصدا  یحت   ”.نمتیبیم

بچرخد و پشتش را به   ندیاو را بب  نکهیا  ی سرباز مجبور شد برا

 .کند پا ینکوس و کرگ

اش به او اشاره کرد. آنها  انهرا گرفت و با چ  پایآرنج کرگ   نکوس

خودشان را گم کرده و دندارا را پشت سر    تی جمع  انیدر م

 .کوتاه حواس همراهش را پرت کند  یگذاشتند تا با صحبت



Page 444 of 613 

 

به بانو   یبود که تا وقت  یمثال از چالش  هیاون  “گفت:    نکوس

از ما سه تا رو    ی کیکه    ی. مردممیشیباهاش مواجه م  میبرس

ا مشکل  ممکنه  کسان  جادیبشناسن  م  یکنن.  ما   دوننیکه 

بچه    نیو ا  میبا هم ازدواج نکرد  ای   میستیخانواده ن  کی  ی اعضا

 ” .ستیتو ن

بود.    دواریام  پای کرگ  ”م؟یبمون  ت ی دور از جمع  دینبا  نیبنابرا“

هم  ماه  نیآنها  مانند  بشکه  ینمک  ی هایاالن  در درون  ها 

  ی بسته بند   رفتی ساگارا م  ی هامت دروازه که به س  یتیجمع

 .شده بودند

 [20:55 04.06.21] ,دولونیا

 191پ#

 ی بزرگ  نیبه ا  یت یدر جمع  میتونیم  ی. به راحتستمین  مطمئن“

  ت ی جمع  ی هااما ممکنه بهتر باشه که در کناره  میبش  یمخف

 ” .میو مراقب باش میبمون
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جمع  پایکرگ کرد.    های کا  تیبه  م “نگاه  خواهرم   یکنیفکر 

 ”اونها باشه؟  نیدر ب ییجا

کند.    یرا مخف  ش یدرون صدا  اق یخودش زحمت نداد اشت   به

 ی کا  ی هاپناهنده   انی قلبش از فکر تنها گذاشتن آتاالن در م

هراد از  م  س ی که  م  کردند،ی فرار  کاکردی درد  هر  مانند    ی . 

را   یدر برابر خاندان سلطنت  اشفه یوظ  ،ی گری د  شناسفهیوظ

به خاطر    هک  یانجام داده بود اما دانستن آن موضوع، حس گناه 

دوباره   خواستی. م کردینکردن خواهرش داشت را کم نم  دایپ

که هر دو زنده مانده بودند را جشن   قتیحق  نی و ا ندی او را بب

 .کنند ی مادرشان سوگوار  ی و برا رندیبگ

  یاش را نوازش کرد. انگشت شست نکوس به آرامچانه   یدست

صورتش را به سمت   پای که کرگ  ی پوست او را نوازش کرد تا وقت

گفت:   نکوس  برگرداند.  هنوز    سی هراد  ی هاافتهینجات “او 

که   یقول“حالت صورتش هم آرام و هم مصمم بود.    ”.دنینرس



Page 446 of 613 

 

کار    نیو ا  کنمیم   دایم خوردم اون رو پ . قساریب   ادیدادم رو به  

 ”.رو خواهم کرد 

  نطور یو چشمانش را بست. با نوازش و هم  دیکش   یآه  پایکرگ

سنگ   ی ها حرف   دنیشن درد  شد.    یکم  اشنه یس  نیاو،  آرام 

 ” .ممنونم نکوس“

ها بگذرند، به آنها  دروازه   نیاز اول  نکهیدرست قبل از ا  دندارا

کافدیرس اندازه  به  تا  کرد  اشاره  آنها  به  انگشتش  با  از    ی. 

  ی ل یفکر کنم خ“ نشود.    دهیشن  شان یدور شوند که صدا  تیجمع

از سربازان    ی اری . بسمیخطرناک باشه که همراه هم به داخل بر

از    یکیو ممکنه    کردنیخدمت م  سی قبال در هراد  ییساگارا

  ی بد نبود اما وقت   یلیخ  میشناسن. اگه تنها بودما دو نفر رو ب

دو دختر  ی هر  با  کودک  ی ما  و  کم  یجوان  ممکنه   ی که 

در    یکس  چ یه  خوامی و نم  میکنه هست  ک یرو تحر  ی کنجکاو

 ” .کنجکاو بشه  ی ز یچ  چیمورد ه

 [20:55 04.06.21] ,دولونیا
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چه   دیبا  یکنیفکر م “داد.    پای کودک را به دست کرگ   نکوس

کن بش  خوامی نم  م؟یکار  جدا  هم  سمت   ” .میاز  به  را  سرش 

 ” .دارن  ی شتری ب  تی اونها همراه ما دو نفر امن“تکان داد.    پایکرگ

و    میستیوجود داره که انگار همراه هم ن  ییهااما راه   موافقم“

با  یکی ما  بنابرابانو    یدنبال خدمتکار شخص  د یاز  در    نیبره 

 ” .میبه جز جدا شدن ندار ی اچاره  تینها

 ”ه؟یچه شکل وینهی س یدونیم تو“

اون    یبه سخت“نگاه کرد.    پایشانه باال انداخت و به کرگ  دندارا

و اگه    یشناسی اما تو اون رو بهتر از همه م  ارم یم  ادیرو به  

که اون باهاش صحبت    یهست  یتو کس  م،یبش  ک یبهش نزد

وقت کنهیم تا  برم  ی.  تور  از سارونا  بانو   د یبا  گردهیکه همراه 

 ” .میکن  یرو مخف  مونکه ممکنه خود  ییو تا جا  میمنتظر بمون

 نکه یبا ا“در حال عبور از کنارشان افتاد.    تِیجمع  ی نگاهش رو
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  شتر یبچه االن ب نیا کنمیفکر م ست،ین نجایدر ا ییگاال چیه

 ”.نوع خودش هستن شمنانش هم در خطره و د

 چهاردهم  فصل

 پانزدهم  فصل

به خواب رفت   کویلدیافق را شکافت، ا  دیخورش  ی وقت  باالخره 

از خواب    شتری آتش و احساس برف ب  ی و چند ساعت بعد با بو

ز  داریب دنبال  تا  زد  کنار  را  پتوها  بگردد.    اشیراهنی رپیشد. 

ورود  ی اهیسا دنب  ی در  به  و  کرد  مکث  صدا چادر  آن   ی ال 

 .شد  جاد یچادر ا ی رو یخشخش 

تعظ  وینهیس  یوقت  ”.وینهی س  ری بخ  صبح“ و    میدر چادر  کرد 

پ  یراهن ی پ  ری فورا ز بانو  دای را  به دست  ا  ش یو  به    کویلدیداد، 

  ی کس  ن یفکر کنم آخر“به او زد و گفت:    ی نشانه تشکر لبخند

 ” .شده  داری هستم که ب

 [20:55 04.06.21] ,دولونیا
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همه   ی بانو“گفت:    مدارانه استیس  وینهیس کممن،   یمون 

 ” .میکندتر از حد معمول هست 

و قبول نکرد   وستیبود که به گروه آنها پ  ی نفر  نیآخر  واقعا

  ک ی مانده بود را بخورد اما    یکه از صبحانه باق  ییهاتکه   نیآخر

پذ  ی چا  وانیل بررفتیرا  الساد    ستادهیا  ی کنار  شنی.  با  و 

ها و ساعد  بود اما سرشانه  دهی اش را پوش. زره کردیصحبت م

 .را به تن نداشت شی بندها

بود، در    یو شلوار ساده هم مرد بزرگ  راهنیکه در پ  سرووک 

لباس   یآهن  ی ازره  نظر    کریپغول  یچرم   ی هاو  .  د یرسیمبه 

بود که با   دهیساق پا پوش  ی تا رو  یراهنیدر کنار او پ  دویمگ

فلس  طرح زره  با  گار  تیتقو  ییجادو  ی هادار  بود.    سی شده 

  یچرم  ی زره از چرم محکم به تن داشت و بندها  نیترسبک 

ضربدر صورت  رو  ی به  دور    اشنه یس  ی از  تا  بودند  شده  رد 

را نگه دارند.   بودند  ریدو جفت شمش  ی که برا  یکمرش دو غالف 
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در تعجب بود    کویلدیآور بودند و او رعب   زی برانگن یتحس   یهمگ

زره   رد،یبم  توانستیکه نم  ی اه یبا سا  دنیجنگ  ی که چرا برا

 .به تن کرده بودند

ا  آنهوست او  کنار  و  زرهستادیآمد  اما    ی.  نداشت  تن  به 

 ی افکارش را با صدا  کویلدیهمراهش بودند. انگار ا  شیهاسالح

ب گفت:    انیبلند  آنهوست  چون  بود  پ“کرده  به    شنهاد ی اونها 

پادشاهان شبح رو بکشه   تونهیالساد زره به تن کردن. گاال نم 

 ” کنه؟  مساونقدر نحس، روح تو رو ل  ی زی چ ی خوایاما م

  ی سردش را رو  ی . چادیچی اخم کرد و شکمش به هم پ  کویلدیا

گفت:    ختی ر  نیزم مموض  نیا“و  ا  تونهیوع  از  هم   نیبدتر 

فکر  “.  دیکش  یآنهوست آه   روحی نگاه خشک و ب  دنیبا د  ”بشه؟

 ” .تونهیکنم م

آمد.   شنیبر آنها  سمت  به  و  گرفت  فاصله  مردها  کنار  از 

اردوگاه رو   د،یهر موقع که آماده باش“آنهوست اول حرف زد.  

 ”.میکنیجمع م
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 [20:55 04.06.21] ,دولونیا

 194پ#

 ” .میاما آماده “بود، گفت:  کویلدیا ی که نگاهش رو شنیبر

بلند از آنها فاصله گرفت تا   ییها کرد و با قدم  م یتعظ آنهوست

گارآتش  نگهبانان  با  و  کرده  را خاموش  کند.    س یها  صحبت 

 شن یاردوگاه در اطراف پادشاه و ملکه به جنب و جوش افتاد. بر

را به سمت دهانش برد، آن را چرخاند و    کویلد یدست سرد ا

او را نوازش   هگون  کویلدیکف دستش گذاشت. ا  ی رو  ی ابوسه

 ” .یمن رفت ش یزود از پ  ی لیامروز صبح خ“کرد و گفت: 

ا  شنیبر مقابل خودش کش  ستادی صاف  را  او  اگه حق “.  دیو 

و   دیاو را بوس  ی ها لب   ”.رفتمینم   شتی انتخاب داشم، اصال از پ

 ”.شو ریهمراه من پ “ زمزمه کرد: 

من برگرد  ش یپ“ در زره سخت او فرو رفتند.   کویلدیا انگشتان

پ  همراهت  باشد    خواستیم  ”بشم.  ر یتا  او،   غهیص  ایملکه 
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  دا یپ  یماندن در کنار او راه  ی خدمتکارش، برا  یحت  ایمعشوقه  

 .کردیم

بود،   ف یخسته و نح   یروز برف  ف ی که در نور ضع  شن یبر  صورت

رو بهت    نیا  دی با  میبر  نکه یقبل از ا“در هم فرو رفت.    شتر یب

 نی اگه از ا“اعتراض او را ساکت کرد.  ”بگم. اگه زنده نموندم...

م فرار  گور  به  و  ترک  رو  ساگارا  نموندم،  زنده  . یکنی نبرد 

 ” .برهیآنهوست تو رو م 

تا تاج   ی خودت کرد  بینه! تو من رو نا“آغوش او تقال کرد.    در

 ” .کنمیو تخت رو حفظ کنم. من فرار نم

 [20:55 04.06.21] ,دولونیا

 195پ#

اگه شکست    کویلدیا“ تر در آغوش گرفت.  او را محکم  شنیبر

ه تخت  چیبخورم،  و  ه  ی برا  یتاج  و  کردن  - باست  چیحفظ 

بالوات    نطور ینجات دادن وجود نداره. ما و هم   ی برا  ی سیهراد
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مه از جمله گور  کرد. ه   میسقوط خواه  یکوئرس  ی هاله یو قب

پا اما  کرد.  خواهند  نزد  تختیسقوط  و   استیدر  کی اون 

در مقابل گاال   یمناسب   ی هاپناهگاه   تونهیداره که م  ییهاره یجز

 ” .ی کردن دار یزندگ ی برا یباشه. تو شانس

افراد    ی برا  یسرنوشت  نیو چن  ایدن  نیچن  وحشت تمام  و  او 

بحث   خواستیبخورد. م  چیباعث شد شکمش به هم پ  گرید

 کرد یاعتراض کند که بزدل نبود و فرار نم  خواستی کند، م

 .نبود یبزدل کرد،یم  شنهادیپ شنیکه بر ی اما کار

شوند، کشورها  روزیبر گاال پ  توانستندیپادشاهان شبح نم  اگر

د   یکی از  باست  ی گریپس  از  اول   س یهراد-بعد  بود،   نیکه 

 ی انیپا  نیچن  رفتنیاز پذ  بودند که  ی. کسانکردندیسقوط م

م بر  کردندی اجتناب  مردن  فرصت  شنیو  عنوان  به  فقط   ی را 

م  ی برا قدرت  گرفتن  دست  همدانستندیبه  عنوان  به    سر . 

 گانه یب  یپادشاه به انسان  بیاز نا  کویلدیمرده، مقام ا  یپادشاه
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با  یو مانع  کردیسقوط م راه ممکن    نیترعیبا سر  دیبود که 

 .که آن راه، کشتن او بود شدیحذف م

و جذابش نگاه    ی او، صورت زخم  ی کا  ب یو غر  ب یچهره عج   به

حق با توئه. “گفت:    یبود. به آرام  زی عز  ش یکرد که آنقدر برا

 ” .ی شکست بخور یتونینم

بافته شده او را بلند کرد تا نوک    ی آرام شد و مو  شنیبر  بدن

 ”.تونمینه، نم“آن را ببوسد. 

الساد جلو  ی بندبسته  لشانیجمع و وسا  اردوگاه  ی شده بود. 

وقت  ی ماسودش رو و  ا  یاسب سوار شد  او    کویلدی اسب  کنار 

رو از  گفت:   یکوتاه  میتعظ  نشیز  ی رفت،  و  کرد  او  به 

 ”؟ی تا به حال در سارونا تور بود جنابی عال“

 [20:55 04.06.21] ,دولونیا

 196پ#
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مواجهه با الساد داشت،    نیهنگام اول  کویلدیکه ا  ی ای کنجکاو

تبد تنفر  به  ب  لیحاال  بود.  خاطر   یانصافیشده  به  که  بود 

کرده بود که   دای پ  یرا سرزنش کند که راه  یکس   شانطیشرا

 توانستیاحتمال داشت تمام آنها را از گاال نجات دهد اما نم

اندازه خود گاال   هکند. آن نقشه ترسناک ب  ی مورد کار  ن یدر ا

و نحس به نظر  اه یدور فرستاده شوند، س ییکه قرار بود به جا

به جز نفرت به خاطر    یدر وجودش حس  توانستی. نمدیرسیم

 .کند دایپ شنیبر ضیعر ی هاه شان ی گذاشتن بارش به رو

بعد از ازدواجم با    ینه. مدت کوتاه“سرد جواب داد:    یلحن  با

.  دمیشن   ییزهای اما قبال در موردش چ   میبه ساگارا اومد  شنیبر

 ی هاحلقه ستون  انیهنوز در م  های گالپر  ی جادو  شهیگفته م

 ”.مونده یاون باق

برا  ل یدل  نیهم  به که  ا  ی بود  به  مراسم  آن  سفر    نجایانجام 

 ی تا جادو   کردیم   ادیرا ز  شنیکه قدرت بر   ی ز یکردند. هرچ 

ساخت پادشاهان شبح    ی را گرفته و طلسم الزم برا  ی مردم کا
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برا  یو طلسم کار   ی که  به  را  مردگان  کنترل  و  کردن  زنده 

 .ندازدیب

پادشاه مخالف    دیجد  فیبا وظا  ایدرسته؟    ینقشه مخالف  نیا  با“

در مورد احساساتش نشان   ی ز یچ   چیالساد ه  ی صدا  ”؟یهست

بدون توجه به    یسوال  نیاحمق نبود. چن  کویلدیاما ا  دادینم

. دادیشده، هدفش را نشان م  دهیچقدر با منظور پرس  نکهیا

دادن بود.   جام تمام شده بود. حاال زمان ان  دنی زمان نقشه کش 

الساد هم   گذارد؛ی م  ریتاث  شنیبر  ی که رو  دانستیم  کویلدیا

م  نیا م  دانستی را  الساد  ا  خواستیو حاال  که   کو یلدیبداند 

  ن ی را از ا  شنیبر   قیدقا  نیقصد داشت تالش کند تا در آخر

 .نه ای کنار بکشد   واروانه ید ریمس

 [22:22 04.06.21] ,دولونیا

 197پ#
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پ  به برا  رزنیچشمان   ک یمودب بودن و زدن    ی نگاه کرد و 

 یکه گفت   ی زیچ  نیقلب با اول  م یاز صم“نکرد.    یلبخند تالش

  ستن ین  ریپذاجتناب  چکدومیناگواره. ه ی امدیپ   یمخالفم. دوم

 ی تیاهم  چیه  کنمیکه من درموردشون احساس م  ی زیو چ

وظ ما  از  کدوم  هر  خ  ”.میدار  ی افه ینداره.  هم  به  دو   رهیآن 

وقت تا  ا  یشدند  که    ی اگه ید  زیچ“:  دیپرس  کویلدیکه  هست 

 ” الساد؟ یبدون ی بخوا

زد.    یلبخند کوتاه  الساد  او  عال “به  را کج    ” .جنابینه  سرش 

و کوتاه    زیآمتی بودن شما موفق  بیباشد که نا“کرد و ادامه داد:  

 ” .کنه دا یپ انیکاسکم پا جنابی باشه و با برگشتن عال

سرعت اسبش را آرام کرد و به الساد اجازه داد جلو    کویلدیا

سفتدیب رس  و ینهی.  او  پرس  د ی به  چ“:  دیو  خوبه   زی همه 

 ” حضرت؟یاعل

رو  کویلدیا از  را  ماسودها  ی نگاهش  و  حافظه    ش ینگهبان 

 ” .دوارمی. واقعا اموینهیخوب باشه س  دوارمیام“برنداشت. 
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با   کویلدیو به او اشاره کرد که کنارش برود و ا  د یچرخ شنیبر

پشت سر آنها    ا یافراد در اطراف    هیاطاعت کرد. بق  لیکمال م

همراه    سی بودند. گار  ییسه تا  ای  ییدوتا  ی هابه صورت گروه 

قب افراد  از  نفر  حال  آمدیم  اشله یدو  بق  یدر  اطراف    هیکه 

م حافظه  نو  آمدندینگهبانان  به  آنها  مرکز    یعو  بودند. در 

ا  نیب  دویمگ و  بود  آنهوست  و  که   دهید  کویلدیسرووک  بود 

بالد  ی هانگاه  مرزبان  رو  کیاز    شتریب  ینیسوزناک    ی بار 

  م یبه هم فشرده مستق  ی آنهوست افتاده بود. آنهوست با دهان

 .کردیبه جلو نگاه م

 [22:22 04.06.21] ,دولونیا

 198پ#

شرا  اگر ا  یطی در  بود،  کمتر  اوضاع  وخامت  که    کو یلدیبودند 

را   مرگبار  آنهوست  به  سرووک  خطرناک  عشق  اظهار 

نفسش آن را انکار   نی. آنهوست تا آخردانستیکننده مسرگرم 
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 زد یآن را پس م  رشیبا تکان شمش  شدیو اگر الزم م  کردیم

 .بود هم به اندازه سرووک، جذب او شده  ی اما آن زن کا

مسخره شدن    ا یکنجکاو بود بداند آنهوست از انتقاد    کویلدیا

م  شدن  جذب  آن  خاطر  به  مردمش  نه.   ا ی  دیترسیتوسط 

ها  نبود اما ماه  ی او نبود. سرووک کا  ری تقص  کدامچ یمطمئنا ه

آزاد در  اس  شنیبر  ی قبل  بس   رکنندگانشیاز دست   ار ینقش 

ا  یمهم او،  گروه  کویلدیداشت.  دست  از  را  آنهوست   ز ا   یو 

 میمال  یو صاحبان آنها نجات داده بود و با دستان  فاندرهاجیم

در کمر آنهوست   ری مهاجم با پرتاب ت  کیکه    یو آرام، به زخم 

چه    ی کا  چه–  یکرده بود. کدام زن  یدگیکرده بود، رس  جادیا

 کند؟  ی چنان مرد ن یبه جز تحس ی کار توانستیم -انسان

شان و رو به گروه   دیچرخ   شنی ر توقف کردند و بردامنه تو   در

بمونن و    نجایکه چند نفر ا  میدار   ازین“با زبان مشترک گفت:  

در دشت ظاهر شد    یبه طور ناگهان  ی زیبدن تا اگه چ  ینگهبان

حالت چموش    دنیبا د  ”هشدار بدن.  م،ینیبیکه ما اون رو نم
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لب آنهوست،  ا  ش ی هاصورت  رفت.  باال  سمت   کوی لدیبه 

چن   دانستیم هم  بر  ی اافه یق  نیکه خودش  به   شنیداشت. 

دو نفر از افرادت رو    ا ی  کی  ی خوای م“برگشت.    س ی سمت گار

باال به  خودت  ب  ی همراه  بق  ی اری تور    ” بمونن؟   نجایا   هیاما 

تا  س یگار سرش  تکان  خودش    د ییبا  مردم  زبان  به  و  کرد 

سر   اهگفت. چهار نفر از شش مرد همراهش با اکر  ییزهایچ

 .نکردند  یتکان دادند اما بحث

مراسم هم قدرتمند و هم حساسه. “الساد صحبت کرد.    بعد

د  یوقت بشه  ن  گه یکه شروع  استیقابل قطع کردن  اگه   ن ی. 

ب ندارم    ی تصور  چی ه  فتهیاتفاق  اون  عواقب   دونم ینم  ایاز 

با  یهرکس  نه.  ایدوباره شروع بشه    تونهیم اونه    د ی که شاهد 

 ” .بمونه یشاهد باق  کی... کیفقط 

 [22:22 04.06.21] ,دولونیا

 199پ#
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بتواند   نکهی. قبل از اآمدیاصال از آن صدا خوشش نم  کویلدیا

سوت    سی از افراد گار  یکیبخواهد،    ی شتریب  ح یاز الساد توض

در افق   اهیس  ی ازد و به جنوب اشاره کرد. نقطه  ی زی هشدار آم

 ی تر شد و مشخص شد فردشدن، بزرگ   کینزد  ن یبود و در ح

 .سوار بر اسب در حال آمدن به سمت آنها بود

 ”باشه؟ یو اون ممکنه چه کس“: دی پرس  سرووک

 ی نشان رو   شدیشد که م   کینزد  یسوارکار به اندازه کاف  یوقت

و   داسبش  را  نفس  کویلدیا  د،یسپرش  باز  دهان  . د یکش  یبا 

 ” .شهی باورم نم“

 ”شه؟یرو باورت نم  یچ “به سمت او برگشت:  شنیبر

سع  چشمانش  و  پوشاند  آفتاب  نور  برابر  در  کرد   یرا 

بب کننده مالقات  بهتر  را  تنها “.  ندیشان  نه  که  مهربانن  چقدر 

مرد   کیبه خرج ندادن بلکه فقط    ی اجواب دادن عجله   ی برا

تلخ  ”فرستادن. تا  نداد  زحمت  خودش  را    ای  ی به  خجالتش 
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جمع    شیهابود. لب  ی پنهان کند. گور ثابت کرد که چه متحد

که گور ممکن بود بفرسته، هرگز   یتمام سربازان  نیاز ب“شدند.  

 ” .که آندراسِ  رها شده رو بفرستن  زدمیحدس نم

 ” .سکننده  اردوی ام“کرد.   یغرش  سرووک

کرد:    کویلدیا  نی ب  شن یبر  نگاه گردش  سوار،  رو  “و  اون 

 ”؟یشناسیم

خانواده   شخصا “ نشان  اما  منه  رو  نشان، شناسمی اش  اون   .

اشراف  مرد  به  تبع   هیازاده متعلق  در  داشتن  باور  همه   د یکه 

 ” .رهیمیم

پس سرنوشت اون از بد به بدتر “ باال انداخت.    ییابرو  شنیبر

بعد از    ”داده.  ریی رو تغ  دش یخاطر تبع  نیه اگه به اشد   لیتبد

 .وارد ماندتازه  دنیشد و منتظر رس ادهی اسبش پ ی رو
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اسب    ی و بعد از رو  ستدیتا با  د یافسار اسبش را کش  سوارکار،

کالهدیپر  نییپا برا.  آنها  و  برداشت  را  بار    نیاول   ی خودش 

 .دند یآندراس رها شده را د

 [14:15 06.06.21] ,دولونیا

 200پ#

داره. با آن چشمان   ی اخسته  ی ها فکر کرد: چه چشم  کویلدیا

 ی را بررس  هیو بق  شنیبر  کو،یلدیروشن و نافذش ا  ی خاکستر

 ی . موهادیدیم  ی زی کنجکاو بود بداند او چه چ  کویلدیکرد. ا

رو  ی اقهوه تا  راه   دی سری م  شیهاشانه  ی مواجش  غرور  با  و 

چشم   به  فشیدر صورت نح  زشی بزرگ و فک ت  ینی. برفتیم

  ی هاخشن به او بدهند اما لب   ی و ممکن بود ظاهر  آمدندیم

ها االن به سمت . آن لبشدیمانع آن م  شی بایبرجسته و ز

 حیتوض  توانستیکه نم  یلیبه دال  کویلدیخم بودند اما ا  نییپا

م فکر  ب  کردیبدهد  او  ا  شتریکه  لبخند    نکهیاز  کند،  اخم 

 .زندیم
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رو  تینها  در مرد  گفت:    شنیبر  ی نگاه  و  بر“ماند   شن یشما 

با تکان سرش    شنیبر  ی وقت  ”د؟ یهست   های کاسکم پادشاه کا

به شما سالم عرض  “کرده و ادامه داد:    میکرد، او تعظ  دییتا

 ” از گور هستم.    سکی. من آندراس فرانتحضرتیاعل  کنمیم

 م ی که بچه بود  ی. از وقتکویلدیبانو ا“کرد:    میتعظ  کویلدیبعد به ا

 ” .دمیشما رو ند

.  آمدینم  ادشیاو را    کویلدیاما ا  آوردی م  ادیاو را به    آندراس

به مدت  یکودک پمربوط  بهم “بود.    شی ها  لطفا  آندراس  لرد 

 ” .کرده  افتی رو در  اممیمن پ ییچون دا دیهست   نجایا دیبگ

بار  دیخند خطوط  گوشه   ک یو  در  چشمانش    ی هاخنده 

پادشاه من رو به دربار    یکرده. وقت  افت یبله در“شدند.    ترق یعم

. سانگور  رمیاعدامم به اونجا م ی برا کردمیاحضار کرد، فکر م

  گر یبه افراد د  ”سرنوشت من داشت.  ی برا  ی اگهید  ی هاده یا  میل

رو خوندم و االن    دیاداون فرست  ی که شما برا  ی انامه “نگاه کرد.  
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ا نام گور در خدمت شما هستم.  که هنوز    هیدر صورت  نیبه 

 ” .دیداشته باش اجیکمک گور رو احت

 [14:15 06.06.21] ,دولونیا

 201پ#

اگرچه کنجکاوم بدونم   م یدار  اج یبله احت“جواب داد:    شنیبر

کرد که اگه    دیتهد   م ی. سانگور لی کار موافقت کرد  نیبا ا  چرا

نش م   ی داوطلب  شکنجه  رو  به  “کرد.    یاخم  ”کنه؟یتو  من 

 نکهیخودش خدمت کنه نه ا لی دارم که با تما ازین ییجنگجو

 ” .مجبور شده باشه

من کامال مشتاق “سرش را به نشانه مخالفت تکان داد.    آندراس

 حیش زد و آماده شد تا توضدست   ریخودش را زکاله   ”هستم.

. دونهیداستان رو م  نیمطمئنم که همسرتون از قبل ا“دهد.  

سانگور    ی برانداز  ی برا  یبود که شورش  ی ارتبه   ی پدرم ژنرال عال

شد. من به شورش   به راه انداخت. اون شکست خورد و اعدام



Page 466 of 613 

 

مقابل پدرم هم سر باز زدم.   دنیاونها ملحق نشدم اما از جنگ

کرد و    دمی خاطر سانگور از کشتن من گذشت اما تبع  نیبه ا

نبرد بجنگم   نیم گرفت. اگه در ارو از خانواده   هامونن یتمام زم

.  گردونهیرو بهم برم  هامن یاز زم  یبشم، پادشاه بعض  روزیو پ

وقت  تهس  یکاف  ی اونقدر ازدواج رس  ی که  به سن    د یدخترم 

 ”.براش آماده کنم ی بتونم جهاز

به حرف    دو یکه مگ  یسکوت شد تا وقت  شیهادنبال حرف   به

دال  ه یبق“آمد.   ا ارزش کم  یلیخ   یلیبا  از  نبردها    نیتر  در 

 ” .دنی جنگ

آندراس با    ”.نطورهیهم “دستش را به سمت او گرفت:    شنیبر

.  سکیلرد فرانت  ی خوش اومد“ادامه داد:    شنی او دست داد. بر

خدمتگزار بود   هیبق  ”.می سپاسگزار  تی از  قرار  که  مردان 

پادشاهان شبح شوند و بعد آنهوست، نگهبانان حافظه و افراد  

معرف  سیگار وقت  یرا  معرف  یکرد.  گفت:   هایکه  شد،  تمام 

. همونطور که در حال رفتن به سمت  میانجامش بد  د یایپس ب“
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هست  توض  م،یقله  چ  دمی م  حیبهت  چه   ی رو  ش ی پ  ی زی که 

وقت فهم  یماست.  آزاد  ،ی دیکه  شد  عوض  نظرت  که   ی اگه 

 ” .ی بر

 ” .ستمیمن بزدل ن“. ستادی صاف ا آندراس

 [14:15 06.06.21] ,دولونیا

 202پ#

. ستیبزدل ن  چکس ی ه  نجایا“ار اسبش شد.  دوباره سو  شنیبر

 ” .یستیبزدل ن  هیباز هم    یکار رو نکن  نیا  ی ریبگ   میو اگه تصم 

ماند تا آندراس دوباره سوار اسبش شده و آن را به کنار    منتظر

تور کردند و   بی کرد. آنها شروع به باال رفتن از ش  تیاو هدا

را به عنوان نگهبان آنجا    سیگار یِو چهار مرد کوئرس وینهیس

اسبش در باال رفتن   تیهدا  نی تمرکزش را ب   کویلدیگذاشتند. ا

توض  بیاز ش به  دادن  و گوش  تور  و    شنیبر  حاتی خطرناک 

تقس آن  هدف  و  مراسم  مورد  در  آندراس  به  کرد.   میالساد 
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طلسم الزم بود   ی اندازراه   ی که برا  یدر مورد قدرت  کدامچ یه

ه   ی زیچ آندراس  و  چنگفتند  ادینپرس   ی زیم  به   کویلدی. 

شده    یخودش مخفآنهوست نگاه کرد که صورتش توسط کاله 

افسار اسب به   ی رو   اشده یپربود. بند انگشتان منقبض و رنگ

لحظه به   نیا  دنی که آنهوست هم از فرا رس   گفتیم  کویلدیا

ا برخالف  داشت.  وحشت  او  هزاران   یکیاو    کو،یلدیاندازه  از 

 .دادیرا از دست م  شیبود که جادو ی نفر

 یها شروع به بدخلقاسب   رفتند،یباال م  بیکه از ش  همانطور

سرها و  م  شانی کرده  عقب  م  انداختندیرا  . کردندی و خرخر 

ا از  بعد  پا  یکم  نکهیسرووک  فحش  نییبه  با  خورد   ی سُر 

  شنهاد یپ“ اخم کرد.    ه یشد و به بق  ادهیاسبش پ  ی از رو  یعصبان

اسب   هیبق  کنمیم باال،  تا  بب راه  راه  رو  ا  میرهامون    نکه یمگه 

  د ی غلت بخور  اد،یشما فرود م   ی تون رو که اسب   یدر حال  دیبخوا

 ” .دیبر نییو پا

 [01:11 08.06.21] ,دولونیا
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 203پ#

باال   یوقت  تا ا   ی به  را فراموش کرده    کویلدیقله برسند،  سرما 

بودند و از لبه    ده ی مرطوبش به پشت گردنش چسب  ی بود. موها

زانو  راهنیپ به سنگ  سی خ  ش یتا قسمت  و   زان ی آو  ی نیشده 

شان به خاطر باال رفتن از آن  افراد گروه هیبود. به جز الساد بق

نم  یلیتند خ  یبیسراش نظر  به  او  از  محافظ  دندیرسیبهتر   .

پ  و   کردیچوب به عنوان عصا استفاده م  ی ااز تکه  ریخاطره 

به رنگ سبز درآمده   بایتقر  دیخورش   فی نور ضع  ری صورتش ز

ماسودها پروانه  شیبود.  او وحشت  ی هامانند  دور  زده 

م  دند،یچرخیم نوازش  را  او  سوال  کردند یدست   ییهاو 

دستش آنها را کنار    ندبا تکان ت  تیدر نها  نکهیتا ا   دندیپرسیم

 .زد

اسبش وصل بود   نیکه به ز  ی اسه یقمقمه آب را از ک  کویلدیا

 ه یبعد آن را به آنهوست داد. بق  دینوش  ی اآورد و جرعه   رونیب

شدند    رابیهمه س  نکهیکار را کردند تا ا  نیهم در سکوت هم
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نفس اسب  شیشان سرجاو  و آمد.  بودند  آشفته  همانطور  ها 

 .دندیکوبیبرف م ی را رو شانیهاسم

 ” .رو حس کردن  نجا یا ی نها جادواو“گفت:  الساد

شگفت  دویمگ با  را  داد.    یسرش  چرا   تونمیم“تکان  بفهم 

در    هایکوئرس  ایسرووک    ی هااسب اما  باشن  آشفته  ممکنه 

.  ستمین  شونیآشفتگ   لیو خودم متوجه دل  های مورد اسب کا

کا  هیمن   و  هستم  متولد شدن   های جادوگر  جادوهاشون  با 

 ” .به حضور جادو عادت کرده باشن  دیما با ی ها درسته؟ اسب 

  ه ی جادو کار گذشتگان و طلسم  نیا  نکه یراهب، به جز ا  درسته “

 ی لیگفت که خ  شهیم  یشده. به نوع  جادیا  های که توسط گالپر 

  د یتول  های گاالست چون اونها هم توسط گالپر  ی جادو  هیشب

 ” ؟یتفاوت اون رو حس کن ی تونیشدن. نم

 [01:11 08.06.21] ,دولونیا

 204پ#



Page 471 of 613 

 

حس    ی گرید  زی چ  شیپا  ریز  نِی به جز لرزش اندک زم   کویلدیا

  ی که به جا  ییرا با صدا   ییالال  کی  ایانگار تور، نوحه    کردینم

 .خواندی را م شدی م دهیبا روح شن شتریگوش ب

 ”.می ری بم دیحاال با“ گفت:  دویمگ

 شن یگفتن وجود داشته باشد. بر  ی برا  ی بود عبارت بهتر  ممکن

لحظه   ن یا  ی برا  ی خوای م  یمطمئن“برگشت.    کویلدیبه سمت ا

نم  ؟یبمون  نجایا خ  ی تماشا  کنمیفکر    ند یخوشا  یلیاون... 

 ”.باشه

 کی . آنقدر نزدستادیا  شنیبر  ی اسبش را دور زد و جلو   کویلدیا

نود. انگشتانش  را بش   شیصدا  توانستیم  شنیبود که فقط بر

  ی اون وحشتناک و حت   ی تماشا“زره محکم او را نوازش کردند.  

جاتجربه  اما  بود  خواهد  بدتر  ا  ی اش  اگه  نجاستیمن   .

 ” .شدمیتو پادشاه شبح م ی به جا تونستمیم
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 ی را رو   شیهاکمرش قرار گرفت و لب  ی رو  شنیگرم بر  دست

زندگ“او گذاشت.    یشانیپ اجازه   گهید  یدر هزاران  هم بهت 

 ”.کویلدیعاشقتم ا یلی. خدادمیرو نم ی کار  نیانجام چن

 ”.کار رو بکنه نیآنهوست ا  ی دادی اجازه م دیبا“

که    هیزیهمون چ  ن یا“مقابل پوست او تکان خوردند.    شی هالب

 ” .کنه یاون فکر م

آه  کویلدیا رفتن،  عقب  از  بردیکش  یقبل  صورت   ر یز  شنی. 

موها و  بود  سرد  باد    اشیمشک  ی دستانش  وزش  خاطر  به 

 ” .شو  ریشاهزاده شب، برگرد و همراه من پ “آشفته شده بودند.  

به الساد   یخم شدند. نگاه  نییبه پا  شنیدهان بر  ی هاگوشه

که    یاگه قبول نکن“انداخت و بعد دوباره به سمت او برگشت.  

به  ایتموم بشه، آ نهایا یوقت کویلدی. اتونمینم ،یهمسرم بمون

 ”م؟ینکرد ی فداکار مونف یوظا ی برا  یاندازه کاف
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 ی مکان مرتفع که توسط نژاد  ن یا  ی و رو  نجا ی با او بود. ا  حق

را به   شانیو بدخواهمنقرض شده ساخته شده بود که جادو  

 یشد. در حال   قی عم   ی زی جا گذاشته بودند، باالخره متوجه چ

انجام   یکه به خوب  ی افه یبرتر بودن بود، وظ  ی بها   فه،یکه وظ

که قصد    ی رپاداش بود. شوهرش به خاطر کا  سته یشا  شدیم

را    خواستیکه م  ی انجامش را داشت، حق داشت که همسر

 .نگه دارد

 نیی محکم او را پا  ی ابوسه  ی او را در دست گرفت و برا  صورت

 ی برنج  ی هاخیماو محکم در آغوش گرفت و گل   شن ی. بردیکش

  شه یو شکم او فشرده شدند اما مثل هم   هانه یاش به سزره   ی رو

تند  نفس  با  را  بوسه  بود.  محتاط  و  دادند.   انیپا  ی مشتاق 

که    کویلدیا او  صورت  حاال  یزمان  کیبه  اما  مورد  ترسناک   

. الساد و  هیاز حد، کاف  شتر یب“اش بود نگاه کرد و گفت:  عالقه

زن  م  گهی د  ی هاتمام  مبارزه دعوت  به  تو    کنمی رو  تا همسر 

 ” .که نظرت عوض بشه یتو رو، درصورت یبمونم. حت  یباق



Page 474 of 613 

 

 [01:11 08.06.21] ,دولونیا
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.  دیکش  یکوتاه  غیبلند کرد، ج  نیزم  ی ا از رواو ر  شنیبر  یوقت

انداخت و صورتش را در    کویلدیدستانش را محکم دور کمر ا

مخف  او  ه  یگردن  آرام  ی زیچ  چیکرد.  به  فقط   ی نگفت 

او را    ی در همان حال موها  کویلد یو ا  د یکش  یق یعم  ی هانفس

 خم دست او    ی گذاشت، رو   نیی او را پا  تینوازش کرد. در نها

دوباره من   زم،یهمسر عز“و گفت:    دیشد و انگشتانش را بوس

 ”.ی رو قدرتمند کرد

 ر یناپذتو رو شکست   تونستمی: اگه مدیبگو  خواستیم  کویلدیا

 .کرد میزد و در مقابل به او تعظ ی . در عوض لبخندکردمیم

از   ،یخصوص  می احترام به حر  ی شان برادر طول صحبت   هیبق

بودن گرفته  فاصله  بود. حاال    ید. حتآنها  دور شده  الساد هم 

و آندراس اشاره کرد    سیگار  دو،یآمد و به سرووک، مگ   کینزد
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آن نشسته بود اشاره    ی که قبال رو  ی. به سنگوندندیتا به او بپ

  د ی نبرد ببر  دانیبه م  دیخوایکه م  ییرهایشمش“کرد و گفت:  

 ” .د یاون سنگ بذار ی رو رو

که تا االن   ییهارا کردند که او گفته بود و سالح  ی کار  همان

بر دادند.  قرار  آنجا  را  داشتند  همراه  هنوز   شنی به  که 

الساد با دستش به او اشاره    یخودش را به سر داشت وقت کاله

  از یبهت دانش مورد ن“کرد، به سمتش خم شد. الساد گفت:  

شبح    اهان که شما رو پادش  ی. طلسم دمی ها رو مطلسم   ی برا

طلسم  کنهیم برا  یو  به    ی که  دادن  فرمان  و  کردن  بلند 

  نجا یکردن دوباره بدن و روح شماها ا  یکی  ی مردگان الزمه. برا

ا  و  بود  ا  فهیوظ  نینخواهم  تا  برا  نیتوئه  رو  و    ی کار  خودت 

 ”.ی انجام بد  گرانید

 [01:11 08.06.21] ,دولونیا

 206پ#
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تا  شنیبر بدون   د ییبا تکان سرش  و  با چشمان بسته  کرد و 

او گذاشت.   یشانیپ  ی . الساد نوک انگشتش را روستادیحرکت ا

ب  یانیجر  یوقت الساد  انگشت  نوک  از  و    رونیدرخشان  آمده 

بر کرد،  روشن  را  او  جا  شنی صورت  خورد.    یتکان  ش یاز 

مرتب باز و بسته شدند   شیهادستانش منقبض شده و مشت

رو ا  ش یپاها  ی و  رفت.  جلو  و  و    دیکش  ی ادیفر  کویلدیعقب 

تا در صورت    دی باز هم به سمت او دو  یآنهوست هم با دستان

 .ردی افتادن او را بگ

وقت  ش یپاها  ی رو  شنیبر و  رو  یماند  از  را  دستش    ی الساد 

ت  یشانیپ را  برداشت، سرش  پرساو  الساد  داد.  حاال  “:  دیکان 

 ”؟یدونی اونها رو م

 دونمی آره. اگرچه نم“به سمت او پلک زد.    یبه آرام   شنیبر

 ”.نه  ای  ارم یکلمات رو به زبون ب  تونمی ش بشه مکه موقع  یوقت

 ”.یتونی م“داد.  نانی به او اطم الساد
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همراه    کویلدیشروع کرد. ا  تیاز آن حرف، مراسم را با جد  بعد

  ی شان را همراهکه گروه   یکوئرس  ی با آنهوست و آن دو جنگجو

حاش  کردند،یم ستون  هیدر  . ستادندیا  یسنگ  ی هاحلقه 

 .در مرکز بودند شانیهاهمراه اسب  ندهیپادشاهان شبح آ

ها رفتند. هر کدام از آنها  ماسود همراه الساد به سمت اسب  دو

از   یی. الساد چاقوکاسه به دست داشتند کیدو کاسه و الساد 

شد.   کیو ابتدا به اسب آندراس نزد  دیکش  رونی کمربندش ب

  ی تا الساد را متوقف کند اما سرووک جلو   دیآندراس از جا پر

کنم. صبر کن و    شی انقرب  ستی قرار ن“او را گرفت. الساد گفت:  

 ” .نیبب

  

 207پ#

کرد و اجازه    جادی گردن هر اسب ا  ی رو  یشکاف کوچک  الساد

که کف هر کاسه را    یتا وقت  زدی بر  نییداد خون قطره قطره پا

ازا  به  و  اسب  ی بپوشاند  بود سوارش    یهر  قرار  پادشاه  که هر 
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  د ی آنها بر  الیمو از    ی اکاسه وجود داشت. بعد دسته   کیشود،  

 .و به خون اضافه کرد

به   د یدر نور خورش  ش یبه سمت پنج مرد برگشت، چاقو  یوقت

م قرمز  تغ  یوقت “.  دی درخشیرنگ  هاتون اسب   د،یکن  رییکه 

نم اجازه  نزد  دنیبهتون  بش  کیکه  هم  نیاونها   نطور یو 

سوار ووهانا    نیمردگان رو قبول نخواهند کرد. بنابرا   یهمراه

سا  دیخواه که  هستن.اسب  نیخون  ی هاهیشد  به    ”هاتون 

 ” .دارم اجیبه خون تو هم احت“اشاره کرد و گفت:  شنیرب

 یاش را تا رو را تکان داد، ساعدبندش را باز کرد و زره   سرش

کرد،   جادیا  یخراشآرنج او    ی الساد رو   یآرنجش باال داد. وقت

دستش را چرخاند و اجازه داد    شنی. بردیکش  یسیه  کویلدیا

.  زد یاسبش بود، بر  الیخون و    ی که حاو  ی اخون درون کاسه

 .کردند  ی رویهم از او پ   گریچهار مرد د

که از    کردیرنگ را تماشا مسرخ  انیهمانطور که جر  آندراس

م   ی رو اسبش  به  مربوط  کاسه  درون  گفت:    ختیریدستش 
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اسب  انیخدا“ که  شکر  برارو  رو  قربان  ن یا  ی ها   یمراسم 

 ” .کار ممکن بود شما رو ترک کنم  نی. به خاطر ادیکنینم

تور، خاک جمع    نیزم   ی کار تمام شد، ماسودها از رو  نیا  یوقت

 ی اره ی گِل ت  یو تا وقت   ختند یکرده و آن را درون هر کاسه ر 

دستور داد   هایرس شکل گرفت آن را بهم زدند. الساد به کوئ

از داکه تمام اسب  را  از    کدامچ یببرند. ه  رونیب  یسنگ  رهیها 

با تکان سرش    سیگار  نکهیتکان نخوردند تا ا  شانیآنها از جا

دستور الساد   دانستیم  نکهیبا ا  کویلدیکرد. ا  د ییحرف او را تا

از    نیها در ح از وحشت اسب  ی ریجلوگ  ی برا اما  مراسم بود 

تا  های کوئرس  نکهیا گرفتن  را   د ییبدون  او  دستور  رهبرشان 

 .انجام ندادند، خوشحال شد

 [02:17 10.06.21] ,دولونیا

 208پ#
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نگاه کرد و گفت:   شنیکنار گذاشته شدند و الساد به بر  هاکاسه

 ی . آنهوست در کنارش غرشختیفرو ر  کویلدی دل ا  ”وقتشه.“

 .کرد

من “اش برگشت.  خسته به سمت دخترعمه   یبا صورت   شنیبر

پشتش را به او کرد و نگاه   ”نداشتم.  ی اگهیرو ببخش. چاره د

عذرخواه آن  خاطر  به  سرووک  ناد  یمتعجب  گرفت.   دهیرا 

 ی کا-نه به زبان مشترک و نه به زبان باست  اشی کلمات بعد

و نه    هشد  ده ینه شن  ش یها پ که از قرن  بود  یبود بلکه به زبان 

را   یو مرموز، قدرت نهان  یصحبت شده بود. آن کلمات باستان

کننده و تمام  زمزمه   نیهوا، از زم   انیفرا خواندند، آن را از م

 شن یالبته به جز بر  دند یکش  رونیدر حلقه ب  ستادهیا  ی های کا

 .که کنترل کننده آنها بود

و چشمانش گرد شدند. به   دیبا دهان باز نفس کش  آنهوست

انگار م را نگه    ی زیچ  خواستی شکمش چنگ زد و خم شد 

آمدنش شود. به سرووک که به سرعت به    رونی دارد و مانع از ب 



Page 481 of 613 

 

سرووک سر    ”از من دور بمون انسان!“:  دیغر  رفت،یسمتش م

را    ستاد یا  شیجا دستش  و  شده  صاف  او  که  کرد  تماشا  و 

  گری . نگاهش به ماسودها و الساد افتاد که هر سه همدختاندا

ممکن    گرفتند یرا نم  گر یکدیرا محکم گرفته بودند انگار اگر  

 .فتندیب ن یزم ی بود رو

وگرنه    ر یکار رو نگ  نیا  ی جلو“به سرووک هشدار داد:    الساد

 ” .کشت یتمام ما رو خواه 

به گفتن آن کلمات ادامه داد و به اتفاقات پشت سرش    شنیبر

 ی که رو  ی ریپنج شمش  ی نکرد. کف دستش را از رو  یتوجه

سنگ آب  یستون  نور  داد.  عبور  بودند،  کرده  با    یسقوط 

آبشار  ی ا نقره  ی هاجرقه  مانند  جار  ی رنگ  دستش   ی از کف 

  ی رفت، به نرم   ن ییرده و پاچرخ خو  رهایشد، به سمت شمش

که مانند   یرفت تا وقت  ریشمش  غیبه سمت دسته و قبضه و ت

 .شد ی جار  رها ی خون درون رگ، در شمش

 [02:17 10.06.21] ,دولونیا
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به آن کلمات کهن اضافه شده و لرزش تور و آن  یآرام  زمزمه

 کو یلدیناگهان ساکت شد، ا  شنی بر  یآواز فوالد جان گرفت. وقت

پر انگار    ی اره یدا  ی آن فضا  انیم  ی . هوا دی از جا  و  صدا داده 

م ا   زدی جرقه  بخورند،    کویلدیو  تکان  اگر  که  بود  در شگفت 

 .ممکن است منفجر شوند

هبه س  گر ید  کباری  شن یبر  یوقت برگشت،  آنها   یکس   چ یمت 

چشم    ،یقبل بود و همان صورت زخم  ه یور نشد. او شبشعله

حفره چشمانش را داشت. اما  ری در ز یخستگ ی هاهیزرد و سا

ا  ی زیچ بود.  کرده  قدم  کوی لدیفرق  عقب   یناخودآگاه  به 

 .کار را کردند نیهم هم هیبرداشت و متوجه شد بق

آن را   توانستیجادو در وجودش نداشت. نم  یاقطره   کویلدیا

آن را حس   توانستی نم  یکنترل کند و تا االن حت  ا یفرابخواند  

نور    هیشب  آمد،یم  رونیب  شنیکه از وجود بر   ی کند. اما قدرت
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در  کی کشت  ییایفانوس  آنان  تمام  و  تار  ییهایبود    ی ک یدر 

 .دیتپیواقعا همراه آن م  شنیبودند. بر

که به   ی او نگهبانان حافظه   دهیآنهوستِ خم   نی سرووک ب  نگاه

اندازه ب  ی ها و رسمبودند در گردش بود. عنوان  حالی همان 

 ”؟ی چه کار کرد شنیبر“: د یبودن را کنار گذاشت و پرس

غ  ری غ  ی کار“گفت:    شنیبر و  تصور  بخشش.  ری قابل    ” قابل 

 .او پر از اشک شد  ی از غم صدا کویلدیچشمان ا

بر  شی ماسودها  الساد سمت  به  و  زد  کنار  رفت.   شنیرا 

مراسم    شنیکه بر  یآنقدر آهسته بود که انگار از زمان  شی هاقدم

کاسکم،   شنیبر“ شده بود.    رتریسال پ   نیرا آغاز کرده بود، چند

 ”.ی ادامه بد  دیتو با

آهن  شنیبر دستکش  داد،  تکان  را  پوش  اشی سرش  و   دیرا 

خودش بود دراز   ریشمشکه    ریشمش   نیدستش را به سمت اول

 .بود را قورت داد شی که در گلو ی اناله کویلدیکرد. ا
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 [02:17 10.06.21] ,دولونیا
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من  “را به دست کرد و گفت:    اش ی هم دستکش آهن  آنهوست

م وحشتناک  ”.دمی انجامش  صدا  یحس  درون  بود،   شیکه 

 .شد کویلدیباعث لرز ا

  ی وقت  ”.کنمیکار رو م   نینه. من ا“.  ستادیاو ا  ی جلو  سرووک 

او را از سر راهش کنار بزند، دستش را    خواستیآنهوست م

داد:   ادامه  و  کرد  م “بلند   نیب  ی اخاطره   ن یچن  ی خوایواقعا 

 ”شما باشه؟

درخش  شنیبر زردش  چشم  کرد.  موافقت  سرووک  .  د یبا 

و    یدنبال انتقام باش  نکهیسرووک حق داره دخترعمه. مگر ا“

وگرنه بذار   ستمیایتو م  ی رو  ی باز جلو   یبا آغوش  نطورهیاگه ا

 ” .کار رو بکنه نیسرووک ا
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بر  نیا  با گ   شن،یحرف  نگاه  همان  صورت   ی رو  جی دوباره 

ندادند و   یحیبه او توض  های از کا  کدامچ یسرووک ظاهر شد. ه

هم زبانش را نگه داشت. فقط شش نفر در مورد آن   کویلدیا

بر مراسم که  پادشاه  شنیبخش  از  م  های کا  یرا   کردیخلع 

به    خودو همه قسم خورده بودند که آن راز را با    دانستندیم

گور ببرند. فقط خاطره آن موضوع ممکن بود به جا بماند اگر 

طلسم   ری که تحت تاث  ینور مورتمش توسط نسل  دادندی اجازه م

 .شود ی آورقرار نگرفته بودند، جمع

 شن یبر ستیدر کار ن یانتقام چی ه“گفت:  متیبا مال آنهوست

 ” .ی نکرد یکار اشتباه چیچون ه یبخشش چی ه  نطوری و هم

کوتاه چشمش را بست و سرش را خم   ی الحظه  ی راب  شنیبر

و به شانه سرووک   ستادیصاف ا  ”ازت ممنونم دخترعمه.“کرد.  

نجات من از دست اون   ی برا“گفت:    یساختگ  ی زد و با شاد

 ” .یمن رو بکش  دیو حاال با  ی دی ها اون همه زحمت کشمهاجم
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برا   سرووک ا  ی که  به   ی باز  نیانجام  متکبرانه  بود،  مشتاق 

معموال  “نگه داشته بود اشاره کرد و گفت:    شنیکه بر   ی ریشمش

 ”؟یجنگ ی با تبر نم

و   ستدیبا  شیرا به هم فشرد تا بتواند سرجا  شیزانوها  کویلدیا

تصو تا  داد  تکان  را  حال   ر یسرش  در  سرووک  وحشتناک 

 .در مقابل او را کنار بزند شنیاستفاده از تبر بر

 [21:35 10.06.21] ,دولونیا

 211پ#

داد:    شنیبر م“جواب  نظر  به  اما  جادو  رسه یچرا   ن یا  ی در 

را به    ریشمش  ”در مورد نوع اسلحه وجود داره.   ینیمراسم قوان

دستکش پوش آن را محکم   یدست سرووک داد که با دست 

 ”؟ی اآماده “گرفت. 

 ”؟ی اتو آماده “باال انداخت.   ییابرو  سرووک
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تا  شنیبر سرش  تکان  وقت  دییبا  ا  یکرد.  سمت   کویلدیبه 

تسخ حالت  کمتر  صورتش  به   یشدگ  ری برگشت،  اما  داشت 

همان اندازه قبل خسته بود. دستش را به سمت او دراز کرد:  

 ” ...کویلدیا“

رفت و    شنیبه پشت بر  یافع  ی مار  یبه چابک  سرووک  یوقت

را درون بدن   رشیدستش را دور گردن او حلقه کرد و شمش 

ا کرد،  فرو  فر  کویلدیاو  فاصله د یکش  ادیاز وحشت  از چنان   .

را شکافت    شنی زره عبور کرد، کمر بر  انیاز م  ری شمش  ،یکینزد

 .زد رونیقلبش ب ری آن از ز نیکه نوک خون یتا وقت

آهسته رخ   ییهابه صورت صحنه   کویلدیاتفاق در چشمان ا  آن

  رون یهنگام حمله سرووک، ب   شنیبر  ری خرخر غافلگ  ی داد. صدا

آمدن هوا از دهانش و گرد شدن چشمش به خاطر شدت ضربه  

 ی هادر گوش  کویلدیهمه به صورت آهسته رخ دادند. ضجه ا

 تاب زمزمه بود و با ضربان کوبنده قلبش رق  کی خودش مانند  

 .کردیم
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بر  به برد.    شنیسمت  از رو  ”!شنیبر“ هجوم   ی اما به سرعت 

شد. سرووک عقب    دهیو به آنهوست کوب  دهیباال کش   شی پاها

. او را گرفت و دی کش  رونیب  شنیرا از بدن بر  ری و شمش  دیکش

 .نشستند  نی زم ی هر دو همراه هم رو

دستان او را   ”بذار برم!“در آغوش آنهوست تقال کرد.    کویلدیا

آرزو کرد چنگال کا و  م  های چنگ زد  تا   توانست یرا داشت 

 .خودش را آزاد کند

 [21:35 10.06.21] ,دولونیا

 212پ#

را    شنیبه صورت سرووک نمانده بود و در همان حال بر  یرنگ

که   ییمحزون و صدا  یسرش را باال آورد و با نگاه  نگه داشت.

آنهوست، اون “و پر از اعتماد به نفس نبود، گفت:    ی قو  گرید

 ” .رو ول کن
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  ی دستان سست شده آنهوست فرار کرد و رو  ان یاز م  کویلدیا

بود، زانو زد. خون، باال    دهیدراز کش  شنیکه بر  ییبرف کنار جا

او را به رنگ سرخ   ری ز  نیتنه و دستانش را پوشانده بود و زم

ا اوه خداشنیبر“گفت:    هیبا گر  کویلدیدرآورده بود.  اوه  انی.   .

دستان   ی را رو  دستانش  هودهیب  یدر تالش  ”.شنی. برانیخدا

رو  در  تا جلو  ی سرووک  بگ   ی زیخونر  ی زخم گذاشت  . ردیرا 

بر بود.   شنیصورت  درآمده  شده  خاموش  خاکستر  رنگ  به 

به   نی خون  شی هالب او را  با سرفه کردن خون، اسم  بودند و 

 .زبان آورد

اگه  “تند و زهرآلود آنهوست بلند شد.    ی پشت سر او، صدا  در

ا ذره   ن یاز  باش  ی اکار  برده  دست   ،یلذت  با  رو    ی هاجگرت 

ب  میخال شکمت  جلو  کشمیم  رونیاز  رو  اون  روت   ی و 

 ” .خورمیم
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درخشان   اشدهی سرووک که در صورت رنگ پر  یآب  چشمان

شعله تندبودند،  به  شدند.  توه“گفت:    ی ور  نکن   نیبهم 

 ”.آنهوست

  ر یی . تغ دیاز اون دور بش“بلندتر از همه گفت:    ییبا صدا  الساد

 ” .شروع شده

دستانش    ر یرا ز  ی ای سرد  کویلدی. اکردی م  ر ییداشت تغ  شنیبر

که نه از سرما بلکه از مرگ بود. دست آنهوست   کردی حس م

 ” ...شنیبر “اش کنار زد. شانه  ی را از رو

او خم شد. او با    ی رو  کویلدیتکان خوردند و ا  شن یبر  ی هالب

برو عشقم، “از زمزمه بلندتر بود، گفت:    یکه فقط کم  ییصدا

 ” .کنمی . حسش مکنمی م ریی دارم تغ

 [21:35 10.06.21] ,دولونیا

 213پ#
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سرما  همانطور آن  باعث    ی که  داشت  زدن   خیوحشتناک 

 .او را تماشا کرد شد،ی زخم او م ی دستانش رو

دور    شنیو او را از کنار بر  ”.کویلدیحاال ا“دستور داد:    آنهوست

 .کرد

و    د یدرخشیم  ر یشمش   غهیت  ی درخشان که رو   یرنگ آب  همان

که سرووک    یحاال از زخم   زد،ی در نور آن برق م  شنیخون بر

  شن یکه تمام بدن بر  یو تا زمان  خت یر  رونیکرده بود ب  جاد یا

کرد که   دنی آن پخش شد. نور شروع به تپ  ی را فرا گرفت، رو 

رنگ الجورد  کیضربان    هیشب آن  و  بود  رگه   ی قلب   ی هابا 

به   ت یو در نها  ی لیو بعد به رنگ ن  ره یت   یبه رنگ آب  ی انقره

 .درآمد اه یرنگ س

در حال انفجار   دنی کش اد یبه فر از یبه خاطر ن  کویلدیا  ی هاهیر

  ی کیبه تار  لیکه تبد  ی بودند اما ساکت ماند و تماشا کرد نور

. منقبض و منبسط شد دیشده بود، تمام بدن شوهرش را بلع
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پخش    گریدبار    کیتا    ختیر  نییخودش پا  ی بعد دوباره رو

 .رها کند   ی ریخودش را از زنج  کردیشود انگار داشت تقال م

سنگ  دوی مگ  کلمات تخته  در  ییهامانند  سکوت    ی ایدرون 

 ”.هستن یشکل ن یگاال هم هم “انداخته شدند:  

آرام   کویلدیا نگاه  ی اناله  یبه  بعد  الساد   یکرد  به  کشنده 

  ل ی تبد  طانیش  کیرا به    شنیعجوزه بر   رزنیانداخت. اگر آن پ

و به عنوان غذا به او   کرد یاو را تکه تکه م  کویلدیکرده بود، ا

 .دادیم

بلند به سمت باال آمد.    ییبا صدا  اه یاز نور س   یپوشش  ناگهان

پر عقب  به  ا  دندیهمه  آنهوست  خودش   کویلدیو  پشت  را 

ا را    ی. سعدیدینم   ی زی چ  چ یه  کو یلدیفرستاد.  آنهوست  کرد 

 ” !بذار رد شم آنهوست“را گرفت.  شیکنار بزند اما او جلو

 ” .نه“

 [21:35 10.06.21] ,دولونیا
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بود.    دهی برف دراز کش  ی رو  نیبدون حرکت و خون   شنیبر  بدن

د خاکستر  گری صورتش  رنگ  رنگ    نی دلف  هیشب  ِیبه  ته  با 

 اهیخطوط س   دینبود بلکه به رنگ خاکستر سف   یآب  و  یصورت

دستش    یبود که از گردن تا پوست سرش ادامه داشتند. وقت

آنهوست به عقب   ی را به سمت او دراز کرد، توسط دست قو

 .شد  دهیکش

موجود  اهیس  نور زدن خود    ی که حاال  نبض  به  بود  جداگانه 

به همان رنگش  و  به روشن شدن کرد  بعد شروع  داد    ادامه 

و در    رهیت  یبعد به آب  یلیبه ن  اه یکرد: از س  رییقبل تغ  ب یترت

  ه یجامد شدند، زاو  شی هادرآمد. کناره   ی به رنگ الجورد  تینها

 .آمد   رونیآن ب لهیاز پ  یگرفتند و پروانه ترسناک

را از دست داد و    اشی نی درخشش کم شده و حالت فرازم  آن

حالت جسم  ی ابر  یاز  تبد  یبه  جسم  لیجامد  که    یشد... 

موها  هیال  نیچند و  داشت  تن  به  مشک  ی زره   کیو    یبلند 
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آب رنگ  به  که  انگار    دی درخشیم  ی عیطب  ر یغ  یچشم داشت 

خمره شراب آتش اژدها انداخته و آن را    کیدر    یمشعل  یکس

 .بود کردهور شعله

 ” .پادشاه شبح“و وحشت بود:  یپر از شگفت سی گار ی صدا

وق  یکم  الساد و  رفت  رو  ی تجلو  پادشاه  درخشان  او   ی نگاه 

 ” د؟ینیبیم یچ  جنابی عال“خشکش زد.  شیافتاد، سر جا

در    ی ایگرما و زندگ  چ یکه ه  ی تو خال  ییبا صدا  شن یبر  شبح

 ” .های ارواح نسل اندر نسل کا“آن نبود، گفت: 

شکمش مقاومت کرد.   اتیدر مقابل باال آوردن محتو  کویلدیا

بر  ی زیهرچ   دولونیآ  نیا آن  بود،  او   یشن یکه  که  نبود 

 .شناختیم

رو  دولونیآ بدون حرکت  بدن  آن  و   شیپاها  ی کنار  نشست 

 .دستش را به سمت آن دراز کرد

 [21:35 10.06.21] ,دولونیا
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بکش!“:  دیکش  ادیفر  کویلدیا رو  آغوش    ”دستت  در  دوباره 

 .آنهوست تقال کرد و شکست خورد

ا  دولونیآ رو  کویلدیمکث کرد.  او که  نگاه سرد  افتاد،   شی از 

 ” .ندارم یبیآس  چی. قصد ه زمی آروم باش همسر عز“. دی لرز

 رونیاو ب  ی هالب  نیکه از ب  یچنان عطوفت   دنیاز شن   کویلدیا

 گر ید  کباریو باال آوردن داشت. آن شبح    ی شاد  نیب  یآمد، حس

گذاشت و    جانیبدن ب  ی دستش را دراز کرد و کف آن را رو

و نبض زد.    دیدرخش   ی شتریب  ی را پوشاند. نور آب  نیزخم خون

و تنها    بود رفته    نیآن زخم از ب   د،یدستش را عقب کش   یوقت

  ی بود که زره و برف اطرافش را رنگ   ینشانه وجود آن لکه خون

خاکسترکردیم هنوز  پوستش  س  ی .  خطوط  آن  اما   اه یبود 

داد و   رونیب  یآن بدن بازدم   یرفته بودند. وقت  نیزشت از ب

 .دیبا دهان باز نفس کش  کویلدیکرد، ا دنیشروع به نفس کش
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 ی الحظه  ی . بدن مرزبان براستادیمقابل سرووک ا شنیبر روح

 ی. وقتشدیحمله آماده م  کی  ی منقبض شد انگار داشت برا

گرفت و گفت:   شنیرا به سمت بر  ریشمش  فتاد،ین  یاتفاق  چیه

 ” .رتونیشمش جناب،ی عال“

کمرش گذاشت بعد   ی آن را گرفت و درون غالف رو  شنیبر

 یکه چه اتفاق  دیدونیحاال م“کرد و گفت:    گریرو به چهار نفر د 

م مافتهیبراتون  ه  دیبر  دیتونی.  شما    ی زیچ  چیو  رو جلو 

 ” .کنهی شما رو قضاوت نم یچکسی . هرهیگینم

  شن یسرووک از کنار بر  نکه یتکان نخورد تا ا  شی از جا  چکس یه

و ش را   ی ریمشیگذشت  بود  آورده  تور  به  که همراه خودش 

ت بق  شن یبر  ری مثل شمش   اشغه یبرداشت.  آب  ه،یو  رنگ   ی به 

نقره   ی هاو رگه   دی درخشیم رعد و برق در    هیشب  ی اکوچک 

 شنی. بررفتندیطول آن حرکت کرده و به سمت نوک آن م

اما سرووک آن را به سمت  ردی را دراز کرد تا آن را بگ تشدس

 .گرفت و سرش را تکان داد ی گرید
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شد که به او اخم کرده بود، بعد   کیبه آنهوست نزد  سرووک

 ی امهیکرد و با لبخند نصفه و ن  شکشیرا به او پ  رشیشمش

- شا  ی کار رو بکن  نیا  ی خوایکه م  یدونی . مریانتقام بگ “  گفت:

 ”.آنهوست

به عقب   یانداخت و قدم  نیزم  ی آب دهانش را رو  آنهوست

 ” .یدونینم یچی تو ه “برداشت. 

اگه “را پس نگرفت.    شنهادشیرفت اما پ   نیسرووک از ب  لبخند

 ” .باعث افتخار منه یکار رو بکن نیتو ا

 [01:02 13.06.21] ,دولونیا

 216پ#

درخشان او   یچشم آب  کینگاه کرد که با    شنیبه بر  آنهوست

شکنجه   دنیاز شن  کویلدیو ا  ”خوب.  اریبس“.  کردی را تماشا م

صدا  نانهیخشمگ ناله   ی درون  دست   ی ااو  با  آنهوست  کرد. 

 ی را رورا گرفت و نوک آن    ریدستکش پوشش دسته شمش 
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لب  گذاشت.  سرووک  عقب    شیهادندان  ی رو  شیهاشکم 

ن و  نما  شیهادندان   زیت  وکرفتند  به  با   شیرا  گذاشتند. 

حرارت داشت که آن را ذوب کند    یکه به اندازه کاف  یچشمان

  ت ی من رو به خاطر مهربان  ی خوایم“شد و گفت:    رهی به او خ

 ”انسان؟ ی خوایم ی. از من چیکن هیخوب کردنم تنب ی برا

گرفت   شی هاانگشت  هیشست و بق  ن یرا ب  ر یشمش  غه یت  سرووک 

اش  زره   نیب  یمحافظت نشده که شکاف  ی انقطه  ی و آن را رو

شد و گفت:   رهیبه چشمان او خ   ف یضع  ی بود گذاشت. با لبخند

را به داخل فشار    ریشمش  یبه آرام  ”آنهوست.-شا  زی همه چ“

اش رد شد و گفت: زره   انی از م  یکه نوک آن کم  ی داد تا وقت

 ” .اسنقطه نیتر ف یضع نجا یا“

 کنمی شک دارم اگرچه فکر نم“گفت:    یبا اوقات تلخ  آنهوست

 ”.یپادشاه شبح بش هیآلتت کمک کنه که  ایسر  دنیبر

ممکن بود    کویلد یا  بود،ی کمتر وحشتناک م  شنامهینما  نیا  اگر

 .به آن حرف بخندد
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م  انهیموذ  لبخند نشان  داشت جواب  دادیسرووک    یکه قصد 

کار را هم    نیبدهد که باعث ساکت شدن آنهوست شود و هم

شد زن    یخواه  ک یبرگردم، تو تختم رو با من شر  یوقت“کرد.  

خ و  م  یلیجنگجو  قطع   یشیخوشحال  رو  من  آلت  که 

 ” .ی نکرد

او و   ی هاچه یرا درون زره، بدن و ماه  ریو شمش  دیغر  آنهوست

چه بودند، فرو کرد.    دانستندیم  انیکه فقط خدا  ییهاارگان 

و ناخودآگاه به سمت  زهیغر  ی و از رو  دیکش ی ادیسرووک فر

 رونیرا ب  ریداد و شمش  یزد. آنهوست جاخال  یمهاجمش مشت 

انداخت و سرووک    نیزم   ی رو  د،یدرخش یو آن را که م  دیکش

 .را در آغوش گرفت

سرووک خم شدند و در آغوش او افتاد. اگر آنهوست   ی زانوها

را    شانی انسان بود ممکن بود سرووک با آن بدن بزرگش هردو

او    ینیسنگ  ریوجود آنهوست ز  نیاما با ا  ندازدی ب  نیزم  ی رو

 .خم شدند شی تلو تلو خورده و پاها
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کرد.   یاش را رنگو چانه   ختیر  رونیاز دهان سرووک ب  خون

بهم  “خس نفسش گفت:  گ زد و با خس دستان آنهوست را چن

 ”.ستمیکمک کن با

 [01:02 13.06.21] ,دولونیا

 217پ#

او    ی هااو را صاف نگه داشت و خون سرووک به لباس   آنهوست

مگ  کرد.  آنهوست   دوینفوذ  اما  کند  کمک  تا  آمد  جلو 

 ” .عقب بمون“را به هم زد و گفت:  ش یهادندان

  ینی باال گرفت و عقب نش  میدستانش را به نشانه تسل  دویمگ

آنهوست و سرووک تقال کنان به سمت جا که بدن   ییکرد. 

رفتند. مردمک    د،یکشیو نفس م  دهیدراز کش  شنیبر  نیخون

بعد در آغوش آنهوست   چشمان سرووک به سمت باال رفت و 

 .افتاد
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او   جانیبدن ب  یو به آرام   ستادی ا  ش یاما سر جا  د یغر  آنهوست

بر دارش  گذاشت. دست چنگال   ن یزم   ی رو  شنیرا کنار بدن 

  نکه یصورت او به لرزش درآمد اما لمسش نکرد. قبل از ا  ی رو

ا“زمزمه کرد:    ستد،یبا به خاطر  نم  نیهرگز    ”.بخشمتیکار 

او را   ریشبار الساد مجبور نشد هشدار دهد. آنهوست شم  نیا

 .برداشت و کنار صاحبش گذاشت و منتظر ماند

 ی زیکه در کنارش بود، خونر  شن یسرووک مانند بدن بر  بدن

شد.    ختهیتور ر  ییجادو  نیزم  ی کرد و تمام خون بدنش رو

  انیصورت و گردنش نما  ی تار عنکبوت مانند رو  اهیخطوط س

او   گرفت،ی بالش آن نور که روحش را از بدنش مشدند و به دن

 .دیرا بلع

را برداشت و به   رشیسرووک شمش  دولونیتمام شد، آ  یوقت

مانند    ایدر  یکرد. چشمانش از رنگ آب  یکوتاه  م یآنهوست تعظ

دستش    شنیدرآمده بودند. بر  ین یدرخشان فرازم  یبه رنگ آب

 .او گذاشت و آن زخم کشنده را شفا داد  یبدن جسمان  ی را رو
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 [01:02 13.06.21] ,دولونیا

 218پ#

که منتظر سرنوشت   ی به سمت سه مرد  افتهی  ر ییپادشاه تغ  دو

 گر ی را برگرداند و د  شیرو کویلدیشان بودند برگشتند. امخوف

خشونت  خواستینم بب  یچنان  ناله ندی را  و    ی ها.  دردناک 

را    اشنده یآ  ی هابودند تا کابوس سال   یخاموش کاف  ی ادهایفر

 ی ادها یفر  ی دهانش را گرفت تا جلو  ی بسازند. با دستش جلو

 .ردیوحشت خودش را بگ  ی از رو

تغ  یوقت پادشاهان  همه  و  شد  تمام  بدن   افتند،ی  رییمراسم 

حت  حسیب  کویلدیا بود.  آ  یوقت  یشده  نوک   دولونیهر 

خود و اسبش    ی شامل خون و مو  ی هارا در کاسه   رش یشمش

ها بخار کردند کاسه  اتیتکان نخورد. محتو  شی فرو برد، از جا

بو مو  ی و  پ  ی بد  شد.  بلند  مانند   ییهاچک ی سوخته  روح 

با نور نبض دار رو  دهیچرخ   رهایشمش  ی و گرد هم آمدند و 

ه بدن هر  بودند ک  ی شدند. آنها گرد هم آمدند و مانند نور  یکی
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شدند تا   تراه یپادشاه را فرا گرفته بود، بعد جامد، بزرگ و س

و در حال خر   ستادندیا  هم  کنار  -ووهانا–که پنج اسب    یوقت

 ِی هااسب   مان. آنها که روح هدندیسم کوب  نیخر کردن به زم

 دیکه به رنگ سف  یاز جنس گوشت و خون بودند، با چشمان

پلک    سوختندیم ارباباننداشت  ی مردمک  ایو  به  نگاه ند،  شان 

 .کردند

 ” تموم شد؟“:  دیپرس کویلدیا

برا“ گفت:    الساد اما  نه  نمادامه  ی هنوز   نجا یا  میتونیاش 

ووهانا مثل شما  “ بعد به پادشاهان اشاره کرد و گفت:    ”.میبمون

نم  ایخسته   گرسنه  و  خونر  شنیتشنه  . کنن ینم  ی زیو 

اونها فقط وس مدل   هیحمل و نقل هستن،    له یبرخالف شما 

اسب  از  روح  بدون  و  وقتمشابه  اون  گهید  یهاتون.    از ین  هابه 

 ”.شنی م دیناپد د،ینداشته باش

 [01:02 13.06.21] ,دولونیا
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 219پ#

را   نیراس اآند  دولونِ یآ  ”فته؟یهامون مبدن  ی برا   یاتفاق  چه“

و در    دهیاشاره کرد که آن پنج بدن دراز کش   ییگفت و به جا

 ی حال هم زنده بودند و هم نبودند. آنها بدون روح و آگاه  نیع

 ییهانبودند به جز عروسک   ی ز یبودند. چ  یهرگونه احساس  ای

م نفس  قلب   دندیکشی که  مو  ا دیتپیشان  به   کویلدی.  دست 

را به   ش یهاکردن دندان  هیگر  ی برا  لیشد و در مقابل م  نهیس

 .هم فشار داد

که   ییتور و جادو  ی . جادوموننی م  نجایاونها ا“گفت:    شنیبر

م کنترل  م  کنمی من  محافظت  اونها  وقت  کنهی از  که    یتا 

 ” .میو دوباره درون اونها فرو بر میبرگرد

که   دیشد  یشروع به اعتراض کرد، اعتراض  سیاز افراد گار   یکی

کوئرس همراه  م  اشیفقط  تکان    شدیمتوجه  و  اخم  از  پر  و 

 .دست بود
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ما رو   ی هابدن  توننیاونها نم  گهیاون م“ترجمه کرد:    سیگار

 ” .ها بشه ها و گرگ رها کنن تا خوراک کالغ   نجایا

اشاره کرد و جواب داد:   شنیبه بر  ”.رنیمیاونها م“گفت:    الساد 

و به   یعصبان  یهد خوند. مردگان کاسکم مردگان رو فرا خوا“

خواهند    لیدنبال انتقام. اونها به سرعت افراد تو رو به گاال تبد

  د یبا  میپادشاه لمس نشد  ریکه توسط شمش  ییکرد. تمام ماها

 ” .میمکان رو ترک کن  نیاالن ا نیهم

. هوا گرگ میکرد  رید  یحق با اونه. به اندازه کاف“گفت:    شنیبر

 ” .مردگان وقت برگشت از مرگه  ی و برا شهیو م

انگار    د یرسیدور از دسترس به نظر م  یلیخ  کویلدیا  ی برا  او

 ده یعاشق او شود، در آن بدنِ دراز کش   شدیکه باعث م  ی زیچ

داشت    یحس را تا زمان  نیمانده بود. ا  یباق  یک یدر همان نزد

ببرد. اول به آنهوست   نیرا از ب  شان نیفاصله ب  شنیکه شبح بر

 ن یارزشمندتر  کهاز جونت محافظت کن  “رد و گفت:  نگاه ک 

 ” .منه ی برا زیچ
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داد:    آنهوست تلف    نیهم “قول  رو  وقت  رو خواهم کرد.  کار 

 ” .داره  ازیبه تو ن سیهراد-نکن. باست

 [01:02 13.06.21] ,دولونیا

 220پ#

بود   کی را دراز کرد تا او که آنقدر نزد  نش یدست خون  کویلدیا

 شنیرا لمس کند. بر  دی درخشی م  ینوران  یو به صورت شبح

شد.    یقدم ا“دور  براکویلدینه  االن  ما  ممنوعه  زنده  ی .  ها 

دوباره به او   یچشمش را بست. وقت  ی الحظه   ی برا  ”.میهست

و   لبهمسرم، ق“نگاه کرد، درخشش چشمش کمتر شده بود. 

 ” .سپارمیستان توانمند تو مکشورم رو به د 

کرد    میرا صاف کرد. تعظ  شیو گلو  دیکش  ینفس لرزان  کویلدیا

تا زمان بازگشتت از هر دو مثل گنج    زمیشوهر عز“و گفت:  

 ”.کنمی محافظت م
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عجوزه “زمزمه کرد:    دیشنیآرام که فقط او م  ییبا صدا  شنیبر

تو رو لمس    نی آخر  ی برا  تونستمیکاش م  کنمی . آرزو مبایز

 ” .کنم

از دستان رعد و برق    یکیچنان او را لرزاند که انگار با    حرفش

حرف رو   نیا“دارش او را لمس کرده بود. به او التماس کرد:  

 گه ید  ادیز  ی . و بارهاگهیبار د  کیبار، فقط بگو    ن ینزن. نگو آخر

 ” .یبرگشت نکهیبعد از ا

را گرفت:    آنهوست او  از    شتریب  میتونی نم  حضرتیاعل“دست 

 ”.می بر می. مجبورمی بمون نجایا نیا

اسب  یرغبت  یب  ی هایکوئرس  به بودند که  داشته  نگه  را  ها 

شان و باعث سقوط  توانستندیکه م   یو با تمام سرعت  وستندیپ

 ی به راه افتادند. وقت  نییتور به سمت پا  ی ریاز سراز  شد،ینم

داد.    ی آنهوست به زبان مشترک دستورات  دند،یبه دامنه کوه رس 

نکن“ نمدی معطل  مرد   یوقت  میخوای.  احضار   گاندارن  رو 
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ندارم    ی اعالقه  چی. همیباش  شونک ی انقدر هم نزد  یحت  کننیم

 ” .وندمیکه االن به صف اونها بپ

رفته و بعد متوقف   یکوتاه  ی ر ی ها شده و مسسوار اسب   آنها

  ی و روحان   دیه، به رنگ سفنور ماهِ طلوع کرد  ریشدند. تور ز

از قله آن رها و به صورت   یمی. نور درخشان و عظدی درخشیم

  ک ی   انیرا در م  یسنگ   یدر اطراف پخش شد انگار کس  یامواج

آمد   نییپا  تور  ی هامرداب بدون حرکت انداخته بود. از کناره 

 .درخشان پوشاند  یو تا دامنه کوه را به رنگ آب

که مانند    دیچی پ   یکیدشت در حال تار  نیدر ب  شنیبر  ی صدا

صحبت    یبود و با زبان  ق یعم  ی انوحه آرام و به اندازه دخمه   کی

شوند و   خیس  کویلدیپشت گردن ا  ی کرد که باعث شد موها

توانست اسبش را کنترل   یبکشند. وقت  ههیها از وحشت شاسب

که   دونمیمگفت؟    یاون چ“:  د یکند، به الساد نگاه کرد و پرس

 ” .یزبانش رو بفهم یتونیم
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گفت:   ی رو   رزنیپ  نگاه او  بود.  شده  خشک  درخشان  تورِ 

و   د یزیبرخ   د،یکه خواب بوده و سرگردان   یکسان  ی . ادیزی برخ“

 ” .دیجنگ آماده شو ی و برا  دییای. بدییایب

اسب   د،یچ یبار دوم در هوا پ  ی برا   شنیفرمان بر  ی صدا  یوقت

. دیزی برخ“او به هوا بلند شد. الساد ترجمه کرد:    ریدر ز  کویلدیا

 ” .د یزیبرخ

 .مردگان اطاعت کردند و

 15فصل  انیپا

 [01:18 16.06.21] ,دولونیا

 221پ#

 شانزدهم  فصل

آنهوست   کو،یلدیخارج شد تا ا  ره یبلند از دا  ییها با قدم   شنیبر

. آنها رفتندیم  نیی تور پا  یبیرا تماشا کند که از سراش  هیو بق

با    دهی رنگ پر  ییهاشبح   هیشب  اشافته ی  رییتغ  دید  دانیدر م
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به عقب    کویلدی بودند. ا  یو سبز آب  اه یس  ،ی خاکستر  ی هاهیسا

کار را نکند. اگر سرش   نیبود که ا  دواریام  شنینگاه نکرد. بر

خودش   ی بتواند جلو  کردیفکر نم  گرداند،یرا به سمت او برم

  ن ی. چنردینرفته و او را در آغوش نگ  نییتا از تور پا  ردیرا بگ

. او حاال شبح بود و  شدی منجر به مرگ او م  ی کار بدون فکر

شده از روح    دهی دزد  ی آغشته به خون، جادو  ی ر یتوسط شمش

و   جادوجسم    ازمردگان  در  و  شده   ی نکرومنس   ی ساخته 

 .کشتیآنها را م  دیها باشده بود. برا لمس کردن زنده  دهیپوش

بق  انیم  به و  شبح  هیحلقه  آن   یپادشاهان  با  که  برگشت 

. ووهانا پشت سرش  کردندیدرخشان به او نگاه م  یچشمان آب

 ایترس از مردگان    ریتحت تاث   ی اهیسا  ی هاجمع شدند. اسب

اربابان   گرفتند یقرار نم  نیاطیش  دان یشان را به مو قرار بود 

 .جنگ ببرند

دستش را باال    شنیبر  یاما وقت  ”...شنیبر“شروع کرد:    سرووک

  .گرفت، ساکت شد
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بدن  به پنج  رو  یسمت  پهلو  به  پهلو  دراز کش  ی که   ده یبرف 

 شانیهابودند. زخم   یخال  ییهابودند، رفت. آنها اکنون پوسته 

و خون را    دیتپیشان مقلب  دند،یکشینفس مخوب شده بود،  

بدن درم  شان یهادر  گردش  د   آوردیبه  اندازه    گریاما  به 

م  ی ایپوشال  ی هاعروسک  در  آنها   نیتمر  دانیکه  با  ساگارا 

 .نداشتند ی اریهم، هش  دیجنگیم

 [01:18 16.06.21] ,دولونیا

 222پ#

کرده بود و آنها به   م یمراسم، هر مرد را به سه بخش تقس  آن

 ی هزاران کا  ی زنده بودند. جادو  دولونی و آ  ریعنوان بدن، شمش

گودال  همراه  خال  یبه  بر  ی تو  شبح  ه  شن یدر   وقتچ یبود. 

 .از االن نبود تر ی خال ن یقدرتمندتر و همچن
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گردنش شل   یکی اش را در نزدبدن خودش خم شد و زره  کنار

چ م  ی زیکرد.  پ   خواستیکه  آنجا  در  زنج   دایرا   ی ریکرد: 

 .بود زانی از آن آو ی که جواهر ی انقره

به او داده بود.   ی اه یآن جواهر خاطره را به عنوان هد  کویلدیا

که نور    ییاز جنس کوارتز زرد که در کنار کوزه جادو  یسنگ

مرده مورتم خواه  ارزشمندترر  داشت،  را   ش یهایی دارا  نیاش 

طلسم و  کرده  جمع  سنگ  دور  را  دستش  را    یبودند.  کهن 

کمرنگ پودر  صورت  به  جواهر  آن    یخواند.  از  که  درآمد 

 .او معلق ماند ی بلند شد و جلو ییهاجرقه 

 ”.نور مورتم هی“شگفت زده گفت:   یبا لحن دویمگ

آن   ی سرش را به نشانه مخالفت تکان داد و نگاهش رو  شنیبر

 ” اس.که هنوز زنده   ه یخاطره از زن  کینه. فقط  “ماند.    ینور باق

مرد، آن را   شنی آن را به او داده بود تا اگر قبل از بر  کویلدیا

عنوان   به  باشد.  داشته  مورتم   کیهمراهش  نور    ی انسان، 

کرده بود تا    تفادهاس  یطلسم  ،ی جواهرساز کا  کی نداشت اما  
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ا  کی بگذارد.  سنگ  آن  درون  را  او  از  مدت    کویلدیخاطره 

اش، آن را  او پس از اسارت و شکنجه   ی بعد از بهبود  یکوتاه

 .به او داده بود

 [01:18 16.06.21] ,دولونیا

 223پ#

  ه ای جرقه مانند را در دستش گرفت که قبل از س  انیجر  آن

در کف دستش حل شد. چشمانش را   یشدن با شعله کوچک

که وارد    یبود. وقت  شانی خاطره از او در روز عروس  کیبست.  

ا  یاتاق که  گور  کویلدیشد  ملکه  گروه  ی همراه  از   یو 

ا بر  ستادهیخدمتکاران  از پشت چشمان   شنیبود.  را  خودش 

اندام  دید  کویلدیا فقط  خورش  ی که  نور  مقابل  در   د یبلند 

بود.   دستان   گانهی ب  ی کا  کیبعدازظهر  و   ی خاکستر  یبا 

پر از    ییبا صدا  کویلدیدار. بعد، او صحبت کرده بود و اچنگال 

 ” .ییاوه تو“لذت که باعث بند آمدن نفس او شده بود، گفت: 



Page 514 of 613 

 

و    دیبود و تمام ام   یخاطره اگرچه کوتاه اما دوست داشتن  آن

که به خاطر ازدواج    ی دیرا به همراه داشت. ام  کویلدیا  یشگفت

قرار بود با او ازدواج   نکهیبه خاطر ا  یمهربان بود. شگفت  ی با فرد

دعا و هم   کیو اسم او هم    ”.کوی لدیا“ زمزمه کرد:    شن یکند. بر

و آن خاطره، در مقابل خاطرات   کویلدینوحه بود. به لطف ا  کی

 شدند،ی م  جادی ا  هند یکه مطمئنا در آ  ییترسناک گذشته و آنها

 .داشت  ی سنگر

ارواح   ی که روز  ی شد و اجساد  بلند را بررسخانه  بود    ی شان 

ساکت پشت سرش برگشت و    ی هادولونیکرد بعد به سمت آ

  ی ارتش ما برسه، عصبان  ی. وقتدیخودتون رو آماده کن“گفت:  

 ” .خواهند بود

برا   یکلمات از نورها  ی که  مورتم   ی احضار مردگان گفته بود، 

دوره   دهیکش  رونیب  ییهای کا در  که  بود   ی زندگ  ی اشده 

دور افتاده بود    ی اره ی ساده در جز  یکه املک، آلونک  کردندیم

نکرومنسر استفاده    ِیکا  کیبار توسط    نیاول  ی و آن کلمات برا 
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 ی برا   سیاز عطش سکم  یشده بودند که ترس از مردنش حت

بود. آنها زبان او را سوزانده بودند    شتریها قبل بر قرنقدرت د 

ا ستون  نیو  توسط  را  کرده    یسنگ  ی هاحلقه  پر  درخشان 

 .بودند

او مانند روزِ درخشان بود   ی پاها  ری از برف در ز  دهیپوش  نیزم

. گرفتی که کل تور را فرا م  شدی حس م  یو از مرکز حلقه تپش

م  کیتار باد  و  بود  از  دی وزی شده  باد  سرعت  به   مینس  کی. 

  دی چی دور تور پ  ترع یو سر  ترعیشد و سر   لیتبد  دیشد  یطوفان

ا پ  به شکل گرفت. آن گردباد    ی گردباد   نکه یتا  به   د،یچی هم 

ها بودند را  که بر فراز ستون  ییهاسمت آسمان رفت تا ستاره 

 .بپوشاند

 [01:18 16.06.21] ,دولونیا

 224پ#
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س  انیجر  آن دود  به  چرخش،  حال  و    لیتبد  ی اهی در  شد 

ج   ی هاصورت  و  کرده  زمزمه  که  داد  شکل  را  مانند   غیروح 

 ی . ناگهان آن صداها دندیخندیو م   زدندیم  ادی فر  دند؛یکشیم

فرو نشست و   دی ناهنجار و کر کننده متوقف شد، طوفان شد

 .شد انینما گری د  کباریآسمان 

به نظر  “آن سکوت بلند شد:    انیدر م   کبارهیسرووک به    ی صدا

 ” .میمهمون دار رسهیم

 ی هاو اسب  هادولونی. آدیچرخ  یبه آرام شنیبا او بود. بر  حق

رنگ احاطه شده   اه یس   ی آنها از همه طرف توسط دود  ی ووهانا

ه و ب  گرفتند یبودند. اشکال شبح مانند در اعماق آن شکل م

 .شدندیم دیهمان سرعت ناپد

آمد تا    شنیجدا شد و به سمت بر  یاز دود از بدنه اصل  یستون

آن را لمس کند. آن    توانستیشد که م   کیکه آنقدر نزد  یوقت

تر به خود  مشخص  ی شبح که بدون شکل و صورت بود، ظاهر
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در لباس  دهیمرد انسان پوش کیبه  شنیکه بر  یگرفت تا وقت

 .کردیکشاورز نگاه م کی

 ” ؟یو بند گذاشت  دی و در ق  ی چرا ما رو احضار کرد  نکرومنسر،“

- باست  ایکه مرد به زبان مشترک    دیبگو  توانستی نم  شنیبر

د  ای  ی کا زبان  م  ی گریهر  زبان  کردیصحبت  لحظه  آن  در   .

جواب، سوال خودش   ی بود. به جا  یو جهان  یمردگان، همگان 

 ”گاال بودن؟ یقربان یشما چه کسان نیدر ب “: دیرا پرس

از خشم بدون کالم از سمت   یمتورم شد. موج  ک،یبخار تار  آن

از دود از    ی شتریب  ی هابه طرف او آمد. ستون  قراریمردگان ب

و تعداد    ی آنها کا  شتر یجدا شده و شکل گرفتند. ب یتوده اصل

-یکه به اندازه چشمان او آب  یانسان بودند و با چشمان  یکم

بر  ی اهنقر کرد که هنوز    فکر برگشتند.    شنیبودند، به سمت 

 ی کیتار  ان یاز جمله پدر و مادرش در م  های از کا  ی ادیتعداد ز

 .بودند
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 [01:18 16.06.21] ,دولونیا

 225پ#

 یی های تمام کا  بای تقر“سرش را کج کرد:    ی کا  رمرد ی پ  کی  ابتدا

 ی افراد   م یکرد  یتو هستن به خاطر گاال مردن. ما سع   ی که جلو

تا از آبسو    میاونها زمان بخر  ی و برا  میرو نجات بد  میتونیکه م

 ” .رد بشن

قلب  دولونشیآ  اگر دنده   یضربان  مقابل  االن    ش ی هاداشت، 

تو ژنرال “ به آن بازگشته از مرگ نگاه کرد.    شنی. بردیکوبیم

 ”؟ی هاساراث هست

 ” .بله“

خبر شجاعت و “او زانو زده و سرش را خم کرد.    ی جلو  شنیبر

رس  ی فداکار بهمون  برا  د یشما    ف یتعر  نده یآ  ی ها نسل   ی و 

رودخانه    ی که جلو  ییاونها“و ادامه داد:    ستادی ا  ”خواهد شد.

 ”.دیایجلو ب د،یداد  لیصف تشک
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. ستندیاو با  ی جدا شدند تا جلو  یاز بدنه اصل  ی شتر یب  ی هاهیسا

  ن،یآه تاراو“.  دی کش  یاز آنها را شناخت، آه  یکی  شنیبر  یوقت

ا  دواریام رو  ”.نمتینب   نجای بودم    ی ن یسنگ   شیهاشانه   ی غم 

نور مورتم پسر او را به خانه آورده   ش،ی سال پ  کی کرد. کمتر از  

از فهم   گران ینجات د  ی را برا  دشخو  نیتاراو  نکهیا  دنی بود. 

بود که    نیا  بتیمص  نیفدا کرده بود، تعجب نکرد. تنها نعمت ا

 توانست ینم  یمرده بود و آن طلسم باستان  شیها پ پسر او مدت 

با    نکهیدهد. از ا  وندیپ  شنیکرده و روحش را به بر  دار ی او را ب

ا او  بود.    نیروح  بود هم شرمسار  کرده  را  که  “کار  مشخصه 

 ” .به ارث برده یرو از چه کس تششجاع یتالم

تاراو  ی صدا مانند  افتخار “نداشت.    یتیعصبان  چی ه  نیروح 

 ”.که مثل پسرم به شما خدمت کنم قربان کنمیم

 [01:18 16.06.21] ,دولونیا

 226پ#
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چرا  “سوال آن انسان از مرگ بازگشته را تکرار کرد.    ثهاسارا 

 ” ؟ی ما رو به خودت وصل کرد

 ا یاز گاال در دن  ی با گاال بجنگن. گروه بزرگ  توننینم  هازنده “

ها انسان   ی کرده و کشورها  رانی رو و  سی هراد-رها شده، باست

نوعان شما رو احضار کردم  . شما و تمام همکنهی م  دیرو تهد

 یی و اونها رو به جا  میکه گاال رو شکست بد  دیک کنتا به ما کم

 ” .میکه ازش اومدن برگردون 

ما “.  دیتپ  یانسان از مرگ برگشته محو شد و با آشفتگ  شبح

 ” .میبه تو ندار  ی ای وفادار  چی. ما همیکنی رو دنبال نم  ی کا  کی

بر  آندراس  ی . ما کادیپس ما رو دنبال کن“:  وستیپ  شنی به 

  ت یحمله گاال خواهد مرد. اونها اهم  ر یما ز  ی ای. تمام دنمیستین

کس   دنینم چ  ا ی  ی کا  یچه  اونها  نظر  در  ما  به    ی زی انسانه. 

فرزندان شما زنده    د یتا شا  دی. به ما کمک کن میستیگوشت ن

 ”.اجدادشون رجز بخونن ی هابمونن تا در مورد رشادت 



Page 521 of 613 

 

عم  ییصدا و  ب  قیآرام  ستون  ن یدر  نحلقه  شد.  بلند  گاه  ها 

 ی های بیرا پر کرده و از سراش  رهیکه دا  یمردگان  ی از رو  شنیبر

پا زنده   رفتند،ی م  نییتور  از  مراقبت   فه یوظ   گریها دگذشت. 

آورده شدن و سروده شدن شعر    ادیبه    یکیآنها نبود اما به ن

 .بردینم نیرا از ب  ییآرزو نیمرگ، چن  یدر مورد آنها... حت

داد:    هاساراث خاتمه  بحث  کا  شنیبر“به  تو    های کاسکم،  از 

 ” .خواهند کرد ی رویپ

 ” .نطوری ما هم هم“گفتند:    کصدایانسان    ی هامرگ بازگشته  از

کنندگ  آرامش مست  و  قدرت  همان   ها،ی کا  ی جادو  یبا 

 ” .میکنیپس حرکت م“وجودش را پر کرد. 

بدن   به کنار   شنیاو باز کردند و بر  ی راه را در جلو  مردگان،

که قرار بود کمکش کنند،   ی خودش و بدن چهار مرد  دهیخواب

  ن یب  ی و ناباور  صال یبود که با است  دهیرا د  کوی لدیرفت. نگاه ا

  دولونش یآ  ی رو  ی زاریب  یو با کم  دیچرخ یاو م  دولونیبدن و آ
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از    شتریاو ب  دولونیآ  نا،ووها  ی هامانده بود. برخالف اسب   یباق

و بدون   ی بود. او محکم و قو  یالیو صورت خ  ی ساز   هیشب  کی

 ی زاریسوسو زدن ب  لیدل  ن،یبود و ا  اشی نیبدن زم  ی هاضعف

 .شده بود یعی رطبی در ظاهر او بود. او فقط متفاوت نبود. او غ

 [01:18 16.06.21] ,دولونیا

 227پ#

فکش    ی که رو  یاهیس  ش یهمانطور که به بدن و ته ر  سرووک 

و گفت:   د یاش دست کشبه چانه   کرد،یانداخته بود نگاه م  هیسا

 ” .کردم یرو اصالح م هامش ی قبل از راه افتادن، ر دیبا“

  دو یراهب از پشت سرش بلند شد. مگ   یخنده تو خال  ی صدا

و دنبال اظهار عشق تو    ادیباال ب  نیا  یشک دارم کس“گفت:  

 ت ی مردگان منتظر هدا  تیجمع  نیبرا از    شیبعد ووهانا  ”باشه.

بر از  در حال جنگ    ی وقت“:  دیپرس  شنیکرد و سوارش شد. 

 ”شه؟ی از اونها محافظت م م،یهست
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که   یدر خاطرات  گرید  کباریباشد.    نطوریبود هم  دواریام  شنیبر

 ی هاالساد با او به اشتراک گذاشته بود، جستجو کرد. طلسم

پا  یباستان او    ها ی گالپر  ی جادو  هی بر  بودند.  شده  ساخته 

 ی اره ی دا  جادیرا اجرا کرده بود و هنگام ا  یمحافظت  ی هاطلسم

  ی از هوا  یانیو جر  هتمام آنها را لمس کرد  شان،یهادور بدن 

 .کرده بود جادیدر اطراف آنها ا زدی دار که رعد و برق مموج

  ” .میهست   تیکنم، در امن  ی که بتونم کار  ی ا... ما به اندازه اونها“

گار  سرش سمت  به  تشکر  نشانه  به  که   س یرا  داد  تکان 

را به سمت او آورده و افسارش را به دست او داد.   شی ووهانا

او را تماشا کرد و   د،یشده با آن چشمان سف  ی ساز ه یاسب شب

 .اسب خرخر کرد کیبعد مثل 

بود که سوار اسب شد و خودش    ی کس  نیآن پنج نفر، آخر  نیب

بخار مانند    ی ها اشکال و صورت   از  اهیس  ییای را در مقابل در

 .مرده منتظر فرمان او بودند ی هاو انسان های . کادید

 [01:18 16.06.21] ,دولونیا
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 ” م؟یریبه کدوم سمت م“: دی پرس  سرووک

از گروه   یو شاهدان، بخش  شاهنگانیطبق گفته پ   ”.لیاسکار“

بودند.   دهیجدا شده به شهر رس  شانیبزرگ گاال از بدنه اصل

آنها را در باد   ی بو  توانستیم  اشافته ی  ریی در حالت تغ  شنیبر

چاه فاضالب در    کی بود که از    ی بد  ی حس کند که مانند بو

 .آمدیم یروز داغ تابستان کی

برا   گاال کوتاه   ی احتماال  م  یمدت  حضور    ماندندی آنجا  از  و 

که   ییآنها  ایزنده    ی های کا  ز یانگوسوسه  ی جادو   یناگهان

گ  کینزد بودند،  طولشدندیم  جیشهر  به    دیکشینم  ی.  که 

 .و ارتش او بودند، بگردند شنی جادو که بر دیدنبال منبع جد 

آشنا    ی افتادن. با حمله گاز انبر  ریسمت آبسو گ  کیدر    اونها“

تا  ”د؟ی هست سر  تکان  با  آندراس  و  اما    دییسرووک  کردند 

 ی نوع استراتژ   کی اون  “.  دانستندینم  ی زیچ  دویو مگ  سیگار
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ها و  حمله به دشمن از جلو، کناره  یجنگه و به معن دانیدر م

. با وجود دیکنیعقبه. شما اونها رو محاصره و بعد نابودشون م

  د یقط بامردگان ف  کنه،یعمل م  وارید  کیآبسو که به عنوان  

  م،یانداخت  ر یگاال رو گ  یاز سه سمت اونها رو محاصره کنن. وقت

  ر ی که در مس  ییو با هر گاال  میبری م  سی اونها رو به سمت هراد

م  نی هم   م یکن  دا یپ رو  از شمشمیکنی کار  استفاده    رهاتونی . 

 ” .دیضربه بزن شهی جدا م هیکه از بق ییو به هر گاال نیکن

کرد.    آندراس  کج  را  م“ سرش  رو   شهینم  کردمیفکر  گاال 

 ” .کشت

اونها رو    ر،یضربه با شمش  کیاما    شنی اونها کشته نم  درسته “

  ان یم   ایدن  نیکه دوباره از داخلش به ا  گردونه ی برم  یبه شکاف

وقت ببند  یتا  رو  اون  نگاه   شنیبر  ”.میکه  به تک تک مردان 

را چرخاند و   شی وهاناآنها، و  ی با تکان سرها   ”ن؟یاآماده “ کرد.  

 .سر برد  ی را باال  رشیشمش

 [01:18 16.06.21] ,دولونیا
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 نییتور به سمت پا  یبیو از سراش  ”به دنبال من!“:  دیکش  ادیفر

آماده و    ی سوار پادشاهان شبح در کنار و پشت سرش  کرد. 

  ی انیمانند جر  دن یو زوزه کش  اد یاز مردگان در حال فر  یسپاه

س آب  شباطراف   اهیاز  که  آنها  گرفتند.  فرا  را    ه ی شان 

  ان یدر م  د،ترسناک و روشن شده از نور ماه بودن  ییهای شکارچ

 .کردند ی ها سواردشت

دو روزه    ی سوار  کیو    دندیرس  لیاز طلوع آفتاب به اسکار  قبل

ووهانا بود.  تمام شده   هی شب  شنیبر  ی در عرض چند ساعت 

زنده  ماسب  هم  یول   تاختیاش  پا  نجایشباهت   انیبه 

به   نیو زم   کردیبلکه پرواز م  تاختیموجود نم  نی. ادیرسیم

 .کردیعبور م   شیهاسم ری سرعت از ز

  ی بود. خال   دهیبود که قبال د  ی از شهر   ی اپوسته  ه یشب  لیاسکار

زنده د  ی از کا ا  توانستیبود که م  ی گریو هر موجود    ن ی از 

 .شهر به تاراج رفته فرار کند 
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و کثافت    یدگیپوس  ی بو  رفتند،یکه به سمت آبسو م  همانطور

 ی با آن بو   ب یعج  ییهاغ یج  ی زد. صدا  یلیس  شنیبه صورت بر

 .دیبار گاال را د نیاول ی برا  شنینامطبوع همراه شد و بر

  ی و انگشتان  دهی خم   ی خورنده با کمرها  چیچابک و پ   ییزهایچ

آبسو   گریاو بودند، در سمت د  ی بازو  ی که به درازا  یاستخوان

اسکلت مانندشان را تکان    ی هاو اندام   کردندیم   زیجست و خ

مانند موش و  م  ییهاداده  را  غذا  هم    ی رو  زدندی که حرص 

 .دندیغلتیم

 ...آنان ی هاصورت 

  ک ی نکرومنت  ی که از جادو   ی بود، موجود  دولونیآ  کی  شنیبر

روح او هم از   ی. حت کردی متولد شده بود و مردگان را زنده م

لرز  دنید خود  به  منظره  ادیآن  اگر    ی کارها  جهینت  نی. 

 شان یهاخودشان را شرارت   خواستندی بود که م  ییهای گالپر

آنها را به خاطر    شانشان یکهم  تعجب نبود که  ی پاک کنند، جا

 .کار مجازات کرده بودند نیا
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 [01:56 20.06.21] ,دولونیا

 230پ#

موجودات از مردم   نیکرد. ا  شتریرا ب  دشیتنفر شد  ت،ی عصبان

تغذ تهد  کردندی م  هیاو  چ  ی دیو  هر  که  سر    ی زیبودند  که 

سوزانده   دیناپاک بودند که با  ی ز یراهشان بود را ببلعند. آنها چ 

 .شدی کامال از وجودشان پاک م نی و زم شدندیم

د  یوقت را  به گوشخراش   ی ادهایفر  دند،یپادشاهان  شان 

شان جدا  از گروه   هایبعض  یشد و حت  لیدار تبدتب   ییصداها

. مردگان دندیرودخانه کوب   ینامرئ  واریشده و خودشان را به د

مبارزه طلب به  را  آنها  و  داده  و در همان حال در   دندیپاسخ 

 .دنددرآم  نظاماده یپ ی هاسمت امن آبسو به صورت صف 

به   یکرد و دستورات تیرا به پشت صف هدا شی ووهانا  شنیبر

سرووک    کهیبا آندراس همراه شد درحال  دو یپادشاهان داد. مگ

مردگان عبور کرد   انی از م  شنی کرد. بر  ی سوار  سی همراه گار
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از او اجتناب   ی رو ی ها که ابتدا از پتا به هاساراث و رهبر انسان 

او در مورد جدا    تورات. هر دو در مقابل دسونددیکرده بود، بپ

ارتش به دو گروه کامال   ی کردند و به زود  میشدن از هم تعظ

تبد  ز یمتما هم  تبع  یک یشد.    لیاز  و  راهب  با  و   ی دی همراه 

 .بودند یکوئرس  لهیقب سی همراه مرزبان و پسر رئ ی گرید

قابل   ریبا گروه گاال که دائما خود را به سد غ  ییبه تنها  شنیبر

  ی زی مواجه شد. تصور کرد که چ  دند،یکوبیشکستن رودخانه م

تکه جز  برا  ی ابه  خوشمزه  گرگ   ی ا دسته  ی گوشت   ی هااز 

 رونی مانند خون از وجودش به ب  ش یدوچون جا  ستی گرسنه ن

پا  انیجر سرعت  با  و  برد  باال  را  دستش  آورد.   نییداشت. 

 ” !حاال “

رودخانه عبور کردند    ی از رو  اهیس  یبه سرعت در موج  مردگان

گاال رفتند و   ی هانبود. به سمت کناره   یآنها مانع  ی و آب برا

  ی برا   یدنبال راه  نیاطیش  کهیبرخورد کرد درحال   هیبه سا  هیسا

 .بودند، مردگان راه فرار آنها را بستند یاجتناب از فشردگ
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ووهانا  دو یمگ  شن،یبر با  که  کرد  دنبال  به   شی را  سرعت  به 

 نظام اده یارتش پ  نیدر ب  ی. دو گاال از شکافرفتی سمت گاال م

  ن یبه اونها ضربه بزن! از ب  رتیبا شمش   دویمگ“نها فرار کردند.  آ

به سمت اسب   میکه مستق  ییگاال  نیخودش با سوم  ”ببرشون!

 .روبرو شد آوردی او هجوم م

به زره او حمله کرد و چنگ انداخت    یافع  کی مانند    زی چ  آن

  شن ی. برندازدیب   نیبه زم   شیووهانا  ی کرد او را از رو  یو سع

  رش ی از خودش دور کرد که بتواند با شمش  یآن را به اندازه کاف

و    ختهیر  رونیبه او ضربه بزند. قدرت و خشم از آن موجود ب 

  چ ی به جا گذاشتند که به سرعت به ه  اهیس  ی فقط گرد و غبار 

انگار    زدی رعد و برق م  رشیشمش  غهیت  ی هاشد. کناره  لیتبد

 .بردیکشتن لذت م نی از طعم تلخ اول
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تا با    دیبه جلو پر  شی به سمت او آمد و ووهانا  ی گرید  ی الگا

 د یگاال را از هم در  ی قسمت باال  شنیبر  ریآن روبرو شود. شمش

 ی از هم متالش  طانیبه جا گذاشت و ش  ییهاو به دنبالش جرقه

 .شد

که فرار کرده بود را    ی گرید  ی که داشت گاال   ی در حال  دو یمگ

ب او“زد:    ادیفر  برد،یم  ن یاز  نمکشتن  راحت    تونهی نها  انقدر 

 ”.باشه

که گفتم رو    ی ز ی چ“جواب داد:    ادیهم در مقابل با فر  شنیبر

  یی جا  ”.یگردونی اونها رو به شکاف برم  ی . فقط داراریب  ادیبه  

که او آن را    یتا وقت   آمدندیم  رونیکه دوباره و دوباره از آن ب

 .بستیم

. مردگان دندیدر آسمان باال آمد، جنگ  دیکه خورش  یزمان  تا

قابل نفوذ اطراف آنها   ریغ  ی واری به گاال فشار آوردند و د  شتریب

که گاال به تقال افتاده و مقابل سد آنها به خود   یساختند تا وقت

 .زدند  ادیو از خشم فر دندیچ یپ
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دن  شن یبر  اگر جسم  به  محدود  از    اشی ویهنوز  االن  بود، 

قدرت و وحشت    ،یشده بود. در عوض خوش  جانمه ین  یخستگ

جر اندازه  به  قو  انیکه  جر  ی آبسو  وجودش  در   ان یبودند، 

 .داشت

و گفت:    سرووک  آمد  او  به سمت  که    یلیخ“به سرعت  بده 

 ” .میو کارشون رو تموم کن میاونها رو آتش بزن میتونینم

از    یکیکار    نی چقدر دوست داشتم ا  دونمینم“گفت:    شنیبر

پادشاهان اشاره کرد تا به او ملحق    هیبه بق  ”هامون باشه.انتخاب 

گفت:   و  خوب“شوند  چوپان  کسستمین  یمن  اگه  شما   ی.  از 

 ” .داره بگه یمهارت نیچن

و“داوطلب شد.    سیگار از  م  یقتمن  راه   یچوپان  رفتم،یکه 

 ” .هیچوپان ،ینداره. چوپان  یگاال فرق  ایکردم. گوسفند، گاو 
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رو به تو محول    فهیوظ   نیا“کرد.    دییبا تکان سرش تا  شنیبر

ا  کنمیم سمت    ن یکه  به  و  رودخانه  کنار  در  رو  موجودات 

بعد به تو و “برگشت.    دویبه سمت مگ  ”.یکن  ت یهدا سی هراد

 ” .ی بنداز ریدارم تا اونها رو در اونجا گ اجیحلقه مرموزت احت

 ” .حضرتی اعل دمی که الزمه انجام م ی کار هر“

پهناور و در    ییا یکرد. در  یشان را بررسکار صبح   جهی نت  شنیبر

را   نیو مردگان بازگشته از مرگ، زم  نیاطیاز ش  چشی حال پ

هراد  اهیس بودند.  براد  سی کرده  که  داشت  قرار  جنوب   ی ر 

برا  یلیخ   ر یناپذ  یخستگ   ی ووهانا اما  نبود   یپادشاهان  ی دور 

با لعنت  نیا  دیکه  چوپان  ی موجودات  با  هدا  یرا   ت یکردن 

 .به اندازه ماه دور بود کردند،یم

 فصل شانزدهم  انیپا

 [01:56 20.06.21] ,دولونیا

 233پ#
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 هفدهم  فصل

 عات یآواره و شا  ی های در حال انفجار از کا  ی به ساگارا  کویلدیا

و    ل یاسکار  یخال  ی هاابانی در خ  نیاطی نبرد ش  دانی در مورد م

 .در کنار آبسو برگشت

در همه جا پخش    یموقت  ی هاپناهگاه  گریو د  هامه یخ  چادرها،

ساخته شده بود    انیجواز اردوگاه پناه   یشهر موقت  کیبودند.  

ها در همه بود. اسب  ی شتریب  ی ها ی که در حال پر شدن با کا

د مرغ   شدندیم  دهیجا  قدقدهاو  با  جلو  یعصبان  ی ها   ی از 

 .کنار رفتند د یرسی ها مراهش که به دروازه 

س  فقط آنهوست،  کاپوکزت   وینهیاو،  بازگشته و  ساگارا  به  ها 

  کردند،یم  یرا همراه  سیکه گار  یکوئرس  لهیبودند. مردان قب

 .قبول نکرده بودند که تور را ترک کنند

به خاطر آن   قتینکرد. در حق ی آنها مخالفت می با تصم کویلدیا

 ی معن  نیسپاسگزار هم بود. اصرار آنها در ماندن در تور به ا
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پادشاهان شبح    هیبلکه از بدن بق  سی بود که نه تنها از بدن گار

محافظت حت کردندیم  هم  رس  دیتهد  ی.   ا یگاال    دنیسر 

کنند.  ترک  را  آنجا  که  نکرد  قانع  را  آنها  مردگان  بازگشت 

از تور سوار    ینگهبان  ی آنان برا  ی هادادن  نانیبا اطم  کویلدیا

اسبش شده بود و آنهوست قول داد که اگر اسب مورد عالقه 

 .را بدزدند، آنها را خواهد کشت شنیبر

و ساکت بود. به جز   ندیناخوشا  اریا بسبرگشت به ساگار  سفر

توقف و زمان ترک کردن   ی برا  ییمختصر در مورد جا  یصحبت

تر از  نکردند و اردوگاه شبانه آنها ساکت   ی گریآنجا، صحبت د

کرده بود با    یسع  کباری  کویلدیجنازه بود. ا  عییمراسم تش  کی

  ک یعنوان    به  ”؟یکنی م  یضیاحساس مر“آنهوست حرف بزند.  

 ده یکش  رون ی را ب  های کا  ی آن مراسم که جادو  راتیانسان، از تاث 

 .بردیبود، رنج نم

 [01:56 20.06.21] ,دولونیا

 234پ#
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نگفت.   ی زی چ  سرش را به نشانه مخالفت تکان داد اما  آنهوست

 کدامچ یه  کردیم  ت یها را اذو کزت وینهیاو، س ی زی اگر هم چ

 .نگفتند  ی زی چ گریکدی ای کویلدیدر مورد آن به ا 

بر  ی شورا  ی اعضا  تمام توسط  که  شده    شن یجنگ  منصوب 

ها مالقات کردند: نُه مرد و بودند، آنها را در آن سمت دروازه 

و افسران   هایفرمانداران، قاض  ن یمورد اعتمادتر  ن یزن که از ب

بود که   یارتش انتخاب شده بودند که شامل مرتاک و سفرن

در    لیجاد سیاش در مورد اهوشمندانه  دهیبا ا  یننی دخترش ا

بزرگتر در مقابل گاال،   ی تن سدپدرش و ساخ  ی هامزرعه گل 

  .توجه او را به خودش جلب کرده بود

 کویلدیکنجکاو، به ا  ی هایاز تماشاچ  یتیجمع  انی در م  مرتاک

 ” اون کار جواب داد؟ ایآ“شود.   ادهی کمک کرد که از اسبش پ

ا  یسوال  کویلدیمشابه در صورت تمام مشاوران منعکس بود. 

که   یه پادشاهان و مردگانک  میدی جواب داد. از دور د“گفت:  
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آن صحنه و صدا    ”.رفتنیشون بودن به سمت آبسو مهمراه 

 .شدی م دنشی هنوز باعث لرز

پر از آرامش به دنبال حرف او    یی هاآرام و زمزمه   ییهاقیتشو

شدن   دهیکش  رونیب  ایکنجکاو بود بداند که آ  کویلدیبلند شد و ا

بودند    شانیجادو کرده  خاطر   نیا  ایرا حس  به  فقط  اتفاق 

هرچه از تور دورتر بودند،   یعنیبه مراسم افتاده بود.    یکینزد

وحشت    ای  ماریب  یکسچ یه  گرفتند؟ی قرار م  ری کمتر تحت تاث

 .دیرسی زده به نظر نم

او را پاسخ داد. او به سمت    دهی از فرمانداران سوال نپرس  یکی

  ش ی داده بودند، خم شد و صدا  ل یکه دور او تشک  ی اداخل حلقه 

. میجلسه بذار  تر ع یهرچه سر  د یبا  حضرتیاعل“ آورد:    نییرا پا

. اگه طاعون کننیم  تیشکا  ی مار یب  کیاز    های از کا  ی اریبس

 ” ...باشه

 [01:56 20.06.21] ,دولونیا
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از قبل    کویلدی. اگر ادندیبه خود لرز  هیرا ادامه نداد و بق  حرفش 

آن   نم  ”ی ماریب“منبع  بترسد.   دانستی را  هم  او  بود  ممکن 

انداخت که به اسبش تک  ینگاه الساد  پ  هیبه    ی رزنی زده بود. 

که در تور اتفاق افتاده بود    ی زی به خاطر چ  یخسته بود که حت

د دست  از  جادوو  پ  ی ادن  توجهش،  نظر    رتریقابل  به  هم 

 .دیرسیم

  د یو به من وقت بد  دی کن  یدگی به الساد و همراهانش رس  لطفا“

  ی تا غبار سفر رو از خودم پاک کنم. همه شما رو در اتاق شورا

 ”.مالقات خواهم کرد جنابی عال

اتاق   یوقت بردر  و  خودش  ب  شنیخواب  شد،   شتر یتنها 

را فرستاد تا استراحت کند و    و ینهیس   را درآورد و  ش یهالباس 

ن او  به  اگر  داد  صدا  ازیقول  پوش  شیداشت،  در   دهیبزند. 

تخت بود را برداشت.  نییکه پا ی ادرب قفسه  اش،ی راهنیرپ یز
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داشت. یاش را درون آن نگه مروزانه   ی هالباس  شتریب  شنیبر

 .و شلوارها فرو برد  هاک یتون  ها،راهن ی دستانش را درون دسته پ

لباس   یکی ب از  سمت  به  را  عم  اشی نیها  نفس  و    ی ق یآورد 

خشک شده و    اهان ی سدر و گ  ی . بودادی او را م  ی . بودیکش

که درون قفسه بود تا حشرات را دور کرده و    یپوست پرتقال

را خوشلباس  برها  دارد. بدن  نگه  او و   یلیخ   شنیبو  از  دور 

 ن یمز  ی رو  ینکرومنس  ی جادو  محافظت شده با  ی احلقه  انیم

که نه به    شدیمحافظت م  ی ریبود و توسط عشا  دهیدراز کش

  .همراهش بود وفادار بودند  دولونیبه عنوان آ  ی او بلکه به مرد

 [01:56 20.06.21] ,دولونیا

 236پ#

  ی راهنیآن پ  ی را درآورد و به جا   یراهنیپ   ریلرزان، ز  یبدن  با

بلنددیپوش به  اگرچه  زانو  یراهنی رپی ز  ی .  تا  اما    ش ینبود 

رولباس  یکی.  دیرسیم رو  ی ها ی از  را  طرحش  آن   ی بدون 
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به آن اضافه کرد که با    ینیشده سنگ  ی و کت گلدوز  دیپوش

  ها پهن و جواهر نشان آن را محکم کرد. آن لباس   ی کمربند

تر  مجلل   یلیبه او بودند و خ  شنیرب  یعروس  ی ا یاز هدا  یبخش

بودند که او از گور همراه خودش آورده بود   ییزهایاز تمام چ 

 .منحصر به فرد بودند های و در برش و سبک لباس کا

نداشت تا آنها را   ی ازین  وینهیبود که به س  نیبخشش ا  نیبهتر

او را فرستاد تا استراحت کند، به اندازه    کویلدیا  یبپوشد. وقت

 .دیرسیخسته و داغان به نظر م  کویلدیا

را ببندد بعد   شی هانشست تا چکمه   ی اصندوقچه   ی رو  کویلدیا

 ی وقت  شنیصورت بر  ریکرده و چشمانش را بست. تصو  یمکث

به او حمله کرد، به همراه خاطره بدن   رشیسرووک با شمش

او که   یچشم آب  دولونیبرف و آاو در    نیبدون حرکت و خون

  باعث شده بود، تا زمان مرگش    ره ی بدون حس به او خ  یبا نگاه

 .شدیکابوس او م
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توانا  قلبم“ به دستان  رو  م  ی و کشورم    ” همسرم.  سپارمیتو 

به خاطر    نکهیبه او بودند قبل از ا  شنیکلمات بر  نیآخر  نهایا

 .احضار مردگان از تور دور شود 

ک  دستانش بلند  را را  آنها  بعد  کند  نگاه  آنها  لرزش  به  تا  رد 

خودش    بیاو را نا  شنیکرد. بر  ی مشت کرده و در دامنش مخف

داشت در    مانیحفظ کشورش ا    ی او برا  ییکرده بود و به توانا

تا کشورش   ردیگاال را بگ  ی جلو  کردیکه خودش تالش م  یحال

اش به اندازه االن ی در زندگ  وقتچ یه  کویلدیرا نابود نکنند. ا 

وحشت وحشت  نبود.  برازده  برا  ی زده  و    های کا  ی شوهرش، 

 .خودش ی برا

 [01:56 20.06.21] ,دولونیا

 237پ#

را تمام کرد.  شی هاو بستن بند چکمه دینفس کوتاه کش چند

او    دینبا شکست  مورد  تسل  ایدر  دادنش،  دست  ترس    میاز 
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آن    -گشتیبرم  یوقت–  گشتی برم  شن ی. اگر برشدیودش مخ

م  بود که  آنقدر گر  فی ضع  توانستیوقت  و  کند که   ه یباشد 

شورا االن  اما  شود.  بد  با  یجنگ  ی حالش  که   دیداشت 

ملکه    کیداشت.    یحکمران  ی برا  ی و کشور  کردیم  شانمالقات 

ممکن   ی زی انسان. چه چ  ر یغ  ی ها ی انسان جوان در مقابل کا

 برود؟  ش یبود اشتباه پ 

بودند.   کویلدیا  یوقت  آنجا  قبل  از  اعضا  شورا شد،  اتاق  وارد 

در شورا امتناع کرده بود،    یاز داشتن مقام  کهیآنهوست در حال 

 ر یحاضر در اتاق را ز  ی محتاط اعضا  یاما آنجا بود و با چشمان

 .ندی درب را بب توانستیبود که م ستادهیا یینظر داشت و جا 

ا  ن یولا در    نیا  کوی لدیکار  داده  رخ  اتفاقات  مورد  در  که  بود 

خالصه تور  چند  ی اسارونا  و  داد  پرس  ن یارائه  با   دنی نفر 

 .کردند ی شتریب  اتیدرخواست جزئ ییهاسوال

 ” رو استفاده کردن؟  یاحضار مردگان چه طلسم  ی برا  پادشاه“



Page 543 of 613 

 

م  یسوال که  پاسخ دهد:    توانستیبود  . دونمی نم“با صداقت 

-. نه به زبان باستکنمیبود که من صحبت نم  یاون به زبان

به   ”بود که من بلد باشم.  ی اگهید  یو نه به هر زبان انسان  ی کا

 ی زن کا  ”؟ی دی تو اون رو فهم“ :  دیآنهوست نگاه کرد و پرس

 .سرش را به نشانه مخالفت تکان داد

ناباور   ینیمشاور گزارشات شاهدان ع   کی با  بازگو کرد:    ی را 

رو ترک    لیبودن که اسکار  ینفرات  ن یکه جزو آخر  ییهاآواره “

رو در اون سمت   هاه یبزرگ از سا  ی ااونها توده  گنیکردن، م

  ب ی عج  یکه به گاال حمله کردن. اونها توسط سواران  دنیآبسو د

و   شدنیم  تیاهد  دیبا چشمان سف  ییهااسب  ی رو  بیو غر

 توننی. مطمئنا اونها نمدنیدینم  یبی گاال آس  انگار در مقابل

 ”ها باشن درسته؟پادشاه و اون انسان

 [01:56 20.06.21] ,دولونیا

 238پ#



Page 544 of 613 

 

و ارتش مردگان او   شنیبر  نکهیشانه باال انداخت و از ا   کویلدیا

 ی هامردگان و ژنرال “شد.    ریسفر کردند، غافلگ  عیچقدر سر

ن محدود  مسافت  و  زمان  به  ما  مثل  کسستنی اونها  چه   ی. 

شاهدان   ایسفر کنن. آ  عیچقدر سر  توننیکه اونها م  دونهیم

بود لطف   نطوریاگر ا  ”نه؟  ایگفتن که گاال شکست داده شدن  

به آنها شده بود اما اگر گزارشات آن    انیاز سمت خدا  یبزرگ

  س ی ها هنوز در هرادگروه   نیتربزرگ  ود،بیدرست م  بانده ید

 .بودند

قرار   لیاسکار  یک یدر نزد  ییهابانده ید“ جواب او را داد:    مرتاک

از رس  یدادم. کم کردم.   افتیگزارش در  کیشما،    دنیقبل 

د  ییگاال  چیه رودخانه  سمت  اون  هنوز    دهیدر  اما  نشده 

بدنه   ی صدا  تونستنیم انگار  بشنون.  دوردست  در  رو  اونها 

رو دنبال    سیاومده از سمت هراد  ی های گاال بودن که کا  یاصل

 ” .کردنیم
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م  ی افراد  ی جلو  میتونینم“گفت:    کویلدیا به   خوانیکه 

که فقط    نیاما به اونها هشدار بد  میریبرگردن رو بگ   لیاسکار

 ن یبه ا  گاال رو عقب رونده  جنابی خاطر که ارتش عال  نیبه ا

د  ستین  یمعن گاال  رودخانه    گهیکه  سمت  اون  شهر   ایدر 

 ” .ستین

ا  یدر مورد موضوع   ی گرید  مشاور  از    کویلدیصحبت کرد که 

م پ  ی اریبس  ی هاتیشکا“:  دیترسیآن  افراد  از    ر ی مخصوصا 

مورد    میکرد  افتیدر در  کا  ی ماریب  کی که  تمام   ی های بود. 

ها جوون   رسهیاگرچه به نظر م   کننیم  تیمسن از اون شکا

 روعکه ممکنه ش  ترسنی م  هایقرار نداده. بعض   ری رو تحت تاث

 ” .طاعون باشه کی

 [01:56 20.06.21] ,دولونیا

 239پ#
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  ی کس  ایآ“تمام تالشش را کرد تا به آنهوست نگاه نکند.    کویلدیا

 ی اما وقت  دانستیجواب را م  ”از شما اون عالئم رو حس کرده؟

را به   دشان ییتا  ا یکرده    دییهر کدام از مشاوران با تکان سر تا

اون عالئم    ا یآ“به خود گرفت و گفت:    یجی زبان آوردند، ظاهر گ

و    دیاش کشبه چانه یتدس تند،همه نه گف یوقت ”بدتر شدن؟

 ی اگه طاعون باشه به زود“. کردیتظاهر کرد که داشت فکر م

و بدون آشغال    زیها تم که چاه  دی. مطمئن بشمیشیمتوجه م

ز مردم  بشن.  داشته  در    میدار  ی اد ینگه  نقطه جمع   کیکه 

رو از  منبع آب  و غلفت   یاطیاحتیب  ی شدن. مسموم کردن 

 ” .آسان خواهد بود یلیخ

از   های که کا  یب ی عج  ی ماریآن ب  زه،ی از آب پاک  ی مقدار  چیه

م نم  بردندیآن رنج  ا  کردیرا خوب  از  نفع   هیفرض  نیاما  به 

  ی ریجلوگ  ی الزم برا  یاطیخودش استفاده کرد تا اقدامات احت

  یِ بدون عالئم جسم  ی. حتردیرا بگ   یواقع  ی ماریب  ک ی  وع یاز ش

ا  ،ی ماریب  ی توانند نورها ینم   شدندیمتوجه م  نکهیبه محض 
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کسان دوست  یمورتم  بکه  را  داشتند  بکشند،   رونیشان 

اند. مجبور بود در  را از دست داده   شانیکه جادو  دندیفهمیم

است    خبر یو وانمود کند که از علت آن ب  دیآنها دروغ بگو  ی رو

 ها ی کاو آن را به گردن گاال انداخته و دعا کند ترس و نفرت  

 .دیگوی که او راست م نداز گاال آنها را متقاعد ک

کاف  تا اندازه  به  موقع  بخوابد.   ینگران  یآن  نتواند  که  داشت 

غذا در حال کاهش  نگران    شتر یب  شانییمنابع  را  او  از همه 

که االن در ساگارا بودند و آن    ییجو. با آن همه پناه کردیم

ا   ی تعداد به  آمدن  بو  نیکه در حال  طول    ی لیدند، خسمت 

حت  دیکشینم ج  یکه  وجود    شان یذاهاغ  د،ی شد  ی بندره یبا 

م مجبور  احتماال  شوند.  استفاده    واناتیح  شدندی تمام  مورد 

کار ابتدا   نیا  ی کرده و برا   لیحمل و نقل را به غذا تبد   ی برا

 .دندیبریها را سر منر و بعد اسب  ی گاوها

در کنار هر انبار و    ی شتریب  ی هانگهبان “مرتاک دستور داد:    به

 ” .دیها مراقبت کنبذار و از اسب لهیطو
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 [01:56 20.06.21] ,دولونیا

 240پ#

چند   آن کش  نیجلسه  طول  وقت  دیساعت  شد،    یو  تمام 

 ه یبق  ی د. وقتبود که از سارونا تور برگشته بو  یتر از وقت خسته 

 .شورا را مرخص کرد، مرتاک داخل اتاق ماند ی اعضا

قبل حرف   دی بدون  د یبا  جناب،ی عال“گفت:    او از    ن یب  ییهاکه 

که    یبیرد و بدل شده که داشتنِ نا  ه یاز فرمانداران و بق  یبعض

 ” .پادشاه، اشتباهه   ی و حکومت اون بر ساگارا به جا  ستین  ی کا

طال  چشمان رنگ  به  بار  ییآنهوست  و  درآمد   ک یکمرنگ 

هستن؟ خوشحال خواهم شد که نظرشون   یاونها ک “شدند.  

 ” .مورد رو عوض کنم نیدر ا

  ی سرسخت   یحام  نیرا شکر که چن  انیلبخند زد. خدا  کویلدیا

نم-شاه“داشت.   فکر  تو   کنمیآنهوست  به روش خاص  هنوز 

 ” .میداشته باش اجی احت ی متقاعد ساز ی برا
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اش برنامه  شنیبر  ی انشده بود. از لحظه   ری حرف مرتاک غافلگ  زا

 ان یو مخالفت در م  یتی کردن او را گفته بود، نارضا  بینا  ی برا

شان باالتر رفته بود، کامال مقام  رایکه اخ  ی کا  ی هازاده اشراف 

 .معلوم بود

  بیمن رو نا  شنیشون رو ببندن. برمجبورن فعال دهن   اونها“

نگه   ی که برا  ی ا زمان برگشت اون، کار خودش کرده و من ت

م  انجام  رو  الزم هست  تخت  و  تاج  تا    ”.دمیداشتن  احتماال 

م  بینا  یوقت تمام  م  شد،ی بودنش  مورد   ماندیسالم  واقعا  و 

  ار یدر اخت  ااما شوهرش هنوز تاج و تخت ر  گرفتی نفرت قرار م

کرد:   اضافه  تاالر  “داشت.  در  سربازانت  تعداد  شام،  طول  در 

مورد نظر رو    امیاالن پ  نیبده. بهتره که هم  شی رو افزا  یاصل

من رو به چالش   یتا کس  میمنتظر بمون  نکهیا  ی به جا  میبرسون

 ”.بکشه

 .منتظر بماند یلیآن چالش خ  ی نشد برا  مجبور

 [01:56 20.06.21] ,دولونیا
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 241پ#

بود   شهی از هم  شتریب  یو حت  ت یپر از جمع  شهیمثل هم  شام

 خوردندی غذا نم  ی که به طور معمول در تاالر اصل  ییچون آنها

در مورد نقشه   کویلدیخالصه شده ا  ی هاهم آمده بودند تا حرف 

 ی هارا بشنوند. به سوالبرگرداندن گاال    ی پادشاهان شبح برا

تا در مور  ی اریبس آن مراسم    ر یتاث  د جواب داد و مراقب بود 

کرد که گور،   دیی و تا  دینگو  ی اد یز  ات یآن پنج مرد جزئ  ی رو

موضوع که    نیفرستاده بود. به ا  شنیکمک به بر  ی برا  ی ژنرال

همراهش    یارتش  نکه یا  ایرا فرستاده    ارزشیب  ی د یتبع  کیآنها  

 .نبود اشاره نکرد 

را    هیو بق  شنیداد که چطور آن جادو استفاده شد تا بر  حیتوض

تبد پادشاهان شبح  ز  لیبه  تا حد  و  به هر    ی اد یکند  را  آنها 

کرده بود و به آنها   منیا  شدیکه توسط گاال وارد م   یبیآس

را کنترل کنند.    کردندیشان مکه دنبال   یمردگان  دادی اجازه م
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گفت را    کویلدیکه ا  ی زیو هر چ   وستیمراسم شام پ  الساد به

 .کرد دییتا

غوغا  کی از  بلندتر  پرس  ی سوال  مدت“شد:    دهیصداها    ی چه 

تمام    ”بشه و به ساگارا برگرده؟  روزی تا پادشاه پ  کشهیطول م

 .منتظرانه فرو رفت ی تاالر در سکوت

ا  ییهاتمام سوال   ن یب  از جواب دادن به آنها    ی برا  کویلد یکه 

را ب  یسوال  یکی  نیآماده شده بود، ا از   شتری بود که جوابش 

بهتون بگم   تونستمیکاش م“کرده بود.    نیهمه در ذهنش تمر

  ر ی اما مس  نجاستیاالن در حال برگشت به ا  نی که پادشاه هم

گاال  ی سوار  ی برا  ی ادیز وجود   دنی جنگ  ی برا  ی اریبس  ی و 

اگه همه چ امک  ی همونطور   ز یدارن.  بره   ش یپ  میبود  دواریه 

  شتر ینشه، ب  ی نطوریممکنه به اندازه دو هفته طول بکشه. اگه ا

شکست بخورد،    شنینگفت که اگر بر  گرید  ”.کشهیهم طول م

 یوحشتناک اما ممکن   جهی. ذهنش چنان نتگرددی اصال برنم

 .را کنار زد
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 [01:34 25.06.21] ,دولونیا

 242پ#

به   روزمندانهیسوار بر اسب که پ  شنِیبر  ریاز تصو  ی اندازچشم

  ت یجمع  قیو تشو  ی شاد  ی باعث شد صدا  گشتیساگارا برم

رد و بدل کردند و    ی مرموز  ی هااز اشراف نگاه   ی بلند شد. بعض

رده  ک  ن ییتع  یبازه زمان   ک یآنها را به خاطر سپرد. او    کویلدیا

: صبورانه منتظر  دادی انتخاب م  کی   های که به کا  ی ابود، بازه 

به او محول کرده   شن یکه بر  ی بمانند و به او اجازه دهند کار 

انجام دهد   را  راه  دهی زده توطئه چشتاب   ایبود  را    یو نقشه 

.  رندیو قدرتش را بگ   دهیکش  نیی تخت پا  ی بکشند تا او را از رو

 .آماده بود یدوم  ی را انتخاب کنند. برا یبود که اول دواریام

مانند چند شب قبل شروع شد و مقدار و مجلل بودن آن    شام

کاسه  یلیخ بود:  تکه   ی اکمتر  و  برا  ی اسوپ  نفر.   ی نان  هر 

جنگ    ی و شورا  کویلدیرا شروع کرده و ا  ی بندرهی فورا ج  شنیبر

 .کردند تیاز دستور او حما
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 ،یاصل  زی م  کینزد  ی زهای از م  یکی  ی رو  ی زیچ  دنیکوب  ی صدا

ها صدا کردند و شراب  بپرد. بشقاب  شیاز جا  کویلدیباعث شد ا

جام  ب  ی هااز  کسختیر  رونی افتاده  ا   ی.  کرد،   نیکه  را  کار 

اش نگاه کرد بعد با  کاسه  اتیدستمالش را پرت کرد، به محتو

 ن یگه از ایلقمه د  کی  یحت  ستمیحاضر ن“بلند گفت:    ی صدا

را شناخت که شهردار    کویلدیا  ”آشغال رو بخورم. از   یکیاو 

 ی منطقه   نیتربه آبسو بود که در خطرناک   کی نزد  ی هادهکده 

 ده یبه ساگارا رس  ی ادیز  ی اهویدر معرض حمله گاال بود. او با ه 

و طرفدار او   گفتیبود و امروز تملق وستشن سنمست را م

ر آن سمت تاالر د   اشی ندلص  ی از رو   ی شده بود. وستشنِ موذ

تا   دیکرد بعد چرخ  یکننده آن مرد را بررس  یاب یارز  یبا نگاه

 .نگاه کند کویلدیبه ا

 [01:34 25.06.21] ,دولونیا

 243پ#
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 نه ی اش تکان داد. قفسه سشهردار دستش را به سمت کاسه  آن

 شونفیها با اون خون ضعانسان“:  دیالغرش را جلو داد و غر

ا اسم  کا  نیممکنه  ما  اما  بذارن  غذا  زاده اشراف   ی های رو 

 ب ینا  کی.  میرو دار  نیبهتر از ا  ییغذا  یستگی . ما شامیهست

 ”.شدیموضوع م نیاحتماال متوجه ا ی کا

بعد    دیدامنش کش   ی از عرقش را رو  سی کف دستان خ  کویلدیا

جرع و  برد  جامش  سمت  به  را  سکوت  دینوش  ی اه دستش   .

  ی شد. آنقدر رو  رهیمطلق، تاالر را فرا گرفت و شهردار به او خ

متمرکز بود که متوجه آنهوست   اشی و واکنش احتمال  کویلدیا

 ی برا د ییسرش را به نشانه تا کویلدینشد که به پشتش رفت. ا

 .آنهوست تکان داد

آنهوست پشت گردن مرد را گرفت و صورتش را درون    یوقت

روکاسه   از  تاالر  در  حاضر  افراد  تمام  برد،  فرو    ی سوپش 

زدند. آنهوست او   اد یو فر  دهیبا دهان باز نفس کش  ی ری غافلگ

را مهار کرد و مرد   شیتقالها  یرا همانجا نگه داشت و به راحت 
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م فکر  که  شام خودش  در  خ  ی برا  کردیداشت    یلیخوردن 

 .شدیپا افتاده بود، خفه م  شیپ

بار   ی برا  کویلدی ا  یبلند شدند اما وقت  شانیاز جا  ی کا  نیچند

  یی ساگارا  ی نشستند. سربازها  شان یدوم اشاره کرد، فورا سر جا

گوشه  ماز  از  و  اصل  ی ها ه یسا  انیها  کامال   ی تاالر  صورت  به 

بعض شدند.  ظاهر  بق  رشانیشمش  هایمسلح  و  درآورده   ه یرا 

 .آماده در دست داشتند  ری با ت ییهاکمان

کوتاه و    ینفس  دن یو بعد کش  د یرا باال کش  اشیربانق  آنهوست

  ری بخش، دوباره صورتش را درون کاسه فرو برد. مرد ز  یزندگ

 .شدند تر ف یضع  شیو تاب خورد و تقالها چیدست او پ 

 [01:34 25.06.21] ,دولونیا

 244پ#

کامال مصمم بود تا هرگونه   کهی با حالت تهوع اما درحال  کویلدیا

و   ستادیخودش را ساکت کند، ا  ی برانداز  ی برا  ندهیتالش در آ
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زده انداخت. به آنهوست اشاره به حضار وحشت   ی جد  ینگاه

 ی ای صندل  ی را رها کند. مرد از رو  چارهیکرد تا آن شهردار ب

 ی شد. صداها  دی ز ناپدیم  ریآن نشسته بود، افتاد و ز  ی که رو

 .اوغ زدن، سکوت را پر کرد

جمع“گفت:    کویلدیا ب  س ی هراد-باست  تی اکثر   ن یا  رونی در 

  ی کم و حت  ی هایی درها اردوگاه زدن و ما کمبود پناهگاه و دارا

ممیدار  ی کمتر  دیام فکر  برا  نیا  کردمی.  همه   ی موضوع 

تا    میکن  ی بندرهیج  دی. ما باستین  نطوریمشخصه اما ظاهرا ا

با  نیا  یوقت بشه.  تموم  فرن  دیموضوع  و  و   میربخو  یسوپ 

  ی بعض   ”.میخوردن دار  ی برا  ی ز یکه اصال چ   می سپاسگزار باش

  یی هابا صورت  ه یبق  کهیرا خم کرده درحال  شانی سرها  های از کا

ور    شانیهابا قاشق  اینگاه کردند    ی گرید  ی پر از خجالت به جا

 .رفتند 

داد:    کویلدیا فر“ادامه  کنمبادا  مردان    میاموش  و  پادشاه  که 

مرد،    ن یرفتن که ممکنه تا آخر  یهمراهش، به جنگ دشمن
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رنگ    ”نداره.  یانسان فرق  ای  ی گاال، کا  ی زن و بچه رو ببلعه. برا

ادیپر   ی کا  نیچند ا  کویلدی.  فکر کرد که    ی نطوریبا خودش 

ب خودش  یمن رو نا  ابش یکاسکم در غ   شنیبر “خوب است.  

تا زمان برگشتش، کشور و تاج و تخت رو در امن و    تیکرد 

دارم.  نگه  اشراف  ”سالم  چند  عنوان   ی ازاده به  به  را  آنها  که 

خ  صی تشخ   ی خطر بود،  ه  ره یداده  نگاه   کدامچ یشد.  او  به 

  چ ی و به سرعت و بدون ه  شهیفتنه و آشوب تحمل نم “نکردند.  

 ”هام واضحه؟مجازات خواهد شد. حرف  یبخشش

ه   نیجز چند  به ا  یکس  چیزمزمه کوتاه،  نداد.   کو یلدیجواب 

را رسانده بود.   ی زیچ   نی انتظار چن را هم نداشت. منظورش 

دعا کند که آنها متوجه آن شوند. اشاره    توانستی حاال فقط م

 ده ی به مرتاک کرد و سربازان موجود در تاالر عقب کش  یعیسر

 .آوردند نییرا پا شانیرهایها و شمشو کمان

 [01:34 25.06.21] ,دولونیا

 245پ#



Page 558 of 613 

 

لبخند   یجلو  کویلد ی. استادیبا جام شراب درون دستش ا  یزن

دختر باهوش سفرن را گرفت. دختر، جامش    ،یننی زدنش به ا

پادشاه. به    یبه سالمت“باال برد و گفت:    یرا به نشانه سالمت

نا  یسالمت که بیملکه  باشد  کاسکم.  خاندان  باد  زنده   .

 ” .کند  یحکمران

زود تمام افراد تاالر   یلیو خ   وستندیو به او پ  ستادهیهم ا  هیبق

 ی اش کرده بود، رو خفه  بایکه آنهوست تقر  ی به جز شهردار 

سالمت  ستادهیا  شانیپاها به  و  ا  شنیبر  یبودند   کویلدیو 

ادندینوشیم م  کویلدی .  چن  بستیشرط   ت یحما  نیکه 

 .آوردی حالت سه روز دوام م نیدر بهتر ی امشتاقانه 

بعدا در اتاق    کویلدیتمام شد و ا  ی گریبدون حادثه بد د  غذا

کرد. سه جام کوچک را با    داریخوابش با آنهوست و مرتاک د 

داد. جام در    یک یپر کرد و به هر کدام از آنها    مه یآتش اژدها ن

شهردار  “:  دیدستش گرم بود و شراب زبانش را سوزاند. او پرس

 ” ه؟یما در حال بهبود چارهیب
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نفس    نیو ب  دیجرعه را نوش  کی جامش در    اتیمحتو  آنهوست،

 ” .دمیهم نم یتیو اهم  دونمیاصال نم“نفس زدنش گفت: 

 ”.یکن نداشتم اون رو خفه  انتظار“

  یاون رو خفه کردم. تفاوت  بایتقر“باال انداخت:    ی اشانه  آنهوست

 ”.بود ی اوجود داره. بعالوه اون سوپ خوشمزه  نهایا نیب

گلو  د یخند  مرتاک به  اژدها  آتش  شد   دیپر  شیو  باعث  و 

ت ا  رهی صورتش  تا  زد.    نکه یشود  او  پشت  به  محکم  آنهوست 

برگرداند و بعد از چند بار نفس    کویلدیرا به ا  یمرتاک جام خال 

شما رو دو    ی هانگهبان  د یبا  جنابیعال “صحبت کرد.   دن،یکش

 یممکنه کس  اد،افت  یکه در تاالر اصل  ی. بعد از اتفاقمیبرابر کن

 ” .نقشه مرگ شما رو بکشه

 [01:34 25.06.21] ,دولونیا

 246پ#
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کرد.    کویلدیا ا “مخالفت  نم   نطوریمن  همه کنمیفکر  اون   .

تحس   قیتشو احت  هیموقت  نیو  با  حاال  اونها  قدم    اطیاما 

ما رو امتحان   کش،یکوچ  شیداشت با نما  ی . اون کادارنیبرم

م کردیم اول  م  ایآ  نهیبب  خواستی.  عقب  دوم   کشمیمن  و 

وقت  خواستنیم بر  یبدونن    ش سربازان  ست،ین  نجایا  شنیکه 

 ” .چقدر بهش وفادار هستن

اون رو به    بایبود که تقر  ی اپس تالش احمقانه“گفت:    آنهوست

سال  من  و  مرتاک  داد.  برکشتن  به  صادقانه  که    شن یهاست 

افراد    هیبگم بق  تونمی ما مشخصه و م  ی . وفادارمیکنی خدمت م

هم هم  نم  نطوری اون  باور  طور    یکس  کنمیهستن.  تاالر  در 

 ” .فکر کنه ی اگه ید

آنهوست شوکه بود، گفت:   رحمانهیکه هنوز از کار ب  کویلدیا

 ” .کننینم ی فکر  نطور یا گهیمطمئنا اونها د “

 ” .منه  ییپسر دا شنیبعالوه بر“اضافه کرد:  آنهوست
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شوخ  کویلدیا خانوادگارتباط“.  دیخند  یطبعبا   تونن یم  یات 

چن  ی برا  ی ریپذبی آس  نیترآسون در    ی موارد  نیاستفاده 

قدرت   ی ایبا رو  یشاوندان یو قاتالن اغلب خو  انتکارهایباشن. خ

مطمنا   کا   کیهستن.  و   ی دربار  جدور  حکومت  تحت  که 

 ” .رو بهت آموزش داده ی زیچ  نیبوده چن سیسکم

که ممکن بود از دربار   ییتا جا“بود.    انهیروآنهوست ترش   لحن

گودال در  که  نکردم  عادت  گرفتم.  اسکارپات  یفاصله   ها ن یاز 

 ” .نمیبش

نم“کرد:    شنهادیپ   مرتاک اجازه  نگهبان  دیدی اگه   ی هاکه 

که در خود ملک   د یاجازه بد  د،یداشته باش  ی شتر یب  یشخص

از قدرت    یمداوم  شیقرار بدم تا نما  ی شتریب  ی روهاین  یارباب

 ”.اشهب

 [01:34 25.06.21] ,دولونیا

 247پ#
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آمد.    کویلدیا فکر خوشش  آن  ن“از  فقط  در   روهاتیموافقم. 

که   ی شترینکن. با وجود مردم ب  فی اطراف رو ضع  ی هان یزم

تا آرامش رو    می دار  ازیهستن به اونها ن  دنیهر روز در حال رس

که   م یدار  ازیتازه نفس ن  ییهابانده یبه د  ن یحفظ کنن. همچن

بازد دا  دیآماده  باشن. شک  قلمرو  از  موفق   شنیبر  رم روزانه 

 یو حت   رهیبگ  یزمان کوتاه   نی شده باشه تمام گاال رو در چن 

 ب یآس  تونهیاز اون گاال موفق بشه از آب بگذره، م  یکیاگه  

 ” .ارهیبار ب بزنه و فاجعه به یوحشتناک

 م یکرد و قبل از خروج از اتاق تعظ  دییبا تکان سرش تا  مرتاک

رو    شتریداشتن نگهبان ب  دیبا“کرد. آنهوست آنجا ماند و گفت:  

 ” .یقبول کن

را از    شی هاتخت نشست و چکمه  ی انتها  ی قفسه  ی رو  کویلدیا

وقت آورد.  در  توانست خسته  ی پاها  یپا  و  شدند  آزاد  اش 

 ی حالی. با بدیلذت کش  ی از رو  ی انگشتان آنها را تکان دهد، آه

آ کرد  بود    وینهیس   ایفکر  استراحت  حال  در  آن   ایهنوز  نه. 
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او را احضار   یوقت  یبود حت  کویلدیخدمتکار معموال در کنار ا

ا“.  کردینم ا  از ین   نکهیبه محض  . هر  کنمی کار رو م  نیباشه 

ب  ی ازاده اشراف  اون  چ  رونه ی که  توطئه  حال  در    ی برا  دن یو 

راه    نیکشتن منه متوجه خواهد شد که االن کشتن من بهتر

پادشاه ستین حال    ی.  همسرشه،  مرگ  انتقام  دنبال  به  که 

 ” .کننده گوش کنه نعقا لیبه دال  اینداره تا ببخشه  یخوش

  ست یروز خوب هم آسون ن  کی در   شنی. برخورد با بردرسته“

 ” .باشه ی که در حال سوگوار  یچه برسه وقت

را   شیبانو  وینهیبه در، صحبت آنها را قطع کرد و س  ی اضربه

به داخل   ی در ر ا باز کرد و نگاه  کو،یلدیصدا زد. با فرمان ورود ا

  ی کرد. سپس از رو  یمیانداخت بعد آن را کامل باز کرد و تعظ

 .اهرو انداختبه درون ر   یاش نگاهشانه

 [01:34 25.06.21] ,دولونیا

 248پ#
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م  بی عج  خدمتکار، چ“.  کردیرفتار   ” و؟ینهیس  هیمشکل 

ا صاف  کنارش  در  رو  ستادیآنهوست  را  دستش  دسته    ی و 

  .گذاشت رشیشمش

تعظ  وینهیس وقت  ی بانو“کرد:    میدوباره  هراد  یمن،    س ی به 

. کردی همراه من به شما خدمت م  گه یخدمتکار د  ه ی  نیاومد

 ” د؟یاری م اد یاون رو به 

آوردن آن دختر جوان که در زمان   ادیاز به    کوی لدیا  ”پا؟ی کرگ“

از خدمتکارانش بود،   یکیبه عنوان    یاقامتش در کاخ سلطنت

بر زد.  تامل   شنی لبخند  او،  برادر  مورتم  و   ینور  مادر  به  را 

آنجا را ترک    شنیهمراه بر  کویلد یا  یخواهرش رسانده بود. وقت

ب ساگارا  به  تا  کنار    خابانت   پایکرگ   د،ی ایکرد  که  بود  کرده 

به    سی موفق شده از هراد  نجاست؟یاون ا“اش بماند.  خانواده

تا  وینهیس  ”اد؟ یب  نجایا سرش  تکان  اشت  دییبا  با  و    اق یکرد 

  یی روشن در روزها  ی اخبر مانند نقطهدستانش را به هم زد. آن  

 ” !اون رو بفرست داخل“بود.  کیتار



Page 565 of 613 

 

مادرش به آنجا   ا یبه او گفت که او همراه خواهر    وینهیس  یوقت

اون همراه دو نگهبان “آن نقطه روشن کمرنگ شد.    امده،ین

ا نم  ی بانو  نجاستیکاخ  قبول  اونها  کنار    کننیمن.  از  که 

 ” .ستادنی برن و االن در راهرو ا پایکرگ

همه “بود.    ب یبه چشمان زرد آنهوست نگاه کرد. عج  کویلدیا

 رون ی از اتاق ب  عی سر  یلیخدمتکار خ  ”اونها رو بفرست داخل.

 .رفت

رو  دست شد.    ر یشمش  ی آنهوست  کار   ی مطمئن“محکم  که 

 ” ه؟یاعاقالنه

 ” .برسونه یبیبخواد به من آس پا ی. شک دارم کرگی حدود تا“

کاخ موضوع فرق داشته باشه.    ی هاممکنه در مورد نگهبان  اما“

از    یکیشده هستن. خودم در گذشته    نیاونها سربازان گلچ

 ” .اونها بودم

 [01:34 25.06.21] ,دولونیا
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 249پ#

محافظت  نیبنابرا“ داشت  یبه  اصرار  بهش  مرتاک  و  تو    ن ی که 

 ” .کنمیم هیتک

دنبالش    وینهیس و  کا  کی برگشت  و   فی کث  ی با ظاهر  ی زن 

آلود  که به همان اندازه گل  پای عبوس وارد شد. کرگ  ی اچهره 

مندرس در    ی هااز پارچه  ی ابود پشت سرش وارد شد و بقچه

 ی پشت سر او وارد شد. وقت  قایدق   ی مرد کا  کیآغوشش بود.  

 .اش آرام شدچهره  د،یآنهوست را د

نظام  اشنهیس  ی رو  یمشت  عیسر سالم  نشانه  که   ک ی  یزد 

 ”.آنهوست-شا“سرباز به مافوق خودش بود: 

کرد.    آنهوست کج  را  نه   ”نکوس؟“سرش  شد  آرام  نه  او  اما 

ظرف   ه یکه از    یاز زمان “برداشت.    رشیشمش  ی دستش را از رو 

 ” .گذرهیکه م  هیچند وقت  م،یدینوشیمشترک شراب م
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به   مه یبود، به طور نصفه و ن  پای کرگ  ی که نگاهش رو  کویلدیا

  ی با دستان  ”خوشحالم.  دنتیاز د  پایکرگ “.  کردیمکالمه گوش م 

شد    کینزد  پای به کرگ  ییباز کرده از هم به نشانه خوشامدگو

  ش ی که ابتدا وارد اتاق شده بود، جلو  ی که ناگهان آن زن کا

حتستادیا شمش  یوقت  ی.  کش  رشیآنهوست  سر  یرا  هم  د 

 .ستادیا شیجا

مون دوستان  نی آروم باش دندارا. ما ب“گفت:    یبه آرام  نکوس

 ” .م یهست

طال گرد شد و به آنهوست که   ی هاسکه  هیشب  پا ی کرگ  چشمان

  نان یشد. او هم مانند نکوس به اون اطم  رهیآماده جنگ بود خ

 ” .م یهست  تیدر امن  نجای درسته دندارا. ما ا“داد و گفت: 

بانو. ما  دیمن رو ببخش“و گفت:   دیعقب کش یلیمی با ب دندارا

 ” .میکردن دار اط یاحت ی برا  یخوب لیدل

 ” .جنابی عال“:  دیغر آنهوست
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اشاره   پایبه بقچه درون آغوش کرگ  ”نه. بانو.“اصرار کرد:    دندارا

  ن ی سنگ  ی مانند لنگر  شیهاحرف   ”.جنابهیاون عال“کرد و گفت:  

ا اتاق فرود آمد.  باز    کویلدی درون سکوت  با دهان  آنهوست  و 

 .دند ینفس کش

کوچک و پر از    ی از پارچه را عقب زد تا سر  ی قسمت  پایکرگ

  یرا مشخص کند. آن صورت کوچک در خواب  دیسف  ی موها

 ی کوچک  ی هااش حبابدهان به هم فشرده   نی آرام بود و از ب

تا   م یرو اومد  یطوالن   راه   نیما ا“ گفت:    پای. کرگآمدی م  رونیب

 فرزند بانو. من تنها    م یکمک و محافظت شما رو درخواست کن

عال تا  حناب ی زنده  و همسرش  دارم.   ایهارکوف  آغوش  در  رو 

 ” .هستن  سیهراد-باست ی ملکه شونیا

 17فصل  انیپا

 [01:34 25.06.21] ,دولونیا

 250پ#
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 هجدهم  فصل

در دو سمت رودخانه آبسو،    سیهراد-باست  تختی پا  س،ی هراد

کا  یخال  ی ارانه یو از  بود.    های شده  گاال  توسط  تاراج شده  و 

بود،   یکاخ سلطنت  ی که روز  ی اتوده نابود شده   ان یدر م  ییجا

دن  یشکاف پل  جادیا  ای در  که  بود  صورت    های دیشده  به 

 .ختندیری م رونیاز آن ب ییانتهایب

مانده بود نگاه و   یباق  اشیکه از خانه کودک  ی زیبه چ  شنیبر

ساخته بود، از دربار    نجا یدر ا  ی کرد. خاطرات خوب و بد   ی اناله

باراندازها و  شهر  خود  عاشق  و  بود  شده  و    ی متنفر  سرزنده 

ب  ی بازارها از  آنها  همه  حاال  بود.  توسط   نی فراوانش  و  رفته 

 رونی مادرش ب  توسطشده    جادی که از شکاف ا  ی دیپل  یکیتار

 .رفته بودند یبه خاموش زد،یم

و آنها را    دندیدر طول رودخانه حرکت کردند، با گاال جنگ  آنها

که سوارش بودند،   ییانداخته بودند. مهم نبود که ووهاناها  ریگ

. سفر به شهر به  کردندیم  ی سوار  ی ااز هر اسب زنده   ترعیسر
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حاال   ید. حتبا گاال سخت بو  دنیکردن و جنگ  یخاطر چوپان

و آنها    کشتند یکردند را م ی که فرار م  ینیاطیهم، هر پادشاه ش

ظاهر شوند.   گری بار د  کیتا فورا و    گرداندندیرا به شکاف برم

بر  یدائم  ییکارها  نهایا را به کشتن    شنیشده بودند که  آن 

ماهر بود، از کنار    یکه چوپان  س ی. گارکردیم  ه یها تشبمگس 

در   ی به مردگان داد تا گاال  یتوراتاو گذشت، سوت زد و دس

 .برگردانند   هاطانی حال فرار را گرفته و آنها را به دسته بزرگ ش

از فراز صدا  ی بلند  ی با صدا   سرووک گاال به    ی هاغی ج  ی که 

چطور اونها رو در شهر به    ی قصد دار“زد:    ادیگوش برسد، فر 

کننده آنها در پشت    ریگاال و گروه مردگانِ اس  ”؟ی دام بنداز

 .انداختندی سرشان به هم چنگ م

  ن ی نابود شده، پادشاهان چند  تختِ یبه سمت پا  رشانی مس  در

استفاده کرده بودند تا گاال را    ی حمله گاز انبر   کی بار از تاکت

محاصره  دارند،  نگه  رودخانه  کنار  به  در  را  آنها  و  کنند  شان 

نبود اما تنها    یحل مطلوبکنند. راه   تیهدا  سمت گروه مردگان
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 س یاز آن، گاال را به هراد  هبا استفاد  توانستندیبود که م   یراه

 .برگردانده و شهر را محاصره کنند

 [01:34 25.06.21] ,دولونیا

 251پ#

از او  شد،    ترکی راهب نزد  یاشاره کرد. وقت  دویبه مگ  شنیبر

تر درست  حلقه مرموزت رو بزرگ   یتونیتا چه اندازه م“:  دیپرس

 ”؟یکن

 ” چقدر بزرگ باشه؟ ی خوایم“

ر  ن یچند  به فرو  کاخ  که  کرد  اشاره  محاصره    ختهی نقطه  را 

جا  هی“.  کردندیم در  وجود   یی حلقه کوچک  اون شکاف  که 

  دار یدر حال پد  ی تا گاال  میاز اون استفاده کن  میتونی داره. م

  ک یکه اون شکاف رو ببندم.    ی تا وقت  میشدن رو محدود کن 

باشه    بزرگ  ی ا. به اندازه خوامی حلقه بزرگتر در اطراف اون م
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اونها رو    میتا بتون  ارنیگاال رو به داخلش ب  هیکه مردگان، بق

 ” .میکه ازش اومدن برشون گردون ییکشته و به جا

آنها را بشنود،   ی بود که صدا  کی نزد  یکه به اندازه کاف  آندراس

تا دسته بزرگ گاال در پشت   ستادیا  شی ووهانا  ی هارکاب   ی رو

چند تا از اون   دیکه با  یمتوجه هست“و گفت:    ند ی سرشان را بب

 ” م؟یها رو تکه تکه کنحرومزاده 

انداخت:    شنیبر باال  چ  ی دیشن “شانه  الساد  ما    یکه  گفت. 

موجودات پست    نیا  لیو تبد  ” .میخوابیو نم  میشیخسته نم

نها در  بود  ممکن  خاک  و  گرد  برا  تیبه  او  انتقام    ی عطش 

فرصت لذت    نیبود اما از ا  دیکند. بع  رابیگرفتن از آنها را س

 .بردیم

کنم اما اونها    جادی ها رو ااون حلقه  تونمیم“هشدار داد:    دویمگ

ز ب   ی ادیمقدار  از  رو  قدرتت  اندازه هم  برنیم  نیاز  به  ون و 

به    ”هستن.  یکه در خونه برادرم درست کردم، موقت  ی احلقه

فرو کرد. آن موجود   ییرا درون گاال  رشیجلو خم شد و شمش
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را    شیهاو دندان  دسُر خور  ریشمش  ی رو  دن،ی قبل از هم پاش

 .دست او فرو برد   ی درون زره رو

 [01:34 25.06.21] ,دولونیا

 252پ#

  م ی را به دو ن  ی گر ید  ی اخم کرد و در همان حال، گاال  شنیبر

  دو یمگ  ”باشن.  یکه دائم  میندار  ی ازین“کرد و گفت:    میتقس

  ی قدرت  شتریممکن بود ب  یبه آن بزرگ  ییهاحق داشت. حلقه

بگ را  داشت  م  رند یکه  کاف  دیترسی و  قدرت   ی برا  یکه 

را    یگرانشان را نداشته باشد. آن نبرگرداندن پادشاهان به بدن 

آن   ینداشت. به قدرت مهار کنندگ  ی گریکنار زد. انتخاب د

 .بودند  یموقت  ایداشت و مهم نبود چقدر خطرناک    ازیها نحلقه

و    دندیجنگیافتاده بودند م  ریکه در آن گ   یگاال با زندان  گروه

به را  آنها  مردگان  مقابل،  هدا   در  شهر  .  کردندیم  تیسمت 

شان را به سمت کاخ باز کرده و پادشاهان در همان حال راه 
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استخوان  نیح توده  جاده،  از  سر   های کا  ی هاعبور  پشت  را 

 ران یدر شهر و  دند،که از قبل آنجا بو  یی. آن گاالگذاشتندیم

آنها بپرند.   ی ها، روالشه   ی تا مانند سوسکِ رو  دند یخزیشده م

قصر باز    ی هابه سمت دروازه   یک یراه بار  شانیرهایآنها با شمش 

 .کردند

را دو    ییگاال  نی شد و در همان ح  ادهیاسبش پ   ی از رو  شنیبر

صدا با  کرد.  مگ   ی تکه  زد.    دوی بلند  صدا  حلقه   یتونیم“را 

آن    دو،ی با تکان سر مگ  ”؟یکن  جادیدور خود کاخ ا  ی کوچکتر

 .دنددو مرد مشغول کار ش

سرووک و آندراس به او    شن،ی . بردیپر  نییاز اسبش پا  راهب

با شمش  وستندیپ بدون   ریو  تا  کردند  محافظت  او  از  و سپر 

او وسوسه کننده بود    ی آن حلقه را بسازد. تماشا  ی پرتحواس

بر و   شنیو  بوده  گاال  با  جنگ  مشغول  که  بود  ناراحت 

 .کند  نیو او را تحس ستدیبا توانستینم
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ناشناخته صحبت کرد    یدستش را دراز کرده و با زبان  دویمگ

انگشتان با  در هوا رسم کرد. آن نماد نه به   ی ماهر، نماد  یو 

و    دیبلکه به رنگ کهربا درخش  ینکرومنس  ی جادو   یرنگ آب

بود.    ی گرما  ادآوری حلقه   کیتابستان  به  را  خودش  گاال 

  سمت و بعد دوباره به سرعت به    د یکش  ی ادیدرخشان زد، فر 

فکر کرد    شنیکند. بر   اشیبررس  ی شتریآن رفت تا با دقت ب

 .شنودی بو کردن آن موجود را م ی که صدا

 [01:34 25.06.21] ,دولونیا

 253پ#

تعداد   نیا  ی جلو  تونهینم  ییمن به تنها  ی جادو“گفت:    دویمگ

که   یو کلمات  یهمراه من نمادها رو بکش   دی. باره یرو بگ از اونها  

 ”.یرو تکرار کن  کنمی ها زمزمه محلقه  جادیا ی برا

که   یبا تمام سرعت“به سرووک و آندراس دستور داد:    شنیبر

هر چه   ”.دیرو بکش  ی حشرات موذ  نیاز ا  ی هر تعداد  دیتونیم
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م  ی شتریب  ی گاال در    توانستندی م  شتریب  کشتند،ی را  را  آنها 

 .ندازندی ب ریکاخ گ

را    گفتی م  دویکه مگ  ی اراهب رفت و با دقت هر کلمه   کنار

شناور را مانند او رسم کرد. آنها   ییکهربا  ی تکرار کرد و نمادها

پخش   یزمستان  ی در هوا  شانی و گرما  دندیانگشتانش تپ  ریز

درآمده و   یخی  ی به رنگ آب  تی شد بعد به رنگ سبز و در نها

زم  دیناپد ز  نیشدند.  گرف  شانیپا  ر یدر  واقعا    تآتش  اما 

شعلهسوختینم گرما  لگون،ی ن  یآب  ی ها.  اما  داشتند    یی نور 

رو  دادندی نم  رونیب را  حلقه  مرز  حال  همان  در    ن ی زم  ی و 

  دو یکه مگ  ییهااز آن کلمه   کدامچ یه  شنیمشخص کردند. بر

 ی اما قدرت آنان رو  شناختیرا نم   کردی و او تکرار م  گفتیم

جار م  ی زبانش  از  عب  انیشد،  نوک   ور دستانش  از  و  کرد 

از قدرت او را گرفت    ی انگشتانش شناور شد. آن حلقه، مقدار

با  کهیدرحال  د  دیهنوز  ا  ی گری حلقه  از    جاد یا  یکی  نی بعد 

 .کردندیم
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  کرد،یکه به آنها حمله م  ییبا گاال  وقفهیرووک بو س  آندراس

بر  ی اری. بسدندیجنگیم به سمت  را  آنها خودشان  و   شنیاز 

م   دویمگ فرستاده    کردندیپرت  عقب  به  حلقه  توسط  اما 

که خرج طلسم کرده بود،   ییرویبه خاطر ن  شنی. برشدندیم

  جاد یا  ورقلعه، از ن  یخارج  ی زود نما   یلیتلو تلو خورد اما خ

 .شده توسط حلقه محافظ روشن شد

کوچک تماشا کرد   ی و با لبخند  ”انجام شد.“اعالم کرد:    دویمگ

ش د  انیم  نِیاطیکه  به  را  خودشان   ینامرئ  ی واریحلقه، 

د  دندیکوبیم اندازه  به  رود  ی وار یکه  توسط  ساخته  که  خانه 

  یی ادهایرفت و با فر  رونیاز حلقه ب  اطیبود. با احت  ی قو  شدیم

بر  ن یخشمگ برا  شن یروبرو شد.  ا  ی دنبالش رفت و    ی لحظه 

 .به آنها حمله نکرد  ی زی چ چیه ن،یری کوتاه و ش

 [22:20 29.06.21] ,دولونیا

 254پ#
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  ی اونها رو کنترل کن  ییبه تنها  یتونی م  سیگار“گفت:    شنیبر

به سه پادشاه   ”مش؟یو ببند  می کن   دایما شکاف رو پ   هیتا بق

با   یکوئرس  لهیقب   سیکنند و پسر رئ   تشیداشت که حما  ازین

حلقه ماندن   رونیب  ی انتخاب برا  نیبهتر  ،یاش در چوبانتجربه 

 .و در تله نگه داشتن گاال بود

باال رفتن از    ی که در حال تالش برا   ییبه گاال  ی اضربه  سیگار

که بتونم رو انجام    ی تمام کار“بود زد و گفت:    ش ی پشت ووهانا

 ” .دیباش عیخواهم داد اما سر

به سرعت وارد کاخ   دویهمراه سرووک، آندراس و مگ  شنیبر

 دن یو از د  ستادی آنجا بود ا  یکه تخت پادشاه  یشدند. در اتاق

 .منظره مقابلش جا خورد 

کنار    ی که روز  ی کا  ی هابزرگ پادشاهان و ملکه  ی هامجسمه 

را پر از خرده سنگ کرده   نیبودند، واژگون شده و زم وارهاید

  شه یکه هم  یسلطنت  ی هاتابلوها و پارچه   ی هاماندهیبودند. باق

 ی هامشعل   ِیفلز  ی هابودند، به قالب  زانیاز سقف بلند آنجا آو
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خشک شده به   ی اهوهق  ی هال بودند. خون و لکهسوخته وص

آنجا    ی جسد  چیبود. ه  دهیپاش  وارها ید  ی وحشتناک رو  یصورت

لباس آنجا   ی هاتکه   ری مدفون شده ز  ی هانبود. فقط استخوان

 .بودند

جنگ بود که   دانیم   نیو لذت و همچن   ش یتاالر ع   ی روز  نجا یا

خاندان  آن  توطئه اشراف   ی هادر  در  نقش   یاسیس  ی هازاده 

  ی هالذت   های کا  یاپیپ  ی هانگاه پادشاهان و ملکه  ریداشتند و ز

 .گورستان بود  کی. اما حاال کردندیم یرا زندگ   ینیزم

برگرداند که   ییرا به سمت گاال   یرانیو  نیبه خاطر ا  خشمش

شان را  به . پادشاهان راهآمدیبه سمت آنها م   وارهاید  ی از رو

از آن سمت   نی اطیباز کردند که ش  ینییپا  ی ها سمت طبقه

از پله آمدندیم  ی الغزنده   هیها خطرناک بود چون با ال. عبور 

داد در موردش فکر نکند.   حیترج  شنیشده بود که بر  دهیپوش

با آمدیتعفن م  ی پله و راهروها بوهوا مرطوب بود و در راه   .
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هنوز مزه حضورشان    ن،یاطیبه آن ش  دولونشیآ   تیوجود مصون

 .کردی زبانش حس م ی را رو

 [22:20 29.06.21] ,دولونیا

 255پ#

  ن یزم   ی دوبار از رو  آوردند،یکه به باال هجوم م  ییگاال  توسط

د به  و  مانند    دهیکوب  واریبلند  را  آنها  شکاف  که  انگار  شد 

  ی . ناسزاهاآوردی از طاعون در دهانش باال م  یناش  ی استفراغ

تار  در  گفت:    د،یچی پ  ند یناخوشا  یکیسرووک  و  خورد  قسم 

آب جوش و    از  یکار تموم شد در ظرف بزرگ  نیا  یقراره وقت“

 ” .میدی رو شکر که زره پوش انیصابون شنا کنم. خدا

شد و    دهیکوب  واریاز گاال به د  یگروه که بدنش توسط    آندراس

اون شکاف “زد:    ادیآنها را کشت، فر  میمستق  ی ابعد با ضربه

 ”کجاست؟ یلعنت
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و بعد    اریبس  ی ها از پلکان   یکیکه به    یطوالن  ی راهرو  شنیبر

کرد. تمام آنها پر   یرا بررس  شدیختم م  گرید  ی به چهار راهرو

 ه یاز بق  یکیاما    زدندیم  رونیبودند که از هر سمت ب  ییاز گاال

که   دیرسیم  ییبود. آن راهرو به آبدارخانه و انبارها  ترک یتار

درون آن    ینشدن  تمام  یزمان  کیشان  محصوالت  به  بودند. 

 ” .اونجا “سمت اشاره کرد: 

بود   شتری ب  یسمت آن قسمت که تجمع گاال حت  به از قبل 

 ی هاها و دندان ان را باز کردند. ناخن شراه  دنی رفتند و با جنگ

و انگشتان عنکبوت مانند    انداختندی چنگ م  شنیبه زره بر  زیت

پاها   ی اریبس پا  شیاز  و  خراش    رفتندیم  نیی باال  را  او  و 

داد و خودش و   تتعادلش را از دس  بارکی. آندراس  دادندیم

که به    ی انداخت تا وقت  نییها به سمت پاپله  ی را رو  شنیبر

 .دندیدر رس کی خرد شده از  ی هاتکه

رو  سرووک  از  را  مرد  دو  هر  و  شد  کرد:   نیزم  ی خم  بلند 

 ” .دی کرد دایها. شکاف رو پ کارتون خوب بود بچه “
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که   یها، در اتاقو مرگ   یآن بدبخت  لی و دل  اهایدن  نیب  شکاف

 ی به معن  وارهای. ددیتپیبخش کاخ قرار داشت، م  نیترن ییدر پا

 ی اهیس  انیکه از م  ی ناهنجار  ی ادها یفر  ی کلمه با صداها  یواقع

 ی برا  اشدانه یناام  ی در جستجو  سی. سکمدندی تپیم  آمد،یم

باز کرده بود که    ییالو خ   ایدن  نیا  نیب  ی سد  ،ی قدرت و برتر

تصور کنند را   توانستندیم  های ها و کاکه انسان  یهر وحشت

  ک ی  دنیبه در  شتر یآن را ب  شنیکرده بود. بر  یدر خود زندان

گاال    ی . شکاف با همان فشارمانیزا  کیتا    کردیم  هیشکم تشب

ب اعضا  دادی م  رونیرا  و  خون  جنگجو  یدرون  ی که   ییشکم 

 .زد یم رونی از آن ب یزخم

حمله، مشت، خراش    ی آمده و فورا برا  رونیاز شکاف ب  نیاطیش

گاز گرفتن هجوم م برآوردندی و  ک  سروو  ی سپاسگزار  شنی. 

اهم  دنیپوش  ی برا کرد.  تکرار  را  الساد    یتی زره  که  نداشت 

آس  نانیاطم به  نسبت  پادشاهان شبح  که  بود  وارد   بیداده 
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را   واش ابودند و خوشحال بود که زره   منیشده توسط گاال ا

 .کرد یآنها محافظت م  فیدر مقابل لمس کث

 [22:20 29.06.21] ,دولونیا

 256پ#

دادند و   لیدور او تشک  ی اره یدام یآندراس و سرووک ن  دو،یمگ

که    ی جادوگر کا  یِ. طلسم باستانستادیمقابل شکاف ا  شنیبر

آمد. قدرت در    رونیب  ش یهالب  انیمرده بود از م  شی ها پمدت

پ کث  چیشکمش  ش  یفیخورد،  در    نیاطیلمس  و  سوزاند  را 

زد. اگر   اررا کن   ی کیبدنش پخش شد. اتاق پر از نور شد و تار

. شدیرا داشت از آن نور کور م  ی کا  کیروح، نگاه    کی  ی به جا

مکنده به سمت شکاف با   ی باد  ی و زوزه   دندی کش  ادیگاال فر

 .آنان همراه شد  ی ادهایفر

و تاب خورد انگار توسط   چیحمله طلسم خم شد و پ  ریز  شکاف

گاال  ینامرئ  یمشت بود.  آن ظاهر    ییخرد شده  اعماق  از  که 
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به هوا و   یاستخوان  یکردند فرار کنند. دستان  یسع  شدندیم

به هر چ  وارها یو د  نیزم زدند؛  بار  ی زی چنگ  هنگام   ک ی که 

 .شدن شکاف، خودشان را به آن وصل کنند

نبود    ییهاغیو ج   ادها یفر گاال  از سمت  باعث شد    بایتقرکه 

سرش را برگرداند،    یبه همراه طلسم تلو تلو بخورد. وقت  شنیبر

. بستندیم  خی  شی هاداشت در رگ   یکه اگر خون  دید  ی امنظره 

زده و   رون یو حشره مانند گاال از شکاف ب  یدستان استخوان

  دو ی. مگ دندیاو را کش ی را گرفته بودند. آنها پاها  دویمگ ی پاها

و    رد ی را بگ  ی زیچنگ انداخت تا چ  ن یزم  ی رو  ش یهابا ناخن 

 .هم در دستش بود  رشیدر همان حال شمش

و در همان حال گاال آنها   دیاو را گرفت و کش  ی بازو  آندراس

  وست ی. سرووک به آنها پ دندیکشی را به سمت دهانه شکاف م

ز را  او  و دست  انداخت  آندراس  تنه  باال  دور  را   ر ی و دستش 

تا سر جا    شیزانو ازدحام  قفل کرد  او  نگهش دارد. گاال دور 

 .دندیکوب شیهابه سر و شانه ییهاکردند و مشت 
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 [22:20 29.06.21] ,دولونیا

 257پ#

گاال را کشت تا خودش را آزاد    نیچند  رشی با شمش  دو یمگ

چهار    کرد،یرا که قطع م  ی ایکند. هر بازو و دست استخوان 

 .گرفتندیرا م شی جا گرید ی گاال

  د یلرزی کمک به آنها به خودش م  ی برا  لیاز حس تما  شنیبر

قابل    ریاما جرات نکرد طلسم را قطع کند. آن طلسم کهن و غ

 ایممکن بود در صورت متوقف شدن، منفجر شود    ینیبش یپ

و شکاف حت  یناگهان   یواکنش با پهن   یداده  قبل شود.  از  تر 

تماشا کرد که آندراس و سرووک تقال کردند تا آن   یدرماندگ

بسته  داشت  شکاف  حال  همان  در  و  دهند  نجات  را  راهب 

باال آمدند   دویمگ  ی متصل شده به هم، از پاها  ی. انگشتانشدیم

 .دند یبه باسن و باال تنه او و بعد به آندراس رس نکهیتا ا



Page 586 of 613 

 

تقال نکرد و به   گر ید  دویمگ  ستاد،یکوتاه ا  ی الحظه  ی برا  زمان

ثان  رهی خ  شنیبر تبد  هاه یشد.  قرن  شدند. آن چشمان    لیبه 

عج  یدولونیآ  یآب به طرز  هنوز  آنقدر   یانسان   یبی که  بودند، 

درآمدند. وحشت، صورت    دیبه رنگ سف  بایکه تقر  دندی درخش

تصم بعد  کرد  پر  را  جا  یم یراهب  را    ی راسخ  با گرفتآن   .

 ” .خدانگهدار“ش گفت: حرکت دهان

 وقفهی که طلسم ب  یدر حال  د یچی در سرش پ  شنیبر  ” نه!“  ادِیفر

 .آمدیم رونی از دهانش ب

آورد.   نییرا باال برده و به سرعت پا  رشیشمش  د،ی چرخ  دویمگ

گاال و    ن یدستان چند  ر،یو شمش  د یدرخش   یاز نور آب   یانیجر

بازو  نیهمچن را    زدی چنگ م  دویمگ  ی دست آندراس که به 

لرزه    وارهاید  دهید  بیآس  حیپادشاه ش  اد یقطع کرد. فر را به 

زم  به  را  سرووک  و  افتاد  عقب  به  آندراس  زد.   نیدرآورد. 

 رون ی که دستش بود، ب  ییرنگ از جا  یاز بخار آب  ییهارشته 
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. سرووک به او کمک کرد کردیم   ی زیانگار داشت خونر  زدیم

 .ستدیبا  شی پاها ی تا رو

 [22:20 29.06.21] ,دولونیا

 258پ#

را به همراه دست آندراس    شانیبا چنگ و دندان، قربان  گاال

 نکه ی. قبل از ادندیبود، به سمت خود کش  متیغن   کیکه مانند  

را    رشیرا به طور کامل ببلعد، او شمش  دویمکش شکاف، مگ

را    یطانیسُر داد و سرووک آن را بلند کرد و سر ش  ن یزم  ی رو

تلو تلو خورد و در همان حال    ش ی پاها  ی رو  شنی قطع کرد. بر

آب  مانند  از    یقدرت،  ب  کیکه  وجودش    زد،ی م  رونیاَلَک  از 

 .ختی ر رونیب

: دیکش  ادیفر  د،ی جنگیم  نیاطیدست با ش  کیکه با    آندراس

 ” !اریب رونیاون رو از اونجا ب“
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  شتر یب  ی زیشده و چ  کی. شکاف باررید  یلیبود. خ  رید  یلیخ

شده تنها   دیتبع  ی گاال  ی ادهاینبود و فر  اهیس  کی نوار بار  کیاز  

که آن هم بسته شد،   ی. وقتآمدی م  رونیبود که از آن ب  ی زیچ

 .شدند دی در هوا ناپد یتمام آنها با موج 

افتاد. با وجود   شیزانوها  ی و حالت تهوع رو  جهیبا سرگ  شنیبر

هنوز   دولونشیجسم را نداشت اما آ  کیروح بود و ضعف    نکهیا

 .بردیاز عوارض طلسم رنج م

شانه او باعث شد به باال نگاه کند. او گفت:   ی سرووک رو  دست

 ” .تموم شد“

  ر یتصو  ”هنوز نه.“سرش را به نشانه مخالفت تکان داد:    شنیبر

مگ لحظه   دویصورت  آن  و   ی آخر جلو  ی ها در  آمد  چشمش 

جلو غم  ی نتوانست  بگ  زشیانگناله  و ردی را  شرور  مادر   .

 ی ادسته   ریرا گ  -مردم تمام جهان  یحت  و–مردم او    اش،یعوض

  ک ی  نانداخته بود. به عنوا  ین یزم  ریگرسنه و غ   ی هااز گرگ 

که او مرتکب   یدرست کردن اشتباهات   ینیو پسر او، سنگ  ی کا
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را   یاشتباه آخرالزمان  کیدرست کردن    ینیشده بود و سنگ

اما در نها  رفتهیپذ – انسان    کی  تیبود. شکاف را بسته بود 

کرده و نه فقط مردم   ی بود که فداکار -ساکت و شجاع  یراهب

 .ها را نجات داده بودخودش بلکه تمام ملت 

 [22:20 29.06.21] ,دولونیا

 259پ#

بد   میتونستیم“:  دیغر  آندراس نجات  رو  بر  ”.میاون   شن یبه 

م  ره یخ صورتش  در  چشمانش  خشم، دندیدرخشی شد.   .

احساسات   ،ینگران تمام  بر  یتنفر...  که  داشت  تجربه   شنیرا 

 .کردیم

بتونم شکاف رو ببندم، اونها تو  نکه ی. قبل از امی تونستینم نه“

م داخل  به  سرووک  همراه  به  مگدنیکشیرو  رو   نیا  دوی. 

 ” .یصورت تو هنوز دستت رو داشت  نیا ری. در غدونستیم
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چ  شی بازو  آندراس  گرفت.  باال  مچ   ی زیرا  دور  مانند  بخار 

پ گفت:  دی چی دستش  او  جا“.  به  رو  اون   ی وحشتناک  ی ما 

مرگ  یتکه ح  میفرستاد ترسو  دیپل  یاز  همه  بدتره.  . مییهم 

ترسو هست ما  گاال  رشیبا شمش  ”.میهمه  پله   ییبه  از  ها  که 

 .ضربه زد  آمد،ی م نییپا

انداخت،    نیزم  ی و رو  دیکوب  واریسرووک او را محکم به د  یوقت

ممکنه   ،ی دیتبع“. سرووک گفت:  اوردی از خودش درن  ییصدا

که    ی ریدو شمش  ”.یدر مورد اون حرفت دوباره فکر کن  ی بخوا

درخش داشت،  دست  به  و    ی برا  یکی.  دندیسرووک  خودش 

که   ییبود. از هر دو استفاده کرد تا گاال  دویمگ   ی برا  ی گرید

هدف ما بستن  “ هنوز در حال پر کردن اتاق بودند را بکشد.  

که ازش    هییشده به جا  نینفر  نیاط یش  نیشکاف و فرستادن ا

تمام ماها فدا کرد. با رفتن به    ی مدن. راهب خودش رو برااو

تعر و  برا  ف یخونه  اون  داستان  براش    ی دختر  ی کردن  که 

 ” .بدار یشجاعت اون رو گرام  ،یجنگیم
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 [22:20 29.06.21] ,دولونیا

 260پ#

را در غالف گذاشت و دستش    رشی کوتاه شمش ی الحظه  ی برا

گور لرد  کند.  تا کمکش  گرفت  آندراس  به سمت   ی برا  ی را 

شد بعد دستش را گرفت و سرووک   ره یبه او خ   یطوالن  یمدت

 .او را بلند کرد

را    رش یداد، شمش  هیتک  وارهایاز د   یکیبه    یبه سخت   شنیبر

 یرا کشت. به لرد گور   زدیکه به او چنگ م  ییتکان داد و گاال

 انیاما تا پا  ستین  یتسل  هیحرفم ما  نیکه ا  دونمیم“گفت:  

سپرد.  م،یزندگ خواهم  خاطر  به  رو  نبودنش  و  دروغ   ” اون 

اندازه    هدر ذهنش حک شده بود که ب  دوی. صورت مگگفتینم

 .بود نیو آتش قیسوزانده بود، عم نی که در زم ییهاحلقه

دوباره   دندیدرخش   ی الحظه  ی برا  سی آندرا  چشمان بعد  و 

و  دی چرخ ”.ستین یتسل هیحق با توئه. اصال ما“نور شدند. کم



Page 592 of 613 

 

ها  پله   ی رو  شی پاها  ی رفت. صدا  رونیبلند از اتاق ب  ییهابا قدم 

اندازه صدا مانند  ی به  بود. گروه  ی زمزمه  به    یکوتاه  از گاال 

 .دنبال او رفتند

 برن یکه از جنگ جون سالم به در م  ییاونها“گفت:    سرووک

ماغ گناه  احساس  دچار  با شنیلب  زمان  گذشت  با  اون   .

 ” .میایهمونطور که همه ما کنار م اد یکنار م دویسرنوشت مگ

رو   قت یحق  نیاون ا  نهی نه. ک  ای  اد یکه کنار ب  ستیمهم ن  برام“

 ی که مجبور بودم شکاف رو بدون توجه به بها  دهینم  ر ییتغ

ببندم. انسان  شنی بر  ”اون  روز  یبه  نجات    اشیزندگ   ی که  را 

نگاه کرد و ادامه داد:   د،ینامیداده بود و او را دوست خود م

رو    ی زی هم چ  ی بود  دویمگ  ی که اگه تو به جا   یمتوجه هست“

 ”دادم؟ ی نم رییتغ

 [22:20 29.06.21] ,دولونیا

 261پ#
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را   یطانیو با پشت دستش، ش  دیبلند خند  ی با صدا   سرووک

و    رمی بخورم، بم  ر یشمش  نکهینبودم. از فکر ا  دواریام “کنار زد.  

کنم تا در    ی سوار  یعیرطب یغ  ی اسب  ی دوباره زنده بشم و رو

خوشحال نبودم. تو   یلیرو دنبال کنم خ  نیاطی بتونم ش  جهینت

که فدا   ی شدیچون ناراحت م   ی کردیتمام نقشه رو نابود م

 ” .کنهینم  یو در نظرم دوست داشتنکردن من، تو ر 

در وجودش کم نشد اما به    دو،ی مرگ وحشتناک مگ   ینیسنگ

که    یبه همان سرعت  اشی زد. شاد  ی سرووک لبخند  یشوخ

اگه مطمئن بودم که کشتن اون  “ رفت.    نیظاهر شده بود، از ب

به    ز یسه چ   ”.کردمی کار رو م  ن یا  کنه،یبدنش اون رو آزاد م

از   بلو بدن. اما اگر بدن، ق  ریشمش  دولون،یهم وصل بودند: آ

بود و در مورد   یروح محکوم به سرگردان   شد،ینابود م   دولونیآ

قابل تصور    ریغ  یکه تا ابد در رنج  شدیکار باعث م  نیا  دو،یمگ

 .فتد یبه دام ب



Page 594 of 613 

 

نگه داشتن اون،   ی به جا  دیمن با  ایآندراس  “گفت:    سرووک 

اما آزاد   مردی. مشدی . اون موقع آزاد ممیکردیسرش رو جدا م 

 ” .شدیم

 ی تا برا   ستادیا  شنیرفتند و بر  رونی دنبال آندراس از قصر ب  به

زدن و    غیدر حال ج  ی که پر از گاال  یبار اتاق پادشاه  نیآخر

سر    یبیهنوز بدون آس  یبود را تماشا کند. تخت پادشاه  جیگ

 ه یآن نشسته و شب   ی که رو  سی از سکم  ی ریبود. تصو   شیجا

به خودش   شداش بود باعث  شده  دهی در وسط تار تن  یعنکبوت

 .رفت  رونیبلرزد. پشتش را به آنجا کرد و ب

 [22:20 29.06.21] ,دولونیا

 262پ#

 ی مردگان جمع شده بودند. آندراس به کس  ی جلو  پادشاهان

نم گار  کردینگاه  صورت  شن  سی و  برا  یاتفاق  دن یاز   یکه 

از    ی ادیکه مقدار ز  شنیافتاده بود، شوک زده بود. بر  دویمگ
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ب بود،  داده  دست  از  را  برگشت   ی قراریقدرتش  و  مردگان 

 ود شان به پادشاه شبح بکه به خاطر وصل کردن  شانت ی عصبان

را حس کرد. زمان، همراه با قدرتش در حال تمام شدن بود.  

و اگر گاال به صورت کامل    شدندیاز کنترل او خارج م  ی به زود

جا نم  ییبه  فرستاده  بودند  آزاد    گر ید  کباری  شدند؛یکه 

 ی هاکه االن مانند کک   وندندیشان بپنوعانتا به هم  شدندیم

 .بودند انسگ، در حال چنگ انداختن به آن کی ی رو

رو   ی خارج رهیدا میتونی بدون راهب چطور م“:  دیپرس س یگار

 ” م؟یکن جادیا

که من رو مجبور به تکرارش کرد و   یطلسم“گفت:    شنیبر

خواهم بود که قدرت رو    ی. من کسارمی نمادها رو به خاطر م

که به   ی قدرت ”درست مثل اون حلقه کوچکتر.   دمیبه حلقه م

جنگ آمده بود،   دانیکه ابتدا همراهش به م  یآتش بزرگ   ی جا

 .در درونش بود ینور مشعل هیحاال شب 
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گاال رو به “سوار شد و به مردگان دستور داد:    شی ووهانا  ی رو

مردگان   ”.دیو اونها رو اونجا نگه دار  دیکن  تی سمت کاخ هدا

زده و اطاعت کردند و به صورت هماهنگ با هم حرکت   ادیفر

به آندراس   شنیکردند. بر   تیکرده و گاال را به سمت کاخ هدا

افسرده به سمت او برگشته بود.    ی نگاه کرد که باالخره با صورت

به    رهاتونیبا شمش  دیتونیکه م  ییتا جا“به آنها گفت:    شنیبر

نمونده   یاونها باق  کدوم از  چیکه ه  یتا وقت  دی اونها ضربه بزن

سرزم به  اونها  بدون    ن یباشن.  و  گشت  برخواهند  خودشون 

را به   رشیشمش  ”فرار کردن، اونجا خواهند موند.  ی برا  یشکاف

نظام احترام  کرد.    ینشانه  مردن   یکسان  ی برا“بلند  که 

 ” .میجنگیم

 ” .میجنگیم دو یمگ ی برا“ گفت:  آندراس

 ” .میجنگ یم  دوی مگ  ی برا“کرد و گفت:    یکوتاه  م یتعظ  شنیبر

 فصل هجدهم  انیپا
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 [22:28 10.07.21] ,دولونیا

 263پ#

 نوزدهم  فصل

  ییبسته به داخل آمد و نوارها  ی هااز کنار پرده   دیخورش  نور

ا  ی رو  ییطال رو  کویلدیدستان  را  آنها  که   ش ی پا  ی انداخت 

  ی ها دنبال کارها که انسان  یگذاشته بود. بعدازظهر بود، زمان

ازدواج   شنیبا بر  ی. وقتدندیخوابیم  های شان بودند و کاروزانه

کا شبانه  برنامه  با  گاه  های کرد،  اما  بود  آمده  اوقات    یکنار 

اتاقش نشسته و از   رونیکه در بالکنِ ب  ماندیم   داریب  ی آنقدر

موقع اغلب در آغوش گرم    نیتا ا  استقبال کند.  دیطلوع خورش

 .به خواب رفته بود شنیبر

. خواب در دیخوابیروز بود که نم  ن ینه امروز. در واقع چند  اما

کرده بود و در    ی ها از او دورساعت  ی برا  ییتخت و در تنها 

  یی بود. ردا  خی  ش ی پاها  ری ز  نیتقال را کنار گذاشت. زم   تینها
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برا  دهیپوش دوشش    ی رو  ین ی سنگ  ی پتو  شتر یب  ی گرما  ی و 

خاموش    بایتقر  ی هاسنگ انداخته بود. وسوسه شد که به ذغال 

نوزاد    ک یاضافه کند اما نظرش را عوض کرد.    نه یشده در شوم

پ اتاق  در  پرستارش  خواب  شی و  ا  دهیاو  و   کویلدیبودند 

کند.    دار ی از آنها را ب  کدامچ یه  ش ی با سر و صداها  خواستینم

اش در  مورد عالقه   یبه سمت صندل  یامآر  ی هادر عوض با قدم 

 ی خواب بودند، به صدا   همهکه    یکنار پنجره رفت و در حال

گوش    کردندیکه از ساگارا محافظت م   یرفت و آمد نگهبانان

 .کرد

  تش یفراتر از محدود  یتیقلعه و اطرافش هنوز پر از جمع  طیمح

برا  جادیا  ی برا ب  ی پناهگاه  و  اما    هاخانمانیآوارگان  بود 

هر روز    شاهنگانی در حال کم شدن بودند. پ  یبه آرام   تیجمع

م  یبررس  ی برا آبسو  طرف  دو  هر  و  اطراف  .  رفتندیمناطق 

بودند و    ده یشنآنها را ن   ی صدا  ا ی  ده یند  ییگاال  چیه   کدامچ یه

آرام شدند   ها،ی . کا گشتندیخبر برم  نیبا هم  شاهنگانیتمام پ
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بعض بو  ی و  ماجراجوتر  که  آنها  وسااز  جمع    ل یدند،  را  خود 

خود برگردند و باور داشتند   ی ها ها و خانه کردند تا به دهکده

آنها   ی ایو دن  هانی موفق شده بود گاال را از زم   دی که پادشاه جد

 .دور کند

 [22:28 10.07.21] ,دولونیا

 264پ#

آن را باور کند. هفده روز   خواستیبا تمام وجودش م کویلدیا

نکرومنسر کهن را به کار گرفته بود   کی  ی جادو  شنیبر  ش،یپ

 دان یاز مرگ بازگشته را در م  یمردگان شود و ارتش   هی تا شب

  ده ید  بیآس   های از کا  ییهاکند. به جز گزارش  ی نبرد رهبر

رس ساگارا  به  باالخره  چ  ده یکه  مورد    ی گری د  زیبودند،  در 

 .بود  دهینشن شنیبر

حماس  آن غ  یگزارشات  جنگ  ر یو  بودند،  باور   ن یب  یقابل 

که در حال    ی از هزاران کا  شتری و مردگان که توسط ب  نیاطیش
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سمت آبسو بودند تماشا شده بود.   نیو در ا  ل یفرار از اسکار

بر عنوان    شنیآنها  به  زره   ی کا  ک یرا  تشخدر  داده    صی اش 

از   ییایچطور پنج ژنرال نسبت به در  کردند  ف یبودند و توص

از    یبودند و ارتش  منیا  بردند،یگاال که به سمت آنها هجوم م

فر ا  ادیمردگان،  بودند.  کرده  احاطه  را  آنها  هر   کویلدیکشان 

سرد از کمرش   یعرق  کرد،یوقت به اظهارات شاهدان گوش م

به   کردی که صحبت م  یبا هر کس  یوقت  ی. حتخت یریم  نییپا

شده بودند گاال را   موفقکه پادشاهان شبح    دادیم  نانی او اطم

 ی کار، باق  نیتر. سخت دیلرزیباز هم از درون م  ندازند،یب  ریگ

هراد به  گاال  برگرداندن  بود:  ه  سی مانده  بستن شکاف.   چ یو 

 ی زیچ   چیدر آن شهر نابود شده نبود و ه  ی شاهد  ایگزارش  

نگران و  وحشت  که  آرام    ینبود  را  و او  قدرت  وجود  با  کند. 

داشت، ممکن بود زنده    رشییبه خاطر تغ   شنی که بر  یتیحما

ا م  نینماند.  عذاب  را  او  وقفه  بدون  اول   دادی فکر  امروز    ن یو 
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آمده    رونیاز تخت ب  زشیآمنبود که به لطف افکار شکنجه   ی بار

 .بود

و خرخر کردن باعث شد لبخند بزند.   دنینفس کش  ی صداها

که به سرعت ساخته شده بود،    یملکه نوزاد در تخت کودک

که از آنها جان سالم به در برده بود و   ی خواب بود و از خطرات

با  ی خطرات حاال  م  دیکه  مواجه  آنها  بود.   اطالع یب  شد،یبا 

س  ی پرستار وظ   وینهیکه  تا  بود   ر یاپذن  یخستگ  فهیآورده 

در کنار تخت او خواب    ییهامالفه  ی انجام دهد، رورا    پایکرگ

 .بود

ب  کویلدیا او بمانند.  اتاق  در    رونیاصرار کرده بود که آنها در 

  ی آن کودک به معن  دنی. رسدادندیم  یاتاقش، دو سرباز نگهبان

در    زیکه همه چ  ی رییبود، تغ  شنیاو و بر  طیدر شرا   ی رییتغ

پا و  ت  هیحکومت  تحت  را  ساگارا  در  م  ری اث قدرت  . دادی قرار 

ها گروه   یبعض  نی ب  ییاتحادها  گرفتند،یشکل م  دیمتحدان جد

به   کویلدی. اگرفتی دوباره شکل م  هیبق  نیو ب  شدیشکسته م
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امن آنها  تی خاطر  بود  را    تیکه هو  ییکودک دستور داده  او 

قلبش    میاز صم  کویلدی. اندینگو  ی زی در موردش چ  دانستندیم

در ساگارا بودند که از کشتن    یبود که کسان  دهیبا نکوس هم عق

 .بردندیکودک سود م نیا

 [22:28 10.07.21] ,دولونیا

 265پ#

برکنار کرد باعث اعتراض   اشفهیرا از وظ  پا یکرگ  کو،یلدیا  یوقت

در هم رفت و گفت:   یاو شد. صورت جوانش از ناراحت  دیشد

بانو“ با  هیمن. من    ی لطفا   هی تنب   دیپرستار فداکار بودم. چرا 

 ”بشم؟

بدون   ی انحنا  ی دست او را گرفت و انگشتانش را رو   کویلدیا

تنب  پایکرگ“.  دی کش  پایکرگ  ی ها چنگال   ی زیت رو  تو    ه یمن 

ماجرا تموم بشه تو و نگهبانانت به خاطر   نیا یو وقت  کنمینم

کرد  ی کار خ  دی که  اگه   دیخواه  یخوب  یل یپاداش  و  گرفت 
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اگه    ما ا  شهیبهت برگردونده م  اتفه یوظ  ،یدوست داشته باش

بمون نوزاد  اون  پرستار  پرس  ی االن   ی هاشدن سوال  دهیباعث 

زن   کیکه    بهیعج   کننیفکر م  های . کایشیم  ی ندیناخوشا

  ” گرفته.   یرو به سرپرست  میتی   ی کودک کا  هیانسان، ناگهان  

اما فقط  “نازا بود.    های ملکه انسان که در نظر کا  کیمخصوصا  

و    کننی بهم نگاه م  زیآمحم تر  ی هابا نگاه   اندازن،ی شانه باال م

کاسکم چقدر خودش رو به   شنیکه بر  گنیخودشون م   نیب

زنج  ی همسر  نیچن و  را   نیآخر  یوقت  ”کرده.  ریغل  جمله 

را    دیشنی و نم  شدی ته مکه گف  ییهانچزد و نچ  ی گفت، لبخند

 .تصور کرد

من  “ گفت:    پایکرگ سلطنت  کیاما  فکر   یپرستار  اونها  بودم. 

شما   میتیکودک    ی که به نقشم برا  هینخواهند کرد که منطق

 ” ادامه بدم؟
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او ضربه    ی کرد و به بازو  یبود، اخم  ستادهیکه کنار او ا  وینهیس

رو    حضرت ی اعل  م یو تصم  اریب  ادیرو به    گاهت ی! جا پای کرگ“زد.  

 ” .قبول کن

 .کرد  یو با لکنت عذرخواه دیزن جوان پر رنگ

  ” داره.  ی منظور  هینه اون  “دستش را تکان داد و گفت:    کویلدیا

سرش را بلند کرده و به چشمان    پا یکرگ   نکهی منتظر ماند تا ا

  چ یکه ه   دیاما پرستاران جد  هی هات منطق حرف “او نگاه کرد.  

. کننینم  یجلب توجه  چیده کاسکم ندارن هبا خانوا  یارتباط

  ی تعداد اندک  هی  نکهیا  ادر کار نباشه ت  یسوال  چیه   دمی م  حیترج

 دیتونی م  وینهی تو و س  ،ی بشه. اگه بخوا  جاد یسوال خطرناک ا

انتخاب کن فکر   ”کنم.  شونیتا من بررس  دی افراد مناسب رو 

فکر  ی دیجد کرد.  خطور  ذهنش  تمام   ی به  بود  مطمن  که 

کرگ زد.    پای اعتراضات  کنار خواهد  م  دونمی م“را   یخوایکه 

بگرد خواهرت  آتاال ی دنبال  از   رونیب  ییجا  هیاحتماال    ن. 
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. چرا کنهی م  دایتو پ   ی . نکوس گفته که اون رو برانجاستیا

 ”؟ی ری همراه اون نم

 [22:28 10.07.21] ,دولونیا

 266پ#

 کویلدیاستقبال کرده بود. ا  شنهادی از هر دو پ  اقیبا اشت  پایکرگ

  دا یپ   افتگانینجات    انیکه آتاالن را در م  دیروز بعد شن  نیچند

هر    ی داده و برا  یبیکرده بودند. با مزومنس مالقات کرد تا ترت 

 شنیبر  یکند. وقت  دایپ  یدر داخل خود خانه ارباب  ییدو زن، جا

م  ی برا  ی شتریب  ی کارها  گشت،یبرم اکردیآنها  خانواده   نی. 

بودند و در خدمت به خاندان کاسکم    دهیکش  ی ادیز  یسخت

  دا یادامه پ  نیاز دست داده بودند از جمله تضم  ی ادیز  ی زهایچ

به آنها بدهکار بود.    ادیز  یلیخ  شنیکردن خاندان کاسکم. بر

چ  کویلدیا همه  که  داشت  بدهکار  زشیباور  آنها  به  بود.   را 

با به سالمت رساندن تنها وارث زنده هارکوف به ساگارا،    پایکرگ

 .ازدواج او را نجات داده بود
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رو  اشی صندل  ی رو  از و  پا  ی بلند شد  انگشتان  به    شینوک 

با وجود عادت کردن چشمانش    یسمت تخت کودک رفت. حت

.  ندیصورت کودک را بب   ات یجزئ  توانستیهنوز نم  ،یکیبه تار

ا  شتریب  ی زیشمع چ  کینداشت. نور    یتیاهم را نشان   نیاز 

کا  کی.  دادینم موها  ِیکودک  با  ای انقره  ی دختر   کویلدی. 

آ  دیبگو  توانستیمن ه   ایکه  به  نوزاد  اعضا  چکدامیآن   ی از 

شب کاسکم  کرگ  ایاست    هیخانواده  صداقت  فقط  و    پاینه. 

محافظت متعصبانه نکوس و دندارا را داشت که به آنها اعتماد 

کودک، وارث تاج و تخت    نیا  نکهیاثبات ا  ی برا  یراه  چیکند. ه

 کویلدیبود و ا  شن یبه عهده بر  فهیوظ  نیبود را نداشت. ا  های کا

ادعا    نیا  دیچطور با  گشتیاو برم  یبداند که وقت  خواستیم

 .گشتی. البته اگر برمکردی را ثابت م

آرام  کویلدیا  یوقت نوازش کرد،   ده یگونه کودک خواب  یبه  را 

بود    رفتهی را پذ  قتیحق  نیا  کوی لدیکوتاه درآورد. ا  یینوزاد صدا

نخواهد داشت و از    ی فرزند  چی ه  شنیکه به عنوان همسر بر
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بزرگتر  ییآنجا مرگش،    نیا  ش یآرزو  نیکه  زمان  تا  که  بود 

بچه دار    توانستینم  وقتچ یه  جه ی بماند در نت  یهمسر او باق

سر شوخشود.  با  غر  ب یعج  ی هایطبعنوشت  جور    بش ی و 

 یاسم  اشی سالگ  کیکودک که تا    نیرغم خورده بود. ا  ی گرید

به   شنیبود. بر  میتی  ی انداشت، حاال نه تنها ملکه بلکه ملکه

و    شدیاو م بی پادشاه نبود اما نا  گریاو، اگرچه د ی عنوان عمو

زمان قانون  یتا  سن  به  ملکه  مستقل    دهیرس  یکه  طور  به  و 

و بعد به مشاور،   کردی م  ییاو فرمانروا  ی حکومت کند، به جا

نها  یمرب در  تبد  تیو  او  اشدیم  لی پدر  البته  و  هم    کویلدی. 

 .شدی مادرش م

 [22:28 10.07.21] ,دولونیا

 267پ#

نفسش را بند آورد و دستش    اش،یمادر شدن ناگهان  تِیواقع

اش را خفه کند. نقش  ناله   ی دهانش گذاشت تا صدا  ی را جلو

بود.    رفتهیآن را پذ تی بودن او را ترسانده بود اما با قاطع  بینا
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  ک یبود و بزرگ کردن    زیچ  کی  نیسرزم   کی بر    ییفرمانروا

 که یدرحال   کتر. کودترسناک   یل یخ  ی زی . چگرید   ی زی کودک چ

 .اش غافل بود، به خوابش ادامه داداز احساسات تماشا کننده 

برگشت   اشیبه سمت صندل  شی نوک انگشتان پا  ی رو  کویلدیا

ه کرد.  احساس ضعف  به   ایتا  ی جا  توانستینم  وقتچ یو  را 

مادر دوم بوده و    توانستی اما م  رد ی عنوان مادر آن کودک بگ

با تمام قلبش  او را دوست داشت،    کویلدیهمانطور که مادر ا

آن   ی جا  شیدر حال افزا  یجانی زود، ه  یلیعاشق او باشد. خ

 .ضعف و اضطراب را گرفت

خشکش زد.    ی صندل  ی باز شد، رو  یدرب اتاق به آرام  یوقت

غر صدا  ی هاضه ی تمام  با  خاموش  ی درونش   اد یفر  یهشدار 

م   کیتار  ی ا هی. سادندیکش قدم  انی از  با  و  وارد شد    ییهادر 

به داخل خز . دو چشم زرد درخشان به سمت دیبدون صدا 

انداخت و    ینگاه  دیخوابی معموال م  کویلدیکه ا  ییتخت و جا

  کو یلدیبودند که انگار ا ی ها ماند که طوراز مالفه ی اتوده  ی ور
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آنجا خواب و    دهی االن  به سمت پرستار رفته  نگاهش  بعد  بود. 

 .اندتخت کودک م ی رو

از   کویلدیبود و ا  دهیرا کنار پنجره ند  کویلدیکه بود، ا  یکس  هر

دست    تیموقع  نیا دو  هر  با  کرد.  استفاده  خودش  نفع  به 

  ،ی مرد کا  کیاتاق را پر کرد و    دی ها را باز کرد. نور خورشپرده 

لباس  دهیپوش که چاقو  ییهادر  کرد  را مشخص   ییناشناس 

 .به دست داشت نیخون

 [22:28 10.07.21] ,دولونیا

 268پ#

شد و هر دو دستش را بلند    جی به خاطر نور کور کننده گ  مرد

  د یکش ی قینفس عم کویلدی. اردی چشمانش را بگ ی کرد تا جلو

خراش، پرستار را گوش   ادیزد. آن فر  اد یو با تمام وجودش فر

 ه یکر کننده گر   ییپراند و باعث شد کودک هم با صدا  از خواب

 .کند
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فر  کویلدیا وجود  تمام  نگهباننگهبان “:  دیکش  ادیبا    ” ها!ها! 

وارد اتاق    یکس  چ یگرفت اما ه  ش یکه صدا  دیکش   ادیآنقدر فر

شده به او نگاه کرده   کیبار  یبا چشمان  ینشد. آن قاتل احتمال

تخت برگرداند.   ی بعد توجهش را به سمت کودک رو  دیو غر

را بغل زد و او هم شروع کرد به  هیپرستار، کودک در حال گر

 .و به سمت گوشه اتاق عقب رفت  دنی کش ادیفر

وقت  انهی وحش  پوزخند م  یمرد  آنها  سمت  به    رفت،یکه 

با   کویلدی. ادیدرخش  دیدر نور خورش  شیبود. چاقو  روزمندانهیپ

چ  ی دیناام دنبال  هرچ   ی زی به  م  ی زیگشت.  با   توانستیکه 

آن جلو از  بگ  ی استفاده  را  روردیمرد  نگاهش  پرده چوب   ی . 

و    ازب  ی پشت سرش افتاد. از آن برا  واریداده شده به د  هیتک

و   شدیبلند بودند استفاده م  یل یکه خ  ییهابسته کردن پرده

س  اشی بلند چوب  اندازه  تمر  البتی به  در  او  که  با   نیبود 

 .ردکی آنهوست از آن استفاده م



Page 611 of 613 

 

شکارش تمرکز کرده و در مورد زن انسان و   ی قاتل که رو   آن

د  یفیضع سمت  نگران  گریکه  بود،  حمله    ی ایاتاق  نداشت، 

 ی ازه یپرده را مانند نچوب  کویلد ینکرد. ا  ینیبش ی را پ  کویلدیا

آن را با تمام قدرتش    ی انتها  یبرنج   ن یبرداشت و چنگک سنگ

 .دیمرد کوب ی به زانو

 [22:28 10.07.21] ,دولونیا

 269پ#

از دستش رها    ش یافتاد و چاقو  ن یزم  ی رو  ی ادیبا فر  ی کا  مرد

پا    کی  ی مکث نکرد. رو  کویلدیسُر خورد. ا  نی زم  ی شده و رو

آورد    نییسر او پا  ی به پهلو تاب خورد و چوب را رو  د،یچرخ

 کو یلدیبه دنبال آن آمد. ا  ینخُرد شد  ی زد. صدا  اشقه یو به شق

صداها  ی برا کرد.  حمله  او  به  دوم   رونیب  شیگلو  از   ییبار 

بود و از وحشت   یوانیح  یعصبان  ی خرخرها  هی که شب   آمدیم

برا  ی و خشم جلو را  بود. چوب  گرفته  را خون    ی چشمانش 

پشت    نیسوم در  متوقف شدن  به خاطر  اما  کرد  بلند  ضربه 
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با دستان  ی سرش، سکندر  به چوب چنگ    یخورد.  هنوز  که 

با چشمان   دی چرخ   زدند،یم ن  یو  نفس  و در حال    فسگشاد 

کرد چوب را    یو سع  دی کش  ادیشد. فر  رهیزدن به آنهوست خ

در صورتش   میمستق  ی از دست آنهوست آزاد کند که آن زن کا

 ”!بسه کو،یلدی ا“: دی کش ادیفر

خشکش زد بعد متوجه اطرافش شد. با وحشت به   شی جا  سر

که هنوز در گوشه اتاق جمع شده و   دیپرستار نگاه کرد و د

م  فشار  خودش  به  را  صدادادیکودک  با  گفت:   یی.  گرفته 

گشاد شده، با تکان سرش   یپرستار با چشمان  ” ؟  یمیا  یخوب“

 .کرد دییتا

 ”.رو ول کن بانو چوب“

توجهش را به سمت آنهوست برگرداند و متوجه شد   کویلدیا

. در پشت  زنندی پرده چنگ مکه هر دو هنوز دارند به چوب 

جمع او،  تماشاچ   یت ی سر  و    هایاز  بودند  کرده  پر  را  اتاق 

 .بودند دهیخود را کش ی رهایشمش شترشانیب
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  رون یاو ب  آن اسلحه را از دست  یبه آسان  توانستیم  آنهوست

ا اما  چهره   نیبکشد  با  نکرد.  را  و   ی اکار  خونسرد  و  عبوس 

دستش را شل کرد و   کویلدیکه ا  یمنتظر ماند تا وقت  ار یهوش

اون  “بغلش فرو برد. بعد زمزمه کرد:    ر یبعد دستان لرزانش را ز

 ” مُرده؟

 [22:28 10.07.21] ,دولونیا

 270پ#

  یکه هنوز چوب را در دست داشت، او را دور زد. مدت  آنهوست

  ی اون رو خُرد کرد   ی تو زانو“کوتاه سکوت کرده و بعد گفت:  

. فکر کنم بشه گفت که اون  ی ختی ر  رونیاش رو بو جمجمه 

 ” .مُرده

کار را نکرده   نیو آرزو کرد کاش ا  دیچرخ   یبه آرام   کویلدیا

خم   ب یعج ی ا ه یبا زاو شی افتاده و پا  نیزم ی رو  ،ی بود. آن کا

تکه بود.  ب  ییهاشده  مغزش  و  سر  استخوان    خته ی ر  رونیاز 
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ز خون  ب   ری بودند.  دهانش  از  و  کرده  پر  را    رون یگوشش 

 ی ایبقارفت و    ییبه سرعت به سمت دستشو  کوی لدی. اختیریم

 .شامش را باال آورد

به دستش داد،   یکه کس  یانش با فنجان آباز شستش ده  بعد

بکشه.  یاون سع “گفت:   رو  ملکه  ا  ”کرد  اشتباه    نیبه خاطر 

در مورد آشکار نکردن    شی کرد. با وجود تمام هشدارها  ی اناله

زده   ادیآن را فر  ی ادیافراد ز  ی االن جلو   نیکودک، هم  تیهو

 .بود

خشک آنهوست باعث بهتر شدن حالش نشد. او گفت:   پاسخ

 ن یم نکن. اگه اون مُرده اومده بود تا ملکه رو بکشه بنابرااخ“

کرده و تندتر شد و با   ریی لحنش تغ  ”رازت از قبل فاش شده.

ها رو  اون پرده   یکیکور بشم    نکه یقبل از ا“گفت:    ییترشرو

  میمجبور نباش  تا  دیببر  رونیب  نجایبکشه و اون جنازه رو از ا

  شناخته ی اون رو م  یچه کس  د ین یبب   دی. بگردم یبهش نگاه کن

 ” .دشی اریمن ب شی و پ
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آنهوست -که ممکن بود توسط شا  یبه حال هر کس  کویلدیا  دل

ا  ییبازجو او به  از    یکی  ی دستو داد رو  کویلدی شود، سوخت. 

شوم  ی های صندل س  ندی بنش   نهیکنار  به    ی و ینهی و  را  لرزان 

ه  ب  کیکه نزد  ی بانو و پرستار  ی برا  یآشپزخانه فرستاد تا شراب

 .اورد یغش کردن بود ب

مرده    ی که کا  ی ابا انگشت شستش به سمت نقطه   آنهوست

  ز ی تم  نهایکه ا  ی تا وقت  ی خوایم “افتاده بود، اشاره کرد و گفت:  

 ” ؟ی بر ی اگهی بشه، به اتاق د

 [22:28 10.07.21] ,دولونیا

 271پ#

کرده و سرش را   ی نگاه به آن سمت خوددار  نی از دوم  کویلدیا

 جاد یدر کف دستانش ا  یماه  ی ها هالل   ش،یهاتکان داد. ناخن 

از    یکیکردند و بعد دستانش را از هم باز کرده و به سمت  

آتش رفت و آن را چرخاند تا مجبور نباشد    کینزد   ی های صندل
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درحال و  نشست  کند.  نگاه  آن صحنه  بود،   زدهشوک    که یبه 

ر کرد.  وقارش  حفظ  خاطر    نجا یا“ا  به  منه.   یکا   هیاتاق 

. فقط رمینم  رونیب  نجایروح اون، از ا  ایکُش  حرومزاده کودک

 ” .بره نی مطمئن شو که اون لکه کامل پاک بشه و از ب

  ی کیو کودک گشت که در همان نزد  یمینگاهش به دنبال ا  با

 یی هاملکه کوچک به سکسکه  ی هاهیبودند. متوجه شد که گر

زمزمه   ییزهایآرام کردن او چ  ی برا  یمیشده بود و ا  لیآرام تبد

اکردیم پ  کویلدی.  را  کودک  تا  کرد  اشاره  پرستار  او    شی به 

رو بفرست    پایکرگ  ط. فقی بر  یتونیم  ،ی اگه بخوا  یمیا“ .  اوردیب

 ” .من  شیپ

  یم بانوبمون  لمیما  د،یاگه اجازه بد“آرام گفت:    ییبا صدا  یمیا

ا  ”من. به  را  ا  کویلدیو کودک  و  رو  کویلدیداد  را    ش ی پا  ی او 

 .گذاشت

شدند    رهیبه هم خ  یطوالن  یمدت  ی و زن انسان برا  ی کا  نوزاد

متفاوت   یبه صورت  ی بداند آن کودک وقت  خواستی م  کویلدیو ا
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. سر کوچک دیدی م ی زیچه چ کرد،ی با صورت خودش نگاه م

انگشتانش گرفت.   نینرم را ب  ی مو   ی ااو را نوازش کرد و دسته 

اش فشرده   همبه    ی هالب   نیدرآورد و از ب  ییملکه کوچک صدا

داد. مشت کوچکش در هوا بلند شد بعد آن را    رونیب  یحباب

 .ردی که به سمت او بود را بگ کویلدیباز کرد تا انگشت ا

 [22:28 10.07.21] ,دولونیا

 272پ#

من، فکر کنم تمام ساگارا به خاطر   ی کوچولو“گفت:    کویلدیا

نگاه   ”.شه یشلوغ م  یحرف زدن در مورد تو کل آنهوست  به 

. کردی که نشسته بود، آنها را تماشا م  ی ای صندل  ی کرد که از رو

  ی حداقل تا وقت   ی بذار  پایکرگ  ی برا  ینگهبان  دی آنهوست تو با“

  ن ی ا  ری بخوابه. در غ  وفدر مورد فرزند زنده هارک  هااق یکه اشت

 ” .شهیم وانهیسواالت اونها د لیس  ری صورت اون ز
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با هم    پای . اون و کرگکنمیاز اون م  یرو مسئول نگهبان  نکوس“

 ی کاخ، هر کس  یدوست هستن و نکوس به عنوان نگهبان قبل

 ” .کنهیم  تیریمد یبه طور مناسب که کنجکاو باشه رو

نوازش بدن چاق و چله کودک با نوک انگشتانش    ی رو  کویلدیا

 ی صحنه آن کا   ی ادآور یتر از  بخش لذت   یلیتمرکز کرد که خ

ها رو کشته  اون قاتل، نگهبان“مرده در کف اتاق خوابش بود.  

 ”.ومدین یکسچیاما ه  دمیکش ادیدرسته؟ من فر

شده بود. اونها   ده یاونها بر  ی هر دو  ی آره گلو“گفت:    آنهوست

که   نهیفکر کنم ا  تونمیکه م  ی ز یبودن. تمام چ  یسربازان خوب

از   یهستن. مقدار مناسب یاونها امروز سر نگهبان دهیفهم یکی

 کنه ی رو متوهم نم  یجام شراب، کس  کی در    ییای پودر گل رو

م باعث  حواس  شهیاما  و  بشن  ض کُند  بعد   فیعشون  بشه. 

 ”.شهیارد شدن و غلبه بر اونها آسون مو  یدزدک

و آن را به   دیرا بوس  اشیشانی کودک را بلند کرد، پ   کویلدیا

برگرداند.   هفته   تونستمینم“پرستارش  دو  که  بخوابم.  اس 
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از تخت    نیهم  ی نگران بودم برا  یلی. خستین  شن یاز بر  ی خبر

که در باز شد و اون   دم یاومدم و کنار پنجره نشستم. د  رونیب

نگاه کرد:    آنهوستو به    د یلرز  ” اومد داخل اتاق.  یواشکی  ی اک

 ” ؟یاگه خواب بودم چ“

 [22:28 10.07.21] ,دولونیا

 273پ#

اون وقت ملکه  “گفت:    یتفاوتیشانه باال انداخت و با ب   آنهوست

گوشه دهانش    ”.دیمرده بود. احتماال تو و پرستار هم مرده بود

رفت.   چ  شتریب“باال  اون  م   ی ز ی از  فکر  اون   کردمیکه  به 

 ” .ی گاتکه توجه نشون داد ی هادرس 

را به او نشان دهد و   دنشی دستش را بلند کرد تا لرز  کویلدیا

کار رو بکنم و    نیرو نکشتم. مجبور بودم ا  یقبال کس “گفت:  

م  نیا ا  دونمی رو  پذ  نیاما  اصال  آسون  رششی دونستن  تر رو 
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لبخند کوچک آنهوست را با لبخند ناراحت خودش   ”.کنهینم

 ” ..ستمیجنگجو ن هیمن “جواب داد. 

 ” .یکه الزم باشه هست یوقت“

 کو یلدیحال ا  نیبودند با ا  یتوخال  قیبدون اغراق و تشو  یکلمات

را حس    فیتعار  نی فکر کرد که در آنها، هم بخشش و هم باالتر

که او را   ی بار  نی که مورد احترامش بود و از اول  یکرد. آنهوست

  د ییکه انجام داده بود را تا  ی کار  کرد،ی م  نشی بود تحس   دهید

 .کردیم

 یو آنهوست به سالمت  کویلدیبا شراب برگشت، ا  وینهیس  یوقت

ا  گریهمد خال  شانیهاجام   دند،ینوش  یم یو  پر    یرا  دوباره  و 

ا س  کویلدیکردند.  کمک  با  که  کرد  نگاه  پرستار    و ی نهیبه 

  ی کودک آماده کردند. اتاق به آرام   ی زودهنگام برا  ی اصبحانه 

و س  ک یتار ا  وینهیشد  روشن   معش  نی چند  کویلدیبه خاطر 

 .کرد
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کنار  نی دوم  آنهوست را  آن  و  کرد  تمام  را  شرابش   ی جام 

گفت:   و   ی برا  زیچ  نیبهتر   شهیهم  دنینوش“گذاشت 

گوشه   ”اس.صبحانه  هم  به    ی ها باز  رو  رفتند.  باال  دهانش 

دو شوک بهت    ای  کی.  یفکر کنم حاال بخواب“گفت:    کویلدیا

 ” .به استراحت داره  ازیوارد شده. ذهنت هم به اندازه بدنت ن

 [22:28 10.07.21] ,دولونیا

 274پ#

و بعد   دیکش  یبزرگ   ازهیاو، خم  ی هاحرف   دنیبا شن  کویلدیا

من   خوانی شورا م  ی ندارم. اعضا  دنیخواب  ی برا   یوقت“گفت:  

بب  با   ننیرو  و  کنن  ملکه صحبت  مورد  در  چه    میبفهم  دیتا 

 ” .کشتن اون فرستاده  ی قاتل برا کی یکس

گفت:    یکوتاه  میتعظ  آنهوست و  م “کرد  منتظر    تونهیشورا 

ندارم.   ی ازیها به کمک تو نکردن مجرم   دایپ  ی بمونه و من برا 

 ”.نباشه بانو یاحترام ی البته ب
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 ی زده شد. عنوان  جانی ه  اشیمی عنوان قد  دنی از شن  کویلدیا

مقام رو  ترنیی پا  یکه  و  تر سبک   یلیخ  ش یهاشانه  ی داشت 

خاطر    نیملکه نبود. به ا  گریرا داشت اما د  بیبود. هنوز نقش نا

جواب دادنش را    ی جلو  ی گرید   ازه یرا شکر کرد. خم  انیخدا

او از اتاق    رد،یبگآنهوست را    ی بتواند جلو   نکهیگرفت و قبل از ا 

 .رفت  رونیب

بر  حق عمه  دختر  خستگ  شنیبا  تمام   یناگهان  یای بود. 

را    ی تجار  یکشت  کیتنها،  وجودش را در برگرفت انگار دست

 ی بار روبرده بود. خاطرات آن اتفاق خشونت  دیس یبه بندرگاه پر

وحشتناک آن   ری و ذهنش از تصو  کردندیم  ین یروحش سنگ 

 ه . بکردیم  ی که به دست او کشته شده بود، دور  ی قاتل کا

. دیها خزالفهم  ریبسته ز  مهین  ی سمت تختش رفت و با چشمان

 .خواب بود مهیاو باال آورد، ن ی هاپتو را تا شانه  وینهیس یوقت

  ن یآفر“مبهم بود.    ی ازمزمه   ش،یهاخدمتکار در گوش   ی صدا

 ”.نی. آفر حضرتیاعل
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روشن   ی نهیکه از شوم  یو نور اندک آتش  هاهیپر از سا  یاتاق  در

ها به او در کناره پرده   دیشد. نبودن نور خورش  داریب  آمد،یم

ن   گرفتیم هنوز  ساعت   یعنیبود.    شبمه یکه  چند  فقط 

سوال را بپرسد. تنها    نیآنجا نبود تا ا  کسچیبود؟ ه   دهیخواب

کش و نبودن پرستار، یکودک در نزد  یتخت خال  دنی بود و با د

 .دیکوب  شیهاقلبش محکم به دنده 

پاها  پتوها زد.  ک   ریگ  شی دور  کنار  را  آنها  وحشت  با  و  ردند 

 کودک. کودک کجا بود؟ 

آمدن از    رونیب  ی تقال کردن او برا  ی جلو  وینهیآرام س  ی صدا

 ” .دیشد داریمن ب ی بانو“تخت را گرفت.  

 [22:28 10.07.21] ,دولونیا

 275پ#
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 نه یکه نور شوم  ییاتاق و جا  کیتار  ی هاهیاو را در سا  کویلدیا

خواب بود، او را    کویلدیکه ا  ی. وقتدید  کرد،یآنجا را روشن نم

 ” و ملکه کجان؟ یمیا“. کردی تماشا م

کارها  یمیا“ به  همراه  رسه یم  شی شخص  ی داره  ملکه   .

 ” .از نگهبانان مراقب اونها هستن یمی و ن پاستیکرگ

 ی ر مورد جاخدمتکار و اطالع دادن او د  ی درون صدا  حیتفر

و گفت:   دی . چشمان سوزانش را مالردی کودک باعث شد آرام بگ

 ” .از چند ساعت شده شتر یمطمئنا ب  دم؟ی چقدر خواب“

  ی ردامن یرا باز کرد و ز  کویلدیلباس ا  ی هااز قفسه  یکی  هوینیس

. نیخواب بود  روز یاز غروب د“تخت گذاشت.    ی رو  یراهنی و پ

 ” .روز اومده و رفته

چرا من رو    دم؟ی خواب  ادیانقدر ز“گرد شدند.    کویلدیا  چشمان

  ی حت  ”هدر بدم.  دنیوقتم رو با خواب  تونمینم  ؟ی نکرد  داریب

 ییاهای. رودیدیم   کیتار  ییاهای آرام هم نبود و رو  دنشیخواب
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و آن    شنیپراکنده از بر  ییاهایرو   ایکه او را کشت    ی از آن کا

زد    ر یبه او شمش   کسروو   یکه وقت  یو مبهوت  ف یضع   ی صداها

 .دیشنی را م

را به دست او داد و گفت:   دیجد  ی هالباس   ی با لبخند  وینهیس

نش-شا“ شما  مزاحم  که  گفت  ا  میآنهوست  خود    نکهیمگر 

کس   جنابی عال فقط  باشن.  شده  رد  دروازه  و   یاز  احمق  که 

 ” .کنهیم یپوشآنهوست چشم-باشه از فرمان شا پروایب

به دستش    وینهیکه س  ی ایدامن  ریو ز  د یرا پوش  یپشم  یراهنیپ

کرد.   پا  به  را  بب“داشت  رو  که شورا  فقط خدانم یقراره    ان ی. 

شک داشت   ”.دوننی که درباره ملکه پخش شده رو م  یعاتیشا

ن پذ  یمیکه  شورا،  وارث    کویلدیا  رشیاز  کودکِ  مورد  در 

برده    درجان سالم به    سی سلطنت که از حمله گاال در هراد

آن را رد کنند. قرار بود جلسه    گرید  مهیبود را قبول کنند و ن

 .باشد ی زیبرانگبحث 

 [22:28 10.07.21] ,دولونیا
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کمر    ی که رو  یرا گره زد تا وقت   یدامن  ریز  ی بندها   وینهیس

ا  راهن یمحکم شدند و پ   کویلدیا تا    کویلدیبلند را نگه داشت 

به شورا “گفت:    وینهیآن کند. س  ی هانیدستانش را درون آست

جمع بشن. براتون   د،یگفته شده که هر وقت شما آماده شد

 ” د؟یدر تاالر غذا بخور  دیدوست دار  ای دیتا بخور ارمیب ی زیچ

با شورا و جواب    ” بهتره.  نجا یا  کنم   فکر“ از روبرو شدن  قبل 

نگه    یکه درمورد مخف  یدادن انبوه سواالت و احتماال اتهامات

برا  تیداشتن هو اهداف ش  ی ملکه  بود،   یطانیانجام  خودش 

 .دادیم حی را ترج  ییتنها

م  شی هاکفش   داشت ضربه   دی پوشی را  در    ی اکه  به  محکم 

.  ندازندیبه هم ب  ینگاه  وینهیاتاقش خورد و باعث شد او و س 

 ” !دیایب عیبانو، سر“
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به سرعت به سمت    ” من. بچه.  ان یاوه خدا“زمزمه کرد:    کویلدیا

 ستاده یا  گریدر سمت د  ی سرباز کا  کیدر رفت و آن را باز کرد.  

چراغ  مانند  زن  آن  چشمان  راهرو  ییهابود.   ک یتار  ی در 

 ” ملکه کجاست؟“گفت:  ی به تند کویلدی. ا دندی درخشیم

خط   اشی شانیپ  ی رو  یجیگ  ی از رو  یعقب رفت و اخم  سرباز

 ” .حضرتیها هستن اعل با پرستارش و نگهبان   شونیا“انداخت.  

آنهوست من -شا“پله تکان داد و گفت:  سرش را به سمت راه 

پ رو  تا شما  فرستاد  نزد  یکنم. سوارکاران  دای رو    ک ی در حال 

دروازه به  ارتششدن  و  هستن  اونهاست.  یها  سر   پشت 

 ” .و پادشاهان شبح هستن جناب یکه عال  گنیم هابانده ید

با سرعت به   لدکویبه موقع کنار رفت چون ا  با یسرباز تقر  آن

 حضرت یاعل“زد:    اد یپشت سرش فر  وینهیو س   دیها دوسمت پله 

 ” !هاتونیی دمپا

 نکه ی. به محض اهایی گرفت. لعنت به دمپا  دهیاو را ناد   کویلدیا

اما    کردینابود م  ی آنها را در گِل و ال  شدیوارد محوطه باز م
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با    خواستینم آنها  کردن  عوض  صرف  را  ارزشمند  وقت 

 .بکند شی هاچکمه

بار    ن یبه ساگارا آمده بود، اول  یزندگ   ی برا  کویلد یکه ا  یزمان  از

ارابه    نیبودند و فقط چند  یقلعه خال  یرونیب  ی وارها یبود که د

ها  دروازه   یرونی اف بودند. همه در دشت بو خوک در آن اطر

بودند. سرباز فرستاده    ی جمع شده  او  دنبال  به  آنهوست  که 

عبور داد.    های گروه کا   انیبود، دستش را گرفت و او را از م

م عبور  که  کردند.   میتعظ  ی اریبس  ی های کا   کرد،یهمانطور 

بانو “.  کردندیزمزمه م  زی آمنیتحس   یاسم او را با لحن  یبعض

 .قاتل پخش شده بود ی با آن کا دنشی خبر جنگ ”.کویلدیا

 ک ینزد  پایکرد. کرگ  دایپ  تیجمع  ی و مرتاک را جلو  آنهوست

ا ز  ستادهیآنها  تعداد  و  بود  آغوشش  در  ملکه  و  از    ی ادیبود 

آنها آرام شد.   دنیبا د  کویلدیبودند. ا  ستادهینگهبانان دور آنها ا

 .بود تی کودک در امن
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هوا و    شیاز گرگ و م  ترک یدر افق که تار  یبه خط  آنهوست

و    شنیاونها بر“شدن بود، اشاره کرد و گفت:    ک یدر حال نزد

 ”.مردگان هستن

که آنهوست اشاره کرد، نگاه کرد اما نتوانست   یبه سمت  کویلدیا

در    دیشود. گوش کرد تا شا  رهیت   یبه جز خط  ی زیمتوجه چ

همهمه   ی ها را بشنود اما فقط صداسم اسب  ی دوردست صدا 

 .دینشی را م  کردندی که همراه او تماشا م یتیجمع

تر شد و همانطور که به ساگارا  در دوردست پهن  رهیخط ت آن

زود  شد،ی م  ترک ینزد به  شد.  نور    یدشت  ،ی بزرگتر  از  که 

دعا    ان یبه خدا  های از کا  یشد. بعض  اه یستارگان روشن بود، س

د و  آ  خواستند یم  گرانیکرده  عز  یکس  ایبدانند   زان ی از 

 .نه ایبودند   جنابی شان همراه عالدرگذشته 

ابر تکان خوردند و خطوط    یاشکال بخار مانند در اعماق آن 

در حال    یو چشمان  ریی در حال تغ  ی هااز افراد با صورت   یمبهم

لرزش گرفتند.  شکل  شدن  بسته  و  دست  یباز  کمر  از  و  ها 
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چمن آنجا را   نی و انسان، زم  ی عبور کرد. مردگان کا   کویلدیا

 شانیتماشا  لدر حا  ی زنده   ی های پوشاندند. ساکت بودند و کا

 .را تماشا کردند 

دستور  بعد منتظر  انگار  شدند  خ  ی متوقف  و  زود   یلیبودند 

آمدند. دو سوار در هر سمت    رون یمردگان ب  ان یاز م  یسواران

اسب به سمت جلو حرکت    هیشب  یموجودات  ی بودند. آنها رو

 دن یبا د  کویلدیآمد. ا   های سوار به سمت کا  نی کردند و چهارم

 .اش، هق هق کرد پاره  شوهرش در زره 

ها و مردگان زنده   ن یآزاد ب  ی را ترک کرد و در فضا  آنهوست

بلند به    ییهاشد و با قدم  ادهیاسبش پ   ی از رو  شنی. برستادیا

دست دورتر از او   کیکه به اندازه    ی اسمت او آمد. در فاصله

 ن یاول   ی برا  های که کا   یخودش را درآورد. وقتو کاله  ستادیبود ا

با پادشاه شبح روبرو شدند، صدا   ی بلند هوا   ییهانفس   ی بار 

 .سرد شب را پر کرد
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در سارونا تور بود،   شنیبر  رییهم که شاهد تغ  کویلدیا  یحت

 شن یفشار داد تا عقب نکشد. بر  نی را به زم  شی پاها  ارانهیهوش

حمل  خودش  با  را  قدرت  و  وقار  و  داشت  را  صورت  همان 

که به خاطرشان با    یکه به او و مردم  یاما آن چشم  کردیم

نبود بلکه   های به رنگ زرد کا   کرد،یبود، نگاه م  دهیگاال جنگ

آب به   ییهاگهبا ر  یآسمان  یبه رنگ  انگار  از رعد و برق بود. 

که همراهش   ی ر ی . شمشکردینگاه کردن، به آنها نفوذ م   ی جا

 هی. سادی درخشی چشمش م  ینی داشت با همان درخشش فرازم

را به تن داشت بلکه آن   یکیانگار نه تنها تار  د یچسبیبه او م

و   شدی شدن صورتش م  ی. باعث تو خالکردیهم م   دیرا تول

حالت  فیظر  ی هااستخوان  به  را  تبدروح  یصورتش    ل ی مانند 

 .کردیم

بر  کویلدیا زد.  و    شنیپلک  عاشق  شوهر  و  رهبر  همان  بود، 

تا جلو را در دستانش فشرد  او. دامنش  را    ی دوست  خودش 

که نه مرده بود و نه زنده   شنی گرفته و او را لمس نکند. بر
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م  ی جلو آهن   دیدرخشیاو  مانند  همبو  ییرباو  که  به   شهید 

 .شدیم ده یسمتش کش 

مردگان  دانستینم با  به    یچرا  بودند  متصل  او  به  هنوز  که 

به   کردندیکه گوش م  یانیساگارا برگشته بود اما از تمام خدا

 ی تشکر کرد. دستش را دراز کرد تا هوا  نجایخاطر بودن او در ا

 ” .ی شاهزاده شب، خوش اومد“او را نوازش کند و گفت:    ی جلو

آرام شده و به سمت او    یسفت و سخت او کم  ستادنیا  طرز

و   ”زن روز، دلم برات تنگ شده.“زد.    ی شد و لبخند  لیمتما

 .محبوبش بود ی در برابر خدا ی عشقِ پرستشگر نیا

اندازه    کینزد  یلیخ  شنیبر به  و  نوک    ک یبود  از  نفس 

مرگبار بود.   ی اهر موجود زنده   ی انگشتانش فاصله داشت و برا

با وسوسه در آغوش گرفتن او و    کویلدیوجود دستان ا  نیبا ا

حالت نامقدس،    نیدر ا  یاو حت  نکه یمطمئن کردن خودش از ا

که   دی سرا پر  ی. در عوض سوال سوختند یو سالم بود، م  یواقع
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جواب آن   خواستندی پشت سرش م  ی های تمام کا  دانستیم

 ” رفته؟ نیگاال از ب“را بدانند. 

د  کیمانندش  روح   نگاه گفت:   تی جمع  ی رو  گریبار  و  افتاد 

 ” .اونها مردن“

تشو  یاز خوشحال  یناش  ی ادها یفر  ی صدا  ت ی از جمع  ها قی و 

 شن یهمراه آنها نشد در عوض به پشت سر بر  کویلدیبلند شد. ا

که همراه مردگان در دوردست منتظر بودند،    یو سه پادشاه

شد.   عی. ضربان قلبش سربودندیچهار پادشاه م  دینگاه کرد. با

 ” پادشاه کجاست؟  ن یچهارم“

هزاران   ی نیافتادند انگار آن سوال سنگ  ن ییپا  شنیبر  ی هاشانه

 ” .گاال اون رو گرفت“ه داشت. و اندوه را به همرا یناراحت

ادامه دادند اما انگار    شانی در پشت سر آنها به شاد  تیجمع

م  شانیصدا گوش  به  دوردست  ا دیرسیاز  :  دیپرس  کویلدی. 

که چشمان خندان   ی از جواب او وحشت داشت. در حال  ”؟یک“
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آورد،    ادیبه    کردی م  تیکه آنهوست را اذ  ی و طور  ینی لرد بالد

 .بدون حرف التماس کرد: سرووک نباشه

 ” .دو یمگ“گفت:  شنیبر

بزرگ  کویلدیا و  بست  را  بدون   یچشمانش  و شجاعت  راهب 

آورد.    اد یرا به    شنیداوطلب کمک شدن به بر  ی او برا  دیترد

 ” .متاسفم“... یسرنوشت نیرنج بردن از چن 

 ” .نطوری منم هم“گفت:  نیاندوهگ  ییبا صدا شنیبر

آنها    ی های برگرداند و شاد  تیتوجهش را به سمت جمع   بعد

از غم در آن نبود    ی رد  گر یرا بلند کرد و د  شیساکت شد. صدا 

بود  ی قو  ییبلکه صدا بهتون   شی پ“.  و مطمن  تا  اومدم  شما 

هاتون ها، مزارع و دهکده به خونه  ت یدر امن  دی تونیبگم که م

 ” .به ساگارا برخواهم گشت ی . من به زوددیبرگرد

 یی ادهایفر  ی بلند شد و بعد صدا  ی شتریب  ی هاق یتشو  ی صدا

 ” !نجاستی! ملکه اتهیملکه در امن“آمد:  ت یجمع  انیاز م
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اش واضح در چهره   یسرش را کج کرد و سوال  ی جیبا گ  شنیبر

کم کردن   ی خوب برا  ی و از رساندن خبرها  دیخند  کویلدیبود. ا

اشاره    پای احساس آرامش کرد. به کرگ  دو،یوحشت سرنوشت مگ

 ” .ش ین یبب  دیکه با  نجاست یا  یکس “و گفت:    دی ایکرد که جلو ب

  دن،یداد و قبل از عقب کش  کوی لدیکودک را به دست ا  پرستار،

ا  میتعظ سمت   کویلدیکرد.  به  را  نوزاد  و  زد  کنار  را  قنداق 

 .برگرداند  شنیبر

 ”ه؟ی اون ک“شده بود گفت:  جیگ شتریکه ب شنیبر

 ” .اومده ایفرزند هارکوف که چند ماه قبل به دن نیترکوچک “

ب  دیکش  یقینفس عم  شنیبر و کودک   کویلدی ا  ن یو نگاهش 

 ی اما با صدا  دیبگو  ی گرید  ز یجابجا شد. دهانش را باز کرد تا چ

 اه ی س  ی از سمت ارتش مردگان ساکت شد. ابر  ی وار وانه ید  ادیفر

آمد    شنیچمن به سمت بر  ی و چرخان از ارتش جدا شد، رو 

 .و شکل گرفت
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فر  غیج  کویلدیا ترساند.  را  کودک  و  از    ی بلند  ی دهاایزد 

تمام ساگارا به صورت خودکار زانو   بایبلند شد و تقر  تیجمع

را پشت    کویلدیو ا  دیجلو پر  دهی کش  ریزدند. آنهوست با شمش

کش صف  سمت  هر  در  نگهبانان  کشاند.  نا  دیخودش   ب یو 

 یی های و کا  ریاز زره و شمش  یپادشاه و ملکه نوزاد را در قفس 

به   وستنیپ  ی برا  ی قصد  چیبا صورت عبوس قرار دادند که ه

 .و زانو زدن نداشتند گرانید

اندازه زندگ  سیسکم ترسناک و    اشی بود. در مرگش هم به 

تکان خورد و   شنیبر  ی نحس بود. بدنِ از جنس دودش جلو

 .در آنجا نشان نداد سیاز ظاهر شدن سکم  یتعجب  چیاو ه

دراز کرد که باعث    کویلدیا  را به سمت  یاسکلت  ی دست  سیسکم

 ش

. نوزاد به خاطر آغوش محکم  ردی پشت آنهوست پناه بگ   شتریب  د

اون بچه رو بده به من! اون “گفت:    سی. سکمزدیم  غیاو ج

 ” .هم خونِ منه



Page 637 of 613 

 

قسم خورد   کویلدیمردگان بلند شد و ا  انیاز م  ی گرید  ادیفر

  شن ینه! بر“داد.    صیبچه را تشخ   نیمادر مرده ا  ا،یتا  ی که صدا

 ” !کا رو نکن نی! اکنمی التماست م

ه  شنیبر  توجه رو  چیبه  از  نشد.    ی وجه  برداشته  مادرش 

تو خودت “شدند.   لیتبد  یزبانبه چرب  سیسکم  ی هاخواسته

فراتر از پدر    یحت   ی کرداز انتظارات من ثابت    شتر یب   یلیرو خ

ب برادر  شااتعرضهیو  حاکم  تو  با    ”.یسیهراد-باست   ستهی. 

و    ها ن یبود که از لعن و نفر  ی تکان خورد، موجود  ک یتار  ی نور

اون بچه رو به من  “متولد شده بود. با ناله گفت:    گرانیرنج د

بتونم   تا  حرص و   دنیبا شن  ”کنم.  یزندگ  گهیبار د  کی بده 

باال آمد.    کویلدی ا  ی ترش از گلو  ی زیاو، چ  ی طمع درون صدا

دوباره به عنوان ملکه زنده خواهم شد و  “ادامه داد:    سیسکم

- تخت سلطنت باست  ی . تو رو روکنمیدر کنارت حکومت م

  ا یدن  ی که به تمام کشورها  کنمیم  ی و کار  نشونمی م  سی هراد
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ملکه وجود   کیه و  پادشا  کیکه فقط    یتا وقت  می کن  یی فرمانروا

 ” .ها از فرزندان ما صحبت خواهد شدداشته باشه. در افسانه

که    های . کاآوردی نبود، همانجا باال م  یخال  کویلدیشکم ا  اگر

خ  شانیزانوها  ی رو خوردند.  تکان  بلند   شانیهایل یبودند، 

با دهان و  به صحنه جلو  یشدند  نفرت  از  نگاه   شانیرو  ی باز 

 .کردندیم

چ   شنی بر  ییباال  لب انگار  شد  بو   ندیناخوشا  ی زیجمع  را 

نت  ی. نفرتکردیم را خشن و    شی ها سال بود صداده   جهی که 

افسانه در مورد    ؟ییهامن، چه افسانه  زی مادر عز“زمخت کرد:  

روح   ی خوایبدتر از گاال؟ تو م  ییوالهایدر مورد ه  ها؟ی دیپل

کن  گناهیب  یکودک خُرد  پو  یرو  به  رو  بدنش  خودت    هستو 

به قدرت اون رو    دنی رس  ی هست که برا  ی زی . چ یکن  لیتبد

 ”؟ ینکن رشیو حق ی پا نذار ریز

گفت:    سیسکم افتخار  به  “با  رو  تبد  کی تو  خواهم    لیخدا 

 ” .کرد
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از    ی شتریب  کی تار  ی نورها  شن،یبر  زی رآمیخنده تحق  ی صدا  با

تو “:  دی و غر  دی درخش  شنی. چشمان برختیر  رونیوجودش ب

. من یکه خواهرم رو کشت  دمی . تو رو ددیبلع  یمن رو خواه

تا  گرفتم  رو  مورتمش  نور  و  کردم  آزاد  رو  روحش  که  بودم 

 ” .یاز اونها استفاده کن  یکه داشت  یهر هدف شوم  ی برا  ینتون

دستان  و  دیکش  اد یفر  سیسکم برد.  هجوم  او  سمت   یبه 

  ش ی هااو را با چنگال   خواستیم  ییمانند شکل گرفتند گوروح 

دستانش را از هم باز کرد و او را در آغوش    شنیاز هم بدرد. بر

 .گرفت

معشوق  کی آغوش    مانند اگر  البته  بود   توز،نه یک  یمعشوق 

بر دستان  بود.  نفرت  از  پر  و  سکم  شنیکشنده  کمر    س ی به 

کش  خودش  سمت  به  را  او  و  شدند  وقت  دیفشرده  که   یتا 

کمان  سیسکم ستاره   یمانند  شد.  سا  ی هاخم    اش هیدرون 

 شن یبر  یخاموش شدند و در همان حال در آغوش باز نشدن

 .زدی م ادیو خشمش را فر ردو تاب خو چیپ
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شد.    جادیا  شنی کوچک در زره و لباس بر  ییهاو شکاف   هاترک 

زد.   رونیها ب آن ترک  ن یاز ب  ین یرازمرنگ و ف  یآب  یدرخشش

آنها پخش شدند و پوست دستان و صورتش را از هم شکافتند 

بود و    یترک برداشته از خشک  ینیتکه زم   هیکه او شب  ی تا وقت

بود.    هکنار هم حفظ شد  یداخل  ی دیبدنش فقط توسط خورش

  اد یکه فر  سیو به درون سکم  زدی م  رونیآن نور سرد از او ب

و بعد    نیکه در ابتدا خشمگ  یی ادهایفر  کرد،یم  نفوذ  زد،یم

روح او را در هم    ینامرئ  ی اابتدا با ضربه  شنیدردناک بودند. بر

از هم جدا اش  کرد. صورت ترک برداشته   شی شکست و بعد 

 .ماند یدالنه باقهمانقدر سنگ 

  ی بود که چطور شوهر منطق  دهی اغلب از خودش پرس  کویلدیا

ب فرزند چنان پدر و    توانستیم  اشی داشتندوست  تینهایو 

نسبت به درد   تفاوت یو ب رحمیحالت ب دنیباشد. با د ی مادر

د   رشیاس وقت  گریحاال  لحظات  آن  در  نبود.  روح    یمتعجب 
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طور  سیسکم م  ی را  هم  را    دیدری از  مردم  گوشت  گاال  که 

 .کاسکم قطعا پسرِ مادرش بود شنی بر دند،یدریم

آن   دنیاز د  کویلدیکننده دور بدنش جمع شد و ا  رهیخ  نور

وقت  ییروشنا را بست.   توانست ی م  گری بار د  کی  یچشمانش 

. چشمش  دید  ش یرا کامل و بدون شکاف در جلو  شن یبر  ند،یبب

.  د یدرخش یم  دی بود حاال به رنگ سف  یلین  یقبل آب   یکه کم

از رو  ی شوک زده و ساکت گذشت و رو  تیجمع  ی نگاهش 

 ” .میباالخره از شر اون راحت شد“گفت:    یافتاد. به نرم  کویلدیا

االن   نی. آنها همدی نفس نکش  کسچ ینگفت؛ ه  ی زی چ  کسچ یه

بودند و احتماال    دهیرا ند  هشیبودند که هرگز شب   یشاهد اعدام

نبود   آقرار  بب   ندهیدر  انندیهم  او هم    کویلدی.  تصور کرد که 

صورتش به    ی در رو   یبا حالت خاص  گرید  ی های مانند تمام کا

 ی و کم  زده حشتو مبهوت، و  زدهرت ی شده بود: ح  رهی خ  شنیبر

ادهیترس تغ   نی.  قدرت   افتهی   ریی پادشاه  که    یچه  داشت 
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روح  توانستیم ا  یبه خواست خودش  کند؟  نابود   کو یلدیرا 

 .بردی و آن را با خود به گور م دانستی راز را م نیا

که منتظرش    ی باالخره زمان“گفت:    ی بلند  ی با صدا  آنهوست

رس هدیبودم  لباس   تونستمینم  وقتچی .  که  شغال   ی ها اون 

م خجالت   دیپوشی قشنگ  حاال  حداقل  کنم.  تحمل  زده  رو 

 ” .زمی عز ییدا پسر شاوندم یکه بگم با تو خو ستمین

با   کویلدیرا شکست. ا  نی سکوت سنگ  س،یاو به سکم  نیتوه

 زدهجان ی و ه  یواقع  ی از شاد  یب یکه ترک  دیبلند خند  ی صدا

خنده    ی زود صدا  یلیبا او همراه شد و خ  شنیشدن بود. بر

  ی انتقام ی به خاطر تماشا بیعج ح یهم بلند شد. تفر  تیجمع

و    ش از آرام  یکه باالخره گرفته شده بود نبود بلکه لذت ناش 

 .بود دیام

ا  سپر اطراف  در  پ  کویلدیزنده  بتواند  تا  شد    شن یبر  ش ی باز 

به کودک درون آغوش او نگاه کرد، حالت    شنیبر   یبرگردد. وقت

نزد نرم شد.  آب   ترک یصورتش  با چشم  و  د  اشیآمد   گر ی که 
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  ش ی پا  کی  ی گاه کرد. بعد رو اش ندرخشان نبود، به برادرزاده 

را مانند    اشتکه همراهش د   ی االعاده خارق   ری زانو زد و شمش

او گرفت. صدا  یشکشیپ مشتاق و مصممش در    ی به سمت 

 ”.مرده. زنده باد ملکه یملکه قبل“ : دیچی دشت پ

 

 

 ستم یب فصل

نگاه   سرووک  بررس  یبا  را  بدنش  حداقل  “کرد.    یمنتقدانه، 

 ” .بلند نشده  هامش یر م،ینبود نجایکه ا یوقت

د  کی ب  گریبار  با  که  مردگان  آنها    ی قراریهمراه  اطراف 

بدون   ی باال  دند،یچرخیم پادشاهان  بدن  بودند.  تور  سارونا 

در آرامش   شانی هاورتدراز بوده و  ص  نیزم  ی رو   یبیآس  چیه

 ده ی به اطراف، خواب  یتوجه  ای  ینگران   چیکامل بود انگار بدون ه 

مرگ، بدون   بدون یماند. خواب  دوی مگ ی رو شنیبودند. نگاه بر
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که قرار    یروح  ی انتظار برا   نیب  ی و بدون روح که در حالت  ایرو

 .افتاده بود ر یبرگردد، گ وقتچ ینبود ه

توجهش را    ی ز ی چ  نکه یمانده بودند تا ا  ر ییآنها بدون تغ  همه

مگ کنار  در  که  آندراس  بدن  کرد.  زمان    ه یبود شب  دویجلب 

رو دستانش  نبود.  کردنش  نوک    اشنه یس  ی ترک  و  بودند 

رو حداقل   ی انگشتانش  بودند.  گرفته  قرار  مخالفش  شانه 

شکل    ریی بودند. دست چپ او تغ  نطوریانگشتان دست راستش ا

  ی و چروک خورده با پوست  دهی خم  ییهابود و به چنگال   دهدا

 .شده بود ل یتبد اهیس

آ  قطع مگ  دولونِیدست  توسط  را    ریتاث  دویآندراس  خودش 

آندراس   اتفاق،  آن  دادن  رخ  هنگام  اگرچه  بود.  گذاشته 

  رات یتاث  اشیکیزیبود اما بدن ف  دهیدرد نکش  اینکرده    ی زیخونر

  ی برا  گرینرفته بود اما د  نی. دستش از بدادیم  شی آن را نما

 .بود دهیفایب ی آن لرد گور
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نگاه کرد و گفت:    شنیدرخشان و تلخ به بر  یبا چشمان  آندراس

 ” ؟ی تو بهش عادت کرد“

او چ  ی ازین  شنیبر بپرسد که منظور  تا  از ستینداشت  بعد   .

چشمش    کیخوب شده و با از دست دادن    شیهازخم   نکهیا

اف  مهین او پرس  ن یا  ی ادی راد زکور بود،  از  را  بودند.   دهیسوال 

 ” هست؟ ی اگهیچه انتخاب د“ باال انداخت و گفت:  ی اشانه

ها برگرداند و به سمت ارتش بزرگ مردگان را از بدن  شیرو

  دن ی . کارش تمام شده بود. کارش با حس کردن و چشدیچرخ

در حال گردش بود،   دولونش یآ  ی هارگ   انی که در م  یمزه مرگ

بو با  آنها  بود.  شده  سکم  ی تمام  زهر  شده    س،ی بد  مسموم 

 .بودند

هم    شنیخودش را به سمت او پرت کرده بود و بر  س،یسکم

را انجام داد که    ی فرصت استفاده کرد و آن لحظه کار  نیاز ا

ها قبل که ها قبل قسم خورده بود که انجامش دهد. سالسال

آزاد    سیسکم  یطانیش  ی هااش را از چنگالروح خواهر مرده
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شن روحش  یبرده بودند و بر  نیرا از ب   سیکرد. گاال بدن سکم

که به خاطرش بر مردگان سلطه داشت به   یرا نابود کرد. قدرت

نابود کرد  داد یرا م  ییتوانا  نیاو ا را   ی رو  ی اه و لکه که آنها 

 .دینامقدس و پل  ی اگذارد. لکه  یروح خودش باق 

 ” .ژنرال هاساراث“گفت:  او

از گروه آنها جدا شد و خودش را به شکل ژنرال    ی امرده   روح

ز   ی ای کا افراد  به خاطر  را  کنار    ی ادیدرآورد که خودش  در 

 ” .قربان“کرد و جواب داد:   یمیآبسو فدا کرده بود. او تعظ

رو فراموش   دیکرد  س یدر هراد  ه یکه تو و بق  ی کار   یکسچ یه“

نسل  تمام  کرد.  متولد   ی کا  ی هانخواهد  بعد  به  االن  از  که 

دونست.    شنیم خواهند  شما  شجاعت  و  شرافت  مورد  در 

مسن هاساراث،  شجاعت  و  ساتس  ثیشرافت  اسم   ”...  کی، 

 ستاده یقابل موج اول گاال ارا برد که در صفِ م  یکسان  یتمام

به آن سمت   تی در امن   گرانیو خود را طعمه کرده بودند تا د

بزرگداشت آنها و به   ی برا  ی ها و معابدرودخانه برسند. آرامگاه 
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م آنها  کتب   ساختی نام  آنها  بودن  قهرمان  مورد  در   ییهاه یو 

 .کردندی ها آن کار را مهمانطور که انسان  نوشتیم

کردن   رهی و ذخ  دنیکش   رونیبه ب   توانستندیم ن  گرید  های کا

تک  ی نورها آنها  ارزشمند  خاطرات  و  آن   هیمورتم  کنند. 

ظاهر نشده    شانیجوان بودند و هنوز جادو  یلیکه خ  ییهای کا

  ی محفوظ مانده بودند اما چه کس  شنیبر  ی بود، از غارت جادو

به    دانستیم آنها  توسط  برده شده  ارث  به   اندازهکه قدرت 

  ایبکشد    رونیرا ب   شان یهاتا خاطرات بزرگتر   بودیم  ی قو  یکاف

  ی نرفته بود اما در روزها   ن یاگرچه کامل از ب  های کا  ی نه. جادو

 .دی درخشیاندک م  ی بود و با نور اشیانیپا

به سمت    نینرم شد. تاراو  شیرا گفت، صدا   نی اسم تاراو  یوقت

آرام بود.   مانندشه یاو شناور شد و حالت سا هنوز مهربان و 

هم   ن،یتاراو“گفت:    شنیبر من  بدهکار    شه یخانواده  تو  به 

کار رو  نیو حاال تو ا دی . پسرت تحت فرمان من جنگموننیم

کار   نی. ادادبرادرزاده من رو نجات    پا،ی. دخترت، کرگی ردک
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ازدواج رو نجات داد. مقام اون و    کیخاندان بلکه    کینه تنها  

زاده باال  اشراف   کیرو به اندازه   ارهیم  ایدن  نیکه به ا  ییهابچه

تجل  تو  خاندان  از  برد.  تو    لیخواهم  دختران  و  شد  خواهد 

 ” .مادران اربابان خواهند بود

که آن مه بخارمانند از وجود او    یشد تا وقت  ترک ی نزد  ن یتاراو

ارباب، “شد.    دهی ها و دستان او کششانه  ی آرام رو  یبا نوازش

به بخار    ”کن.  یزندگ  یکن. با خوشحال  یزندگ  یطوالن  یمدت

دون نام و بدون  ب  ی زی و دوباره به چ  دیشده و عقب کش  لیتبد

 .شد  لیصورت تبد

بق  میمردگان تعظ  ی جلو  شنیبر پادشاهان شبح هم   هیکرد. 

 ی ابد  ی با سپاسگزار“گفت:    شنیکار را انجام دادند. بر  نیهم

. باشد که میکنی آزاد م  دیکه دار  یخودمون شما رو از خدمت

کنه    دایجهان ادامه پ   نیفراتر از دسترس ا  ییسفر شما به جا 

 ” .د یکن دایو باشد که آرامش خودتون رو پ
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همراه   ییهاکرد و با ناله   دا یپ  انیجر  ت یجمع  ان یدر م  یموج

در آن    ی ازوزه   ا یگردباد    چیشدند. ه  دیشد بعد مردگان ناپد

  د ی ناپد  یدر حال چرخش بلند نشد. فقط به آرام  ی هاگرداب 

 .آنجا نبودند وقتچ یشدند انگار اصال ه

  ی هاستون  نیکه ب   یعیباد طب  ی گوش فرا داد و از صدا  شنیبر

بلند کرد، لذت    شیهاشانه  ی را از رو  شیو موها  دیچی پ  یسنگ

ه  گاال  یترسناک  اد ی فر  چیبرد.  وجود    دیپل   ی از  سکوت  در 

  ز ی آمق یتشو  ی هاها و فرمان سم اسب  ی نداشت. در عوض صدا

را شنسواران اسب   دیشان  باال  شانیهاکه  به سمت  تور    ی را 

گارکردندی م  تیهدا افراد  پا  سی .  در  آنها  به   ی بودند.  تور 

  شن یرهبرشان به همراه بر  کهی ادامه داده بودند درحال  ینگهبان

فقط   بود. حاال  رفته  اندازه به جنگ  از    ی ابه  که  کردند  صبر 

رفته بود،   نیبرگشت مردگان دور بمانند. حاال که آن خطر از ب

  .برسند سی تا به گار آمدندیداشتند از تور باال م

 ”شه؟ی م یحاال چ“:  دیپرس   سیگار



Page 650 of 613 

 

  نطور یبود که ا  دوار یام  ”.میشیم   یکیمون  دوباره با بدن  حاال“

  م ی بار دوم تعظ   ی برا  شنیباشد. بر  نطوریکه ا  کردیباشد. دعا م

حداقل “بود.    دوی بار به سمت بدن بدون حرکت مگ  نیکرد که ا

 ” .میگردی برم یما چهار نفر به زندگ

 ” شه؟ی م  یو راهب چ“آندراس کم نشده بود و گفت:    یخلقکج

برق  و  درخش   یکوچک  ی هارعد  دستش  بر  دی دور  به    شن یو 

 .شد  رهیخ

. خانواده  گردونمی برم  سالوری ها  بدن اون رو به“ گفت:    سرووک 

 رن یگیم  لیاون رو تحو  ایبرادرش، در اونجا مهمان من هستن.  

 ” .گردوننیبه صومعه اون برش م ای

ابد هم  نیبنابرا“ ع   مونه؟یم   ی نطوریتا  در  اما  حال    نیمرده 

 ” !اشتباهه نیگاالست؟ ا  ریاس

بده. اگه بدن اون    گهید  نهیگز  هیبهم  “گفت:    ی به تند  شنیبر

 چی برگشتن نداره. من به ه  ی برا  ییروحش جا  م،یرو نابود کن
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  ی . حتیلیدل  چی. به هکنمیاون شکاف رو دوباره باز نم  یلیدل

مونده که   یکه برام باق  ی. قدرتتونستمیهم نم  خواستمیاگه م

هامون ارواح و بدن   ردنک  یکی  ی قراره برا   ستیهم ن   اد یز  یلیخ

 می بکن  دویمگ  ی برا  میتونیکه م  ی ن تنها کاراستفاده بشه. اال 

کن  نهیا محافظت  بدنش  از  شا  میکه   ی برا  یراه  یکس  دیتا 

 ” .کنه دایاون پ دولونیبرگردوندن آ

د   منتظر با    ی گریرگبار  آندراس  اما  بود  بحث  و  مشاجره  از 

گار  ییهالب ماند.  فشرده، ساکت  به شانه   یدست  س یبه هم 

گفت:   و  زد  ا “سرووک  از  قبل  من  و  خونه    نکهیمردانم  به 

م  م،یبرگرد کمک  مگ  میکنی بهت  خانواده   دوی که  به  ش رو 

 ”.یبرسون

 نی ا  ا یب“برگشت.    شنیاز او تشکر کرد و به سمت بر  سرووک 

  ن ی اطیش  بیوقت صرف تعق  ی. به اندازه کاف می کنکار رو تموم  

 ” .میکرد
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نداشته باشه    یت یشکا  یاگه کس“کامال با او موافق بود.    شنیبر

طلسم محافظ دور بدن سرووک را    ”.گردونمی اول تو رو برم

هر    ی را به زبان آورد تا افسون جداساز  یحذف کرد و کلمات

 .را برعکس کند دولونی و آ ری مرد به سه بخش بدن، شمش

  ی ازیقرار داد. ن  ری او را تحت تاث  ی ادیطلسم به مقدار ز  قدرت

خودش نداشت اما قدرت آن   ی به خون و خشونتِ طلسم همتا 

که سرووک در    ی ریشود. شمش  ی نی دچار دوب  شنیباعث شد بر

کرد.   لمس  را  داشت  شمش “ دست  شمش  رهی پادشاه،    ر،ی و 

رفته و فراموش شده    نیها قبل از بکه مدت  یبه زبان  ”پادشاهه.

 ن یی باال و پا  ریدر طول شمش  ییهابود صحبت کرد. رعد و برق 

درخشان سوسو زده و   ی . دو پرتودیآن درخش  غهیرفتند و ت

رفت و بعد از دست سرووک    ریبه سمت دسته شمش   غهینور از ت

 .باال رفت

خودش جمع   ی خورد و بعد رو   یمرزبان، تکان محکم  دولونیآ

  ر یدرخشان نبود. شمش  ی اره یبه جز دا  ی زیچکه    یشد تا وقت
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و    نیزم   ی رو از    یسالح  گر ید  کبار یافتاد  بود که فقط  شده 

  ره یساخته شده بود. آن دا  رسازیفوالد و زحمت دست شمش

فرود    اشنهیقفسه س  ی به سمت بدن سرووک رفت، رو  ینوران

م از  و  نفس    انیآمد  رد شد. سرووک  و گوشت  لباس  و  زره 

 .باز شدند شیهاکمرش خم شد و پلک  د،یکش ی بلند

که    ی رو  شنیبر کرد  نگاه  او  به چشمان  و  سرووک خم شد 

با    رهیت  یدرخشان نبودند بلکه به رنگ آب  یبه رنگ آب   گرید

  ی بودند که برا  ی دیو سف  بیو بخش عج  هاهیها و عنب مردمک 

بعد عقب    ”دوست من.  ی خوش اومد“زننده بود.    اری بس  های کا

گار  دیکش نکند.  لمس  را  او  سرووک  و   ی ااشاره   سی تا  کرد 

بودند، به سرعت به آن    ده یقله رس  ی که به باال  یمردان کوئرس

  ر ی و شمش  ستدی رفتند تا به سرووک کمک کنند که باسمت  

 .بردارد نیزم ی اش را از روافتاده 

طلسم را   شنینفر باشد و بر  نی انتخاب کرد که آخر  آندراس 

اجرا کرد. تا آن    ی گور  ی دیمرد تبع  ی و بعد رو  س یگار  ی رو
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که بعد از    یتمام شده بود. قدرت اندک  بایموقع، قدرتش تقر

بود.   دویبماند، متعلق به مگ  یبرگرداندن خودش ممکن بود باق

به بدنش    اونجات دادن راهب و برگرداندن روح    ی برا  یفرصت

  ن یآخر  نیاز ا  شنینبود. بر  رممکنیاما غ  رمحتملی هرچند غ

 دا یپ   ی که راه  یتا وقت   کردی درونش محافظت م  ی قطرات جادو

 .کند

درون دستش،   ریبود. شمش  بی خودش عج  ی طلسم رو   انجام

او بود    یاز خواسته و آگاه  یخودش را داشت و بخش   یزندگ

بود و لکه آنها را به همراه داشت. از    دهیکه گاال را از هم در

  ی سفر ترسناک را شروع کرده بود، احساس خال   نیکه ا  یزمان

م نبودن  کامل  وقتکردیو  درون   یبخش  ی .  که  روحش  از 

را به سمت    رتشی ح  با یشد، تقر  دولونش یبود، وارد آ  رش یشمش

فرآسمان وقت  اد یها  فر  ی هاچه یماه  یزد.  درد  از    اد یبدنش 

بلند   ی بسته شد، با صدا  دیو پلکش در مقابل نور شد  دندیکش

 .دیخند
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م  سی گار  به کمک  که  نگران  سرووکِ  شود،    کردندیو  بلند 

 ”.نشدم. دوباره کامل هستم وونهید“ داد:  نانیاطم

 ” .یگل گفت“جواب داد:   ی ابا خنده سرووک

گرفتن  در بودند،    شانیهاآغوش  گرفتن  جشن  نشانه  به  که 

کنار آندراس  نشد.  انجام  همه  دست   ستادیا  ی توسط  و 

د  اشده ی چروک از  مدت  دیرا  کرد.  افسار  یدور  اسب   قبل، 

از آن محافظت شده بود را به   هایاش که توسط کوئرسزنده 

بازگشته و   اشیبه بدن اصل   شنیکه بر  یدست گرفته بود. وقت

که آنها سوارشان بودند   ییهاکامل شده بود، شبح اسب  مطلس

 .شدند دیمانند مردگان ناپد

برا“سوار اسبش شد و گفت:    آندراس  ی دخترم منتظر منه. 

 ”د؟ یندار ازیبه من ن ی اگه یکار د



Page 656 of 613 

 

نه اگرچه به خاطر کمکت “سرش را تکان داد و گفت:  شنیبر

دار  کی  ی تشکرها به همراه  رو  دنی کشور  تو  آندراس  رو    ای . 

 ” .ی نجات داد

مگ  ینگاه   ی گور  لرد م  دویبه  هنوز  که  طلسم    انیانداخت 

عبوسانه    یبرگشت و با اخم  شنیبه سمت بر  محافظ بود بعد 

ا“گفت:   نباش.  و شاد  ننداز  دور گردنت حلقه گل    نجا یاالن 

نداره.  یقهرمان  چیه برا  ”وجود  را  مردان    سیگار  ی سرش  و 

اسبش زد.   ی را به پهلوها  شیهمراهش تکان داد و پاشنه پاها

خارج شده و از شب    یسنگ  ی ها اسب و سوار آن از حلقه ستون

 .فتند ر نییپا

  ره یشده بود، خ  دیکه آندراس در آنجا ناپد  ی ابه نقطه  سرووک

و گفت:   مرد“شد  رو    ه یاون  داره وجودش  گناه  احساس  که 

 ” .خورهیم

 تونستم یطلسم رو متوقف کنم. نم  تونستمینم“گفت:    شنیبر

رو    ی زی و اگه مجبور بشم دوباره اون کار رو انجام بدم هم چ
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مگ  ”.دمی نم  رییتغ سرنوشت  از  آندراس  اندازه  به  هم    دو یاو 

  گران ید  ایناراحت بود. همه آنها ناراحت بودند اما به خودش  

نم چگفتیدروغ  همه  بر  شکاف  بستن  داشت.   ی ربرت  ز ی. 

شده    هیقض  نیثابت کرده بود که او متوجه ا   دو یمگ   ی فداکار

 .بود

. فقط به دونهی. آندراس هم م میدونیم“جواب داد:    سرووک

نداشت اگه    یت یو بفهمه اهم  ره ی داره تا اون رو بپذ  ازیزمان ن

  رون یرو ب  دویچون قرار نبود مگ  شدی سه برابر م  ا یقدرت ما دو  

ا محض  به  اول  نکهیبکشه.  رو  نیگاال  رو  اون   ی چنگال  بدن 

 ” .شده بود رید  گهیگذاشتن، د

صحبت خواهم    میدوست نداشته باشه اما با سانگور ل   ممکنه“

فرانت آندراس  که  بس  سک یکرد  گاال  دادن  شکست    اری در 

که ازش گرفته شده رو    ییهانی سودمند بوده و سزاواره تا زم 

  دوارم یاما ام   رهی و تشکر من رو نپذ  ریداشته باشه. ممکنه تقد

 ”.طور نباشه نیا
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  ی د یشن  میدیبار هم رو د  نیاول  ی که برا  ی. وقتکنهی م  قبول“

اون جهاز فراهم   ی برا  دیداره که با  ی گفت. اون دختر  یکه چ

که داشت با    یکنه و اگه با خواست خودش و به خاطر فرصت 

که به   ییهانیتو و زم  ی و تشکرها  ریاال روبرو شد، حتما تقدگ

 ” .رهیپذ ی رو م رسهیدنبالش بهش م 

ساده بسازند و با دقت    ی ادر تور ماندند که سورتمه  ی آنقدر

رو  دویمگ شمش  ی را  گذاشتند.  زالعاده خارق   ریآن   ر یاش 

ا  دیدرخشی م  دیخورش پارچه   نکه یتا  از جنس    ییهاسرووک 

  س ی گره زد. او، گار  نشیو بعد به ز  دیچ یخز و چرم دور آن پ

ا  هایو کوئرس م  نکهیبه محض   مراهبه ه  شدند،ی سوار اسب 

مس  ی دویمگ سورتمه  پ  شان یهاخانه  ریدرون  در    ش ی را 

 .گرفتند یم

نم  یمطمئن“گفت:    سرووک همراه  ی خوایکه  ساگارا    ت ی تا 

  ” . میرو عوض کن  مونریمس  میتونی و م  ستیدور ن  یلیخ  م؟یکن

پادشاه شبح بودنش قرار نگرفته   ری او که انگار اصال تحت تاث
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حالت با  انداخت.    شیابروها  زیآموسوسه  یبود،  باال  هر  “را 

 ” .رمیپذی دوباره آنهوست رو م دنید ی برا ی ابهانه

 ” .ی دیاون رو د روزید  نیهم“:  دیخند شنیبر

ن  اون“ مردهستی حساب  پرستار  نقش  داشتم  باز.  رو    ی ها 

 ی رو  تمی بودم که با جذاب  ی زیدورتر از اون چ  یل یو خ  کردم یم

 ”.بذارم ری اون تاث

تو رو به کشتن    تتیجذاب“سرش را تکان داد و گفت:    شنیبر

بدون جلب   تونمیم  نمی نها سفر کنم تا ببت  خوامیخواهد داد. م

ا  ایوارد ساگارا بشم    ادیتوجه ز با همراه  نینه.  هشت    یکار 

راحت   ی لیس خپادشاه شبح که در داخل سورتمه   ه یانسان و  

باستین تو  بعالوه  سالمت    دو یمگ  دی.  در   سالور ی ها  بهرو 

 ” .یش بگرو به خانواده  انیو جر یبرسون

 ” .کار نیترسخت“را کنار گذاشت.  اشیطبعشوخ  سرووک
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جدا شد. همانطور که   هیآسمان سرد زمستان، از بق  ریز  شنیبر

کرده و از    میهم تعظ  سی کرده بود، به گار  میبه آندراس تعظ 

داشت،   ازین  ی زی به چ   ندهی او تشکر کرد. قول داد که اگر در آ

دادند.  با هم دست  و سرووک  او  کرد.  حتما کمکش خواهد 

تا ابد به تو بدهکار    رسهیدوست من. به نظر م  سفرت امن“

 ” .خواهم موند

بزند که باعث   شیبه بازو  یدستش را رها کرد تا مشت  سرووک

  ی برا  شی بازو  ،ی زره و لباس چرم  ه یبا وجود دو ال  ی شد حت

در کار    ی ای بده  چ یه“ شود. سرووک گفت:    حسیب  ی الحظه 

ازت    ستین برا  هیاما  کاهرکا  ی دعوتنامه    ی بعد  ی جشن 

 ” .بایز ی کو یلدیدعوت رقص از ا هی نطوریو هم  خوامیم

پا  شمی م  مطمئن“ تو   نی اسکارپات   ی که آشپزخانه  مخصوص 

 ”.رو درست کنه 

هم  شنیبر“.  دی خند  سرووک تو   زبانیم  هی  شهیکاسکم، 

 ”.ی بود ییاستثنا
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به سمت   شنیبر را  بعد اسبش  تماشا کرد  را  آنها  دور شدن 

 ش،یبرخالف ووهانا  اشی نیاسب زم  ی هارداند. قدمساگارا برگ 

و تا صبح   کردینم  یرا ط  یطوالن  ی ریمس  قهیدر عرض چند دق

دروازه   ی روز به  بود  آمدن  حال  در  ساگارا   یرونیب  ی هاکه 

 .دینرس

جوان آن   ی هاجنگل   نطور یاطراف ساگارا و هم  ی زارهاچمن

بود که چند هفته  ییهای بزرگ کا تیاز چادرها و جمع یخال

کنار درختان   مه یخ  یآنجا مستقر شده بودند. تعداد کم ش یپ

پشت  و در چمن کوتاه و کم   کردندیبود و چند اسب آنجا چرا م

ودند برگشته ب  شانیهابه خانه  های دنبال غذا بودند. اگرچه کا

  ی هان یاز خودشان به جا گذاشته بودند مثل زم  ییهااما نشانه

 ی هاروشن شده و استخوان   ی هاآتش   ی ایلگدمال شده و بقا

  د ی که با  زد یحدس م  شنیدر اطراف. بر  واناتی پخش شده ح

قسمت دوباره رشد کرده    نیا  ی زارها دو تابستان بگذرد تا چمن 

 .کشور را پاک کنند کیافراد  از یمیاز بودن ن ی او هر نشانه
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  چ ی اما ه  آمدیم  رونیآلود بمه  ی سرد مانند ابر  ی در هوا  نفسش

استحکامات و سربازان    وارها،یبه سرما نکرد. ساگارا، د   یتوجه

حفاظت کند،   نش یاز سرزم کردندی سپاهش که به او کمک م

از  یکی یساگارا قصر تابستان ی روز  کیاز دور مشخص بودند. 

شود. البته به اندازه    لیدبود. قرار بود دوباره به قصر تب  اکانشین

سلطنت هراد  یقصر  هم  س،ی در  و  شده   ری تسخ  نطوری مجلل 

 .نبود

تاجش را به او   دیکه حاال با  ی ابرادرزاده   نطوریو هم  کویلدیا

د  کرد،یم  میتقد آن  خند  وارهایپشت  بودند.  به   دیمنتظر  و 

 .برود  ترع یاسبش ضربه زد تا سر

م  شنیبر که  بود  نکرده  باور  بدون    یدزدک  توانستیواقعا  و 

فر اما  قلعه شود  وارد  از د  ییادهایجلب توجه  بعد    دنش یکه 

قلعه شد،   رونیب   ی هابلند شد، باعث تعجبش شد. وارد دروازه 

دا که    ی آمد و افسار آن را به دست مهتر  نییاسبش پا  ی از رو

بلند به سمت    ییاهدهانش باز مانده بود. همانطور که با قدم 
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ارباب تعظ  رفت،یم  یملک  بعض  کردندیم  میمردم   ی و 

م  شانیهادست دراز  بر  کردند ی را  کنند.  لمس  را  او    شن یتا 

  زدند ی م  شیکه صدا  ییبه آنها  ای تا با آنها صحبت کند    ستادینا

 .صبر کند، صحبت کند کردندی و التماس م

  ش یزانوها  ی خورد و رو  ی سکندر  د،ی او را د  شکارشیکه پ  یوقت

  ن یترصبر کرد که مرد را بلند کرده و مهم   ی آنقدر  شنیافتاد. بر

را از او بپرسد:    ده ی پرس  ی گریاز د  ی که تا االن هر مرد  یسوال

 ”همسرم کجاست؟“

آنجا نماند   گرید   شنیکه بر  ”پرتقا...“:  گفتیداشت م  مزومنس

آشپزخانه رد شد و   انیو به سرعت به سمت راهرو رفت، از م

پشت در  درختستان  یاز  به  وحش  ی هاکه    ی منته   یپرتقال 

 .زدیرفت. سرعتش را کم کرد اگرچه نفس نفس م شد،یم

 دش ینشسته بود. صورت سف  یمکتین  ی رو  یی به تنها  کویلدیا

و چشمانش بسته بودند. متوجه   د یرو به باال و به سمت خورش

  شن یبود که بر  یهمان  مکتیشدن او نشده بود. آن ن  کینزد
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 ی وارید  ی دستور داده بود در آن نقطه مشخص بسازند. جلو

نزد  یسنگ که سال   ی ایمخف  ی تورفتگ  کی و  نبود  قبل    ور ها 

  ی در آنجا مخف  س یآناکتت را از دست سکم  مورتم خواهرش،

 .کرده بود

وقت  ی روز داشت  املک    سیکه سکم  یبرنامه  به  را  آن  مرد، 

نداشت که از آن  یلیمرده بود، تما سیبفرستد. حاال که سکم

ه آناکتت  مورتم  نور  شود.  جدا  مف  چینور   ی برا  ی دیدانش 

  ی به ارزش  ی ادیآن به مقدار ز  ت ینداشت. اهم  ندهیآ  ی هانسل

  ی طو ارتبا  گذاشتی آن م  ی رو  یبه طور شخص  شنیبود که بر

. اگرچه ممکن ماندی م  نجایبود که با خواهرش داشت. آن نور ا

او و آن   دنیفراخواندن آن درخشش آرام و د  ییتوانا  گریبود د

صورت کوچک او را در ذهنش    ری خاطره را نداشته باشد اما تصو

واضح   اشی سالگ  ازدهیاندازه  که االن به همان    داشتینگه م

بود که شخص مناسب  از    شی براکه    یبود. چقدر  ارزشمندتر 



Page 665 of 613 

 

شرور    ی ابا ملکه  شنینشسته بود که بر  یهمه بود، کنار گنج

 .بود دهی نجات آن جنگ ی برا

در هم شکسته بود. بله قدرتمند    ی موجود  دولون،یعنوان آ  به

شده    یکیبدن و روحش    گرید  کبار ی  نکهیبود اما ناقص. بعد از ا

... تا االن که در حضور کردیبودند، باز هم احساس کمال نم

سف صورت  با  او  و  بود  انسانش  سمت   دشیهمسر  به  که 

 .باال گرفته شده بود، در سکوت آنجا نشسته بود دیخورش

ا  ی زیچ د  کوی لدیبه  که  داد  ن  گریهشدار   دیشا  ست،یتنها 

او   ی هانفس  ی صدا  ایبود    ی گریاحساس تماشا شدن توسط د

ز  یوقت را  او  صبحگاه  ریکه  اکردیم   نیتحس  ینور   کو یلدی. 

چشمانش را باز کرد اما تکان نخورد و فقط چشمانش را در  

بر چرخاند.  او  سمت  به  جا   یحت  شنیحدقه  حرکت  آن  از 

 ای  ؟یهست  یتو واقع“:  دیمردد پرس  ییبا صدا  کویلدینخورد. ا

 ”کنم؟یآرزو م  قایدارم عم
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درختان پرتقال به سمت او   نی ب ک یبار ر یدر مس  شنیبر یوقت

اش خورد. دستش را دراز کرد  به شانه یشاخه درخت رفت،یم

مکث نکرد و انگشتان او    کویلدیشد. ا  دشیو متوجه لرزش شد

 شن یاما بر  دیبگو  ی گرید  زیرا گرفت. دهانش را باز کرد تا چ

 ی گذاشت و او را ساکت کرد. او را از رو   ش یهالب  ی رو  یانگشت

 .د یبلند کرد و فورا در آغوشش کش مکتین

تر از آنها بود. او را  نرم   یسبک و حت  اهیگ  کیاندازه    به  کویلدیا

که   یآشپزخانه و خدمتکاران  انیبه داخل خانه برگرداند، از م

ها باال رفت و وارد  بودند گذشت، از پله   رهی با دهان باز به آنها خ

 کدام چی. هشدیم  یشان متنهشد که به اتاق خواب  ییراهرو

صورتش را درون گردن او فرو    کو یلدیا  ینکردند و وقت  یصحبت

 .تر در آغوشش گرفت محکم شنیبرد، بر

شخص  در خدمتکار  راهرو،  د  کویلدیا  یوسط  چشمان دیرا   .

گشاد شده و فکش از هم باز ماند. به سمت مقابل فرار    وینهیس

  ی که از آنجا آمده بود برگشت. وقت   شنیکرد و به اتاق خواب بر
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در   رونیب  یکوچک  ت یجمع  د،یراهرو رس   ی به انتها  شنیکه بر

به سمت   وینهی س  ی اتاقش جمع شده بودند و داشتند به رهبر

از کنار ا  یبار وقت  نیا  وینهی . سآمدندیاو م  گذشت،یو مکه 

زد. دو سرباز دنبالش بود و پشت سر   ی شخندی کرد و ن  میتعظ

را در   شناختیکه م  یکودک  شناخت،یکه نم  یآنها زن جوان

اش . آن کودک، برادرزاده رفتیآغوش داشت و تلوتلو خوران م 

دو سرباز د را همراه  گریبود.  و همگ  یاو  بر  یکرده   شنیبه 

 .ها رفتندبه سمت پله  یحرف چ یکردند و بعد بدون ه میتعظ

کرده بود را    لی تحم  کویلدیکه به خودش و ا  یسکوت  شن،یبر

تو  انیخدا“شکست:   نفر  چند  االن  همسرم  ما    ی من،  اتاق 

 ”خوابن؟یم

فقط پرستار “بدون صدا تکان خورد.    ی ااز خنده   کویلدیا  بدن

گردن    ”بوده.هم فقط به خاطر خواسته خودم    نیو ملکه و ا

کند.    شتریرا ب  ش یهاکه باعث شد سرعت قدم   د یرا بوس  شنیبر
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  ن یزم  ی رو  یدر را پشت سرش بست و او را به آرام  شیبا پا

 .گذاشت

روشن شده با نور شمع و آن دو نفر کوچک    یبه اندازه اتاق   ایدن

د  کیشد.   بر  گریبار  و  بودند  آن   شنیساکت شده  به خاطر 

را صرف    شانیروین  ا یزمان    خواستی سکوت سپاسگزار بود. نم

م فقط  کنند.  کلمات  در    خواستی گفتن  را  دوباره همسرش 

 ود نب  یکه خودش را مطمئن کند که او شبح  رد،ی آغوش بگ

رو از  غم   که  ییاهایکه   د،یدی م  شیهالحظه   نیترز یانگدر 

 .ساخته شده باشد

او، سر جا  ریز  کویلدیا لرز  ستادیا  شی نگاه  به جز   ی ها دن یو 

بر بود.  کنارش  هنوز  را    ی هاتمام قسمت   شنیگهگاه  او  بدن 

استخوان   ی هایبرآمدگ   ش،یهاو شانه  کیلمس کرد. گردن بار

را    شیهانه یانگشتان او س  ی. وقتشیگلو  یاش و فرورفتگترقوه 

کرد   یمکث  شنیبسته شدند. بر  کویلدیلمس کردند، چشمان ا
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کمرش    ی بعد به سمت شکم او و انحنا  ردیتا آنها را در دست بگ

 .رفت

  د ی که خورش  شدیاو م  ی باعث درخشش موها  ی شمع طور  نور

ا  توانستینم را  درخشش  م  جادی آن  باعث  قرمز    شدیکند. 

کمتر   ی موها  ن یآتش جا  او  به  تا  شدن، شعله  ی شده  ور 

را به سمت باال جمع کرده بود و    ش یموها  کوی لدیبدرخشند. ا

بر  ییهادسته  بودند.  شده  بافته  تاج،  صورت  به  آنها   شن یاز 

کمرش افتادند.   ی بافته شده رو  ی آنها را باز کرد و موها  ی تهاان

که    یبا صبر و حوصله تک تک آنها را باز کرد تا وقت  شنیبر

. دستش  ختندیاو ر  نهیها و قفسه سشانه  ی واج بلند روم  ی موها

 .را دراز کرد تا او را به سمت خودش بکشد بعد متوقف شد

آنها بود. ماهرانه تمام آنها را درآورد  نیب ی واریمانند د اشزره 

را در آغوش    کویلدیو محکم ا  ستادیاو ا  ی که برهنه جلو  یتا وقت

او فرو رفتند بعد کف دستش    ی در بازو   کویلدی. انگشتان ادیکش

رو شانه  ی هاچه ی ماه  ی را  کشسفت  او  کمر  و  بردیها    شن ی. 
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و   یو عطر پرتقال وحش  داو فرو کر  ی صورتش را درون موها

 .دیعنا را نفس کش ن

سرش را خم کرد    یو قدرت بود و وقت  دیو ام  یزندگ  کویلدیا

  راهن یاو را ببوسد، هر سه آنها وجودش را پر کردند. پ  قایتا عم

کنار تخت آنها رها شد.    نیزم  ی زود رو  یلیخ   کویلدیساده ا

آن   شنیبر و  کرد  را رسم  او  بدن  نقشه  و دستانش  با دهان 

کرده بود را دوباره    بشان بارها طلزدواج که از زمان ا  ییهامکان

 .نبوده و نخواهد بود یکاف وقتچ یکشف کرد. ه

زدن نفس   نیب   کویلدیا  یوقت و    شیهانفس  گفت  را  او  اسم 

  و   کشورها–  زیهمه چ   شنیرا دور کمر او انداخت، بر  شی پاها

 -نابود شده   ی کوچک، راهبان از دست رفته و شهرها  ی هاملکه

 .کرد  دای را فراموش کرد و در آغوش او آرامش و لذت پ

پ   بعد آن،  آغوش    دهیچ یاز  بردندیدراز کش  گریکدیدر    شن ی. 

نکرد تا  کویلدیبلند ا ی به جز نوازش موها ی ساکت ماند و کار

رو  ییهااشک   نکهیا خ  دندیگردنش چک   ی داغ  به   یلیو  زود 
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کرد و    هیآرام گر  ییبا صدا  کوی لدیشدند. ا  لیتبد  ی ارودخانه 

  شن یبر  بالشکرده بود، موها و    یکه صورتش را مخف  ییدر جا

با اشک  پاها کرد. دست   سی خ   شی هارا  و  بدن   شیها  را دور 

محکم کرد و دوباره و دوباره اسم او را به زبان آورد تا    شنیبر

 .تمام شد و در آغوش او آرام گرفت اشه یکه گر یوقت

فکر کنم تو رو غرق  “در گوش او سکسکه کرد و گفت:    کویلدیا

 ” .کردم 

بب   شنیبر بهتر  را  او  صورت  تا  رفت  بود. ندیعقب  افتضاح   .

نقدر پف کرده  آ  هیکه به خاطر گر  یلک شده و چشمان  یپوست

از مالفه را    ی اگوشه  کویلدیبود بسته شوند. ا  کیبودند که نزد

لبخند اشکبار   شن،یرا پاک کند. به نظر بر  اشی نیگرفت تا ب

  یکرد. وقت  ی حسود  ردنک  هیگر  ی او برا  ییبود و به توانا  بایاو ز

از درختستان   یبه قسمت   آمد،یم   شی پ  شیبرا  یطیشرا  نیچن

به هم و پر از خار   کینزد  یلیکه درختان خ   رفت ی پرتقال م
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چشم با  آنجا  در  و  تنها  یبودند  در  و   ی سوگوار  ییخشک 

 .کردیم

  ی لیخ  نکهیاون رو به عنوان ا“گفت:    یآرام و به شوخ  ییصدا  با

 ” .رم یگیدر نظر م ی دلتنگ من بود 

 هیفقط  “د.  او مشت ز  ی دوباره سکسکه کرد و به بازو  کویلدیا

 ” .کنه شتریو اجازه نده که غرورت رو ب یکم

 کو یلدیکه ا  یشد تا وقت   جادیآنها ا   نیبخش بآرامش   یسکوت

شد.   رهی چند لحظه به او خ  ی گونه او را در دست گرفت و برا

پ سمت  به  را  شستش  گفت:    یشانیانگشت  و  برد  چه “ او 

 تونمی. میکنیقسمت با خودت حمل م   نیرو پشت ا  یوحشت

تغ و  صورتت  در  رو  بب  ی هاهیسا  ریی اونها  چشمت  .  نمیرنگ 

 ” سبک کنم؟ یکه بارت رو کم ی دیبهم اجازه نم شنیبر

به سمت دهانش برد.   ی ابوسه  ی او را گرفت و آن را برا  دست

ا“ قبل  کرد  ن یاز  رو  عز  ی کار  جازمیهمسر  تو  مقدس    گاهی. 
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در موردش با او صحبت   توانستیم  یو وقت  ”پناهگاهم.   ،یمن

بود    یعیرطبیقدرتمند و غ  ی که موجود   یکند، در مورد وقت

 یبودن و پوچ  یدر مورد احساس خال   کرد،یم  فی او تعر  ی برا

و سرنوشت   فیشر   ی که به خاطر از دست دادن مرد  یقیعم

م  رحمانهیب او  به  داشت،  براگفتیاو  اما  فقط   ی .  االن 

از احساس بودن همسرش در کنار خودش، بودن   خواستیم

تخت م  یدر  اشتراک  به  قلعه  گذاشتند،ی که  آن    ی ادر  بر  که 

  لذت که هنوز نابود نشده بود،    ی و کشور  کردی م  ییفرمانروا

 .ببرد

 خاتمه 

پاشنه   ی رو  ”خب؟ ظاهرم خوبه؟“:  دیپرس  وینهیاز س  کویلدیا

دور او به پرواز    اشه یدامن چند ال  ی هان یو چ  د ی چرخ  شی پاها

بود، با   دهیپوش  راهنشیپ  ی که رو  ینیدرآمدند. کت بدون آست

نخ   ادشی ز  ی های گلدوز کوچک   ییطال  ی ها با  جواهرات  و 

 ،یمختلف لیشده بود. به دال نی سنگ ن،یتزئ ی دوخته شده برا 



Page 674 of 613 

 

ز  نیترمهم او  و  بود  رسم  نی باتریروز  که   یراهنیپ  نی تریو 

انتخاب کرده بود که هد را  از سمت شوهر    ی گرید  هیداشت 

 .سخاوتمندش بود

. الساد  ندیبه عقب برداشت تا کار خودش را بب  یقدم  وینهیس

به   شیرا به او برگردانده بود و با ماسودها  کویلدیباالخره اتاق ا

را آماده کنند. او و    ی مقدمات تاجگذار  املک بازگشته بود تا

بودند.    وینهیس کرده  پنهان  اتاق  آن  در  را  شما  “خودشان 

 ”.وبان د یرسی ... شاهانه به نظر میلیخ

از رو   ی با صدا  کویلدیا  ی بلند به مکث خدمتکارش و جواب 

تمام قد برگشت و دامن و    نهی. به سمت آدی خند  استش یس

 ییهای دوزو سوزن  ده یچ یپ  ی ها راق یبا    اشی کت کوتاه زمرد 

لبه   ینیتزئ آست  ی هادر  لبه  و  دامن  را   راهنش ی پ  نی کت، 

نور برق    ر یبود که ز  یبه رنگ صدف  راهن ی کرد. خود پ  ن یتحس

 .کردی م  جاد یا  یی و هلو  یآب  ،یبه رنگ صورت   ییهاه یو سا  زدیم
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داده و رنگ    شینما  شتر یرا ب  کوی لدیا  ی موها  ی ها، قرمز رنگ   آن

حلزون   هی“گفت:    کویلدی. اکردندی م  دتریروشن پوستش را سف

احترام، حت قابل  ا  یکامال  باشه خودم  رو   نیاگه الزم  حرف 

 .گان بودقات کننده مال  رشیبعد اعالم کرد که آماده پذ  ”بزنم.

و نفس او را بند آورد. برخالف   دیبود که رس  ی نفر  نیاول  شنیبر

لباس   ی هارنگ  لباس   ی هاپرطراوت  تن    یمشک  ییهااو،  به 

که   یو قسمت  یلیبه رنگ ن  شی هان یو سرآست  قهیداشت که  

بود. به جز چشم زرد   ی ابه رنگ نقره  شدیکت در انجا بسته م

تمام و    ی انمونهشد،    کیاو که هنگام لبخند به او بار  یزعفران

 ” .بایسالم ساحره ز“پر از طراوت بود. او گفت:    یکیکمال از تار

  ی برا  یگرگ قشنگ، به اندازه کاف“گفت:    یبه شوخ  کویلدیا

 ”.یرسی خوردن خوب به نظر م

 گم،یرو بهت م  نین ام  یچرا وقت“او باال رفت:    ی از ابروها  یکی

 ”؟یرفتن از اتاق رونیکه آماده فرار و ب رسهی به نظر م
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  نطور یا“گفت:    یگذاشت و با آزردگ   شیپهلوها  ی را رو  دستانش

 ” .ستین ی نجوریا گهی. حداقل دستین

 یکودک شد. وقت  یبه اتاق نگاه کرد و متوجه تخت خال  شنیبر

را به محل   کویلدیا  یالساد از آنجا رفت، آنها اتاق خواب قبل

گهگاهبرادرزاده   ی نگهدار و  تبد  کی  یاش  کرده   لیرختکن 

اعتراض نکرده بود مخصوصا بعد   یکیبه آن نزد  شنیبودند. بر

کرده   فیتعر  وا  ی آنهوست، موضوع آن سوقصد را برا  نکهیاز ا

جستجوها  برا  ی بود.  کس  دای پ  ی او  کا  یکردن  آن  را    ی که 

  ی استخدام کرده بود، ادامه داشت. نگهبانان هنوز در راهروها

 نی و درب ب  دادندی م  ینگهبان  یسلطنت   ی هاخواباتاق   رونیب

که مشغول   ییهاباز بود البته به جز وقت   شهیآنها هم  ی هااتاق 

زود    یلیآنها خ   ی بود. هر دو  شاندر تخت   کویلدیبا ا  ی بازعشق 

 .گرفته بودند  ادینکردن کودک را    داریمطلق و مسلم ب  ت یاهم

 ”م کجاست؟برادرزاده “:  دیپرس  شنیبر
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و بعد   ”.ارمیپرستار رو ب  رمیم“داوطلب شد و گفت:    وینهیس

اطم ا  نانیبا  ن  گرید  کویلدیا  نکهی از  او  را    ی ازیبه  اتاق  ندارد، 

 .ترک کرد

قدم  کویدلیا برا  ییهابا  و  رفت  شوهرش  سمت  به    ی آرام 

  ک ی کرد او را نزد  یسع  شنیاو، صورتش را باال برد. بر  دنیبوس

موهام رو  “کنان از او دور شد. رقص کو،یلدیخودش بکشد اما ا

 ،ی رو خراب کن  وی نه یس  ی هایکوشو اگه سخت   یکنی خراب م

عطسه کنم و   نکهیاز ا  ی. حتزنهی هات دار ماون تو رو با روده

 ” .ترسمیبشم هم م یمرگ ن ی باعث خراب شدن اونها و چن

اخم کرد. حالت صورتش هم متعجب و هم دلخور بود.    شنیبر

 ” .کاله سرت بذار هیخب “

کرد. از    ی خوددار  ی امسخره   شنهادیجواب دادن به چنان پ  از

سوال  عوض  در  مردها.  حال   یدست  در  گذشته  هفته  که 

ت هنوز در مورد اسم برادرزاده “ . دیبود را از او پرس دنشیپرس

تاجگذار  ؟ی نگرفت  م یتصم از    ی مراسم  کمتر  ساعت   کی اون 
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 ملکه “اون رو    ی نطور یهم  یتونی. نمشنیبر  شهی انجام م  گهید

 ” .یصدا بزن ”دختر  ی کوچولو

 ” .اسم رو دوست دارم نی که نه؟ ا چرا“

ق  کویلدیا همان  موقع   ی اافه یدوباره  که  گرفت  خود  به  را 

 های کاله، داشت. رسم و رسوم کا  کیبه سر گذاشتن    شنهادیپ

رسم  ک ی  نکهیا  ی برا طور  به  را  انتها  ینوزاد  اول   ی تا  سال 

آن   نکهینداشت مگر ا  ینکنند اصال مشکل  ی نامگذار  اشی زندگ

اسم فکر   هی  دبهم بگو که در مور“کودک قرار باشد ملکه شود.  

  ی اسام  یاو را رد کرده بود که همگ  شنهاداتیپ  شنیبر  ”.ی کرد

موجود در کتابخانه   ی هانامهشجره   نیبودند که از ب  ی خوب کا

بر   شانیدای ساگارا پ قبول    از آنها را  کدام چ یه  شنیکرده بود. 

در ذهنش    ی زیکه ممکن بود چه چ  گفتینم  ینکرد و حت

 .باشد. البته تا االن

 ”.خواهد بود  نی. اسم اون تاراونیتاراو“گفت:  شنیبر
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که چشمانش را پر کرده    ییهامحکم پلک زد و اشک   کویلدیا

از    شترینداشت ب  ی ازیرا عقب زد. ن  زندیبر  نییبود پا  کیو نزد

دار به نظر برسد.  حلزون صدف   ک ی   هیکه تا االن بود شب  ی زیچ

 .شدیکردن فقط باعث بدتر شدن ظاهرش م هیگر

که   یمعمول  یو به طور خاص اسم زن  یراشرافیغ   یاسم  شنیبر

ب  کیدر   اصالت   ،یاز کل خاندان سلطنت  شتریقطره خونش 

 شن یخدمت به بر  یداشت را انتخاب کرده بود. او پسرش را ط

ده بود و خودش را به همراه مردان و زنان شجاع از دست دا

  ی های کااز    ی اد یدر کنار آبسو فدا کرده بود تا تعداد ز  ،ی کا

 .بتوانند زنده بمانند گرید

را پشت سر گذاشته بود،   یسفر سخت  پا،یبزرگش کرگ  دختر 

را رها کرده بود تا مطمئن شود تنها    اشیداشتنخواهر دوست 

امن را در  او برساند.    تیفرزند زنده هارکوف کاسکم  برادر  به 

ا از  تاج و تخت را به    ی به طور رسم  شن یبر  نکهی امروز، قبل 

پ برادرزاده  آن  از  که  داشت  برنامه  بدهد،  و    رستاراش  باوفا 
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 یی هاعنوان  نیو همچن  نیزم  نی کرده و چند  لی خواهرش تجل

 .که قرار بود داشته باشند، بدهد یبه آنها و فرزندان 

ا  قبال بود:    کو یلدیبه  خ  هیک یکوچ  زیچ “گفته  ارزشش   ی لیو 

که   ی ایزندگ  ن یکه اون نجات داده و همچن   هیای کمتر از زندگ

کشور رو به اون    کی  تونستمی به من و تو برگردونده. اگه م

 ” .دمدایم

آنها مقابل   ی قصر را هم فراموش نکرده بود. هر دو  نگهبانان

برا   شنهادیپ نظر  اشراف  ی او  به  زده  وحشت  شدن  زاده 

 ی زها ی پر از چ  ییهابه آنها صندوقچه   یاگرچه وقت  دندیرسیم

  شنهاد یپ  ینگهبان  ی هارده   نیباالتر  انی در م  یگاهیباارزش و جا

آنهوست و مرتاک باشند، به همان اندازه خوشحال    بیداد تا نا

 .شدند

به نگاه کردن به او ادامه داد،   یجواب   چیبدون ه  کویلدیا  یوقت

 ”؟یکنی فکر م یبه چ“گفت:  شنیبر
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 ی که برا  ی. اسمهیاسم خوب“او داد.    لیآلود تحواشک   ی لبخند

خوشحال   یلیو آتاالن خ  پا یمناسبه. کرگ  اریبس  ی ملکه کا  کی

باز  ی از موها  ی ابا دسته  ”.شنیم ادامه داد:    ی او  تو  “کرد و 

 ”.کاسکم شنیبر یهست  یمرد خوب

 ”.کاسکم کویلدیتو مهمه ا ی که برا هیکوشسخت  اما“

 ” .ی دار یزبان مخمل هی تو“

 ” ...نیسرم ب یوقت ،یگفت روزیکه د هیهمون حرف  نیا“

  ” بس کن.“اش او را ساکت کرد.  زده   رتیبا خنده ح  کویلدیا

 یبار خودش را بررس  نیآخر  ی برگشت تا برا   نهیبعد به سمت آ

 .کند

ا  شنیبر سرش  پشت  و  آمد  سمتش  دست ستادی به  با   ی . 

به چشمان    نهیدار، شانه او را نوازش کرد و نگاهش در آ چنگال 

در حقش    یلطف  چ یبچه، ه  نیبا دادن تاج و تخت به ا“او افتاد.  

 ها ی . کامیریگیجشن م  ن،یسنگ  ییها. امروز با قلبمکنینم
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به    ادواز شکست گاال خوشحال و به خاطر از دست دادن ج

 ” .کننیم ی سوگوار ن،یاط ی خاطر اون ش

ناتوان  یوقت از    ایطلسم    نیترآنها در گفتن ساده   یخبر  بدتر 

کردن   جدا  پ  کیهمه،  کشور  در  مورتم    ها ی کا  د،یچ ینور 

را به آنها گفت   ی زیچ  یوقت  شنیوحشت زده شده بودند و بر

لحظه   کیکه دروغ بوده،    دانستندی هر دو م  کو یلدیکه او و ا

 .نداشت دیهم ترد

ز  کویلدیا که  را  او  نوا  شیهانه یس  ریدست  کرد.  بود،  زش 

  ن یکه تاراو  یحکومت نخواهد کرد. تا وقت  ییاون تنها  شنیبر“

 ”.ی اون هست بیبزرگ بشه، تو نا 

چن  خوشحالم“ وقت  ینقش  نیکه  باشم.  در   یداشته  تو  که 

خم شد تا نقطه حساس    ”از اون نقش لذت خواهم برد.  یکنارم

 .گوش او را ببوسد ریز
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الذت   ی لرز دستان  و  کمر  از  همسر  “گذشت.    کویلدیبخش 

خ رو  بودن  دوست   شتری ب  یلیشاهزاده  بودن  پادشاه  زن  از 

چرا    دیفهمیاز ملکه بودن. حاال م  شتریب  یلیخ  یلیو خ  ”دارم.

از باال رفتن مقامش به عنوان پادشاه خوشحال نشده   شنیبر

 .بود

دامه داد و  اما به نوازش شانه او ا  ستاد یدوباره صاف ا  شنیبر

 ” .دارم یمونیپش کیفقط “گفت: 

 انداخت.  نیرا چ کویلدیا یشانیپ یاندک اخم

 ” ه؟ی و اون چ“ 

 ی قشنگ  ی صدا بزنم. آوا  کویلدیتو رو ملکه ا   تونمی نم  وقتچ یه“

 ” .داره

مقابله کرد و در عوض دست او را   دنیبه چرخ  لیبا م کویلدیا

زخم صورت  به  زد.  دوست   یچنگ  پارچه    ،یداشتن و  تکه 

 ی نماحفره چشمش، چشم زردش و لبخند دندان   ی رو  یمشک
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نگاه   کرد،یم  وانهیکه او را د  یدوست داشتن   ی هااو با آن لب 

 گفت:  یکرد. به آرام

هستم که به عنوان    یض. من راستین  یبزرگ  ی لیخ  زینه. چ“

  ”کنم. یزندگ کویلدیا

کلمات آنها  یبعد  بر  ییمشابه  فکر   یوقت  کبار ی  شنیکه  که 

زمزمه کرده  بود را   شیاو به خواب رفته و در موها  کردیم

 تکرار کرد:  

 ” .عاشق اونه شنیکه بر“

 

The End… 
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