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کم در این مکان، خود را ُبـــرس1 می نامید، به صدای همهمه ی  که دســـت  مردی 
غ در تـــاالر در جریـــان بـــود، نیشـــخندی زد؛ هرچنـــد  کـــه ماننـــد قدقـــد مـــر آرامـــی 
که چهره اش را می پوشـــاند، مخفی شده بود. یک نقاب  نیشـــخندش در زیر نقابی 
که در تاالر بودند،  که چهره ی یکصد نفری را  سیاه ابریشمی مانند دیگر نقاب هایی 
که تالش می کردند ببینند  پوشانده بود؛ یکصد نقاب سیاه و یکصد جفت چشمی 

کسی پنهان شده است. در زیر هر نقاب، چه 
کند این اتاق بــزرگ، با آن  گمــان  کســی با دقــت نگاه نمی کــرد، ممکن بود  گــر  ا
گنبدی شکل آویزان بودند  که از سقف  بخاری های مرمرین بلند و چراغ های زّرین 
ح های پیچیده  کف، با آن طر کاشی های  و قالیچه های رنگارنگ آویخته از دیوار و 
گر با دقت زیاد نــگاه نمی کرد! برای  و ظریــف، در یک قصر واقع شــده اســت؛ البتــه ا

درسایه
پیش درآمد

1. Bors
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کلفتی بازوی یــک مرد در حال  نمونــه، بخاری ها ســرد بودند. شعله های شــان بــه 
رقــص روی هیزم هــا بــود، ولی هیــچ حرارتی ایجــاد نمی کــرد. دیوار زیــر قالیچه ها و 
ســقف باالی چراغ ها، از ســنگ خارای بدون پوشــش و تقریبًا ســیاه رنگ ســاخته 
شــده بــود. هیــچ پنجره ای وجود نداشــت و فقــط دو درگاه، هرکدام در یک ســمت 
کسی قصد داشت نمونه ای از تاالر شرف یابی یک قصر را  گویی  تاالر وجود داشت. 
که خــودش را به زحمت بیندازد و  کند، ولی برایش چندان اهمیتی نداشــت  ارائــه 

کند. کمی جزئیات، چیز دیگری ایجاد  کلی و  ح  به جز یک طر
کجا واقع شــده  که این تاالر در  که خود را ُبرس می نامید، نمی دانســت  مــردی 
کــه ممکن  کند  کــه دیگــران هــم بداننــد. دلــش نمی خواســت فکــر  و فکــر نمی کــرد 
که فــرا خوانده  کافــی بود  کجا واقع شــده باشــد. همین برایش  اســت ایــن تــاالر در 
کند؛ ولی برای چنین  شــده اســت. حتی دلش نمی خواســت در این مورد هم فکر 

فراخوانی ای، حتی او هم آمده بود.
که شــعله ها ســرد بــود، وگرنه با وجود  کرد. خوب بود  کمــی جابه جا   شــنلش را 
گرمش  که ســر تا پای او را تا روی زمین پوشــانده بود، بسیار  شــنل پشــمی ســیاهی 
کرده بود  که  می شد. تمام لباس های او سیاه بود. الیه های ضخیم شنل، قوزی را 
تا بلندی قدش مشخص نشود، پنهان کرده بود و بیننده را گیج می کرد که آیا او الغر 
است یا چهارشانه. او تنها کسی نبود که خود را البه الی هنر خیاط پنهان کرده بود.
کرد. شــکیبایی، مشــخصه ی بارز او در زندگی  در ســکوت، همراهانش را نظاره 
کرده بود، باألخره خطایی  کافی نظاره  گر بردبار مانده  بود و به مدت  بود. همیشه ا
که این جا بودند، باید فلسفه ی مشابهی  کسی سر زده بود. بیشتر زنان و مردانی  از 
کســانی  کرده بودند و در ســکوت به  در زندگی شــان می داشــتند؛ آن هــا هــم نظــاره 
گــوش داده بودند. بعضی مــردم توانایی تحمل صبرکردن  کــه باید حرف می زدند، 
که می دانســتند، لو  و ســکوت را نداشــتند و بــه همین دلیل، حتــی بیش از آنچه را 

داده بودند.



13 در سایه

گردش بودنــد؛ جوانانی باریک اندام و  خدمتــکاران بیــن میهمانان در حرکت و 
که با تعظیم و لبخندی خاموش به آن ها شــراب تعارف می کردند. زنان  زّرین موی 
که همه  شــلوارک های تنگ ســفیدرنگ و بلوزهای پف دار سفید بر  و مردان جوانی 
تن داشــتند و زن و مرد، مانند هم، با ظرافتی آزاردهنده در حرکت بودند. هرکدام 
مانند انعکاس تصویر دیگران در آینه بود؛ پسرها به همان اندازه خوش قیافه بودند 
کــه بتواند یکی را از دیگری تشــخیص بدهد؛ حتی با  کرد  کــه دخترها زیبا. او شــک 
وجود این که در تشخیص و به  خاطر سپردن چهره ها، نگاهی تیز و حافظه ای قوی 

داشت.
کرد. او  دختر سفیدپوشــی با لبخند ســینی پر از جام های بلوری را به او تعارف 
گر تعارف را رد می کرد،  بدون این که قصد نوشیدن داشته باشد، یکی را برداشت. ا
ممکــن بــود به  نظر برســد بی اعتماد اســت؛ یا بدتر. هردوی ایــن  احتمال ها ممکن 
بود در این مکان مرگبار باشــد. ولی خوب، هر چیزی ممکن بود در یک نوشــیدنی 
که اعتراضی نداشتند  کسانی در بین همراهانش بودند  ریخته شده باشد. مطمئنًا 
کدام شــوربختی  کاهــش یابــد و مهــم هم نبــود این اتفــاق، برای  تعــداد رقبایشــان 

بیفتد.
گردهمایی  که آیا خدمتــکاران پس از این  کرد  گذراندن به این فکر  بــرای وقــت 
سربه نیســت خواهند شــد؟ خدمتــکاران همه چیــز را می شــنوند. درحالی که دختر 
خدمتــکار از حالــت تعظیم قد راســت می کــرد، نگاهش در باالی لبخنــدش با نگاه 
کــرد؛ چشــمانی بی حالت، چشــمانی خالی، چشــمان یک عروســک،  ُبــرس تالقــی 

چشمانی مرده تر از مرگ.
وقتی که دختر با ظرافت از او دور می شــد، بر خود لرزید و پیش از آن که به خود 
کرده  که با دختــر  کاری  بیایــد، بی اختیــار جــام شــراب را حتــی تــا لبانش بــاال بــرد. 
کرده بود  که هربار ســعی  بودند، ســبب لرزیدن او نشــده بود. بلکه دلیلش این بود 
که در حــال حاضر به آن ها خدمــت می کرد، می دید  کســانی بیابد  نقطه ضعفــی در 
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کــرده بــود یافته، بــا چنان  کــه تصور  کرده انــد. نقطه ضعفــی  کــه بــر او پیش دســتی 
که او را شــگفت زده و نگران می کرد. نخســتین  دقت بی رحمانه ای از بین رفته بود 
که همیشــه در جســتجو بــرای نقطه ضعف باشــد. در هر  قانــون زندگــی او ایــن بود 
که او می توانســت بجوید، بیابد و به آن نفوذ  نقطه ضعفی، رخنه ای وجود داشــت 

گر این اربابان، اربابان فعلی اش، نقطه ضعفی نداشتند... کند. ا
کــم در میان  کرد. دســت  کرد و همراهانش را بررســی  در پشــت نقابــش اخمــی 
آن هــا، ضعف هــای بســیاری وجــود داشــت. دســتپاچگی و عصبی شدنشــان بــه 
کــه مراقب  کــه آن قدر بر خــود مســلط بودند  کســانی  آن هــا خیانــت می کــرد؛ حتــی 
که  که این یکی شق و رق ایستاده بود، یا آن طور  حرف زدنشــان باشند. مثاًل آن طور 

دیگری با شدت و تشنج دامنش را نگه داشته بود.
به تخمین او، حدود یک چهارم افراد تاالر، دردسر پنهان کردن چهره های شان 
پشــت نقاب های ســیاه را به خود نداده بودند. لباس هایشــان اطالعات زیادی در 
کسی  خ و طالیی ایستاده بود و با  موردشــان می داد. زنی در برابر یک دیوار آویز ســر
گفت زن اســت یــا مرد؛ زیــرا بدن و چهــره اش را  که نمی شــد  در حــال صحبــت بــود 
که آن نقطه را برای  کســتری رنگی پوشــانده بود. مشــخص بود  کاله دار خا با شــنل 
که رنگ هــای قالیچه ی دیــواری، رنگ لباس او را بیشــتر  کــرده  ایســتادن انتخــاب 
جلوه ببخشــد؛ حرکت بســیار احمقانه ای برای جلب توجه دیگران! لباس ارغوانی 
که وی اهل  که بسیار بدن نما بود و پاپوش های طالیی اش، نشان گر این بودند  او 

ایلیان و زنی ثروتمند است و شاید حتی از خانواده ای اشرافی باشد.
نه چنــدان دورتــر از آن زن ایلیانــی، زن دیگــری ایســتاده بــود. تنهــا و به شــکل 
گردنــی مانند قــو و موهای مشــکی درخشــان و  کت بــود. بــا  تحســین برانگیزی ســا
کمرش می رســید، پشــت به دیوار ایســتاده بود و همه  چیز  را زیر نظر  که تا  مّواجی 
داشــت. او هیــچ اضطرابی نداشــت؛ در او فقط و فقط خونســردی همــراه با آرامش 
دیده می شد. این خیلی قابل ستایش بود. پوست مسی رنگی داشت و لباس بلند 
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که تمام بدنش را به جز دست هایش  کرم رنگ یقه ایســتاده ای پوشیده بود  زنانه ی 
کــه بدون بــه  نمایش گذاشــتن هیچ  پوشــانده بــود؛ لباســی چســبان با رنگــی مات 
کی از  بخشی از بدنش، زیبایی اندام او را نشان می داد. همه ی این ها به وضوح حا
که خودش  گر مردی  که او از خاندان درجه اول آراد دومان1 اســت. حتی ا این بود 
که آن زن به دســت  را ُبرس می نامید اشــتباه حدس زده بود، مچ بند پهن طالیی 
چپش بســته بود و نشــان خاندانش را بر خود داشــت، جای هیچ شک و شبهه ای 
باقی نمی گذاشــت. قطعًا آن دســتبند متعلق به خاندان خود آن زن بود؛ هیچ فرد 
که نشــان خاندان دیگری را اســتفاده  دومانی غرور و تعصبش را زیر پا نمی گذاشــت 

کند. حماقتی بزرگ تر از این وجود نداشت.
کنار او عبور  مردی با باالپوش یقه ایستاده به رنگ آبی آسمانِی اهالی شاینار، از 
کرد.  گوشــه ی چشــم، سر تا پایش را بررسی  کرد و از ســوراخ های نقابش با نگاهی از 
که ســرباز اســت؛ شــانه های تنومنــدش و این که  حالــت بدن مرد مشــخص می کرد 
نگاهــش هیچ وقــت برای مــدت طوالنی بــه یک نقطه خیــره نمی مانــد، همچنین 
که وجود نداشت،  که به نظر می رســید آماده است تا شمشــیری را  حالت دســتش 
از نیام بیرون بکشــد، همه ماهیت او را جار می زدند. مرد اهل شــاینار زمان بســیار 
کرد؛ شــانه های قوزکرده و  که خودش را ُبــرس می نامید تلف  اندکــی را بــرای مــردی 

کمر خم شده تهدیدی به حساب نمی آمد.
کــه در جاهــای دیگر بــه دنبال  گره کــرده و چشــمانی  وقتــی او بــا مشــت راســت 
کشــید. او  کــه خــودش را ُبــرس می نامید خرناســی  خطــر می گشــتند رفــت، مــردی 
کجا  می توانســت از ماهیــت همه شــان ســر در بیــاورد؛ این کــه چــه کاره هســتند و از 
کنــدور2 آمده اند یا  که از  کســانی  آمده انــد. بــازرگان و جنگجــو، عامی و نجیب زاده. 
کســی در آن جا  گیلــدان.5 از هر ملیتی و تقریبًا از هر قشــری،  ِکی رِیــن3 یــا ســالِدیا4 و 
1. Arad Doman
3. Cairhien
5. Ghealdan

2. Kandor
4. Saldea
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گهانی چروک خورد. حتی یک تینکر1 با شلوارکی  بود. بینی اش از احساس نفرتی نا
کتی به رنگ زرد تند، آن جا بود. وقتی زمانش برســد، بدون  به رنگ ســبز روشــن و 

کنیم. این ها هم می توانیم سر 
بسیاری از کسانی که خود را در شنل و پارچه پوشانده و از دید مخفی کرده بودند 
گوشــه ی شــنل تیره ای، چشــمش به چکمه های  نیز وضعیت بهتری نداشــتند. از 
نقــره کاری یــک لرد بلندمرتبه از تیر2 افتاد و از زیر شــنل دیگری، مهمیزهای طالیی 
که فقط افســران محافظان ملکه ی اندور3 به پا می کردند.  به شــکل سِر شــیر را دید 
کستری  که الغربودنش حتی با وجود خرقه ی ســیاه و شــنل خا یک مرد الغراندام_ 
که با ســنجاق نقره ای بدون عالمتی بســته شــده بود، مشــخص بود_  از  ناشناســی 
کاله پوشش اطراف را نظاره می کرد. او می توانست هرکس از هرجایی  عمق تاریکی 
باشد... روی دستش، در حد فاصل انگشت شست و اشاره ، ستاره ی شش گوشی 
گر ُبرس نگاهی به دســت چپش  خالکوبــی شــده بود. پس یکــی از مردم دریا بود و ا
که خود را ُبرس  می انداخت، می توانســت نشان قبیله و خاندانش را ببیند. مردی 

کار را به خودش نداد. می نامید، زحمت این 
که چنان خودش را در پارچه ی  گهان چشمانش تنگ شد و به زنی خیره شد  نا
که به جز انگشــتان دســتش هیــچ چیزی پیدا نبود. در دســت  ســیاه پیچیــده بود 
که در حال خوردن دم  راســتش حلقه ی طالیی به شــکل یک افعی دیده می شــد 
که در تاروالون5 تحت تعلیم آیزسدای بوده  کم زنی  خود بود؛ آیزسدای،4 یا دست 
اســت. هیچ کس دیگری چنین حلقه ای به دســت نمی کرد. در هر دو حالت، برای 
کــه او دارد نگاهش می کند،  او فرقــی نمی کــرد. پیــش از این که آن زن متوجه شــود 
که از ســر تا پا ســیاه پوشــیده  رویــش را برگردانــد. تقریبًا بالفاصله زن دیگری را دید 

2. Tear
4. Aes Sedai

3. Andor
5. Tar Valon

که به مردم مسافر هم معروفند. در ارابه هایی رنگ شده با رنگ هایی روشن و شاد زندگی می کنند و از  Tinker .1، مردمی سرگردان 
یک فلسفه ی زندگی صلح آمیز به نام کیش برگ پیروی می کنند. م.
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بود و حلقه ی افعی بزرگ را بر انگشــت دســتش داشت. دو جادوگر، هیچ نشانه ای 
ج سفید، مانند  مبنی بر این که همدیگر را می شناسند، بروز نمی دادند. آن ها در بر
عنکبوت هایی در میان تارهایشــان نشســته بودند و رشــته هایی را تکان می دادند 
کارهــای آن ها دخالــت می کردند. نفرین  تــا شــاهان و ملکه هــا به رقــص درآیند. در 
کــه دارد دندان هایش را به  که برای همیشــه بمیرند! متوجه شــد  بــر همه ی آن ها 
کاسته شود_ و پیش از روز موعود باید هم  گر قرار بود از تعداد آن ها  هم می ساید. ا
کمتر از  که عدم وجودشــان حتــی  کســانی وجود داشــتند  چنیــن اتفاقی می افتاد_ 

تینکرها احساس می شد.
که در یک آن، از هر طرف  صدای ناقوســی بلند شــد؛ یک تک صدا از ُنتی لرزان 

شنیده شد و مانند یک چاقو، صداهای دیگر را برید.
گذاشــتند. زره   درهــای بلنــد ســمت دیگر تاالر باز شــد و دو تراُلک1 قدم به تاالر 
که تا زانوهایشان را پوشانده بود، با سیخ های فلزی مزین شده بود. همه،  سیاهی 

کشیدند. که خودش را ُبرس می نامید، خود را عقب  حتی مردی 
گــردن از بلندقد ترین فرد تــاالر هــم بلند تر بودنــد، ترکیب  کــه یــک ســر و  آن هــا 
که دگرگون شــده و  دل به هم زنــی از انســان و حیــوان بودنــد؛ با چهره هایی انســانی 
که بایــد دهان و بینــی اش می بود،  تغییــر شــکل یافتــه بــود. یکی از آن هــا در جایی 
منقاری ســنگین و نوک تیز داشــت و ســرش به جای مو، پوشــیده از پر بود. دیگری 
روی سم هایش راه می رفت و صورتش به پوزه ای ختم می شد و باالی گوش هایش، 

شاخ های بز از سرش بیرون زده بود.
گرفتنــد. برگشــتند، بــه ســمت در چرخیدند و با  تراُلک هــا، انســان ها را ندیــده 
کردند. پرهای روی سر یکی از آن ها سیخ شد. حالتی چاپلوسانه و پست، تعظیم 

گذاشــت و تراُلک هــا روی زانــو بر  یــک مــورددرال2 از میــان آن دو قــدم بــه تــاالر 
کــه زره تراُلک ها و نقاب های  زمیــن افتادند. او جامه ای چنان ســیاه بر تن داشــت 
1. Trolloc 2. Myrddraal
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کن  که با حالتی سا انسان ها، در مقایسه با آن روشن به نظر می رسید؛ لباس هایی 
از او آویزان بود و هنگام حرکت افعی وار او، حتی لرزشی هم نمی کرد.

کرد لب هایش از روی دندان هایش  که خود را ُبرس می نامید، احساس  مردی 
کشــید و نیمی_ حتــی از این کــه نزد  کــه  عقــب می رونــد؛ نیمــی بــه خاطــر خرناســی 
خودش هم اعتراف می کرد، از خود شرمگین بود_ به خاطر ترس. صورت مورددرال 
پوشــیده نبــود. صورتــی رنگ پریــده و خمیر مانند. صــورت یک انســان، ولی بدون 

کرم های داخل قبر. غ، مانند  چشم. مانند تخم مر
صــورت صــاف و ســفید چرخیــد و انگار بــه تک تک آن هــا توجه نشــان داد. در 
که تک تک  زیــر آن نــگاه بــدون چشــم، لرزشــی عیان بر بــدن آن ها افتــاد. درحالــی 
کنند  آن  انســان های نقاب دار به جمعیت پشــت سرشــان فشــار می آوردند تا سعی 
خودشان را از زیر آن نگاه خیره نجات دهند، لب های باریک بدون خون مورددرال 
گفــت دارد لبخند می زند. نگاه مورددرال ســبب  کمابیش می شــد  که  کــرد  حرکتــی 

شد آن ها به شکل یک نیم دایره و رو به در بایستند.
کــه خــود را ُبــرس می نامیــد، آب دهانــش را فــرو داد. روزی فــرا خواهــد  مــردی 
که ارباب بزرگ تاریکی دوباره بیاید، اربابان وحشت1  رســید، ای نیم انســان! زمانی 
کرد و تو در برابر آن ها، از تــرس بر زمین خواهی افتاد.  جدیــدش را انتخــاب خواهــد 
در برابر انسان ها، در برابر من! چرا حرف نمی زند؟  از خیره شدن به من دست بردار 

و حرف بزن!
»اربــاب شــما می آیــد.« صــدای مــورددرال مانند خش خش پوســت خشــک و 
ک بیفتید، باشد  کرم ها! بر خا مچاله شــده ی مار بود: »بر شکم هایتان بیفتید، ای 

کند و بسوزاند!« کور  که تشعشع او شما را 
که خود را ُبرس می نامید،  کلمات، خشــم وجود مردی را  با شــنیدن لحن این 
گرفــت. ولــی در همــان زمان فضای باالی ســر مــورددرال به لرزه افتــاد و موجود  فرا
1. Dreadlords
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تــازه واردی پدیــدار شــد. امــکان نــدارد!  امــکان نــدارد خــودش باشــد! تراُلک هــا 
گویــی  کــه  خودشــان را بــر زمیــن انداختــه بودنــد و چنــان پیچ و تــاب می خوردنــد 

کنند. می خواهند خود را زیر زمین دفن 
که خــود را ُبرس می نامید، بــدون این که منتظر بماند تــا ببیند دیگران  مــردی 
چــه می کننــد، خــود را با صورت بر زمیــن افکند و با برخورد بر زمین ســنگی، خود را 
که در برابر خطر می خوانند،  کلمات مانند طلسمی  کرد و ناله اش بلند شد.  زخمی 
که از آن  که قرار بود در مقابل چیزی  بر زبانش جاری شــدند؛ آن ها طلســمی بودند 
که از  که یکصد صدای دیگر_  کنند. شنید  می ترسید، با ناله ی آرامی از او محافظت 

کلمات را رو به زمین ادا می کنند. وحشت نفس نفس می زدند_ همین 
»ارباب بزرگ تاریکی ارباب من است. و من با تمام وجود و خالصانه، تا آخرین 
کرد.« در پس ذهنش صدایی لرزان از وحشــت  پاره ی روحم، به او خدمت خواهم 
کشــیده شــده اند... بــا ترس و لرز به  تکــرار می کــرد: اهریمــن و تمام مطرودها به بند 
کرده و  که این صدا را ترک  کند. مدت ها بود  خود فشار آورد تا این صدا را خاموش 
کاری  که او بیاید،  کرده بود. »بنگر! ارباب من، ارباب مرگ است. روزی  خاموشش 
کرد، بــه امید عمر  کــه بخواهــد و من، انجــام ندهم. بــه او خدمــت خواهم  نیســت 
کشیده شده اند،  که حتمًا به آن نائل خواهم شد.« در شایول گول به بند  جاودان 
کشیده شده اند. نه، حاال من به ارباب  در روز آغازین خلقت به دست خالق به بند 
که بــه او ایمان داشــته باشــد، در زمین  کســی  دیگــری خدمــت می کنــم. »مطمئنًا 
بــه جایــگاه رفیعــی خواهد رســید. جایگاهی برفــراز بی ایمان هــا؛ بر فــراز تاج و تخت  
کرد.«  که او بیاید، من بــا فروتنی به او خدمت خواهم  شــاهان. بــا این حال، روزی 
دســت خالــق بــر ســر ماســت و نــور مــا را از تاریکــی محافظــت می کنــد. نه، نــه! من 
که روز بازگشــت او زود فرا برســد.  حــاال بــه اربــاب دیگری خدمــت می کنم! »باشــد 
کند، تا برای همیشــه بر دنیا  کــه ارباب بزرگ تاریکــی زود بیاید و ما را رهبری  باشــد 

کنیم.« حکمفرمایی 




