فصل اول

بذرهای تاریکی
چرخ زمان گشـــت و اعصار از پی هم آمدند و رفتند .خاطرات به افس ــانه و افس ــانهها ،به
اسطوره تبدیل شدند .حتی اسطورهها در زمانیکه عصر آفرینندهی آنها دوباره آغاز شد،
مدتها فراموش شـــده بودند .در عصری که برخی آنرا دورهی سوم نامیدند ،عصری که
هنوز نیامده بود ،عصری که مدتها پیش س ــپری شده بود ،بادی در دشت بزرگی به نام
چمنـــزار کارا ِلیـــن 1وزیدن گرفت .باد ،آغ ــاز نبود .در گردش چرخ زمان ،هی ــچ آغاز و پایانی
وجود ندارد .ولی باد ،شروع چیزی بود.
در زیر نور آفتاب ســپیدهدم ،باد به ســمت شمال و غرب وزید ،از روی مایلها دشت
ســبز و درختان پرا کنده و رود خروشــان لوان 2گذشــت و قلهی دندانهدار و تیز کوه اژدها
را پشــت ســر گذاشــت؛ کوهی افسانهای که بر دشــتی هموار ســایه افکنده بود و چنان سر
ّ
راه رســیدن به قلهی دودآلودش باال رفته
بر آســمان ســاییده بود که ابرها ،تنها تا میانهی ِ
2. Luan

1. Caralain Grass
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و ماننــد کمربنــدی دور آن را گرفتــه بودنــد .کــوه اژدها؛ همــان جایی که اژدها مــرده بود _
و بــا مرگــش ،بــه گفتــهی برخی ،عصر افســانهها نیــز به پایان رســیده بود _ جایــی که طبق
پیشــگویی ،دوبــاره زاده میشــد .یا زاده شــده بــود .از شــمال و غرب ،از میان روســتاهای
1
آلیندیر 3گذشــت؛ جایی که پلهایی منحنی ،که گویی از ســنگ بافته
دارین 2و ِ
جوالده ِ ،

سپیدرنگ جایی
شــده بودند ،به دیوارهای درخشــان ختم میشــدند؛ دیوارهای سترگ
ِ

که بســیاری ،آنرا بزرگترین شــهر جهان مینامیدند .تاروالون .4شــهری که هر روز عصر،
سایهی کشیدهی کوه اژدها لمسش میکرد.
ُ
درون آن دیوارها ،ساختمانهای ساخت ا ِگرها با بیش از دوهزار سال قدمت ،گویی
بنــا نشــده بودنــد ،بلکه از درون زمین رشــد کــرده و بیــرون زده بودند ،یا انگار با فرســایش
ُ
بــاد و آب شــکل گرفتــه بودنــد و نــه دســتان ماهــر ا ِگرهــای اســتاد ســنگتراش .بعضــی از
ســاختمانها شــبیه پرندگانــی در پــرواز بودنــد ،یــا شــبیه صدفهایــی از دریاهــای دور.
بر جهایــی سربهفلککشــیده ،بــا پایههای گســترده یا بدنههای شــیاردار یا منارشــکل ،به
وســیلهی پلهایی که صدها پا با زمین فاصله داشــتند و اغلب نردهای نداشــتند ،به هم
مرتبط بودند .فقط کسانی که مدتی طوالنی در تاروالون زندگی کرده بودند ،میتوانستند
از اینکه مانند یک روستایی شهرندیده با دهان باز اطراف را نگاه کنند ،اجتناب کنند.
بزرگتریــن آن بر جهــا ،بــرج ســپید ،ماننــد اســتخوانی صیقلداد هشــده ،در زیــر نــور

خورشــید میدرخشــید و شــهر را زیر سلطهی خود داشت .مردم شــهر میگفتند که چرخ
یگــردد و تاروالون هم به دور برج ســپید .نخســتین منظرهای که
زمــان بــه دور تاروالــون م 
مســافران از تاروالــون میدیدنــد ،پیش از آنکه اسبهایشــان به جایی برســد کــه بتوانند
یشــان جزیره را ببینند ،برج
پلهــا را ببیننــد ،پیش از آنکه ناخدای قایقهای رودخانها 
بــود که نور خورشــید را مانند یک فانــوس دریایی منعکس میکــرد .بنابراین جای تعجب
نبود که میدان بزرگی که دورتادور محوطهی برج محصور در دیوار را فرا گرفته بود ،در زیر
2. Darein
4. Tar Valon
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3. Alindaer
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عظمــت بــرج ،کوچکتــر از چیزی که بود به نظر میرســید و مردمی کــه در میدان بودند،
ُ
گویی حشــرات خردی بیش نبودند .حتی ا گر برج ســپید ،کوچکترین برج شهر هم بود،
آیزسدای 1بود ،همچنان هیبتی افسانهای به آن میداد.
این حقیقت که قلب قدرت ِ
با وجود تعداد زیاد مردم ،جمعیتی که در میدان بود ،حتی نصف آن را هم پر نمیکرد.
در حواشــی میدان ،انبوه مردم در هم میلولیدند و در پی کارهای روزمره ،به یکدیگر تنه
یشــدند .نواری از
میزدند .ولی در نزدیکی محوطهی برج ،تعداد کمتری از مردم دیده م 
سنگفرش لخت به قطر دست کم پنجاه قدم ،مرزی برای دیوارهای بلند سپید به وجود
ً
آیزسدایها مورد احترام بودند و طبیعتا در تاروالون از احترام بیشتری برخوردار
آورده بودِ .
آیزسدایها ،بر شهر نیز فرمانروایی میکرد ،ولی تعداد اندکی
بودند .مقام ِامرلین 2عالوهبر ِ
آیزسدای نزدیک شوند.
از مردم تمایل داشتند که بیش از آنچه مجبور بودند ،به قدرت ِ
بین افتخارکردن به داشــتن یک بخاری بزرگ و باشــکوه در خانه و قدمگذاشــتن به درون
شعلههای آن ،تفاوت زیادی وجود دارد.
ولی تعداد بسیار اندکی بودند که نزدیکتر میشدند ،به سمت پلههای پهنی که باال
رفته و به خود برج منتهی شــده بود میرفتند؛ به ســمت درهایی که با ظرافت کندهکاری
شده و به اندازهای وسیع بودند که دوازده مرد شانهبهشانهی هم میتوانستند از آنها رد
شوند .این درها باز و پذیرای همه بودند .همیشه کسانی وجود داشتند که نیازمند کمک
آیزســدایها میتوانند به آنها یاری برســانند.
یــا راهنمایی بودند و گمان میکردند فقط ِ
سالدیا 5و ایلیان .6بسیاری
آرافل 3و گیلدان ،4از
ِ
آنها از راههای دور و نزدیک میآمدند؛ از ِ
از آنها در برج به راهنمایی یا کمکی که نیاز داشــتند ،میرســیدند .هرچند ،اغلب چیزی
نبود که امید یا انتظارش را داشتند.
مین 7کالهپوش شنلش را روی سرش کشیده بود تا چهرهاش را زیر سایهی آن پنهان
2. Amyrlin Seat
4. Ghealdan
6. Illian

1. Aes Sedai
3. Arafel
5. Saldaea
7. Min
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کنــد .بــا وجــود گرمای روز ،پارچهی شــنل به انــدازهای ســبک و نازک بود که نظر کســی را
جلب نکند .گویی او فقط یک زن کمرو بود .بسیاری از مردم با کمرویی به برج میرفتند.
هیچ چیزی در او نبود که توجه کسی را جلب کند .از آخرین باری که در برج بود ،موهای
تیرهاش بلندتر شده بود ،ولی هنوز به شانههایش نمیرسید .لباسش که ساده و آبیرنگ
بــود و فقــط نوارهای باریکی از تور ســپید ِجیرِکوزی 1در قســمت گردن و سرآســتینهایش

دیــده میشــد ،میتوانســت مناســب دختــر یــک کشــاورز مرفه باشــد که بهترین لباســش
را بــرای رفتــن بــه بــرج پوشــیده بــود؛ درســت ماننــد ســایر زنانی که به ســوی پلــکان پهن
میرفتنــد .دســت کــم مین امیدوار بود که شــبیه آنها بــه نظر بیاید .بایــد جلو خودش را

میگرفت که به آنها خیره نشود تا ببیند مانند خودش راه میروند و رفتار میکنند یا نه.

به خودش گفت میتوانم انجامش بدهم.
بدون شک اینهمه راه را نیامده بود که حاال برگردد .لباس زنانهای که پوشیده بود،
تغییر قیافهی خوبی بود .کســانی که حضورش در برج را به خاطر داشــتند ،او را به شــکل
زن جوانی با موهای کوتاه به یاد میآوردند که کت و شلوار پسرانه بر تن داشت ،نه لباس
زنانــه .بایــد تغییــر قیافــهی خوبــی میبود .در مــورد کاری کــه انجام م ـیداد ،چندان حق
ً
انتخاب نداشت .نه واقعا.
هرچه به برج نزدیکتر میشــد ،دلهرهاش هم بیشــتر میشد و بقچهای را که در بغل
گرفته بود محکمتر میفشــرد .لباسهای معمولــش داخل بقچه بود .چکمههای خوبش
هــم همینطــور .و تمــام داراییهایــش ،جز اســبی کــه در مهمانخانهای نهچنــدان دور از
میدان رهایش کرده بود .ا گر بخت یارش میبود ،در کمتر از چند ساعت دوباره روی زین
ُ
سترین 2و جادهی جنوب میتاخت.
نریانش نشسته بود و به سمت پل ا ِ
ً
واقعا چندان مشــتاق نبود دوباره پشــت اســب بنشــیند؛ نه پس از هفتهها نشســتن
روی زیــن ،بــدون حتی یک روز اســتراحت .ولی ب هشــدت دلش میخواســت از این مکان
 ،Jaerecuz .1نام یک شهر.م
2. Ostrein
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دور شــود .هرگز به برج ســپید به چشــم مکانی مناسب ســکونت یا اقامت نگاه نکرده بود.
در آن لحظــه بــه نظرش کمابیش مانند زندان اهریمن در شــایولگول 1مهیب و ترســنا ک

بود .با ترسولرز آرزو کرد کاش به اهریمن فکر نکرده بود .نمیدانم آیا موارِین 2فکر میکند

فقط به این دلیل آمدم که او از من خواسته است؟ نور به دادم برسد که مانند یک دختر
احمق رفتار میکنم .کارهای احمقانه میکنم؛ آنهم بهخاطر یک مرد احمق!
با دلشوره و اضطراب پای بر پلکان گذاشت .پلهها به اندازهای عمق داشتند که برای
طیکــردن هرکــدام از آنهــا ،ناچــار بــود دو گام بلند بردارد .بر خالف بیشــتر مــردم ،درنگ
نمیکرد تا با بهت و حیرت به ارتفاع برج خیره شود .میخواست کارش زود تمام شود.
ً
در داخــل ،درگاههای طاقیشــکلی تقریبا دورتادور تاالر گــرد بزرگ ورودی را فرا گرفته
عرض حال به دست انتظار میکشیدند ،در وسط تاالر و زیر سقفی
بودند ،ولی مردمی که
ِ
با گنبد صاف ،ازدحام کرده بودند .سنگفرش روشن کف تاالر در طول قرنها ،زیر قدمهای
مضطــرب مراجعان ،صاف و صیقلی شــده بــود .هیچکس به چیزی فکر نمیکرد جز اینکه
کجاست و چرا آمده است .یک کشاورز و همسرش با لباسهای پشمی خشن ،دستهای
پینهبســتهی یکدیگر را گرفته و میفشــردند و شانهبهشــانهی بازرگانی ایســتاده بودند که
لباســی از مخمل و ابریشــم بر تن داشــت .زن خدمتکاری که به دنبالش میآمد ،جعبهی
کوچک نقرهکاریشدهای را در دستانش میفشرد که بیتردید هدیهی بانویش برای برج
بــود .هــر جــای دیگری ،بازرگان با نخوت ،به روســتاییانی که تا این حد به او نزدیک شــده
بودنــد ،نــگاه تحقیرآمیزی میانداخت و روســتاییان هم با احترام پیشانیشــان را با پشــت
دست لمس میکردند و با عذرخواهی ،عقب میکشیدند .ولی نه حاال .نه اینجا.
تعــداد اندکی مــرد در میان مراجعان بودند که برای مین هیچ جای تعجب نداشــت.
آیزسدایها مضطرب و عصبی میشدند .همه میدانستند زمانی
بیشتر مردان در اطراف ِ
آیزســدایهای مرد وجود داشــتند ،آنها مســئول شکست جهان بودند .گذشت
که هنوز ِ
ســه هــزار ســال باعث نشــده بود چنین چیــزی از خاطر مــردم برود؛ حتی بــا وجود اینکه
2. Motraine

1. Shayol Ghul

