
چرخ زمان گشـــت و اعصار از پی هم آمدند و رفتند. خاطرات به افســـانه و افســـانه ها، به 
اسطوره تبدیل شدند. حتی اسطوره ها در زمانی که عصر آفریننده ی آن ها دوباره آغاز شد، 
مدت ها فراموش شـــده بودند. در عصری که برخی آن  را دوره ی سوم نامیدند، عصری که 
هنوز نیامده بود، عصری که مدت ها پیش ســـپری شده بود، بادی در دشت بزرگی به نام 
چمنـــزار کاراِلیـــن1 وزیدن گرفت. باد، آغـــاز نبود. در گردش چرخ زمان، هیـــچ آغاز و پایانی 

وجود ندارد. ولی باد، شروع چیزی بود.
در زیر نور آفتاب ســپیده دم، باد به ســمت شمال و غرب وزید، از روی مایل ها دشت 
کنده و رود خروشــان لوان2 گذشــت و قله ی دندانه دار و تیز کوه اژدها  ســبز و درختان پرا
را پشــت ســر گذاشــت؛ کوهی افسانه ای که بر دشــتی هموار ســایه افکنده بود و چنان سر 
بر آســمان ســاییده بود که ابرها، تنها تا میانه ی راِه رســیدن به قّله ی دودآلودش باال رفته 

بذرهای تاریکی
فصل اول

1. Caralain Grass 2. Luan
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و ماننــد کمربنــدی دور آن را گرفتــه بودنــد. کــوه اژدها؛ همــان جایی که اژدها مــرده بود _ 
و بــا مرگــش، بــه گفتــه ی برخی، عصر افســانه ها نیــز به پایان رســیده بود _ جایــی که طبق 
پیشــگویی، دوبــاره زاده می شــد. یا زاده شــده بــود. از شــمال و غرب، از میان روســتاهای 
جوالده1، داِرین2 و آلینِدیر3 گذشــت؛ جایی که پل هایی منحنی، که گویی از ســنگ بافته 
شــده بودند، به دیوارهای درخشــان ختم می شــدند؛ دیوارهای سترگ سپیدرنِگ جایی 
 ، که بســیاری، آن  را بزرگ ترین شــهر جهان می نامیدند. تاروالون4. شــهری که هر روز عصر

کوه اژدها لمسش می کرد. سایه ی کشیده ی 
ِگرها با بیش از دوهزار سال قدمت، گویی  درون آن دیوارها، ساختمان های ساخت ُا
بنــا نشــده بودنــد، بلکه از درون زمین رشــد کــرده و بیــرون زده بودند، یا انگار با فرســایش 
ِگرهــای اســتاد ســنگ تراش. بعضــی از  بــاد و آب شــکل گرفتــه بودنــد و نــه دســتان ماهــر ُا
 . ســاختمان ها شــبیه پرندگانــی در پــرواز بودنــد، یــا شــبیه صدف هایــی از دریاهــای دور
برج هایــی سر به فلک کشــیده، بــا پایه های گســترده یا بدنه های شــیاردار یا منار شــکل، به 
وســیله ی پل هایی که صدها پا با زمین فاصله داشــتند و اغلب نرده ای نداشــتند، به هم 
مرتبط بودند. فقط کسانی که مدتی طوالنی در تاروالون زندگی کرده بودند، می توانستند 

کنند. کنند، اجتناب  از این که مانند یک روستایی شهرندیده با دهان باز اطراف را نگاه 
بزرگ تریــن آن برج هــا، بــرج ســپید، ماننــد اســتخوانی صیقل داده شــده، در زیــر نــور 
خورشــید می درخشــید و شــهر را زیر سلطه ی خود داشت. مردم شــهر می گفتند که چرخ 
زمــان بــه دور تاروالــون می گــردد و تاروالون هم به دور برج ســپید. نخســتین منظره ای که 
مســافران از تاروالــون می دیدنــد، پیش از آن که اسب هایشــان به جایی برســد کــه بتوانند 
پل هــا را ببیننــد، پیش از آن که ناخدای قایق های رودخانه ای شــان جزیره را ببینند، برج 
بــود که نور خورشــید را مانند یک فانــوس دریایی منعکس می کــرد. بنابراین جای تعجب 
نبود که میدان بزرگی که دور تا دور محوطه ی برج محصور در دیوار را فرا گرفته بود، در زیر 

1. Jualdhe
3. Alindaer

2. Darein
4. Tar Valon
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عظمــت بــرج، کوچک تــر از چیزی که بود به نظر می رســید و مردمی کــه در میدان بودند، 
گر برج ســپید، کوچک ترین برج شهر هم بود،  گویی حشــرات ُخردی بیش نبودند. حتی ا

که قلب قدرت آیزِسدای1 بود، همچنان هیبتی افسانه ای به آن می داد. این حقیقت 
با وجود تعداد زیاد مردم، جمعیتی که در میدان بود، حتی نصف آن  را هم پر نمی کرد. 
در حواشــی میدان، انبوه مردم در هم می لولیدند و در پی کارهای روزمره، به یکدیگر تنه 
می زدند. ولی در نزدیکی محوطه ی برج، تعداد کم تری از مردم دیده می شــدند. نواری از 
سنگ فرش لخت به قطر دست کم پنجاه قدم، مرزی برای دیوارهای بلند سپید به وجود 
آورده بود. آیزِسدای ها مورد احترام بودند و طبیعتًا در تاروالون از احترام بیشتری برخوردار 
بودند. مقام اِمرلین2 عالوه بر آیزِسدای ها، بر شهر نیز فرمانروایی می کرد، ولی تعداد اندکی 
از مردم تمایل داشتند که بیش از آن چه مجبور بودند، به قدرت آیزِسدای نزدیک شوند. 
بین افتخارکردن به داشــتن یک بخاری بزرگ و باشــکوه در خانه و قدم گذاشــتن به درون 

شعله های آن، تفاوت زیادی وجود دارد.
ولی تعداد بسیار اندکی بودند که نزدیک تر می شدند، به سمت پله های پهنی که باال 
رفته و به خود برج منتهی شــده بود می رفتند؛ به ســمت درهایی که با ظرافت کنده کاری 
شده و به اندازه ای وسیع بودند که دوازده مرد شانه به شانه ی هم می توانستند از آن ها رد 
شوند. این درها باز و پذیرای همه بودند. همیشه کسانی وجود داشتند که نیازمند کمک 
یــا راهنمایی بودند و گمان می کردند فقط آیزِســدای ها می توانند به آن ها یاری برســانند. 
آن ها از راه های دور و نزدیک می آمدند؛ از آراِفل3 و گیلدان4، از سالِدیا5 و ایلیان6. بسیاری 
از آن ها در برج به راهنمایی یا کمکی که نیاز داشــتند، می رســیدند. هرچند، اغلب چیزی 

که امید یا انتظارش را داشتند. نبود 
مین7 کاله پوش شنلش را روی سرش کشیده بود تا چهره اش را زیر سایه ی آن پنهان 

1. Aes Sedai
3. Arafel
5. Saldaea
7. Min

2. Amyrlin Seat
4. Ghealdan
6. Illian
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، پارچه ی شــنل به انــدازه ای ســبک و نازک بود که نظر کســی را  کنــد. بــا وجــود گرمای روز
جلب نکند. گویی او فقط یک زن کم رو بود. بسیاری از مردم با کم رویی به برج می رفتند. 
هیچ چیزی در او نبود که توجه کسی را جلب کند. از آخرین باری که در برج بود، موهای 
تیره اش بلندتر شده بود، ولی هنوز به شانه هایش نمی رسید. لباسش که ساده و آبی رنگ 
بــود و فقــط نوارهای باریکی از تور ســپید ِجیرِکوزی1 در قســمت گردن و سرآســتین هایش 
دیــده می شــد، می توانســت 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 
می رفتنــد. دســت کــم مین امیدوار بود که شــبیه آن ها بــه نظر بیاید. بایــد جلو خودش را 
می گرفت که به آن ها خیره نشود تا ببیند مانند خودش راه می روند و رفتار می کنند یا نه. 

به خودش گفت می توانم انجامش بدهم.
بدون شک این همه راه را نیامده بود که حاال برگردد. لباس زنانه ای که پوشیده بود، 
تغییر قیافه ی خوبی بود. کســانی که حضورش در برج را به خاطر داشــتند، او را به شــکل 
کوتاه به یاد می آوردند که کت و شلوار پسرانه بر تن داشت، نه لباس  زن جوانی با موهای 
زنانــه. بایــد تغییــر قیافــه ی خوبــی می بود. در مــورد کاری کــه انجام مــی داد، چندان حق 

انتخاب نداشت. نه واقعًا. 
هرچه به برج نزدیک تر می شــد، دلهره اش هم بیشــتر می شد و بقچه ای را که در بغل 
گرفته بود محکم تر می فشــرد. لباس های معمولــش داخل بقچه بود. چکمه های خوبش 
. و تمــام دارایی هایــش، جز اســبی کــه در مهمانخانه ای نه چنــدان دور از  هــم همین طــور
گر بخت یارش می بود، در کم تر از چند ساعت دوباره روی زین  میدان رهایش کرده بود. ا

نریانش نشسته بود و به سمت پل ُاستِرین2 و جاده ی جنوب می تاخت.
واقعًا چندان مشــتاق نبود دوباره پشــت اســب بنشــیند؛ نه پس از هفته ها نشســتن 
روی زیــن، بــدون حتی یک روز اســتراحت. ولی به شــدت دلش می خواســت از این مکان 

2. Ostrein

Jaerecuz .1، نام یک شهر.م
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دور شــود. هرگز به برج ســپید به چشــم مکانی مناسب ســکونت یا اقامت نگاه نکرده بود. 
ک  در آن لحظــه بــه نظرش کمابیش مانند زندان اهریمن در شــایول گول1 مهیب و ترســنا
بود. با ترس و لرز آرزو کرد کاش به اهریمن فکر نکرده بود. نمی دانم آیا موارِین2 فکر می کند 
فقط به این دلیل آمدم که او از من خواسته است؟ نور به دادم برسد که مانند یک دختر 

کارهای احمقانه می کنم؛ آن هم به خاطر یک مرد احمق! احمق رفتار می کنم. 
با دلشوره و اضطراب پای بر پلکان گذاشت. پله ها به اندازه ای عمق داشتند که برای 
طی کــردن هرکــدام از آن هــا، ناچــار بــود دو گام بلند بردارد. بر خالف بیشــتر مــردم، درنگ 

کارش زود تمام شود. نمی کرد تا با بهت و حیرت به ارتفاع برج خیره شود. می خواست 
در داخــل، درگاه های طاقی شــکلی تقریبًا دور تا دور تاالر گــرد بزرگ ورودی را فرا گرفته 
بودند، ولی مردمی که عرِض حال به دست انتظار می کشیدند، در وسط تاالر و زیر سقفی 
با گنبد صاف، ازدحام کرده بودند. سنگفرش روشن کف تاالر در طول قرن  ها، زیر قدم های 
مضطــرب مراجعان، صاف و صیقلی شــده بــود. هیچ کس به چیزی فکر نمی کرد جز این که 
کجاست و چرا آمده است. یک کشاورز و همسرش با لباس های پشمی خشن، دست های 
پینه بســته ی یکدیگر را گرفته و می فشــردند و شانه به شــانه ی بازرگانی ایســتاده بودند که 
لباســی از مخمل و ابریشــم بر تن داشــت. زن خدمتکاری که به دنبالش می آمد، جعبه ی 
کوچک نقره کاری  شده ای را در دستانش می فشرد که بی تردید هدیه ی بانویش برای برج 
بــود. هــر جــای دیگری، بازرگان با نخوت، به روســتاییانی که تا این حد به او نزدیک شــده 
بودنــد، نــگاه تحقیرآمیزی می انداخت و روســتاییان هم با احترام پیشانیشــان را با پشــت 

دست لمس می کردند و با عذرخواهی، عقب می کشیدند. ولی نه حاال. نه این جا.
تعــداد اندکی مــرد در میان مراجعان بودند که برای مین هیچ جای تعجب نداشــت. 
بیشتر مردان در اطراف آیزِسدای ها مضطرب و عصبی می شدند. همه می دانستند زمانی 
که هنوز آیزِســدای های مرد وجود داشــتند، آن ها مســئول شکست جهان بودند. گذشت 
ســه هــزار ســال باعث نشــده بود چنین چیــزی از خاطر مــردم برود؛ حتی بــا وجود این که 
1. Shayol Ghul 2. Motraine




