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برای مادرم، ِندا پِرویترا کاشور،
که قریحه اش درست کردن کوفته قلقلی است.

و برای پدرم، ِجی مایکل کاشور،
که قریحه اش گم کردن و پیداکردن عینکش است.
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بخش یک

بانوی قاتل
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فصل یک

تاریکِی آن سیاه چال ها قیرگون بود، اما کاتسا1 نقشه ی آنجا را توی ذهنش داشت. 
تا آن موقع معلوم بود نقشه درست است، مثل بقیه ی نقشه هایی که اوله2 آماده 
می کرد. کاتسا روی دیوارهای سرد دست می کشید. جلو می رفت و درها و گذرگاه ها 

را می شمرد.
در جایی که باید می پیچید، پیچید. سرانجام در برابِر منفذی ایستاد که پلکانش رو 
به پایین می رفت. خم شد و با دست هایش مسیر پیش رویش را وارسی کرد. پله ها 
سنگی بود، َنمور و َلِزج از خزه ها، بعدی هم همین طور. پس پلکاِن اوله این بود. 
امیدوار بود وقتی اوله و گیُدون3 با مشعل هایشان دنبالش می آیند، خزه ها را ببینند 
و احتیاط کنند، وگرنه کله پا می شدند، با سر از پله ها می افتادند و سروصدایشان 

حتی مرده ها را هم بیدار می کرد.
کاتسا آرام از پله ها پایین رفت. یک پیچ به سمت چپ و دو تا به سمت راست. 
وارد راهرویی شد که نور مشعل دیواری اش رنگ نارنجی به تاریکی می بخشید 
و انگار دیوار را می لرزاند. روبه روی مشعل، راهروی دیگری بود. طبق گفته ی 
اوله جلوی زندان مخصوصی در انتهای راهرو دو تا ده مأمور نگهبانی می دادند.

این نگهبان ها مأمور کاتسا بودند. اصاًل او به خاطِر آن ها آمده بود.
کاتسا به سمت نور رفت. صدای خنده می آمد. می توانست بایستد و گوش بدهد 
تا بفهمد باید با چند نفر رودررو شود، اما وقت تنگ بود. باشُلقش را روی سرش 

کشید و از پیچ گذشت.

1. Katsa 2. Oll 3. Giddon

چیزی نمانده بود پایش به چهار قربانی اول گیر کند. آن ها با پاهای باز و پشت به 
دیوار جلوی همدیگر روی زمین نشسته بودند. هوا بوی نوشیدنِی قوی و مزخرفی 
را می داد که با خودشان آورده بودند تا موقِع نگهبانی خوش بگذرانند. کاتسا لگدی 
انداخت و به شقیقه ها و گردن هایشان ضربه زد. چهار مرد، حتی قبل از آنکه حیرت 

در چشم هایشان معلوم شود، روی زمین افتادند.
فقط یک نگهبان مانده بود. او جلوی میله های زندان در انتهای راهرو نشسته 
بود. خیلی سریع بلند شد و شمشیرش را از غالف بیرون کشید. کاتسا به طرف او 
رفت. مطمئن بود مشعِل پشت سرش صورت او را از دید پنهان می کند، به خصوص 
چشم هایش را. قد و قواره ی نگهبان و حرکاتش را بررسی کرد. شمشیر را رو به او 

گرفته بود. حواس کاتسا به ثبات و قدرت دستش بود.
نگهبان گفت: »همان جا بایست. معلوم است کی هستی.« صدایش نمی لرزید. 
این یکی آدِم شجاعی بود. به نشانه ی هشدار، شمشیرش را تاب داد و هوا را شکافت.

»من ازت نمی ترسم.«
یورش برد به سمت کاتسا. کاتسا درست زیِر تیغه ی شمشیرش جاخالی داد و 
پاهایش را چرخاند. ضربه ای به شقیقه اش زد. نگهبان بی حرکت روی زمین افتاد.

کاتسا از رویش رد شد و به سمت میله ها دوید. چشم تنگ کرد و به تاریکِی زندان 
زل زد. کالبدی به دیواِر عقب تکیه زده بود، شخصی چنان خسته یا چنان سرمازده 
پاهایش حلقه  که به زد و خورد بیرون هیچ اعتنایی نداشت. دست هایش را دوِر 
زده و سرش را الی زانوهایش فرو کرده بود. می لرزید. کاتسا صدای نفس هایش را 

می شنید. کمی جابه جا شد. نور روی کالبِد درخودفرورفته ی مرد افتاد.
موهای سفیدش را کوتاِه کوتاه کرده بود. برِق طال در گوشش دیده می شد. 
نقشه های اوله به کار کاتسا آمده بود، چرا که آن مرد اهل سرزمین شیران بود، 

همان کسی که کاتسا دنبالش می گشت.
او  مشکِل  از طرفی  نداشت.  تعجب  بود. خب، جای  قفل  را کشید.  در  چفت 
هم بود. آرام سوت کشید، مثل جغد. بعد نگهباِن شجاع را به پشت خواباند و 
یکی از قرص هایش را توی دهاِن او انداخت. بعد به انتهای راهرو دوید و چهار 
بخت برگشته ی دیگر را هم کنار هم خواباند و در دهان هرکدامشان قرصی انداخت. 
درست وقتی داشت به خودش می گفت نکند اوله و گیدون در سیاه چال ها گم 
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شده اند، هر دو وارد راهرو شدند و از کنارش گذشتند.
کاتسا گفت: »یک ربع. بیشتر نه.«

اوله با صدایی غرش مانند گفت: »یک ربع، بانوی من. بروید، اما احتیاط کنید.«
وقتی به زندان نزدیک شدند، نوِر مشعل هایشان روی دیوارها افتاد. مرِد شیرانی 

نالید و دست هایش را تنگ تر دور پاهایش حلقه کرد.
کـاتسا نگـاهی به لبـاس های پـاره پـاره و لکـه های کثـیفش انداخـت. صـدای 
جیرینگ جیرینِگ حلقه ی قفل گشای گیدون را درون قفل شنید. دوست داشت 
بماند و ببیند چطور در را باز می کنند، اما جای دیگری به حضورش نیاز داشتند. 

بسته ی قرص هایش را توی آستینش گذاشت و دوید.

***

طبق معمول نگهبان های زندان باید به نگهبان سیاه چال ها خبر می دادند. او 
هم به سرنگهبان گزارش می داد. سرنگهبان به نگهبان دژ خبر می داد. نگهبان 
شب، نگهبان شاه، نگهبان دیوار و نگهبان باغ هم به نگهباِن دژ خبر می دادند. 
به محِض آنکه یکی از نگهبان ها متوجه نبودِن یکی از خودشان می شد، آژیرها به 
صدا درمی آمد و اگر کاتسا و افرادش تا آن زمان در جای دوری نبودند، همه چیز از 
دست می رفت. تعقیبشان می کردند و کار به خون و خون ریزی می کشید. با دیدن 
چشم هایش او را می شناختند. پس باید کار تک تِک نگهبان ها را می ساخت. اوله 

حدس می زد بیست نفر باشند.
ولی شاهزاده رافین1، برای احتیاط، سی قرص درست کرده بود.

بیشتر نگهبان ها دردسری برایش نداشتند. اگر می توانست ناغافل سروقتشان 
برود یا اگر در گروه های کوچک دسته بندی بودند، حتی نمی فهمیدند چه بالیی 
سرشان آمده. اما سروقت نگهباِن دژ رفتن کمی دشوارتر بود، چون پنج نگهبان از 

دفترش محافظت می کردند.
با لگد و مشت و ضربه های زانو و آرنج از میانشان گذشت. نگهباِن دژ در اتاق 

1. Raffin

پاسدارخانه از پشت میزش باال پرید و به طرف در دوید تا خودش را به این قیل وقال 
برساند.

»وقتی قریحه دار را ببینم، از دور هم می شناسمش.« و با شمشیرش حمله کرد. 
کاتسا غلت زد و جاخالی داد.

»بگذار رنگ چشم هایت را ببینم پسرک. وقتی دیدم از حدقه درمی آورمشان. 
خیال نکن رحم می کنم.«

به خاطِر همین حرف، وقتی کاتسا با قبضه ی خنجرش به سر او ضربه زد، از کارش 
لذت برد. بعد موهایش را گرفت و او را به پشت خواباند و یک قرص روی زبانش 
گذاشت. حاال دیگر وقتی همه ی آن ها با سردرد و خجالت بیدار می شدند، می گفتند 
مهاجم پسری قریحه دار بوده )با قریحه ی مبارزه( که دست تنها هم عمل می کرده. 
فرض را بر این می گذاشتند که او پسر است، چون شلواِر ساده و باالتنه ی باشُلق دار 
پوشیده بود. شبیه پسرها هم به نظر می رسید. البته وقتی کسی به مردم حمله 
می کند، به ذهِن هیچ کس خطور نمی کند مهاجم دختر بوده. چشم هیچ کدامشان 
هم به اوله یا گیدون نیفتاده بود، چون حواس کاتسا جمع بود چنین اتفاقی نیفتد.

کسی به او فکر نمی کرد. بانوی قریحه دار کاتسا، هرچه باشد مجرمی نبود که 
نیمه شب ها پنهانی و با لباس مبّدل در حیاط های تاریک بخزد. وانگهی، مثاًل او آن 
موقع رو به شرق سفر می کرد. دایی اش، راندا1، پادشاه میانِدر، همان روز صبح او را 
بدرقه کرده بود. تمام شهر هم تماشا کرده بودند اوله و گیدون، کوتوال های2 راندا، 
او را همراهی می کردند. صرفًا با یک روز اسب سوارِی بسیار دشوار در جهت مخالف 

سفرشان، ممکن بود آن ها به جنوب، به درباِر شاه مورُگون3، برسند.
کاتسا دوید توی حیاط و از کناِر باغچه ها و آب نماها و مجسمه های مرمریِن 
مورگون گذشت. جالب بود که چنان پادشاه نچسب و مزخرفی چنان حیاط زیبا 
و دل چسبی داشت. حیاطی که بوی چمن و خاک خوب حاصل خیز می داد و 
شیرینی گل های شبنم زده را تداعی می کرد. از میان سیبستاِن مورگون گذشت و 
پشت سِر خود صفی از نگهبانان داروخورده را برجا گذاشت. داروخورده و بیهوش، 

1. Randa
2. »کوتوال« به معنای صاحب قلعه است. در این کتاب، کوتوال ها اربابان قلعه دار و زمین  دار ثروتمندی هستند 

که زیر نظر شاه سرزمین فعالیت می کنند و مقامشان از زمین دارهای معمولی باالتر است. م.
3. Murgon
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اما زنده. تفاوت مهمی بود. اوله و گیدون و بیشتر افراد دیگِر »شورا«ی سّری 
می خواستند او نگهبان ها را بکشد.

اما در جلسه ی طرح ریزی این مأموریت، کاتسا گفته بود کشتن آن ها اصاًل باعث 
نمی شود زمان بیشتری به دست بیاورند.

گیدون گفته بود: »اگر بیدار شوند چه؟«
به شاهزاده رافین برخورده بود. »به داروهای من شک دارید؟ بیدار نمی شوند.«

گیدون که قاطعیت از چشم های میشی اش پیدا بود، گفته بود: »کشتنشان 
سریع تر است.« در آن اتاق تاریک، سرهای زیادی به نشانه ی موافقت پایین آمد.

کاتسا گفته بود: »می توانم این کار را بدون کشتن، در زمان مقرر، انجام دهم.« 
وقتی هم گیدون دوباره خواست اعتراض کند، کاتسا دستش را باال گرفت تا نگذارد 
او حرف بزند. »نمی کشمشان. تمام شد و رفت. اگر دلتان می خواهد بمیرند، کس 

دیگری را بفرستید.«
جوان  ارباب  پشت  دوستانه  و  آرام  با دستش ضربه ای  و  بود  زده  لبخند  اوله 
زده بود. »فکرش را بکنید، ارباب گیدون... چقدر بیشتر خوش می گذرد. دزدی 
بی نقصی می شود... این همه نگهباِن مورگون را رد کنی و یک نفرشان هم بالیی 

سرش نیاید؟ کدام بازی از این بهتر؟«
حاضراِن اتاق قهقهه زده بودند، ولی کاتسا لبخند هم نزده بود. او اهل کشتن 
نبود، مگر آنکه مجبور می شد. کشتن از ُقماِش کارهایی بود که راه برگشت نداشت 
و همان قدر که تا آن موقع کشته بود، کافی بود. او بیشتر برای دایی اش این کار را 
می کرد. کاتسا به درِد شاه راندا می خورد. وقتی اوباش مرزنشین دردسر می تراشند 
و تو هم می توانی برای خواباندن غائله یک نماینده بفرستی، چرا ارتش اعزام کنی؟ 
به صرفه تر بود کاتسا برود. وقتی چاره ای نداشت، برای شورا آدم می کشت. اما این 

بار چاره داشت و نمی خواست کسی را بکشد.
اندازه ی  به  بود، شاید  پیر  به نگهبان دیگری رسید که  انتهای سیبستان،  در 
زندانی اهِل شیران. در بیشه ی نهال های یک ساله ایستاده و به شمشیرش تکیه 
داده بود. پشتش خمیده بود. بی سروصدا خودش را پشت سر او رساند و مکث 

کرد. دست های پیرمرد روی قبضه ی شمشیرش می لرزید.
فکر کرد پادشاه باید آدمی ناحسابی باشد که وقتی نگهبانش پیر شده و حتی 

نمی گذارد  و  نمی کند  بازنشسته اش  دارد،  نگه  درست  را  شمشیرش  نمی تواند 
بقیه ی عمرش راحت باشد.

اما اگر کاتسا او را به حال خود رها می کرد، می رفت و بقیه ی آدم های بیهوش 
را پیدا می کرد و به همه خبر می داد چه شده. یک ضربه ی محکم پِس سرش زد. 
پیرمرد هم افتاد و هوا به شکل پفی کوتاه از دهانش خارج شد. کاتسا او را گرفت 
و تا جایی که می توانست آرام روی زمین گذاشت. بعد یک قرص هم توی دهان او 
انداخت. انگشت هایش را روی آن برآمدگی که روی جمجمه اش درست شده بود، 

کشید. امیدوار بود استخوان بندی اش قوی باشد و بالیی سرش نیاید.
یک بار تصادفی کسی را کشته بود و این خاطره روی وجدانش سنگینی می کرد. 
اصاًل »قریحه«اش با همین اتفاق، ماهیت خود را نشان داده بود، حدود ده سال 
پیش. بچه بود. بیشتر از هشت سال نداشت. مردی که یک جورهایی عموزاده اش 
از او خوشش نیامد... عطر تندش،  به حساب می آمد، به دربار آمده بود. کاتسا 
چشم چرانی اش به دختران خدمتکار، آن نگاه هرزه که تک تک حرکات دختران 
را در اتاق دنبال می کرد یا دست درازی اش به آن ها، وقتی خیال می کرد کسی 

حواسش نیست.
وقتی هم کم کم توجهش را به کاتسا معطوف کرد، کاتسا گوش به زنگ شد. به 
او گفته بود: »چه بچه ی خوشگلی. چشم های قریحه دارها خیلی زشت از آب در 
می آید. اما بخت با تو یار بوده، دخترجان... مراقبشان باش. اصاًل قریحه ات چیست، 

عزیز دلم؟ قصه گویی؟ ذهن خوانی؟ خودم فهمیدم. رقاصی.«
کاتسا آن زمان نمی دانست قریحه اش چیست. بعضی از قریحه ها مدت بیشتری 
الزم داشتند تا خودشان را آشکار کنند. ولی حتی اگر هم می دانست صد سال سیاه 
حاضر نبود چیزی به این عموزاده ی مزخرفش بگوید. با اخم به مرد نگاه کرده و 
صورتش را برگردانده بود. ولی بعد مردک دستش را به طرف پای او دراز کرده بود. 
کاتسا هم دستش را بلند کرده و توی صورت او کوبیده بود. چنان محکم و سریع 

که استخوان های بینی اش را توی مغزش فرستاد.
بانوان دربار جیغ کشیده بودند، یکی شان هم از حال رفته بود. وقتی مرد را از 
حوضچه ی خوِن روی زمین برداشتند و معلوم شد مرده، حاضران دربار ساکت 
شدند و از او فاصله گرفتند. چشم های هراساِن همه، نه فقط بانوهای دربار، بلکه 
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حتی سربازها و کوتوال های شمشیردار هم به او دوخته شده بود. مشکلی نبود 
غذای سرآشپز شاه را بخورند که قریحه اش پخت وپز بود، مشکلی نبود اسب هایشان 
را پیِش پزشک اسب های شاه بفرستند که قریحه اش همین بود. اما دختری که 

قریحه اش کشتن است... فرق می کرد.
چنین فردی خطرناک بود. هر شاه دیگری بود او را تبعید می کرد یا می کشت، 
باهوش بود. فهمید خواهرزاده اش در  اما راندا  حتی اگر خواهرزاده اش می بود. 
وقت مناسب به درد کارهای زیادی می خوَرد. او را به اتاقش فرستاد و دستور داد 
برای تنبیهش چند هفته همان جا بماند، اما همین و بس. وقتی کاتسا بیرون آمد، 
همه از سر راهش کنار می رفتند. قباًل هم از او خوششان نمی آمد، چون هیچ کس 
از قریحه دارها خوشش نمی آمد، اما حداقل حضورش را تحمل می کردند. اما دیگر 
حتی کسی به خوش برخوردی تظاهر هم نمی کرد. دِم گوِش مهمان ها می خواندند 
که: »مراقِب آن دخترک باش که یک چشمش آبی است و آن یکی سبز. عموزاده اش 
را کشت. با یک ضربه. چرا کشت؟ چون از قشنگِی چشم هایش تعریف کرده بود.« 
حتی راندا سر راهش سبز نمی شد. سگ قاتل شاید فایده ای برای شاه داشته باشد، 

اما دوست ندارد چنین سگی شب ها دم تختش بخوابد.
شاهزاده رافین تنها کسی بود که با او نشست و برخاست می کرد. »تو که دوباره 
چنین کاری نمی کنی. می کنی؟ بعید می دانم پدرم اجازه بدهد هر کسی را دلت 

خواست بکشی.«
کاتسا گفت: »من که نمی خواستم بکشمش.«

»پس چی شد؟«
کاتسا به آن اتفاق فکر کرد. »حس کردم در خطرم. به خاطر همین زدمش.«

شاهزاده رافین سرش را به چپ و راست تکان داد. گفت: »باید بتوانی قریحه ات را 
مهار کنی. به خصوص قریحه ی کشتن. باید این کار را بکنی، وگرنه پدرم نمی گذارد 

همدیگر را ببینیم.«
تذکِر ترسناکی بود. »ولی بلد نیستم چطور مهارش کنم.«

رافین کمی فکر کرد و گفت: »از اوله بپرس. جاسوس های شاه بلدند چطور به 
کسی ضربه بزنند که نمیرد. همین طوری اطالعات می گیرند.«

کاتسای  معیارهای  با  کاتسا.  از  بزرگ تر  سال  سه  بود،  سالش  یازده  رافین 

کم سن وسال، رافین آدم عاقلی به حساب می آمد. نصیحت او را آویزه ی گوشش 
کرد و رفت پیش اوله که موهایش داشت جوگندمی می شد. او سرجاسوِس شاه راندا 
و فرمانده نیروهایش بود. اوله ابله نبود. می دانست باید از دختر سربه زیری که یک 
چشمش آبی است و دیگری سبز، بترسد. اما تخّیلش خوب کار می کرد. دوست 
داشت بداند آیا کاتسا به اندازه ی بقیه از مرِگ عموزاده اش حیرت کرده یا نه )این 
سؤال گویا به ذهن کسی جز او نرسیده بود(. هرچه هم بیشتر به این مسئله فکر 

می کرد، درباره ی قدرت های ناشکفته ی کاتسا کنجکاوتر می شد.
تمرین  اوله  روی  نباید  کاتسا  کرد.  قوانین شروع  تعیین  با  را  آموزش هایشان 
می کرد. اجازه هم نداشت روی افراد دیگر شاه تمرین کند. باید روی عروسک های 
بزرگی تمرین می کرد که اوله از گونی می ساخت و به هم می دوخت و با شن پر 
می کرد. همین طور اجازه داشت روی زندانی هایی که اوله برایش می آورد، تمرین 

کند، چون حکم مرگشان صادر شده بود.
کاتسا هر روز تمرین می کرد. او سرعت و نیروی انفجاری خودش را شناخت و 
فهمید باید با چه زاویه، موقعیت و شدتی ضربه بزند تا مرگ آور باشد یا از پا بیندازد 
و بیهوش کند. فهمید چطور حریفش را خلع سالح کند، چطور پایش را بشکند 
و چطور دست هایش را بپیچاند که دیگر تقاّل نکند و التماس کند که ولش کند. 
مبارزه با شمشیر، خنجر و چاقو را هم یاد گرفت. چنان سریع و متمرکز و چنان 
خالق بود که حتی یاد گرفت اگر دست هایش را به پهلوهایش بسته باشند، چطور 

حریفش را بیهوش کند. چنین قریحه ای هم داشت.
پس از مدتی بهتر توانست قریحه اش را مهار کند و مشغول تمرین با سربازان راندا 
شد. هر بار ده ُنه نفر از سربازهای سراپا زره پوش سروقتش می آمدند. تمرین هایش 
آن َور  و  این َور  شل وِول  و  می غریدند  بالغ  مردهای  بودند،  تماشایی  منظره هایی 
با  و  می زد  شیرجه  وسطشان  و  می چرخید  بی سالح  بچه ای  آن وقت  می رفتند، 
زانو یا دست از پا می انداختشان. این کار را هم با چنان سرعتی انجام می داد که 
حریف هایش تا وقتی روی زمین نمی افتادند، حتی نمی فهمیدند کجایشان ضربه 
خورده. گاهی بعضی از درباری ها می آمدند تا تمرین هایش را تماشا کنند. ولی اگر 
کاتسا با آن ها چشم در چشم می شد، بالفاصله سرشان را پایین می انداختند و 

می زدند به چاک.
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شاه راندا مشکلی نداشت اوله کمی از وقتش را صرف چنین آموزش هایی کند. 
به نظرش الزم بود. اگر کاتسا نمی توانست قدرتش را مهار کند، هیچ فایده ای به 
حال شاه نداشت. آن موقع هم که در حیاط کاخ شاه مورگون از قریحه اش استفاده 

کرده بود، کسی نمی توانست به میزان مهار قریحه اش ایراد بگیرد.
شتابان ولی بی هیچ صدایی، به آن طرِف چمن ها، کنار مسیر قلوه سنگ پوش 
رفت. تا آن موقع دیگر اوله و گیدون حتمًا به دیوار باغ رسیده بودند. آنجا دو نفر 
از خدمتکاران مورگون که از دوستان شورای سّری بودند از اسب هایشان نگهبانی 
می کردند. خودش هم تقریبًا به آن ها رسیده بود. ناگهان خط تاریکی را در برابرش 
دید، رنگی سیاه در برابر سیاهی آسمان. افکارش آشفته بود، اما چیزی که می دید 
توّهم نبود. حس های قدرتمندی داشت. ریزش تمام برگ های باغ و خش خش 

تک تک درخت ها را می شنید.
حیرت زده دید کسی از دل تاریکی بیرون آمد و او را از پشت سر گرفت. مرد 
دست هایش را دور بدن کاتسا حلقه کرد و روی گلویش خنجر گذاشت. می خواست 
چیزی بگوید، اما کاتسا در یک لحظه دست او را گرفت و خنجر را از دستش بیرون 
کشید و روی زمین انداخت. بعد او را از باالی سرش کشید و پرت کرد. مرد صاف 
روی پاهایش فرود آمد. ذهن کاتسا تندوتند کار می کرد. آن مرد هم قریحه دار بود، 
قریحه ی مبارزه داشت. این مسئله واضح بود. از طرفی، حتمًا فهمیده بود کاتسا 

دختر است، مگر آنکه دست هایش بی حس بوده باشد.
مرد رو به او چرخید. محتاطانه و خصمانه همدیگر را ورانداز کردند، انگار سایه ی 
همدیگر بودند. مرد به حرف آمد: »قصه ی یک بانو را با این قریحه ی خاص شنیده 

بودم.«
را  لهجه اش  کاتسا  نوای خاصی داشت.  کلماتش  بود.  بم  و  صدایش خش دار 

نمی شناخت. باید می فهمید چه کسی است تا بداند با او چه کار کند.
مرد گفت: »نمی فهمم بانو در این فاصله ی دور از خانه شان چه می کنند... چرا 

نیمه شب در کاخ شاه مورگون می گردند...«
اندکی جابه جا شد تا بین دیوار و کاتسا قرار بگیرد. قدبلندتر از کاتسا و حرکاتش، 
مثل گربه، نرم و سنجیده بود. آرامشش فریبنده بود. آماده بود هر لحظه بَجَهد. نور 
مشعِل یکی از مسیرهای همان اطراف لحظه ای به صورتش افتاد و برق حلقه های 

کوچک طال در گوش هایش معلوم شد. ریش هم نداشت، مثل شیرانی ها. کاتسا 
این پا و آن پا شد و بدنش را مثل او در حالت آماده به مبارزه قرار داد. فرصت چندانی 
برای تصمیم گیری نداشت. مرد حاال دیگر می دانست کاتسا کیست. ولی اگر آن 

مرد شیرانی بود، نمی خواست بکشدش.
»حرفی ندارید بزنید، بانو؟ خودتان هم حتمًا می دانید... نمی شود بدوِن توضیح 
اجازه بدهم بروید.« صدایش لحنی بازیگوشانه داشت. کاتسا در کمال آرامش نگاهش 
کرد. مرد دست هایش را با حرکتی آرام و نرم دراز کرد. نور چشم هایش نوارهای طال 
را، که روی انگشتانش می درخشید، معلوم کرد. بس بود. حلقه های توی گوش هایش، 

انگشترهایش، آهنگ خوش کلماتش... بس بود. گفت: »تو شیرانی هستی.«
مرد گفت: »چقدر تیزبین.«

»انگار چشم هایم آن قدرها هم تیز نیست که رنگ چشم هایت را ببینم.«
خندید. »ولی به نظرم من رنگ چشم هایت را می دانم.«

عقل حکم می کرد او را بکشد. گفت: »تو یکی نمی توانی بگویی من از خانه ام 
دورم. تو که خودت شیرانی هستی، توی کاخ شاه مورگون چه کار می کنی؟«

»اگر تو بگویی چرا اینجایی، من هم می گویم.«
»به تو چیزی نمی گویم... به نفع خودت است بگذاری بروم.«

»واقعًا؟«
»اگر نگذاری، مجبورت می کنم.«

»به نظرت می توانی؟«
کاتسا به سمت راستش حمله کرد. مرد خیلی راحت خودش را کنار کشید. 
کاتسا دوباره حمله کرد، این بار سریع تر. باز هم مرد خیلی راحت فرار کرد. کارش 

خیلی خوب بود. اما کاتسا هم کاتسا بود.
گفت: »مطمئنم می توانم.«

بود دارد خوش می گذراند. »ولی شاید چند  معلوم  از صدای مرد  »آهان...« 
ساعت طول بکشد.«

چرا داشت او را بازی می داد؟ چرا بقیه را خبر نمی کرد؟ شاید خودش هم مجرم 
بود، یک قریحه دار مجرم. اگر این طور بود، باید او را دشمن خودش حساب می کرد 
یا متحدش؟ مگر یک شیرانی نباید با تالِش کاتسا برای نجات یک زندانی شیرانِی 
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دیگر موافق باشد؟ بله... مگر آنکه خائن باشد. یا آنکه او اصاًل از ماهیت چیزی که 
در سیاه چال های مورگون بود خبر نداشت...

مورگون این راز را خوب مخفی نگه داشته بود.
شورا به او می گفت این مرد را بکشد. شورا به او می گفت اگر آدمی را زنده بگذارد 
که از هویتش خبر دارد، همه شان به خطر می افتند. اما این مرد با تماِم اوباشی که 

دیده بود، فرق داشت. نه بی ادب بود، نه احمق، نه حالت تهدیدآمیز داشت.
نمی توانست یک شیرانی را بکشد و یکی دیگر را نجات بدهد.

به نظر حماقت می آمد چنین کاری نکند. احتمااًل پشیمان هم می شد، اما دوست 
نداشت کسی را بکشد.

یک دفعه مرد گفت: »به تو اعتماد دارم.« از سِر راهش کنار رفت و با دست به 
او اشاره کرد. به نظر کاتسا، رفتاِر این مرد عجیب و توضیح ناپذیر بود. یک لحظه 
متوجه شد دیگر در حالت دفاِع از خود نایستاده. کاتسا کسی نبود که فرصتی مثل 
این را از دست بدهد. در یک چشم به هم زدن پای چکمه پوَشش را باال آورد و روی 

پیشانِی او کوبید. مرد از حیرت چشم هایش گرد شد و روی زمین افتاد.
»شاید الزم نبود این کار را بکنم.« دست ها و پاهای سنگین و ُشِل او را گرفت 
و کشید. »ولی نمی دانم باید تو را دوست فرض کنم یا دشمن. تا همین االنش هم 
زیادی خطر کرده ام که اجازه دادم زنده بمانی.« قرص ها را از توی آستینش درآورد 

و یکی توی دهان مرد انداخت.
بعد صورت او را رو به  نور مشعل چرخاند. مرد کم سن وسال تر از چیزی بود که خیال 
می کرد، کمی بزرگ تر از خودش، درنهایت نوزده یا بیست سال داشت. ردی باریک از 
خون روی پیشانی مرد جاری بود که تا گوشش می رفت. یقه ی پیراهنش باز بود و نور 

مشعل روی خِط استخوان ترُقوه اش جست وخیز می کرد.
چه شخصیت عجیبی. شاید رافین می دانست کیست.

گرد و خاک را از لباس هایش تکاند. حتمًا منتظرش بودند.
دوید.

***

با تمام سرعت تاختند. پیرمرد را به اسبش بستند، چون ضعیف تر از آن بود که 
بتواند خودش را ثابت نگه دارد. فقط یک نوبت ایستادند تا چند پتوی دیگر هم 

دور او بپیچند.
کاتسا آرام و قرار نداشت که سریع تر راه بیفتند. »خبر ندارد وسط تابستان است؟«

اگر  است.  مریض  می لرزد،  من.  بانوی  زده،  یخ  هم  بدنش  »توی  گفت:  اوله 
عملیات نجات ما بخواهد او را به کشتن بدهد... همه ی کارمان بی فایده می شود.«

خواستند مدتی بایستند و آتشی برپا کنند، اما وقت تنگ بود. باید قبل از بامداد 
به شهر راندا می رسیدند وگرنه لو می رفتند.

بود  بهتر  »شاید  گفت:  خود  با  می تاختند،  که  تاریک  بیشه های  میان  از 
می کشتمش. او می داند چه کسی هستم.«

اما به نظر نمی رسید خصومت جو باشد. رفتار مشکوکی هم نداشت. انگار بیشتر 
از هر چیزی کنجکاو بود. به کاتسا هم اعتماد کرده بود.

ولی ُخب، از صف نگهبان های داروخورده ای که پشت سرش به جا گذاشته بود، 
خبر نداشت. وقتی هم بیدار می شد و می دید سرش چاک خورده دیگر امکان 

نداشت به کاتسا اعتماد کند.
شاه راندا  به  مورگون  اگر  و  می گفت  شاه مورگون  به  را  دیدارشان  ماجرای  اگر 
چیزی می گفت اوضاع برای بانوکاتسا خیلی ناجور می شد. راندا از ماجرای زندانِی 

شیرانی هیچ خبر نداشت، چه برسد به دخالت پنهانی کاتسا برای نجات او.
کاتسا از سِر درماندگی سرش را به چپ و راست تکان داد تا این افکار را از خود 
دور کند. فایده ای نداشت. دیگر کار از کار گذشته بود. باید این بابابزرگ را به جایی 
امن و گرم می رساندند و رافین را پیشش می آوردند. کمی بیشتر روی زین خم شد 

و اسبش را رو به شمال راند.



نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعکس می کنند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.

این کاغذها سبك تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است.
و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر
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