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برای بابا؛
که هرگز، 

حتی وقتی که باید، 
از من ناامید نشد.

ب. م.







فصل
1

آدامت1 کتش را سفت به خود چسبانده و دکمه های باالیی آن را محکم بسته بود 
تا در برابر هوای مرطوب شبانه که انگار می خواست او را در رطوبت خود غرق کند، 
دوام بیاورد. آستین هایش را پایین کشید تا کمی بیشتر دست هایش را بپوشاند و 
به جلوی کتش که در قسمت کمر حسابی تنگ بود، چنگ زد. از آخرین باری که 
این لباس را دیده بود، نیم دهه می گذشت، اما وقتی آن موقِع شب از طرف پادشاه 
احضار شــده بود، دیگر وقت نداشــت کت تازه اش را از خیاط بگیرد. تازه اگر هم 
می گرفتش، آن کت تابستانی در برابر باد سوزناکی که از پنجره ی کالسکه به داخل 

می وزید، از او محافظت نمی کرد.
خیلی تا صبح نمانده بود، اما مطمئنًا نور خورشــید هم به سختی می توانست 
آن مه را پراکنده کند. آدامت می توانســت ِمه را احساس کند. هوا در آدوپست2 
نســبت به روزهای اول بهار در سال های گذشته، زیادی مرطوب و از انگشتان 
یخ زده ی نووی3 هم ســردتر بود. فال گیرهای کوچه ی نومان4 چنین آب وهوایی 
را بدشــگون می دانستند. اما آن روزها دیگر چه کسی به حرف فال گیرها گوش 

1. Adamat 2. Adopest
3. Novi 4. Noman
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می کرد؟ آدامت به این نتیجه رسید که احتمااًل آن هوای سرد باعث می شود سرما 
بخورد و به این فکر کرد که چرا پادشاه در چنین شب سردی او را فرا خوانده.

کالسکه به دروازه ی ورودی اســکایالین1 نزدیک شد و بدون اینکه توقف کند، 
به مســیر خود ادامه داد. آدامت به شلوارش چنگ زد و از پنجره به بیرون خیره 
شد. نگهبان ها سِر پستشان نبودند. از آن عجیب تر اینکه هر چه در میان فّواره ها 
و جاده ی عریض جلوتر می رفتند، قصر تاریک تر می شد. هیچ نوری دیده نمی شد. 
اســکایالین آن قدر فانوس داشت که حتی در ابری ترین شب ها هم می شد آن را از 

آن سمت شهر دید. اما آن شب باغ های اسکایالین تاریک بودند.
آدامت با خاموش بودن فانوس ها مشــکلی نداشــت. َمنهوچ2 تا می توانست از 
مالیات های آن ها استفاده ی شخصی می کرد. آدامت به باغ های تاریک و حفره های 
سیاهی خیره شد که نقطه ی آغازیِن هزارتویی ساخته شده از پرچین های پیچ درپیچ 
بودند، و به نظرش رســید چیزی در محوطه حرکت کرد. چه چیزی... اوه، فقط 
یک مجســمه بود. آدامت عقب نشست و نفسی عمیق کشید. می توانست صدای 
تپش محکم و وحشت زده ی قلبش را بشنود. شکمش به هم پیچید. شاید بهتر بود 

فانوس ها را روشن می کردند...
بخش کوچکی از وجودش، آن بخشــی که زمانی بازرس شــهربانی بود و در 
شــب هایی این چنینی، در کوچه های تاریک پرســه می زد تا دزد و جیب ُبرها را 
گیر بیندازد، درون ســینه اش بلندبلند به او خندید. به خودش گفت: »محکم 
باش پیرمرد. ناسالمتی زمانی خودت از دل تاریکی به دیگران خیره می شدی.«

کالسکه با تکان محکمی ایستاد. آدامت صبر کرد تا کالسکه چی در را برایش باز 
کند، اما انگار باید تا صبح همان جا منتظر می ماند. کالسکه چی با انگشت به سقف 

کالسکه کوبید و با صدای ناهنجارش گفت: »رسیدیم.«
گستاخ!

آدامت از کالسکه پیاده شد و تازه کاله و عصایش را برداشته بود که کالسکه چی 
سریع افسار اسب را کشید و کالسکه تلق تلوق کنان در تاریکی شب دور شد. آدامت 

زیر لب فحشی نثار کالسکه چی کرد و بعد برگشت و به اسکایالین خیره شد.
اشراف زاده ها اسکایالین را جواهر آدرو3 می نامیدند. این ساختمان روی تپه ای 

1. Skyline 2. Manhouch 3. Adro

مرتفع در شرق آدوپست ساخته شده بود تا هر روز صبح خورشید از پشت آن طلوع 
کند. یکی از روزنامه های پردل و جرئت آن را به گدایی تشبیه کرده بود که حلقه ای 
با نگین الماس به انگشت انداخته باشد. در آن زمانه ی پرمشقت، تشبیه مناسبی به 

نظر می رسید. غرور یک پادشاه نمی تواند شکم مردم را سیر کند.
جلوی ورودی اصلی ایســتاد. در طــول روز، آنجا خیابانی مجّلل و مرمری و پر 
از فّواره بود که به یک جفت دِر عظیم نقره ای ختم می شــد. معمواًل کسانی که به 
قصر وارد می شدند، در برابر عظمت نمای ظریف بیرونِی بزرگ ترین ساختمان آدرو 
خجل می شدند. آدامت گوش هایش را برای شنیدن صدای پای هایلمن1 ها تیز کرد. 
می گفتند نگهبانان شخصی پادشاه همیشه در باغ های اطراف قصر پخش هستند و 
با تفنگ های سرُپر آماده، سرنیزه های محکم و حمایل های خاکستری و سفیدشان 
که در برابر شکوه سبز و طالیی محیط اطراف، محزون به نظر می رسند، همه چیز را 
زیر نظر دارند. اما صدای پایی نمی آمد، هیچ فّواره ای هم روشن نبود. یک بار شنیده 
بود که فّواره ها فقط در زمان مرگ پادشــاه خاموش می شوند. اما اگر منهوچ مرده 
بود، مطمئنًا او هم به اینجا احضار نمی شد. جلوی کتش را صاف کرد. آنجا، نزدیک 

ساختمان، تعدادی از فانوس ها روشن بودند.
شخصی از درون تاریکی بیرون آمد. آدامت محکم تر به عصایش چنگ زد. آماده 

بود که به محض احساس خطر، شمشیِر مخفی شده توی آن را بیرون بکشد.
مردی یونیفرم پوش بود، اما در آن نور کم نمی شــد چیز زیادی تشخیص داد. 
تفنگی چخماقی یا تفنگ بلند دیگری در دســت داشت که سهل انگارانه به سمت 
آدامت نشــانه رفته بود. کالهی نظامی هم روی ســرش گذاشته بود که قسمت 
باالیی آن با نقابی داخلی، صاف و محکم شده بود. فقط از یک چیز می شد مطمئن 
بود... اینکــه آن مرد از هایلمن ها نبود. کاله بلند و مزّین به پِر هایلمن ها به راحتی 

قابل تشخیص بود و هرگز هم اجازه ی درآوردن آن را نداشتند.
صدایی پرسید: »تنهایی؟«

آدامت گفت: »بله.« هر دو دستش را باال گرفت و چرخید.
ـ خیلی خب. با من بیا.

سرباز جلو رفت و یکی از درهای نقره ای عظیم را به سمت خودش کشید. با اینکه 

1. Hielman
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مرد تمام توانش را روی بازکردن در گذاشــته بود، در به آرامی و سنگینی به سمت 
بیرون می چرخید. آدامت جلوتر رفت و کت سرباز را بررسی کرد. به رنگ آبی تیره 
بود و نواردوزی های نقره ای داشت. از ارتش آدرو1 بود. همه گمان می کردند ارتش 
مستقیمًا از پادشاه دســتور می گیرد. اما در عمل فقط یک مرد افسار آن ها را در 

دست داشت: ارتشتار2 تاماس3.
سرباز گفت: »عقب بایست دوست من.« در صدایش می شد بی صبری خاصی را 
شنید، انگار که نگران باشد، اما شاید هم به خاطر وزِن زیاِد در، صدایش این چنین 
شده بود. آدامت همان کاری را کرد که از او خواسته شده بود و فقط وقتی دوباره 

جلو آمد که سرباز به داخل اشاره کرد.
سرباز گفت: »می تونی بری داخل. وقتی به دیهیم رسیدی، بپیچ سمت راست 
و از تاالر الماس4 بگذر. بعد هم مســتقیم برو تا برسی به تاالر بار عام5.« در پشت 

سرش آرام به هم خورد و با صدایی گنگ، بسته شد.
آدامت در راهروی ورودی قصر تنها بود. برایش عجیب بود. چرا باید یک سرباز 
در قصر باشــد؟ آن هم وقتی که هیچ نشــانی از هایلمن ها به چشم نمی خورد؟ 
ترســناک ترین پاســخ زودتر از بقیه به ذهنش رسید. کشمکشی بر سر قدرت رخ 
داده بود! یعنی ارتش را فرا خوانده بودند تا یک شورش را سرکوب کنند؟ در داخل 
آدرو، چندین محفل قدرتمند وجود داشــت: مزدورانی که خود را بال های آدوم6 
می نامیدند، انجمن جادوگران ســلطنتی7، محافظان کوهســتان8 و خانواده های 
اشراف زادگان برتر؛ اما منطقی به نظر نمی رسید. اگر کشمکشی به راه افتاده بود، 
مطمئنًا زمین های اطراف قصر به میادین نبردی خونین تبدیل می شدند یا اینکه 

تمام قصر به دست انجمن سلطنتی نابود می شد.
آدامت از کنار دیهیم، که نمونه ی بزرگ تری از تاج آدرو بود، گذشــت و متوجه 
شد به همان اندازه که شایعه ها می گفتند، زشت بود. به تاالر الماس وارد شد، جایی 

1. Adran Army

Field Marshal .2: ارتشتار یا ارتش دار، عنوانی است که در قدیم نقش همان فرمانده ی کّل قوا را بازی 
می کرد. معادل باســتانی و همچنین پارسی تر آن واژه ی ُمشیر است، اما به نظر کمی ثقیل می آمد، به همین 

خاطر به ارتشتار روی آوردم. م.
3. Tamas 4. Diamond Hall 5. Answering Room
6. Wings of Adom 7. Royal Cabal 8. Mountainwatch

که دیوارها و کف آن به رنگ ســرخ بود و با ورق های طال و هزاران سنگ قیمتی 
کوچک تزیین شــده بود. نام تاالر را هم به خاطر همین تزیینات، الماس گذاشته 
بودند، به خاطر ســنگ های قیمتی اش که زیر نور شمعدان بزرِگ آویزان به سقف، 
می درخشیدند. شعله های کوچک شــمعدان جوری می لرزیدند که انگار نسیمی 

خود را به آن ها می کوبد و هوای داخل تاالر هم سرد بود.
هر چه آدامت به انتهای تاالر نزدیک تر می شد، حّس بدش بیشتر می شد. هیچ 
موجود زنده ای به چشــم نمی خورد و فقط صدای برخورد کفش های خودش با 
کف مرمری به گوش می رســید. پنجره ای شکسته بود. معلوم شد چرا هوای تاالر 
سرد است، اما شکستن پنجره نتیجه ی یکی از کج خلقی های معروف پادشاه بود یا 
چیزی دیگر؟ آدامت می توانست کوبش ضربان قلبش را حتی با گوشش هم بشنود. 
آنجا، پشت آن پرده، یک جفت چکمه دیده بود؟ آدامت با دست چشمانش را پاک 
کرد. حتمًا به خاطر نور کم تاالر، اشــتباه کرده بود. نزدیک تر رفت تا پرده را عقب 

بزند و مطمئن شود.
جسدی در سایه ی پشت پرده روی زمین افتاده بود. آدامت خم شد و پوست آن را 
لمس کرد. هنوز گرم بود، اما مطمئنًا آن مرد مرده بود. شلواری خاکستری پوشیده 
بود که خط سفید کناری اش تا پایین می رفت. رنگ کتش هم مثل شلوارش بود. 
یک کاله بلند با پری ســفیدرنگ کمی دورتر روی زمین افتاده بود. یک هایلمن! 
نور ضعیف شــمع ها چهره ای جوان، اصالح شده و آرام را روشن می کردند که تنها 
نشانه ی ناآرامی اش، حفره ی درون شقیقه اش و لکه ی خیس خون روی زمین بود.
آدامت درســت فکر کرده بود. مطمئنًا آنجا کشمکشــی رخ داده بود. شــاید 
هایلمن ها شورش کرده بودند و به خاطر همین ارتش وارد عمل شده بود، اما باز هم 
منطقی به نظر نمی رسید. هایلمن های تندرو خیلی به پادشاه وفادار بودند و تازه 
اگر قرار بود اتفاقی در اسکایالین بیفتد، مطمئنًا انجمن سلطنتی را خبر می کردند، 

نه ارتش را.
آدامت زیر لب فحشی داد. هر پرسشی که برایش پیش می آمد، خودش آن را خنثی 
می کرد. اما آدامت می دانست که به زودی پاسخ تمام پرسش هایش را خواهد گرفت.

جســد را پشت پرده رها کرد. عصایش را برداشت و آن را پیچید تا چند اینچ از 
فوالد آن نمایان شد، بعد آرام آرام به سمت دِر مرتفعی رفت که میان دو مجسمه ی 
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نقاب پوش و ُگرزبه دست، قرار گرفته بود. بین مجسمه های باستانی ایستاد، نفسی 
عمیق کشید و با نگاهش خطوط مرموز و کهِن روی در را بررسی کرد. وارد شد.

تاالر الماس در برابر تاالر بار عام، کوچک به حساب می آمد. دو راه پله ی عظیم، 
هر کدام به عرض ســه کالسکه، در دو سمت آدامت بودند که به راهروهایی مرتفع 
ختم می شدند و راهروها تا آن سوی تاالر در دو سمت ادامه می یافتند. به جز پادشاه 
و گروه جادوگران برگزیده اش1 که خود را انجمن سلطنتی می نامیدند، افراد کمی 

مجال ورود به این تاالر را داشتند. 
در میانه ی تاالر، باالی شاه نشینی که به اندازه ی یک کف دست از زمین ارتفاع 
داشت، تختی سلطنتی بود و روبه رویش چندین بالش برای قرارگرفتن زیر زانوان 
اعضای انجمن سلطنتی، هنگامی که جلوی پادشاهشان زانو می زدند. تاالر حسابی 

روشن بود، اما معلوم نبود آن نور از کجا می آید.
مردی روی راه پله ی سمت راست آدامت نشسته بود. کمی از آدامت پیرتر و به تازگی 
وارد شصت سالگی شده بود. موهایی نقره ای داشت و سبیلی مرتب که رنگ آن هنوز 
کمی به ســیاهی می زد. فکی قوی، اما نه خیلی بزرگ داشت و گونه هایش برآمده 
بودند. پوستش آفتاب سوخته بود و خطوط چروک عمیقی اطراف دهان و چشمانش 
دیده می شد. یونیفرم آبی تیره ی سربازان را پوشیده بود، با نشان نقره ای به شکل 
بشکه ی باروت که باالتر از قلب و ُنه خط طالیی خدمتش، سمت راست سینه اش 
دوخته شده بود. برای هر پنج سال خدمت در ارتش آدرو، یکی از این خط ها را به 
درجه ی سربازها اضافه می کردند. روی شانه هایش سرشانه ای های مخصوص افسرها 
دیده نمی شد، اما نگاه پرتجربه ی چشمان قهوه ای اش شکی باقی نمی گذاشت که 
بارها ارتشــش را به میدان نبرد هدایت کرده است. تپانچه ای آماده را روی پله ی 
کنار خود گذاشته و به شمشیری غالف شده تکیه داده بود و به جریان خونی نگاه 
می کرد که آرام آرام از پله ها پایین می ریخت و مرمر زرد و سفید آن را کثیف می کرد.

آدامت گفت: »ارتشتار تاماس.« شمشیر درون عصایش را غالف کرد و بعد چند 
بار آن را پیچید تا صدای جاافتادنش را بشنود.

مرد نگاهش را باال آورد. »فکر نکنم پیش از این همدیگه رو دیده باشیم.«
آدامت گفت: »اشتباه می کنین. چهارده سال پیش. در یه مهمانی خیریه که لرد 

Privilaged .1: گروهی خاص از جادوگران. م.

آومن1 برگزار کرده بود.«
ارتشتار گفت: »راستش خیلی از چهره ها یادم نمی مونه. معذرت می خوام.«

آدامت نمی توانست نگاهش را از جریان خون روی زمین دور کند. »قربان. من به 
اینجا احضار شدم، اما به من نگفتن چه کسی من رو احضار کرده و برای چه کاری.«

تاماس گفت: »بله. خودم احضارت کردم. به پیشــنهاد یکی از نشان دارهام2 به 
اسم ِکنکا3. گفت که قدیم ها در منطقه ی دوازدهم هم خدمتی بودین.«

آدامت کنکا را در ذهن تصور کرد. مردی قدکوتاه با ریشــی نامرتب و عالقه ای 
خاص به شراب و خوراکی های مرغوب. آخرین بار، هفت سال پیش همدیگر را دیده 

بودند. »نمی دونستم که اون هم یه ساحر باروته4.«
تاماس گفت: »ســعی می کنیم هر کســی رو که کوچک ترین اســتعدادی از 
خودش نشون می ده، سریعًا پیدا کنیم، اما کنکا خیلی دیر عالئمش رو نشون داد. 

به هر حال...« دستش را در هوا تکانی داد. »... االن مشکلی برامون پیش آمده.«
آدامت سردرگم پلک زد. »شما... از من کمک می خواهین؟«

ارتشتار یک ابرویش را باال برد. »درخواست نامتعارفیه؟ باالخره زمانی یه بازرس 
شــهربانی خوب و خادم وفادار آدرو بودی، کنکا بهــم گفته که حافظه ی خیلی 

قوی ای داری.«
ـ هنوز هم هستم، قربان.

ـ چی؟
ـ هنوز هم بازرس هســتم. البته نه تحت خدمت شهربانی قربان، اما هنوز هم 

این طور کارها رو قبول می کنم.
ـ عالیه. پس خیلی عجیب نیست که ازت درخواست کمک کنم؟

آدامت گفت: »خب، نه قربان. اما اینجا قصر اسکایالینه. یه هایلمن مرده در تاالر 
الماس افتاده و...« به جریان خونی که از پله ها پایین می ریخت اشاره کرد. »پادشاه 

کجاست؟«
تاماس سرش را به یک طرف کج کرد. »خودش رو توی کلیسا زندانی کرده.«

1. Lord Aumen

Marked .2: نامی مستعار برای ساحران باروت، که سال ها نشان شده و تحت تعقیب بوده اند. م.
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آدامت گفت: »شــما کودتا کردین!« از گوشه ی چشــمش دید کسی جنبید. 
یک سرباز دیگر باالی راه پله پدیدار شــده بود. مردی از تبار ِدلیو1ها، جنگجویان 
تیره پوست شمال، بود. یونیفرمی شبیه مال تاماس پوشیده بود، البته با هشت خط 
طالیی روی سینه ی راستش. روی سینه ی چپ یونیفرمش بشکه باروتی نقره ای 

دوخته شده بود که نشاِن نشان دارها بود. یک ساحر باروت دیگر.
مرد دلیو گفت: »جسدهای زیادی داریم که باید جابه جاشون کنیم.«

تاماس نگاهی به زیردستش انداخت. »می دونم سابون2.«
سابون پرسید: »این کیه؟«

ـ همون بازرسی که کنکا درخواست کرد.
سابون گفت: »خوشم نمی آد اینجا باشه. ممکنه همه چیز رو به هم بریزه.«

ـ کنکا بهش اعتماد داره.
آدامت دوباره و با اطمینانی بیشتر گفت: »کودتا کردین!«

تامــاس گفت: »چند دقیقــه ی دیگه می آم و در جابه جاکردن اجســاد کمک 
می کنم. دیگه پیر شده م. هرازگاهی باید استراحت کنم.« مرد دلیو محکم سرش 

را تکان داد و رفت.
آدامت گفت: »قربان! چی کار کردین؟« محکم تر به شمشیر درون عصایش چنگ زد.

تاماس لب هایش را به هم فشــار داد و به آرامی گفت: »بعضی ها می گن انجمن 
جادوگران سلطنتی آدرو قوی ترین جادوگران برگزیده در ُنه دیار3 رو داشته و فقط 
جادوگران ِکز4 از اون ها قوی تر بودن، ولی من همین االن تک تک اون ها رو سالخی 

کردم. فکر می کنی کنارزدن یه بازرس پیر و شمشیر عصایی ش برام سخته؟«
آدامت گرِه دستش را شل کرد. احساس بدی داشت. »فکر نکنم.«

ـ کنکا بهم گفته که آدم واقع بینی هستی. اگه همین طوره، من می خوام کاری 
رو برام انجام بدی. اگر هم دراین باره اشتباه می کنم، همین جا می کشمت و جای 

دیگه ای دنبال راه حل می گردم.
آدامت دوباره گفت: »کودتا کردین!«

تاماس آه کشــید. »باز هم که همین رو گفتــی. خیلی عجیبه؟ بگو ببینم، در 

1. Deliv 2. Sabon
3. The Nine Nations 4. Kez

همیــن آدرو چند تا محفل داریم که دلیل های منطقی برای برکنارکردن پادشــاه 
نداشته باشن؟«

آدامت گفت: »فکر نمی کردم هیچ کدومشــون توانایی یا جرئت الزم رو داشته 
باشــن.« چشمانش به سمت خوِن روی راه پله بازگشــت و فکرش پیش همسر و 
فرزندانش رفت که در خانه خوابیده بودند. دوباره به ارتشــتار نگاه کرد. موهایش 
به هم ریخته و قطره های خون بسیاری روی کتش ریخته بود. خوب که دقت  کرد، 
خون خیلی زیادی لباس ارتشتار را کثیف کرده بود. عماًل مثل این بود که خون به 
کّل هیکلش پاشیده باشد. حلقه های تیره ای زیر چشمانش افتاده بودند و خستگی 

خاصی در نگاهش بود که چیزی بیشتر از کهولت سن را خاطرنشان می کرد.
آدامت گفت: »من کورکورانه مأموریت قبول نمی کنم. بهم بگین که دقیقًا چی 

می خواهین.«
تاماس بدون مقدمه ســرایی گفت: »وقتی خواب بودن کشتیمشــون. هیچ راه 
آسونی برای کشتن برگزیدگان وجود نداره و این ساده ترین راه ممکنه. ولی اشتباهی 
رخ داد و مجبور شدیم با چند نفرشــون رودررو بجنگیم.« چهره ی تاماس برای 
لحظه ای مملو از درد شد و آدامت به این نتیجه رسید که نبردشان به آن خوبی که 
انتظار داشــته، پیش نرفته. »ما پیروز شدیم. اما همه ی کسانی که می کشتیم، یه 

جمله رو تکرار می کردن.«
آدامت منتظر ماند.

تاماس گفت: »پیمان کرزیمیر1 رو نمی توان شکست. همه ی جادوگرهایی 
که کشتم همین رو بهم گفتن. برای تو معنایی داره؟«

آدامت جلوی کتش را صاف کرد و میان خاطره های قدیمی اش به دنبال جمله ی 
مشابهی گشت. »نه. پیمان کرزیمیر... شکست... شکستن... صبر کن... پیمان 
شکسته ی کرزیمیر.« نگاهش را باال آورد. »اســم یکی از گروه های خالف کار 

خیابونی بود. بیست و... بیست ودو سال پیش. کنکا یادش نمی اومد؟«
تاماس پاسخ داد: »کنکا فکر می کرد که براش آشناست، ولی مطمئن بود که تو 

می تونی به یادش بیاری.«
آدامت گفت: »من هیچ چیز رو فراموش نمی کنم. پیمان شکسته ی کرزیمیر یه گروه 

1. Kresimir
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خالف کار خیابونی بود که چهل وسه تا عضو داشت. همه شون جوون و بعضی هاشون 
بچه بودن، بزرگ ترینشون حتی بیست سال هم سن نداشت. اون موقع می خواستیم 
اصِل کاری هاشون رو دستگیر کنیم تا جلوی دزدی های گروه رو بگیریم. آدم های 

عجیبی بودن؛ به کلیساها حمله می کردن و کشیش ها رو می دزدیدن.«
ـ چه اتفاقی براشون افتاد؟

آدامت نمی توانســت نگاهش را از خون روی راه پله بگیرد. »یه روز همه شــون 
با هم ناپدید شــدن، حتی خبرچیِن ما. چند روز بعدش همه شون رو پیدا کردیم. 
هر چهل وســه تا جسد رو با فشار در آب گذر زیر یه پل چپونده بودن. با جادوهایی 
قدرتمند و خشــونتی غیرالزم قتل عام شــده بودن. معلوم بــود که کار انجمن 
جادوگران ســلطنتی بوده. تحقیقات ما همون جا به پایان رسید.« آدامت جلوی 
لرزیدنش را گرفت. قبل و بعد از آن روز، هرگز چیزی این چنین وحشیانه ندیده بود. 
اعدام ها و شورش ها و قتل های بسیاری را به چشم خود دیده بود، اما هیچ کدام به 

اندازه ی آن صحنه او را نترسانده بودند.
ســرباز دلیو دوباره باالی راه پله پدیدار شد. به تاماس گفت: »به کمکت احتیاج 

داریم.«
تاماس گفت: »می خوام بفهمی که چرا این جادوگرها در آخرین نفس هاشون این 
جمله رو تکرار کردن. ممکنه ربطی به همون گروه خیابونی داشته باشه. شاید هم 
نداشته باشه. به هرحال یه جواب برام پیدا کن. دوست ندارم مرده ها برام معما طرح 
کنن.« سریع روی پاهایش ایستاد و مثل مردی که بیست سال از خودش جوان تر 
باشد، پشت سر دلیو از پله ها باال دوید. چکمه هایش به خون روی راه پله کوبیده شد 
و رّدپایی خونین از خود به جای گذاشت. باالی پله ها برگشت و گفت: »راستی، تا 
زمــان اعداِم علنی، درباره ی چیزهایی که اینجا دیدی، به هیچ کس حرفی نزن. تا 

ظهر بیشتر نمی خواد صبر کنی.«
آدامت گفت: »اما... از کجا شروع کنم؟ می تونم با کنکا حرف بزنم؟«

تاماس که برگشته بود برود، دوباره ایستاد. »اگه می تونی با مرده ها حرف بزنی، 
تالشت رو بکن.«

آدامت دندان هایش را به هم فشار داد. گفت: »چطوری این کلمه ها رو به زبون 
می آوردن؟ مثل دستور بود؟ یا مثل این بود که دارن جمله ای باستانی رو می گن؟ یا...«

تاماس اخم کرد. »مثل این بود که دارن التماس می کنن. انگار که مرگ براشون 
کمتر از این جمله اهمیت داشت. دیگه باید برم.«

آدامت گفت: »یه سؤال دیگه.«
انگار صبر و تحمل تاماس تمام شده بود.

ـ اگه قراره بهتون کمک کنم، بهم بگین چرا این کار رو کردین؟
تاماس هشدار داد: »کارهایی دارم که باید بهشون رسیدگی بکنم.«

آدامت دندان هایش را محکم تر از قبل به هم فشــار داد. »برای به دست آوردن 
قدرت این کار رو کردین؟« تاماس گفت: »این کار رو به خاطر خودم و به خاطر آدرو 
کــردم. این کار رو کردم تا منهوچ با معاهده ش  ما رو برده ی ِکز نکنه. این کار رو 
کردم چون اون بچه دانشجوهایی که توی دانشگاه فلسفه می خونن، فقط بلدن دم 
از انقالب بزنن. دوران پادشاهان به سر رسیده آدامت، اون هم به دست خود من.«

آدامت چهره ی تاماس را بررسی کرد. معاهده ای که تاماس از آن سخن می گفت، 
یک توافق صلح میان منهوچ و پادشاه کز بود. آن طور که گفته می شد قرار بود تمام 
بدهی های آدرو را برطرف کند و در عوض، مالیات ها و قوانین ســخت گیرانه ای بر 
آدرو تحمیل کند، که این باعث می شــد آدرو عماًل به مستعمره ی کز تبدیل شود. 
ارتشتار مخالفتش را با این معاهده اعالم کرده بود، اما همه انتظار آن را داشتند. کز 

همسر تاماس را اعدام کرده بود.
آدامت گفت: »واقعًا همین طوره.«

»پس وقتی بهت می گم چند تا جواب لعنتی می خوام، برو و چند تا جواب لعنتی 
برام پیدا کن.« ارتشتار چرخید و در راهروی باالی سر آدامت ناپدید شد.

آدامت هنوز هم می توانست جسدهای آن خالف کاران را که از گل والی آب گذر 
بیرون کشیده می شدند، به خاطر بیاورد. ترس و وحشتی را که روی چهره هایشان 
نقش بسته بود، به یاد داشت. به خاطر همین می دانست که ممکن است جواب های 

مورد نظر ارتشتار، واقعًا چیزی جز لعن و نفرین برایشان نداشته باشند.



نشر هوپا همگام با ناشران بين المللی، از کاغذهاى مرغوب با زمينه ى ِکِرم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعكس می کنند و در نتيجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبك تر از کاغذهاى دیگرند و جابه جایی کتاب هاى تهيه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینكه براى توليد این کاغذها درخت کمترى قطع میشود.
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