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قت ير حقيشمش ی کوتاه و مستقل، اما وابسته به مجموعه
ن جلد پس از يقت ايدر حق. ن جلد به عنوان جلد صفرم نام برده شده

و به زمان يک  داستان يقهرمان اصلدو  ياجراسنده نگاشته شده، اما داستان آن به قبل از آغاز م
  . گردد

بهترين زمان براي خواندن اين جلد به نظر من پس از همان جلد چهارم است، چرا که نويسنده در اين جلد با هوش و 
در جلدهاي اول تا چهارم استفاده کرده بود را دوباره با لعابي جديد و 

در اين جلد مورد ) اند آن آشنا شده حتي براي کساني که تا حد زيادي با سبک نويسنده در دنياي جادوييِ

. باشد مستقل اصالً و به هيچوجه منوط به خواندن جلدهاي ديگر مجموعه نمي
ي اين تک جلد، جلد اول از مجموعه اصلي را خوانده باشيد تا به طور 

اين جلد به  نويسنده در راها و قوانين و فضاي جادويي داستان آشنايي داشته باشيد، زي
اش با فضاي کلي داستان آشنايي دارد، چندان وارد توضيح جزئيات 

ی آن وجود  ی داستان سانسوری صورت نگرفته و از نظر بنده محدوديت سنی خاصی برای مطالعه
  .)باشد

  .هديه ای کوچک از طرف سايت زندگی خوب و من به دوستداران فانتزی و کتاب

  )محمد(سپيد  
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  :مقدمه مترجم

کوتاه و مستقل، اما وابسته به مجموعه ک داستان نسبتاًياز  يا د، ترجمهيش رو داريکه در پ
ن جلد به عنوان جلد صفرم نام برده شدهينترنت ايدر ا معموالً. ند استيگودکا ي

سنده نگاشته شده، اما داستان آن به قبل از آغاز ميجلد چهارم توسط نو
گردد هارا و سرزمين ميانه بازمي نسل پيش از آنها و اواخر جنگ اول ميان دي

بهترين زمان براي خواندن اين جلد به نظر من پس از همان جلد چهارم است، چرا که نويسنده در اين جلد با هوش و 
در جلدهاي اول تا چهارم استفاده کرده بود را دوباره با لعابي جديد و  زيرکي خاصي، بعضي شگردها و نکاتي که قبالً

حتي براي کساني که تا حد زيادي با سبک نويسنده در دنياي جادوييِ(غافلگير کننده 
  .دهد استفاده قرار مي

مستقل اصالً و به هيچوجه منوط به خواندن جلدهاي ديگر مجموعه نمي اما خواندن و لذت بردن از اين داستان
ي اين تک جلد، جلد اول از مجموعه اصلي را خوانده باشيد تا به طور  شود که پيش از مطالعه گرچه اکيداً توصيه مي

ها و قوانين و فضاي جادويي داستان آشنايي داشته باشيد، زي کلي با بعضي اشخاص و سرزمين
اش با فضاي کلي داستان آشنايي دارد، چندان وارد توضيح جزئيات  علت مختصر بودنش و اعتماد به اينکه خواننده

ی داستان سانسوری صورت نگرفته و از نظر بنده محدوديت سنی خاصی برای مطالعه در هنگام ترجمه
باشد گروه سنی خردسال يا کودک نميکتاب مناسب ن ايالبته مطمئناً 

هديه ای کوچک از طرف سايت زندگی خوب و من به دوستداران فانتزی و کتاب

  
  

  

  

  

  

مقدمه مترجم

که در پ ياثر
يتر ي نوشته

جلد چهارم توسط نو
نسل پيش از آنها و اواخر جنگ اول ميان دي

بهترين زمان براي خواندن اين جلد به نظر من پس از همان جلد چهارم است، چرا که نويسنده در اين جلد با هوش و 
زيرکي خاصي، بعضي شگردها و نکاتي که قبالً

غافلگير کننده 
استفاده قرار مي

اما خواندن و لذت بردن از اين داستان
گرچه اکيداً توصيه مي

کلي با بعضي اشخاص و سرزمين
علت مختصر بودنش و اعتماد به اينکه خواننده

  .شود نمي

در هنگام ترجمه
البته مطمئناً . (ندارد

هديه ای کوچک از طرف سايت زندگی خوب و من به دوستداران فانتزی و کتاب
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هايي زيبا و  اي از قوها در دوردست بود که صفيرکشان در حال پرواز بودند، چون نقطه
و سفر طول و دراز خود را از کنار  ،ندشد مي

تمام طول . دادند ، ادامه مييين دست روشن شده بود
اَبي به سمت . دهشتناک دژ به او خيره شده است

انداخت، با نوک زبانش شکافي را در ميان  لي که به باال نگاهي مي
  "چيز باارزشيه؟

فقط يه سري . "ي کرباسي را به خودش فشرد ، کيسه

که  اي  مشبک عظيم الجثه فلزيِ از زير حصارِ 
اَبي و ديگر  ،اگرچه که سربازان فضاي زيادي براي عبور داشتند
فرمانده،  افسرِ. سنگي منتظر ايستاده بودند خودشان را به يکديگر فشرده و به کناري رفتند
هاشان بر روي  با نگاهي جدي و بدون توجه از کنار آنها عبور کرد و پاسخ نگهبانان پل را که با کوبيدن مشت

                                                           
1 Abby 
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  "چي توي کيسه داري، عزيزم؟

اي از قوها در دوردست بود که صفيرکشان در حال پرواز بودند، چون نقطه مشغول تماشاي دسته
مي ي دژ ديده ي ديوارهاي تيره و سر به فلک کشيده سفيد بر زمينه

يين دست روشن شده بودخورشيد پاهايي که با نور  ها و پل ها، برج خاکريزها، جان پناه
دهشتناک دژ به او خيره شده است رسيد که شبحِ روز در حالي که اَبي منتظر ايستاده بود، به نظر مي

  .ي روبرويش برگشت پيرزن خميده

  "م، چيزي ازم پرسيديد؟خوا مي

لي که به باال نگاهي ميپيرزن در حا" ت داري؟ پرسيدم چي توي کيسه
چيز باارزشيه؟. "دندانهايش، جايي که يک دندانش را از دست داده بود، ليسيد

، کيسهکرد ميکه کمي خود را از پيرزن لبخند به لب دور  همانطور
  ."ناز وسائلم هستش، همي

 ،از دستياران، مباشران و نگهبانان اي  يک افسر نظامي، به همراه دسته
اگرچه که سربازان فضاي زيادي براي عبور داشتند. فراز ورودي دژ سايه افکنده بود خارج شد

سنگي منتظر ايستاده بودند خودشان را به يکديگر فشرده و به کناري رفتند مراجعيني که در ابتداي پلِ
با نگاهي جدي و بدون توجه از کنار آنها عبور کرد و پاسخ نگهبانان پل را که با کوبيدن مشت

  .هايشان به او سالم نظامي داده بودند را نداد يشان بر باالي قلب

  
  

  

  

  

  

چي توي کيسه داري، عزيزم؟"

مشغول تماشاي دسته ١اَبي
سفيد بر زمينه

خاکريزها، جان پناه
روز در حالي که اَبي منتظر ايستاده بود، به نظر مي

پيرزن خميده

ميمعذرت "

پرسيدم چي توي کيسه"
دندانهايش، جايي که يک دندانش را از دست داده بود، ليسيد

همانطوراَبي 
از وسائلم هستش، همي

يک افسر نظامي، به همراه دسته
فراز ورودي دژ سايه افکنده بود خارج شدبر

مراجعيني که در ابتداي پلِ
با نگاهي جدي و بدون توجه از کنار آنها عبور کرد و پاسخ نگهبانان پل را که با کوبيدن مشت

يشان بر باالي قلبها زره
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از شهر وسيع آيديندريل در زير  ٢ميهن ي مختلف و همچنين گارد
يي داشتند که ها برخي يونيفرم. رسيدند برخي از آنان فرسوده از سفر به نظر مي

اَبي حتي دو افسر نظامي از سرزمين خودشان 
به نظر رسيده بودند، اما  ها تر از پسر بچه آن دو افسر در نگاه اَبي به سختي چيزي بزرگ

نازک نوجواني را از دست داده بودند، همچنان ماري که قبل از موعد مناسب پوست 

، ها ساحره. توانست باور کند هايي از افراد مهم و برجسته را ديده بود که به سختي مي
رو به  مسيرِدر . گيران در آن پايين در شهر به باال آمده بودند

نفسگير وجود داشت که نمايي از شکوه وسيع ي 
مادر  اتحاد سرزمين ميانه، به رهبري خود. گيران بود را به او عرضه نکرده باشد

گيرها زندگي  و عالوه بر اين، آنجا اعتراف

آن زن آمده بود تا مادر اَبي را ببيند و اَبي که . گيري ديده بود
غير از . گير اجتناب کند ترافاع نتوانسته بود از خيره شدن به موهاي بلند

به اندازه کافي مهم نبود تا موهايش به قدري  ٤
  .بي گوشهايش را پوشانده بود ولي نه بيش از آن

اهش براي رسيدن به دژ، از ميان شهر عبور کرده بود، برايش سخت بود که با دهان باز به زنان 
گيري که به  اما اعتراف. يشان و حتي کمي بيش از آن بلند بود خيره نشود

ه بود، موهايي داشت که تا نزديک گير را پوشيد

                                                           

3 Pendisan Reach 
4 Coney Crossing 
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ي مختلف و همچنين گاردها طول روز سربازان مختلفي از سرزمين
برخي از آنان فرسوده از سفر به نظر مي. رفتند ميآمدند و  ميپايشان، به دژ 

اَبي حتي دو افسر نظامي از سرزمين خودشان . ر بودي اخيها هنوز آغشته به خاک و دوده و خون ناشي از مبارزه
آن دو افسر در نگاه اَبي به سختي چيزي بزرگ. ديده بود ٣»پنديسان ريچ

نازک نوجواني را از دست داده بودند، همچنان ماري که قبل از موعد مناسب پوست  پسراني که خيلي زود روکشِ
  .اندازد و بلوغِ نوظهورش زخم خورده و آسيب ديده به نظر رسد

هايي از افراد مهم و برجسته را ديده بود که به سختي مي چنان صف ،اَبي عالوه بر اين
گيران در آن پايين در شهر به باال آمده بودند گيرها از قصر اعتراف اعضاي شورا و حتي اعتراف

نفسگير وجود داشت که نمايي از شکوه وسيع ي  هبااليي که اَبي به سمت دژ آمده بود، به ندرت پيچ و خمي در جاد
گيران بود را به او عرضه نکرده باشد هاي سفيدي که قصر اعتراف

و عالوه بر اين، آنجا اعتراف کرد ميقصر برگزار  گير، شوراي سرزمين ميانه را درون
  

گيري ديده بود در تمام طول عمرش اَبي تنها يکبار پيش از اين اعتراف
نتوانسته بود از خيره شدن به موهاي بلند ،در آن زمان حتي ده سال هم نداشت

٤»کاني کراسينگ«بي به نام مادرش، هيچ کس در روستاي کوچک اَ

بي گوشهايش را پوشانده بود ولي نه بيش از آناَخود ي  هتير اي  موهاي نرم و قهوه. يش برسدها بلند باشد که به شانه

اهش براي رسيدن به دژ، از ميان شهر عبور کرده بود، برايش سخت بود که با دهان باز به زنان هنگامي که در ميان ر
يشان و حتي کمي بيش از آن بلند بود خيره نشودها که موهايشان تا شانه اي  اشراف زاده

گير را پوشيد ساتن يک اعتراف مشکيِي  هرفت و لباس ساد سمت دژ باال مي
  .رسيدند پشت کمرش مي

  .را بر عھده دارند) آیدیندریل(سربازانی کھ مسئولیت حفظ امنیت داخلی پاییتخت 

  
  

  

طول روز سربازان مختلفي از سرزمين تمام
پايشان، به دژ 

هنوز آغشته به خاک و دوده و خون ناشي از مبارزه
پنديسان ريچ«

پسراني که خيلي زود روکشِ
اندازد و بلوغِ نوظهورش زخم خورده و آسيب ديده به نظر رسدبي

اَبي عالوه بر اين
اعضاي شورا و حتي اعتراف

بااليي که اَبي به سمت دژ آمده بود، به ندرت پيچ و خمي در جاد
هاي سفيدي که قصر اعتراف سنگ
گير، شوراي سرزمين ميانه را درون اعتراف

  .ندکرد مي

در تمام طول عمرش اَبي تنها يکبار پيش از اين اعتراف
در آن زمان حتي ده سال هم نداشت

مادرش، هيچ کس در روستاي کوچک اَ
بلند باشد که به شانه

هنگامي که در ميان ر
اشراف زاده

سمت دژ باال مي
پشت کمرش مي

سربازانی کھ مسئولیت حفظ امنیت داخلی پاییتخت  ٢
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 ستو زني که اينقدر مهم ا ،چنين موهاي بلند و مجلل
صاحب چنين موهايي باشد بياندازد، اما اَبي به همراه ديگر افرادي که در ابتداي پل بودند روي يک زانو تعظيم 
. کرده بود و مانند ديگران جرأت نکرده بود سرش را بلند کرده و نگاه کند، مبادا که نگاهش با آن زن تالقي کند

ست، اگر خوش شانس باشي، عقلت را از تو بگيرد و اگر 
چنين زني  حتي با وجود اينکه مادر اَبي گفته بود که اين حقيقت ندارد، و اينکه تنها لمس عمديِ

ترسيد که، امروز از ميان تمام روزها، صحاين شايعات را بسنجد ت.  

رويي دامنش با حنا رنگ شده بود و بر روي پيراهنش شالي 
بهتره که يه . "ند تماشا کرد و بعد خم شده و نزديکتر آمد

فروشن، البته به قيمت مناسب  ن که همچين استخونايي رو مي
پيرزن نگاهي به ." اونا خودشون گوشت نمک سود دارن

بهتره که چيزات رو بفروشي و . "پشت سر اَبي و به ديگران انداخت تا ببيند که آنها مشغول کار و بار خودشان باشند
جادوگرا چيزي که يه دختر روستايي . وار باشي که به اندازه کافي داشته باشي که بتوني يه استخون بخري

پيرزن نگاهي به ." لطف و درخواستاي ويژه از جادوگرا به اين آسونيا به دست نمياد
رسه که نه حتي براي اون کسايي که  ه نظر مي

او نگاهي به دستان اَبي انداخت ." اونطوري که من شنيدم گوشت نمک سود حتي يه صحبت کردن هم دستت نميده
که خودت درست  اي  يا شايدم يه کوزه. "مخفي کند

زن که در چهارچوبي سالخورده و چروکيده بود باال آمد و 
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چنين موهاي بلند و مجللي  هکه کاش توانسته بود نگاه بهتري به منظر کرد مي
صاحب چنين موهايي باشد بياندازد، اما اَبي به همراه ديگر افرادي که در ابتداي پل بودند روي يک زانو تعظيم 
کرده بود و مانند ديگران جرأت نکرده بود سرش را بلند کرده و نگاه کند، مبادا که نگاهش با آن زن تالقي کند

ست، اگر خوش شانس باشي، عقلت را از تو بگيرد و اگر توان گير مي نگاه با يک اعتراف که تالقيِ شد
حتي با وجود اينکه مادر اَبي گفته بود که اين حقيقت ندارد، و اينکه تنها لمس عمديِ. نباشي روحت را

ترسيد که، امروز از ميان تمام روزها، صح تواند چنين اثري داشته باشد، اَبي مي

رويي دامنش با حنا رنگ شده بود و بر روي پيراهنش شالي ي  هيرزن روبرويش که دامني چند اليه به تن داشت، الي
ند تماشا کرد و بعد خم شده و نزديکتر آمدکرد ميتيره و آويزان انداخته بود، سربازاني را که عبور 

ن که همچين استخونايي رو ميشنيدم که توي شهر کسايي هست. استخون بياري، عزيزم
اونا خودشون گوشت نمک سود دارن. جادوگرا احتياجي به گوشت نمک سود ندارن

پشت سر اَبي و به ديگران انداخت تا ببيند که آنها مشغول کار و بار خودشان باشند
وار باشي که به اندازه کافي داشته باشي که بتوني يه استخون بخري

لطف و درخواستاي ويژه از جادوگرا به اين آسونيا به دست نمياد. نخوا ميبراشون آورده باشه ن
ه نظر ميب. "پشت سربازاني که اکنون به آن سمت پل رسيده بودند انداخت

  ."کنن مياوامرشون رو اطاعت 

  ."م باهاشون صحبت کنم، همينخوا مي

اونطوري که من شنيدم گوشت نمک سود حتي يه صحبت کردن هم دستت نميده
مخفي کند بودکه سعي داشت شمايل صاف و گردي را که زير کرباس 

زن که در چهارچوبي سالخورده و چروکيده بود باال آمد و  اي  چشمان قهوه" اين چيزيه که آوردي، عزيزم؟
  "يه کوزه؟. "با جديتي ناگهاني به او خيره شد

  ."يه کوزه که خودم درستش کردم. آره: "

  
  

  

مياَبي آرزو 
صاحب چنين موهايي باشد بياندازد، اما اَبي به همراه ديگر افرادي که در ابتداي پل بودند روي يک زانو تعظيم  تا

کرده بود و مانند ديگران جرأت نکرده بود سرش را بلند کرده و نگاه کند، مبادا که نگاهش با آن زن تالقي کند
شد مي گفته

نباشي روحت را
تواند چنين اثري داشته باشد، اَبي مي مي

يرزن روبرويش که دامني چند اليه به تن داشت، اليپ
تيره و آويزان انداخته بود، سربازاني را که عبور 

استخون بياري، عزيزم
جادوگرا احتياجي به گوشت نمک سود ندارن. خودش

پشت سر اَبي و به ديگران انداخت تا ببيند که آنها مشغول کار و بار خودشان باشند
وار باشي که به اندازه کافي داشته باشي که بتوني يه استخون بخرياميد

براشون آورده باشه ن
پشت سربازاني که اکنون به آن سمت پل رسيده بودند انداخت

اوامرشون رو اطاعت 

ميمن فقط "

اونطوري که من شنيدم گوشت نمک سود حتي يه صحبت کردن هم دستت نميده"
که سعي داشت شمايل صاف و گردي را که زير کرباس 

اين چيزيه که آوردي، عزيزم؟. کردي
با جديتي ناگهاني به او خيره شد

: "اَبي گفت

http://www.Good-life.ir


      

ديرباوري خود را نشان داد و با يک انگشت چند تار موي کوتاه خاکستري را دوباره به زير 
اَبي بسته  روي آستين پيراهن سرخ رنگ اش دور قالبدوزيِ

  

يي متقارن درهم بافته شده ها اَبي نگاهي کوتاه به دستبندي انداخت که متشکل از دو سيم فلزي بود که به شکل دايره

دونن که قدرتي باالتر از خواست يه مادر براي محافظت 

  ."حقيقت داره دونن که اين کامالً

، به دنبال جايي امن کرد ميپيرزني که ناگهان پرحرف شده بود احساس ناراحتي 
سرش گيج برود و از نگاه  شد مي عميق در زير پل باعث
گشت  مردم در پشت سرش برميي  هکردن به دژ جادوگران نيز خسته شده بود، بنابراين در حالي که به سمت دست

بودند، وانمود کرد که توجهش به چيزي جلب 
ناني که قبل از باال آمدن به سمت دژ در بازار شهر خريده بود مشغول 

در تمام عمرش هرگز اين تعداد از مردم را . کرد
 شهر باعث. شناخت افراد را مي تک او تک ،در کاني کراسينگ

ناشي از دژي که بر فراز کوه بر شهر  احساس نگرانيِ
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ديرباوري خود را نشان داد و با يک انگشت چند تار موي کوتاه خاکستري را دوباره به زير زن با لبخندي ترديد و 
اش دور قالبدوزيِ انگشتان الغر و پيچ خورده. رداندسرپوش پشمينش برگ

او را کمي باالتر آورد تا نگاهي بيندازد شد و ساعد.  

  ."ت قيمت يه استخون مناسب رو بدست بياريشايد بتوني بابت النگو

اَبي نگاهي کوتاه به دستبندي انداخت که متشکل از دو سيم فلزي بود که به شکل دايره
  ."نداره يا ديگه جز براي من ارزش. مادرم اينو بهم داده

دونن که قدرتي باالتر از خواست يه مادر براي محافظت  ميارواح خوب . "لبخندي آرام به لبان پر تَرک زن نشست
  ."ش نيست

دونن که اين کامالً ميخودشون ارواح . "اَبي به آرامي دستش را عقب کشيد

پيرزني که ناگهان پرحرف شده بود احساس ناراحتي ي  هاَبي که زيرِ نگاه موشکافان
عميق در زير پل باعث ي نگاه کردن به دره. ا نگاهش را به آن بدوزد

کردن به دژ جادوگران نيز خسته شده بود، بنابراين در حالي که به سمت دست
بودند، وانمود کرد که توجهش به چيزي جلب که بيشترشان مردهايي بودند که مانند او در ابتداي پل منتظر مانده 

ناني که قبل از باال آمدن به سمت دژ در بازار شهر خريده بود مشغول ي  هآخرين تک خودش را با جويدن آرامِ

کرد مياحساس ساده بودن و غريبي  ها اَبي هنگام صحبت کردن با غريبه
در کاني کراسينگ. شناسد ميه بود، چه رسد به مردمي که آنها را ن

احساس نگرانيِي  هکه احساس نگراني به او دست دهد، اما نه به انداز
  .آمدن به اينجا دليلش برايي  هسايه افکنده بود و باز آنهم نه به انداز

  
  

  

زن با لبخندي ترديد و 
سرپوش پشمينش برگ

شد و ساعد

شايد بتوني بابت النگو"

اَبي نگاهي کوتاه به دستبندي انداخت که متشکل از دو سيم فلزي بود که به شکل دايره
مادرم اينو بهم داده. "بودند

لبخندي آرام به لبان پر تَرک زن نشست
ش نيست از بچه

اَبي به آرامي دستش را عقب کشيد

اَبي که زيرِ نگاه موشکافان
ا نگاهش را به آن بدوزدگشت ت

کردن به دژ جادوگران نيز خسته شده بود، بنابراين در حالي که به سمت دست
که بيشترشان مردهايي بودند که مانند او در ابتداي پل منتظر مانده 

خودش را با جويدن آرامِ. شده
  .کرد

اَبي هنگام صحبت کردن با غريبه
ه بود، چه رسد به مردمي که آنها را ننديد
که احساس نگراني به او دست دهد، اما نه به انداز شد مي

سايه افکنده بود و باز آنهم نه به انداز
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در کار نبود، حداقل چيزي نبود که  اي  خانه ،داد

هاي  اسب. ها باال آمد رسيد تمام نگاه ميمشبک به گوش 
تيره يا مشکي و بزرگتر از هر اسبي که تابحال اَبي ديده بود، با صداي رعد 

ي چرمي ها ي زنجير باف و زرهها صيقل شده، زره
باال به ي  هيي طوالني از مقام و درجها فرازشان پرچم

گرفتند، غبار و سنگريزه به  که هنگام عبور از پل سرعت مي
 با. تنشان عبور کردند ي رنگي نور از روي فلزهاي

توانست دشمن را در حالي  او به سختي مي. بودند

ن شجاعي مردا متوجه شد که نيازي به تصور کردن نداشته و دليلي ندارد که اميدش را در گروِ
داشت از  ،تنها اميد او جادوگر بود و آن اميد نيز در حالي که آنجا منتظر ايستاده بود

از ورودي ميان اَبي درست هنگامي رويش را به سمت دژ برگرداند که زني خوش چهره با ردايي ساده را ببيند که 
به پوست روشن زن در ميان موهاي مشکي و صافش که با فرقي از وسط 

بعضي از مردها مشغول . کرد ميرسيدند، هرچه بيشتر خودنمايي 
در حالي که زن به سمت مراجعين . ا با ديدن زن همگي ساکت شدند
  .، چهار سربازي که ابتداي پل ايستاده بودند راه را براي او باز کردند

                                                           
5 Sanderian Lancer's 
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داد اما اگر اين کار را انجام نمي. اش برود ست به خانهخوا مي
  .بخاطر آن به خانه برود

مشبک به گوش  هايي که از زير حصارِ سم اسب تقِ با شنيدن صداي تق
تيره يا مشکي و بزرگتر از هر اسبي که تابحال اَبي ديده بود، با صداي رعد  اي  ، همگي به رنگ قهوهدرشت هيکل

صيقل شده، زرهي  هي نيم تنها مرداني ملبس به جوشن. آسايي به سمت آنها آمدند
فرازشان پرچميي در دست داشتند که بر ها و در حالي که بيشترشان نيزه يا ميله

که هنگام عبور از پل سرعت مي همانطور. هايشان را به پيش تاختند خورد، اسب
ي رنگي نور از روي فلزهايها و انعکاس ها هوا بلند کردند و چون يورشي وحشيانه از جرقه

بودند ٥ساندريا توجه به مشخصاتي که اَبي شنيده بود، اينها نيزه داران
  .تصور کند که جرأت رودررو شدن با چنين مرداني را داشته باشد

متوجه شد که نيازي به تصور کردن نداشته و دليلي ندارد که اميدش را در گروِ. دلش بهم پيچيد
تنها اميد او جادوگر بود و آن اميد نيز در حالي که آنجا منتظر ايستاده بود. دارها قرار دهد مانند اين نيزه
  .راه ديگري جز منتظر ايستادن باقي نبود. دست ميرفت

اَبي درست هنگامي رويش را به سمت دژ برگرداند که زني خوش چهره با ردايي ساده را ببيند که 
پوست روشن زن در ميان موهاي مشکي و صافش که با فرقي از وسط . ديوار عظيم سنگي قدم به بيرون گذاشت

رسيدند، هرچه بيشتر خودنمايي  يش ميها شده و به راحتي به شانه تقسيم
ا با ديدن زن همگي ساکت شدندسربازان ساندريا بودند، امي  هزمزمه درباره جلو

، چهار سربازي که ابتداي پل ايستاده بودند راه را براي او باز کردندشد مي

  "ساحره: "کنان به اَبي گفت پيرزن زمزمه

  
  

  

مياو فقط 
بخاطر آن به خانه برود

با شنيدن صداي تق
درشت هيکل

آسايي به سمت آنها آمدند
و در حالي که بيشترشان نيزه يا ميله

خورد، اسب چشم مي
هوا بلند کردند و چون يورشي وحشيانه از جرقه

توجه به مشخصاتي که اَبي شنيده بود، اينها نيزه داران
تصور کند که جرأت رودررو شدن با چنين مرداني را داشته باشد

دلش بهم پيچيد
مانند اين نيزه
دست ميرفت

اَبي درست هنگامي رويش را به سمت دژ برگرداند که زني خوش چهره با ردايي ساده را ببيند که 
ديوار عظيم سنگي قدم به بيرون گذاشت

تقسيم دو دسته
زمزمه درباره جلو

مي نزديک

پيرزن زمزمه
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آن ي  هکه در قسمت يق کتانيي  هرداي ساد. پيرزن نداشت تا بداند که اين يک ساحره است
برخي از . اين حرفه دوخته و تزئين شده بودند، براي اَبي آشنا بود

  .ديد بودند هايي که اکنون مي يي شبيه به همان

ما رو ببخشيد که تمام روز شما رو اين  لطفاً. "
ديم،  انجام مي احترامي به شما نيست و همينطور چيزي نيست که معموالً

ريم که به کسي اميدوا. اجتناب هستن يي غيرقابل

کسي در ميان اين جمعيت وجود داشته باشد که به 

  ."شه به لطف ارواح خوب به زودي تموم مي

  ."را شکست بخوره و نابود بشه

فرد ديگري ند انداخت و منتظر بود تا ببيند آيا 

شما مالقات ي  هذارن تا با هم شورا تموم شده و چند تا از جادوگرا وقت مي

ود را در ابتداي افتاد، سه مرد از ميان مراجعين جلو آمده و خ
  .پيرزن آستين مخملي يکي از آنها را کشيد
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پيرزن نداشت تا بداند که اين يک ساحره استي  هاَبي نيازي به مشاور
اين حرفه دوخته و تزئين شده بودند، براي اَبي آشنا بود هاي باستانيِ ي زرد و سرخي به شکل نشان

يي شبيه به همانها او از بودن در آغوش مادرش و لمس کردن دانه اولين خاطرات

. "به مردم پايين آورده و بعد لبخندي زدساحره سرش را به نشان تعظيم 
احترامي به شما نيست و همينطور چيزي نيست که معموالً ر بياين اتفاق بخاط. بيرون منتظر نگه داشتيم

يي غيرقابلها سفانه چنين احتياطأوجود جنگي که در خاللش هستيم مت
  ."احترامي نشده باشه بابت اين تأخير بي

کسي در ميان اين جمعيت وجود داشته باشد که به  شک داشتاَبي . اند کنان گفتند که ناراحت نشده جمعيت زمزمه
  .اندازه کافي شجاع باشد تا نظر ديگري را ابراز کند

  "ميره؟ جنگ چطور پيش: "مردي از پشت سر پرسيد

به لطف ارواح خوب به زودي تموم مي. "نگاه ثابت زن به سمت او چرخيد

را شکست بخوره و نابود بشهها اميدوارم که ارواح اراده کنن تا دي: "مرد، دعاکنان گفت

ند انداخت و منتظر بود تا ببيند آيا کرد مييي که او را نظاره ها ساحره بدون هيچ پاسخي نگاهي به چهره
  .کسي صحبتي نکرد. کند ميصحبت و يا سؤالي 

شورا تموم شده و چند تا از جادوگرا وقت ميي  هجلس. خوب، پس لطفا دنبال من بيايد
  ."داشته باشن

افتاد، سه مرد از ميان مراجعين جلو آمده و خ ميهنگامي که ساحره به سمت دژ برگشته و به راه 
پيرزن آستين مخملي يکي از آنها را کشيد. صف، درست جلوي پيرزن قرار دادند

  
  

  

اَبي نيازي به مشاور
ي زرد و سرخي به شکل نشانها دانه

اولين خاطرات

ساحره سرش را به نشان تعظيم 
بيرون منتظر نگه داشتيم

وجود جنگي که در خاللش هستيم مت اما با
بابت اين تأخير بي

جمعيت زمزمه
اندازه کافي شجاع باشد تا نظر ديگري را ابراز کند

مردي از پشت سر پرسيد

نگاه ثابت زن به سمت او چرخيد

مرد، دعاکنان گفت

ساحره بدون هيچ پاسخي نگاهي به چهره
صحبت و يا سؤالي 

خوب، پس لطفا دنبال من بيايد"
داشته باشن

هنگامي که ساحره به سمت دژ برگشته و به راه 
صف، درست جلوي پيرزن قرار دادند
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از ميان آن سه ." بودم گيري؟ من تمام روز اينجا
شکاف جلويش سوزن  ت داخليِتيره داشت که در قسم
رسيد که يک اشراف زاده به همراه  هايش به چشم ميخورد، به نظر مي

از نظر تو که اشکالي نداره، . "مرد با نگاهي خشمگين به پيرزن چشم دوخت

اش  چشمان گود افتاده. ه اَبي انداختر خورده بود، نگاهي ب
نداشت، حداقل نه او نيز هيچ اعتراضي . اَبي آب دهانش را قورت داد و ساکت ماند

دانست، آن نجيب زاده به اندازه کافي مهم بود که کاري 
  .توانست چنين ريسکي را بپذيرد اکنون که اينقدر نزديک شده بود نمي

بدون نگاه کردن، انگشتانش دور بازوي دستي که کيسه را 
از زماني که مادرش مرده بود، دستبند اين کار را نکرده 

جمعيت به راه . گير نکرددر حضور اينهمه جادويي که در چنين مکاني قرار داشت، اين امر چندان او را غافل

  ."به بد جنسي يه شب زمستوني و درست به همون سردي

اونايي که با موهبت جادو به ي  ههم. اونا رو ميگم
ت داشته باشي، و گرنه جادوگرا ممکنه فقط براي اينکه تفريح کرده 
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گيري؟ من تمام روز اينجا فکر کردي کي هستي که جلوي من جا مي: "با تندي به مرد گفت
تيره داشت که در قسم ترينشان که ردايي ضخيم و به رنگ ارغوانيِ

هايش به چشم ميخورد، به نظر مي ي قرمزي از پايين تا باال و محل آستين
مرد با نگاهي خشمگين به پيرزن چشم دوخت. دو مباشر و يا شايد دو محافظش باشد

  .لحن سؤالي نداشت جمله اصالً به نظر اَبي اين

  .پيرزن دستش را عقب کشيده و ساکت شد

ر خورده بود، نگاهي بيش فها اش بر روي شانه مرد که انتهاي موهاي خاکستري
اَبي آب دهانش را قورت داد و ساکت ماند. با برق مبارزه طلبي درخشيد

دانست، آن نجيب زاده به اندازه کافي مهم بود که کاري  تا جايي که او مي. اعتراضي که حاضر باشد به زبان بياورد
اکنون که اينقدر نزديک شده بود نمي. کند تا به او اجازه حضور در دژ را ندهند

بدون نگاه کردن، انگشتانش دور بازوي دستي که کيسه را . اَبي را پرت کردحسي گزگزي از ناحيه دستبند، حواس 
از زماني که مادرش مرده بود، دستبند اين کار را نکرده . رسيد سيمي گرم به نظر مي دستبند. نگاه داشته بود لغزيدند

در حضور اينهمه جادويي که در چنين مکاني قرار داشت، اين امر چندان او را غافل
  .افتاد تا بدنبال ساحره حرکت کند

به بد جنسي يه شب زمستوني و درست به همون سردي. اينا خيلي بدجنسن: "اش زمزمه کرد پيرزن از روي شانه

  "اون مردا رو ميگي؟: "کنان گفت اَبي در پاسخ زمزمه

اونا رو ميگم. ورجادوگرا هم همينط. ها ساحره". پيرزن سرش را خم کرد
ت داشته باشي، و گرنه جادوگرا ممکنه فقط براي اينکه تفريح کرده  بهتره که چيز مهمي توي اون کيسه .

  ."باشن تو رو تبديل به خاکستر کنن

  
  

  

با تندي به مرد گفت
ترينشان که ردايي ضخيم و به رنگ ارغوانيِ نفر، مسن
ي قرمزي از پايين تا باال و محل آستينها دوزي

دو مباشر و يا شايد دو محافظش باشد
  "مگه نه؟

به نظر اَبي اين

پيرزن دستش را عقب کشيده و ساکت شد

مرد که انتهاي موهاي خاکستري
با برق مبارزه طلبي درخشيد

اعتراضي که حاضر باشد به زبان بياورد
کند تا به او اجازه حضور در دژ را ندهند

حسي گزگزي از ناحيه دستبند، حواس 
نگاه داشته بود لغزيدند

در حضور اينهمه جادويي که در چنين مکاني قرار داشت، اين امر چندان او را غافل. بود
افتاد تا بدنبال ساحره حرکت کند

پيرزن از روي شانه

اَبي در پاسخ زمزمه

پيرزن سرش را خم کرد." نه"
.دنيا اومدن

باشن تو رو تبديل به خاکستر کنن
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اين بود که قبل از  ،ر خود کرده بودبدترين کاري که مادرش در تمام عم

جادوگران اشتباه گفته باشد، و اينکه آنها ي  هاَبي بغضش را فرو برد و به درگاه ارواح عزيز دعا کرد که پيرزن دربار
براي . دعا کرد که اين جادوگر کمکش کند

دعا . يک مشتش را به شکمش چسباند. اَبي سعي کرد تا سيمايش را آرام نگه دارد، اگرچه که درونش آشوب بود
  .حتي در اين کار نيز دعا کرد تا استقامت داشته باشد

دژ ي  همراجعين از زير حصار آهني مشبک عظيم گذشتند و وارد منطق
خارج از آنجا يک روز سرد . درون ديوارهاي گران سنگ دژ، اَبي با غافلگيري متوجه شد که هوا گرم است

عميق و پس از آن ورودي زير حصار فلزي به نظر تنها راه ورودي 
يي در ارتفاع ها ديوارهاي سربه فلک کشيده از سنگ تيره با پنجره

درب در اطراف حياط وجود داشتند و در روبرو 

جادوگران ي  هاو مطمئن نبود که پيرزن دربار. 
شناخت که جادوگري را ديده  ميهم ن اَبي هرگز پيش از اين جادوگري نديده بود و حتي کسي را

مگر اينکه هشدار دهد جايي که پاي  کرد مي
  .بيني اعتماد کني تواني به چيزي که با چشمان خودت مي

هاي بيشمار صاف و صيقلي شده بودند باال برد، از 
ي صورتي قرار داشت عبور داد و ها ميان درگاهي که درون يک فرورفتگي و زير سردري از گرانيت تيره با نقطه
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بدترين کاري که مادرش در تمام عم. اَبي کيسه را محکم ميان بازوانش کشيد
  .اش بميرد

اَبي بغضش را فرو برد و به درگاه ارواح عزيز دعا کرد که پيرزن دربار
دعا کرد که اين جادوگر کمکش کند از صميم قلب. وع دوست و فهميده باشندن ها ساحرهي  هنيز به انداز

  .بخشش نيز دعا کرد؛ اينکه ارواح خوب موقعيت او را درک کنند

اَبي سعي کرد تا سيمايش را آرام نگه دارد، اگرچه که درونش آشوب بود
حتي در اين کار نيز دعا کرد تا استقامت داشته باشد. کرد تا قدرت و استقامت داشته باشد

مراجعين از زير حصار آهني مشبک عظيم گذشتند و وارد منطق ، پيرزن، اَبي و بعد از آن باقيِساحره، سه مرد
درون ديوارهاي گران سنگ دژ، اَبي با غافلگيري متوجه شد که هوا گرم است

  .هوا تازه، بهاري و گرم بود ،پاييزي بود، اما داخل

عميق و پس از آن ورودي زير حصار فلزي به نظر تنها راه ورودي ي  هبر روي در آمد، پلِ ميوه باال که از ک
ديوارهاي سربه فلک کشيده از سنگ تيره با پنجره. رسيد، مگر اينکه يک پرنده باشي ميبه داخل دژ 

درب در اطراف حياط وجود داشتند و در روبرو تعدادي . گرفته بودند حياط دروني را در بري  هباال اطراف محوط
  .رفت مسيري تونل مانند به قسمت داخلي دژ مي

. اَبي تا مغز استخوانش يخ زده بود ،بر خالف گرما، بخاطر اين مکان
اَبي هرگز پيش از اين جادوگري نديده بود و حتي کسي را. اشتباه کرده باشد

ميآنها صحبتي ني  هباشد، به استثناي مادرش، و مادرش هرگز دربار
تواني به چيزي که با چشمان خودت مي جادوگرها وسط باشد، حتي نمي

هاي بيشمار صاف و صيقلي شده بودند باال برد، از  مدها بر اثر ق گرانيتي که در طي سالي  هساحره آنها را از چهار پل
ميان درگاهي که درون يک فرورفتگي و زير سردري از گرانيت تيره با نقطه

  
  

  

اَبي کيسه را محکم ميان بازوانش کشيد
اش بميرد ديدن نوه

اَبي بغضش را فرو برد و به درگاه ارواح عزيز دعا کرد که پيرزن دربار
نيز به انداز

بخشش نيز دعا کرد؛ اينکه ارواح خوب موقعيت او را درک کنند

اَبي سعي کرد تا سيمايش را آرام نگه دارد، اگرچه که درونش آشوب بود
کرد تا قدرت و استقامت داشته باشد

ساحره، سه مرد
درون ديوارهاي گران سنگ دژ، اَبي با غافلگيري متوجه شد که هوا گرم است. شدند

پاييزي بود، اما داخل

که از ک اي  جاده
به داخل دژ 

باال اطراف محوط
مسيري تونل مانند به قسمت داخلي دژ مي

بر خالف گرما، بخاطر اين مکان
اشتباه کرده باشد

باشد، به استثناي مادرش، و مادرش هرگز دربار
جادوگرها وسط باشد، حتي نمي

ساحره آنها را از چهار پل
ميان درگاهي که درون يک فرورفتگي و زير سردري از گرانيت تيره با نقطه
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. ساحره درون تاريکي يک بازويش را بلند کرده و آن را به يک سمت حرکت داد

پشت سر در حالي که از  اين جادويي ساده بود، نه يک نمايش تحيسن برانگيز از موهبت جادو، اما تعدادي از مردمِ
به ذهن اَبي اينگونه رسيد که اگر اين يک . پچ کردن شدند

  .ترساند، آنوقت اين افراد را چه به اينکه بروند و با جادوگران مالقات کنند

توانست  باشکوهي ادامه دادند که اَبي پيش از اين نمي
هايي  داشتند که بالکن يي را نگه ميها ي مرمرين سرخ رنگ در همه طرف قوس

گشت تا از ميان  آب به پايين برمي. پاشيد ميدر مرکز سالن، يک فواره آب را تا ارتفاعي باال 
ي ها ، دستهها افسران نظامي، ساحره. ي دالبر شکل بزرگ و درون هم، چون آبشاري به پايين جاري شود

يي کوچک دور هم ها سفيد نشسته و يا در دسته
  .جمع شده بودند و همگي مشغول مذاکراتي ظاهراً گرم و پرشور بودند که بخاطر صداي آب پوشيده شده بود

ي تراشيده شده از ها يفي از صندليدر اتاقي مجاور و بسيار کوچکتر از سالن، ساحره به آنها اشاره کرد تا بر روي رد
اَبي کامالً خسته شه بود و خوشحال بود که باالخره 

آن سه باهم . کرد ميديوارآويز را بر روي ديوار بلند روبرو روشن 
اَبي هيچوقت . دادند باشکوه در ميان يک شهر را نشان مي

يي که در افکارش وجود داشتند، حتي از ديدن چنين پرده نقاشي 

. که يک مربع درون آن بود قرار داشت اي  رنگ و مرمرين، با خطوطي از جنس برنج، دايره
بزرگ  اي  ديگر قرار داشت که دقيقا به اندازه اي 
از . هشت پر را درون خود جاي داده بودي  هيک ستار
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ساحره درون تاريکي يک بازويش را بلند کرده و آن را به يک سمت حرکت داد. دروني دژ کرد ي وارد محوطه
  .هاي روي ديوار ناگهان مشتعل شدند

اين جادويي ساده بود، نه يک نمايش تحيسن برانگيز از موهبت جادو، اما تعدادي از مردمِ
پچ کردن شدند ند با نگراني مشغول پچکرد ميميان راهروي عريض عبور 

ترساند، آنوقت اين افراد را چه به اينکه بروند و با جادوگران مالقات کنند ميآنها را  ذره جادو کردن

باشکوهي ادامه دادند که اَبي پيش از اين نمي افزاي سالن انتظارِ يرشان را از روي کفپوش تيره و غم
ي مرمرين سرخ رنگ در همه طرف قوسها ستون. حتي تصورش را نيز بکند
در مرکز سالن، يک فواره آب را تا ارتفاعي باال . بر فرازشان قرار داشت

ي دالبر شکل بزرگ و درون هم، چون آبشاري به پايين جاري شود
سفيد نشسته و يا در دسته ي مرمرِها ر افراد، در اطراف سالن بر روي صندليگوناگوني از ديگ

جمع شده بودند و همگي مشغول مذاکراتي ظاهراً گرم و پرشور بودند که بخاطر صداي آب پوشيده شده بود

در اتاقي مجاور و بسيار کوچکتر از سالن، ساحره به آنها اشاره کرد تا بر روي رد
اَبي کامالً خسته شه بود و خوشحال بود که باالخره . چوب بلوط که کنار يک ديوار قرار داده شده بود بنشينند

ديوارآويز را بر روي ديوار بلند روبرو روشن ي  ه، سه پردها ي باالي صندليها نور از پنجره
باشکوه در ميان يک شهر را نشان ميي  هاز يک رژ اي  ام ديوار را پوشانده و صحنه

يي که در افکارش وجود داشتند، حتي از ديدن چنين پرده نقاشي ها چيزي مانند اين نديده بود، اما با حجم زياد دلهره
  .توانست ببرد باشکوهي نيز لذت کمي مي

رنگ و مرمرين، با خطوطي از جنس برنج، دايره در مرکز کفپوش کرمي
اي  داخل مربع دايره. ندکرد ميدايره را لمس ي  هي مربع ديوار

يک ستار ،داخليي  هداير. يش خطوط مربع را لمس کنندها بود تا حاشيه

  
  

  

وارد محوطه
هاي روي ديوار ناگهان مشتعل شدند راغچ

اين جادويي ساده بود، نه يک نمايش تحيسن برانگيز از موهبت جادو، اما تعدادي از مردمِ
ميان راهروي عريض عبور 

ذره جادو کردن

يرشان را از روي کفپوش تيره و غمآنها مس
حتي تصورش را نيز بکند
بر فرازشان قرار داشت

ي دالبر شکل بزرگ و درون هم، چون آبشاري به پايين جاري شودها کاسه
گوناگوني از ديگ

جمع شده بودند و همگي مشغول مذاکراتي ظاهراً گرم و پرشور بودند که بخاطر صداي آب پوشيده شده بود

در اتاقي مجاور و بسيار کوچکتر از سالن، ساحره به آنها اشاره کرد تا بر روي رد
چوب بلوط که کنار يک ديوار قرار داده شده بود بنشينند

  .نشيند مي

نور از پنجره
ام ديوار را پوشانده و صحنهتقريبا تم

چيزي مانند اين نديده بود، اما با حجم زياد دلهره
باشکوهي نيز لذت کمي مي

در مرکز کفپوش کرمي
ي مربع ديوارها زاويه

بود تا حاشيه
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ي ها ند و يک خط در ميان زاويهکرد مينوک پرهاي ستاره خطوطي متساعد شده بودند که از مرز هر دو دايره عبور 

 ،بيرونيي  هداير. شد مي نام داشت، معموال به دست افرادي که داراي موهبت بودند کشيده
همان دنياي زيرين و (مرزي بود که دنياي ارواح 
در مرکز تمام اينها . که خود نشانگر حد دنياي زندگي بود

و با عبور از  کرد ميگرفت، از زندگي عبور  از خالق سر منشأ مي
  .رسيد

بتوان از بدو تولد، در طول حيات و پس از آن در دنياي زيرين 

دادند، در دنياي زيرين از  که فقط ارواح کساني که در طول زندگيشان کارهاي پليد بزرگي انجام مي
مردگان در دنياي زيرين محکوم دانست که به ابديتي از تاريکي در کنار محافظ 

تک شما  يه جادوگر با تک. و به نوبت ببرهيه دستيار مياد تا هر کدوم از شما ر
." کنيدي خودتون رو کوتاه و مختصر ها دادخواست

ما نسبت به کساني که خدمتگزارشونيم هست ي 
ي شخصي به منافع ها خواسته درک کنيد که معموالً

از . افراد زيادي از کمک محروم ميشن ،نفر هاي کمک به ي
در . دليل بر انکار نياز شما به کمک نيست، بلکه پذيرش يک نياز باالتر هست

                                                           
آن را به عنوان اسم نویسنده  ،ولی در این مجموعه داستان. افسونگري نیز آمده

  )مترجم. (بنابراین مناسبتر دیدم که از همان لفط استفاده کنم و معادل فارسی نیاورم
7  Keeper of the underworld 
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نوک پرهاي ستاره خطوطي متساعد شده بودند که از مرز هر دو دايره عبور 
  .ندکرد ميمربع را به دو بخش تقسيم 

نام داشت، معموال به دست افرادي که داراي موهبت بودند کشيده ٦"گريس"اين طرح که 
مرزي بود که دنياي ارواح  ي مربع نشانه. ارواح در ماوراء بود ابتداي دنياي اليتناهيِ

که خود نشانگر حد دنياي زندگي بود اي  ، دايرهکرد ميداخلي جدا ي  هرا از داير) دنياي مردگان
  .بود يا همان خالق ،نورف ت که معرستاره قرار داش

از خالق سر منشأ مي: موهبت بودي  هپيوستي  هنمايشي از سلسل
دنياي مردگاني  هروح در محدود مرز به مرگ و ابديت رسيد مي ٧محافظ

بتوان از بدو تولد، در طول حيات و پس از آن در دنياي زيرين اميد به اينکه . اما اين نشان، معرف يک اميد نيز بود
  .در نور خالق باقي ماند

که فقط ارواح کساني که در طول زندگيشان کارهاي پليد بزرگي انجام مي شد
دانست که به ابديتي از تاريکي در کنار محافظ  اَبي مي. ندشد مي نور خالق محروم
  .نداشت اي  او چاره

يه دستيار مياد تا هر کدوم از شما ر. "ساحره دستانش را روي هم گذاشت
دادخواست لطفاً. ي جنگ به شدت برافروخته هستها شعله. کنه مالقات مي

ي  هصادقاني  هاين از روي وظيف. "ساحره نگاهي به صف مردم انداخت
درک کنيد که معموالًتا سعي کنيد  ، ولي لطفاًکنن ميکه جادوگرا با مراجعين مالقات 

اي کمک به يوقت گذاشتن بر ي بواسطه. کنن ميعمومي آسيب وارد 
دليل بر انکار نياز شما به کمک نيست، بلکه پذيرش يک نياز باالتر هست ،يه درخواست اين رو عدم پذيرشِ

افسونگري نیز آمده این کلمه در لغت به معناي زیبایی، فیض و برکت، بخشش و حتی بعضاً
بنابراین مناسبتر دیدم که از همان لفط استفاده کنم و معادل فارسی نیاورم. و پرکاربرد آوردهخاص براي یک نشان جادویی خاص 

  
  

  

نوک پرهاي ستاره خطوطي متساعد شده بودند که از مرز هر دو دايره عبور 
مربع را به دو بخش تقسيم 

اين طرح که 
ابتداي دنياي اليتناهيِ از نشان

دنياي مردگان
ستاره قرار داش

نمايشي از سلسل ،اين طرح
مرز به مرگ و ابديت

اما اين نشان، معرف يک اميد نيز بود
در نور خالق باقي ماند

شد مي گفته
نور خالق محروم

او چاره. شود مي

ساحره دستانش را روي هم گذاشت
مالقات مي

ساحره نگاهي به صف مردم انداخت
که جادوگرا با مراجعين مالقات 

عمومي آسيب وارد 
اين رو عدم پذيرشِ

٦ Grace :ًاین کلمه در لغت به معناي زیبایی، فیض و برکت، بخشش و حتی بعضا
خاص براي یک نشان جادویی خاص 
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در زماني مثل . کنن ميمراجعين رو برآورده ي 
ي ها درک کنيد که اين امر ارتباطي به هوس 

اَبي مطمئناً اين کار را . اش را رها کند تهساحره صف مراجعين را نظاره کرد ولي کسي را نديد که حاضر باشد خواس

ما هر کدوم از شما . تونن با مراجعين مالقات داشته باشن

  ."جادوگر زوراندر

".  

ي قرمز ها به وسط گريس قدم گذاشت و دانه. 

. کنم خواهش مي. خورم که بايد جادوگر اول رو ببينم
ساحره يقه بند دانه دوزي شده را ." ي زيادي در خطره

  ."به جادوگر اول دربارت خبر ميدم
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ي  هي شخصي و کوته فکرانها ا به ندرت خواستهزمان صلح، جادوگر
 لطفاً. زمان يک جنگ بزرگ، چنين امري تقريباً بي سابقه ست

  ."شخصي ما نداره، بلکه بخاطر ضرورت و اجبار هست

ساحره صف مراجعين را نظاره کرد ولي کسي را نديد که حاضر باشد خواس

تونن با مراجعين مالقات داشته باشن خيلي خوب پس، در حال حاضر دو جادوگر داريم که مي
  ."بريم رو پيش يکي از اونا مي

  .اَبي از جايش بلند شد. ساحره رويش را گرداند تا برود

  "بانو، لطفا اجازه هست چيزي بگم؟

  ."بگو. "ساحره نگاهي مضطرب کننده به اَبي انداخت

جادوگر زوراندر. من بايد خود جادوگرِ اول رو ببينم. "اَبي قدمي جلو رفت

."ايه جادوگر اول مرد خيلي پرمشغله. "يک ابروي ساحره به باال خم شد

. رداي مادرش را بيرون کشيد ٨بند بي دستش را داخل کيسه برده و يقه
  . را بوسيد نآو زرد روي 

خورم که بايد جادوگر اول رو ببينم ميبه گريس و روح مادرم قسم . دختر هلسا ،من اَبيگيل هستم
ي زيادي در خطرهها زندگي. اين يه سفر معمولي و ساده نبوده که من انجام دادم

  .گشت تماشا کرد که به کيسه بازمي

به جادوگر اول دربارت خبر ميدم. "نگاهش باال آمد تا با نگاه اَبي تالقي کند." اَبيگيل دختر هلسا

  .شود نواری پارچھ ای کھ بھ دور یقھ بستھ می

  
  

  

زمان صلح، جادوگر
زمان يک جنگ بزرگ، چنين امري تقريباً بي سابقه ستاالن، 

شخصي ما نداره، بلکه بخاطر ضرورت و اجبار هست

ساحره صف مراجعين را نظاره کرد ولي کسي را نديد که حاضر باشد خواس
  .کرد مين

خيلي خوب پس، در حال حاضر دو جادوگر داريم که مي"
رو پيش يکي از اونا مي

ساحره رويش را گرداند تا برود

بانو، لطفا اجازه هست چيزي بگم؟"

ساحره نگاهي مضطرب کننده به اَبي انداخت

اَبي قدمي جلو رفت

يک ابروي ساحره به باال خم شد

بي دستش را داخل کيسه برده و يقهاَ
و زرد روي 

من اَبيگيل هستم"
اين يه سفر معمولي و ساده نبوده که من انجام دادم

تماشا کرد که به کيسه بازمي

اَبيگيل دختر هلسا"

نواری پارچھ ای کھ بھ دور یقھ بستھ می ٨
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شم که بتونم با جادوگر اول  منم خيلي خوشحال مي

رسيد رئيس گروه باشد، چنان نگاهي خالي از ترس و احترام به 
در حالي که نگاهي در طول صف افرادي که نشسته بودند 

ش به جلو و ا رند بايستند، موهاي بلند خاکستري
ديگري جرأت نکرد تا بايستد، نگاهش را دوباره معطوف ساحره 

. هايي که روي صندلي نشسته بودند انداخت ساحره کساني را که ايستاده بودند نظاره کرد و بعد نگاهي به صف آن
ما همونقدر ازش ترس داريم که دشمن ازش  

  "نيست که بخواد سرنوشت خودش رو محک بزنه؟

آنها  همگيِ. ساحر نگاه بيندازندي  ههيچ يک از کساني که روي صندلي نشسته بودند جرأت نداشتند تا در نگاه خير
ي که نشسته بودند نساحره به کسا. فهماندند که چنين قصدي ندارند
باري ديگر نگاهي به معدود کساني ." به زودي يه نفر مياد تا شما رو پيش يه جادوگر ببره

  "ن مطمئنيد؟

نجيب زاده با نگاهي غضبناک به ساحره . پيرزن نيز همين کار را کرد

آنها از . راضي بود که در انتهاي گروه جاي بگيرد
ن راهروهاي باريک و تاالرهاي عريضي که بعضي تيره و خشک و بعضي داراي شکوهي خيره کننده بودند به 
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منم خيلي خوشحال مي. "اَبي رويش را برگرداند تا پيرزن را ببيند که ايستاده است
  ."صحبت کنم

رسيد رئيس گروه باشد، چنان نگاهي خالي از ترس و احترام به  نظر ميتر، کسي که به  مرد مسن. سه مرد ايستادند
در حالي که نگاهي در طول صف افرادي که نشسته بودند . در حد نگاهي تحقيرآميز بود ساحره انداخت که تقريباً
رند بايستند، موهاي بلند خاکستريتا اگر جرأت دا کرد مياز آنها مبارزه طلبي  انداخت و ظاهراً

ديگري جرأت نکرد تا بايستد، نگاهش را دوباره معطوف ساحره  هنگامي که کسِ. روي رداي مخملينش ريخت

  ."کنم من با جادوگر اول مالقات مي

ساحره کساني را که ايستاده بودند نظاره کرد و بعد نگاهي به صف آن
 زيادي از خود تعداد. مرگ باد: ه لقب بدست آوردهجادوگر اول ي

نيست که بخواد سرنوشت خودش رو محک بزنه؟ اي  کس ديگه

هيچ يک از کساني که روي صندلي نشسته بودند جرأت نداشتند تا در نگاه خير
فهماندند که چنين قصدي ندارندبه اطراف ن نفرشان با تکان دادن سر 

به زودي يه نفر مياد تا شما رو پيش يه جادوگر ببره. منتظر باشيد لطفاً
ن مطمئنيد؟آيا همتون کاملِ کامل از قصدتو. "که ايستاده بودند انداخت

پيرزن نيز همين کار را کرد. اَبي با تکان سرش فهماند که مطمئن است
  

  ."با من بيايد. خيلي خوب پس

راضي بود که در انتهاي گروه جاي بگيرد پيرزن ظاهراً. نجيب زاده و دو همراهش جلوي اَبي قدم گذاشتند
ن راهروهاي باريک و تاالرهاي عريضي که بعضي تيره و خشک و بعضي داراي شکوهي خيره کننده بودند به 

  
  

  

اَبي رويش را برگرداند تا پيرزن را ببيند که ايستاده است." بانو"
صحبت کنم

سه مرد ايستادند
ساحره انداخت که تقريباً

انداخت و ظاهراً مي
روي رداي مخملينش ريخت

  .کرد

من با جادوگر اول مالقات مي"

ساحره کساني را که ايستاده بودند نظاره کرد و بعد نگاهي به صف آن
جادوگر اول ي"

کس ديگه. ترسه مي

هيچ يک از کساني که روي صندلي نشسته بودند جرأت نداشتند تا در نگاه خير
ن نفرشان با تکان دادن سر تا آخري
لطفاً: "گفت

که ايستاده بودند انداخت

اَبي با تکان سرش فهماند که مطمئن است
  .خيره شد

خيلي خوب پس"

نجيب زاده و دو همراهش جلوي اَبي قدم گذاشتند
ن راهروهاي باريک و تاالرهاي عريضي که بعضي تيره و خشک و بعضي داراي شکوهي خيره کننده بودند به ميا
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 ير روبرا تنه يا زره زنجيربافشان  نيم زره. ور داشتند
آنها با شمشير ي  ههم. مشکي حاشيه دوزي شده بود

ند کرد مييي حمل ها نيزه ،مسلح بودند، همگي خنجر داشتند و تعداد زيادي از آنها عالوه بر اين

ي مسير در خود پيچ خوردند تا ورودي پهني را به 
يي با انعکاس ها ي مرتفع، چراغها تعدادي از قفسه

بلوري با دو ي  هبر روي ميزي سه پايه، يک چراغ دو فتيل
فرشي ضخيم با . افزودند ميي موجود در اتاق 

هر دو مرد به يک اندازه . يکسان ايستاده بودند
قادر باشند جلوي هر دردسري که بخواهد از پلکان باال بيايد را 

اَبي . ندي زياد اشاره کرد که در چهار دسته قرار داشت
کيسه را روي پاهايش . ديگر نشستي  هنشستند و بعد خودش در دست

  ."من به جادوگر اول خبر ميدم که مراجعيني داره که مايلن اونو ببينن

، اَبي شد مي در حالي که ساحره وارد اتاق وسيع پشت در
درهاي . ي سقفي به خوبي روشن شدهها توانست ببيند که آن اتاق با پنجره

قادر بود قبل از اينکه در بسته شود، افرادي را  
  .رفتند
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ور داشتندضهمه جا سربازان گارد ميهن ح. دندعمق بيشتر دژ هدايت ش
مشکي حاشيه دوزي شده بودي آن نواري ها ي سرخ رنگي پوشيده شده بودند که لبه

مسلح بودند، همگي خنجر داشتند و تعداد زيادي از آنها عالوه بر اين يا تبر جنگي کامالً
  .دار و خاردار نصب شده بود که بر نوکش فوالد پره

ي مسير در خود پيچ خوردند تا ورودي پهني را به ي سنگي در انتهاها در باالي پلکاني عريض از مرمر سفيد، نرده
تعدادي از قفسه. چوب بلوط ايجاد کنند رنگ اي  ي قهوهها سمت اتاقي با قفسه

بر روي ميزي سه پايه، يک چراغ دو فتيل. صيقل کاري شده بر روي خود داشتند ايِ ي نقره
ي موجود در اتاق ها يش به نور دلپذير انعکاس دهندهها ش قرار داشت که شعله

  .تمام کف چوبي را پوشانده بود آبي رنگ تقريباً نقوش مزينِ

يکسان ايستاده بودند يي دقيقاًها يک درب دو لنگه، دو گارد ميهن با يونيفرم در دو طرف
قادر باشند جلوي هر دردسري که بخواهد از پلکان باال بيايد را  رسيد که کامالً به نظر مي آن دو. درشت هيکل بودند

ي زياد اشاره کرد که در چهار دسته قرار داشتها ساحره با سرش به دوازده مبل چرمي با تزئينات و منگوله
نشستند و بعد خودش در دست ها منتظر ماند تا ديگران روي دو دسته از مبل

  .گذاشته و دستانش را روي محتويات آن گذاشت

من به جادوگر اول خبر ميدم که مراجعيني داره که مايلن اونو ببينن. "تر کرد ساحره قامتش را راست

در حالي که ساحره وارد اتاق وسيع پشت در. درب را برايش باز کردي  هيکي از دو لنگيک نگهبان 
توانست ببيند که آن اتاق با پنجره مي. توانست نگاهي کوتاه به داخل بيندازد

 همچنين اَبي. هاي خاکستري ديوار تعبيه شده بود ديگري نيز در سنگ
رفتند ميدر داخل، اعم از زن و مرد، ببيند که هر يک به اينطرف و آنطرف 

  
  

  

عمق بيشتر دژ هدايت ش
ي سرخ رنگي پوشيده شده بودند که لبهها جليقه

يا تبر جنگي کامالً
که بر نوکش فوالد پره

در باالي پلکاني عريض از مرمر سفيد، نرده
سمت اتاقي با قفسه

ي نقرهها دهنده
ش قرار داشت که شعلهدودک

نقوش مزينِ

در دو طرف
درشت هيکل بودند

  .بگيرند

ساحره با سرش به دوازده مبل چرمي با تزئينات و منگوله
منتظر ماند تا ديگران روي دو دسته از مبل

گذاشته و دستانش را روي محتويات آن گذاشت

ساحره قامتش را راست

يک نگهبان 
توانست نگاهي کوتاه به داخل بيندازد

ديگري نيز در سنگ
در داخل، اعم از زن و مرد، ببيند که هر يک به اينطرف و آنطرف 
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از بابت . کرد ميکه در بغلش بود را نوازش  اي 
ست با پيرزن صحبت کند، اين خوا ميراني چنداني نداشت ولي دلش ن
زمان را سپري  ،بزند در ذهنشزوراندر جادوگر 

حرفي بود توانست به آن فکر کند،  بيشتر اوقات تنها چيزي که مي
، بلکه حتي از ها راييها ديي  ه، آنهم نه فقط از ناحي
ي ترسانيدن مراجعين از يک مرد دانست که اين داستاني ساختگي برا

آن . ندکرد ميپچ  ، با هم پچبزرگ خودشان، باد مرگ

چيزي که اَبي شنيده آن نوان دشمنشان داشت، چرا که طبق
البته اگر آنها براي فتح و کشورگشايي به . من را به نابودي کشانده بود

  

اش بود و تمام کساني که  نشست؛ بلکه در خانه

انگشتانش را روي آن کشيد و گرماي غيرمعمولش را 
. شد مي در مکاني به اين نزديکي به فردي با آنهمه قدرت، جاي تعجبي نبود که دستبند مدام گرمتر

. داشته باشد و اينکه روزي اين دستبند به درد خواهد خورد
  .آن بدهد مرده بودي  ه

  ...آمد ميشايد اگر اَبي با موهبت به دنيا . رازداريشان معروف بودند، حتي از دختران خودشان

 دستياران. پيرزن به پشتي مبلش تکيه داده و به در خيره شده بود
  .ندکرد
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اي  اَبي پشت به پيرزن و سه مرد نشسته و با يک دست به آرامي کيسه
راني چنداني نداشت ولي دلش ناينکه مردها بخواهند با او صحبت کنند نگ

جادوگر  حرفهايي که قصد داشت به با مرور. کرد ميکار حواسش را پرت 

بيشتر اوقات تنها چيزي که مي. حداقل سعي کرد تا آنها را در ذهنش مرور کند
، آنهم نه فقط از ناحيشد مي که ساحره زده بود، اينکه جادوگر اول، باد مرگ ناميده

دانست که اين داستاني ساختگي برا اَبي مي. ناحيه مردم خودش در سرزمين ميانه
بزرگ خودشان، باد مرگ بود که درباره جادوگرِخود اَبي از مردم شنيده . مشغله نبوده

  .ندشد مي درگوشي در ميان مردم با ترس ادا

نوان دشمنشان داشت، چرا که طبقرا دليل خوبي براي ترسيدن از اين مرد به عها سرزمين دي
من را به نابودي کشانده بودبود، جادوگر تعداد بيشماري از ارتش دش

  .شدند ميسوزان مرگ ن بادي  هسرزمين ميانه حمله نکرده بودند، طعم

نشست؛ بلکه در خانه ميند، اَبي اکنون در دژ جادوگران منتظر نکرد مياگر آنها حمله ن
  .بودند داشت در امان دوستشان مي

انگشتانش را روي آن کشيد و گرماي غيرمعمولش را . اَبي دوباره متوجه حس عجيب گزگز از ناحيه دستبند شد
در مکاني به اين نزديکي به فردي با آنهمه قدرت، جاي تعجبي نبود که دستبند مدام گرمتر. 

داشته باشد و اينکه روزي اين دستبند به درد خواهد خوردمادرش به او گفته بود که هميشه اين دستبند را به دست 
هدانست چگونه و مادرش نيز بدون اينکه هرگز توضيحي دربار

رازداريشان معروف بودند، حتي از دختران خودشاني  هبه شيو

پيرزن به پشتي مبلش تکيه داده و به در خيره شده بود. نگاهي دزدکي به ديگران انداختش ا هاز روي شان
کرد مينجيب زاده دست به سينه نشسته بودند و با بي خيالي اتاق را نظاره 

  
  

  

اَبي پشت به پيرزن و سه مرد نشسته و با يک دست به آرامي کيسه
اينکه مردها بخواهند با او صحبت کنند نگ

کار حواسش را پرت 
  .کرد

حداقل سعي کرد تا آنها را در ذهنش مرور کند
که ساحره زده بود، اينکه جادوگر اول، باد مرگ ناميده

ناحيه مردم خودش در سرزمين ميانه
مشغله نبودهپر

درگوشي در ميان مردم با ترس ادا کلمات

سرزمين دي
بود، جادوگر تعداد بيشماري از ارتش دش

سرزمين ميانه حمله نکرده بودند، طعم

اگر آنها حمله ن
دوستشان مي

اَبي دوباره متوجه حس عجيب گزگز از ناحيه دستبند شد
. لمس کرد

مادرش به او گفته بود که هميشه اين دستبند را به دست 
دانست چگونه و مادرش نيز بدون اينکه هرگز توضيحي دربار اَبي نمي

به شيو ها ساحره

از روي شان
نجيب زاده دست به سينه نشسته بودند و با بي خيالي اتاق را نظاره 
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مرد . ودروشن دور يک انگشتش پيچيده ب موي طالييِ
  .کشيد ميموها ي  هانگشت شصتش را روي دست

. گذشت ميست که جادوگر عجله کند و زودتر او را مالقات کند، اما زمان با سرسختي به کندي 
هر . چنين پاسخي غيرقابل قبول بود به خودش گفت، نه،

  .داد ترسيد، هر چقدر هم که از اين کار نفرت داشت، بايد آن را انجام مي

من اول باهاش . "نجيب زاده به سرعت ايستاد. 
  ."اين يه درخواست نيست

هنگامي که ساحره دستانش را به سينه زد و ايستاد، 
اين زن تنها کسي بوده که . من از طلوع آفتاب منتظر بودم

چطوره اجازه بديم اول اين . "جاخورده و ترسيد
  ."مردا برن، عزيزم؟ مهم نيست که چه کسي اول اومده، مهم اينه که کي کار مهمتري داره

هم است، ولي متوجه شد که شايد پيرزن او را از دردسر بزرگي در 
در حالي که ساحره سه . با اکراه سرش را براي ساحره تکاني داد که اشکالي ندارد

سه را اَبي کي. توانست نگاه پيرزن بر پشت خود را احساس کند
محکم بغل کرده و بر روي نگراني سوزان موجود در دلش فشرد و به خود گفت که زياد طولي نخواهد کشيد و به 

انداخت  ميگهگاه نگاهي کوتاه به در . پيرزن ساکت ماند و اَبي از اين بابت خوشحال بود
ارواح خوب مايل نبودند . اما متوجه شد که اين کار بيفايده است
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موي طالييِ اي  او دسته. داد ترين کار را انجام مي نجيب زاده عجيب
انگشت شصتش را روي دست ،درحالي که با نگاهي جدي به در خيره شده بود

ست که جادوگر عجله کند و زودتر او را مالقات کند، اما زمان با سرسختي به کندي خوا مي
به خودش گفت، نه،. را نپذيرداش  هکه جادوگر خواست کرد ميبه نوعي آرزو 
ترسيد، هر چقدر هم که از اين کار نفرت داشت، بايد آن را انجام مي ميچقدر هم که 

نجيب زاده به سرعت ايستاد. ساحره بيرون آمده و به سمت اَبي قدم برداشت. ناگهان در باز شد
اين يه درخواست نيست. "داشتصدايش تهديدي سرد در خود ." کنم مالقات مي

هنگامي که ساحره دستانش را به سينه زد و ايستاد، ." ما هست که اول ببينيمش حقِ: "اَبي بدون اينکه فکر کند گفت
من از طلوع آفتاب منتظر بودم. "اَبي تصميم گرفت که بهتر است تا به حرفش ادامه دهد

  ." اين مردا آخر روز اومدن. دقبل از من منتظر بو

جاخورده و ترسيد اي  هنگامي که انگشتان نحيف پيرزن ساعد او را گرفت، اَبي لحظه
مردا برن، عزيزم؟ مهم نيست که چه کسي اول اومده، مهم اينه که کي کار مهمتري داره

هم است، ولي متوجه شد که شايد پيرزن او را از دردسر بزرگي در ست فرياد بکشد که کار او نيز مخوا مي
با اکراه سرش را براي ساحره تکاني داد که اشکالي ندارد. دهد مسير انجام کارش نجات مي

توانست نگاه پيرزن بر پشت خود را احساس کند ، اَبي ميکرد ميمرد را از درب به داخل هدايت 
محکم بغل کرده و بر روي نگراني سوزان موجود در دلش فشرد و به خود گفت که زياد طولي نخواهد کشيد و به 

  .زودي جادوگر را خواهد ديد

پيرزن ساکت ماند و اَبي از اين بابت خوشحال بود ،در مدتي که منتظر بودند
اما متوجه شد که اين کار بيفايده است. تا کمکش کنند کرد ميو ارواح خوب را التماس 

  .که در اين کار به او کمک کنند

  
  

  

نجيب زاده عجيب
درحالي که با نگاهي جدي به در خيره شده بود

مياَبي دلش 
به نوعي آرزو 
چقدر هم که 

ناگهان در باز شد
مالقات مي

اَبي بدون اينکه فکر کند گفت
اَبي تصميم گرفت که بهتر است تا به حرفش ادامه دهد

قبل از من منتظر بو

هنگامي که انگشتان نحيف پيرزن ساعد او را گرفت، اَبي لحظه
مردا برن، عزيزم؟ مهم نيست که چه کسي اول اومده، مهم اينه که کي کار مهمتري داره

مياَبي دلش 
مسير انجام کارش نجات مي

مرد را از درب به داخل هدايت 
محکم بغل کرده و بر روي نگراني سوزان موجود در دلش فشرد و به خود گفت که زياد طولي نخواهد کشيد و به 

زودي جادوگر را خواهد ديد

در مدتي که منتظر بودند
و ارواح خوب را التماس 

که در اين کار به او کمک کنند
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اي  شکافت، يا ترکه ميمانند صداي تيري بود که به سرعت هوا را 
تيزي همراه با برقي از نور که  با صداي تقِ. دائم درحال شديدتر شدن

  .درها بر روي لوالهاي خود لرزيدند. 

  .ي مبل را محکم چنگ زده بودها خود را در حالي يافت که دسته

هر سه در اتاق انتظار . دو همراه نجيب زاده قدم به بيرون گذاشته و ساحره به دنبالشان آمد

صورت در فريادي بي صدا خشک ي  هرنگ پريد

  ."راه خروج رو نشونشون بديد: "

در . اش به سمت پلکان به آن دو دستور داد تا جلو بيفتند و بعد پشت سر دو مرد به راه افتاد
اَبي از بهت و حيرت با . چکيدند فرو مي ها ي سرخ بر روي مرمر سفيد پله

اگه الزم بود يه روز ديگه . فکر کنم ترجيح ميدم امروز مزاحم جادوگر اول نشم

اميدوارم . "تر آمدند ابروهايش پايين." کنن ميصدا 

                                                           
9 Mariska 
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مانند صداي تيري بود که به سرعت هوا را . صداي غرشي از اتاق پشت در به گوش رسيد
دائم درحال شديدتر شدنبلند که به هوا ضربه بزند، اما به مراتب بلندتر و 

. از زير در و اطراف چهارچوب آن ديده شد، صداي غرش پايان يافت

خود را در حالي يافت که دسته. سکوت ناگهاني در گوش اَبي طنين انداخت

دو همراه نجيب زاده قدم به بيرون گذاشته و ساحره به دنبالشان آمد. در گشوده شدند
  .اَبي نفسش را حبس کرد. متوقف شدند

رنگ پريدي  هچهر. سر نجيب زاده را در زير يک بغل داشت ،يکي از دو مرد
  .ندکرد مياز خون بر روي فرش شره  يي غليظها باريکه

: "در گفت به يکي از دو نگهبان ردههاي به هم فش ساحره از ميان دندان

اش به سمت پلکان به آن دو دستور داد تا جلو بيفتند و بعد پشت سر دو مرد به راه افتاد نيزهي  هنگهبان با اشار
ي سرخ بر روي مرمر سفيد پلهها رفتند، قطره پايين مي ها حالي که از پله

  .گشماني گشاد و بدني خشک نشسته بود

  .ساحره به سمت اَبي و پيرزن برگشت

فکر کنم ترجيح ميدم امروز مزاحم جادوگر اول نشم. "پيرزن روي پايش ايستاد
".  

صدا  ٩منو ماريسکا. "پيرزن کمي بيشتر خم شده و به اَبي نزديک شد
  ."ت موفق باشيکارِ يکه ارواح خوب اراده کنن تا تو

  
  

  

صداي غرشي از اتاق پشت در به گوش رسيد
بلند که به هوا ضربه بزند، اما به مراتب بلندتر و  

از زير در و اطراف چهارچوب آن ديده شد، صداي غرش پايان يافت

سکوت ناگهاني در گوش اَبي طنين انداخت

در گشوده شدند هر دو
متوقف شدند

يکي از دو مرد
باريکه. شده بود

ساحره از ميان دندان

نگهبان با اشار
حالي که از پله

گشماني گشاد و بدني خشک نشسته بود

ساحره به سمت اَبي و پيرزن برگشت

پيرزن روي پايش ايستاد
."گردم ميبر

پيرزن کمي بيشتر خم شده و به اَبي نزديک شد
که ارواح خوب اراده کنن تا تو
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ي مرمري گذاشت و به سمت پايين ها رفت، يک دستش را روي نرده
نگهبان باقي مانده به سرعت رفت تا پيرزن را همراهي کند 

  .نفسش را کنترل کند هواي داخل دهانش را فرو بلعيد و تلوتلو خوران ايستاد

جادوگر اول هم جوابش رو . اون مرد از طرف يه فرد ديگه فرستاده شده بود تا سؤالي رو از جادوگر اول بپرسه

اگه منم . "را محکم چسبيداش  هون روي زمين خيره شده بود با تمام قدرت کيس

ي راهنماييت خوا مي. "ساحره اندکي نرمتر شد
يگه رو ببيني يا شايد بعد از اينکه بيشتر روي درخواستت فکر 

سرش را به نشان نفي تکان . وجود نداشت اي  هيچ چاره

هد او را بر خوا مياو يک دستش را زير بازوي اَبي گرفت، گويي 
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رفت، يک دستش را روي نرده ها ي کوتاه و سريع به سمت پلهها
نگهبان باقي مانده به سرعت رفت تا پيرزن را همراهي کند . ساحره بشکني زد و با انگشتش اشاره کرد. حرکت کرد

  . و همزمان ساحره به سمت اَبي برگشت

  ."کنه باهات مالقات مي حاالجادوگر اول 

نفسش را کنترل کند هواي داخل دهانش را فرو بلعيد و تلوتلو خوران ايستاد کرد مياَبي در حالي که سعي 

  "چه اتفاقي افتاد؟ چرا جادوگر اول اون کارو کرد؟

اون مرد از طرف يه فرد ديگه فرستاده شده بود تا سؤالي رو از جادوگر اول بپرسه

ون روي زمين خيره شده بود با تمام قدرت کيساَبي درحالي که با دهان باز به خ
  "سؤالم رو بپرسم، ممکنه اين جوابم باشه؟

ساحره اندکي نرمتر شدي  هبراي اولين بار چهر." من نميدونم که چه سؤالي ممکنه بپرسي
يگه رو ببيني يا شايد بعد از اينکه بيشتر روي درخواستت فکر توني يه جادوگر د کنم تا از اينجا بري بيرون؟ مي

  ."کردي، اگه هنوز مايل بودي يه روز ديگه برگردي

هيچ چاره. هاي ناشي از بيچارگي و درماندگي را عقب راند
  ." من بايد ببينمش

او يک دستش را زير بازوي اَبي گرفت، گويي ." خيلي خوب. "دادساحره نفسي طوالني را بيرون 
  ."بينه جادوگر اول همين حاال تو رو مي. "روي پاهايش نگه دارد

  
  

  

ها زن با قدم
حرکت کرد

و همزمان ساحره به سمت اَبي برگشت

جادوگر اول "

اَبي در حالي که سعي 

چه اتفاقي افتاد؟ چرا جادوگر اول اون کارو کرد؟"

اون مرد از طرف يه فرد ديگه فرستاده شده بود تا سؤالي رو از جادوگر اول بپرسه"
  ."داد

اَبي درحالي که با دهان باز به خ
سؤالم رو بپرسم، ممکنه اين جوابم باشه؟

من نميدونم که چه سؤالي ممکنه بپرسي"
کنم تا از اينجا بري بيرون؟ مي

کردي، اگه هنوز مايل بودي يه روز ديگه برگردي

هاي ناشي از بيچارگي و درماندگي را عقب راند اَبي اشک
من بايد ببينمش. "داد

ساحره نفسي طوالني را بيرون 
روي پاهايش نگه دارد
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. اش را در آغوش کشيد ، محتويات کيسهشد مي
ي سقفي هنوز به اندازه ها نور عصرگاهي از پنجره

  .داد ي قير، روغن چراغ، گوشت بريان، سنگ مرطوب و عرق مي

م در حال حرف زدن رسيد که همگي باه مردم همه جا بودند و به نظر مي
، ها ميزهاي ستبري که بدون هيچ نظم قابل تشخيصي در اطراف اتاق چيده شده بودند، پوشيده از کتاب

نامه نگاري، قلم  هاي افروخته، غذاهاي نيم خورده، مومِ
. ماسه بودندي  هي نيمه ريخته شدها ي گره خورده گرفته تا گوني

هايي از يک کتاب اشاره  اطراف ميزها ايستاده و مشغول صحبت يا بگو مگو با هم بودند و بعضي به قسمت
ندکرد ميجا  بهجا ها رنگي را بر روي نقشه ي کوچک .

ها برداشته و به  هايي از گوشت بريان را غلطانده، از روي بشقاب
  .ندکرد مي

قسمتي از . "رفتند خم شده و نزديکتر شد پيش مي
ت حواس. کنن ميهم هستن که همزمان دارن باهاش صحبت 

هاي ديگران گوش ميده يا با بعضياشون حرف ميزنه به حرفاي تو هم 
رو ناديده بگير و اون چيزي که اومدي بپرسي رو سؤال 

  "کنه؟ در حالي که داره با ديگران صحبت مي

اشي و طبق سعي کن آروم ب. "اَبي دست ساحره را حس کرد که بازويش را اندکي براي قوت قلب فشار داد

اينکه يک مرد آمده بود تا با جادوگر اول صحبت کند و به اين خاطر کشته 
ين انداخت، ديد اَبي قرار بود به همين راحتي اين مطلب را از افکارش دور کند؟ هنگامي که نگاهش را پاي

  .بي سر را در جايي نديد
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مي در حالي که اَبي به داخل اتاقي که جادوگر اول منتظر بود هدايت
نور عصرگاهي از پنجره. آهني هنوز مشتعل نشده بودند ديواريِي ها درون پايه

ي قير، روغن چراغ، گوشت بريان، سنگ مرطوب و عرق مياتاق بو. ود که اتاق را روشن کند

مردم همه جا بودند و به نظر مي. درون اتاق هياهو و اغتشاش حکمفرما بود
ميزهاي ستبري که بدون هيچ نظم قابل تشخيصي در اطراف اتاق چيده شده بودند، پوشيده از کتاب

هاي افروخته، غذاهاي نيم خورده، مومِ ي روشن نشده، شمعها ي گچ، چراغها ، تکهها طومارها، نقشه
ي گره خورده گرفته تا گونيها يي از نخها و انواع و اقسام اشياء عجيب، از گلوله

اطراف ميزها ايستاده و مشغول صحبت يا بگو مگو با هم بودند و بعضي به قسمت
ي کوچکها کرده يا طومارهايي را به دقت بررسي کرده و يا وزنه

هايي از گوشت بريان را غلطانده، از روي بشقاب رشند، بکرد ميافرادي ديگر در حالي که نظاره 
ميشان نظر خود را نيز ابراز ها جويدند و گهگاه در ميان لقمه

پيش ميساحره که هنوز زير بازوي اَبي را نگه داشته بود، در حالي که به 
هم هستن که همزمان دارن باهاش صحبت  اي  افراد ديگه. توجه جادوگر اول در اختيار تو هستش

هاي ديگران گوش ميده يا با بعضياشون حرف ميزنه به حرفاي تو هم  جادوگر اول در حالي که به صحبت
رو ناديده بگير و اون چيزي که اومدي بپرسي رو سؤال  کنن ميکه دارن صحبت  اي  افراد ديگهفقط . گوش ميده

در حالي که داره با ديگران صحبت مي. "اَبي باورش نميشد." شنوه اون صدات رو مي

اَبي دست ساحره را حس کرد که بازويش را اندکي براي قوت قلب فشار داد
  ."چيزي که قبل از اومدن تو اتفاق افتاد قضاوت نکني

اينکه يک مرد آمده بود تا با جادوگر اول صحبت کند و به اين خاطر کشته . منظور ساحره اين بود. به قتل رساندن
اَبي قرار بود به همين راحتي اين مطلب را از افکارش دور کند؟ هنگامي که نگاهش را پاي

بي سر را در جايي نديد اَبي بدن. کند ميکه بر روي خطي از خون حرکت 

  
  

  

در حالي که اَبي به داخل اتاقي که جادوگر اول منتظر بود هدايت
درون پايه ها مشعل
ود که اتاق را روشن کندکافي ب

درون اتاق هياهو و اغتشاش حکمفرما بود
ميزهاي ستبري که بدون هيچ نظم قابل تشخيصي در اطراف اتاق چيده شده بودند، پوشيده از کتاب. هستند

طومارها، نقشه
و انواع و اقسام اشياء عجيب، از گلوله

اطراف ميزها ايستاده و مشغول صحبت يا بگو مگو با هم بودند و بعضي به قسمت ،مردم
کرده يا طومارهايي را به دقت بررسي کرده و يا وزنه

افرادي ديگر در حالي که نظاره 
جويدند و گهگاه در ميان لقمه آرامي مي

ساحره که هنوز زير بازوي اَبي را نگه داشته بود، در حالي که به 
توجه جادوگر اول در اختيار تو هستش

جادوگر اول در حالي که به صحبت. پرت نشه
گوش ميده

اون صدات رو مي. کن

اَبي دست ساحره را حس کرد که بازويش را اندکي براي قوت قلب فشار داد" آره"
چيزي که قبل از اومدن تو اتفاق افتاد قضاوت نکني اون

به قتل رساندن
اَبي قرار بود به همين راحتي اين مطلب را از افکارش دور کند؟ هنگامي که نگاهش را پاي. شده بود

که بر روي خطي از خون حرکت 
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. دستي که زير بازويش بود او را متوقف کرد. 
بعضي از آنها از . اد را جلوي خود ديدبه هم فشرده و گيج کننده از افر

بعضي در حالي که با شور و حرارت . ندشد مي
زدند زياد بود که اَبي به سختي  آنقدر تعداد افرادي که حرف مي

همزمان افراد ديگري به جلو خم شده و با صدايي آهسته و زمزمه مانند 
  .ها مواجه شده است

ند موها و چشمان که آبشار بل اي  در همان لحظه
ضعيف از گلويش بيرون جسته و روي  اي  ناله

که بدترين چيزي  واهمه داشتلرزيد و از اين 

مربع شکل اش  هبرش يق ،سفيد ل از اينکه روي زانوانش بيفتد، ديده بود که لباس فاخرِ ساتنيِ
اَبي هرگز قبالً اين زن را . غيرقابل اشتباه بودند

. براي اشتباه گرفتن اين زن وجود نداشت هيچ جايي

 مرگي بودند که احضار يآواکه آنها  کلماتي زير لبي را باالي سرش شنيد اما ترسيد که به آنها گوش دهد، مبادا

براي او طول  اي  لحظه. گير به يکي از مردمش تشخيص داد
 تا کرد ميدر حالي که تأمل . کشيد تا متوجه شود که اين پاسخ معرف هيچ تهديدي نبود و صرفاً ابراز توجه به او بود

گير  مادرش هرگز به او نياموخته بود که اگر با مادر اعتراف
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. که نگاهش را به آن انداخت کرد ميدستبندش به قدري خارش ايجاد 
به هم فشرده و گيج کننده از افر اي  هنگامي که اَبي نگاهش را باال آورد، دسته

مي يک طرف با عجله وارد دسته شده و بعضي با عجله از آن خارج
آنقدر تعداد افرادي که حرف مي. دادند زدند دستانشان را در هوا تکان مي

همزمان افراد ديگري به جلو خم شده و با صدايي آهسته و زمزمه مانند . توانست يک کلمه از آن را بفهمد
ها مواجه شده است که گويي با کندوي عسل انسان کرد مياَبي حس . ندکرد مي

در همان لحظه. توجه اَبي ناگهان معطوف به فردي در لباس سفيد در يک سمت شد
ناله. د، اَبي خشکش زدکنن ميبنفش رنگي را ديد که درست به او نگاه 

لرزيد و از اين  به خود مي. انش افتاد و به قدري خم شد که کمرش به درد آمد
  .که شنيده بود محقق شود

ل از اينکه روي زانوانش بيفتد، ديده بود که لباس فاخرِ ساتنيِدر آن يک لحظه، قب
غيرقابل اشتباه بودند ،موهاي بلند پرچمِ. ي مشکي بودندها بود، درست همانطور که لباس

هيچ جايي. دانست که اين چه کسيست نديده بود، اما بدون هيچ شکي مي
  .پوشيد ميفقط يکي از آنها لباس سفيد را 

  .گير بود او خود مادر اعتراف

کلماتي زير لبي را باالي سرش شنيد اما ترسيد که به آنها گوش دهد، مبادا

  ."بلند شو فرزندم. "صداي واضحي به گوش رسيد

گير به يکي از مردمش تشخيص داد اَبي اين را به عنوان جوابي رسمي از ناحيه مادر اعتراف
کشيد تا متوجه شود که اين پاسخ معرف هيچ تهديدي نبود و صرفاً ابراز توجه به او بود

مادرش هرگز به او نياموخته بود که اگر با مادر اعتراف. شدخون بر روي زمين خيره ي  هبه لک ،اکنون چه کند

  
  

  

دستبندش به قدري خارش ايجاد 
هنگامي که اَبي نگاهش را باال آورد، دسته

يک طرف با عجله وارد دسته شده و بعضي با عجله از آن خارج
زدند دستانشان را در هوا تکان مي حرف مي

توانست يک کلمه از آن را بفهمد مي
ميصحبت 

توجه اَبي ناگهان معطوف به فردي در لباس سفيد در يک سمت شد
بنفش رنگي را ديد که درست به او نگاه 

انش افتاد و به قدري خم شد که کمرش به درد آمدزانو
که شنيده بود محقق شود

در آن يک لحظه، قب
بود، درست همانطور که لباس

نديده بود، اما بدون هيچ شکي مي
فقط يکي از آنها لباس سفيد را 

او خود مادر اعتراف

کلماتي زير لبي را باالي سرش شنيد اما ترسيد که به آنها گوش دهد، مبادا
  .شد مي

صداي واضحي به گوش رسيد

اَبي اين را به عنوان جوابي رسمي از ناحيه مادر اعتراف
کشيد تا متوجه شود که اين پاسخ معرف هيچ تهديدي نبود و صرفاً ابراز توجه به او بود

اکنون چه کند
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گير را نديده  دانست هيچ کس از کاني کراسينگ هرگز مادر اعتراف
  .يز نديده بودندالبته هيچ يک از آنها تابحال جادوگري را ن

. زد خون داشت حالش را بهم ميي  هاَبي با عجله ايستاد، اما نگاهش را روي زمين نگه داشت، اگرچه که لک
خون به  طوالني از روي رد. قصابي کردن يکي از حيواناتشان

  .رسيد که جنازه به سمت يکي از درها در انتهاي اتاق کشيده شده

اَبيگيل، اين جادوگر . جادوگر زوراندر، اين اَبيگيل دختر هلسا هست

  .چشماني ميشي به او خيره شده بودند

رسيد  درشت هيکل و مهيب که بعضي از آنها به نظر مي
توانند ژنرال باشند؛ چند پيرمرد ردا به تن، بعضي رداها ساده و بعضي مزين؛ چند مرد ميان سال، بعضي ردا به تن و 
  .گير بعضي در لباس مستخدمين؛ سه زن که همگي ساحره بودند؛ تعدادي متنوع از زنان و مردان ديگر و مادر اعتراف

او . مردي که در مرکز هياهو ايستاده بود، مردي که چشمان ميشي داشت، چيزي نبود که اَبي انتظارش را داشت
رومند، مرد، الغر اما ني. ان بود، شايد همسن خود اَبي

  .کرباسي اَبي بودي  هترين ردا را پوشيده بود، چيزي که به سختي بهتر از کيس

چيزي که مادرش گفته بود را به ياد آورد، اينکه در 
  .ديد اعتماد نکند

کشيدند، اما  ند، حتي بعضي بر سرش فرياد مي
آن را نظاره اش به حد کافي جذاب بود که بتوان 

... رسيد، اما چشمانش ايش به نظر غيرقابل مرتب کردن مي
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دانست هيچ کس از کاني کراسينگ هرگز مادر اعتراف تا جايي که او مي. مواجه شد چگونه رفتار کند
البته هيچ يک از آنها تابحال جادوگري را ن. چه رسد به اينکه از نزديک با او مالقات کرده باشد

  ."بلند شو: "باالي سرش ساحره با لحني آهسته غريد

اَبي با عجله ايستاد، اما نگاهش را روي زمين نگه داشت، اگرچه که لک
قصابي کردن يکي از حيواناتشاني  هتوانست بوي آن را استشمام کند، مانند بوي تاز

رسيد که جنازه به سمت يکي از درها در انتهاي اتاق کشيده شده

جادوگر زوراندر، اين اَبيگيل دختر هلسا هست: "ساحره در ميان همهمه با آرامش صحبت کرد
  ."اول، زديکوس زول زوراندر هست

چشماني ميشي به او خيره شده بودند. ياورداَبي به خود جرأت داد تا با احتياط نگاهش را باال ب

درشت هيکل و مهيب که بعضي از آنها به نظر مي افسران نظاميِ: يي از مردم بودندها اَبي دسته در هر طرف
توانند ژنرال باشند؛ چند پيرمرد ردا به تن، بعضي رداها ساده و بعضي مزين؛ چند مرد ميان سال، بعضي ردا به تن و 
بعضي در لباس مستخدمين؛ سه زن که همگي ساحره بودند؛ تعدادي متنوع از زنان و مردان ديگر و مادر اعتراف

مردي که در مرکز هياهو ايستاده بود، مردي که چشمان ميشي داشت، چيزي نبود که اَبي انتظارش را داشت
ان بود، شايد همسن خود اَبياين مرد جو. انتظار يک پيرمرد اخمو با موهاي سفيد را داشت

ترين ردا را پوشيده بود، چيزي که به سختي بهتر از کيس به نشان مقام بااليش ساده

چيزي که مادرش گفته بود را به ياد آورد، اينکه در . اَبي انتظار چنين مردي را در مقامي چون جادوگر اولي نداشت
ديد اعتماد نکند جاييکه پاي جادوگران وسط بود به چيزي که چشمانش مي

ند، حتي بعضي بر سرش فرياد ميکرد ميند، با او بحث کرد مياز همه طرف افراد با جادوگر صحبت 
اش به حد کافي جذاب بود که بتوان  چهره. ساکت بود کرد ميجادوگر در حالي که به چشمان اَبي نگاه 

ايش به نظر غيرقابل مرتب کردن مي قهوه کرد، ظاهري مهربان داشت، اگرچه موهاي موجدارِ

  
  

  

مواجه شد چگونه رفتار کند
چه رسد به اينکه از نزديک با او مالقات کرده باشد ،بود

باالي سرش ساحره با لحني آهسته غريد

اَبي با عجله ايستاد، اما نگاهش را روي زمين نگه داشت، اگرچه که لک
توانست بوي آن را استشمام کند، مانند بوي تاز مي

رسيد که جنازه به سمت يکي از درها در انتهاي اتاق کشيده شده نظر مي

ساحره در ميان همهمه با آرامش صحبت کرد
اول، زديکوس زول زوراندر هست

اَبي به خود جرأت داد تا با احتياط نگاهش را باال ب

در هر طرف
توانند ژنرال باشند؛ چند پيرمرد ردا به تن، بعضي رداها ساده و بعضي مزين؛ چند مرد ميان سال، بعضي ردا به تن و  مي

بعضي در لباس مستخدمين؛ سه زن که همگي ساحره بودند؛ تعدادي متنوع از زنان و مردان ديگر و مادر اعتراف

مردي که در مرکز هياهو ايستاده بود، مردي که چشمان ميشي داشت، چيزي نبود که اَبي انتظارش را داشت
انتظار يک پيرمرد اخمو با موهاي سفيد را داشت

به نشان مقام بااليش ساده

اَبي انتظار چنين مردي را در مقامي چون جادوگر اولي نداشت
جاييکه پاي جادوگران وسط بود به چيزي که چشمانش مي

از همه طرف افراد با جادوگر صحبت 
جادوگر در حالي که به چشمان اَبي نگاه 

کرد، ظاهري مهربان داشت، اگرچه موهاي موجدارِ
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دانند،  بينند، همه چيز را مي رسيد که همه چيز را مي
رسيدند، گويي خواب از  ها سرخ و ورم کرده بوده و خسته به نظر مي

. با اينحال، مرد آرام در وسط طوفان ايستاده بود
  .درسيد که فرد ديگري در اتاق حضور ندار

جادوگر . دسته مويي که اَبي دور انگشت نجيب زاده ديده بود، اکنون دور انگشت جادوگر اول پيچيده شده بود

تو هم داراي . "در ميان هياهوي اطراف جاري بود

. داد، جادوگر به سمت فردي ديگر رو کرد که تازه صحبت کردنش تمام شده بود
م به خوا ميبفرست که ازش  پيغام. بهت گفتم که، اگه اين کارو بکنيم، خطر اين هست که اونا رو از دست بديم

 ولي اون گفت که اطالعات موثقِ. "افسر قد بلندي که جادوگر با او صحبت کرده بود دستانش را باال انداخت

اونجا جاييه که ارتش اصليشون . جنوب بسته بشه
  ."اونا کسايي هستن که بايد بکشيم

پير  اي  افسر قد بلند مشغول سالم نظامي دادن با گذاشتن مشتش بر روي قلبش بود که جادوگر به سمت ساحره
ديشب دستور العمل . جايي رو انجام بديد قبل از اينکه بخوايد جابه
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رسيد که همه چيز را مي ها به نظر مي آن چشم. اَبي هرگز شبيه آن چشمها را نديده بود
ها سرخ و ورم کرده بوده و خسته به نظر مي چشم همزمان همان. دکنن ميهمه چيز را درک 
با اينحال، مرد آرام در وسط طوفان ايستاده بود. پريشاني نيز در خود داشتند ها اندکي لعابِ چشم. آنها فراري باشد

رسيد که فرد ديگري در اتاق حضور ندار براي آن لحظاتي که توجهش به اَبي بود به نظر مي

دسته مويي که اَبي دور انگشت نجيب زاده ديده بود، اکنون دور انگشت جادوگر اول پيچيده شده بود
  .هايش کشيد و سپس دستش را پايين آورد موها را به لب

در ميان هياهوي اطراف جاري بود آرامصدايش مانند آبي ." بهم گفتن که تو دختر يه ساحره هستي
  "موهبت هستي، دختر جان؟

"...  

داد، جادوگر به سمت فردي ديگر رو کرد که تازه صحبت کردنش تمام شده بود در همان حالي که اَبي پاسخ مي
بهت گفتم که، اگه اين کارو بکنيم، خطر اين هست که اونا رو از دست بديم

  ."سمت جنوب حرکت کنه

افسر قد بلندي که جادوگر با او صحبت کرده بود دستانش را باال انداخت
  ."به سمت شرق اونا حرکت کردن ها راييها باني دارن که دي

جنوب بسته بشه م اون گذرگاه به سمتخوا ميمن . اين مهم نيست: "جادوگر گفت
اونا کسايي هستن که بايد بکشيم. رفته؛ اونا بين خودشون افراد داراي موهبت دارن

افسر قد بلند مشغول سالم نظامي دادن با گذاشتن مشتش بر روي قلبش بود که جادوگر به سمت ساحره
قبل از اينکه بخوايد جابهضار آره درسته، سه بار طلسم اح

  ."مکتوبش رو پيدا کردم

  
  

  

اَبي هرگز شبيه آن چشمها را نديده بود
همه چيز را درک 
آنها فراري باشد

براي آن لحظاتي که توجهش به اَبي بود به نظر مي

دسته مويي که اَبي دور انگشت نجيب زاده ديده بود، اکنون دور انگشت جادوگر اول پيچيده شده بود
موها را به لب

بهم گفتن که تو دختر يه ساحره هستي"
موهبت هستي، دختر جان؟

..."نه، قربان"

در همان حالي که اَبي پاسخ مي
بهت گفتم که، اگه اين کارو بکنيم، خطر اين هست که اونا رو از دست بديم"

سمت جنوب حرکت کنه

افسر قد بلندي که جادوگر با او صحبت کرده بود دستانش را باال انداخت
باني دارن که دي ديده

جادوگر گفت
رفته؛ اونا بين خودشون افراد داراي موهبت دارن

افسر قد بلند مشغول سالم نظامي دادن با گذاشتن مشتش بر روي قلبش بود که جادوگر به سمت ساحره
آره درسته، سه بار طلسم اح. "چرخيد

مکتوبش رو پيدا کردم
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زد و همزمان طوماري را باز کرده و  آشنا به سرعت حرف مي
الي لحظاتي آن را مطالعه کرده و در ح جادوگر روي طومار دقيق شد،

تو يه . "جادوگر به سمت اَبي چرخيد. دستش مرد را مرخص کرد
." بله، جادوگر زوراندر. "هايش داغ شدند اَبي حس کرد که صورتش گرم شده و گوش

چيزي نيست : "گذاشت گفت ميگير داشت به آرامي مطلبي را با او در ميان 

  .موهبت از مادرش به او انتقال نيافته بود، او را جاانداخته بود

به مردم . کرد ميکساني که بيمار يا دردمند بودند کمک 
براي بعضي . داد براي بعضي افراد ترتيب ازدواجشان را مي

او . جادو قابل انجام بودندي  هداد که فقط به واسط

  .برخي در خفا از او ترسيده و متنفر بودند

و داراي از آنجا که ا. داد شديداً مورد احترام بود
يگراني بودند که بزرگترين د. ، بعضي از او ترسيده و متنفر بودند

آرزو داشت که به شدت . ي مبهم نمايدها و جراحات و ترس
 ها و بدخُلقي ها هنگامي که اَبي از مادرش پرسيده بود که چرا او بايد تمام نمک نشناسي

خودش بود و نبايد انتظار قدرداني از بابت ي  ه
کني انتظار قدرداني داشته باشي، ممکن  ت بابت کمکي که به ديگران مي
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آشنا به سرعت حرف ميبه جايش مردي آمد که با زباني ناپير رفته و 
جادوگر روي طومار دقيق شد،. آن را باال گرفته بود تا جادوگر آن را ببيند

دستش مرد را مرخص کردي  هداد، با اشار آشنا ميکه دستوراتي با همان زبان نا
اَبي حس کرد که صورتش گرم شده و گوش" جاافتادگي هستي؟

گير داشت به آرامي مطلبي را با او در ميان  در اعترافجادوگر در حالي که خود ما
  ."که بابتش خجالت بکشي، دختر

موهبت از مادرش به او انتقال نيافته بود، او را جاانداخته بود. اما اين چيزي بود که از بابتش خجالت بکشي

کساني که بيمار يا دردمند بودند کمک مادرش به . مردم کاني کراسينگ به مادرش وابسته بودند
براي بعضي افراد ترتيب ازدواجشان را مي. داد در موضوعات اجتماعي و خانوادگي مشورت مي

داد که فقط به واسط هايي انجام مي در حق بعضي لطف. گرفت تنبيه مناسب در نظر مي
  .کرد مييک ساحره بود؛ او از مردم کاني کراسينگ حفاظت 

برخي در خفا از او ترسيده و متنفر بودند. شد مي در مأل عام شديداً به او احترام گذاشته

داد شديداً مورد احترام بود بخاطر کارهاي خوبي که براي مردم کاني کراسينگ انجام مي
، بعضي از او ترسيده و متنفر بودندکرد ميموهبت بود و چون از جادو استفاده 

  .شان اين بود تا بدون هيچ جادويي در اطرافشان زندگي کنند

و جراحات و ترس ها توانست کمکي به بيماري اَبي جادويي نداشت و نمي
هنگامي که اَبي از مادرش پرسيده بود که چرا او بايد تمام نمک نشناسي. توانست توانست، اما نمي

هرا تحمل کند، مادرش به او گفته بود که کمک کردن خودش جايز
ت بابت کمکي که به ديگران ميگفته بود که اگر در طول عمر. 

  .است در نهايت زندگي تيره و غم انگيزي را بگذراني

  
  

  

پير رفته و ي  هساحر
آن را باال گرفته بود تا جادوگر آن را ببيند

که دستوراتي با همان زبان نا
جاافتادگي هستي؟

جادوگر در حالي که خود ما
که بابتش خجالت بکشي، دختر

اما اين چيزي بود که از بابتش خجالت بکشي

مردم کاني کراسينگ به مادرش وابسته بودند
در موضوعات اجتماعي و خانوادگي مشورت مي

تنبيه مناسب در نظر مي
يک ساحره بود؛ او از مردم کاني کراسينگ حفاظت 

در مأل عام شديداً به او احترام گذاشته

بخاطر کارهاي خوبي که براي مردم کاني کراسينگ انجام مي
موهبت بود و چون از جادو استفاده 

شان اين بود تا بدون هيچ جادويي در اطرافشان زندگي کنند خواسته

اَبي جادويي نداشت و نمي
توانست، اما نمي مي

را تحمل کند، مادرش به او گفته بود که کمک کردن خودش جايز
. آن داشت

است در نهايت زندگي تيره و غم انگيزي را بگذراني
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ند، بعد از اينکه مادرش کرد ميرا طرد  ياَبهايي ظريف و غير آشکار 
که او نيز مانند  وجود داشت کاني کراسينگ اين انتظار

موهبت درکي نداشتند، اينکه در بيشتر موارد موهبت به فرزند 
.  

هنگامي که صحبتش تمام شد، در مسيري که نگاهش 
  .اَبي همين حاال به کمک او نياز داشت

در حالي که جادوگر داشت درون ." نگ هست
دي داشت پيچيدگي مربوط در حالي که مر. ، اَبي متوقف شد

داد، جادوگر دستش را به سمت اَبي تکان داده و اشاره کرد که به 
  ..."را از کراسينگ رد شدنها نيروهاي ارتش دي

مرد، اَبي حدس زد که او نيز ي  هاز رداهاي ساد

نميگم که با شورا موافقم، فقط بهت ميگم . دارم بهت ميگم توماس، اين کار شدنيه
 کنم که جزئيات ادعا نمي. که چه چيزي پيدا کردم و اينکه تمامي اعضاي شورا متفق القول هستن که اين انجام بشه

همونطور که به شورا گفتم، ميشه اونو فعالش . 
  ."يد تصميم خودم رو بگيرم که آيا باهاشون موافقم که اين کار رو انجام بدم يا نه

فکر  پس منظورت اينه چيزي که شنيدم حقيقت داره؟ اينکه تو واقعاً
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هايي ظريف و غير آشکار  هنگامي که مادرش زنده بود، مردم به روش
کاني کراسينگ اين انتظار مردمِاز طرف . مرد، طرد کردن تا حدي آشکارتر شد
موهبت درکي نداشتند، اينکه در بيشتر موارد موهبت به فرزند ي  همردم دربار. مادرش به آنها خدمت و کمک کند
.ند که اَبي خودخواه استکرد ميشود؛ در عوض مردم فکر 

هنگامي که صحبتش تمام شد، در مسيري که نگاهش . حره بودجادوگر مشغول توضيح اجراي طلسمي به يک سا
اَبي همين حاال به کمک او نياز داشت. طي کرد تا روي فردي آن سمت اَبي قرار گيرد، از روي او گذشت

  "بيگيل؟ستي ازم درخواست کني، اَخوا ميچي بوده که 

نگ هستروستام، کاني کراسيي  هدربار. "انگشتان اَبي روي کيسه محکم شدند
، اَبي متوقف شدکرد ميکتابي که جلويش گرفته بودند به قسمتي اشاره 
داد، جادوگر دستش را به سمت اَبي تکان داده و اشاره کرد که به  سازي طلسمي دواليه را توضيح مي

نيروهاي ارتش دي. اونجا دردسر وحشتناکي ايجاد شده: "ي گفتاَب. حرفش ادامه دهد

از رداهاي ساد. جادوگر اول به سمت مردي مسن با ريشي بلند و سفيد برگشت
  .جادوگر باشد

دارم بهت ميگم توماس، اين کار شدنيه: "جادوگر زوراندر مصرانه گفت
که چه چيزي پيدا کردم و اينکه تمامي اعضاي شورا متفق القول هستن که اين انجام بشه

. کنم، ولي روش مطالعه کردم؛ اين کار شدنيه کارکردش رو درک مي
يد تصميم خودم رو بگيرم که آيا باهاشون موافقم که اين کار رو انجام بدم يا نههنوز با

پس منظورت اينه چيزي که شنيدم حقيقت داره؟ اينکه تو واقعاً. "مرد، همان توماس، دستي به صورتش کشيد
  "کني انجام اينکار ممکنه؟ تو عقلت رو از دست دادي زوراندر؟

  
  

  

هنگامي که مادرش زنده بود، مردم به روش
مرد، طرد کردن تا حدي آشکارتر شد
مادرش به آنها خدمت و کمک کند

شود؛ در عوض مردم فکر  منتقل نمي

جادوگر مشغول توضيح اجراي طلسمي به يک سا
طي کرد تا روي فردي آن سمت اَبي قرار گيرد، از روي او گذشت

چي بوده که "

انگشتان اَبي روي کيسه محکم شدند
کتابي که جلويش گرفته بودند به قسمتي اشاره 

سازي طلسمي دواليه را توضيح مي به وارونه
حرفش ادامه دهد

جادوگر اول به سمت مردي مسن با ريشي بلند و سفيد برگشت
جادوگر باشد

جادوگر زوراندر مصرانه گفت
که چه چيزي پيدا کردم و اينکه تمامي اعضاي شورا متفق القول هستن که اين انجام بشه

کارکردش رو درک مي
هنوز با. کرد

مرد، همان توماس، دستي به صورتش کشيد
کني انجام اينکار ممکنه؟ تو عقلت رو از دست دادي زوراندر؟ مي
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با . يه کتاب مربوط به قبل از جنگ با دنياي قديم
جادوگر نگاهش را رو ." يه سري کامل از تورهاي بازبيني رو اجرا کردم تا امتحانش کنم

  ."ريچ هست کاني کراسينگ توي پنديسان

"...  

شوراي  ميانه ملحق بشه و تحت فرمانرا به باقي سرزمين 
خودشون ي  هدشمن به شيوبا تکيه کردن به حکومت پادشاهي خودشون اونا انتخاب کردن که با 

با اينحال، آيا يقين داري که اين واقعي باشه؟ همه چيز ثابت شده 
. حدس و گمان بوده باشه اون مطلب ممکنه يه

صدايش را در حد ." دونم توماس، ولي دارم بهت ميگم، اين واقعيه

اي  تواند کلمه رسيد که نمي ست به جادوگر داستان خود را بگويد ولي به نظر مي
  .اين تنها راه بود

  .اول کرد او خود را به زور وارد جمعيت دور جادوگر

وقتي که شيپورايي که شما فرستاده بوديد استفاده کرديم، اونا کار 
  .ي ديگر نهها بعضي. تعدادي از صداها ساکت شدند

                                                           
10 Anargo 
11 Urdland 
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يه کتاب مربوط به قبل از جنگ با دنياي قديم. حريم خصوصي جادوگر اول پيدا کردم اينو توي يه کتاب تو
يه سري کامل از تورهاي بازبيني رو اجرا کردم تا امتحانش کنم. چشماي خودم اينو ديدم

کاني کراسينگ توي پنديسان. باشه ١٠آره، اون بايد هنگ آنارگو. "به اَبي برگرداند

..."رايي از اونجا رد شد و ها و اونوقت اين ارتش دي. درسته: "

را به باقي سرزمين ها پنديسان ريچ قبول نکرد که براي مقابله با تهاجم دي
با تکيه کردن به حکومت پادشاهي خودشون اونا انتخاب کردن که با . مرکزي دربياد

  ."اونا بايد با عواقب کارهاي خودشون کنار بيان

با اينحال، آيا يقين داري که اين واقعي باشه؟ همه چيز ثابت شده . "کشيد پيرمرد داشت به آرامي ريش خود را مي
اون مطلب ممکنه يه. هست؟ منظورم اينه که اون کتاب بايد هزاران سال قدمت داشته باشه

  ."کنن ميتورهاي بازبيني هميشه تمام ساختار چنين چيزي رو تأييد ن

دونم توماس، ولي دارم بهت ميگم، اين واقعيه منم به خوبي تو اينو مي: "جادوگر زوراندر گفت
  ."ارواح ازمون حفاظت کنن، اين حقيقيه. "پايين آورد

ست به جادوگر داستان خود را بگويد ولي به نظر ميخوا مي. تپيد به شدت مي
اين تنها راه بود. کرد ميجادوگر بايد به او کمک . در اين ميان حرف بزند

او خود را به زور وارد جمعيت دور جادوگر. يک افسر ارتشي از يکي از درهاي عقبي به سرعت وارد شد

وقتي که شيپورايي که شما فرستاده بوديد استفاده کرديم، اونا کار ! جادوگر زوراندر، همين االن بهم خبر رسيد
تعدادي از صداها ساکت شدند !"عقب نشيني کردن ١١نيروهاي اوردلند

  
  

  

اينو توي يه کتاب تو"
چشماي خودم اينو ديدم

به اَبي برگرداند

: "اَبي گفت

پنديسان ريچ قبول نکرد که براي مقابله با تهاجم دي"
مرکزي دربياد

اونا بايد با عواقب کارهاي خودشون کنار بيان. بجنگن

پيرمرد داشت به آرامي ريش خود را مي
هست؟ منظورم اينه که اون کتاب بايد هزاران سال قدمت داشته باشه

تورهاي بازبيني هميشه تمام ساختار چنين چيزي رو تأييد ن

جادوگر زوراندر گفت
پايين آورد اي  زمزمه

به شدت ميقلب اَبي 
در اين ميان حرف بزند 

يک افسر ارتشي از يکي از درهاي عقبي به سرعت وارد شد

جادوگر زوراندر، همين االن بهم خبر رسيد"
نيروهاي اوردلند! کردن
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افسري که تازه رسيده بود گذاشته ي  هي روي شان
ها رو نسوزونه، بلکه اونا رو  لپ. مقاومت کنه ١٣

نصفشون رو باقي بگذاره تا مانع از اين بشن که نيروهاي 
به برينارد بگو که . شون رو جايگزين کنن هست که اونا نتونن جادوگر منطقه
اونجا جاييه که مورد نگراني اصلي ماست، . باقي افرادش رو به شمال ببره تا توي بستن مسير فرار آنارگو کمک کنن

. رسيد خودش يک ژنرال باشد، صورتش سرخ شد
کنيم؟ چرا  کنار رودخونه توقف کنن؟ اونم وقتي که شيپورا کار خودشون رو انجام دادن و داريم اونا رو تعقيب مي

ملحق بشن تا دوباره به  اي  ديگهي  هتجديد قوا کنن و به دست

و تو خبر داري که چه چيزي اونطرف مرز انتظارشون رو ميکشه؟ اگه پنيس 
گناهي رو  ي بيها يشن؟ چه تعداد زندگيچيزي آماده کرده باشه که شيپورا نتونن دفع کنن چند نفر کشته م

تابحال همين قضيه رو دستمون گذاشته؟ چه تعداد از افراد ما کشته ميشن تا اونا رو توي سرزمين خودشون بکشن؟ 

از بين نبريم؟ ما بايد اونا رو ميرن اگه توانايي اونا براي بازگشت در يه زمان ديگه رو 
ي  هبسازه تا دل و رود اي  کنه تا يه چيز جادويي ديگه

  ."ما بايد اونا رو تعقيب کنيم و تا آخرين نفرشون رو بکشيم

                                                           
12 Brainard 
13 Kern River 
14 Panis Rahl 
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ي روي شاندست." حداقل سه هزار سال: "جادوگر اول به پيرمرد ريش دار گفت
١٣کرني  هبگو که کنار رودخون ١٢به ژنرال برينارد. "و به جلو خم شد

نصفشون رو باقي بگذاره تا مانع از اين بشن که نيروهاي . بهش بگو که نيروهاش رو دو قسمت کنه. 
هست که اونا نتونن جادوگر منطقه ظرشون رو عوض کنن؛ اميد

باقي افرادش رو به شمال ببره تا توي بستن مسير فرار آنارگو کمک کنن
  ."يمها نياز داشته باشيم تا دنبال اوردلند بر ولي ممکنه هنوز به پل

رسيد خودش يک ژنرال باشد، صورتش سرخ شد مسن که احتمال زياد به نظر مي يکي از افسران ديگر، مردي نسبتاً
کنار رودخونه توقف کنن؟ اونم وقتي که شيپورا کار خودشون رو انجام دادن و داريم اونا رو تعقيب مي

تجديد قوا کنن و به دست جدداًتونيم قبل از اينکه فرصت داشته باشن تا م
  ."سمتمون حمله کنن، نابودشون کنيم

و تو خبر داري که چه چيزي اونطرف مرز انتظارشون رو ميکشه؟ اگه پنيس . "چشمان ميشي به سمت مرد چرخيد
چيزي آماده کرده باشه که شيپورا نتونن دفع کنن چند نفر کشته م

تابحال همين قضيه رو دستمون گذاشته؟ چه تعداد از افراد ما کشته ميشن تا اونا رو توي سرزمين خودشون بکشن؟ 
  ."اونا نميشناسيم سرزميني که ما به خوبيِ

ميرن اگه توانايي اونا براي بازگشت در يه زمان ديگه رو  و چند نفر از مردممون مي
کنه تا يه چيز جادويي ديگه اون کار مي. شينه پنيس رال هرگز آروم نمي. تعقيب کنيم

ما بايد اونا رو تعقيب کنيم و تا آخرين نفرشون رو بکشيم. هممون رو توي خواب بيرون بکشه

  ."کنم اين قضيه کار مي من دارم روي: "جادوگر اول مرموزانه گفت

  
  

  

جادوگر اول به پيرمرد ريش دار گفت
و به جلو خم شد

. حفظ کنه
ظرشون رو عوض کنن؛ اميداوردلند ن

باقي افرادش رو به شمال ببره تا توي بستن مسير فرار آنارگو کمک کنن
ولي ممکنه هنوز به پل

يکي از افسران ديگر، مردي نسبتاً
کنار رودخونه توقف کنن؟ اونم وقتي که شيپورا کار خودشون رو انجام دادن و داريم اونا رو تعقيب مي"

تونيم قبل از اينکه فرصت داشته باشن تا م آخه؟ مي
سمتمون حمله کنن، نابودشون کنيم

چشمان ميشي به سمت مرد چرخيد
چيزي آماده کرده باشه که شيپورا نتونن دفع کنن چند نفر کشته م ١٤رال

تابحال همين قضيه رو دستمون گذاشته؟ چه تعداد از افراد ما کشته ميشن تا اونا رو توي سرزمين خودشون بکشن؟ 
سرزميني که ما به خوبيِ

و چند نفر از مردممون مي"
تعقيب کنيم

هممون رو توي خواب بيرون بکشه

جادوگر اول مرموزانه گفت
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 تونه خود کنه که مي آره، اون فکر مي. "تمسخرآميز به خود گرفت

  .دندو تعدادي از مردان ردا پوشيده مکث کرده و با ناباوري آشکار خيره ش

حاال . ستي با جادوگر اول صحبت کنيخوا ميتو 
  ."کنم به بيرون

حرف بزند، اما  تواند در ميان اين مکالمات درهم و برهم
  

. دونم درباره پادشاه خيلي کم مي. دونم ميقربان، من هيچي درباره کاري که سرزمينم، پنديسان ريچ انجام داده ن
دونم که مردم  و فقط اينو ميمن از يه جاي کوچيک هستم 

يه ارتش از نيروهاي سرزمين ميانه هست . دشمن تاراج شدن

اگرچه بيش . کرد ميبرد، احساس حماقت  مياز صحبت کردن با مردي که همزمان داشت پنج شش گفتگو را پيش 
توانست جادوگر را متقاعد به کمک کند، آن مردم 

مطمئن نيستيم که چه تعداد توي هنگ آنارگو باقي 
. حاال نزديک سرزمين خودشون هستن. وح باشن، ولي يه گاو ميش مجروح عصباني هستن
دستور داديم که از  ١٥ما به سندرسون. که دارن اينه که دوباره به ما حمله کنن يا اينکه از ما فرار کنن

آنارگو مرتکب اشتباه شد که . گفتيم که از جنوب شرقي بهشون تک بزنه
                                                           
15 Sanderson 
16 Mardale 
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تمسخرآميز به خود گرفت اي  هايش را تاباند و چهره پيرمرد جادوگر ريش
  ."سر اونا خراب کنه يدنياي زيرين رو رو

و تعدادي از مردان ردا پوشيده مکث کرده و با ناباوري آشکار خيره ش ها چند افسر، دو تا از ساحره

تو . "که اَبي را به مالقات جادوگر آورده بود به جلو خم شد
کنم به بيرون اگه جرأتت رو از دست دادي راهنماييت مي. صحبت کن

تواند در ميان اين مکالمات درهم و برهم دانست که چگونه مي مياو ن. اَبي لبانش را تر کرد
  .دانست که بايد حرف بزند، بنابراين دوباره حرفش را از سر گرفت

قربان، من هيچي درباره کاري که سرزمينم، پنديسان ريچ انجام داده ن
من از يه جاي کوچيک هستم . دونم هيچي درباره شورا يا جنگ يا هيچي از اينا نمي

دشمن تاراج شدني  همبارزهاي ما بوسيل. اونجا توي دردسر بزرگي هستن
  ."را ميرهها که به سمت دي

از صحبت کردن با مردي که همزمان داشت پنج شش گفتگو را پيش 
توانست جادوگر را متقاعد به کمک کند، آن مردم  اگر او نمي. احساس عصبانيت و نااميدي داشت 
  

  "رايي هستن؟ها چه تعداد دي: "جادوگر پرسيد

مطمئن نيستيم که چه تعداد توي هنگ آنارگو باقي . "اَبي دهانش را باز کرد اما افسري به جاي او صحبت کرد
وح باشن، ولي يه گاو ميش مجروح عصباني هستناونا ممکنه مجر

که دارن اينه که دوباره به ما حمله کنن يا اينکه از ما فرار کنن اي 
گفتيم که از جنوب شرقي بهشون تک بزنه ١٦شمال اونا رو جارو کنه و به مارديل

  
  

  

پيرمرد جادوگر ريش
دنياي زيرين رو رو

چند افسر، دو تا از ساحره

که اَبي را به مالقات جادوگر آورده بود به جلو خم شد اي  ساحره
صحبت کن

اَبي لبانش را تر کرد
دانست که بايد حرف بزند، بنابراين دوباره حرفش را از سر گرفت مي

قربان، من هيچي درباره کاري که سرزمينم، پنديسان ريچ انجام داده ن"
هيچي درباره شورا يا جنگ يا هيچي از اينا نمي

اونجا توي دردسر بزرگي هستن
که به سمت دي

از صحبت کردن با مردي که همزمان داشت پنج شش گفتگو را پيش 
 از هر چيز

  .مردند مي

جادوگر پرسيد

اَبي دهانش را باز کرد اما افسري به جاي او صحبت کرد
اونا ممکنه مجر. موندن

اي  تنها گزينه
شمال اونا رو جارو کنه و به مارديل
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بايد کارشون رو تموم . رفت داخل کراسينگ؛ اونجا يا بايد باهامون بجنگه و يا اينکه فرار کنه سرزمين خودشون

د افرادشون دابا اينحال ما از تع. "صافش پايين کشيد
و چرا بايد . تونيم فرض کنيم که کشته شدن فقط مي

  

کنم  فکر نمي. "مام شده بود تا پاسخش را بدهد
کنم  توري رو براشون اجرا نمي من چنين» شايد

طلسمي که يک جادوگر اجرا  ظاهراً. شد مي 

يه . پس مايلم تا تفسيرت از اون متن رو ببينم. "
تونستن بيشتر کارايي  م که جادوگراي اون زمان چطور مي

اون چيزي که دارم  ي دقيقاًخوا ميتوماس، تو . "

جادوگر اول دستانش را باز کرده و به افراد اشاره کرد تا 
کنار اَبي او را يک ي  هساحر. چپش باقي ماند
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رفت داخل کراسينگ؛ اونجا يا بايد باهامون بجنگه و يا اينکه فرار کنه سرزمين خودشون
  ."اين ممکنه تنها شانسمون باشه

صافش پايين کشيدي  هجادوگر اول، انگشت شصت و انگشتي ديگر را بر روي چان
فقط مي. بانها قابل اعتماد بودن ولي هرگز برنگشتن ديده. مطمئن نيستيم

  "آنارگو چنين کاري بکنه؟

  ."راستها ترين مسير فرار به سمت دي خوب، اين نزديک: "افسر گفت

مام شده بود تا پاسخش را بدهدبرگشت که همين اکنون سؤالش ت اي  جادوگر اول به سمت ساحره
شايد«در مقابل يه . نه بهشون بگو من گفتم. بتونيم چنين چيزي رو بپذيريم

  ."ذارم و توانايي اجراي اون رو هم در اختيارشون نمي

  .ساحره سري تکان داده و به سرعت رفت

 تور، طلسمي بود که توسط يک ساحره اجرادانست که يک 
  . نيز به همان نام بود

. "گفت ميپيرمرد ريشو داشت اين را " خوب اگه چنين چيزي ممکنه،
م که جادوگراي اون زمان چطور ميما هيچ سرنخي نداري. کتاب سه هزار ساله ريسک زياديه

  ."دادن رو انجام بدن که انجام مي

. "جادوگر اول، براي اولين بار نگاهي خشمگين به سمت مرد انداخت
  "کنم رو ببيني؟ شکل طلسم رو؟ دربارش صحبت مي

جادوگر اول دستانش را باز کرده و به افراد اشاره کرد تا . جادوگر ساکت شده بودند تعدادي از افراد با شنيدن لحن
چپش باقي ماندي  هگير نزديک او و پشت شان مادر اعتراف. از سر راهش کنار بروند

  .قدم عقب کشيد

  
  

  

رفت داخل کراسينگ؛ اونجا يا بايد باهامون بجنگه و يا اينکه فرار کنه سرزمين خودشون
اين ممکنه تنها شانسمون باشه. کنيم

جادوگر اول، انگشت شصت و انگشتي ديگر را بر روي چان
مطمئن نيستيم

آنارگو چنين کاري بکنه؟

افسر گفت

جادوگر اول به سمت ساحره
بتونيم چنين چيزي رو بپذيريم

و توانايي اجراي اون رو هم در اختيارشون نمي

ساحره سري تکان داده و به سرعت رفت

دانست که يک  اَبي مي
نيز به همان نام بود کرد مي

خوب اگه چنين چيزي ممکنه،"
کتاب سه هزار ساله ريسک زياديه

که انجام مي

جادوگر اول، براي اولين بار نگاهي خشمگين به سمت مرد انداخت
دربارش صحبت مي

تعدادي از افراد با شنيدن لحن
از سر راهش کنار بروند

قدم عقب کشيد
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اَبي متوجه شد که بعضي . برداشته و به او دادکوچک را از روي ميز 
مادر اَبي گهگاه . يي استفاده شده بودها ي روي ميز ريخته نشده بودند، بلکه از آنها براي کشيدن نشان

؛ از استخوان خرد شده گرفته کرد مييي را با ماسه کشيده بود، اما معموال از چيزهاي متنوع ديگري استفاده 
ي واقعي، بايد با ها ، طلسمها طلسم. کرد ميمادر اَبي از ماسه به عنوان تمرين استفاده 

مشتش بر روي ي  هبا ريختن ماسه از گوش. جادوگر اول روي زمين خم شده و يک مشت ماسه از کيسه برداشت

. رسم کرد اي  بازويش را به اطراف گرداند و دايره
  .به نظر ميرسيد که او مشغول کشيدن گريس است

ا به ترتيب از اطراف به سمت داخل ميکشيد و بعد 
او خطوطي . کوچکتر کشيدي  ههشت پر را داخل داير

  .ند را رسم کرده و از هر دو دايره گذراند اما يک خط را جا گذاشت

او جادوگر اول بود، بنابراين اَبي حدس ميزد که 
اشکالي نداشته باشد اگر اين رسم را کمي متفاوت از يک ساحره در مکاني کوچک مانند کاني کراسينگ انجام 

که پشت جادوگر ايستاده  اي  دو ساحره اما تعدادي از مرداني که اَبي به عنوان جادوگر فرض کرده بود و

او مشت ديگري ماسه از گوني برداشت و شروع به رسم دو 

که  اي  ، دايرهشد مي داخليي  هدايري  هودبه جاي خطي مستقيم، خطي کماني شکل رسم کرد که کامال وارد محد
خط آخر را . بيروني پايان يابد، از آن عبور کرد

انتهاي خط را نيز به پايان خط کماني . داخلي شد
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کوچک را از روي ميز ي  همردي يک کيس. کرد اي  جادوگر اول اشاره
ي روي ميز ريخته نشده بودند، بلکه از آنها براي کشيدن نشان

يي را با ماسه کشيده بود، اما معموال از چيزهاي متنوع ديگري استفاده 
مادر اَبي از ماسه به عنوان تمرين استفاده . گياهان دارويي خشک شده
  .ندشد مي نظمي خاص و بدون اشتباه رسم

جادوگر اول روي زمين خم شده و يک مشت ماسه از کيسه برداشت
  .زمين طرح رسم کرد

بازويش را به اطراف گرداند و دايره. کرد ميدستان جادوگر زوراندر با دقتي ناشي از تمرين حرکت 
به نظر ميرسيد که او مشغول کشيدن گريس است. درون آن کشيد اي  مشت ديگري از ماسه برداشت و دايره

ا به ترتيب از اطراف به سمت داخل ميکشيد و بعد اول مربع را ميکشيد؛ همه چيز ري  همادر اَبي هميشه بعد از داير
هشت پر را داخل دايري  هجادوگر زوراندر ستار. را به سمت بيرون ميکشيد
ند را رسم کرده و از هر دو دايره گذراند اما يک خط را جا گذاشتشد مي را که از ستاره به سمت خارج متسع

او جادوگر اول بود، بنابراين اَبي حدس ميزد که . کرد ميمربعي که معرف مرز ميان دو دنيا بود را رسم  او هنوز بايد
اشکالي نداشته باشد اگر اين رسم را کمي متفاوت از يک ساحره در مکاني کوچک مانند کاني کراسينگ انجام 

اما تعدادي از مرداني که اَبي به عنوان جادوگر فرض کرده بود و
  .انداختند ميي سنگين و جدي به يکديگر ها بودند، نگاه

او مشت ديگري ماسه از گوني برداشت و شروع به رسم دو . ي مربع را رسم کردها جادوگر زوراندر دو تا از ضلع
  .خط آخر کرد

به جاي خطي مستقيم، خطي کماني شکل رسم کرد که کامال وارد محد
بيروني پايان يابد، از آن عبور کردي  هخط کماني به جاي اينکه مماس با داير. معرف دنياي زندگان بود

داخلي شدي  هنيز به همين شکل کماني کشيد، به طوري که آن نيز وارد داير

  
  

  

جادوگر اول اشاره
ي روي ميز ريخته نشده بودند، بلکه از آنها براي کشيدن نشانها از ماسه
يي را با ماسه کشيده بود، اما معموال از چيزهاي متنوع ديگري استفاده ها طلسم
گياهان دارويي خشک شده تا

نظمي خاص و بدون اشتباه رسم

جادوگر اول روي زمين خم شده و يک مشت ماسه از کيسه برداشت
زمين طرح رسم کرد

دستان جادوگر زوراندر با دقتي ناشي از تمرين حرکت 
مشت ديگري از ماسه برداشت و دايره

مادر اَبي هميشه بعد از داير
را به سمت بيرون ميکشيد ها شعاع

را که از ستاره به سمت خارج متسع

او هنوز بايد
اشکالي نداشته باشد اگر اين رسم را کمي متفاوت از يک ساحره در مکاني کوچک مانند کاني کراسينگ انجام 

اما تعدادي از مرداني که اَبي به عنوان جادوگر فرض کرده بود و. دهد
بودند، نگاه

جادوگر زوراندر دو تا از ضلع
خط آخر کرد

به جاي خطي مستقيم، خطي کماني شکل رسم کرد که کامال وارد محد
معرف دنياي زندگان بود

نيز به همين شکل کماني کشيد، به طوري که آن نيز وارد داير
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خارجي ي  هبرخالف سه کنج ديگرِ مربع، اين کنج در خارج داير

لحظاتي سکوت بر اتاق حکمفرما شد و سپس در ميان افراد داراي موهبت 

. نگاهش به سمت جادوگر زوراندر برگشت." 

  "رايي ديدي؟ها تو چند تا دي

يي ها راييها فکر کنم دي. رنگ شده بودن اي 

به گريسي که روي زمين کشيده بود نگاه . جادوگر زوراندر با صداي خرناس مانندي نارضايتي خود را اعالم کرد
کشه تا يه چيز جديدي پيدا کنه که با  چقدر طول ميکشه، توماس؟ چقدر طول مي

چند سال ما فکر . "نگاهش بر روي افراد اطرافش چرخيد
جادوي رال کشته شدن؟ ي  هتا از مردممون بوسيل

که اون ايجاد  اي  هايي که اون فرستاده مردن؟ چند هزار نفر بخاطر تماس با مردم سايه
  "هستي پاک کرده؟ ي کرده تاول زدن و به قدري خونريزي کردن تا مردن؟ چندتا روستا، منطقه و شهر رو از صفحه

دشمن . جنگ برعکس شدهي  هباالخره معادل
ش و اميدوار باشيم که ديگه  ه که بزاريم فرار کنه و بره خونه

کنه تا  کنم که دير يا زود، اون دوباره تالش مي
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برخالف سه کنج ديگرِ مربع، اين کنج در خارج داير. جايي که شعاع نور وجود نداشت رساند
  .قرار گرفت، در دنياي مردگان

لحظاتي سکوت بر اتاق حکمفرما شد و سپس در ميان افراد داراي موهبت . افراد اطراف، نفسهاشان را حبس کردند
  .ي حاکي از نگراني باال گرفت

  "راضي شدي توماس؟. "ادوگر زوراندر بلند شد

." خالق ما رو حفظ کنه. "توماس به سفيدي ريشش شده بود
  ."اجرا کردن اين ديوانگيه. کنه شورا درست اينو درک نمي

تو چند تا دي. "جادوگر زوراندر او را ناديده گرفته و به سمت اَبي چرخيد

اي  ي کراسينگ از ملخ قهوهها تپه. اومده بودن ها سه سال پيش فوج ملخ
  ."که ديدم بيش از ملخايي بود که ديدم

جادوگر زوراندر با صداي خرناس مانندي نارضايتي خود را اعالم کرد
چقدر طول ميکشه، توماس؟ چقدر طول مي. پنيس رال کوتاه نمياد

نگاهش بر روي افراد اطرافش چرخيد." جادو ايجاد کنه و دوباره آنارگو رو بفرسته سراغمون
تا از مردممون بوسيلشيم؟ چند را نابود ميها گروه مهاجم ديي  هيم که بوسيل

هايي که اون فرستاده مردن؟ چند هزار نفر بخاطر تماس با مردم سايه چند هزار نفر بخاطر بيماري
کرده تاول زدن و به قدري خونريزي کردن تا مردن؟ چندتا روستا، منطقه و شهر رو از صفحه

  .ي صحبتي نکرد، جادوگر زوراندر ادامه داد

باالخره معادل. شکست فاصله بگيريمي  هچندين سال برامون طول کشيده تا از لب
ه که بزاريم فرار کنه و بره خونهگزينه اول اين. حاال ما سه گزينه داريم. داره فرار ميکنه
کنم که دير يا زود، اون دوباره تالش مي من فکر مي. گرده که با وحشيگريش با ما مالقات کنه مي

  
  

  

جايي که شعاع نور وجود نداشت رساندديگر، 
قرار گرفت، در دنياي مردگان

افراد اطراف، نفسهاشان را حبس کردند
ي حاکي از نگراني باال گرفتها پچ پچ

ادوگر زوراندر بلند شدج

توماس به سفيدي ريشش شده بودي  هچهر
شورا درست اينو درک نمي"

جادوگر زوراندر او را ناديده گرفته و به سمت اَبي چرخيد

سه سال پيش فوج ملخ"
که ديدم بيش از ملخايي بود که ديدم

جادوگر زوراندر با صداي خرناس مانندي نارضايتي خود را اعالم کرد
پنيس رال کوتاه نمياد. "داختان

جادو ايجاد کنه و دوباره آنارگو رو بفرسته سراغمون
يم که بوسيلکرد مي

چند هزار نفر بخاطر بيماري
کرده تاول زدن و به قدري خونريزي کردن تا مردن؟ چندتا روستا، منطقه و شهر رو از صفحه

ي صحبتي نکرد، جادوگر زوراندر ادامه دادوقتي کس

چندين سال برامون طول کشيده تا از لب"
داره فرار ميکنه

ميهرگز برن
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و  ها خودش تعقيبش کنيم به بهاي دهي  هتونيم داخل لون
  ."تونم جنگو خاتمه بدم شايدم صدها هزار نفر از افراد خودمون اون رو براي هميشه نابود کنيم، يا اينکه من مي

يي مضطرب به گريسي که روي زمين کشيده شده بود 

تونيم از اونا در راه همين هدف استفاده کنيم بدون 

دشمن با کاراش خودش رو مستحق چنين . جادوگر زوراندر درست ميگه، و همينطور شورا

به محض اينکه مناظرات شروع شد، جادوگر زوراندر به چشمان اَبي نگاه 

. رو هم دارن که دستگير کردن اي  افراد ديگه. 
  .کنم جادوگر زوراندر، بايد کمکم کنيد

قصد دارن از  ها راييها دي. کرد ميوقتي که من مخفي شده بودم، شنيدم که ساحره داشت با افسراشون صحبت 
که شما به سمتشون  اي  ردن جادوهاي کشندهاونا از زندانيا براي کم اثر ک

اگه اونا . کنن ميفرسته استفاده  و تيرايي که ارتش سرزمين ميانه به سمتشون مي
اسم اين کارشون رو . تصميم بگيرن که برگردن و حمله کنن، قصد دارن که زندانيا رو جلوي خودشون حرکت بدن

".  

گناه گويي زندگي تمام آن مردم بي. دنددوباره همه مشغول بحث و گفتگوي خود بو
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تونيم داخل لون يا مي. مونه بينانه باقي مي واقعي  هبنابراين دو گزين
شايدم صدها هزار نفر از افراد خودمون اون رو براي هميشه نابود کنيم، يا اينکه من مي

يي مضطرب به گريسي که روي زمين کشيده شده بود ها از ميان جمعيت آنهايي که داراي موهبت بودند نگاه

تونيم از اونا در راه همين هدف استفاده کنيم بدون  مي. يمدار اي  ما هنوز جادوهاي ديگه: "جادوگر ديگري گفت
  ."رو وارد دنيا کنيم اي  اينکه چنين فاجعه

جادوگر زوراندر درست ميگه، و همينطور شورا: "جادوگر ديگري گفت
  ."بايد اينو رو سرشون خراب کنيم. سرنوشتي کرده

به محض اينکه مناظرات شروع شد، جادوگر زوراندر به چشمان اَبي نگاه . حث و مناظرات شدسالن دوباره مملو از ب
  .اين دستوري واضح به او بود تا درخواست خود را کامل کند

. دستگير شدن ها راييها ديي  همردم من، مردم کاني کراسينگ، بوسيل
کنم جادوگر زوراندر، بايد کمکم کنيد خواهش مي. ره دارن که زندانيا رو با يه طلسم نگه داشتهاونا يه ساح

وقتي که من مخفي شده بودم، شنيدم که ساحره داشت با افسراشون صحبت 
اونا از زندانيا براي کم اثر ک. زندانيا به عنوان سپر انساني استفاده کنن

و تيرايي که ارتش سرزمين ميانه به سمتشون مي ها فرستين، يا کم اثر کردن نيزه
تصميم بگيرن که برگردن و حمله کنن، قصد دارن که زندانيا رو جلوي خودشون حرکت بدن

."»ي خودشونها زنها و بچهي  هکردن سالح دشمن بوسيلکند 

دوباره همه مشغول بحث و گفتگوي خود بو. هيچ کس به او نگاه نکرد
  . ارزش توجه آنها را نداشت

  
  

  

بنابراين دو گزين. برگرده
شايدم صدها هزار نفر از افراد خودمون اون رو براي هميشه نابود کنيم، يا اينکه من مي

از ميان جمعيت آنهايي که داراي موهبت بودند نگاه
  .انداختند

جادوگر ديگري گفت
اينکه چنين فاجعه

جادوگر ديگري گفت
سرنوشتي کرده

سالن دوباره مملو از ب
اين دستوري واضح به او بود تا درخواست خود را کامل کند. کرد

مردم من، مردم کاني کراسينگ، بوسيل"
اونا يه ساح

وقتي که من مخفي شده بودم، شنيدم که ساحره داشت با افسراشون صحبت "
زندانيا به عنوان سپر انساني استفاده کنن

فرستين، يا کم اثر کردن نيزه مي
تصميم بگيرن که برگردن و حمله کنن، قصد دارن که زندانيا رو جلوي خودشون حرکت بدن

کند «گذاشتن 

هيچ کس به او نگاه نکرد
ارزش توجه آنها را نداشت
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ادوگر زوراندر، کنم ج خواهش مي. ميرن اون آدما مي

  ."کاري نيست که بتونيم براشون انجام بديم

افراد ي  هپدر من دستگير شده، به عالو. "ها را عقب نگه دارد به نفس نفس افتاد
اگه شما جادويي به . اون هنوز پنج سالشم نشده

شما بايد نجاتشون بديد، يا . اگه حمله کنيد، اونا کشته ميشن

اميدوارم که ارواح . تونم کمکشون کنم متأسفم، من نمي
  .جادوگر خواست رويش را برگرداند

 گاهيهايشان ادامه ميدادند ن ديگران در حالي که به صحبت
  ..."من يه استخون دارم. "اَبي دستش را داخل کيسه برد

  ."تونم کمکت کنم

را رو شکست بديم، حاال به ها بايد نيروهاي دي
اجازه بدم  ها راييها تونم به دي نمي. اگرچه که اون مردم بيگناه هستن، ولي سر راه قرار گرفتن

موفق بشن وگرنه باعث ميشه که تشويق بشن تا هرچه بيشتر از اين روش استفاده کنن، و اونوقت 
  ."داره دشمن بايد ببينه که چنين چيزي ما رو از هدفمون باز نمي

هم اونجا  اي  ي ديگهها بچه! کني مو به مرگ محکوم مي

    

www.Good-life.ir 

اون آدما ميي  هدر هر دو حالت هم. "سوزاندند ميچشمان اَبي را 
  ."ميرن اونا ميي  هبايد به ما کمک کنيد، وگرنه هم

کاري نيست که بتونيم براشون انجام بديم. "جادوگر نگاه کوتاهي به سمت او انداخت

ها را عقب نگه دارد به نفس نفس افتاد اشک کرد مياَبي در حالي که سعي 
اون هنوز پنج سالشم نشده. دخترم بين اوناست. شوهرم بين زندانياست. ز فاميلمون

اگه حمله کنيد، اونا کشته ميشن. اين مردم کشته ميشني  هسمت دشمن بفرستيد هم
  ."اينکه حمله رو متوقف کنيد

متأسفم، من نمي. "وهگين شده باشدرسيد که واقعاً اند جادوگر به نظر مي
جادوگر خواست رويش را برگرداند." خوب محافظ اونا باشه و روحشون رو با خودشون به نور ببرن

ديگران در حالي که به صحبت. تعدادي از افراد ساکت شدند!" نه: "اَبي فرياد کشيد
اَبي دستش را داخل کيسه برد!" توني تو نمي! م بچه. "کوتاه به او انداختند

تونم کمکت کنم من نمي. همه از اونا دارن. "جادوگر غرغرکنان حرف او را قطع کرد

  !"ولي تو بايد کمک کني

بايد نيروهاي ديما . شيم که هدفمون رو رها کنيم اگه بخوام کمکت کنم مجبور مي
اگرچه که اون مردم بيگناه هستن، ولي سر راه قرار گرفتن. هر شکلي که شده
موفق بشن وگرنه باعث ميشه که تشويق بشن تا هرچه بيشتر از اين روش استفاده کنن، و اونوقت  اي  توي چنين نقشه

دشمن بايد ببينه که چنين چيزي ما رو از هدفمون باز نمي. ميرن فراد بيگناه بيشتري مي

مو به مرگ محکوم مي داري بچه! ست اون فقط يه بچه! نه: "کشان گفت
  "تو ديگه چه جور هيواليي هستي؟

  
  

  

چشمان اَبي را  ،اشک
بايد به ما کمک کنيد، وگرنه هم

جادوگر نگاه کوتاهي به سمت او انداخت

اَبي در حالي که سعي 
ز فاميلمونا اي  ديگه

سمت دشمن بفرستيد هم
اينکه حمله رو متوقف کنيد

جادوگر به نظر مي
خوب محافظ اونا باشه و روحشون رو با خودشون به نور ببرن

اَبي فرياد کشيد
کوتاه به او انداختند

جادوگر غرغرکنان حرف او را قطع کرد

ولي تو بايد کمک کني"

اگه بخوام کمکت کنم مجبور مي"
هر شکلي که شده
توي چنين نقشه

فراد بيگناه بيشتري ميحتي ا

کشان گفت اَبي جيغ
تو ديگه چه جور هيواليي هستي؟! هستن
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  .دادند همه به گفت و گوي خودشان ادامه مي

من مردي هستم . "رسيد مي ششصداي جادوگر اول در ميان آن غوغا عبور کرده و به وضوح ناقوس مرگ به گو
  ."من بايد درخواست تو رو رد کنم

  .حتي به او اجازه داده نشده بود تا به جادوگر نشان دهد

ساحره شروع به عقب کشيدن او . اختيار جيغ کشيد
توانست چيزي را ببيند،  ها نمي حالي که از ميان اشک

پناه  به کودکي بيچاره و بي. کرد ميجادوگر به او کمک ن

دستاني مهربان او را به سمت خود . اش حس کرد
دست . ، انگشتاني پرمحبت و ظريف موهايش را عقب راندند

  .کند ميفردي ديگر پشتش را لمس کرد و اَبي آرامش گرم جادو را حس کرد که در او رخنه 

  ."اشکالي نداره که براي چنين دردي گريه کني

  .، کنارش بودها ساحره آنجا، در پاي پله

تا جايي که اَبي اهميت . گير بود مادر اعتراف او خود
ديگر چه اهميتي داشت؟ اکنون ديگر هيچ چيزي 
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همه به گفت و گوي خودشان ادامه مي. داد و گوش نيز نميديگر کسي به جز جادوگر حتي به ا

صداي جادوگر اول در ميان آن غوغا عبور کرده و به وضوح ناقوس مرگ به گو
من بايد درخواست تو رو رد کنم. يي مثل اين رو انجام بدهها که بايد انتخاب

حتي به او اجازه داده نشده بود تا به جادوگر نشان دهد. شيدشکست جيغ ک اَبي از درد و اندوه

  ."يه بدهي رسمي. ولي اين يه بدهي هست: "با فرياد گفت

اختيار جيغ کشيد اَبي بغضش ترکيده و بي." خت نيستو اين بدهي االن قابل پردا
حالي که از ميان اشک در. بيرون دويداَبي خود را از زن جدا کرده و از اتاق به 

  .پايين رفت ها تلوتلو خوران از پله

جادوگر به او کمک ن. هقِ بيچارگي بر روي زمين افتاد با هق ها در پايين پله
  .دخترش محکوم به مرگ شده بود. کرد مي

اش حس کرد لرزيد، دستي را بر روي شانه خود مي هقِ که با هق اَبي در حالي
، انگشتاني پرمحبت و ظريف موهايش را عقب راندندکرد ميدر حالي که در آغوش زن گريه 

فردي ديگر پشتش را لمس کرد و اَبي آرامش گرم جادو را حس کرد که در او رخنه 

  ."ازش متنفرم. کشه اون داره دخترمو مي: "با گريه گفت

اشکالي نداره که براي چنين دردي گريه کني. اشکالي نداره، اَبيگيل: "صداي باالي سرش گفت

ساحره آنجا، در پاي پله. ها را بگيرد توانست جلوي اشک اَبي چشمانش را پاک کرد اما نمي

او خود. باال آورده و به زني که در آغوشش بود نگاه کرداَبي سرش را 
ديگر چه اهميتي داشت؟ اکنون ديگر هيچ چيزي . هد بکندخوا ميتوانست هرکاري  مي گير مادر اعتراف

  .اهميت نداشت

  
  

  

ديگر کسي به جز جادوگر حتي به ا

صداي جادوگر اول در ميان آن غوغا عبور کرده و به وضوح ناقوس مرگ به گو
که بايد انتخاب

اَبي از درد و اندوه

با فرياد گفت

و اين بدهي االن قابل پردا"
اَبي خود را از زن جدا کرده و از اتاق به . کرد

تلوتلو خوران از پله

در پايين پله
ميکمک ن

اَبي در حالي
در حالي که در آغوش زن گريه . کشيدند

فردي ديگر پشتش را لمس کرد و اَبي آرامش گرم جادو را حس کرد که در او رخنه 

با گريه گفت

صداي باالي سرش گفت

اَبي چشمانش را پاک کرد اما نمي

اَبي سرش را 
مادر اعترافداد،  مي

اهميت نداشت
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من هست ي  هاين بار بچ. اون باد شوم مرگه. اسبي بهش دادن

  ."ولي اين حقيقت نداره. کنم که چرا همچين حسي داري، اَبيگيل

شوهرم ! هدخترم هنوز فرصتي نداشته تا زندگي کنه، و اون داره دخترمو ميکش
  !"م فرصت نداشته اما بچه. ته که يه عمر زندگي کنه

آرامش چيزي . گير باري ديگر او را به ميان بازوان آرامش بخشش کشيد

. يه پسر، ولي موقع تولد مرد. ديگه داشتمي  ه
درد بيرحمِ ." تونم داشته باشم ايه که هرگز مي

. درست همونطوري که اون مرد قبل از منو کشت

اين . تو فقط يه قسمت رو ديدي. تو متوجه نيستي

  ."اون يه دختر ده ساله داره و يه پسر هم داره

  .ييد کرد که حقيقت داردأا لبخندي از همدردي و تکان سرش ت

                                                           
17 Jana 
18 Delora 
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اسبي بهش دادنواقعاً که لقب من. اون يه هيواليه: "هق کنان گفت
  ."کشه، نه دشمن که داره مي

کنم که چرا همچين حسي داري، اَبيگيل درک مي: "گير گفت مادر اعتراف

دخترم هنوز فرصتي نداشته تا زندگي کنه، و اون داره دخترمو ميکش! توني چنين چيزي بگي چطور مي
ته که يه عمر زندگي کنهپدرمم همينطور، ولي اون فرصت داش

گير باري ديگر او را به ميان بازوان آرامش بخشش کشيد اَبي دوباره بغضش ترکيده و مادر اعتراف
  . ستخوا مينبود که اَبي 

  "و داري؟تو فقط همون يه بچه ر: "ساحره پرسيد

هيه بچ. "کشيد با سر تأييد کرد مياَبي درحالي که نفسش را به داخل 
ايه که هرگز مي کوچولوم تنها بچه ١٧جانا. دار بشم تونم بچه قابله گفت که ديگه نمي

درست همونطوري که اون مرد قبل از منو کشت. کشه جادوگر اونو ميو . "اين حقيقت  درونش را شکافت
  !"اميدوارم ارواح خوب در جا بکشنش. جادوگر زوراندر يه هيواليه

تو متوجه نيستي. "درهم، ساحره موهاي اَبي را از روي پيشانيش کنار زد اي 
  ."چيزي که گفتي رو جدي نگفتي

  ..."اگه تو هم يه بچه داشتي. "اما او جدي گفته بود

اون يه دختر ده ساله داره و يه پسر هم داره. کنه درک مي ١٨دلورا: "گير اشاره کنان به ساحره گفت مادر اعتراف

ا لبخندي از همدردي و تکان سرش تدلورا ب. اَبي نگاهي به ساحره انداخت

  
  

  

هق کنان گفت هق
که داره مي

مادر اعتراف

چطور مي"
پدرمم همينطور، ولي اون فرصت داش. ميره مي

اَبي دوباره بغضش ترکيده و مادر اعتراف
نبود که اَبي 

ساحره پرسيد

اَبي درحالي که نفسش را به داخل 
قابله گفت که ديگه نمي

اين حقيقت  درونش را شکافت
جادوگر زوراندر يه هيواليه

اي  با چهره
چيزي که گفتي رو جدي نگفتي

اما او جدي گفته بود

مادر اعتراف

اَبي نگاهي به ساحره انداخت
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من و دلورا هردومون درد تو رو درک . اون دوازده سالشه

اون خودش به سختي بزرگتر از يه پسربچه هست، و اون 
  ."رگه و اين تنها چيزيه که براش اهميت داره، کشتن مردم

بذار درباره مردي . اَبيگيل، بيا اينجا کنار من بشين

گير حدود دوازده  ادر اعترافم. هايش جاري بودند خود را باال کشيده و روي پله نشست
موهاي بلندش به ي  هتود. جذاب داشت اي  ، چهره

گير به عنوان يک زن  هرگز به ذهن اَبي خطور نکرده بود که به يک اعتراف
ترسيد؛ اين زن هيچ کاري  سابق از اين زن نمي

گير  در اعترافما." مکرد مييکوس يه بچه خردسال بود و هنوز بين زنها ميومد، من بعضي وقتا ازش مراقبت 
و بعدترها گوشش رو تا تنبيه بشه ، پشتش رو ميزدم 

م بود، و البته نه از روي بدجنسي بلکه از روي 

ست خوا مياون ن. کرد ميرا شروع شد، براي مدتي طوالني، جادوگر زوراندر به ما کمک ن
راي را، شروع به استفاده از جادو بها رمانرواي دي

  .ي بيشتر در پايان کار اينه که بجنگهها مردم ما کرد، زِد فهميد که تنها راه اميد براي نجات زندگي

 زديکوس زول زوراندر ممکنه به نظر تو جوون برسه، همونطوري که به نظر خيلي از ما اينطور ميرسيد، ولي اون يه
که اونجا  اي  حتي اون جادوگراي ديگه. زِد يه اعجوبه بود

که اون چطور بعضي از معماهاي توي کتابا رو حل 
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اون دوازده سالشه. منم خودم يه دختر دارم: "گير گفت اعتراف
  ."جادوگر اول هم همينطور

اون خودش به سختي بزرگتر از يه پسربچه هست، و اون ! تونه درک کنه اون نمي. "انگشتان اَبي محکم مشت شدند
رگه و اين تنها چيزيه که براش اهميت داره، کشتن مردماون باد م. منو بکشهي  هد بچ

اَبيگيل، بيا اينجا کنار من بشين. "سنگي کنارش زدي  هگير آهسته دستش را روي پل مادر اعتراف
  ."رات بگمکه اونجاست ب

هايش جاري بودند خود را باال کشيده و روي پله نشست اَبي درحالي که هنوز اشک
، چهرهبنفشبوده و با چشماني به رنگ  تا چهارده سال بزرگتر از او

هرگز به ذهن اَبي خطور نکرده بود که به يک اعتراف. لبخند گرمي داشت .رسيد کمرش مي
سابق از اين زن نميي  هديگر به انداز. ديد نگاه کند، اما اين چيزي بود که اکنون مي

  .توانست بکند که بدتر از آن چيزي باشد که تاکنون پيش آمده

يکوس يه بچه خردسال بود و هنوز بين زنها ميومد، من بعضي وقتا ازش مراقبت 
، پشتش رو ميزدم کرد ميوقتي که شيطوني . "به روبرو خيره شد با لبخندي مشتاق

م بود، و البته نه از روي بدجنسي بلکه از روي مجس اون شيطنت. پيچوندم تا وادارش کنم که سر درس بنشينه
  .اون بزرگ شد و تبديل به مردي کامل و خوب شد. 

را شروع شد، براي مدتي طوالني، جادوگر زوراندر به ما کمک نها وقتي که جنگ با دي
رمانرواي دياما در نهايت وقتي که پنيس رال، ف. بجنگه و به مردم آسيب برسونه

مردم ما کرد، زِد فهميد که تنها راه اميد براي نجات زندگي نقتل عام کرد

زديکوس زول زوراندر ممکنه به نظر تو جوون برسه، همونطوري که به نظر خيلي از ما اينطور ميرسيد، ولي اون يه
زِد يه اعجوبه بود. جادوگر خاصه که فرزند يه جادوگر و يه ساحره ست
که اون چطور بعضي از معماهاي توي کتابا رو حل  کنن ميبودن، که بعضياشون معلم زد هستن، هميشه درک ن

  
  

  

اعترافمادر 
جادوگر اول هم همينطور. کنيم مي

انگشتان اَبي محکم مشت شدند
د بچخوا مي

مادر اعتراف
که اونجاست ب

اَبي درحالي که هنوز اشک
تا چهارده سال بزرگتر از او

کمرش مي
نگاه کند، اما اين چيزي بود که اکنون مي

توانست بکند که بدتر از آن چيزي باشد که تاکنون پيش آمده نمي

يکوس يه بچه خردسال بود و هنوز بين زنها ميومد، من بعضي وقتا ازش مراقبت وقتي زد"
با لبخندي مشتاق

پيچوندم تا وادارش کنم که سر درس بنشينه مي
. کنجکاوي

وقتي که جنگ با دي"
بجنگه و به مردم آسيب برسونه

قتل عام کرد

زديکوس زول زوراندر ممکنه به نظر تو جوون برسه، همونطوري که به نظر خيلي از ما اينطور ميرسيد، ولي اون يه"
جادوگر خاصه که فرزند يه جادوگر و يه ساحره ست
بودن، که بعضياشون معلم زد هستن، هميشه درک ن
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کنيم که اون  رو به کار بگيره، ولي اينو درک مي
اون بخاطر تمام اين چيزا و خيلي چيزاي ديگه 

بين خودمون، اون کسايي که واقعاً . "زداش 
ما بهش لقب باد مرگ رو داديم تا . باز لقبي هست که اون واقعاً مستحقشه

شايد از اونجايي . باور کردن بعضي از مردم خود ما اين لقب رو واقعاً
که مادرت داراي موهبت بوده، بتوني درک کني که چطور مردم گاهي اوقات بطور نامعقولي از اونايي که داراي 

هيوالهايي هستن که هيچ اهميتي براي  و گاهي اوقات هم اونايي که داراي جادو هستن، واقعاً

به عنوان يه . "چشمان اَبي را برانداز کرد و بعد يک انگشت را به نشان هشدار باال گرفت
اگه هرگز اين داستان رو تکرار کني، هيچوقت تو 

. اون يه زن خارق العاده بود. ازدواج کرد ١٩زِد با اريلين
  ."ه دختر داشتناونا ي. که زِد دوستش داشت
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رو به کار بگيره، ولي اينو درک ميکنه تا اونهمه قدرت  کنه يا اينکه چطور از موهبتش استفاده مي
اون بخاطر تمام اين چيزا و خيلي چيزاي ديگه . کنه ش هم به خوبي عقلش استفاده مي اون از عاطفه. طفه داره

  ".جادوگر اول نامگذاري شد

  ."آره، اون توي باد مرگ بودن خيلي با استعداده: "

اش  هدستش را آرام به سين. دگير لبخند کوچکي ز مادر اعتراف
باز لقبي هست که اون واقعاً مستحقشه حقه. باز شناسيمش، بهش ميگيم حقه

بعضي از مردم خود ما اين لقب رو واقعاً. ديگران بشنون، تا ترس به دل دشمن بندازيم
که مادرت داراي موهبت بوده، بتوني درک کني که چطور مردم گاهي اوقات بطور نامعقولي از اونايي که داراي 

  ."ترسن جادو هستن مي

و گاهي اوقات هم اونايي که داراي جادو هستن، واقعاً: "اَبي در مقابل گفت
  ."قائل نيستن کنن ميد هايي که نابو

چشمان اَبي را برانداز کرد و بعد يک انگشت را به نشان هشدار باال گرفت اي  گير لحظه ف
اگه هرگز اين داستان رو تکرار کني، هيچوقت تو . زديکوس زول زوراندر بهت بگمي  هم چيزي دربارخوا

  ."بخشم رو بابت برمال کردن رازم نمي

  ..."من چيزي نميگم، ولي متوجه نميشم که چه ربطي

  ."فقط گوش کن

زِد با اريلين. "گير شروع کرد پس از اينکه اَبي ساکت ماند، مادر اعتراف
که زِد دوستش داشت اي  ما خيلي اونو دوست داشتيم، اما نه به اندازه

  "دخترشون چند سالشه؟. "کنجکاوي اَبي بر او غلبه کرد

  
  

  

کنه يا اينکه چطور از موهبتش استفاده مي مي
طفه دارهعا

جادوگر اول نامگذاري شد

: "اَبي گفت

مادر اعتراف
شناسيمش، بهش ميگيم حقه مي

ديگران بشنون، تا ترس به دل دشمن بندازيم
که مادرت داراي موهبت بوده، بتوني درک کني که چطور مردم گاهي اوقات بطور نامعقولي از اونايي که داراي 

جادو هستن مي

اَبي در مقابل گفت
هايي که نابو زندگي

فامادر اعتر
خوا ميراز 

رو بابت برمال کردن رازم نمي

من چيزي نميگم، ولي متوجه نميشم که چه ربطي"

فقط گوش کن"

پس از اينکه اَبي ساکت ماند، مادر اعتراف
ما خيلي اونو دوست داشتيم، اما نه به اندازهي  ههم

کنجکاوي اَبي بر او غلبه کرد
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  ."رو با جادو ساخته بود اي  پنيس رال مردم سايه

مادر  ."رو بسازن اي  خوب، جنگ همينطوريش هم بد بود، بعد پنيس رال به جادوگراش ياد داد که چطور مردم سايه
رو اينطور نامگذاري کردن چون  اي  مردم سايه

بلکه مخلوق جادو  ،اونا موجود زنده نيستن. اونا هيچ شکل و قالب دقيقي ندارن
  . تونه اثر داشته باشه

اونا پيدات . خورن و ميان ر مياونا از وسط دشت و جنگل به طرفت س

. خوره زنه و متورم ميشه تا اينکه گوشت بدنش شکاف مي
لمس شده رو  اي  مردم سايهي  هتونه کسي که بوسيل

ي ها اون اوايل گردان. فرستادن رو جلوتر از خودشون مي
ما هيچ نور اميدي . ن که تا آخرين نفرشون کشته شده بودن

. شيپورايي جنگي درست کرد ،اون مشکل رو بررسي کرد و بعد با جادو
 ،جادويي که از شيپورها ميومد، عالوه بر اون. 
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  ."دختر خودت يکم بزرگتر از: "دلورا گفت

  ."که اينطور. "اَبي آب دهانش را قورت داد

پنيس رال مردم سايه. وقتي که زِد جادوگر اول شد، اوضاع خيلي وخيم بود

  ."چنين چيزي نشنيدمي  هتا حاال دربار .گ اومدممن از کاني کراسين

خوب، جنگ همينطوريش هم بد بود، بعد پنيس رال به جادوگراش ياد داد که چطور مردم سايه
مردم سايه. "مجدد اين ماجرا نفس عميقي کشيد دنآورگير با درد به ياد

اونا هيچ شکل و قالب دقيقي ندارن. توي هوا هستني  همثل ساي
تونه اثر داشته باشه روي اونا همونقدر اثر داره که روي دود مي ها اسلحه

اونا از وسط دشت و جنگل به طرفت س. مخفي بشه اي  تونه از مردم سايه

زنه و متورم ميشه تا اينکه گوشت بدنش شکاف مي ، تمام بدن فرد تاول ميکنن ميوقتي که کسي رو لمس 
تونه کسي که بوسيل حتي موهبت هم نمي. ميره اون فرد با زجر و فرياد کشيدن مي

.  

رو جلوتر از خودشون مي اي  ، جادوگراشون مردم سايهکرد ميله وقتي دشمن حم
ن که تا آخرين نفرشون کشته شده بودنشد مي کاملي از سربازان جوون و شجاع ما در حالي پيدا

  ." ترين دوران براي ما بود اون زمان تاريک. 

  "جادوگر زوراندر تونست جلوي اونا رو بگيره؟ و: "

اون مشکل رو بررسي کرد و بعد با جادو. "گير با تکان سرش تاييد کرد مادر اعتراف
. کرد ميرو مثل دود توي باد دور  اي  جادوي اون شيپورها مردم سايه

  
  

  

دلورا گفت

اَبي آب دهانش را قورت داد

وقتي که زِد جادوگر اول شد، اوضاع خيلي وخيم بود"

من از کاني کراسين"

خوب، جنگ همينطوريش هم بد بود، بعد پنيس رال به جادوگراش ياد داد که چطور مردم سايه"
گير با درد به ياد اعتراف
مثل ساي اونا

اسلحه. هستن

تونه از مردم سايه آدم نمي"
  .کنن مي

وقتي که کسي رو لمس "
اون فرد با زجر و فرياد کشيدن مي

.درمان کنه

وقتي دشمن حم"
کاملي از سربازان جوون و شجاع ما در حالي پيدا

. ديديم نمي

: "اَبي پرسيد

مادر اعتراف
جادوي اون شيپورها مردم سايه
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 کامالً البته شيپورهاً. کشت تا کسي که اونها رو با جادو ساخته پيدا کنه و اونو مي
بايد جادوي اونها رو تغيير بده تا بتونه پا به پاي تغييراتي که دشمن توي جادوهاش 

 يي که باعث کوريها هي کشنده، مها ، بيماري
در حالي . اونا مقابله کنهي  هزِد روز و شب کار کرد و موفق شد با هم

ه تحت شرايط مساوي که جادوي پنيس رال تحت کنترل و مقابله دراومده بود، نيروهاي ما قادر بودن که دوبار

اَبي دهانش را بست و زن دوباره دستش را . گير دوباره انگشتش را باال گرفته و دستور به سکوت داد

بنابراين به . اون بارها سعي کرد زِد رو بکشه و موفق نشد

کسي ي  هظ از ناحيي خاص هست که به همراه طلسمي محاف
اين گروه فقط اين نيست که هدف ي  هوظيف

  ."خودشون رو بکشن، بلکه اينه که قتل رو بطور غيرقابل تصوري شکنجه آميز و وحشيانه انجام بدن

  

اونا اريلين رو رها کردن در حالي که تمام دست و پاهاش شکسته شده بودن، 
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تا کسي که اونها رو با جادو ساخته پيدا کنه و اونو مي کرد ميرو دنبال  ها سم سايه
بايد جادوي اونها رو تغيير بده تا بتونه پا به پاي تغييراتي که دشمن توي جادوهاش  تضمين شده نيستن، و زِد مرتباً

  .ميده جلو بياد

، بيماريها و مريضي ها تب: رو هم ايجاد کرد اي  پنيس رال جادوهاي ديگه
زِد روز و شب کار کرد و موفق شد با هم. ن، خالصه همه جور چيزاي وحشتناک

که جادوي پنيس رال تحت کنترل و مقابله دراومده بود، نيروهاي ما قادر بودن که دوبار
  ."بخاطر جادوگر زوراندر، جريان جنگ برعکس شد

  ..."خوب، تا اينجاش خوبه، ولي

گير دوباره انگشتش را باال گرفته و دستور به سکوت داد مادر اعتراف
  .پايين آورده و به حرفش ادامه داد

اون بارها سعي کرد زِد رو بکشه و موفق نشد. ري که زِد کرده بود، عصباني بودپنيس رال به شدت از کا
  ."جاش يه گروه چهارتايي فرستاد تا اريلين رو بکشن

  "گروه چهارتايي؟ گروه چهارتايي ديگه چيه؟

ي خاص هست که به همراه طلسمي محافها گروه چهارتايي يه دسته از قاتل: "ساحره پاسخ داد
وظيف. که اونا رو فرستاده محافظت ميشن که اون کس پنيس رال باشه

خودشون رو بکشن، بلکه اينه که قتل رو بطور غيرقابل تصوري شکنجه آميز و وحشيانه انجام بدن

  "کشتن؟.... و اونوقت اونا همسر زِد رو. "اَبي آب دهانش را قورت داد

اونا اريلين رو رها کردن در حالي که تمام دست و پاهاش شکسته شده بودن، . بدتر. "گير به جلو خم شد مادر اعتراف
  ."تا ديگران اونو زنده پيدا کنن

  
  

  

سم سايهمسير طل
تضمين شده نيستن، و زِد مرتباً

ميده جلو بياد

پنيس رال جادوهاي ديگه"
ن، خالصه همه جور چيزاي وحشتناکشد مي

که جادوي پنيس رال تحت کنترل و مقابله دراومده بود، نيروهاي ما قادر بودن که دوبار
بخاطر جادوگر زوراندر، جريان جنگ برعکس شد. بجنگن

خوب، تا اينجاش خوبه، ولي"

مادر اعتراف
پايين آورده و به حرفش ادامه داد

پنيس رال به شدت از کا"
جاش يه گروه چهارتايي فرستاد تا اريلين رو بکشن

گروه چهارتايي؟ گروه چهارتايي ديگه چيه؟"

ساحره پاسخ داد
که اونا رو فرستاده محافظت ميشن که اون کس پنيس رال باشه

خودشون رو بکشن، بلکه اينه که قتل رو بطور غيرقابل تصوري شکنجه آميز و وحشيانه انجام بدن

اَبي آب دهانش را قورت داد

مادر اعتراف
تا ديگران اونو زنده پيدا کنن
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  "زنده؟ اگه مأموريتشون کشتن اون بوده، براي چي زنده ولش کنن؟

اريلين فقط . يدا کنه که همه جاش شکسته و مجروح هست و در اوج درد و زجره
توانست نفس ناشي از کلمات  مياَبي . گير بيشتر به جلو خم شد

نو درمان کنه، اينکار وقتي که زِد از موهبتش استفاده کرد تا او

گير انگشتانش را به حالت دو پنجه کرده و جلوي 
چون زِد از تماس محبت . اره کردطلسم محتويات شکم اونو پ

آميز جادوش استفاده کرده بود، همسرش با جيغ و درد مرد؛ در حالي که زِد بيچاره و درمونده کنارش زانو زنده 

. توانست آن جراحت را حس کند مي کشيد، شکمش را لمس کرد و تقريباً

دختري . دخترشون رو هم برد ،گروه چهارتايي عالوه بر اين

  "اينکارو با دخترشم کردن؟

اد، لباس سفيد ساتنش به آرامي د سنگي تکيه مي
اونا رو پيدا کرد ولي دخترش . زِد دنبال گروه چهارتايي رفت
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زنده؟ اگه مأموريتشون کشتن اون بوده، براي چي زنده ولش کنن؟: "اَبي زمزمه کنان پرسيد

يدا کنه که همه جاش شکسته و مجروح هست و در اوج درد و زجرهبراي اينکه زِد اونو در حالي پ
گير بيشتر به جلو خم شد مادر اعتراف." تونست اسم زِد رو با محبت صدا بزنه

وقتي که زِد از موهبتش استفاده کرد تا او. "او را بر روي صورتش احساس کندي  ه
  ."طلسم خزنده رو فعال کرد

  "؟...طلسم خزنده. "اَبي به زور پلک زد

گير انگشتانش را به حالت دو پنجه کرده و جلوي  مادر اعتراف." هيچ جادوگري قادر نبود اون طلسم رو پيدا کنه
طلسم محتويات شکم اونو پ. "شکم اَبي آنها را به نشان دريدن به دو طرف کشيد

آميز جادوش استفاده کرده بود، همسرش با جيغ و درد مرد؛ در حالي که زِد بيچاره و درمونده کنارش زانو زنده 

کشيد، شکمش را لمس کرد و تقريباً اَبي در حالي که کمي خود را عقب مي
  ."خيلي وحشتناکه

گروه چهارتايي عالوه بر اين. "گير نگاهي آهنين داشت بنفش مادر اعتراف
  ."که تمام کارايي که اون مردا با مادرش کرده بودن رو ديده بود

اينکارو با دخترشم کردن؟. "سوزاند اَبي حس کرد که اشک دوباره چشمانش را مي

  ."اسير نگه داشتن اونو. نه: "گير گفت مادر اعتراف

  "پس هنوز زنده ست؟ هنوز اميدي هست؟

سنگي تکيه ميي  هگير به عقب برگشته و به نرد در حالي که مادر اعتراف
زِد دنبال گروه چهارتايي رفت. "دستانش را در بغلش گذاشت. خش کرد

  
  

  

اَبي زمزمه کنان پرسيد

براي اينکه زِد اونو در حالي پ"
تونست اسم زِد رو با محبت صدا بزنه

هزمزمه شد
طلسم خزنده رو فعال کرد

اَبي به زور پلک زد

هيچ جادوگري قادر نبود اون طلسم رو پيدا کنه"
شکم اَبي آنها را به نشان دريدن به دو طرف کشيد

آميز جادوش استفاده کرده بود، همسرش با جيغ و درد مرد؛ در حالي که زِد بيچاره و درمونده کنارش زانو زنده 
  ."بود

اَبي در حالي که کمي خود را عقب مي
خيلي وحشتناکه"

بنفش مادر اعترافچشمان 
که تمام کارايي که اون مردا با مادرش کرده بودن رو ديده بود

اَبي حس کرد که اشک دوباره چشمانش را مي

مادر اعتراف

پس هنوز زنده ست؟ هنوز اميدي هست؟"

در حالي که مادر اعتراف
خش کرد خش
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دونست  کسي نمي داده بودن و همينطور تا جايي که اصالً

جادوگر زوراندر با اون گروه . "گير بازگرداند

گير از ميان نقابي از  مادر اعتراف." کمتر از اون باليي رو سرشون نياورد که اگه من خودم بودم به سرشون مياوردم
براي مدتي طوالني کاري کرد که از . کاري کرد که از به دنيا اومدنشون پشيمون بشن

همين . "کشيد تا خود را آرام کند، ساحره داستان را به دست گرفت
کنيم؛ اين  کنه که هيچکدوم از ما درکش نمي

تونه بر عليه ما  کنه تا جادويي که رال مي اين کمک مي
  .کنه که ارتش اونها رو از هر جايي که اومدن عقب برونه

به سختي . سوزه اما پنيس رال نسبت به اون مردي که پيروزيش در سرزمين ميانه رو ناکام گذاشته از خشم مي
رال همه جور آدماي خطرناک و پست . زوراندر صورت نگيره

  "مورد سيتا چي هستن؟

مورد سيت، . "خيره شده بود، موهاي سياه براقش را با دست به عقب راند
هايي هستن که عالوه بر يونيفرم چرمي قرمز رنگشون، به عنوان عالمت مخصوص خودشون، موهاشون رو به 
. ندر زمينه شکنجه کردن و کشتن افرادي که داراي موهبت هستن تمرين ديد
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داده بودن و همينطور تا جايي که اصالً اي  ده بود و اونا هم تحويل به افراد ديگهتحويل ديگران ش
  ."که دختر دست چه کسيه يا کجا ممکنه باشه

گير بازگرداند اَبي نگاهي به ساحره انداخته و دوباره نگاهش را به مادر اعتراف
  "چهارنفره چکار کرد؟

کمتر از اون باليي رو سرشون نياورد که اگه من خودم بودم به سرشون مياوردم
کاري کرد که از به دنيا اومدنشون پشيمون بشن. "غضب به او خيره شد
  ."تولدشون پشيمون باشن

  ."ينطورکه ا. "اَبي کمي خود را عقب کشيد

کشيد تا خود را آرام کند، ساحره داستان را به دست گرفت ميگير نفسي عميق  در حالي که مادر اعتراف
کنه که هيچکدوم از ما درکش نمي کنيم، جادوگر زوراندر از يه طلسمي استفاده مي االن که صحبت مي

اين کمک مي .را نگه ميدارهها طلسم پنيس رال رو توي قصرش تو دي
کنه که ارتش اونها رو از هر جايي که اومدن عقب برونه استفاده کنه کم اثرتر بشه و نيروهامون رو قادر مي

اما پنيس رال نسبت به اون مردي که پيروزيش در سرزمين ميانه رو ناکام گذاشته از خشم مي
زوراندر صورت نگيره جادوگربراي کشتن  اي  گذره که توطئه مي

  ."رو ها حتي مورد سيت. فرسته فطرتي رو مي

مورد سيتا چي هستن؟. "شنيده بود بود که قبالً اي  اين کلمه. نفس اَبي در سينه حبس شد

خيره شده بود، موهاي سياه براقش را با دست به عقب راندتوزانه  کينه اي  ساحره در حالي که با چهره
هايي هستن که عالوه بر يونيفرم چرمي قرمز رنگشون، به عنوان عالمت مخصوص خودشون، موهاشون رو به 

در زمينه شکنجه کردن و کشتن افرادي که داراي موهبت هستن تمرين ديد ااون. بافن ميبلند ي  هصورت يه دست

  
  

  

تحويل ديگران ش
که دختر دست چه کسيه يا کجا ممکنه باشه

اَبي نگاهي به ساحره انداخته و دوباره نگاهش را به مادر اعتراف
چهارنفره چکار کرد؟

کمتر از اون باليي رو سرشون نياورد که اگه من خودم بودم به سرشون مياوردم"
غضب به او خيره شد
تولدشون پشيمون باشن

اَبي کمي خود را عقب کشيد

در حالي که مادر اعتراف
االن که صحبت مي

طلسم پنيس رال رو توي قصرش تو دي
استفاده کنه کم اثرتر بشه و نيروهامون رو قادر مي

اما پنيس رال نسبت به اون مردي که پيروزيش در سرزمين ميانه رو ناکام گذاشته از خشم مي"
مي ي ا هفته

فطرتي رو مي

نفس اَبي در سينه حبس شد

ساحره در حالي که با چهره
هايي هستن که عالوه بر يونيفرم چرمي قرمز رنگشون، به عنوان عالمت مخصوص خودشون، موهاشون رو به  زن

صورت يه دست

http://www.Good-life.ir


      

تونه جادوي اونها رو  اگه فردي داراي موهبت سعي کنه تا از جادوش بر عليه يه مورد سيت استفاده کنه، اون زن مي
  ."هيچ راه فراري از يه مورد سيت نيست

يه . "گير اين را گفت مادر اعتراف." اده کنه، از دست ميره
گير بر عليه  فقط جادوي يه اعتراف. جادوي  ه

، اونها ممنوع اعالم شدن، ها تربيت کردن مورد سيت
گرفتن دختراي جوون و بردن اونا براي تمرين مورد سيت شدن تا همين امروز 

دونيم، به جز چيزايي که از طريق  نمي اونجاي 

تونن  اونا وقتي که دستگير ميشن، نه مي. ي ما رو دستگير کردن
  .دشمن ميدن قبل از اينکه بميرن هر اطالعاتي رو که داشته باشن تحويل

دونيم که چقدر  گيرها، مي تماس اعترافي  هرايي رسيده و بوسيل

بينم کشته و اون مردي که درست قبل از اينکه من برم تا جادوگر اول رو ب
  ."تونست يه آدمکش باشه؛ به اون دو نفري که همراهش بودن اجازه داده شد که برن

کنم که پنيس رال از طلسمي که  من فکر مي. "
پنيس . را رو دارهها توانايي از بين بردن تمام دي

  ."رال به شدت در تالشه که خودش رو از شر جادوگر زوراندر خالص کنه
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اگه فردي داراي موهبت سعي کنه تا از جادوش بر عليه يه مورد سيت استفاده کنه، اون زن مي
هيچ راه فراري از يه مورد سيت نيست. در اختيار خودش بگيره و برعليه خود فرد استفاده کنه

  ..."ولي حتماً فردي با موهبتي به قدرتمندي جادوگر زوراندر 

اده کنه، از دست ميرهفاونم اگه سعي کنه از جادو برعليه يه مورد سيت است
هي معمولي کشت، ولي نه بوسيلها سالحي  همورد سيت رو ميشه بوسيل

  .من دو تا رو تابحال کشتم. کنه اونا کار مي

تربيت کردن مورد سيتي  هوحشياني  هکه هر کسي يادش مياد، بخاطر شيو
گرفتن دختراي جوون و بردن اونا براي تمرين مورد سيت شدن تا همين امروز  را سنت وحشتناکها ولي توي دي
ي  هما هيچي دربار. را سرزمين دور و مرموزيهها دي. هم ادامه داره

  .ي ناگوار بدست آورديم

ي ما رو دستگير کردنها تعدادي از جادوگرا و ساحره ها مورد سيت
قبل از اينکه بميرن هر اطالعاتي رو که داشته باشن تحويل. تونن فرار کنن خودشون رو بکشن و نه مي

رايي رسيده و بوسيلها ديي  هبلند پاي يما هم دستمون به چندتا از افسرا
  ."زمان بر عليه ماست. از اطالعاتمون لو رفته

و اون مردي که درست قبل از اينکه من برم تا جادوگر اول رو ب. "اَبي کف دستانش را روي پاهايش کشيد
تونست يه آدمکش باشه؛ به اون دو نفري که همراهش بودن اجازه داده شد که برن شد، اون نمي

. "اش زد گير دستانش را به سينه در اعترافما." نه، اون يه آدمکش نبود
توانايي از بين بردن تمام دي دونه که اين طلسم جادوگر زوراندر کشف کرده باخبر هست و مي

رال به شدت در تالشه که خودش رو از شر جادوگر زوراندر خالص کنه

  
  

  

اگه فردي داراي موهبت سعي کنه تا از جادوش بر عليه يه مورد سيت استفاده کنه، اون زن مي
در اختيار خودش بگيره و برعليه خود فرد استفاده کنه

ولي حتماً فردي با موهبتي به قدرتمندي جادوگر زوراندر "

اونم اگه سعي کنه از جادو برعليه يه مورد سيت است حتي"
مورد سيت رو ميشه بوسيل

اونا کار مي

که هر کسي يادش مياد، بخاطر شيو از زماني"
ولي توي دي
هم ادامه داره

ي ناگوار بدست آورديمها تجربه

مورد سيت"
خودشون رو بکشن و نه مي

ما هم دستمون به چندتا از افسرا"
از اطالعاتمون لو رفته

اَبي کف دستانش را روي پاهايش کشيد
شد، اون نمي

نه، اون يه آدمکش نبود"
جادوگر زوراندر کشف کرده باخبر هست و مي

رال به شدت در تالشه که خودش رو از شر جادوگر زوراندر خالص کنه
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اَبي نگاهش را گرداند و خود . رسيد که برقي از هوشمندي در خود دارند
ولي من متوجه نميشم که اين چه ربطي به رد درخواست من براي 

بياد انجام نميده تا اونو پس بگيره؟ که از دستش بر
  "هر کاري که الزم باشه انجام نميده تا دخترش دوباره صحيح و سالم برگرده؟

هد دردي شديد در آنجا را خوا ميتر آمده و انگشتانش را روي ابرويش کشيد، گويي که 
  ."پيغامش چندين دست گشته بود تا نشه منشأش رو پيدا کرد

  "پيغام چي بود؟

در مقابل اينکه زِد  ،ببخشهپنيس رال پيشنهاد کرده بود که جون دختر رو 

ولي مگه اينطور نيست که يه پدري که دخترش رو دوست داره حتي همچين کاري رو 

به چه قيمتي؟ به قيمت جون تمام اون کسايي که بدون کمک اون خواهند مرد؟ 
انجام بده، حتي براي نجات جون کسي که بيش از هر کسي دوستش 
نه، تازه اين پيشنهاد رو رد کرده بود و بنابراين دختر بيگناه خودش 

ببيند،  اي  فکر وحشت جانا و اينکه دخترش صدمه
  .يش کردندها اره شروع به پايين چکيدن از گونه

  ."افراد ديگه رو قرباني کنه تا دخترمو نجات بده

اون معتقده که پرهيز از آسيب زدن به اون تعداد از مردم باعث ميشه که 
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رسيد که برقي از هوشمندي در خود دارند گير به نظر مي چشمان بنفش مادر اعتراف
ولي من متوجه نميشم که اين چه ربطي به رد درخواست من براي . "درا با نخي که از کيسه بيرون زده بود مشغول کر

که از دستش بر هر کاري. اون خودش يه دختر داره. کمک و نجات دخترم داره
هر کاري که الزم باشه انجام نميده تا دخترش دوباره صحيح و سالم برگرده؟

تر آمده و انگشتانش را روي ابرويش کشيد، گويي که  گير پايين سر مادر اعتراف
پيغامش چندين دست گشته بود تا نشه منشأش رو پيدا کرد. مردي که قبل از تو اومد يه پيک بود

پيغام چي بود؟. "ي سردي را حس کرد که از بازوانش باال ميروندها

پنيس رال پيشنهاد کرده بود که جون دختر رو . دسته مويي که اون آورد مال دختر زِد بود
  ."خودش رو تسليم کنه تا اعدام بشه

ولي مگه اينطور نيست که يه پدري که دخترش رو دوست داره حتي همچين کاري رو . "اش را چنگ زد
  "و نجات بده؟کنه تا زندگي اون

به چه قيمتي؟ به قيمت جون تمام اون کسايي که بدون کمک اون خواهند مرد؟ : "کنان گفت گير زمزمه مادر اعتراف
انجام بده، حتي براي نجات جون کسي که بيش از هر کسي دوستش  اي  تونست همچين کار خودخواهانه

نه، تازه اين پيشنهاد رو رد کرده بود و بنابراين دختر بيگناه خودش قبل از اينکه زِد از کمک به دختر تو دريغ ک
  ."رو به مرگ محکوم کرده بود

فکر وحشت جانا و اينکه دخترش صدمه. فرو ريختند ها اَبي حس کرد که دوباره اميدهايش به ميان تاريکي
اره شروع به پايين چکيدن از گونهها دوب اشک. سر اَبي گيج رفته و حالت تهوع پيدا کند شد

افراد ديگه رو قرباني کنه تا دخترمو نجات بدهي  هم همخوا ميولي من ازش ن

اون معتقده که پرهيز از آسيب زدن به اون تعداد از مردم باعث ميشه که . "اَبي را لمس کردي  هساحره با ماليمت شان
  ."تعداد بيشتري از مردم رو بکشن فرار کنن و در نهايت ها

  
  

  

چشمان بنفش مادر اعتراف
را با نخي که از کيسه بيرون زده بود مشغول کر

کمک و نجات دخترم داره
هر کاري که الزم باشه انجام نميده تا دخترش دوباره صحيح و سالم برگرده؟

سر مادر اعتراف
مردي که قبل از تو اومد يه پيک بود. "بمالد

ها اَبي رعشه

دسته مويي که اون آورد مال دختر زِد بود"
خودش رو تسليم کنه تا اعدام بشه

اش را چنگ زد اَبي کيسه
کنه تا زندگي اون مي

مادر اعتراف
تونست همچين کار خودخواهانه ميزِد ن
قبل از اينکه زِد از کمک به دختر تو دريغ ک. داره

رو به مرگ محکوم کرده بود

اَبي حس کرد که دوباره اميدهايش به ميان تاريکي
شد مي باعث

ولي من ازش ن"

ساحره با ماليمت شان
ها راييها دي
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دست فروشا . ف آدمايي که ميان تا يه جادوگر رو ببينن يه استخون ميارن
بينن، مثل خود تو، اونا  نمي اي  ديگهي  هکه چار

. عاري از جادو بده بيشتر اونا ميان تا از يه جادوگر بخوان که يه جوري به اونا يه زندگيِ
استفاده شده، حاال  ها راييها ديي  هکه از جادو بوسيل

آوري براي اينکه يه  دليل خنده. به عمرشون جادو نبينن
جادو داره تا بتونن درخواست  کنن مييي قالبي ميخرن که فکر 

مادرم موقع مرگش درباره اين بهم . حقيقيه ي

شايد اين يه . به اين شکل به شدت نادر هستن 

گير  مارد اعتراف. ساحره نگاهي به داخل انداخته و ساکت شد

اگه هرگونه شکي وجود عالوه بر اين بهم گفت که 
فهمه که اين قضيه واقعيه، چون اين بدهي  داشت، جادوگر زوراندر فقط کافيه اينو امتحان کنه، اونوقت خودش مي

با . اگه واقعي باشه، اون متوجه ميشه. تونه اينو امتحان کنه
  ."نحال، اگه بدهي رسمي هم باشه، معناش اين نيست که اين بدهي بايد همين االن پرداخت بشه
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  ."ولي من يه استخون دارم. "اَبي با نااميدي به دنبال راه حلي گشت

ف آدمايي که ميان تا يه جادوگر رو ببينن يه استخون ميارنصاَبيگيل، ن. "ساحره نفس عميقي کشيد
که چارافرادي . که اينا استخوناي واقعي هستن کنن ميمراجعين رو متقاعد 

".  

بيشتر اونا ميان تا از يه جادوگر بخوان که يه جوري به اونا يه زندگيِ: "گير گفت مادر اعتراف
که از جادو بوسيل اي  سفانه با توجه به شيوهأترسن، اما مت بيشتر مردم از جادو مي

به عمرشون جادو نبيننن اينه که ديگه خوا ميمردم چيزي که بيش از هرچيزي 
يي قالبي ميخرن که فکر ها آور که استخون برابر خنده استخون بخرن و دو

  ."بدن که از جادو رها بشن

يبدهاين يه . ولي من هيچ استخوني نخريدم. "جي پلک زد
  ."بسته شده يبدهاون گفت که خود جادوگر زوراندر به اين 

 ي حقيقيِها اَبيگيل، بدهي. "ساحره با شکاکي چشمانش را تنگ کرد
  ..."بوده که مادرت داشته و تو فکر کردي که

ساحره نگاهي به داخل انداخته و ساکت شد. اش را براي ساحره باز کرد تا ببيند کيسه
  .خودش نگاهي به داخل کيسه انداخت

عالوه بر اين بهم گفت که . من ميدونم که مادر چي بهم گفته: "کنان گفت
داشت، جادوگر زوراندر فقط کافيه اينو امتحان کنه، اونوقت خودش مي

  ."از پدرش به اون منتقل شده

تونه اينو امتحان کنه زِد مي. "اش کشيد ي جلوي يقهها ساحره دستي به دانه
نحال، اگه بدهي رسمي هم باشه، معناش اين نيست که اين بدهي بايد همين االن پرداخت بشه

  
  

  

اَبي با نااميدي به دنبال راه حلي گشت

ساحره نفس عميقي کشيد
مراجعين رو متقاعد 

."رو ميخرن

مادر اعتراف
بيشتر مردم از جادو مي

مردم چيزي که بيش از هرچيزي 
استخون بخرن و دو

بدن که از جادو رها بشن

جي پلک زداَبي با گي
اون گفت که خود جادوگر زوراندر به اين . گفت

ساحره با شکاکي چشمانش را تنگ کرد
بوده که مادرت داشته و تو فکر کردي که استخوني

کيسه اَبي درِ
خودش نگاهي به داخل کيسه انداخت

کنان گفتاَبي اصرار
داشت، جادوگر زوراندر فقط کافيه اينو امتحان کنه، اونوقت خودش مي

از پدرش به اون منتقل شده

ساحره دستي به دانه
نحال، اگه بدهي رسمي هم باشه، معناش اين نيست که اين بدهي بايد همين االن پرداخت بشهاي
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. مادرم گفت که اين يه بدهي حقيقيه و اينکه بايد پرداخت بشه
گر اول مالقات کردم، با وقتي که من با جادو

از روي حماقتم نتونستم روي حرفم پافشاري کنم 
، کمکم لطفاً. "گير را محکم گرفت رويش را برگردانده و بازوي مادر اعتراف

  "رم و ازش بخوايد که امتحانش کنه؟

اين قضيه درگير يه دين هست که با : "نهايتاً گفت
کنم و ازش  من از طرف تو با جادوگر زوراندر صحبت مي

صورتش را در دستانش ." ممنونم. "ند، آنها را محکم بست
  .ند، از روي آسودگي خيال شروع به گريه کرد

  ."اون ممکنه درخواست منو رد کنه. 

اما اَبيگيل، اصالً . منم گوشش رو يه تابي ميدم
  ."معناش اين نيست که ما بتونيم اونو متقاعد کنيم تا کمکت کنه، چه با استخون و چه بي استخون

  ."از هردوتون ممنونم که درک کرديد

  ."ستها ساحرهي  هميگن که دختر يه ساحره دختر هم

اون . زنونهي  همسافرخون دلورا، شايد بتوني اَبي رو ببري به يه
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مادرم گفت که اين يه بدهي حقيقيه و اينکه بايد پرداخت بشه. "اَبي با شجاعت بيشتر به سمت ساحره خم شد
وقتي که من با جادو. کنم دلورا، تو از کارکرد همچين چيزايي خبر داري خواهش مي

از روي حماقتم نتونستم روي حرفم پافشاري کنم . زدن، حسابي گيج شده بودم اون آدمايي که داد ميي 
رويش را برگردانده و بازوي مادر اعتراف." و ازش بخوام که اينو امتحان کنه

رم و ازش بخوايد که امتحانش کنه؟گيد که من چي دا کنيد؟ بهش مي

نهايتاً گفت. خالي روي مسئله فکر کرد اي  گير در پشت چهره مادر اعتراف
من از طرف تو با جادوگر زوراندر صحبت مي. چنين چيزي بايد جدي گرفته بشه. جادو بسته شده

  ."قات خصوصي بدهم که به تو يه وقت مال

ند، آنها را محکم بستشد مي هاي تازه از چشمانش سرازير اَبي درحالي که اشک
ند، از روي آسودگي خيال شروع به گريه کردشد مي ي اميدي که دوباره مشتعلها گذاشته و با شعله

. کنم سعيم رو ميمن گفتم که . "اَبي را گرفتي  هگير شان مادر اعتراف

منم گوشش رو يه تابي ميدم. عمراً همچين کاري بکنه. "جدي و کوتاهي کردي  هساحره خند
معناش اين نيست که ما بتونيم اونو متقاعد کنيم تا کمکت کنه، چه با استخون و چه بي استخون

از هردوتون ممنونم که درک کرديد. از هردوتون ممنونم. متوجه هستم. "کرد يش را پاکها

ميگن که دختر يه ساحره دختر هم. "اَبي پاک کردي  هساحره با يک شصت قطره اشکي را از چان

دلورا، شايد بتوني اَبي رو ببري به يه. "گير ايستاد و لباس سفيدش را صاف کرد مادر اعتراف
  "تو پولي داري، دخترم؟. بايد يکم استراحت کنه

  ."گير بله، مادر اعتراف

  
  

  

اَبي با شجاعت بيشتر به سمت ساحره خم شد
خواهش مي
ي  هوجود هم

و ازش بخوام که اينو امتحان کنه
کنيد؟ بهش مي مي

مادر اعتراف
جادو بسته شده

م که به تو يه وقت مالخوا مي

اَبي درحالي که اشک
گذاشته و با شعله

مادر اعتراف

ساحره خند
معناش اين نيست که ما بتونيم اونو متقاعد کنيم تا کمکت کنه، چه با استخون و چه بي استخون

ها اَبي گونه

ساحره با يک شصت قطره اشکي را از چان

مادر اعتراف
بايد يکم استراحت کنه

بله، مادر اعتراف"
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کنيم  ما باهات مالقات مي. درست قبل از طلوع آفتاب برگرد به دژ
  ."تخونت رو امتحان کنه يا نه

اَبي ناگهان از کلماتش ." کنم که جادوگر زوراندر منو ببينه و به دخترم کمک کنه

قبل از اونکه براي  دعا کن. ماي هممون دعا کن دختر
 ها راييها فرزندان سرزمين ميانه، چه پير و چه جوون دير شده باشه، جادوگر زوراندر جادو رو بر عليه دي

که ممکن بود  و اميدهاي اَبي و جادوهايي ها رويشان به سمت شهر، دلورا مسير گفتگو را دور از نگراني
. به شکلي، صحبت کردن با ساحره يادآور صحبت کردن با مادرش بود

اَبي . ند، چه دخترشان باشد يا نباشدکرد مياز گفتگو درباره جادو با افرادي که داراي موهبت نبودند پرهيز 
که صحبت در اين موضوع براي آنها همانقدر ناخوشايند بود که صحبت کردن براي اَبي 

  .شود، ناخوشايند بود ميپرسيد که چگونه يک مادر صاحب فرزندي در شکمش 

طرف به هراز ي حاکي از نگراني درباره جنگ 
ها از آنها خبري نرسيده بود، به  از زنها با اشک درباره مرداني که ماه

دلورا اَبي را به يک بازارچه برده و به او گفت تا قرص کوچکي از نان که گوشت و زيتون در ميان آن پخته شده 
ست کاري کند تا خوا مياَبي که ن. ساحره از او قول گرفت که غذا را بخورد
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درست قبل از طلوع آفتاب برگرد به دژ. بره به يه اتاق دلورا تو رو براي امشب مي
تخونت رو امتحان کنه يا نهديم که آيا تونستيم زِد رو متقاعد کنيم که اس و بهت خبر مي

کنم که جادوگر زوراندر منو ببينه و به دخترم کمک کنه من به درگاه ارواح خوب دعا مي
  ."کنم و براي دختر اونم دعا مي. "احساس شرمندگي کرد

اي هممون دعا کن دختربر. "اَبي گذاشتي  هگير کف دستش را روي گون مادر اعتراف
فرزندان سرزمين ميانه، چه پير و چه جوون دير شده باشه، جادوگر زوراندر جادو رو بر عليه دي

  

******************  

رويشان به سمت شهر، دلورا مسير گفتگو را دور از نگراني در مسير پياده
به شکلي، صحبت کردن با ساحره يادآور صحبت کردن با مادرش بود. به هريک از اين دو مربوط شود، نگه داشت

از گفتگو درباره جادو با افرادي که داراي موهبت نبودند پرهيز 
که صحبت در اين موضوع براي آنها همانقدر ناخوشايند بود که صحبت کردن براي اَبي  کرد مياينگونه حس 

پرسيد که چگونه يک مادر صاحب فرزندي در شکمش  ميهنگامي که دخترش از او 

ي حاکي از نگراني درباره جنگ ها پچ پچ. مملو از جمعيت بودند ها اگرچه که ديروقت بود، خيابان
از زنها با اشک درباره مرداني که ماه اي  در يک گوشه دسته. رسيد گوش اَبي مي

  .ندکرد ميآهستگي صحبت 

دلورا اَبي را به يک بازارچه برده و به او گفت تا قرص کوچکي از نان که گوشت و زيتون در ميان آن پخته شده 
ساحره از او قول گرفت که غذا را بخورد. اش نبود ندان گرسنهاَبي چ

  .سبب ناراحتي ساحره گردد، قول داد

  
  

  

دلورا تو رو براي امشب مي. خوبه"
و بهت خبر مي

من به درگاه ارواح خوب دعا مي"
احساس شرمندگي کرد

مادر اعتراف
فرزندان سرزمين ميانه، چه پير و چه جوون دير شده باشه، جادوگر زوراندر جادو رو بر عليه ديي  ههم

  ".اجرا کنه

******************

در مسير پياده
به هريک از اين دو مربوط شود، نگه داشت

از گفتگو درباره جادو با افرادي که داراي موهبت نبودند پرهيز  ها ساحره
اينگونه حس 

هنگامي که دخترش از او 

اگرچه که ديروقت بود، خيابان
گوش اَبي مي

آهستگي صحبت 

دلورا اَبي را به يک بازارچه برده و به او گفت تا قرص کوچکي از نان که گوشت و زيتون در ميان آن پخته شده 
اَبي چ. بود بخرد

سبب ناراحتي ساحره گردد، قول داد
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ي بازار در طول ها رديف فروشنده. هاي به هم فشرده بود
و درون حياط پيشين بعضي منازل پخش شده بود، همانطور که 

اَبي در تعجب بود که چگونه مردم . دهد يک مرغ مگسخوار در ميان جنگلي انبوه به راحتي پرواز کرده و مانور مي
. ه باشندتيگر نداشو مردم د ها براي تماشا به جز خانه

بتواند در ميان اينهمه سر و صداي مزاحم و صداهاي عجيب بخوابد، 
اگرچه از طرفي ديگر از زماني که خانه را ترک کرده، خواب به ندرت به سراغش آمده بود، حتي با وجود 

زن او را به اتاقي در انتهاي راهرويي . به اَبي شب بخير گفت و او را در دستان زني اخمو و کم حرف گذاشت
اَبي . تنها گذاشت، البته پس از گرفتن يک سکه کوچک نقره

کنار تخت قرار داشت، اتاق کوچک را از نظر 
گوشت داخل آن سفت و ريشه ريشه بود، اما با نمک 

ب هيچ قفلي نداشت، اما زني که مسئول در. ترسيد پر از سر و صدا نبود
اَبي نان را . شود به داخل مجموعه راه داده نمي

تر در آنسوي اتاق، صورت خود را  ساده دو قدم آنطرف

فتيله را بدون اينکه شعله خاموش شود پايين آورد؛ از 
نم زده خيره شده  در حالي که در تخت خوابيده و به سقف

دانست که آنها چنين درخواستي که او داشت را ناديده 
ها و  ترسي  هدعاهايش بوسيل. چشمانش را بست و براي دختر جادوگر زوراندر هم دعا کرد

  .شد مي
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هاي به هم فشرده بود مسافرخانه در انتهاي خياباني فرعي و در ميان ساختمان
و درون حياط پيشين بعضي منازل پخش شده بود، همانطور که  ها اف ساختمانخيابان باريک ادامه يافته و در اطر

يک مرغ مگسخوار در ميان جنگلي انبوه به راحتي پرواز کرده و مانور مي
براي تماشا به جز خانه اي  توانستند اينقدر نزديک به هم زندگي کنند و منظره

بتواند در ميان اينهمه سر و صداي مزاحم و صداهاي عجيب بخوابد، است همينطور در فکر بود که چگونه قرار 
اگرچه از طرفي ديگر از زماني که خانه را ترک کرده، خواب به ندرت به سراغش آمده بود، حتي با وجود 

  .ساکت در مناطق خارج از شهر ي کامالً

به اَبي شب بخير گفت و او را در دستان زني اخمو و کم حرف گذاشت
تنها گذاشت، البته پس از گرفتن يک سکه کوچک نقرهاش  هطوالني هدايت کرده و او را براي استراحت شبان

کنار تخت قرار داشت، اتاق کوچک را از نظر در  اي  تخت نشسته و در نور تک چراغي که روي طاقچه
گوشت داخل آن سفت و ريشه ريشه بود، اما با نمک . يي کوچک از قرص نان را جويدها لقمه يگذرانده و به آرام

  .و سيري که به آن زده شده بود، طعم مطبوعي داشت

ترسيد پر از سر و صدا نبود اتاق، بدون وجود پنجره، آنمقدار که اَبي مي
به داخل مجموعه راه داده نمي ه نگران نباشد، اينکه هيچ مرديخانه بود زير لب به او گفته بود ک

ساده دو قدم آنطرف اي  کنار گذاشته و در کنار لگن آبي بر روي چهارپايه
  .در آب کثيف شد غافلگير شده بوداز اينکه چق

فتيله را بدون اينکه شعله خاموش شود پايين آورد؛ از  شد مي پيچ چراغ را چرخانده و تا جايي کهي 
در حالي که در تخت خوابيده و به سقف. آمد ميخوابيدن در تاريکي در مکاني نا آشنا خوشش ن

دانست که آنها چنين درخواستي که او داشت را ناديده  واح خوب دعا کرد، اگرچه ميبود، از ته دل به درگاه ار
چشمانش را بست و براي دختر جادوگر زوراندر هم دعا کرد. خواهند انگاشت

مي انداختند، قطع ميکه گويي به درونش چنگ  اي  ي ناخوانده

  
  

  

مسافرخانه در انتهاي خياباني فرعي و در ميان ساختمان
خيابان باريک ادامه يافته و در اطر

يک مرغ مگسخوار در ميان جنگلي انبوه به راحتي پرواز کرده و مانور مي
توانستند اينقدر نزديک به هم زندگي کنند و منظره مي

همينطور در فکر بود که چگونه قرار 
اگرچه از طرفي ديگر از زماني که خانه را ترک کرده، خواب به ندرت به سراغش آمده بود، حتي با وجود 

ي کامالًها شب

به اَبي شب بخير گفت و او را در دستان زني اخمو و کم حرف گذاشتساحره 
طوالني هدايت کرده و او را براي استراحت شبان

تخت نشسته و در نور تک چراغي که روي طاقچهي  هبر لب
گذرانده و به آرام

و سيري که به آن زده شده بود، طعم مطبوعي داشت

اتاق، بدون وجود پنجره، آنمقدار که اَبي مي
خانه بود زير لب به او گفته بود ک

کنار گذاشته و در کنار لگن آبي بر روي چهارپايه
از اينکه چق. شست

ي  هدستگير
خوابيدن در تاريکي در مکاني نا آشنا خوشش ن

بود، از ته دل به درگاه ار
خواهند انگاشت

ي ناخواندهها نگراني

http://www.Good-life.ir


      

تا صبح بيايد، که در با  کرد ميتا خوابش ببرد، آرزو 

قد خميده را تماشا کرد که به سمت  اي  اَبي با چشماني گشاد شده خشکش زد، نفسش را محکم حبس کرده و جثه
خشن محکم شد، با اين ي  هانگشتان اَبي بر روي مالف

  .فکر که شايد بتواند آن را روي متجاوز انداخته و به سمت در فرار کند

  

اين همان زني بود که تمام روز به همراه او در 

. کوچک چراغ در با پيچ و تابي در چشمان زن منعکس شد
  ."واي دربارشون نگران باشي

  "ستي به دست آوردي؟خوا

  ."ت باقي نمونده وقت زيادي براي خانواده
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تا خوابش ببرد، آرزو  کرد مير تخت دراز کشيده و آرزو دانست چه مدت د
  .از ديوار مقابل باال رفت اي  سايه. صداي جيرجيري به آرامي باز شد

اَبي با چشماني گشاد شده خشکش زد، نفسش را محکم حبس کرده و جثه
انگشتان اَبي بر روي مالف. چرا که او قد بلندتر بود. اين زن صاحبخانه نبود. آمد

فکر که شايد بتواند آن را روي متجاوز انداخته و به سمت در فرار کند

  ."فقط اومدم ببينم توي دژ موفقيتي بدست آوردي يا نه. نترس، عزيزم

اين همان زني بود که تمام روز به همراه او در " ماريسکا؟. "و درون تخت نشستهوا را قورت داده  اي 
  !"حسابي منو ترسوندي. "صف منتظر ايستاده بود

کوچک چراغ در با پيچ و تابي در چشمان زن منعکس شدي  ه، شعلکرد ميهمانطور که پيرزن به صورت اَبي نگاه 
واي دربارشون نگران باشيچيزايي بدتر از امنيت خودت وجود داره که بخ

  "منظورت چيه؟

خوا مياون چيزي که . "اين لبخندي آرامش بخش نبود. ماريسکا لبخند زد

  ."با جادوگر اول مالقات کردم، اگه منظورت اينه

  "و اون چي گفت، عزيزم؟

  ."اين به خودم مربوطه. "تخت آويزان کردي  هاَبي پايش را از لب

  ."اوه، نه عزيزم، اين به ما مربوطه. "تر شد يانه وسيع

  "منظورت از اين حرف چيه؟

وقت زيادي براي خانواده. نمونده وقت زيادي برات باقي. سؤالو جواب بده

  
  

  

دانست چه مدت د نمي
صداي جيرجيري به آرامي باز شد

اَبي با چشماني گشاد شده خشکش زد، نفسش را محکم حبس کرده و جثه
آمد ميتخت 

فکر که شايد بتواند آن را روي متجاوز انداخته و به سمت در فرار کند

نترس، عزيزم"

اي  اَبي جرعه
صف منتظر ايستاده بود

همانطور که پيرزن به صورت اَبي نگاه 
چيزايي بدتر از امنيت خودت وجود داره که بخ"

منظورت چيه؟"

ماريسکا لبخند زد

با جادوگر اول مالقات کردم، اگه منظورت اينه"

و اون چي گفت، عزيزم؟"

اَبي پايش را از لب

يانه وسيعذلبخند مو

منظورت از اين حرف چيه؟"

سؤالو جواب بده"
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  "جادوگر اول چي گفت؟. "ند تا اينکه اَبي مجبور شد بنشيند

  ."ولم کن

  ."براي جانا کوچولوت خيلي حيف شد

جانا . "پيرزن نچ نچي کرد." چه خبر تاسف انگيزي
  ."دونستي که سزاي عدم موفقيت چيه

رفت،  سمت در ميهاي کوتاه و سريع به  در حالي که پيرزن با قدم
موقع . من قراره فردا دوباره باهاش مالقات کنم

براي چي؟ براي چي بايد بعد از اينکه درخواستتو 
  ."هيچي بهش نميده. دروغ گفتن زمان بيشتري به دخترت نميده

اينکه  بعد از. من با او ساحره صحبت کردم، هموني که ما رو برد داخل
رو متقاعد اونا قبول کردن تا جادوگر . گير صحبت کردم

  

  ."بهشون نشون دادم که چي آوردم

به داخل نگاه کرده و بعد به نرمي به سمت  ي ا

  ."بينه فردا، جادوگر منو مي
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  ..."تو از کجا. "اَبي به سرعت روي پاهايش ايستاد

ند تا اينکه اَبي مجبور شد بنشيندپيرزن مچ دست اَبي را گرفته و آن را پيچا

ولم کن. کنم، دستم درد اومد خواهش مي. تونه کمکم کنه گفت که نمي

براي جانا کوچولوت خيلي حيف شد. اون عزيزم، خيلي حيف شد، واقعاً حيف شد

  ..."اون ميدوني؟ من هيچوقت ي  هتو از کجا دربار

چه خبر تاسف انگيزي. تو رو رد کردي  هپس جادوگر زوراندر خواست
دونستي که سزاي عدم موفقيت چيه مي. به تو هشدار داده بودن. کوچولوي بدبخت بيچاره

در حالي که پيرزن با قدم. پيرزن مچ اَبي را رها کرده و رويش را برگرداند
من قراره فردا دوباره باهاش مالقات کنم! کنم خواهش مي! نه. "ذهن اَبي با وحشت و اضطراب به کار افتاد

براي چي؟ براي چي بايد بعد از اينکه درخواستتو . "نگاهي به عقب انداختاش  هماريسکا از روي شان." طلوع آفتاب
دروغ گفتن زمان بيشتري به دخترت نميده. اشهرد کرده دوباره باهات مالقات داشته ب

من با او ساحره صحبت کردم، هموني که ما رو برد داخل. خورم به روح مادرم قسم مي. حقيقت داره
گير صحبت کردم و رد کرد با اون و مادر اعترافجادوگر زوراندر درخواستم

  ." کنن که به من يه وقت مالقات خصوصي بده

  "براي چي بايد چنين کاري بکنن؟. "ابروهاي پيرزن به هم نزديک شد

بهشون نشون دادم که چي آوردم. "که در انتهاي تخت قرار داشت اشاره کرداش  ه

ا لحظه. ماريسکا با يک انگشت الغر و خشن درب کيسه را باال گرفت
  "قراره هنوز اينو به جادوگر زوراندر نشون بدي؟. "اَبي نزديک شد

فردا، جادوگر منو مي. من مطمئنم. اونا يه مالقات با جادوگر برام ترتيب ميدن

  
  

  

اَبي به سرعت روي پاهايش ايستاد

پيرزن مچ دست اَبي را گرفته و آن را پيچا

گفت که نمي"

اون عزيزم، خيلي حيف شد، واقعاً حيف شد"

تو از کجا دربار... از کجا"

پس جادوگر زوراندر خواستخوب، "
کوچولوي بدبخت بيچاره

پيرزن مچ اَبي را رها کرده و رويش را برگرداند
ذهن اَبي با وحشت و اضطراب به کار افتاد

طلوع آفتاب
رد کرده دوباره باهات مالقات داشته ب

حقيقت داره"
جادوگر زوراندر درخواستم

کنن که به من يه وقت مالقات خصوصي بده

ابروهاي پيرزن به هم نزديک شد

هاَبي به کيس

ماريسکا با يک انگشت الغر و خشن درب کيسه را باال گرفت
اَبي نزديک شد

اونا يه مالقات با جادوگر برام ترتيب ميدن. آره"
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ما از منتظرِ . "ورت اَبي پيچ و تاب دادآن را به آرامي جلوي ص

دستش به پشت ." تو رو ببينمي  هميرم که جانا کوچولوي ترسيد
اگه . "گ گرفته و سرش را محکم نگه داشت

  ."جادوگرو درست پشت سر من بياري، دخترت آزاد ميشه، همونطوري که بهت قول داده بودن

اون ملتزم به يه . کنم من متقاعدش مي. خورم قسم مي

ترسيد که  مياَبي . خورد مييش ها قدري نزديک چشم اَبي قرار داد که نوک آن به مژه

اون يکي چشمش رو . کنم تا ته چشمش فرو مي
م خوا ميي اينکه بفهمه که وقتي کشم، فقط برا

  .تاييد کند که فهميده اي  به پايين سرازير بودند، فقط توانست با ناله

داري  جبور شد تا بوي بد سوسيس ادويهم ماريسکا اين را به قدري نزديک زمزمه کرد که اَبي
اونا ي  هاگه حتي مظنون بشيم که کلکي توي کاره، هم

شب و روز گريه . جانا دوستت داره. "کرداو موهاي اَبي را رها 
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آن را به آرامي جلوي ص. ماريسکا از کمربند حجيمش چاقويي را بيرون کشيد
  ..."ولي من. "اَبي لبانش را ليسيد." تو موندن خسته شديم

ميرم که جانا کوچولوي ترسيد. فردا صبح من راه ميافتم به سمت کاني کراسينگ
گ گرفته و سرش را محکم نگه داشتبلوط موهاي اَبي را در چني  هانگشتاني مانند ريش. گردن اَبي لغزيد

جادوگرو درست پشت سر من بياري، دخترت آزاد ميشه، همونطوري که بهت قول داده بودن

قسم مي. من ميارمش. "توانست با تکان دادن سرش قبول کند
".  

قدري نزديک چشم اَبي قرار داد که نوک آن به مژهماريسکا نوک چاقو را به 
  

تا ته چشمش فرو مي. کنم توي چشم جانا کوچولو دير برس، و من چاقوم رو فرو مي
کشم، فقط برا ذارم تا بتونه تماشا کنه که چطوري قلب پدرش رو بيرون مي

  "متوجه شدي، عزيزم؟. مال اونو بيرون بکشم چقدر درد داره

به پايين سرازير بودند، فقط توانست با نالهاش  هها از گون اَبي در همان حالي که اشک

ماريسکا اين را به قدري نزديک زمزمه کرد که اَبي." آفرين دختر خوب
اگه حتي مظنون بشيم که کلکي توي کاره، هم. "را که پيرزن به عنوان شام خورده بود استنشاق کند

  

  ." من ميارمش. کنم عجله مي. بدون هيچ کلکي

او موهاي اَبي را رها ." تو مادر خوبي هستي. "ماريسکا پيشاني اَبي را بوسيد
  ." دخوا ميکنه و تو رو 

  
  

  

ماريسکا از کمربند حجيمش چاقويي را بيرون کشيد
تو موندن خسته شديم

فردا صبح من راه ميافتم به سمت کاني کراسينگ"
گردن اَبي لغزيد

جادوگرو درست پشت سر من بياري، دخترت آزاد ميشه، همونطوري که بهت قول داده بودن

توانست با تکان دادن سرش قبول کند ياَبي نم
."دين هست

ماريسکا نوک چاقو را به 
  .پلک بزند

دير برس، و من چاقوم رو فرو مي"
ذارم تا بتونه تماشا کنه که چطوري قلب پدرش رو بيرون مي باقي مي

مال اونو بيرون بکشم چقدر درد داره

اَبي در همان حالي که اشک

آفرين دختر خوب"
را که پيرزن به عنوان شام خورده بود استنشاق کند

  ."ميرن مي

بدون هيچ کلکي"

ماريسکا پيشاني اَبي را بوسيد
کنه و تو رو  مي
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خود را به شکل توپي لرزان جمع کرده و بر روي انگشتانش 

مطمئني که حالت . "نزديک آوردداشتند، دلورا خم شده و سرش را 

ي  هاَبي آنها را از جلوي چشمانش کنار زده و به پهن
اَبي داشت در . کرد ميکم از ميان تاريکي خود را بيرون کشيده و نمايان 

حداقل زِد قبول کرد که باهات . کنيم ما درک مي
  ."م خوبيهاون مرد خوبيه، واقعاً آد

  ."کنيد از هردوتون ممنونم که کمکم مي

، افسران نظامي و ديگران، هنگامي که سه زن از 
در ميان ." ندکرد ميگير تعظيم  ند، همگي براي لحظاتي ساکت شده و به سمت مادر اعتراف

شناخت، جادوگر توماس را ديد که با خودش غرغر کرده و در حالي 
شناخت،  ميکه پوشيده از عالئمي هستند که اَبي آنها را به عنوان عالئم جادويي 

ديوار جلوتر ي  هپاييني سقفي مخروطي شکل از لب
به در زد و بدون اينکه منتظر  اي  ساحره تقه. رسيد
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خود را به شکل توپي لرزان جمع کرده و بر روي انگشتانش  ،پس از اينکه ماريسکا در را بست، اَبي روي تخت
  

******************  

داشتند، دلورا خم شده و سرش را  دژ قدم برمي ٢٠در حالي که بر روي باروي
  "خوبه، اَبيگيل؟

اَبي آنها را از جلوي چشمانش کنار زده و به پهن. باد به موهاي اَبي چنگ انداخته و آن را روي صورتش ريخت
کم از ميان تاريکي خود را بيرون کشيده و نمايان  هر در زير پايشان نگاه کرد که کم

  .کرد ميبه پيشگاه روح مادرش دعا 

  ."نتونستم بخوابم. فقط يه شب بد داشتم. آره، خوبم

ما درک مي. "گير از سمت ديگرِ اَبي به او فشرده شد ي مادر اعتراف
اون مرد خوبيه، واقعاً آد. از همين موضوع به خودت قوت قلب بده. مالقات کنه

از هردوتون ممنونم که کمکم مي. ممنونم. "اَبي با شرمندگي زمزمه کرد

، افسران نظامي و ديگران، هنگامي که سه زن از ها مردمي که در طول بارو منتظر ايستاده بودند، جادوگران، ساحره
ند، همگي براي لحظاتي ساکت شده و به سمت مادر اعترافکرد ميکنارشان عبور 

شناخت، جادوگر توماس را ديد که با خودش غرغر کرده و در حالي  تعدادي از افرادي که اَبي از روز گذشته مي
که پوشيده از عالئمي هستند که اَبي آنها را به عنوان عالئم جادويي  کند ميکه کاغذهايي را باال و پايين 

  .رسيد ناراحت به نظر ميصبر و 

پاييني سقفي مخروطي شکل از لبي  هلب. برجکي گرد رسيدند در انتهاي بارو، آنها به سطح سنگيِ
رسيد مدايره بود مييآمده و تا نزديک باالي دربي که قسمت باالي آن ن

  دیوار عریض دفاعی

  
  

  

پس از اينکه ماريسکا در را بست، اَبي روي تخت
.گريه کرد

******************

در حالي که بر روي باروي
خوبه، اَبيگيل؟

باد به موهاي اَبي چنگ انداخته و آن را روي صورتش ريخت
هر در زير پايشان نگاه کرد که کموسيع ش

به پيشگاه روح مادرش دعا دلش 

آره، خوبم"

ي مادر اعترافها شانه
مالقات کنه

اَبي با شرمندگي زمزمه کرد

مردمي که در طول بارو منتظر ايستاده بودند، جادوگران، ساحره
کنارشان عبور 

تعدادي از افرادي که اَبي از روز گذشته مي
که کاغذهايي را باال و پايين 

صبر و  شديداً بي

در انتهاي بارو، آنها به سطح سنگيِ
آمده و تا نزديک باالي دربي که قسمت باالي آن ن

دیوار عریض دفاعی ٢٠
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اون معموالً : "با صدايي آهسته توضيح داد. او متوجه درهم رفتگي ابروهاي اَبي شد

نمايي از  ،گرد در سمت راست اي  پنجره. داد اتاق سنگي، کوچک بود اما احساس دنج و خودماني بودن به انسان مي
دژ را ي  هابل چشم اندازي از ديوارهاي سر به فلک کشيد

 ي ضعيف خورشيدها هاي ديوارها در دور دست، درخششي صورتي رنگ در اولين اشعه
ها را با خود داشت که  اي، ارتش کوچکي از شمع

ايش در اطراف صورتش  موجدار و قهوهي  هجادوگر زوراندر در حالي که روي دو دستش تکيه داده و موهاي آشفت
  .سه زن ايستادند. کتابي بود که روي ميز گشوده شده بود

  ."اَبيگيل، دختر هلسا رو آورديم

خودم صداي در زدنتو شنيدم، همونطوري . لعنت، زن

  ."براي من بد دهني نکن، زديکوس زول زوراندر

صافش را ي  ه، چانکرد ميفت  و در حالي که بر روي کتابي که پيش رويش بود تأمل 

متشکرم که با من . "اما سپس موقعيت خود را به ياد آورده و تعظيمي کرد
همونطوري که قبال هم بهتون گفتم، . ما کمک بگيرم

. پس از آنکه براي لحظاتي طوالني اَبي را برانداز کرد، صاف ايستاد
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او متوجه درهم رفتگي ابروهاي اَبي شد. ردجوابي بماند آن را باز ک
  ."شنوه صداي در زدن رو نمي

اتاق سنگي، کوچک بود اما احساس دنج و خودماني بودن به انسان مي
ابل چشم اندازي از ديوارهاي سر به فلک کشيدديگري در سمت مقي  هداد و پنجر باالي شهر ارائه مي

هاي ديوارها در دور دست، درخششي صورتي رنگ در اولين اشعه داشت که بلندترين قسمت
اي، ارتش کوچکي از شمع آهني زيبا و استادانهي  هشمعدان چند شاخ. سحرگاهي داشتند
  . ندکرد مير اتاق منتشر نوري گرم را د

جادوگر زوراندر در حالي که روي دو دستش تکيه داده و موهاي آشفت
کتابي بود که روي ميز گشوده شده بود ي آويزان شده بودند، غرق مطالعه

اَبيگيل، دختر هلسا رو آورديمجادوگر زوراندر، ما : "ساحره با صداي بلند اعالم کرد

لعنت، زن: "جادوگر بدون اينکه نگاهش را باال آورد غرغر کنان گفت
  ."شنوم که هميشه مي

براي من بد دهني نکن، زديکوس زول زوراندر: "دلورا نيز با لحني شبيه جادوگر پاسخ داد

فت  و در حالي که بر روي کتابي که پيش رويش بود تأمل جادوگر ساحره را ناديده گر
  ."خوش اومدي اَبيگيل

اما سپس موقعيت خود را به ياد آورده و تعظيمي کرد. کيسه رفت انگشتان اَبي به سمت درِ
ما کمک بگيرمشديداً ضروريه که من از ش. مالقات کرديد، جادوگر زوراندر

  ."ي بيگناه در معرض خطرهها زندگي بچه

پس از آنکه براي لحظاتي طوالني اَبي را برانداز کرد، صاف ايستاد. جادوگر زوراندر باالخره نگاهي به باال انداخت
  " خط کجا قرار داره؟

  
  

  

جوابي بماند آن را باز ک
صداي در زدن رو نمي

اتاق سنگي، کوچک بود اما احساس دنج و خودماني بودن به انسان مي
باالي شهر ارائه مي

داشت که بلندترين قسمت
سحرگاهي داشتند
نوري گرم را د

جادوگر زوراندر در حالي که روي دو دستش تکيه داده و موهاي آشفت
آويزان شده بودند، غرق مطالعه

ساحره با صداي بلند اعالم کرد

جادوگر بدون اينکه نگاهش را باال آورد غرغر کنان گفت
که هميشه مي

دلورا نيز با لحني شبيه جادوگر پاسخ داد

جادوگر ساحره را ناديده گر
خوش اومدي اَبيگيل. "ماليد

انگشتان اَبي به سمت درِ
مالقات کرديد، جادوگر زوراندر

زندگي بچه

جادوگر زوراندر باالخره نگاهي به باال انداخت
خط کجا قرار داره؟"
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  .هيچکدام به او نگاه نکردند. ير در سمت ديگرش انداخت

سن، ارزش باالتري براي  بودن کني که بخاطر کم
  "اون خط و مرز کجاست؟. شهخطي، دختر عزيزم، که بعد از اون ارزش زندگي ناچيز مي

يه  توني با تکيه کردن روي ارزش زندگيِ فکر نکن که مي
چه زماني يه . بچه، احساسات منو به بازي بگيري، انگار که ميشه از طريق سن ارزش بيشتري روي زندگي گذاشت

  گيره؟ ه؟ اين خط و مرز کجاست؟ در چه سني؟ چه کسي تصميم مي

توني عقل و  فکر نکن که مي. کنه چه سني داشته باشه
موذي که با  ق نگه داري، مثل يه مقام حکومتيِ

  .گير برگرداند جادوگر رويش را به سمت مادر اعتراف

اگه بخوام . حرفاي تو رو بهشون منتقل کردم. "
  ."ن که اين کار انجام بشه

به . "اش به سمت اَبي برگشت چشمان ميشي." 
يک ." رايي باشنها دي ها هم اهميتي نميده، وقتي که اون بچه
کنم، يا اينکه باهاشون مخالفم،  تونم بگم که استداللشون رو درک نمي
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ير در سمت ديگرش انداختگ اَبي نگاهي به ساحره در يک سمت و مادر اعتراف

  !"م جادوگر زوراندر؟ خط؟خوا مي

کني که بخاطر کم تو اين مطلب رو القا مي. "ابروهاي جادوگر پايين کشيده شدند
خطي، دختر عزيزم، که بعد از اون ارزش زندگي ناچيز مي. زندگي وجود داره

  ..."ولي يه بچه

فکر نکن که مي. "جادوگر يک انگشتش را به نشان هشدار باال گرفت
بچه، احساسات منو به بازي بگيري، انگار که ميشه از طريق سن ارزش بيشتري روي زندگي گذاشت

ه؟ اين خط و مرز کجاست؟ در چه سني؟ چه کسي تصميم ميزندگي ارزشش کمتر ميش

کنه چه سني داشته باشه مرده مرده ست، فرقي نمي. ارزشمندن ها زندگي
ق نگه داري، مثل يه مقام حکومتيِحساب شده و سنگدالنه معلّ يه بازي احساساتيِي  هاستدالل منو بوسيل

  ."کنه بي فکر رو تحريک مي سخنرانيش احساسات يه جمع از مردمِ

جادوگر رويش را به سمت مادر اعتراف. اَبي از شنيدن چنين توبيخي زبانش بند آمده بود

  "نظر نهايي شورا چي شد؟ ؛صحبت از مقام حکومتي شد

. "کرده و نفس عميقي کشيدگير دستانش را در هم قفل  مادر اعتراف
ن که اين کار انجام بشهخوا مياونا . دادن ش کنم، ميشه اينکه اونا اهميتي نمي

." پس که اهميتي نميدن. "زِد با خرناسي نارضايتي خود را آشکار کرد
هم اهميتي نميده، وقتي که اون بچه ها زندگي حتي بچهي  هکه شورا دربارنظر ميرسه 

تونم بگم که استداللشون رو درک نمي نمي. "کشيداش  هدستش را روي چشمان خست

  
  

  

اَبي نگاهي به ساحره در يک سمت و مادر اعتراف

ميمعذرت "

ابروهاي جادوگر پايين کشيده شدند
زندگي وجود داره

ولي يه بچه"

جادوگر يک انگشتش را به نشان هشدار باال گرفت
بچه، احساسات منو به بازي بگيري، انگار که ميشه از طريق سن ارزش بيشتري روي زندگي گذاشت

زندگي ارزشش کمتر ميش

زندگيي  ههم"
استدالل منو بوسيل

سخنرانيش احساسات يه جمع از مردمِ

اَبي از شنيدن چنين توبيخي زبانش بند آمده بود

صحبت از مقام حکومتي شد يراست"

مادر اعتراف
ش کنم، ميشه اينکه اونا اهميتي نمي خالصه

زِد با خرناسي نارضايتي خود را آشکار کرد
نظر ميرسه 

دستش را روي چشمان خست
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با . اينکار با دستاي اونا انجام نميشه. بدنولي ارواح عزيز، اون اعضاي شورا قرار نيست خودشون اين کارو انجام 

با نگاهي متفکرانه به او خيره شد، گويي به . جادوگر به نظر رسيد که باري ديگر متوجه حضور اَبي در مقابلش شده
جادوگر دستانش را دراز کرده و انگشتانش را 

  ."اگه نميشه تو رو متقاعد کرد که به آدماي بيگناه کمک کني، پس شايد اين برات ارزش بيشتري داشته باشه

. اين يه بدهي استخوان هست. "مه مادرش را از کيسه بيرون آورده و آن را در کف دست جادوگر گذاشت

  ."مرسوم اين هست که فقط يه تيکه کوچيک از استخون رو بيارن، دختر جان

ستم مطمئن بشم که به اندازه خوا مي. دونستم
  ."کني

او ." شن هم کافيهي  هکوچيکتر از دوني  هيه تيک

اون گفت که . ي بوده که از پدرت به تو رسيده
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ولي ارواح عزيز، اون اعضاي شورا قرار نيست خودشون اين کارو انجام 
  ."دستاي من انجام ميشه

  ."کنم زِد من درک مي: "گير زمزمه کرد مادر اعتراف

جادوگر به نظر رسيد که باري ديگر متوجه حضور اَبي در مقابلش شده
جادوگر دستانش را دراز کرده و انگشتانش را . قراري کند ر جايش بياين باعث شد اَبي د. انديشد ميمطلبي عميق 

  ."پس بده ببينمش. "

  .برد، به ميز نزديکتر شد اَبي در حالي که دستش را داخل کيسه مي

اگه نميشه تو رو متقاعد کرد که به آدماي بيگناه کمک کني، پس شايد اين برات ارزش بيشتري داشته باشه

مه مادرش را از کيسه بيرون آورده و آن را در کف دست جادوگر گذاشت
  ."کنم من رسماً درخواست بازپرداخت اونو مي

مرسوم اين هست که فقط يه تيکه کوچيک از استخون رو بيارن، دختر جان. "يک ابروي جادوگر باال رفت

دونستم من نمي: "با لکنت گفت .شود اَبي حس کرد که صورتش سرخ مي
کني تا مطمئن بشم که حرفمو باور مي... کافي باشه تا بتوني امتحانش کني

يه تيک. "جادوگر يک دستش را به آرامي روي سطح صاف جمجمه کشيد
  "ادرت بهت نگفت؟م. "به چشمان اَبي نگاه کرد

ي بوده که از پدرت به تو رسيدهبدهاون فقط گفت که اين يه . "اَبي سرش را به نشان نفي تکان داد
  ."اگه درخواست بازپرداخت رسمي بشه، بدهي بايد پرداخت بشه

  ."بله، بايد پرداخت بشه: "جادوگر زمزمه کنان گفت

  
  

  

ولي ارواح عزيز، اون اعضاي شورا قرار نيست خودشون اين کارو انجام 
دستاي من انجام ميشه

مادر اعتراف

جادوگر به نظر رسيد که باري ديگر متوجه حضور اَبي در مقابلش شده
مطلبي عميق 

. "تکان داد

اَبي در حالي که دستش را داخل کيسه مي

اگه نميشه تو رو متقاعد کرد که به آدماي بيگناه کمک کني، پس شايد اين برات ارزش بيشتري داشته باشه"

مه مادرش را از کيسه بيرون آورده و آن را در کف دست جادوگر گذاشتاَبي جمج
من رسماً درخواست بازپرداخت اونو مي

يک ابروي جادوگر باال رفت

اَبي حس کرد که صورتش سرخ مي
کافي باشه تا بتوني امتحانش کني

جادوگر يک دستش را به آرامي روي سطح صاف جمجمه کشيد
به چشمان اَبي نگاه کرد

اَبي سرش را به نشان نفي تکان داد
اگه درخواست بازپرداخت رسمي بشه، بدهي بايد پرداخت بشه

جادوگر زمزمه کنان گفت
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استخوان بخاطر . کرد ميآرامي روي جمجمه به جلو و عقب حرکت 
يکدستي که او تصور  هايي که اَبي جمجمه را از ميانشان بيرون کشيده بود، کدر و لکه لکه بود، نه آن سفيد

ي  هانداخت، اما گزين ميي مادرش را بيرون بکشد او را به وحشت 

هنگامي که صداي . در زير انگشتان جادوگر، استخوان جمجمه با نور کهربايي کمرنگي شروع به درخشيدن کرد
ساحره . ند، نفس اَبي حبس شدکرد ميوزوزي در هوا ايجاد شد، گويي که خود ارواح داشتند با جادوگر صحبت 

  .اَبي دعا کرد. 

  .درخشش کهربايي محو شد. جادوگر زوراندر جمجمه را روي ميز گذاشت و پشتش را به آنان کرد

چي شد؟ راضي شدي؟ آزمايشت ثابت کرد که 

اين يه بدهي حقيقي استخوان هست که با جادو 

مادرم بهم امکان نداشت . بهت که گفته بودم
اون بهم گفت که اگه در مدت زنده بودن خودش اين بدهي پرداخت نشه، بعد از مرگش تبديل به 

  "و مادرت چيزي درباره منشأ بدهي هم بهت گفت؟

خيلي روي اسرارشون  ها ساحره: "به دلورا انداخت و بعد ادامه داد
  ."که در راه هدفشون نفعي داشته باشه

  .ش را ابراز کرد
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آرامي روي جمجمه به جلو و عقب حرکت  ، دستش بهکرد ميدر همان حالي که صحبت 
هايي که اَبي جمجمه را از ميانشان بيرون کشيده بود، کدر و لکه لکه بود، نه آن سفيد

ي مادرش را بيرون بکشد او را به وحشت ها اينکه مجبور شده بود استخوان. 
  .ترساند ميديگري که در پيش رو داشت حتي بيش از اين او را 

در زير انگشتان جادوگر، استخوان جمجمه با نور کهربايي کمرنگي شروع به درخشيدن کرد
وزوزي در هوا ايجاد شد، گويي که خود ارواح داشتند با جادوگر صحبت 

. گير لب پايينش را جويد مادر اعتراف. ور رفتاش  هي روي يق

جادوگر زوراندر جمجمه را روي ميز گذاشت و پشتش را به آنان کرد

چي شد؟ راضي شدي؟ آزمايشت ثابت کرد که . "هنگامي که جادوگر چيزي نگفت، اَبي سکوت سنگين را شکست
  "بدهي حقيقيه؟

اين يه بدهي حقيقي استخوان هست که با جادو . اوه، آره: "جادوگر بدون اينکه به سمت آنها برگردد به آرامي گفت
  ."بسته شده وتا زماني که دين پرداخت بشه باقيه

بهت که گفته بودم. "کشيد را با اضطراب مياش  هکيسي  هي رشته شدها انگشتان اَبي لبه
اون بهم گفت که اگه در مدت زنده بودن خودش اين بدهي پرداخت نشه، بعد از مرگش تبديل به . دروغ گفته باشه
  ."ميشه ها بدهي استخوان

و مادرت چيزي درباره منشأ بدهي هم بهت گفت؟. "جادوگر به آرامي چرخيد تا با او رودررو شود

به دلورا انداخت و بعد ادامه داد چشمشي  هاَبي نگاهي دزدکي از گوش
که در راه هدفشون نفعي داشته باشه کنن ميحساس هستن و فقط اونايي رو فاش 

ش را ابراز کردتجادوگر با لبخندي کمرنگ و زودگذر و صداي مبهمي موافق

  
  

  

در همان حالي که صحبت 
هايي که اَبي جمجمه را از ميانشان بيرون کشيده بود، کدر و لکه لکه بود، نه آن سفيد خاک

. کرده بود
ديگري که در پيش رو داشت حتي بيش از اين او را 

در زير انگشتان جادوگر، استخوان جمجمه با نور کهربايي کمرنگي شروع به درخشيدن کرد
وزوزي در هوا ايجاد شد، گويي که خود ارواح داشتند با جادوگر صحبت 

ي روي يقها نهبا دا

جادوگر زوراندر جمجمه را روي ميز گذاشت و پشتش را به آنان کرد

هنگامي که جادوگر چيزي نگفت، اَبي سکوت سنگين را شکست
بدهي حقيقيه؟اين يه 

جادوگر بدون اينکه به سمت آنها برگردد به آرامي گفت
بسته شده وتا زماني که دين پرداخت بشه باقيه

انگشتان اَبي لبه
دروغ گفته باشه
بدهي استخوان

جادوگر به آرامي چرخيد تا با او رودررو شود

اَبي نگاهي دزدکي از گوش." نه"
حساس هستن و فقط اونايي رو فاش 

جادوگر با لبخندي کمرنگ و زودگذر و صداي مبهمي موافق
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خورده بودن و اينکه تا زمانيکه بدهي پرداخت بشه، 

  !"مادرت درست گفته، ولي معناش اين نيست که بدهي بايد االن پرداخت بشه

من درخواست ". ترس و اضطراب اَبي يکجا به صورت خشم بيرون ريخت

نگاهشان را به ديوارها انداختند، چرا که از فرياد زدن يک زن، آنهم يک زن 
ه آيا بخاطر چنين اَبي ناگهان به اين فکر افتاد ک

  .، ديگر اهميتي نداشتکرد

که کردي برات درمورد  زِد، بررسي. "گير عواقب احتمالي انفجار عصبي اَبي را با سؤالي منحرف کرد

آزمايشم بهم نشون داد که اين . يه بدهي گفته بود
پيوند رو با خودش ي  هديگي  ههمون چيزيه که درموردش صحبت کرده بوده و اين زني که روبروي من ايستاده نيم

م؛ اين اواخر خوا ميمعذرت . به نظر ميرسه که از ذهنم پريده باشه

  "بگي رازنگه دار؟ ها اونوقت به خودت جرأت ميدي که به ساحره

. گير نگاه کرد يره شده و بعد با چشماني تنگ شده به مادر اعتراف
  ."پس اين کار انجام ميشه. "لبخندي موذيانه بر لبانش نشست
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خورده بودن و اينکه تا زمانيکه بدهي پرداخت بشه،  اون فقط گفت که توي اين بدهي پدر تو و مادرم به هم پيوند
  ."هر کدوم از اون دو نفر منتقل ميشه ي بعدها همينطور به نسل

مادرت درست گفته، ولي معناش اين نيست که بدهي بايد االن پرداخت بشه

ترس و اضطراب اَبي يکجا به صورت خشم بيرون ريخت." اين يه دين رسمي استخوان هستش
  !"خودت عمل ميکنيي  هتو هم به وظيف! بازپس دهي اونو ميکنم

نگاهشان را به ديوارها انداختند، چرا که از فرياد زدن يک زن، آنهم يک زن  گير هردوي ساحره و مادر اعتراف
اَبي ناگهان به اين فکر افتاد ک. ندکرد ميبدون موهبت، بر سر خود جادوگر اول احساس ناراحتي 

کرد مياما اگر جادوگر کمکش ن. بي حرمتي او را در جا خواهند کشت

گير عواقب احتمالي انفجار عصبي اَبي را با سؤالي منحرف کرد مادر اعتراف
اين بدهي چيزي مشخص کرد؟ ماهيت منشأ"  

يه بدهي گفته بودي  هپدر منم، بهم دربار. که مشخص کردالبته : "جادوگر گفت
همون چيزيه که درموردش صحبت کرده بوده و اين زني که روبروي من ايستاده نيم

  "خوب منشأ بدهي چي بوده؟: "ساحره پرسيد

به نظر ميرسه که از ذهنم پريده باشه. "گرفت جادوگر کف دستانش را به سمت باال
  ."کنم بينم که بيش از معمول چيزا رو فراموش مي

اونوقت به خودت جرأت ميدي که به ساحره. "دلورا هوا را به تندي از بينيش بيرون داد

يره شده و بعد با چشماني تنگ شده به مادر اعترافجادوگر زوراندر در سکوت لحظاتي به ساحره خ
لبخندي موذيانه بر لبانش نشست" د که اين کار انجام بشه، درسته؟خوا

  
  

  

اون فقط گفت که توي اين بدهي پدر تو و مادرم به هم پيوند"
همينطور به نسل

مادرت درست گفته، ولي معناش اين نيست که بدهي بايد االن پرداخت بشه"

اين يه دين رسمي استخوان هستش"
بازپس دهي اونو ميکنم

هردوي ساحره و مادر اعتراف
بدون موهبت، بر سر خود جادوگر اول احساس ناراحتي 

بي حرمتي او را در جا خواهند کشت

مادر اعتراف
ماهيت منشأ

جادوگر گفت
همون چيزيه که درموردش صحبت کرده بوده و اين زني که روبروي من ايستاده نيم

  ."داره

ساحره پرسيد

جادوگر کف دستانش را به سمت باال
بينم که بيش از معمول چيزا رو فراموش مي مي

دلورا هوا را به تندي از بينيش بيرون داد

جادوگر زوراندر در سکوت لحظاتي به ساحره خ
خوا ميشورا "
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  "در اين باره مطمئني؟

کتابي کوچک را از روي ميز برداشته و ." بدهي رو کردي

  ..."بخاطر اينکه شورا

  ."کنم من فقط يه جادوگرم که بر طبق خواست و تمايالت مردم خدمت مي

  ."جهت در معرض خطر قرار دادي

کاني کراسينگ هم به . گيره خودش مي من بايد نزديک مرز باشم، وگرنه طلسم قسمتي از سرزمين ميانه رو هم توي
  ."براي روشن کردن اين آتيش غيرقابل کنترل هست

ممنونم، . "شنويد گفت را مي خودش، به سختي چيزهاي ديگري که جادوگر مي

  .او را در دست گرفتي  هو قدرتي غافلگير کننده، شان

لبخندش همزمان ." مون با هم تقاطع کردهها مسير زندگي
ي  هانگشتان محکمش دور مچ دست اَبي، دور دستبندش، جمع شده و جمجم

  ."ممنونم، زِد. "ييد تکان داد

جادوگر توماس، در حالي که کاغذهايش را در 
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در اين باره مطمئني؟... زِد. "گير سرش را به يک سمت خم کرد مادر اعتراف

  "ي به دين وفا کني يا نه؟خوا ميالخره درباره چي؟ با: "

بدهي رو کردي اختدرتو درخواست بازپ. "باال انداخت اي  جادوگر شانه
  "من کي باشم که بخوام رد کنم؟. "داخل جيبي در ردايش قرار داد

بخاطر اينکه شورا زِد، فقط. پناه به ارواح: "گير با خود زمزمه کرد مادر اعتراف

من فقط يه جادوگرم که بر طبق خواست و تمايالت مردم خدمت مي: "زِد حرف او را قطع کرده و گفت

جهت در معرض خطر قرار دادي ه اين منطقه سفر کني، خودت رو بيولي اگه تو ب

من بايد نزديک مرز باشم، وگرنه طلسم قسمتي از سرزمين ميانه رو هم توي
براي روشن کردن اين آتيش غيرقابل کنترل هست اي  خوبي هرجاي ديگه

خودش، به سختي چيزهاي ديگري که جادوگر مي اَبي به جز حس آسودگي خاطرِ
  ."جادوگر زوراندر، ممنونم

و قدرتي غافلگير کننده، شان اي  جادوگر ميز را دور زده و با انگشتاني ترکه

مسير زندگي. تو و من توي يه بدهي استخوان با هم پيوند خورديم
انگشتان محکمش دور مچ دست اَبي، دور دستبندش، جمع شده و جمجم. رسيد غمگين و صادقانه به نظر مي
  ."منو زِد صدا کن اَبي، لطفاً. "در دستانش گذاشت

ييد تکان دادأيش جاري شوند، فقط سرش را براي تاَبي که نزديک بود اشکها

جادوگر توماس، در حالي که کاغذهايش را در . منتظر مواجه شدند بيرون از آنجا، در نور سحرگاهي، با جمعيت
  .ن راهش را باز کردداد، با تنه زد هوا تکان مي

  
  

  

مادر اعتراف

: "اَبي پرسيد

جادوگر شانه
داخل جيبي در ردايش قرار داد

مادر اعتراف

زِد حرف او را قطع کرده و گفت

ولي اگه تو ب"

من بايد نزديک مرز باشم، وگرنه طلسم قسمتي از سرزمين ميانه رو هم توي"
خوبي هرجاي ديگه

اَبي به جز حس آسودگي خاطرِ
جادوگر زوراندر، ممنونم

جادوگر ميز را دور زده و با انگشتاني ترکه

تو و من توي يه بدهي استخوان با هم پيوند خورديم"
غمگين و صادقانه به نظر مي

در دستانش گذاشتمادرش را 

اَبي که نزديک بود اشکها

بيرون از آنجا، در نور سحرگاهي، با جمعيت
هوا تکان مي
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  ."بايد باهات صحبت کنم

  .جمعيت به دنبال جادوگر اول به راه افتاد." پس صحبت کن

  !"توني اينکارو بکني، زوراندر تو نمي. "کاغذها را تکان داد، گويي که آنها مدرک حرفش باشند

تا زماني که کنترل اوضاع جنگ به دست ما هست، و قبل از اينکه 
  ."خاتمه داده بشهپنيس رال يه چيزي اختراع کنه که ما نتونيم جلوش رو بگيريم، جنگ بايد 

ما قدرتي که اون جادوگرا به . نه؛ منظورم اينه که اين چيزا رو بررسي کردم و تو قادر نيستي که اينکارو انجام بدي
حتي تالش براي احضار . من عناصري که تو بهم نشون دادي رو بررسي کردم

. تمسخرآميزي باال برد گيريِابروهايش را به حالت غافل
کني؟ مشتعل کردن يه طلسم نور که قراره تار و پود دنياي زندگي رو 

! توني کنترلش کني تو نمي! زوراندر. "هاي بلند به حرکت افتاد، توماس دنبالش به راه افتاد
. اگرم تو قادر باشي جادو رو احضار کني، و اصالً نميگم که باورم ميشه تو بتوني، بازم گريس رو سوراخ کردي

توني سيل  اونوقت ديگه نمي. رخنه کردن گريس به اون دامن ميزنه
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بايد باهات صحبت کنم. من اين عناصري رو که تهيه کرده بودي مطالعه کردم

پس صحبت کن: "داشت گفت جادوگر اول در همان حالي که قدم برمي

  ."اين ديوانگيه

  ."منم هيچوقت نگفتم که نيست

کاغذها را تکان داد، گويي که آنها مدرک حرفش باشندجادوگر توماس 

تا زماني که کنترل اوضاع جنگ به دست ما هست، و قبل از اينکه . شورا تصميم گرفته که اين کار بايد انجام بشه
پنيس رال يه چيزي اختراع کنه که ما نتونيم جلوش رو بگيريم، جنگ بايد 

نه؛ منظورم اينه که اين چيزا رو بررسي کردم و تو قادر نيستي که اينکارو انجام بدي
من عناصري که تو بهم نشون دادي رو بررسي کردم. کنيم بردن رو درک نمي

  ."کنه رو ايجاد مي چنين جادويي يه التهاب فوق العاده شديد

ابروهايش را به حالت غافل. س بردزِد از حرکت ايستاده و صورتش را نزديک به توما
کني؟ مشتعل کردن يه طلسم نور که قراره تار و پود دنياي زندگي رو  جدي ميگي، توماس؟ واقعاً اينطور فکر مي

  "سم ايجاد ناپايداري کنه؟طلي  هبشکافه، ممکنه توي عناصر محوط

هاي بلند به حرکت افتاد، توماس دنبالش به راه افتاد هنگامي که زِد با قدم
اگرم تو قادر باشي جادو رو احضار کني، و اصالً نميگم که باورم ميشه تو بتوني، بازم گريس رو سوراخ کردي

رخنه کردن گريس به اون دامن ميزنه. کنه ياد استفاده مياحضار اين جادو از حرارت ز
  !"تونه چنين کاري رو بکنه هيچکس نمي. حوادث رو کنترل کني

  ."تونم اينکارو بکنم من مي: "جادوگر اول زير لب گفت

  
  

  

من اين عناصري رو که تهيه کرده بودي مطالعه کردم! زوراندر"

جادوگر اول در همان حالي که قدم برمي

اين ديوانگيه"

منم هيچوقت نگفتم که نيست"

جادوگر توماس 

شورا تصميم گرفته که اين کار بايد انجام بشه"
پنيس رال يه چيزي اختراع کنه که ما نتونيم جلوش رو بگيريم، جنگ بايد 

نه؛ منظورم اينه که اين چيزا رو بررسي کردم و تو قادر نيستي که اينکارو انجام بدي"
بردن رو درک نمي کار مي

چنين جادويي يه التهاب فوق العاده شديد

زِد از حرکت ايستاده و صورتش را نزديک به توما
جدي ميگي، توماس؟ واقعاً اينطور فکر مي"

بشکافه، ممکنه توي عناصر محوط

هنگامي که زِد با قدم
اگرم تو قادر باشي جادو رو احضار کني، و اصالً نميگم که باورم ميشه تو بتوني، بازم گريس رو سوراخ کردي

احضار اين جادو از حرارت ز
حوادث رو کنترل کني

جادوگر اول زير لب گفت
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به محض اينکه ! کنه ما رو تموم ميي  هغرور تو کار هم
من خواستار ديدن اون کتابي . از بين ميره ها توي حجاب شکافي ايجاد بشه، به طور کلي پاره ميشه و تمام زندگي

  !"هايي از اون تمام مطلب رو، نه فقط قسمت

توماس، اگه تو قرار بود که کتاب رو ببيني، اونوقت 
اما تو جادوگر اول نيستي و . ي و دسترسي به اقامتگاه خصوصي جادوگر اول رو بدست مياوردي

يه کار عجوالنه و پرخطر و از روي  اين. "هاي سفيدش به رنگ سرخ درآمده بود

کاغذها از دست جادوگر پير به پرواز در آمده و درون گردبادي 
  .ند که به همراه باد از آنجا رفت

من جادوگر اول هستم و اون کاري . که برات باقي مونده يه کار از روي نااميديه
زِد چرخيده و آستين افسري را ." ديگه چيزي دراين مورد نشنوم

الفاصله به سمت پنديسان ب. تمام سواره نظامي که در دسترس هست رو جمع کن

افسري ديگر که بسيار پيرتر بوده و به نظر داراي مقام باالتري نيز 

هايي که رال با جادو به سر  کسي که دست راست پنيس راله و با مرگ
  ."ش کنم، قصد دارم که مرگ رو به خودشون برگردونم
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غرور تو کار هم! زوراندر. "کاغذها را با عصبانيت تکان دادي  هتوماس دست
توي حجاب شکافي ايجاد بشه، به طور کلي پاره ميشه و تمام زندگي

تمام مطلب رو، نه فقط قسمت. م خودم اونو ببينمخوا مي. هستم که اين طلسم رو توش پيدا کردي

توماس، اگه تو قرار بود که کتاب رو ببيني، اونوقت . "يک انگشتش را باال آورد جادوگر اول توقف کرده و
ي و دسترسي به اقامتگاه خصوصي جادوگر اول رو بدست مياورديشد مي جادوگر اول

  ."کني دسترسي پيدا نمي

هاي سفيدش به رنگ سرخ درآمده بود توماس بر روي ريش

کاغذها از دست جادوگر پير به پرواز در آمده و درون گردبادي . جادوگر زوراندر انگشتش را تکان کوچکي داد
ند که به همراه باد از آنجا رفتبه دور خود چرخيده و همانجا آتش گرفتند و به خاکستري تبديل شد

که برات باقي مونده يه کار از روي نااميديه اي  چاره گاهي وقتا، توماس، تنها
ديگه چيزي دراين مورد نشنوم. بحث بي بحث. که وظيفم هست رو انجام ميدم
تمام سواره نظامي که در دسترس هست رو جمع کن. نيزه دارها رو باخبر کن

  ."کنيم ريچ حرکت مي

افسري ديگر که بسيار پيرتر بوده و به نظر داراي مقام باالتري نيز . کوبيده و از آنجا رفتاش  همشتي به سين 
  .آمد، گلوي خود را صاف کرد

  " تونم نقشه تون رو بپرسم؟ جادوگر زوراندر، مي

کسي که دست راست پنيس راله و با مرگ. رگو هستهدف ما آنا: "جادوگر اول گفت
ش کنم، قصد دارم که مرگ رو به خودشون برگردونم اگه بخوام خالصه. ما مياره در ارتباطه

  "دارا به پنديسان ريچ؟ با بردن نيزه

  
  

  

توماس دست
توي حجاب شکافي ايجاد بشه، به طور کلي پاره ميشه و تمام زندگي

هستم که اين طلسم رو توش پيدا کردي

جادوگر اول توقف کرده و
جادوگر اول

دسترسي پيدا نمي

توماس بر روي ريشي  هچهر
  !"نااميديه

جادوگر زوراندر انگشتش را تکان کوچکي داد
به دور خود چرخيده و همانجا آتش گرفتند و به خاکستري تبديل شد

گاهي وقتا، توماس، تنها"
که وظيفم هست رو انجام ميدم

نيزه دارها رو باخبر کن. "گرفت
ريچ حرکت مي

 مرد سريعاً
آمد، گلوي خود را صاف کرد مي

جادوگر زوراندر، مي"

جادوگر اول گفت
ما مياره در ارتباطه

با بردن نيزه"
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م که داره از جنوب به سمت پنديسان ريچ ما ژنرال برينارد رو داري
دارا و  ما با نيزه. مياد، ژنرال ساندرسون از شمال مياد تا به اون ملحق بشه و ماردل از جنوب غربي پيشروي ميکنه

دونيم  اراي موهبت ديگه همراه خودش داره، ولي مي
باالخره ما تونستيم بهشون يه ضربه . اونا بارها و بارها به ما ضربه وارد کردن

راحت  کنيد براي چي اونا منتظر ما موندن؟ براي چي خيلي

  .زير آن خيره شد ي بارو گذاشت و به طلوع آفتاب در دور دست و شهرِ

د ما فکر کنيم که اونا خوا مياون . کنه هاي زيادي ايجاد مي
تونه با سرعت قابل  ايه که يه ارتش مي تنها منطقه

 ي کنه، اما اونقدر پهن نيست که به ما اجازه کاني کراسينگ دشت پهني رو براي نبرد مهيا مي
  ."ما رو به سمت طعمه بکشه کنه که اون داره سعي مي

توي زميني با اين نوع عوارض ما رو ميتونه واضحه که اون معتقده 
تهديد اجازه بديم تا اونجا باقي بمونه، و تونيم به اين 

کنه که منو به ميدون جنگ بکشونه، منو بکشه، و تهديدي که من به 

  "راي آنارگو، اين ريسک ميارزه؟

تونه همه چيز رو توي  ياگه حق با آنارگو باشه، اون م
ي  هکنه تا قسمت عمد وقتي که کار منو تموم کنه، افراد داراي موهبتش رو آزاد مي
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ما ژنرال برينارد رو داري. آنارگو توي کاني کراسينگ موضع گرفته
مياد، ژنرال ساندرسون از شمال مياد تا به اون ملحق بشه و ماردل از جنوب غربي پيشروي ميکنه

  ."که بتونه همراهمون بياد، به اونجا ميريم اي  هرکس ديگه

اراي موهبت ديگه همراه خودش داره، ولي ميدونيم اون چندتا جادوگر و افراد د ما نمي. آنارگو احمق نيست
اونا بارها و بارها به ما ضربه وارد کردن. تونن انجام بدن که اونا چه کارايي مي

کنيد براي چي اونا منتظر ما موندن؟ براي چي خيلي فکر مي. "فرمانده کلماتش را با دقت انتخاب کرد
  "را؟ها برنميگردن توي دي

ي بارو گذاشت و به طلوع آفتاب در دور دست و شهرِها زِد يک دستش را روي کنگره

هاي زيادي ايجاد مي اون نمايش و بازي. بره آنارگو از بازي کردن لذت مي
تنها منطقه ها ريچ توي تمام اون کوهستانپنديسان . زخمي و آسيب ديده شدن

کاني کراسينگ دشت پهني رو براي نبرد مهيا مي. قبول حرکت کنه
اون داره سعي مي. راحت مانور دادن رو بده، يا اينکه بتونيم اونا رو دور بزنيم

  "ولي چرا؟. "رسيد به نظر نميغافلگير افسرِ فرمانده 

واضحه که اون معتقده . "نگاهي به فرمانده انداختاش  هزِد از روي شان
تونيم به اين    دونه که ما نمي   اون مي. معتقدم اي  من نوع ديگه. شکست بده

کنه که منو به ميدون جنگ بکشونه، منو بکشه، و تهديدي که من به    اون فکر مي. دونه   ي ما رو هم مي
  ."کنم رو خاتمه بده تنهايي بر عليه اونها ايجاد مي

راي آنارگو، اين ريسک ميارزه؟داريد ميگيد که ب.... بنابراين: "فرمانده با صداي بلند جمع بندي کرد

اگه حق با آنارگو باشه، اون م. "زِد باري ديگر به شهر در زير پاي دژ جادوگران خيره شد
وقتي که کار منو تموم کنه، افراد داراي موهبتش رو آزاد مي. کاني کراسينگ برنده بشه

  
  

  

آنارگو توي کاني کراسينگ موضع گرفته. آره"
مياد، ژنرال ساندرسون از شمال مياد تا به اون ملحق بشه و ماردل از جنوب غربي پيشروي ميکنه

هرکس ديگه

آنارگو احمق نيست"
که اونا چه کارايي مي

فرمانده کلماتش را با دقت انتخاب کرد." بزنيم
برنميگردن توي دي

زِد يک دستش را روي کنگره

آنارگو از بازي کردن لذت مي"
زخمي و آسيب ديده شدن

قبول حرکت کنه
راحت مانور دادن رو بده، يا اينکه بتونيم اونا رو دور بزنيم

افسرِ فرمانده 

زِد از روي شان
شکست بده

ي ما رو هم ميها نقشه
تنهايي بر عليه اونها ايجاد مي

فرمانده با صداي بلند جمع بندي کرد

زِد باري ديگر به شهر در زير پاي دژ جادوگران خيره شد
کاني کراسينگ برنده بشه
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کلمه حريفي نداشته باشه، قلب سرزمين ميانه رو 

آنارگو قصد داره تا قبل از بارش برف، منو کشته باشه، نيروهاي مشترک ما رو نابود کرده باشه، مردم سرزمين ميانه 

و شما قصد داريد تا اون کاري که آنارگو اميدواره رو انجام بديد و بريد اونجا که 

نظر ن شما داره، تا بتونيم جانب احتياط رو از پيش در 

دارا اسباي سريعي  نيزه. "او به اَبي رو کرد. زِد با ناراحتي دستش را تکاني داده و موضوع را مختومه کرد
رسيم، و بعد به کارامون  رسيم، به موقع به اونجا مي

ناشي از پذيرفته شدن درخواستش را در قالب کلمات 
توانست  اما بيش از هر چيز، نمي. دتوانست شرمندگيش را از بابت برآورده شدن دعاهايش ابراز کن

را  ها راييها ديي  هداد را به زبان آورد، چرا که او نقش
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کلمه حريفي نداشته باشه، قلب سرزمين ميانه رو  م کنن، و بعدش وقتي که به معناي واقعيِجا قتل عا ارتش ما رو يک
  .کشه، يعني آيديندريل

آنارگو قصد داره تا قبل از بارش برف، منو کشته باشه، نيروهاي مشترک ما رو نابود کرده باشه، مردم سرزمين ميانه 
  ."بند رو بده دست پنيس رالرو به بند کشيده باشه، و بتونه سر اين 

و شما قصد داريد تا اون کاري که آنارگو اميدواره رو انجام بديد و بريد اونجا که . "فرمانده مبهوت ايستاده بود
  "باهاش رودررو بشيد؟

  "دارم؟ اي  ديگهي  هچه گزين. "باال انداخت اي 

ن شما داره، تا بتونيم جانب احتياط رو از پيش در براي کشت اي  دونيد که آنارگو چه نقشه حاال حداقل مي
  "ريزي کنيم؟ شون برنامه بگيريم؟ براي خنثي کردن نقشه

زِد با ناراحتي دستش را تکاني داده و موضوع را مختومه کرد." متأسفانه نه
رسيم، به موقع به اونجا مي زود به روستات مي خيلي. تازونيم ما با حداکثر سرعت مي

  ."کنيم رسيدگي مي

ناشي از پذيرفته شدن درخواستش را در قالب کلمات  توانست آسودگي خيالِ او نه مي. اَبي فقط سرش را تکان داد
توانست شرمندگيش را از بابت برآورده شدن دعاهايش ابراز کن بگنجاند و نه مي

داد را به زبان آورد، چرا که او نقش حتي يک کلمه از وحشتش از کاري که داشت انجام مي
  

***********  

  
  

  

ارتش ما رو يک
کشه، يعني آيديندريل بيرون مي

آنارگو قصد داره تا قبل از بارش برف، منو کشته باشه، نيروهاي مشترک ما رو نابود کرده باشه، مردم سرزمين ميانه "
رو به بند کشيده باشه، و بتونه سر اين 

فرمانده مبهوت ايستاده بود
باهاش رودررو بشيد؟

اي  زِد شانه

حاال حداقل مي"
بگيريم؟ براي خنثي کردن نقشه

متأسفانه نه"
ما با حداکثر سرعت مي. دارن

رسيدگي مي

اَبي فقط سرش را تکان داد
بگنجاند و نه مي

حتي يک کلمه از وحشتش از کاري که داشت انجام مي
.دانست مي

**********
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اَبي  هاي ارزشمند مودار ند، تنها چيزي که از خوک
که والدين اَبي به عنوان کادوي عرويسش به او هديه داده بودند نيز قتل 

او از شهر . اَبي تا پيش از ازدواج هرگز با او آشنا نشده بود
اَبي بر سر اين موضوع که والدينش . ها را خريده بودند

او اميد به مردي داشت که . چه کسي را به عنوان شوهرش انتخاب خواهند کرد، به شدت نگران و مضطرب بود
  .ي زندگي لبخند را به ارمغان آورد

رسيد  به نظر اَبي اينچنين مي. ترين مرد تمام دنيا باشد
آن اولين شب بعد از مالقات با فيليپ، از فکر شريک شدن زندگيش 

هاي تيز  که زندگيش در ميان دندان کرد ميفکر 

بعداً . نگريست ميکوش بود که با لبخندي وسيع به زندگي 
ي  هرا به خود گرفته بود تا خانواداش  هين چهرتر
در زماني کوتاه، اَبي اين را دريافته بود . باشد مي

 در زماني که جانا متولد شده بود، اَبي ديگر عاشق شوهرش

هاي مادرش را باري ديگر به خاک سپرد، اَبي دستانش را به هم ماليد تا غبار از آنها زدوده 
شکسته شده  ديد حصارهايي که جانا به مراتب پدرش را در حال تعمير آنها تماشا کرده بود، اکنون همگي

هرچيزي که يک . پشتي به خانه بازميگشت، متوجه شد که درهاي طويله ناپديد شده بودند

                                                           
ً از گوشت آن استفاده نمیشود   .حیوانی اھلی کھ برای تولید مثل نگھ داری میشود و بخاطر قیمت باالتر آن نسبت بھ انواع معمولی، معموال
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ند، تنها چيزي که از خوککرد ميدل و روده پرواز ي  هي خشک شدها ها به دور تکه
که والدين اَبي به عنوان کادوي عرويسش به او هديه داده بودند نيز قتل  ٢١ظاهراً حتي حيوانات فحلي. باقي مانده بود

  .عام شده و برده شده بودند

اَبي تا پيش از ازدواج هرگز با او آشنا نشده بود. والدين اَبي نيز شوهر او را برايش انتخاب کرده بودند
ها را خريده بودند الينفُرد آمده بود، جايي که پدر و مادرش خوک

چه کسي را به عنوان شوهرش انتخاب خواهند کرد، به شدت نگران و مضطرب بود
ي زندگي لبخند را به ارمغان آوردها اش باشد، مردي که در ميان سختي

ترين مرد تمام دنيا باشد را ديد، فکر کرد که او بايد جدي وقتي که براي اولين بار فيليپ
آن اولين شب بعد از مالقات با فيليپ، از فکر شريک شدن زندگيش . جوان او حتي يکبار نيز لبخند نزدهي 

فکر . د تا خوابش برده بودبا مردي اينچنين جدي، آنقدر گريه کرده بو
  .سرنوشتي ترسناک گير افتاده است

کوش بود که با لبخندي وسيع به زندگي  ي اَبي دريافت که فيليپ مردي سختدر اندک زمان
تر ا او مالقات کرده بود، فيليپ جدياولي که ب فهميده بود که آن روزِ

ميعرضه و نااليق دخترشان  او مردي تنبل و بيجديدش فکر نکنند که 
در زماني که جانا متولد شده بود، اَبي ديگر عاشق شوهرش. توان به او اعتماد و تکيه کرد که فيليپ مرديست که مي

  .اکنون فيليپ، و خيلي افراد ديگر، متکي و وابسته به او بودند

هاي مادرش را باري ديگر به خاک سپرد، اَبي دستانش را به هم ماليد تا غبار از آنها زدوده  پس از آنکه استخوان
ديد حصارهايي که جانا به مراتب پدرش را در حال تعمير آنها تماشا کرده بود، اکنون همگي

پشتي به خانه بازميگشت، متوجه شد که درهاي طويله ناپديد شده بودند هنگامي که از درِ

ً از گوشت آن استفاده نمیشود حیوانی اھلی کھ برای تولید مثل نگھ داری میشود و بخاطر قیمت باالتر آن نسبت بھ انواع معمولی، معموال

  
  

  

ها به دور تکه مگس
باقي مانده بود

عام شده و برده شده بودند

والدين اَبي نيز شوهر او را برايش انتخاب کرده بودند
الينفُرد آمده بود، جايي که پدر و مادرش خوککوچک 

چه کسي را به عنوان شوهرش انتخاب خواهند کرد، به شدت نگران و مضطرب بود
اش باشد، مردي که در ميان سختيبشّ

وقتي که براي اولين بار فيليپ
ي  هکه چهر

با مردي اينچنين جدي، آنقدر گريه کرده بو
سرنوشتي ترسناک گير افتاده است

در اندک زمان
فهميده بود که آن روزِ

جديدش فکر نکنند که 
که فيليپ مرديست که مي

  .بود

اکنون فيليپ، و خيلي افراد ديگر، متکي و وابسته به او بودند

پس از آنکه استخوان
ديد حصارهايي که جانا به مراتب پدرش را در حال تعمير آنها تماشا کرده بود، اکنون همگي. شود
هنگامي که از درِ. بودند

ً از گوشت آن استفاده نمیشود ٢١ حیوانی اھلی کھ برای تولید مثل نگھ داری میشود و بخاطر قیمت باالتر آن نسبت بھ انواع معمولی، معموال
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اينقدر تهي و اش  هتوانست زماني را به ياد بياورد که خان

. حصارها قابل تعمير بودند. فقط اگر جانا را به او پس دهند، اينها اهميتي ندارد
  .جانا هرگز قابل جايگزيني نبود

وقتي شوهرت و دخترت و اَبي، چطوره که : "پرسيد

هرگز اينقدر کوچک به نظر نرسيده اش  هاَبي از چهارچوب شکسته به داخل قدم گذاشت و به اين فکر افتاد که خان
. گ بودتوانست تصور کند بزر در حدي که مي

با زغال بر روي اجاق سنگي براي . کرد ميخنديد و اتاق ساده را با گفتگوها و آرامش خودش پر 

اونچيزايي رو که برات تعريف کردم  وقتي. اصلي زيرزمين هست

 شد مي براي بلند کردن دريچه استفاده اي  زِد نوک کفشش را بر روي سوراخي در چوب که به عنوان دستگيره
بردن و تو همون پايين موندي؟ وقتي که دخترت با جيغ و فرياد تو رو 

دونستم که تنها شانسي که  مي. گيرن دونستم که اگه بيام باال، اونا منم مي
گفت که حتي يه ساحره  مادرم هميشه مي. م داشتن در صورتي بود که منتظر بمونم و بعد دنبال کمک برم

گفت که اول روي هرچيزي  بهم مياون هميشه 
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توانست زماني را به ياد بياورد که خان اَبي نمي. توانست بخورد، ناپديد شده بود حيوان يا انسان مي
  .برهنه به نظر برسد

فقط اگر جانا را به او پس دهند، اينها اهميتي ندارد. ه اهميتي نداردبا خودش گفت ک
جانا هرگز قابل جايگزيني نبود. قابل جايگزيني بودند اي  ها، باالخره به گونه

پرسيد کرد مياو نگاه ي  هي خانها زِد در حالي که به اطراف و به ويرانه
  "افراد ديگه رو بردن، تو رو نگرفتن؟

اَبي از چهارچوب شکسته به داخل قدم گذاشت و به اين فکر افتاد که خان
در حدي که مياش  هپيش از اينکه به آيديندريل، به دژ جادوگران برود، خان

خنديد و اتاق ساده را با گفتگوها و آرامش خودش پر  مياينجا فيليپ 
  .کشيد جانا عکس جانوران را مي

اصلي زيرزمين هستي  همحوط ،زير اون در. "اَبي با دستش اشاره کرد
  ."بودمشنيدم، اونجا 

زِد نوک کفشش را بر روي سوراخي در چوب که به عنوان دستگيره
بردن و تو همون پايين موندي؟ وقتي که دخترت با جيغ و فرياد تو رو  اونا داشتن شوهر و دخترت رو مي
  "صدا ميزد، ندويدي باال تا کمکش کني؟

دونستم که اگه بيام باال، اونا منم مي مي. "ش را احضار کرداَبي به سختي صداي
م داشتن در صورتي بود که منتظر بمونم و بعد دنبال کمک برم

اون هميشه . هم اگه مثل يه احمق رفتار کنه، چيزي بيش از يه احمق نيست
  ."درست فکر کنم

  
  

  

حيوان يا انسان مي
برهنه به نظر برسد

با خودش گفت ک
ها، باالخره به گونه خوک

زِد در حالي که به اطراف و به ويرانه
افراد ديگه رو بردن، تو رو نگرفتن؟ي  ههم

اَبي از چهارچوب شکسته به داخل قدم گذاشت و به اين فکر افتاد که خان
پيش از اينکه به آيديندريل، به دژ جادوگران برود، خان. بود

اينجا فيليپ 
جانا عکس جانوران را مي

اَبي با دستش اشاره کرد
شنيدم، اونجا  مي

زِد نوک کفشش را بر روي سوراخي در چوب که به عنوان دستگيره
اونا داشتن شوهر و دخترت رو مي. "کشيد

صدا ميزد، ندويدي باال تا کمکش کني؟

اَبي به سختي صداي
م داشتن در صورتي بود که منتظر بمونم و بعد دنبال کمک برم خانواده

هم اگه مثل يه احمق رفتار کنه، چيزي بيش از يه احمق نيست
درست فکر کنم
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يک دستش را با عطوفت بر روي . را که قُر و سوراخ شده بود پايين گذاشت
بايد خيلي سخت باشه که دخترتو وقتي داره با گريه صدات ميزنه رها کني و کار عاقالنه رو 

بر روي  اي  از داخل پنجره." به ارواح قسم که حرفت درسته
پ رو با خودشون اونا جانا و فيلي. کاني، روستا هستش
ارتش توي . دستگير کرده بودن رو هم داشتن که قبالً

ارواح عزيز، . به زودي اميدوارم که اين جنگ تموم بشه

گير که اَبي نبايد داستاني را که او تعريف کرده بود به زبان بياورد، اَبي هرگز 
سريعشان به سمت کاني کراسينگ، او از  در حين سفرِ

دشمن قلب ي  هوحشيانحتماً يادآوري دختر خود جادوگر در دستان 
را به درد آورده بود، مخصوصاً با علم به اينکه دخترش را با مرگ تنها گذاشته است، مبادا که افراد بيشتري 

  "و اينجا چيه؟: "کشيد پرسيد مي

  ."انتهاي اتاق يه در به سمت باغچه و طويله هست

نکرده بود، آگاهي اَبي از آنها  اي  با وجود اينکه زِد هرگز حتي يکبار هم به همسر مرده يا دختر مفقودش اشاره
  .کند ميها را به سرعت ذوب 

    

www.Good-life.ir 

را که قُر و سوراخ شده بود پايين گذاشت اي  زِد مالقه." ايه نصيحت خردمندانه
بايد خيلي سخت باشه که دخترتو وقتي داره با گريه صدات ميزنه رها کني و کار عاقالنه رو . "اَبي قرار داد

".  

به ارواح قسم که حرفت درسته. "بلند کند اي  اَبي تنها توانست صدايش را در حد زمزمه
کاني، روستا هستشي  هاونطرف، اون سمت رودخون. "ديوار کناري اشاره کرد

رو هم داشتن که قبالً اي  افراد ديگه .مردم روستا رو بگيرني  ههم بردن و رفتن تا
  ."ي اونطرف روستا اردوگاه زد

به زودي اميدوارم که اين جنگ تموم بشه. "ي دوردست خيره شدها زِد کنار پنجره ايستاده و به تپه
  ."بزاريد که تموم بشه

گير که اَبي نبايد داستاني را که او تعريف کرده بود به زبان بياورد، اَبي هرگز  با به ياد داشتن توصيه مادر اعتراف
در حين سفرِ. دختر يا همسر مقتول جادوگر چيزي نپرسيده بود

حتماً يادآوري دختر خود جادوگر در دستان . به جانا صحبت کرده بوداش  هعشق و عالق
را به درد آورده بود، مخصوصاً با علم به اينکه دخترش را با مرگ تنها گذاشته است، مبادا که افراد بيشتري 

ميدرحالي که سرکي به اتاق . اتاق خواب را هل داده و باز کرد

انتهاي اتاق يه در به سمت باغچه و طويله هست. اتاق خواب. "رش را باال آورداَبي از افکارش بيرون آمده و س

با وجود اينکه زِد هرگز حتي يکبار هم به همسر مرده يا دختر مفقودش اشاره
ها را به سرعت ذوب  ، مانند رودخانه بهاري که يخکرد ميروحش را ذوب 

  
  

  

نصيحت خردمندانه"
اَبي قرار دادي  هشان
."ام بديانج

اَبي تنها توانست صدايش را در حد زمزمه
ديوار کناري اشاره کرد

بردن و رفتن تا
ي اونطرف روستا اردوگاه زدها تپه

زِد کنار پنجره ايستاده و به تپه
بزاريد که تموم بشه

با به ياد داشتن توصيه مادر اعتراف
دختر يا همسر مقتول جادوگر چيزي نپرسيده بودي  هدربار

عشق و عالق
را به درد آورده بود، مخصوصاً با علم به اينکه دخترش را با مرگ تنها گذاشته است، مبادا که افراد بيشتري  جادوگر
  .بميرند

اتاق خواب را هل داده و باز کرد زِد درِ

اَبي از افکارش بيرون آمده و س

با وجود اينکه زِد هرگز حتي يکبار هم به همسر مرده يا دختر مفقودش اشاره
روحش را ذوب 

http://www.Good-life.ir


      

ساحره . ، زِد نيز از اتاق خواب بيرون آمدشد مي
مردم رو ي  هاز ظاهر امر برمياد که هم. همونطور که اَبي گفت، روستاي اونطرف رودخونه غارت شده

  "صله هست؟

  ."روي حدود پنج دقيقه پياده. ست همونجا

، درون اين دره از سرعت خود کاسته و بستري 
هيچ پلي در کار نبود؛ مسير خيلي ساده . راحت بتوان از آن عبور کرد

اگرچه در بيشتر طول دره، . داد رودخانه رفته و دوباره از آن سمت رود به راه خود ادامه مي
ب فقط در هنگام ذو. رسيد رودخانه حدود چهارصد متر عرض داشت، در هيچ کجا عمقش بيش از باالي زانو نمي

روستاي کاني کراسينگ حدود سه کيلومتر در آن 
روستايي ي  ههمانطور که خان. ي رودخانه قرار داشت

.... اگه هر چيزي نادرست پيش رفت. با اسب برگرد و به همه بگو که موضع بگيرن
ارتش آنارگو بايد متوقف بشه، حتي اگه الزم 

گير ازم قول گرفت که اطمينان حاصل کنم تا تو 
بهم گفت که ترتيبي بدم تا افراد داراي موهبت هميشه نزديکت باشن، براي مواقعي که ممکنه بهشون نياز 

بر سنگي  هنگامي که داشتند از روي پلِ. بود
گير را بر روي يکي از باروهاي مرتفع ديده  ند، اَبي به عقب نگاه کرده و مادر اعتراف

                                                           
22 Kern River 
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مي ي که دلورا بدون هيچ سر و صدايي از درب جلويي وارد
همونطور که اَبي گفت، روستاي اونطرف رودخونه غارت شده: "گزارش داد

صله هست؟تا رودخونه چقدر فا. "دارش را به عقب راندزِد موهاي موج

ست همونجادر. "شب درحال از راه رسيدن بود. اَبي از پنجره به بيرون اشاره کرد

، درون اين دره از سرعت خود کاسته و بستري ٢٢کرني  هکاني در مسير خود براي ملحق شدن به رودخاني 
راحت بتوان از آن عبور کرد، تا به حدي کم عمق شود که کرد مي

رودخانه رفته و دوباره از آن سمت رود به راه خود ادامه ميي  هبه سمت حاشي
رودخانه حدود چهارصد متر عرض داشت، در هيچ کجا عمقش بيش از باالي زانو نمي

روستاي کاني کراسينگ حدود سه کيلومتر در آن . شد مي ها در بهار، گهگاه عبور از رودخانه خطرناک
ي رودخانه قرار داشتها امن از سيالب اي  و در منطقه ها سمت رود، بر روي ارتفاع تپه

  .در اين سمت بود اي  اَبي نيز بر نوک تپه

با اسب برگرد و به همه بگو که موضع بگيرن". دلورا را گرفتزِد بازوي 
ارتش آنارگو بايد متوقف بشه، حتي اگه الزم . خوب، اگه هر چيزي نادرست پيش رفت اونوقت بايد حمله کنن

  ."را برنها باشه که دنبالشون تا توي دي

گير ازم قول گرفت که اطمينان حاصل کنم تا تو  اينکه راه بيفتيم، مادر اعتراف قبل از. "رسيد دلورا راضي به نظر نمي
بهم گفت که ترتيبي بدم تا افراد داراي موهبت هميشه نزديکت باشن، براي مواقعي که ممکنه بهشون نياز . 
  

بودگير آنها را شنيده  اَبي نيز هنگام صدور اين دستورها از مادر اعتراف
ند، اَبي به عقب نگاه کرده و مادر اعترافکرد ميورودي دژ عبور 

  
  

  

ي که دلورا بدون هيچ سر و صدايي از درب جلويي وارددر حال
گزارش داد

  ."گرفتن

زِد موهاي موج

اَبي از پنجره به بيرون اشاره کرد

ي  هرودخان
ميپهن پيدا 

به سمت حاشي
رودخانه حدود چهارصد متر عرض داشت، در هيچ کجا عمقش بيش از باالي زانو نمي

ها در بهار، گهگاه عبور از رودخانه خطرناک شدن يخ
سمت رود، بر روي ارتفاع تپه

اَبي نيز بر نوک تپه

زِد بازوي 
خوب، اگه هر چيزي نادرست پيش رفت اونوقت بايد حمله کنن

باشه که دنبالشون تا توي دي

دلورا راضي به نظر نمي
. تنها نموني
  ."پيدا کني

اَبي نيز هنگام صدور اين دستورها از مادر اعتراف
ورودي دژ عبور  يرو
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گير  همه چيز از دست رفته است، مادر اعتراف

فرستم تا  به محض اينکه به اَبي کمک کنم، اونم مي
  ."کسي نزديک باشه

اما در عوض او . هد او را حسابي توبيخ کندخوا

  ."خودت به عنوان جادوگر اول تنها نذار

  ."عمراً. "پوزخندي زد" تون رو بسپرم دست توماس؟

ند، غبار بلند شده از اسب دلورا در تاريک و روشن 
برده و توضيح داد که اين  ردک ميي بلند عبور 

اَبي در دل متشکر بود که زِد با نظرش مخالفت نکرده و نخواست که از 

ي سمت ديگر حرکت ها يک سمت به سايه
  .خورد ميشکست تکاني 

  .افتد ميدانست اتفاق 

در حالي که زِد . دار ناگهان از ناکجا پيدايش شد و اَبي را به کناري پرتاب کرد
همانطور که اَبي نفس نفس ميزد، زِد کنار او خم 
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همه چيز از دست رفته است، مادر اعتراف کرد ميهنگامي که اَبي فکر . کرد ميبود که رفتن آنها را تماشا 
  .کشد مياَبي کنجکاو بود که کار آن زن به کجا . بودکمکش کرده 

  .دانست او خودش مي. سپس به ياد آورد که نيازي به کنجکاوي نبود

به محض اينکه به اَبي کمک کنم، اونم مي. "هايي که ساحره زده بود را ناديده گرفت جادوگر حرف
کسي نزديک باشهکنم هيچ  م وقتي که طلسم رو آزاد ميخوا مي

خوا ميرسيد که  به نظر مي. زِد را گرفته و او را به جلو کشيدي 
  .را در آغوش کشيد

خودت به عنوان جادوگر اول تنها نذار کنم زِد، ما رو بدون وجود خواهش مي: "با صدايي آهسته گفت

تون رو بسپرم دست توماس؟ همهاونوقت و . "او کشيدي  هيرزِد دستي به موهاي ت

ند، غبار بلند شده از اسب دلورا در تاريک و روشن کرد ميدر حالي که زِد و اَبي سراشيبي به سمت رودخانه را طي 
ي بلند عبور ها ها و ني اَبي زِد را از مسيري که از ميان علف. اول شب محو شد

اَبي در دل متشکر بود که زِد با نظرش مخالفت نکرده و نخواست که از . مسير استتار بهتري نسبت به جاده اصلي دارد
.  

يک سمت به سايهي  هي تيرها رفتند، نگاهش از سايه ميها  در حالي که به ميان علف
شکست تکاني  ميزير پا  اي  هر وقت که شاخه. تپش افتاده بودقلبش به 

دانست اتفاق  ترسيد اتفاق افتاد، همان چيزي که مي همان چيزي که از آن مي

دار ناگهان از ناکجا پيدايش شد و اَبي را به کناري پرتاب کرد پوشيده در ردايي بلند و باشلق
همانطور که اَبي نفس نفس ميزد، زِد کنار او خم . ، اَبي برق چاقويي را ديدکرد ميپرتاب  ها جم را به داخل بوته

  .او گذاشتي  هشده و يک دستش را روي شان

  
  

  

بود که رفتن آنها را تماشا 
کمکش کرده 

سپس به ياد آورد که نيازي به کنجکاوي نبود

جادوگر حرف
مين. برگرده

ي  هدلورا يق
را در آغوش کشيد

با صدايي آهسته گفت

زِد دستي به موهاي ت

در حالي که زِد و اَبي سراشيبي به سمت رودخانه را طي 
اول شب محو شد

مسير استتار بهتري نسبت به جاده اصلي دارد
.جاده برود

در حالي که به ميان علف
قلبش به . کرد مي

همان چيزي که از آن مي

پوشيده در ردايي بلند و باشلق ي فرد
جم را به داخل بوتهمها

شده و يک دستش را روي شان
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ستند تا او خوا ميود که آنها اين همان کاري ب

به سختي ." زِد، از جادو استفاده نکن. "آستين زِد را چسبيد

شب با درخششي از نور داغ که . زِد يک دستش را به باال پرتاب کرد

هر آنچه را که خواسته بود بر سر . بجاي آنکه مهاجم بر زمين بيفتد، اين زِد بود که فريادي کشيد و نقش زمين شد
بود که به او  اي  ترين درد و شکنجه بود و اکنون در چنگال وحشتناک

براي آنکه : ستند تا او از جادو استفاده کندخوا

  ."کار تو اينجا تمومه، برو. "اَبي انداخت

در هواي تقريباً . زن کاله ردايش را عقب زده و آن را به طور کامل درآورد
ز همان زناني اين يکي ا. بلند زن و يونيفرم چرمي قرمز رنگش را ببيند

  .ها مورد سيت: شد مي شان شنيده بود، زناني که از آنها براي دستگيري افراد داراي موهبت استفاده

. خوب، خوب. "پيچيد مورد سيت با رضايت جادوگر را تماشا کرد که جلوي پايش با دردي خفه کننده به خود مي
  ."بزرگ انجام داده

هنگامي که زن به سمت جادوگر خم شده و به عذاب او لبخند زد، کمربند و بندهاي چرمي يونيفرم قرمز رنگش 
تمام شب رو به من فرصت دادن تا کاري کنم که تو از اينکه هرگز انگشتي براي مقابله در برابر ما 
بهت اجازه بدم تا تماشا کني که چطوري نيروهاي ما مردمتون رو نابود 
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  ."همين پايين بمون: "با سرعت زمزمه کرد

اين همان کاري ب. داد او داشت جادويي را انجام مي. نور در نوک انگشتانش جمع شد
.  

آستين زِد را چسبيد. اشک در چشمان اَبي جمع شده و چشمانش را سوزاند
  ..."از جادو. "صحبت کنداش  هتوانست در برابر درد و تنگي سين

زِد يک دستش را به باال پرتاب کرد. بيرون جست ها بوته يسياهدوباره از ميان 
  .پوشيده در ردا برخورد کرد، روشن شد

بجاي آنکه مهاجم بر زمين بيفتد، اين زِد بود که فريادي کشيد و نقش زمين شد
بود و اکنون در چنگال وحشتناک مهاجم بياورد، به خودش بازگردانده شده
خوا مياين علتي بود که آنها . داد برخاستن يا حرف زدن را نمي

  .بتوانند او را دستگير کنند

اَبي انداختي که باالي سر جادوگر ايستاده بود، با عصبانيت نگاهي به 

زن کاله ردايش را عقب زده و آن را به طور کامل درآورد. رفت ها اَبي به سرعت به ميان بوته
بلند زن و يونيفرم چرمي قرمز رنگش را ببيندي  هتاريک، اَبي توانست دسته موي بافته شد

شان شنيده بود، زناني که از آنها براي دستگيري افراد داراي موهبت استفاده بي درباره

مورد سيت با رضايت جادوگر را تماشا کرد که جلوي پايش با دردي خفه کننده به خود مي
بزرگ انجام دادهبه نظر ميرسه که خود جادوگر اول همين االن يه اشتباه خيلي 

هنگامي که زن به سمت جادوگر خم شده و به عذاب او لبخند زد، کمربند و بندهاي چرمي يونيفرم قرمز رنگش 
تمام شب رو به من فرصت دادن تا کاري کنم که تو از اينکه هرگز انگشتي براي مقابله در برابر ما . "جيرجير کردند

بهت اجازه بدم تا تماشا کني که چطوري نيروهاي ما مردمتون رو نابود موقع صبح قراره . بلند کردي پشيمون بشي

  
  

  

با سرعت زمزمه کرد

نور در نوک انگشتانش جمع شد
.انجام دهد

اشک در چشمان اَبي جمع شده و چشمانش را سوزاند
توانست در برابر درد و تنگي سين مي

دوباره از ميان  فرد
پوشيده در ردا برخورد کرد، روشن شد فردبه 

بجاي آنکه مهاجم بر زمين بيفتد، اين زِد بود که فريادي کشيد و نقش زمين شد
مهاجم بياورد، به خودش بازگردانده شده

برخاستن يا حرف زدن را نميي  هاجاز
بتوانند او را دستگير کنند

ي که باالي سر جادوگر ايستاده بود، با عصبانيت نگاهي به فرد

اَبي به سرعت به ميان بوته
تاريک، اَبي توانست دسته موي بافته شد

بي دربارهبود که اَ

مورد سيت با رضايت جادوگر را تماشا کرد که جلوي پايش با دردي خفه کننده به خود مي
به نظر ميرسه که خود جادوگر اول همين االن يه اشتباه خيلي 

هنگامي که زن به سمت جادوگر خم شده و به عذاب او لبخند زد، کمربند و بندهاي چرمي يونيفرم قرمز رنگش 
جيرجير کردند

بلند کردي پشيمون بشي
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بعدش قراره ببرمت پيش خود لرد رال، کسي که دستور مرگ زنت رو صادر کرده، تا بتوني بهش التماس 
ني که ک تا در حالي که دخترت رو تماشا مي. "
  ."ميره، بتوني لرد رال رو التماس کني تا تو رو هم بکشه

چشمانش را پاک . پيش رفت ها و بوته ها اَبي بر روي چهار دست و پا پيچ و تاب خوران به سمت عمق بيشتر علف
به او کمک بود آمد که قبول کرده  ميدن چيزي که داشت بر سر مردي 
از آنطرف اين افراد با گروگان گرفتن . زده شده بود

پرتاب کرده بود،  ها را ديد که مورد سيت هنگامي که زِد او را به داخل بوته
اين جادو . بود و از آن استفاده شده بود تا جادوگر را تحريک به واکنش کند

د؛ از آن استفاده کرده بود تا او را مورد سيت از جادوي خود زِد بر عليه او استفاده کرده بو
  .تا او را شکنجه دهد

  .ديگري نداشتي  هاو هيچ چار

ي  هتا برد شد مي ي ديگر آزاد کند؟ آيا جانا بزرگ
 دهد؟ جانا بزرگ د؟ تا مادري داشته باشد که چنين چيزي را اجازه مي

دهد، يا بدتر از آن بزرگ شود تا الش تعظيم کند، تا به پليدي تن در 
  عضوي خود خواسته از اين مصيبت گردد و هرگز طعم آزادي را نچشيده و ارزش شرف و افتخار را نداند؟

  .ريزد رسيد که همه چيز در ذهن اَبي در هم فرو مي
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بعدش قراره ببرمت پيش خود لرد رال، کسي که دستور مرگ زنت رو صادر کرده، تا بتوني بهش التماس 
. "لگدي به جادوگر زد." کني که به من دستور بده تا تو رو هم بکشم

ميره، بتوني لرد رال رو التماس کني تا تو رو هم بکشه جلوي چشمات مي

  .توانست از درد و وحشت فرياد بکشد زِد فقط مي

اَبي بر روي چهار دست و پا پيچ و تاب خوران به سمت عمق بيشتر علف
دن چيزي که داشت بر سر مردي از دي. تا بتواند ببيند کرد ميو سعي 

زده شده بودوحشت کند، آنهم فقط به خاطر ديني که به مادر او داشت، شديداً
  .زندگي فرزندش او را به زور به خدمت خود درآورده بودند

را ديد که مورد سيت هنگامي که زِد او را به داخل بوتهرفت، اَبي چاقويي  همانطور که عقب مي
بود و از آن استفاده شده بود تا جادوگر را تحريک به واکنش کند اي  چاقو تنها بهانه. از دستش افتاده بود

مورد سيت از جادوي خود زِد بر عليه او استفاده کرده بو. بود که سالح واقعي بود
تا او را شکنجه دهد کرد ميفلج کرده و دستگير کند و اکنون از آن استفاده 

او هيچ چار. اَبي با آن موافقت کرده بود. اين بهايي بود که خواسته شده بود

  ؟کرد مياما چه بهايي را داشت بر ديگران تحميل 

ي ديگر آزاد کند؟ آيا جانا بزرگها ان دخترش را به بهاي اينهمه زندگيتوانست ج چگونه مي
د؟ تا مادري داشته باشد که چنين چيزي را اجازه ميکنن ميهايي باشد که چنين کارهايي 

الش تعظيم کند، تا به پليدي تن در تا ياد بگيرد که به پنيس رال و عم
عضوي خود خواسته از اين مصيبت گردد و هرگز طعم آزادي را نچشيده و ارزش شرف و افتخار را نداند؟

رسيد که همه چيز در ذهن اَبي در هم فرو مي ميبا قاطعيتي آميخته با وحشت، به نظر 

  
  

  

بعدش قراره ببرمت پيش خود لرد رال، کسي که دستور مرگ زنت رو صادر کرده، تا بتوني بهش التماس . کنن مي
کني که به من دستور بده تا تو رو هم بکشم

جلوي چشمات مي

زِد فقط مي

اَبي بر روي چهار دست و پا پيچ و تاب خوران به سمت عمق بيشتر علف
و سعي  هکرد

کند، آنهم فقط به خاطر ديني که به مادر او داشت، شديداً
زندگي فرزندش او را به زور به خدمت خود درآورده بودند

همانطور که عقب مي
از دستش افتاده بود

بود که سالح واقعي بود
فلج کرده و دستگير کند و اکنون از آن استفاده 

اين بهايي بود که خواسته شده بود

اما چه بهايي را داشت بر ديگران تحميل 

چگونه مي
هايي باشد که چنين کارهايي  انسان
تا ياد بگيرد که به پنيس رال و عم شد مي

عضوي خود خواسته از اين مصيبت گردد و هرگز طعم آزادي را نچشيده و ارزش شرف و افتخار را نداند؟

با قاطعيتي آميخته با وحشت، به نظر 
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و مورد سيت بر باالي سرش خم شده و کارهاي نفرت 
به سمت  را از دست بدهد،اش  هپيش از آنکه فرصت داشته باشد تا عزم و اراد

. اينها آدم نبودند، بلکه حيوان بودند. به خودش گفت که اين نيز تفاوتي ندارد

اَبي در زير دست ناله کرد، از اين ناله کرد که نتوانسته بود اين ديوانگي و وحشيگري را هنگامي که فرصتش را 
  .را به سکوت فراخواند

توانست سرش را چرخاند  ، تا جايي که ميکرد
عقلش درست کار  اي  براي لحظه. دکنن ميو در آخرين روشنايي روز چشماني بنفش رنگ را ديد که به او نگاه 

تواند اينجا باشد، در حالي که خود اَبي او را ديده بود 

اَبي سؤالي . سريع دست او را به عقب راندي 
، اَبي با سرعت به کرد ميدستش را به سمت زن پوشيده در يونيفرم قرمز دراز 

  .مورد سيت خم شده بود و شديداً سرگرم کار وحشتناک خود با جادوگرِ فرياد کش بود

تر  آنطرف نانه چند. زدند با قورقوري مصرانه صدا مي
  .صدايي آشنا و آرام بخش از خانه

. ي اَبي بيرون راندها ريهاز آن ضربه هوا را . رعدي بدون صدا
  .کنترل و توانش را از او گرفته و باعث شد تک تک مفاصل بدنش با دردي تيز بسوزند
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و مورد سيت بر باالي سرش خم شده و کارهاي نفرت  کشيد زِد داشت از درد فرياد مي. چاقو را به دست گرفت
پيش از آنکه فرصت داشته باشد تا عزم و اراد ياَب. داد انگيز خود را با او انجام مي

  .پشت سر زن به راه افتاد

به خودش گفت که اين نيز تفاوتي ندارد. اَبي قبالً حيوانات را قصابي کرده بود
  .اَبي چاقو را بلند کرد

  .دستي روي دهانش را پوشاند، دستي ديگر مچش را محکم چسبيد

اَبي در زير دست ناله کرد، از اين ناله کرد که نتوانسته بود اين ديوانگي و وحشيگري را هنگامي که فرصتش را 
را به سکوت فراخوانددهاني در نزديکي گوشش او . داشت متوقف کند

کرد ميي رداپوش که او را گرفته بود تقال فرد در مقابلکه  همانطور
و در آخرين روشنايي روز چشماني بنفش رنگ را ديد که به او نگاه 

تواند اينجا باشد، در حالي که خود اَبي او را ديده بود  که چگونه اين زن ميتوانست درک کند  ؛ عقلش نمي
  .اما اين واقعاً خود او بود. که در دژ باقي مانده

ي  هگير او را رها کرده و با اشار مادر اعتراف. اَبي در جايش ساکن شد
دستش را به سمت زن پوشيده در يونيفرم قرمز دراز  گير درحالي که مادر اعتراف

مورد سيت خم شده بود و شديداً سرگرم کار وحشتناک خود با جادوگرِ فرياد کش بود. برگشت ها

با قورقوري مصرانه صدا مي ها وزغ. ندکرد ميدر دور دست حشرات جيرجير و سر و صدا 
صدايي آشنا و آرام بخش از خانه ؛کرد ميقل  رودخانه مثل هميشه شرشر و قل

رعدي بدون صدا. ناگهاني و شديد در هوا ايجاد شد اي  و سپس تکانه
کنترل و توانش را از او گرفته و باعث شد تک تک مفاصل بدنش با دردي تيز بسوزند ،شالق مانند

  
  

  

چاقو را به دست گرفت
انگيز خود را با او انجام مي

پشت سر زن به راه افتاد

اَبي قبالً حيوانات را قصابي کرده بود
اَبي چاقو را بلند کرد

دستي روي دهانش را پوشاند، دستي ديگر مچش را محکم چسبيد

اَبي در زير دست ناله کرد، از اين ناله کرد که نتوانسته بود اين ديوانگي و وحشيگري را هنگامي که فرصتش را 
داشت متوقف کند

همانطوراَبي 
و در آخرين روشنايي روز چشماني بنفش رنگ را ديد که به او نگاه 

؛ عقلش نميکرد مين
که در دژ باقي مانده

اَبي در جايش ساکن شد
درحالي که مادر اعتراف. نکرد

ها سمت بوته

در دور دست حشرات جيرجير و سر و صدا 
رودخانه مثل هميشه شرشر و قل

و سپس تکانه
شالق مانندي  هضرب
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دنيا در ميان شکوه به نظر رسيد که . عيب در هوا

هنگامي که در . بر روي زمين خم شدند ها ، علف

اَبي هرگز پيش از اين انجام آن را نديده بود و انتظار هم نداشت که در تمام طول عمرش آن را ببيند، اما بدون هيچ 
طبق آن چيزهايي که مادر اَبي به او . گير بوده روي يک اعتراف

گير را  که تنها جانسپاري مبهمي نسبت به اعتراف
ند، کرد يمگير درخواست کند و آنها به هر حقيقتي اعتراف 

  .بدون توجه به نوع جرمي که پيش از اين سعي کرده بودند تا مخفي يا انکار نمايند

گير کنترلش را از دست داده بود و اکنون از دردمندي 
که بر روي زمين افتاده بود مبهوت شده بود، دستي را حس کرد که بازويش را 

اونو . "تا درست نفس بکشد کرد مياو تقال . 

کافي بلند نگفتم که ي  هفاده نکني ولي به انداز
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عيب در هوا خالص و بيي  ههيچ درخشش نوري در کار نبود، فقط همان تکان
  .دهشتناک اين ضربه متوقف شد

، علفشد مي عگير متس که از دور مورد سيت و مادر اعتراف اي 
  .بازگشتند شدرد مفاصل اَبي محو شدند، حواسخوشبختي 

اَبي هرگز پيش از اين انجام آن را نديده بود و انتظار هم نداشت که در تمام طول عمرش آن را ببيند، اما بدون هيچ 
روي يک اعترافدانست که همين اکنون شاهد آزاد شدن ني

که تنها جانسپاري مبهمي نسبت به اعتراف کرد ميگفته بود، اين کار چنان نابودي کاملي در ذهن فرد ايجاد 
گير درخواست کند و آنها به هر حقيقتي اعتراف  تنها کافي بود که اعتراف. گذاشت در ذهن او باقي مي

بدون توجه به نوع جرمي که پيش از اين سعي کرده بودند تا مخفي يا انکار نمايند

  ."بانو: "انگيز ناله کرد رقت ي لحنمورد سيت با 

گير کنترلش را از دست داده بود و اکنون از دردمندي  بدون صداي قدرت مادر اعتراف اَبي که ابتدا با شوک رعد
که بر روي زمين افتاده بود مبهوت شده بود، دستي را حس کرد که بازويش را  آوري که در صداي زني

  .اين  جادوگر بود

. با پشت دست ديگرش، جادوگر خون را از روي دهانش پاک کرد
".  

فاده نکني ولي به اندازمن خيلي متأسفم، سعي کردم بهت بگم که از جادو است... 

  ."من صداتو شنيدم. "جادوگر به سختي از ميان دردي آشکار لبخند زد

  "پس براي چي از موهبتت استفاده کردي؟

  
  

  

هيچ درخشش نوري در کار نبود، فقط همان تکان
دهشتناک اين ضربه متوقف شد

اي  در حلقه
خوشبختي  نهايت

اَبي هرگز پيش از اين انجام آن را نديده بود و انتظار هم نداشت که در تمام طول عمرش آن را ببيند، اما بدون هيچ 
دانست که همين اکنون شاهد آزاد شدن ني شکي مي

گفته بود، اين کار چنان نابودي کاملي در ذهن فرد ايجاد 
در ذهن او باقي مي

بدون توجه به نوع جرمي که پيش از اين سعي کرده بودند تا مخفي يا انکار نمايند

مورد سيت با 

اَبي که ابتدا با شوک رعد
آوري که در صداي زني رقت
اين  جادوگر بود. گرفت

با پشت دست ديگرش، جادوگر خون را از روي دهانش پاک کرد
."ولش کن

... من... زِد"
  ."بشنوي

جادوگر به سختي از ميان دردي آشکار لبخند زد

پس براي چي از موهبتت استفاده کردي؟"
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م که در آخر کار، تو از اون آدمايي نباشي که چنين کار وحشتناکي رو انجام بدن، و اينکه قلب 
ستيم که اونا خوا ميما . ما از تو استفاده کرديم

دونستي که من قراره تو رو بيارم پيششون تا اونا بتونن دستگيرت 

تو استعداد . ي باشهکرد ميرسيد که ماجراي تو بيش از اوني که تظاهر 
پاييدي و با صداي  رو مي ها همش سايه از وقتي که به اينجا رسيديم،

ممنونم که . "چشمانش هنوز لعاب وحشت را در خود داشتند

تا طلوع . ت ارزشش رو داشته هبذار اميدوار باشيم که حقّ
بعد صبح تو رو ببره اون گفت که ديگران انتظار داشتن تا اون تمام شب تو رو شکنجه کنه و 

".  

  .دکنن ميد پوستش را زنده زنده کشيد، گويي که دارن

  ."فهمن که چي شده

صداي زِد هست که داره به دست اون شکنجه 
م که به اعتماد من ارزش دادي و آخر کار تصميم 
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م که در آخر کار، تو از اون آدمايي نباشي که چنين کار وحشتناکي رو انجام بدن، و اينکه قلب کرد مي
ما از تو استفاده کرديم. "جادوگر او را از سمت فريادها دور کرد." عي خودتو نشون بدي
  ."فکر کنن که موفق شدن

دونستي که من قراره تو رو بيارم پيششون تا اونا بتونن دستگيرت  ستم چکار کنم؟ ميخوا ميدونستي که من 

رسيد که ماجراي تو بيش از اوني که تظاهر  از همون اول به نظر مي. تقريباً مطمئن بودم
از وقتي که به اينجا رسيديم،. زيادي توي جاسوس بودن يا خائن بودن نداري

  ."پريدي از جات مي اي 

  "زِد، حالت خوبه؟. "گير به سرعت پيش آنها آمد مادر اعتراف

چشمانش هنوز لعاب وحشت را در خود داشتند." من خوب ميشم. "ي او گذاشتا زِد دستي روي شانه
  ... "براي يه لحظه ترسيدم که. دير نکردي

بذار اميدوار باشيم که حقّ. "دادگير لبخندي سريع تحويل  مادر اعتراف." 
اون گفت که ديگران انتظار داشتن تا اون تمام شب تو رو شکنجه کنه و . آفتاب وقت داري

."هاشون آنارگو رو از رسيدن نيروهاي ما باخبر کردن بان ديده

کشيد، گويي که دارن ، مورد سيت داشت از ته دل جيغ ميها در ميان بوته

فهمن که چي شده شنون و مي اونا صداشو مي. "ي اَبي کمي به لرزه افتاد

صداي زِد هست که داره به دست اون شکنجه  کنن ميحتي اگه از اين فاصله بتونن هم صداش رو بشنون، فکر 
م که به اعتماد من ارزش دادي و آخر کار تصميم خوشحال. "گير چاقو را از دست اَبي گرفت مادر اعتراف

  ."گرفتي که به اونا ملحق نشي

  
  

  

ميمن فکر "
عي خودتو نشون بديواق

فکر کنن که موفق شدن

دونستي که من  تو مي"
  "کنن؟

تقريباً مطمئن بودم"
زيادي توي جاسوس بودن يا خائن بودن نداري

اي  هر حشره

مادر اعتراف

زِد دستي روي شانه
دير نکردي

." دونم مي"
آفتاب وقت داري

ديده. پيششون

در ميان بوته

ي اَبي کمي به لرزه افتادها شانه

حتي اگه از اين فاصله بتونن هم صداش رو بشنون، فکر "
مادر اعتراف." ميشه

گرفتي که به اونا ملحق نشي
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اَبي کف دستانش را روي دامنش پاک کرد، شرمنده از تمام کارهايي که انجام داده بود، از کارهايي که قصد 
  "ي اون مورد سيتو بکشي؟

عزمي آهنين در چشمانش که بعد از لمس کردن مورد سيت داشت، هنوز 
. کنه گير بهبودي پيدا نمي اون بعد از تماس يه اعتراف

چيزايي که . "نگاهي به سمت فريادها انداخت
  ."کشتن اون به رحم و شفقت نزديکتره

ا انگشتان زِد صورت اَبي را از سمت فرياده." 
  ."تو تا صبح فرصت داري. و فرصت اينکه جانا رو برگردونيم

  ."حاال لباساتو دربيار. ولي اگه قراره که تو وقت کافي داشته باشي بايد عجله کنيم

وحشتزده  کرد ميداشت و سعي  و خود را راست و قد بلند نگه مي
مغرورانه : کرد ميتمام طول شب داشت طبق دستورات جادوگر عمل 

هرکس که به قصد صحبت . کرد مياَبي با تحقير نگاهش 
اگرچه تعداد زيادي نبودند که حتي به خود  .

عالوه بر . قرمز رنگ بود را به خود جلب کنند
سالح چيزي بيش از يک تکه چوب پوشيده از 

جادوگر فقط گفته بود که استفاده از آن ربط . 
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اَبي کف دستانش را روي دامنش پاک کرد، شرمنده از تمام کارهايي که انجام داده بود، از کارهايي که قصد 
ي اون مورد سيتو بکشي؟خوا مي. "افتاد ميکم کم داشت بدنش به لرزه . داشت انجام دهد

که بعد از لمس کردن مورد سيت داشت، هنوز  اي  گير، برخالف ظاهر خسته اعتراف
اون بعد از تماس يه اعتراف. کنه   فرق مي اي  يه مورد سيت با هر کس ديگه

نگاهي به سمت فريادها انداخت." قبل از صبح بميره که حواليِتا اينبره  عميق رنج مي اونقدر از درد
کشتن اون به رحم و شفقت نزديکتره. الزم داريم رو بهمون گفته و زِد هم بايد قدرتش رو پس گرفته باشه

." عالوه بر اين به من فرصت ميده تا کاري که بايد رو انجام بدم
و فرصت اينکه جانا رو برگردونيم. "برگردانده و به سمت خود گرداند

  "تا صبح فرصت دارم؟ منظورت چيه؟

ولي اگه قراره که تو وقت کافي داشته باشي بايد عجله کنيم. بعداً توضيح ميدم

*****************  

  .رسيد ام ميمهلت اَبي داشت به اتم

و خود را راست و قد بلند نگه مي کرد ميحرکت  ها راييها او در ميان اردوگاه دي
تمام طول شب داشت طبق دستورات جادوگر عمل . به نظر نرسد، اگرچه حس درونيش اين بود

اَبي با تحقير نگاهش  انداخت، ميهر کسي که نگاهي به سمت او . رفتار کردن
.کرد مي، او غرشي زير لب شد مي کردن به او نگاه انداخته و نزديک

قرمز رنگ بود را به خود جلب کنند مورد سيتي در پوشش چرميِ جرأت دهند که توجه فردي که ظاهراً
سالح چيزي بيش از يک تکه چوب پوشيده از . اين، زِد به او گفته بود که سالح مورد سيت را در مشتش نگه دارد

. ، اَبي اصال نميدانستکرد مياينکه چگونه کار . چرمي قرمز رنگ نبود

  
  

  

اَبي کف دستانش را روي دامنش پاک کرد، شرمنده از تمام کارهايي که انجام داده بود، از کارهايي که قصد 
داشت انجام دهد

اعترافمادر 
يه مورد سيت با هر کس ديگه. "داشت

اونقدر از درد
الزم داريم رو بهمون گفته و زِد هم بايد قدرتش رو پس گرفته باشه

عالوه بر اين به من فرصت ميده تا کاري که بايد رو انجام بدم"
برگردانده و به سمت خود گرداند

تا صبح فرصت دارم؟ منظورت چيه؟"

بعداً توضيح ميدم"

*************

مهلت اَبي داشت به اتم

او در ميان اردوگاه دي
به نظر نرسد، اگرچه حس درونيش اين بود

رفتار کردن
کردن به او نگاه انداخته و نزديک

جرأت دهند که توجه فردي که ظاهراً
اين، زِد به او گفته بود که سالح مورد سيت را در مشتش نگه دارد

چرمي قرمز رنگ نبود
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کند، اما تأثيري روي کساني که آن را درون دستان او 
  .و از اَبي دور شوند ها نشيني کرده و از نور آتش

درون اردوگاه خواب بودند، هيچ کمبودي در تعداد نگهبانان 
زِد دسته موي بلند مورد سيتي که به او حمله کرده بود را بريده و آن را به ميان موهاي اَبي 

ند يک ردک ميهنگامي که نگهبانان به اَبي نگاه 
  .ندکرد مي

. آمد، اَبي ميدانست که بايد وحشتناک بنظر برسد
نتوانند لرزش  ها راييها دي شد مي شب بود که باعث

را کامالً اش  هاو تنها دو مورد سيت واقعي را ديده بود که هر دو خواب بودند، و از هر دو فاصل
ي واقعي بعيد بود که به اين راحتي فريب ها

زِد به او گفته بود که اگر به موقع برنگردد، . 

، ها شناسد وگرنه خيلي وقت پيش در ميان آشوب چادرها، آتش
يي به صورت عمودي و دايره وار به هم تکيه داده 
، تير سازها، آهنگرها و صنعتگراني از همه گونه در 

ند در هوا پيچيده و صداي کرد ميتيز  دادند يا آن را
اَبي . رسيد ، همه جا به گوش ميشد مي ، از آنها استفاده

توانند در ميان اين سر و صدا بخوابند، اما چيزي که قطعي بود اين بود که آنها 
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کند، اما تأثيري روي کساني که آن را درون دستان او  اي  دارد و اينکه اَبي نخواهد توانست از آن استفاده
نشيني کرده و از نور آتش عقب ها تا آنها به ميان تاريکي شد مي اين باعث: ديدند داشت

درون اردوگاه خواب بودند، هيچ کمبودي در تعداد نگهباناناگرچه بيشتر افراد . حداقل آن کساني که بيدار بودند
زِد دسته موي بلند مورد سيتي که به او حمله کرده بود را بريده و آن را به ميان موهاي اَبي . هوشيار وجود نداشت

هنگامي که نگهبانان به اَبي نگاه . در تاريکي، عدم مطابقت رنگ موها آشکار نبود. متصل کرده بود
ميتوجه خود را به جايي ديگر معطوف  ديدند و سريعاً مورد سيت را مي

آمد، اَبي ميدانست که بايد وحشتناک بنظر برسد مردم در هنگام نزديک شدن او پديد ميي  هاز هراسي که در چهر
شب بود که باعث اَبي قدردان پوششِ. تپيد ميدانستند که قلب او چگونه 

او تنها دو مورد سيت واقعي را ديده بود که هر دو خواب بودند، و از هر دو فاصل. را ببينند
ها مورد سيت. حفظ کرده بود، همانطور که زِد به او هشدار داده بود

. زمان در حال تمام شدن بود. طلوع آفتاب به او مهلت داده بود
  .خواهد مرد

شناسد وگرنه خيلي وقت پيش در ميان آشوب چادرها، آتش مياَبي قدردان اين بود که عوارض آن منطقه را 
يي به صورت عمودي و دايره وار به هم تکيه داده ها و تبرزين ها زههمه جا ني. و قاطرها گم شده بود ها ، اسب

، تير سازها، آهنگرها و صنعتگراني از همه گونه در ها مردان مختلف، اعم از مسئولين رسيدگي به اسب. 
  . ندکرد ميطول شب کار 

دادند يا آن را هوا انباشته از دود چوب بود و صداي فلزي که به آن شکل مي
، از آنها استفادهارابهخت همه چيز، از تير گرفته تا هايي که براي سا

توانند در ميان اين سر و صدا بخوابند، اما چيزي که قطعي بود اين بود که آنها  دانست که مردم چگونه مي
  .بيدند

  
  

  

دارد و اينکه اَبي نخواهد توانست از آن استفادهبه جادو 
ديدند داشت مي

حداقل آن کساني که بيدار بودند
هوشيار وجود نداشت

متصل کرده بود
مورد سيت را مي

از هراسي که در چهر
دانستند که قلب او چگونه  آنها نمي
را ببينند شزانوان

حفظ کرده بود، همانطور که زِد به او هشدار داده بود
  .بخورند

طلوع آفتاب به او مهلت داده بودزِد تا 
خواهد مرد

اَبي قدردان اين بود که عوارض آن منطقه را 
، اسبها گاري

. شده بودند
طول شب کار 

هوا انباشته از دود چوب بود و صداي فلزي که به آن شکل مي
هايي که براي سا چوب
دانست که مردم چگونه مي نمي
بيدندخوا مي
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رفتند  ند، براي روز مبارزه، روزي که سربازها مي
ند تا براي کشتن ارتش کرد ميآنها داشتند شب را خوب استراحت 

  . رايي در کار خود خيلي ماهر بودندها شنيده بود، سربازان دي

او قصد . اَبي به صورت خستگي ناپذيري جستجو کرده بود، اما نتوانسته بود پدرش، شوهرش يا دخترش را بيابد
  .دخودش را به اين آگاهي تسليم کرده بود که اگر آنها را پيدا نکند، با آنها خواهد مر

تعداد . او اسرايي را يافته بود که به هم بسته شده و به يک درخت يا زمين متصل شده بودند، تا مانع از فرارشان شود
يي و ها بيشتر اسيران در گروه. شناخت شناخت اما بيشتر آنها را نمي

ند، اَبي کرد ميهنگامي که آنها به سوي او نگاه 
زِد به . گردد و اينکه وقتي آن فرد يا افراد را بيابد، اصال به آنها رحم نخواهد کرد

به اين بستگي داشت که نقشش را به شکلي متقاعد کننده بازي 
ند و آنوقت عصباني به نظر رسيدن اصالً مشکل 

چيزهاي زيادي . کرد دانست که زِد صبر نخواهد
که جادوگر و مادر  شد مي کم کم داشت قدردان اين مطلب

سنگين و وحشتناک برتري ي  هگير سعي داشتند تا جنگ را متوقف کنند؛ اينکه آنها مصمم بودند تا وظيف

ي  هروي زمين خم شده و به چهر. يک چادر ديگر را بلند کرده و سربازاني را ديد که خوابيده بودند
به جلوتر خم شد تا به . يي خالي به او خيره شدند

اردوگاه . توانست جانا را پيدا کند نمي. تر نگاه کند
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ند، براي روز مبارزه، روزي که سربازها ميشد مي زودي اردوگاه بيکران براي روزي جديد از خواب بيدار
آنها داشتند شب را خوب استراحت . تا کاري را که در آن ماهر هستند انجام دهند

شنيده بود، سربازان ديطبق آنچه که اَبي . سرزمين ميانه قبراق و بانشاط باشند

اَبي به صورت خستگي ناپذيري جستجو کرده بود، اما نتوانسته بود پدرش، شوهرش يا دخترش را بيابد
خودش را به اين آگاهي تسليم کرده بود که اگر آنها را پيدا نکند، با آنها خواهد مر. نداشت تا کوتاه بيايد

او اسرايي را يافته بود که به هم بسته شده و به يک درخت يا زمين متصل شده بودند، تا مانع از فرارشان شود
شناخت اما بيشتر آنها را نمي ميبعضي از افراد را . بيشتري در زنجير بودند

  . ندشد مي تحت مراقبت نگهبانان نگهداري

هنگامي که آنها به سوي او نگاه . بي حتي يکبار هم نديد که نگهباني سر پست خود خوابيده باشد
گردد و اينکه وقتي آن فرد يا افراد را بيابد، اصال به آنها رحم نخواهد کرد که دنبال کسي مي کرد

به اين بستگي داشت که نقشش را به شکلي متقاعد کننده بازي ش ا هاو گفته بود که امنيت خودش و امنيت خانواد
ند و آنوقت عصباني به نظر رسيدن اصالً مشکل کرد ميکه اين افراد دخترش را اذيت  کرد مياَبي به اين فکر 

دانست که زِد صبر نخواهد توانست آنها را پيدا کند و اين را مي نمي. اما مهلتش رو به اتمام بود
کم کم داشت قدردان اين مطلب. کرد ميدر معرض خطر بود؛ اکنون اَبي اين را درک 

گير سعي داشتند تا جنگ را متوقف کنند؛ اينکه آنها مصمم بودند تا وظيف
  .ي را انجام دهنددادن زندگي تعداد زيادي در برابر تعداد کم

يک چادر ديگر را بلند کرده و سربازاني را ديد که خوابيده بودند
يي خالي به او خيره شدندها آنها با چهره. زندانياني نگاه کرد که به يک ارابه بسته شده بودند

تر نگاه کند کابوسي خود را به هم فشرده بودند دقيقيي که در ها بچه

  
  

  

زودي اردوگاه بيکران براي روزي جديد از خواب بيدار به
تا کاري را که در آن ماهر هستند انجام دهند

سرزمين ميانه قبراق و بانشاط باشند

اَبي به صورت خستگي ناپذيري جستجو کرده بود، اما نتوانسته بود پدرش، شوهرش يا دخترش را بيابد
نداشت تا کوتاه بيايد

او اسرايي را يافته بود که به هم بسته شده و به يک درخت يا زمين متصل شده بودند، تا مانع از فرارشان شود
بيشتري در زنجير بودند

تحت مراقبت نگهبانان نگهداري

بي حتي يکبار هم نديد که نگهباني سر پست خود خوابيده باشداَ
کرد ميوانمود 

او گفته بود که امنيت خودش و امنيت خانواد
اَبي به اين فکر . کند
  .نبود

اما مهلتش رو به اتمام بود
در معرض خطر بود؛ اکنون اَبي اين را درک 

گير سعي داشتند تا جنگ را متوقف کنند؛ اينکه آنها مصمم بودند تا وظيف اعتراف
دادن زندگي تعداد زيادي در برابر تعداد کم

يک چادر ديگر را بلند کرده و سربازاني را ديد که خوابيده بودندي  هاَبي لب
زندانياني نگاه کرد که به يک ارابه بسته شده بودند

بچهي  هچهر
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توانست  ي ميان دره پراکنده شده بود؛ هزاران مکان وجود داشت که دخترش مي

فقط هنگامي که کمي . چ دستش را خاراند، م
رفت، دستبند  همانطور که به پيش مي. بود متوجه شد علت خارش دستش گرم شدن دستبند بوده است

از روي کنجکاوي . ابروهايش در هم رفتند. 

اَبي . ايجاد شده بود، دستبندش دوباره گرم شده و دستش را به خارش انداخت
ي سحرگاهي به خود رنگ ها آسمان تازه داشت با شعاع

در ادامه داد تا اينکه دستبند خنک شد، سپس مسير را 
  .برگشته و جهتي جديد را در پيش گرفت که دستبند را حتي بيش از پيش گرم کرد

. به درد خواهد خورد ا به دست کند، و اينکه يک روز
با . جادويي داشت که به او در پيدا کردن دخترش کمک خواهد کرد

با سرعت به پيش رفته و به . رسيد اين تنها شانسي است که براي او باقي مانده

نگهبانان اطراف مرداني که در . هيچ زنداني در ديدرس نبود
يک خيمه در ميان مردان درشت هيکل . دادند

ي آزار نزديک خيمه، دستبند گرماي. کار کند، در ميان مردان خواب قدم برداشت

    

www.Good-life.ir 

ي ميان دره پراکنده شده بود؛ هزاران مکان وجود داشت که دخترش ميها تپهي  هوسيع در تمام طول منطق
  

، مکرد ميدر حالي که ميان مسيري پر پيچ و خم از چادرها حرکت 
بود متوجه شد علت خارش دستش گرم شدن دستبند بوده است ه
. ، اما بعد از مدتي گرما شروع به محو شدن کردشد مي بازهم گرمتر

  .بود بازگشتچرخيده و از مسيري که آمده 

ايجاد شده بود، دستبندش دوباره گرم شده و دستش را به خارش انداخت ها جايي که تقاطعي در ميان خيمه
آسمان تازه داشت با شعاع. توقف کرده و به ميان تاريکي خيره شد

در ادامه داد تا اينکه دستبند خنک شد، سپس مسير را را در پيش گرفته و آنق ها اَبي مسير بين خيمه. 
برگشته و جهتي جديد را در پيش گرفت که دستبند را حتي بيش از پيش گرم کرد

ا به دست کند، و اينکه يک روزر اَبي دستبند را به او داده بود و گفته بود که هميشه آن ر
جادويي داشت که به او در پيدا کردن دخترش کمک خواهد کرد اي  ستبند به گونهاَبي به اين فکر بود که شايد د

رسيد اين تنها شانسي است که براي او باقي مانده نزديک شدن طلوع آفتاب، به نظر مي
  .داد که گرماي دستبند دستور مي کرد ميسمتي حرکت 

هيچ زنداني در ديدرس نبود. ربازان خواب هدايت کرداز س اي  دستبند او را به پهنه
دادند باني مي ي خود خفته بودند، ديدهها ي سفري و پتويها تخت خواب
  .اَبي حدس زد که خيمه براي يک فرمانده باشد. برپا شده بود

کار کند، در ميان مردان خواب قدم برداشتدانست ديگر چه  اَبي که نمي
  .کرد ميآور را در طول بازويش منتشر  دهنده و خارش

  
  

  

وسيع در تمام طول منطق
  .آنجا باشد

در حالي که ميان مسيري پر پيچ و خم از چادرها حرکت 
هجلوتر رفت

بازهم گرمتر
چرخيده و از مسيري که آمده 

جايي که تقاطعي در ميان خيمه
توقف کرده و به ميان تاريکي خيره شد اي  لحظه
. گرفت مي

برگشته و جهتي جديد را در پيش گرفت که دستبند را حتي بيش از پيش گرم کرد

ر اَبي دستبند را به او داده بود و گفته بود که هميشه آن ردما
اَبي به اين فکر بود که شايد د

نزديک شدن طلوع آفتاب، به نظر مي
سمتي حرکت 

دستبند او را به پهنه
تخت خواب
برپا شده بود

اَبي که نمي
دهنده و خارش
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کرباسِ خيمه روشنايي ي  هکنار. گردند هايي به دور گوشت در اطراف خيمه مي
خوابيده، متفاوت از مردها  اي  در يک طرف، اَبي متوجه جثه

به  ها نگهبان. حرکت ايستاد اَبي بي. کشيد کشان نفس مي

. داشت تا پيش از اينکه از او سؤالي بکنند کاري انجام دهد، اخمي کرده و به سمت خيمه قدم برداشت
او را يک مورد سيت بپندارند، اما ماريسکا براي 

  .ي اطراف کردها ا معطوف به تپه

به . دانست که جانا داخل اينجاست مي. چادر را گرفت
به خودش يادآوري کرد که بايد پيش از اينکه جانا 
. بکشد، دستش را روي دهان او بگذارد، مبادا پيش از آنکه فرصتي براي فرار بيابند، دستگير شوند

کم ارتفاع ي  هاَبي خم شده و وارد خيم. رسيد پوست دستش تاول خواهد زد

دختر نگاهش را باال آورده و با چشماني . سته بود
اش  هاز درد را در سين اي  اَبي ضربه. زدند، به او خيره شد

ده بود، به وضوح روشن بود، بچه با شمعي که در کناري قرار داده ش
رسيد  درشت خاکستري رنگي که به نظر مي

  .نظاره کرده بودند، دخترک به نظر رسيد که به قضاوتي رسيده باشد
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هايي به دور گوشت در اطراف خيمه مي ها مانند مگس اَبي ديد که نگهبان
در يک طرف، اَبي متوجه جثه. در داخل بود خفيفي داشت، که احتماالً ناشي از شمعي

  .ماريسکا: ديد که آن يک زن است شد مي همانطور که نزديک

کشان نفس ميخس و صفير ابيده بود با اندکي خسپيرزن همانطور که خو
  . او نگاه کردند

داشت تا پيش از اينکه از او سؤالي بکنند کاري انجام دهد، اخمي کرده و به سمت خيمه قدم برداشت اَبي که نياز
او را يک مورد سيت بپندارند، اما ماريسکا براي  ها سعي کرد هيچ سر و صدايي ايجاد نکند؛ ممکن بود که نگهبان

ا معطوف به تپهر ها اَبي نگاه نگهباني  هاخمي از ناحي. خورد مدت زيادي فريب نمي

چادر را گرفتي  هتپيد، اَبي لب در حالي که قلبش تقريباً بدون هيچ کنترلي مي
به خودش يادآوري کرد که بايد پيش از اينکه جانا . بيند فرياد بکشد خودش گفت که نبايد وقتي که دخترش را مي

بکشد، دستش را روي دهان او بگذارد، مبادا پيش از آنکه فرصتي براي فرار بيابند، دستگير شونداز خوشي فرياد 
رسيد پوست دستش تاول خواهد زد دستبند به قدري داغ بود که به نظر مي

سته بودلرزاني در ميان ردايي پاره و پشمين روي پتوها بر زمين نش
زدند، به او خيره شد اتفاق بعدي که قرار است بيفتد پلک مي درشت که از ترسِ

  .اين جانا نبود. 

بچه با شمعي که در کناري قرار داده شي  هچهر. اَبي و اين دختر بچه به هم خيره شدند
درشت خاکستري رنگي که به نظر مي در آن چشمان. بود بايست روشن مي همانطور که صورت اَبي مي
نظاره کرده بودند، دخترک به نظر رسيد که به قضاوتي رسيده باشد وحشتي غير قابل تصور را

  .نش به حالت التماس باال آمدند

  
  

  

اَبي ديد که نگهبان
خفيفي داشت، که احتماالً ناشي از شمعي

همانطور که نزديک. شد

پيرزن همانطور که خو
او نگاه کردند

اَبي که نياز
سعي کرد هيچ سر و صدايي ايجاد نکند؛ ممکن بود که نگهبان

مدت زيادي فريب نمي

در حالي که قلبش تقريباً بدون هيچ کنترلي مي
خودش گفت که نبايد وقتي که دخترش را مي

از خوشي فرياد 
دستبند به قدري داغ بود که به نظر مي

  .شد

لرزاني در ميان ردايي پاره و پشمين روي پتوها بر زمين نش دخترک
درشت که از ترسِ

. حس کرد

اَبي و اين دختر بچه به هم خيره شدند
همانطور که صورت اَبي مي
وحشتي غير قابل تصور را

نش به حالت التماس باال آمدنددستا
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دستان الغر دختر از . ي کوچک و لرزان دخترک را در آغوش گرفت
  .ميان ردا بيرون آمده و دور گردن اَبي حلقه شدند و با تمام قدرت به او چسبيدند

".  

اين . هيچ شکي در ذهن اَبي وجود نداشت. و را در نور شمع ديده بود

  ."من اومدم کمکت کنم، زِد منو فرستاده

. بفهمن که من دارم نجاتت ميدمبرم پيش پدرت، ولي نبايد بذاري اينا 
  "توني وانمود کني که زنداني من هستي تا بتونم از اينجا ببرمت؟

ها  دار زِد و همان چشماو همان موهاي موج. سر قبول کرد

سرد ي  هو کف دستش را روي يک گون." خوبه

کنم  سعي مي. "تاده بود برداشته، سر آن را حلقه کرده و دور گردن دختر انداخت
".  

با طناب آشنا بود، و بعد سرش را تکان داد که 
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ي کوچک و لرزان دخترک را در آغوش گرفت ي زانوانش افتاده و جثهبه طور غريزي اَبي رو
ميان ردا بيرون آمده و دور گردن اَبي حلقه شدند و با تمام قدرت به او چسبيدند

."کنم خواهش مي. کمکم کن: "کنان گفت دختر بچه در گوش اَبي ناله

و را در نور شمع ديده بوداي  هپيش از اينکه دختر را بلند کند، چهر
  .دختر زِد بود

من اومدم کمکت کنم، زِد منو فرستاده: "اَبي با لحني آرامش بخش گفت

  .کرد اي  دختر بچه اميدوارانه ناله

برم پيش پدرت، ولي نبايد بذاري اينا  من تو رو مي. "اَبي دختر را از خود جدا کرد
توني وانمود کني که زنداني من هستي تا بتونم از اينجا ببرمت؟ توني همراه من نقش بازي کني؟ مي

سر قبول کرد هايش سرازير شوند، با تکان دختر که نزديک بود اشک
  .يميشگيرايي بود و نه  را داشت، اگرچه رنگ چشمانش خاکستري

خوبه: "ها گم شده بود با صداي آهسته گفت اَبي که تقريباً در آن چشم
  ."پس بهم اعتماد کن تا منم از اينجا ببرمت. "کودک گذاشت

  ."کنم بهت اعتماد مي: "صداي ضعيفي از دختر بلند شد

تاده بود برداشته، سر آن را حلقه کرده و دور گردن دختر انداختاَبي طنابي را که در آن نزديکي اف
."دردت نيارم ولي بايد کاري کنم که اونا فکر کنن تو زنداني من هستي

با طناب آشنا بود، و بعد سرش را تکان داد که  دختر نگاهي نگران و مضطرب به طناب انداخت، گويي کامالً
  .کند مي

  
  

  

به طور غريزي اَبي رو
ميان ردا بيرون آمده و دور گردن اَبي حلقه شدند و با تمام قدرت به او چسبيدند

دختر بچه در گوش اَبي ناله

پيش از اينکه دختر را بلند کند، چهر
دختر زِد بود

اَبي با لحني آرامش بخش گفت

دختر بچه اميدوارانه ناله

اَبي دختر را از خود جدا کرد
توني همراه من نقش بازي کني؟ مي مي

دختر که نزديک بود اشک
را داشت، اگرچه رنگ چشمانش خاکستري

اَبي که تقريباً در آن چشم
کودک گذاشت

صداي ضعيفي از دختر بلند شد

اَبي طنابي را که در آن نزديکي اف
دردت نيارم ولي بايد کاري کنم که اونا فکر کنن تو زنداني من هستي

دختر نگاهي نگران و مضطرب به طناب انداخت، گويي کامالً
ميهمراهي 
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ها  نگهبان. طناب دختر را پس از خودش بيرون کشيد

  "چه خبر شده؟

اَبي پايش را محکم روي زمين کوبيد، در جاي خود متوقف شد و تکه چوب چرمي را باال آورده و به بيني نگهبان 
کني؟ از سر راهم برو کنار وگرنه  يمو اونوقت تو کي باشي که از من سؤال 

پيش از آنکه فرصت داشته باشد تا نظرش را عوض کند، اَبي راه افتاد 
  .کشيد تا ماجرا واقعي بنظر برسد ميو دختر در انتهاي طناب با اکراه حرکت کرده و پاي خود را روي زمين 

ست دختر را بغل کرده و حرکت خوا ميش دل
  .برد ميرسيد که گويي يک مورد سيت يک زنداني را 

را در مسير رودخانه دنبال کرد تا به جايي رسيد 
زِد به او گفته بود که از کدام قسمت رودخانه 
يي جادويي ايجاد کرده بود تا مانع اين شود که 

  .ست انجام دهد را بگيرند

زِد با . از مه را کمي پايينتر در مسير رودخانه ديد که نزديک به زمين معلق است
باشد که زِد با جادو اَبي حدس زد که اين نوعي ابر سمي 

تا هنگامي که  کرد ميآسمان صورتي رنگ نور کافي را تأمين 
 ها توانست ارودگاه پهناور را در پشت سرش بر روي تپه
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طناب دختر را پس از خودش بيرون کشيدي  هکه اَبي از خيمه خارج شد، تمام قد ايستاد و بوسيل
  .اَبي به راه افتاد. به او نگاه کردند

چه خبر شده؟. "اخم کرد شد مي ها در حالي که کمي نزديک يکي از نگهبان

اَبي پايش را محکم روي زمين کوبيد، در جاي خود متوقف شد و تکه چوب چرمي را باال آورده و به بيني نگهبان 
و اونوقت تو کي باشي که از من سؤال . دختره احضار شده. "اشاره کرد
  !" کنم ت مي م آماده کنم و براي صبحانه سالخيت مي

پيش از آنکه فرصت داشته باشد تا نظرش را عوض کند، اَبي راه افتاد . د را باخته و با عجله کنار رفترنگ خو
و دختر در انتهاي طناب با اکراه حرکت کرده و پاي خود را روي زمين 

دل. توانست ست بدود، اما نميخوا مياَبي دلش . هيچ کس دنبالشان نيامد
رسيد که گويي يک مورد سيت يک زنداني را  بايد اينطور به نظر مي. توانست کند، اما نمي

را در مسير رودخانه دنبال کرد تا به جايي رسيد  ها ترين مسير به سمت زِد را انتخاب کند، اَبي تپه به جاي اينکه کوتاه
زِد به او گفته بود که از کدام قسمت رودخانه . داشتند رودخانه آنها را در استتار نگه ميي  هلب که درختان تقريباً تا

يي جادويي ايجاد کرده بود تا مانع اين شود که ها او تله. عبور کند و هشدار داده بود که از هيچ راه ديگري برنگردد
ست انجام دهد را بگيرندخوا ميبه پايين حمله کرده و جلوي کاري که  ها از تپه ها

از مه را کمي پايينتر در مسير رودخانه ديد که نزديک به زمين معلق است اي  نزديکتر به رودخانه، اَبي توده
اَبي حدس زد که اين نوعي ابر سمي . تأکيد به او هشدار داده بود که نزديک هيچ مهي نشود

  .ايجاد کرده

آسمان صورتي رنگ نور کافي را تأمين . گفت که نزديک رودخانه است صداي آب به او مي
توانست ارودگاه پهناور را در پشت سرش بر روي تپه اگرچه مي. درختان رسيد، آن را ببيندي  هباالخره به حاشي

  .ببيند، هيچ کس را نديد که او را تعقيب کند

  
  

  

که اَبي از خيمه خارج شد، تمام قد ايستاد و بوسيلهنگامي 
به او نگاه کردند

يکي از نگهبان

اَبي پايش را محکم روي زمين کوبيد، در جاي خود متوقف شد و تکه چوب چرمي را باال آورده و به بيني نگهبان 
اشاره کرد
سالخيت مي

رنگ خو ،مرد
و دختر در انتهاي طناب با اکراه حرکت کرده و پاي خود را روي زمين 

هيچ کس دنبالشان نيامد
کند، اما نمي

به جاي اينکه کوتاه
که درختان تقريباً تا

عبور کند و هشدار داده بود که از هيچ راه ديگري برنگردد
ها راييها دي

نزديکتر به رودخانه، اَبي توده
تأکيد به او هشدار داده بود که نزديک هيچ مهي نشود

ايجاد کرده

صداي آب به او مي
باالخره به حاشي

ببيند، هيچ کس را نديد که او را تعقيب کند
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اَبي او را بغل کرده و . ردش او را تماشا کرددخترک با آن چشمان درشت و گ
به سمت رودخانه  وخود چسبانده ي  هاَبي سر دختر را به شان

هاي سرد عبور کرده و  ديد هنگامي بود که از آب
دويد، پيش از آنکه بتواند منبع نور را  رودخانه مي

که شبيه هيچ يک از جادوهايي که تا پيش از اين ديده بود 
بويي مانند اينکه خود هوا . رسيد صدايي زوزه مانند، خفيف و تيز، از سمت باالي رودخانه به گوشش مي

ترسيد که حرفي بزند، گويي  مييش به پايين سرازير بودند و 
اينکه اميدوار باشد به اينکه باالخره نجات پيدا کرده است، گويي سؤال پرسيدن ممکن است باعث شود 

ي خودش سرازير ها که از گونه کرد ميها را حس 

که  اي  جادوگر در وسط رودخانه بر روي صخره
بزرگ بود که فقط چند سانت از سطح رودخانه باالتر 

  .باشد و باعث شود تا اينگونه به نظر برسد که جادوگر بر روي آب ايستاده

هوا معلق  ايستاده بود، اشکال و اشباحي تاريک و موجدار در
خوردند، گويي با جادوگر صحبت کرده، رازها گفته، هشدارها داده و او را 

  .ندکرد ميپيچيدند، وسوسه و اغوا 

انگيز در  هايي که هم تيره بودند و هم شگفت رنگ
اين همزمان . ندکرد ميسايه مانند، در هوا موج برداشته و جست و خيز 
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دخترک با آن چشمان درشت و گ. از گردن دختر برداشتاَبي طناب را 
اَبي سر دختر را به شان." محکم منو بگير و ساکت باش. "محکم نگه داشت

ديد هنگامي بود که از آباولين باري که آن را . نور وجود داشت اما نورِ طلوع آفتاب نبود
رودخانه ميي  هحتي در همان حال که در حاشي. به سمت ديگر رسيده بودند

که شبيه هيچ يک از جادوهايي که تا پيش از اين ديده بود  شد مي دانست که آنجا داشت جادويي اجرا ببيند، اَبي مي
صدايي زوزه مانند، خفيف و تيز، از سمت باالي رودخانه به گوشش مي

  .سوزانده شده باشد، در طول رودخانه منتشر شده بود

يش به پايين سرازير بودند و ها ها از گونه دختر بچه به اَبي چسبيده بود، اشک
اينکه اميدوار باشد به اينکه باالخره نجات پيدا کرده است، گويي سؤال پرسيدن ممکن است باعث شود ترسيد از 

ها را حس  اَبي اشک. که همه چيز محو شود، مانند رؤيايي پس از بيداري

جادوگر در وسط رودخانه بر روي صخره. ديدهنگامي که از پيچي در رودخانه عبور کرد، جادوگر را از دور 
بزرگ بود که فقط چند سانت از سطح رودخانه باالتر  اي  صخره دقيقاً به اندازه. اَبي هرگز نديده بود، ايستاده بود

باشد و باعث شود تا اينگونه به نظر برسد که جادوگر بر روي آب ايستاده

ايستاده بود، اشکال و اشباحي تاريک و موجدار در ها دور دست را درها در حالي که جادوگر به سمت دي
خوردند، گويي با جادوگر صحبت کرده، رازها گفته، هشدارها داده و او را  پيچ و تاب مي شآنها گرداگرد

پيچيدند، وسوسه و اغوا  با دستان و انگشتاني که دراز بوده و مانند دود درهم مي

رنگ. خاست بخش در اطراف جادوگر به باال برمي ي روشن و فرح
سايه مانند، در هوا موج برداشته و جست و خيز  زدند و به همراه اشباحِ اطرافش سوسو مي

  
  

  

اَبي طناب را 
محکم نگه داشت

  .دويد

نور وجود داشت اما نورِ طلوع آفتاب نبود
به سمت ديگر رسيده بودند

ببيند، اَبي مي
صدايي زوزه مانند، خفيف و تيز، از سمت باالي رودخانه به گوشش مي. نيست

سوزانده شده باشد، در طول رودخانه منتشر شده بود

دختر بچه به اَبي چسبيده بود، اشک
ترسيد از  مي

که همه چيز محو شود، مانند رؤيايي پس از بيداري
  .بودند

هنگامي که از پيچي در رودخانه عبور کرد، جادوگر را از دور 
اَبي هرگز نديده بود، ايستاده بود

باشد و باعث شود تا اينگونه به نظر برسد که جادوگر بر روي آب ايستاده

در حالي که جادوگر به سمت دي
آنها گرداگرد. بودند

با دستان و انگشتاني که دراز بوده و مانند دود درهم مي

ي روشن و فرحنور
اطرافش سوسو مي
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... هيچ جادويي که مادرش ايجاد کرده بود هرگز

رسيد که  به نظر مي. تر بود، چيزي بود که جلوي جادوگر درهوا معلق ايستاده بود
و مواد مذاب  درخشيد و سطح آن جلز و ولزي از کف

از رودخانه به باال بلند شده و بر روي گوي گردان 

، با صداي هيسي بخار شده و ابرهايي کوچک از بخار سفيد را ايجاد 
گوي مذاب در تماس آبي که چون آبشاري بر روي آن 
ريخت سياه شده و با اينحال، حرارت فوق العاده شديد درون آن، سطح براق آن را دوباره با همان سرعتي که 

کنان در ميان زمين و  قل ان و قلجوش اي  جثه ،تمام آن چيز

  .قرار گيرد يپوشيده از گل و ال اَبي همانگونه که مبهوت مانده بود، اجازه داد که کودک بر روي زمينِ

تر از زندگي بود و در ميان جادويي ايستاده بود که اَبي 
از عمق آن را درک کند، و از طرف ديگر مردي کوچک با ضعف 

اين مردي که به . شک چشمانش را پر کردهنگامي که دخترش را ديد که کنار اَبي ايستاده است، ا
پيدا کرده بود که گويي براي اولين بار يک شبح واقعي را 
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هيچ جادويي که مادرش ايجاد کرده بود هرگز. ودترين چيزي بود که اَبي تابحال ديده ب ترين و ترسناک
  .هوشيار به نظر نرسيده بود

تر بود، چيزي بود که جلوي جادوگر درهوا معلق ايستاده بود اما چيزي که به مراتب ترسناک
درخشيد و سطح آن جلز و ولزي از کف ميگويي آنقدر پرحرارت که از درون . گويي مذاب باشد

از رودخانه به باال بلند شده و بر روي گوي گردان اي  بازويي به جنس آب به صورت جادويي مانند فواره
  . ريخت رنگ مي

، با صداي هيسي بخار شده و ابرهايي کوچک از بخار سفيد را ايجاد کرد ميآب به محض اينکه با گوي برخورد 
گوي مذاب در تماس آبي که چون آبشاري بر روي آن . ندکرد ميکه در باد آرام سحرگاهي حرکت 

ريخت سياه شده و با اينحال، حرارت فوق العاده شديد درون آن، سطح براق آن را دوباره با همان سرعتي که 
تمام آن چيز شد مي و باعث کرد ميآب آن را خنک کرده بود، ذوب 

  .تهديدي پليد و تپنده. آسمان باشد

اَبي همانگونه که مبهوت مانده بود، اجازه داد که کودک بر روي زمينِ

  ."بابا. "هاي دخترک دراز شد

  .جادوگر دورتر از آن بود که صداي دختر را بشنود، اما شنيد

تر از زندگي بود و در ميان جادويي ايستاده بود که اَبي  تر و شگرف ا برگرداند، مردي که همزمان عظيمزِد رويش ر
از عمق آن را درک کند، و از طرف ديگر مردي کوچک با ضعف اي  توانست حتي ذره توانست ببيند اما نمي

هنگامي که دخترش را ديد که کنار اَبي ايستاده است، ا. نيازهاي بشري
پيدا کرده بود که گويي براي اولين بار يک شبح واقعي را  اي  رسيد در حال مشاوره با ارواح است، چهره

  
  

  

ترين و ترسناک فريبنده
هوشيار به نظر نرسيده بود

اما چيزي که به مراتب ترسناک
گويي مذاب باشد

بازويي به جنس آب به صورت جادويي مانند فواره. بود
رنگ مي اي  نقره

آب به محض اينکه با گوي برخورد 
که در باد آرام سحرگاهي حرکت  کرد مي
ريخت سياه شده و با اينحال، حرارت فوق العاده شديد درون آن، سطح براق آن را دوباره با همان سرعتي که  مي

آب آن را خنک کرده بود، ذوب 
آسمان باشد

اَبي همانگونه که مبهوت مانده بود، اجازه داد که کودک بر روي زمينِ

هاي دخترک دراز شد دست

جادوگر دورتر از آن بود که صداي دختر را بشنود، اما شنيد

زِد رويش ر
توانست ببيند اما نمي مي

نيازهاي بشري
رسيد در حال مشاوره با ارواح است، چهره نظر مي

  .بيند مي

http://www.Good-life.ir


      

هنگامي که به دختر رسيده و او را در پناهگاه آغوش خود 
  .دخترک باالخره با وحشتي محبوس که اکنون آزاد شده بود، ناله سرداد

  

اينقدر مامانو اذيت کردن . اونا بدجنس بودن. اوه، بابا، اونا مامانو اذيت کردن

آنها نيز از چيزي . ندکرد ميگير را ديد که در يک سمت ايستاده و تماشا 
صحنه تنها درد ناشي از اگرچه اَبي براي جادوگر و دخترش خوشحال بود، اين 

  .بغض راه گلويش را بند آورده بود

ذاره اتفاقي برات  بابا نمي. حاال ديگه جات امنه

  .شکبار، قدرداني خود را نشان داد، کودک خوابش برده بود

من . اون بايد استراحت کنه. يه طلسم کوچيکه

ينجا تموم بشه، اون بتونه ت که تا وقتي من کارم ا
  ."بهخوا مياون فعالً 

ي آن سوي رودخانه، اَبي تنها توانست سرش را تکان دهد و بعد 
او احساس  بود و حتي از نجات دادن دختر کوچک
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هنگامي که به دختر رسيده و او را در پناهگاه آغوش خود . زِد از روي صخره پايين پريده و از ميان آب دويد
دخترک باالخره با وحشتي محبوس که اکنون آزاد شده بود، ناله سرداد

  ."بابا ديگه اينجاست. آروم، آروم، عزيز جان: "داد زِد به او آرامش مي

اوه، بابا، اونا مامانو اذيت کردن: "کرد ميدختر بر روي گردن او گريه 

  ."دونم مي. دونم، عزيز جان مي. "الطفت او را ساکت کرد

گير را ديد که در يک سمت ايستاده و تماشا  براي اولين بار اَبي ساحره و مادر اعتراف
اگرچه اَبي براي جادوگر و دخترش خوشحال بود، اين . ريختند ديدند، اشک مي

بغض راه گلويش را بند آورده بود. کرد ميشديدتر اش  هخودش از دست داده بود را در سين

حاال ديگه جات امنه. آروم، آروم، عزيز جان: "زِد داشت با صدايي لطيف حرف ميزد
  ."ديگه جات امنه

شکبار، قدرداني خود را نشان داد، کودک خوابش برده بودهنگامي که با لبخندي ا. زِد به اَبي رو کرد

يه طلسم کوچيکه: "هنگامي که ابروهاي اَبي از تعجب درهم رفتند، جادوگر توضيح داد
  ."بايد کارمو تموم کنم

ت که تا وقتي من کارم ا ببريش خونهاَبي، ميشه . "او دخترش را در دستان اَبي گذاشت
اون فعالً . بخوابه؟ لطفاً بذارش توي تخت و روش رو بپوشون تا گرم بمونه

ي آن سوي رودخانه، اَبي تنها توانست سرش را تکان دهد و بعد ها با فکر کردن به دختر خودش در دستان وحشي
بود و حتي از نجات دادن دختر کوچکاو براي زِد خوشحال . کاري که گفته شده بود را انجام دهد

  
  

  

زِد از روي صخره پايين پريده و از ميان آب دويد
دخترک باالخره با وحشتي محبوس که اکنون آزاد شده بود، ناله سردادگرفت، 

زِد به او آرامش مي

دختر بر روي گردن او گريه 
  ... "که

الطفت او را ساکت کردزِد با م

براي اولين بار اَبي ساحره و مادر اعتراف
ديدند، اشک مي که مي

خودش از دست داده بود را در سين چيزي که

زِد داشت با صدايي لطيف حرف ميزد
ديگه جات امنه. بيفته

زِد به اَبي رو کرد

هنگامي که ابروهاي اَبي از تعجب درهم رفتند، جادوگر توضيح داد
بايد کارمو تموم کنم

او دخترش را در دستان اَبي گذاشت
بخوابه؟ لطفاً بذارش توي تخت و روش رو بپوشون تا گرم بمونه

با فکر کردن به دختر خودش در دستان وحشي
کاري که گفته شده بود را انجام دهد
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عدم موفقيتش در بازگرداندن ي  هدويد، داشت از اندوه و غص

 کوچک اتاقي  هکه بر روي پنجر اي  پرده. خواب را درون تخت خود گذاشت
توانست جلوي خود را بگيرد، موهاي ابريشمين دختر را نوازش کرده و 

  .و سپس دختر را با خواب نازش تنها گذاشت

به اين فکر بود . ه دويداکنون که باالخره دختر در امن و امان خواب بود، اَبي با سرعت از نوک تپه به سمت رودخان
ي جانا ترس برا. دنبال دختر خودش بگردد وبيشتر به او بدهد تا بتواند برگردد 

  .او بود و هنوز آن را ادا نکرده بود

اش  هجادوگر را بر روي صخر. آب متوقف شد
کافي اطراف جادو ي  هاَبي به انداز. رفتند در وسط رودخانه تماشا کرد که نور و سايه در اطرافش از روي هم باال مي

ود، اگرچه آنها توانست وردهاي جادوگر را بشن
ند را شد مي کلماتي که در يک طلسم زمزمه

همان . بود کردهديده بود جادوگر آن را رسم 
درخشان و کامالً سفيد کشيده شده بود که بر  اي 

اَبي حتي از نگاه به اين گريس به خود لرزيد، چه رسد 
سفيد براق، اشکالي هندسي از احضارهاي ي 

اَبي با غافلگيري از . ست جادوگر را صدا بزند که دلورا به سمت او خم شد

  ."اين قسمت مزاحمش نشو
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دويد، داشت از اندوه و غص مياش  ه، اما همانطور که به سمت خانکرد
  .مرد خود مي

خواب را درون تخت خود گذاشت شل و آويزان کودک
توانست جلوي خود را بگيرد، موهاي ابريشمين دختر را نوازش کرده و  خوابش بود را کشيد و در حالي که نمي

و سپس دختر را با خواب نازش تنها گذاشت هبر روي ابروي نرم او گذاشت

اکنون که باالخره دختر در امن و امان خواب بود، اَبي با سرعت از نوک تپه به سمت رودخان
بيشتر به او بدهد تا بتواند برگردد  که از زِد بخواهد تا فقط اندکي زمان

او بود و هنوز آن را ادا نکرده بود جادوگر مديون. وار بتپد باعث شده بود قلبش ديوانه

آب متوقف شدي  هنفس زنان در لب نفس فشرد، اَبي در حالي که دستانش را در هم مي
در وسط رودخانه تماشا کرد که نور و سايه در اطرافش از روي هم باال مي

توانست وردهاي جادوگر را بشن مي. بود تا عقل اين را داشته باشد که از نزديک شدن به او بترسد
کلماتي که در يک طلسم زمزمهي  هکلماتي بودند که هرگز پيش از اين نشنيده بود، اما آهنگ ويژ

  .ندکرد ميکلماتي که نيروهايي وحشتناک را احضار . تشخيص داد

ديده بود جادوگر آن را رسم  اَبي، همان گريس عجيب قرار داشت که قبالً بر روي زمين در کنار
اي  اين گريس با ماسه. کرد ميکه به دو دنياي زندگي و مردگان رخنه 

اَبي حتي از نگاه به اين گريس به خود لرزيد، چه رسد . کرد ميخاک رسوبي کامالً خودنمايي ي  هتيري 
ي  هاطراف گريس، با همان ماس در. به اينکه در معناي آن تأمل کند
  .جادويي با دقت رسم شده بودند

ست جادوگر را صدا بزند که دلورا به سمت او خم شدخوا مياَبي دستانش را پايين آورده و 
  .جاي خود پريد

اين قسمت مزاحمش نشووسط . االن نه، اَبيگيل: "ساحره زمزمه کنان گفت

  
  

  

کرد ميغرور 
خود ميي  هخانواد

شل و آويزان کودک بدناَبي 
خوابش بود را کشيد و در حالي که نمي

بر روي ابروي نرم او گذاشت اي  بوسه

اکنون که باالخره دختر در امن و امان خواب بود، اَبي با سرعت از نوک تپه به سمت رودخان
که از زِد بخواهد تا فقط اندکي زمان

باعث شده بود قلبش ديوانه

در حالي که دستانش را در هم مي
در وسط رودخانه تماشا کرد که نور و سايه در اطرافش از روي هم باال مي

بود تا عقل اين را داشته باشد که از نزديک شدن به او بترسد
کلماتي بودند که هرگز پيش از اين نشنيده بود، اما آهنگ ويژ

تشخيص داد

بر روي زمين در کنار
که به دو دنياي زندگي و مردگان رخنه 

ي  هروي زمين
به اينکه در معناي آن تأمل کند
جادويي با دقت رسم شده بودند

اَبي دستانش را پايين آورده و 
جاي خود پريد

ساحره زمزمه کنان گفت
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اَبي لبش را ميگزيد و جادوگر را تماشا . گير نيز آنجا بود
يي از نور رنگي به همراه ستونهايي پيچان از تاريکي چرخيدند و باال 

اين يه . اون بايد نجاتشون بده. اون بايد کمکم کنه

اون . اَبي، اون بهت يه فرصت داد، بهت زمان داد
  ."ولي االن بايد به فکر افراد ديگه باشه

گير دست او را گرفت و ساحره يک  ، مادر اعتراف
قرار نبود ماجرا به اين شکل خاتمه بيابد، نه پس از آنهمه سختي که تحمل کرده 

  .يأس و نااميدي او را درهم شکست

رودخانه در اطراف . بيشتر، تاريکي بيشتر و جادوي بيشتري را ايجاد کرد
. شد مي تر ديکتر شده و به سطح آب نز گوي مذابي که در هوا معلق بود، به آرامي بزرگ

ي ها قسمتي  هاين قسمت از رودخانه به انداز. 
مرداني به اين سو . رود ببيند توانست فعاليت و جنب و جوش را در ميان درختان آن سوي

هي که در آن سمت رودخانه شناور بود، آنها را محتاط و در ميان درختان نگه 

او نيز . کرد ميپوش، جادوگري ديگر ظاهر شده و جادو 
 که خورشيد کرد مياَبي فکر . فرستادند ايستاده و دستانش نوري درخشان را به ميان آسمان مي
  . اما اينگونه نبود

دخترتو پيدا  من! کنم، تو قول دادي خواهش مي
  !"کنم تا وقتي اون جاش امن نشده اينکارو نکن
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گير نيز آنجا بود مادر اعتراف. اَبي با اکراه به حرف ساحره گوش داد
يي از نور رنگي به همراه ستونهايي پيچان از تاريکي چرخيدند و باال ها جرقه. برد ميکه دستانش را باال 

اون بايد کمکم کنه. و پيدا کنمم من نتونستم خانواده .د صداش بزنمولي باي
  ."بدهي استخوان هست که بايد پرداخت بشه

اَبي، اون بهت يه فرصت داد، بهت زمان داد: "گير گفت مادر اعتراف. ديگر نگاهي به هم انداختند
ولي االن بايد به فکر افراد ديگه باشهاون نهايت تالشش رو کرد . سعيش رو کرد

، مادر اعترافکرد ميکه اَبي در کنار رودخانه ايستاده بود و گريه 
قرار نبود ماجرا به اين شکل خاتمه بيابد، نه پس از آنهمه سختي که تحمل کرده . او قرار دادي  هبازويش را دور شان

يأس و نااميدي او را درهم شکست. س از تمام کارهايي که انجام داده بود

بيشتر، تاريکي بيشتر و جادوي بيشتري را ايجاد کرد که دستانش را بلند کرده بود، نور
گوي مذابي که در هوا معلق بود، به آرامي بزرگ. پيچيد او درهم مي

زدند قدرت بيرون مي يي از نور از ميان گوي داغ و چرخان.  

. آمد ميبيرون  ها راييها و پشت سر دي ها خورشيد داشت بر باالي تپه
توانست فعاليت و جنب و جوش را در ميان درختان آن سوي ديگر عريض نبود و اَبي مي

هي که در آن سمت رودخانه شناور بود، آنها را محتاط و در ميان درختان نگه ند، اما مکرد ميو آن سو حرکت 
  

پوش، جادوگري ديگر ظاهر شده و جادو  ي درختها تپهي  ههمچنين در آن سوي رودخانه، در حاشي
ايستاده و دستانش نوري درخشان را به ميان آسمان مي اي  بر روي صخره

اما اينگونه نبود ،تر از روشنايي جادويي باشد نيرومند صبحگاهي بايد درخشان

خواهش مي! زِد! زِد: "رودخانه صدا زدي  هاز لب. اَبي ديگر نتوانست طاقت بياورد
کنم تا وقتي اون جاش امن نشده اينکارو نکن پس مال من چي؟ خواهش مي

  
  

  

اَبي با اکراه به حرف ساحره گوش داد
که دستانش را باال  کرد مي
ولي باي. "رفتند

بدهي استخوان هست که بايد پرداخت بشه

ديگر نگاهي به هم انداختند دو زن
سعيش رو کرد

که اَبي در کنار رودخانه ايستاده بود و گريه  همانطور
بازويش را دور شان

س از تمام کارهايي که انجام داده بودبود، نه پ

که دستانش را بلند کرده بود، نورجادوگر 
او درهم مي

يي از نور از ميان گوي داغ و چرخانها ستون

خورشيد داشت بر باالي تپه
ديگر عريض نبود و اَبي مي

و آن سو حرکت 
  .داشت مي

همچنين در آن سوي رودخانه، در حاشي
بر روي صخره

نيرومند صبحگاهي بايد درخشان

اَبي ديگر نتوانست طاقت بياورد
پس مال من چي؟ خواهش مي! کردم
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من . "بسيار دور، گويي از دنيايي ديگر است به او نگريست
يارت بزارم، وگرنه مادراي بيشمار تونم زماني در اخت

  ."، هم مادرايي که هنوز زنده هستن و هم مادرايي توي دنياي ارواح

دو زن سعي کردند او را آرام کنند، . رنج و اندوه سر داد

ان از طلسمِ اطراف زِد برخاسته و در دو سمت دره انعکاس پيدا 
گيج کننده  اي  تابيد، صحنه ميديدن نوري که به سمت باال و خورشيد 

بازوهايي از نور مانند دود در هم پيچيده . در آن سوي رود، به نظر رسيد که جادويي متقابل با جادوي زِد فوران کرد
رودخانه شناور بود، ي  همهي که در حاشي. گره بخورند

چرخيد، غرش  درخشيد و به دور خود مي مينور مذابي که 
هوا گويي که معترض باشد ناله . ، به زوزه افتاد

آمدند و  مييان درختان بيرون رايي داشتند از م
آنها خود را از جادوي جادوگر . کشيدند مردم از وحشت فرياد مي

  .يي که پشت سرشان بود، آنها را به پيش ميراند

با شنيدن فريادهاي در حال . شمشيرها شدندي 
  .مرگ آن عده، ديگران به سرعت جلوتر رفتند، مانند گوسفندهايي در برابر گرگان
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بسيار دور، گويي از دنيايي ديگر است به او نگريست اي  زِد رويش را گردانده و با نگاهي که گويي از فاصله
تونم زماني در اخت ديگه نمي. بهت فرصت دادم تا سعي کني و پيداشون کني

، هم مادرايي که هنوز زنده هستن و هم مادرايي توي دنياي ارواحکنن ميشون گريه ها براي بچه

رنج و اندوه سر داد ار خود بازگشت، اَبي شيوني ازهنگامي که جادوگر به ک
  .گرفت خود آرام نمياما اَبي در غصه و اندوه 

ان از طلسمِ اطراف زِد برخاسته و در دو سمت دره انعکاس پيدا صداي بانگي غر. طنين انداخت ها رعد در ميان تپه
ديدن نوري که به سمت باال و خورشيد . يي از نور شديد به هوا برخاستندها ستون

در آن سوي رود، به نظر رسيد که جادويي متقابل با جادوي زِد فوران کرد
گره بخورندتابيد در هم  ميو پايين آمدند تا با نوري که از اطراف زِد 

  .ناگهان پراکنده شد

نور مذابي که ي  هکور. دو طرف باز کردزِد در پاسخ دستانش را به 
، به زوزه افتادشد مي ريخت، در حالي که جوشيده و بخار ميآبي که روي آن 

رايي داشتند از مها جادوگري که در آن سوي رود ايستاده بود، سربازان دي
مردم از وحشت فرياد مي. دادند ي خود را پيشاپيش حرکت مي

يي که پشت سرشان بود، آنها را به پيش ميراندها و شمشير ها کشيدند، اما بالفاصله نيزه

ي  هوتر بروند را ديد که طعماَبي تعدادي از افرادي که حاضر نبودند جل
مرگ آن عده، ديگران به سرعت جلوتر رفتند، مانند گوسفندهايي در برابر گرگان

  
  

  

زِد رويش را گردانده و با نگاهي که گويي از فاصله
بهت فرصت دادم تا سعي کني و پيداشون کني

براي بچه اي  ديگه

هنگامي که جادوگر به ک
اما اَبي در غصه و اندوه 

رعد در ميان تپه
ستون. کرد
  .بود

در آن سوي رود، به نظر رسيد که جادويي متقابل با جادوي زِد فوران کرد
و پايين آمدند تا با نوري که از اطراف زِد 

ناگهان پراکنده شد

زِد در پاسخ دستانش را به 
آبي که روي آن . کرد
  .کرد

جادوگري که در آن سوي رود ايستاده بود، سربازان دي پشت سرِ
ي خود را پيشاپيش حرکت ميها زنداني

کشيدند، اما بالفاصله نيزه عقب مي

اَبي تعدادي از افرادي که حاضر نبودند جل
مرگ آن عده، ديگران به سرعت جلوتر رفتند، مانند گوسفندهايي در برابر گرگان
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 کرد ميخورد، آنگاه ارتش سرزمين ميانه به ميان اين دره حمله 

را به دنبال خود  اي  فردي در آن سمت رودخانه راه خود را از ميان جمعيت باز کرده و جلو آمد، در حالي که بچه
سرش اَبي نگاهي سريع به پشت . آن فرد ميراسکا بود

.  

نجايي که کسي آنجا نبود تا از آ. پيدا کرده بود

کارت رو متوقف کن و تسليم شو، زوراندر، وگرنه اين 

تقال کرد تا برخالف جهت آن بدود . ب شتافت
  .راه جادوگر نگاهش را گرداند تا به چشمان او خيره شود

. آمد ميي پيش از مرگ ها مانند التماسبه گوش خودش 

به سمت دشمن برگشته و دستانش را در . ديگر اوضاع خارج از دستان او بود
  .ها داد، هم به جادو و هم به انسان   انگشتانش را از هم جدا کرد، گويي به همه دستور توقف مي

بذار اونا برن آنارگو تا منم در عوض . زندانيا برن
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خورد، آنگاه ارتش سرزمين ميانه به ميان اين دره حمله  داد، شکست مي اگر هر آنچه که زِد داشت انجام مي
  .افتادند زندانيان در اين ميان گير مي. پرداخت ميمقابله و با دشمن به 

فردي در آن سمت رودخانه راه خود را از ميان جمعيت باز کرده و جلو آمد، در حالي که بچه
آن فرد ميراسکا بود. تمام بدن اَبي ناگهان با عرقي سرد پوشيده شد

  .با دقت بيشتر به آن سمت رود خيره شد. اين غيرممکن بود

  !" نــــــــــــــــــــه: "زِد فرياد کشيد

.اين دختر کوچک زِد بود که ميراسکا موهايش را در چنگ گرفته بود

پيدا کرده بود اوي  هخواب را در خاني  هرا دنبال کرده و بچ ياَب اي  ميراسکا به گونه
خفته باشد، ماريسکا دوباره بچه را دزديده بود مراقب کودک.  

کارت رو متوقف کن و تسليم شو، زوراندر، وگرنه اين . "ماريسکا دخترک را جلوي خودش گرفت تا زِد او را ببيند

ب شتافتاَبي خود را از دستاني که نگهش داشته بودند جدا کرده و به ميان آ
راه جادوگر نگاهش را گرداند تا به چشمان او خيره شودي  هدر ميان. تا به جادوگر برسد

به گوش خودش صدايش ." مخوا ميمعذرت . "اَبي در جايش خشک شد
  ."فکر کردم اون جاش امنه

ديگر اوضاع خارج از دستان او بود. اميدي سري تکان دادزِد با تسليم و نا
انگشتانش را از هم جدا کرد، گويي به همه دستور توقف مي. دو سمتش بلند کرد

زندانيا برنبذار : "زِد از اين سوي آب با صداي بلند به جادوگر دشمن گفت
  ."جون شما رو بهتون ببخشم

  
  

  

اگر هر آنچه که زِد داشت انجام مي
و با دشمن به 

فردي در آن سمت رودخانه راه خود را از ميان جمعيت باز کرده و جلو آمد، در حالي که بچه
تمام بدن اَبي ناگهان با عرقي سرد پوشيده شد. کشيد مي

اين غيرممکن بود. انداخت

زِد فرياد کشيد

اين دختر کوچک زِد بود که ميراسکا موهايش را در چنگ گرفته بود

ميراسکا به گونه
مراقب کودک

ماريسکا دخترک را جلوي خودش گرفت تا زِد او را ببيند
  ."ميره مي

اَبي خود را از دستاني که نگهش داشته بودند جدا کرده و به ميان آ
تا به جادوگر برسد

اَبي در جايش خشک شد
فکر کردم اون جاش امنه"

زِد با تسليم و نا
دو سمتش بلند کرد

زِد از اين سوي آب با صداي بلند به جادوگر دشمن گفت
جون شما رو بهتون ببخشم
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  ."ميره

دختر . به گلوي کودک فشردتيغه را . داشت بيرون کشيد
  .زدند کشيد و دستانش به سمت پدرش دراز بوده و انگشتان کوچکش هوا را چنگ مي

او ي  هپيرزن به خواست. که دختر زِد را رها کند

  ."ميره همين االن تسليم شو وگرنه دخترت مي. 

اين جنگ بين ما هست ! تونم خودم رو به مردمم ترجيح بدم

از اش  هچهر!" تو فرصت خودتو داشتي! تو يه ابلهي زوراندر

که صدا با خشم خود صبح رسيد  به نظر مي. يش را به دو سمتش گرفته بود، نعره کشيد

هنگامي که پيرزن گلوي دخترک را بريد اَبي با ناباوري 

غرش کشيد، خون بر روي انگشتان ال در حالي که ماريسکا وحشيانه چاقو را به جلو و عقب مي
اَبي حس کرد . شل و آويزان روي زمين افتاد 

  .رودخانه، سرخ و خيس شده بودي  هسطح پوشيده از گل و الي حاشي
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  .آنارگو بر روي آب طنين انداخت

ميره تسليم شو، يا اينکه اين دختر مي: "آميز گفتماريسکا با لحني تحديد

داشت بيرون کشيد دور کمرش نگه ميي  هپيرزن چاقويي را که در ميان پارچ
کشيد و دستانش به سمت پدرش دراز بوده و انگشتان کوچکش هوا را چنگ مي داشت از ترس جيغ مي

که دختر زِد را رها کند کرد ميبا فرياد به ماريسکا التماس . اَبي با تالش در آب به پيش رفت
  .نکردزِد اعتنايي ي  هنيز مانند خواست

  !"آخرين فرصته: "ماريسکا فرياد زد

. شنيدي که چي گفت: "آنارگو با صداي خشمگيني از آن سو فرياد زد

تونم خودم رو به مردمم ترجيح بدم دوني که من نمي مي: "زِد در پاسخ با صداي بلند گفت
  !"اين مردم برني  هبذار هم

تو يه ابلهي زوراندر. "آنارگو در باال و پايين رودخانه طنين انداز شد
  !"بکشش: "به سمت ماريسکا فرياد کشيد. غضب درهم رفت

يش را به دو سمتش گرفته بود، نعره کشيدها زِد در همان حال که مشت
  .شکافد

هنگامي که پيرزن گلوي دخترک را بريد اَبي با ناباوري . کشان را از موهايش گرفته و بلند کرد جيغ ماريسکا دخترِ
  . نفسش را حبس کرد

در حالي که ماريسکا وحشيانه چاقو را به جلو و عقب مي. زد ميبچه دست و پا 
 ،بدن غرق به خون. با قدرت آخرين فشار را به چاقو آورد

سطح پوشيده از گل و الي حاشي. آيد ميکه استفراغ در انتهاي گلويش باال 

  
  

  

آنارگو بر روي آب طنين انداختي  هخند

ماريسکا با لحني تحديد

پيرزن چاقويي را که در ميان پارچ
داشت از ترس جيغ مي

اَبي با تالش در آب به پيش رفت
نيز مانند خواست

ماريسکا فرياد زد

آنارگو با صداي خشمگيني از آن سو فرياد زد

زِد در پاسخ با صداي بلند گفت
بذار هم! آنارگو

آنارگو در باال و پايين رودخانه طنين انداز شدي  هخند
غضب درهم رفت

زِد در همان حال که مشت
شکافد را مي

ماريسکا دخترِ
نفسش را حبس کرد

بچه دست و پا 
با قدرت آخرين فشار را به چاقو آورد. پاشيد مي

که استفراغ در انتهاي گلويش باال 
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يي از گوشت و خون در زير سر آويزان بوده و تاب 
. اَبي دستانش را دور پاهاي زِد انداخت. دهان آن، شل و آويزان در فريادي ساکت معلق مانده بود

مهيب و وحشتناکي خود را ي  هبا ديدن چنين منظر

ي بذارم اونا پيروز بشن خوا ميي چکار بکنم؟ 
  "تا دخترت رو از اون کاري که با دختر من کردن نجات بدم؟ بگو ببينم، دختر، من بايد چکار کنم؟

توانست به قيمت اينکه چنين افرادي آزادانه به وحشيگري در سرزمينشان بپردازند، براي نجات جان 
توانست  چگونه مي. داد اين کار را نميي  هقلبش که از اين افراد منزجر شده بود، اجاز

  داشت زنده بمانند؟ که او دوستشان مي

  .کشت نداشت

اون . "منفور اشاره کرد دستش را دراز کرده و به ماريسکا و جادوگرِ

 گوي مذاب پيشِ. آرامش صبحگاهان با زنگ گوشخراش رعدي شکسته شد
 عظيم از آبِ اي  زمين با تکاني شديد لرزيد، فواره

صداي غرش و لرزش، آب را برهم ترين  در تمام اطرافشان وحشتناک

، بلکه از فهميدن اينکه کرد مينه تنها از سرما احساس کرختي 
زِد چرخيد و بازويش را گرفت و او . اند ش خواهند بود، او را تنها گذاشته
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يي از گوشت و خون در زير سر آويزان بوده و تاب ها رشته. فتقطع شده را باال گر ماريسکا با فريادي از پيروزي سرِ
دهان آن، شل و آويزان در فريادي ساکت معلق مانده بود. خوردند

  !"واي زِد، منو ببخش! ارواح عزيز، خيلي متأسفم

با ديدن چنين منظر توانست اَبي از شدت غم و اندوه همينطور گريه کرده و نمي
  .کنترل کند

ي چکار بکنم؟ خوا ميو حاال دختر جان، : "زِد با صدايي گرفته از باالي سرش پرسيد
تا دخترت رو از اون کاري که با دختر من کردن نجات بدم؟ بگو ببينم، دختر، من بايد چکار کنم؟

توانست به قيمت اينکه چنين افرادي آزادانه به وحشيگري در سرزمينشان بپردازند، براي نجات جان 
قلبش که از اين افراد منزجر شده بود، اجاز. خود التماس کند

که او دوستشان مي افراد ديگر را قرباني کند تا فقط کسانيي  هزندگي و آرامش هم

کشت نداشت ميدر اينصورت او هيچ مزيتي بر ماريسکا که کودکان بيگناه را 

دستش را دراز کرده و به ماريسکا و جادوگرِ!" همشونو بکش: "اَبي با فرياد به جادوگر گفت
  !"همشونو بکش! رو بکش ها

آرامش صبحگاهان با زنگ گوشخراش رعدي شکسته شد. ه سمت باال پرتاب شدنددستان زِد ب
زمين با تکاني شديد لرزيد، فواره. روي جادوگر، گويي که رها شده باشد، به ميان آب فرو رفت

در تمام اطرافشان وحشتناک. درآمدخود هوا به لرزه . گرم به هوا پاشيد
  .زده و به کف تبديل کرد

نه تنها از سرما احساس کرختي . اَبي روي پاهايش نشست و آب تا کمرش را گرفت
ش خواهند بود، او را تنها گذاشتهمراقب کرد ميارواح خوبي که هميشه فکر 

  .را به همراه خود بر روي صخره کشيد

  
  

  

ماريسکا با فريادي از پيروزي سرِ
خوردند مي

ارواح عزيز، خيلي متأسفم"

اَبي از شدت غم و اندوه همينطور گريه کرده و نمي
کنترل کند

زِد با صدايي گرفته از باالي سرش پرسيد
تا دخترت رو از اون کاري که با دختر من کردن نجات بدم؟ بگو ببينم، دختر، من بايد چکار کنم؟

توانست به قيمت اينکه چنين افرادي آزادانه به وحشيگري در سرزمينشان بپردازند، براي نجات جان  نمياَبي 
خود التماس کندي  هخانواد

زندگي و آرامش هم

در اينصورت او هيچ مزيتي بر ماريسکا که کودکان بيگناه را 

اَبي با فرياد به جادوگر گفت
ها حروم زاده

دستان زِد ب
روي جادوگر، گويي که رها شده باشد، به ميان آب فرو رفت

گرم به هوا پاشيد
زده و به کف تبديل کرد

اَبي روي پاهايش نشست و آب تا کمرش را گرفت
ارواح خوبي که هميشه فکر 

را به همراه خود بر روي صخره کشيد
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. ندشد مي ميان مرگ و زندگيي  هآنها دستانشان را دراز کرده و پلي در فاصل
باال آمد و نور در ميان بدنش . شد مي با تماس آنها دردي سوزان، لذتي شگرف و آرامشي عميق در وجودش منتشر

 ، او را پر کرده و به صورت باراني از اخگرها در چشمان ذهنش منفجر

که بر روي  اي  صخره. در آنسوي رودخانه آنارگو بر روي زمين پرتاب شده بود
يي ها همانطور که هوا در اطرافشان با دودي پيچان و جرقه

ش در خود!" يد فرار کنيدخوا مياگه جونتون رو 
فرار ! خودتونو نجات بديد! زندانيا رو ول کنيد که بميرن

ها و  طناب. يشان را انداختندها سالح ها راييها دي
 و سمِ ها ند، چکمهکرد ميدرحالي که روگردانده و فرار 

يي جدي پيش رويشان ها پيش با چهره اي  در يک آن، تمام ارتشي که تا لحظه
  .ندکرد ميار ايستاده بودند، همگي با هم، گويي که همه از يک چيز واحد ترسيده باشند، از ترس جانشان فر

اگرچه آب به سختي . دويدند گير و ساحره را ديد که با تقال در ميان آب مي
رسيد، اما در ميان عجله و شتابي که داشتند، آب تقريباً مانند اينکه در ميان گل قدم بردارند 

درد و شعف در . در نوري که او را احاطه کرده بود شناور بود
روشنايي و تاريکي، صدا و سکوت، شادي و غم، همگي يکي بودند، همه چيز و هيچ 
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  .آنجا دنيايي ديگر بود

آنها دستانشان را دراز کرده و پلي در فاصل. زدند اطرافشان او را نيز صدا مي
با تماس آنها دردي سوزان، لذتي شگرف و آرامشي عميق در وجودش منتشر

، او را پر کرده و به صورت باراني از اخگرها در چشمان ذهنش منفجرکرد مييش را پر ها همانطور که هوا ريه
  . متراکم جادو کرکننده بودي  هزوز

در آنسوي رودخانه آنارگو بر روي زمين پرتاب شده بود. آب را شکافته و باال آمد
همانطور که هوا در اطرافشان با دودي پيچان و جرقه. يي به اندازه سوزن خُرد شده بودها ايستاده بود، به تکه

  . زدند رقصيد، سربازان از ترس فرياد مي

اگه جونتون رو ! فرار کنيد، تا وقتي که هنوز فرصتش رو داريد: "ماريسکا فرياد زد
زندانيا رو ول کنيد که بميرن. "کرد ميحرکت  ها همان حال داشت با سرعت به سمت تپه

دي. آن سوي رودخانه ناگهان لعابي از يک عزم واحد گرفت
درحالي که روگردانده و فرار . به کناري انداختند داشت زنجيرهايي که زندانيان را نگه مي

در يک آن، تمام ارتشي که تا لحظه. پاشيد مياسبهاشان گل را به هوا 
ايستاده بودند، همگي با هم، گويي که همه از يک چيز واحد ترسيده باشند، از ترس جانشان فر

گير و ساحره را ديد که با تقال در ميان آب مي چشمانش مادر اعترافي  هاَبي از گوش
رسيد، اما در ميان عجله و شتابي که داشتند، آب تقريباً مانند اينکه در ميان گل قدم بردارند  تا باالي زانوهايشان مي

  .کرد ميسرعتشان را کم 

در نوري که او را احاطه کرده بود شناور بود. ديد تمام اين چيزها را مانند يک رؤيا مي
روشنايي و تاريکي، صدا و سکوت، شادي و غم، همگي يکي بودند، همه چيز و هيچ . وجودش يکي شده بودند

  .چيز باهم در ديگي از جادوي جوشان

  
  

  

آنجا دنيايي ديگر بود

اطرافشان او را نيز صدا مي اشباحِ
با تماس آنها دردي سوزان، لذتي شگرف و آرامشي عميق در وجودش منتشر

همانطور که هوا ريه
زوز. شد مي

آب را شکافته و باال آمد ،نور سبز
ايستاده بود، به تکه آن

رقصيد، سربازان از ترس فرياد مي مياز نور 

ماريسکا فرياد زد
همان حال داشت با سرعت به سمت تپه

  !" کنيد

آن سوي رودخانه ناگهان لعابي از يک عزم واحد گرفت اوضاعِ
زنجيرهايي که زندانيان را نگه مي

اسبهاشان گل را به هوا 
ايستاده بودند، همگي با هم، گويي که همه از يک چيز واحد ترسيده باشند، از ترس جانشان فر

اَبي از گوش
تا باالي زانوهايشان مي

سرعتشان را کم 

تمام اين چيزها را مانند يک رؤيا مياَبي 
وجودش يکي شده بودند

چيز باهم در ديگي از جادوي جوشان
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گرد و خاک بر باالي درختان برخاسته و . ن درختان ناپديد شده بود
رودخانه مادر ي  هداد؛ در حالي که در حاشي

لماتشان را اگرچه اَبي ک. کشيدند ميگير و ساحره داشتند مردم را به داخل آب هل داده و بر سرشان فرياد 
آهنگي بود که افکارش را درهم پيچانده و به 

  .داد ستند به او بگويند را تحت الشعاع قرار مي

و بعد ذهنش . فکر کرد که اهميتي ندارد اي  راي لحظه
 جادو و دنياهايي که باهم ترکيبي  ههاي سرد و نور داغ شناور بود، در ميان آهنگ کوبند

شايد هم در . داد دوباره در آغوش مادرش را مي

گير و ساحره  رسيدند و پيشاپيش مادر اعتراف
ها ديد، در آن سوي  مردم در ميان امواج جادو و رنگ محو شدند و بعد اَبي آنها را در دور دست

 کرد ميديد که به سمت باالي تپه و به دور از جادوي برين و رفيعي که از ميان رودخانه فوران 

اي  صداي زوزه. ايجاد کرداش  هزمين دردي تيز را در سين
  .لرزيد ميرقصيد و  ميدر تمام اطرافشان آب 

صداي آزار دهنده به قدري . هوا از شدت بخار سفيد شده بود
: ديد که با چشمان باز هايي را مي با چشمان بسته همان

، هيچ کرد ميوار حرکت  در ذهنش همه چيز ديوانه
  .انداخت خشم و آشوبي سبز رنگ به بدن و روحش چنگ مي

و چشمانش را  نفسش را حبس کرده. اَبي دردي را حس کرد، گويي که چيزي درونش به دو تکه قسمت شده باشد
يي از آب ها فواره. ديواري دهشتناک از آتش سبز در حال منتشر شدن از سمت آنها به دو سوي رودخانه بود
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ن درختان ناپديد شده بودرا درمياها در آنسوي رودخانه ارتش دي
داد؛ در حالي که در حاشي شان را عالمت مي و نفرات پياده ها ها، ارابه نشيني سريع اسب

گير و ساحره داشتند مردم را به داخل آب هل داده و بر سرشان فرياد 
آهنگي بود که افکارش را درهم پيچانده و به  خوش وشنيد، چرا که آنچنان مجذوب تحريرهاي موزون 

ستند به او بگويند را تحت الشعاع قرار ميخوا ميند که آنچه چشمانش کرد ميتصاويري از رقص نورهايي بدل 

راي لحظهب. براي مدتي کوتاه اَبي مطمئن شد که در حال مردن است
هاي سرد و نور داغ شناور بود، در ميان آهنگ کوبند دوباره در ميان رنگ
دوباره در آغوش مادرش را مي آغوش جادوگر به او احساس بودن. خورد ند، غوطه مي

  .بودآغوش مادرش 

رسيدند و پيشاپيش مادر اعتراف اَبي متوجه مردمي بود که به سمت سرزمين ميانه از رودخانه مي
مردم در ميان امواج جادو و رنگ محو شدند و بعد اَبي آنها را در دور دست. ندکرد مي
ديد که به سمت باالي تپه و به دور از جادوي برين و رفيعي که از ميان رودخانه فوران  ها و ني

 .  

زمين دردي تيز را در سين ضربتي سنگين از زيرِ. دنيا در اطرافش به غرش افتاده بود
در تمام اطرافشان آب . طنين افکندتکه کنند در هواي صبحگاهي  مانند آنکه فوالد را تکه

هوا از شدت بخار سفيد شده بود. ست پاهاي اَبي را بسوزاندخوا ميبخار داغ گويي 
با چشمان بسته همان. که چشمانش را محکم به هم فشرد کرد ميگوشش را اذيت 

در ذهنش همه چيز ديوانه. پيچيدند که در ميان هواي سبز رنگ در هم مي اي  باحي سايه
خشم و آشوبي سبز رنگ به بدن و روحش چنگ مي. آمد مينچيز با عقل جور در

اَبي دردي را حس کرد، گويي که چيزي درونش به دو تکه قسمت شده باشد
ديواري دهشتناک از آتش سبز در حال منتشر شدن از سمت آنها به دو سوي رودخانه بود

  
  

  

در آنسوي رودخانه ارتش دي
نشيني سريع اسب عقب
گير و ساحره داشتند مردم را به داخل آب هل داده و بر سرشان فرياد  اعتراف
شنيد، چرا که آنچنان مجذوب تحريرهاي موزون  نمي

تصاويري از رقص نورهايي بدل 

براي مدتي کوتاه اَبي مطمئن شد که در حال مردن است
دوباره در ميان رنگ

ند، غوطه ميشد مي
آغوش مادرش 

اَبي متوجه مردمي بود که به سمت سرزمين ميانه از رودخانه مي
ميحرکت 
و ني ها علف
. دويدند مي

دنيا در اطرافش به غرش افتاده بود
مانند آنکه فوالد را تکه 

بخار داغ گويي 
گوشش را اذيت 

باحي سايهاش
چيز با عقل جور در

اَبي دردي را حس کرد، گويي که چيزي درونش به دو تکه قسمت شده باشد
ديواري دهشتناک از آتش سبز در حال منتشر شدن از سمت آنها به دو سوي رودخانه بود. گشود
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باالي سطح آب، صاعقه . آمد ميجستند، مانند طوفاني سهمگين که به جاي آسمان از زمين 

هايي از نور  ستون. داشت رسيد، زمينِ زير آن از هم شکاف برمي
  .خاستند، مانند خون سرزميني ديگر

رسيد  به نظر مي. ودنديي که اَبي مطمئن بود متعلق به مردگان ب
از ميان ديوار سبز . کرد ميند، ناله کرد ميکه روح خودش نيز در همدردي با رنج و عذاب فريادهايي که هوا را پر 

، اشباح چرخيده و پيچيده و فرياد زده و التماس کرده و سعي 

  .که ديوار سبز رنگ اين بود، مرگي که به ميان زندگي آمده

رسيد  دار نور عجيبي که در آن شناور بود، به نظر مي
ي آنجا آشنا نبودند تا ها هيچ يک از حس. ديگر وجود نداشته باشد

سمت ديگر رودخانه متوقف کرده است اش را در ميان درختان .
سوسوزننده قرار ي  هتوانست ببيند در آغوش پرد

هايي که وجود شوم از رويشان  حتي علف. گرفته اند، بخاطر تماس عميق خود مرگ، خشک و سياه شده بودند
  .رسيدند که در آفتاب داغ تابستاني سوخته و سياه شده باشند

رسيد  همانطور که به آن خيره مانده بود، به نظر مي
ي  هگشت، گاهي به شکل درخششي لرزان و سبز، مانند شيش

  .اکنون از ميان هوا محو شده باشد

    

www.Good-life.ir 

جستند، مانند طوفاني سهمگين که به جاي آسمان از زمين  ميچون شالق به هوا 
  .خورد منشعب شده و در هم گره مي

رسيد، زمينِ زير آن از هم شکاف برمي تش مهيب به دو سمت رودخانه ميهمانگونه که آ
خاستند، مانند خون سرزميني ديگر هاي زمين به هوا برمي ارغواني رنگ از ميان جراحت

يي که اَبي مطمئن بود متعلق به مردگان بها زوزه. بود ها اينها، صداي زوزهي  هاگرچه بدتر از هم
که روح خودش نيز در همدردي با رنج و عذاب فريادهايي که هوا را پر 

، اشباح چرخيده و پيچيده و فرياد زده و التماس کرده و سعي شد مي تر ضخيم رنگ آتشين و درخشان، که دائماً
  .بگريزندند تا از دنياي مردگان 

که ديوار سبز رنگ اين بود، مرگي که به ميان زندگي آمده کرد مياَبي اکنون درک 

  .جادوگر مرز ميان دو دنيا را رخنه کرده بود

دار نور عجيبي که در آن شناور بود، به نظر مي و دانست که چه مقدار زمان گذشته است؛ در گير اَبي اصال نمي
ديگر وجود نداشته باشد چيزهاي محکم و جامدکه زمان نيز مانند تمام 

  .بتوان بر طبق آنها ادراک و فهمي را پايه گذاشت

اش را در ميان درختان ه ديوار سبز رنگ پيشرويرسيد ک به نظر اَبي مي
توانست ببيند در آغوش پرد کرده بود، و آنهايي که آبي مي درختاني که ديوار از رويشان عبور

گرفته اند، بخاطر تماس عميق خود مرگ، خشک و سياه شده بودند
رسيدند که در آفتاب داغ تابستاني سوخته و سياه شده باشند عبور کرده بود، به نظر مي

همانطور که به آن خيره مانده بود، به نظر مي. شد مي ، از نور آن کاستهکرد ميوار را تماشا يکه اَبي د
گشت، گاهي به شکل درخششي لرزان و سبز، مانند شيش که با حالتي موج مانند محو شده و دوباره پديدار مي

اکنون از ميان هوا محو شده باشدمحو، مانند مهي که همين  اي  مذاب، و گاهي فقط در حد سايه

  
  

  

چون شالق به هوا 
منشعب شده و در هم گره مي

همانگونه که آ
ارغواني رنگ از ميان جراحت

اگرچه بدتر از هم
که روح خودش نيز در همدردي با رنج و عذاب فريادهايي که هوا را پر 

رنگ آتشين و درخشان، که دائماً
ند تا از دنياي مردگان کرد مي

اَبي اکنون درک 

جادوگر مرز ميان دو دنيا را رخنه کرده بود

اَبي اصال نمي
که زمان نيز مانند تمام 

بتوان بر طبق آنها ادراک و فهمي را پايه گذاشت

به نظر اَبي مي
درختاني که ديوار از رويشان عبور

گرفته اند، بخاطر تماس عميق خود مرگ، خشک و سياه شده بودند
عبور کرده بود، به نظر مي

که اَبي دهمانطور 
که با حالتي موج مانند محو شده و دوباره پديدار مي

مذاب، و گاهي فقط در حد سايه
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  .دويد ميداد؛ ديواري از مرگ که در ميان دنياي زندگي 

بخشي که در  کنان و آشنا و آرامش قل، شلپ صداي شرشر، قل

که  اي  اَبي بخاطر حس سرگيجه. او دست اَبي را گرفته و در پايين آمدن کمکش کرد

اَبي از ترس نفسش را  که تا همين اکنون روي آن ايستاده بودند، به هوا پريد و باعث شد
صخره . بسيار کوتاه، به حدي که اَبي شک کرد اين را ديده باشد، زِد صخره را گرفت

گذاشت  که سنگ را داخل جيبش مي يزِد در حال
توانست تصورش را بکند،  ترين چيزي بود که مي

آنها دست اَبي را گرفته و در خارج شدن از آب 

"  

  .در هر حال زِد آن را ناديده گرفت

  ."خيلي متأسفم. موندم بايد مي. ذاشتم نبايد تنهاش مي

. مرگ در سمت ديگر رودخانه بودي  هشنيده بود، مشغول نگاه کردن به ديوار
  .باال آورد و چيزي را از درون خود احضار کرد

را تقديم  اي  دستانش را جلوي خود گرفت، گويي هديه
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داد؛ ديواري از مرگ که در ميان دنياي زندگي  در دو سمتشان، ديوار داشت خود را امتداد مي

صداي شرشر، قل. شنود اَبي متوجه شد که دوباره صداي رودخانه را مي
  .اوقات توجهي به آن نداشتشنيد اما بيشتر  تمام عمرش مي

او دست اَبي را گرفته و در پايين آمدن کمکش کرد. زِد از روي صخره پايين پريد
  .درون سرش در جريان بود، دست او را محکم گرفت

که تا همين اکنون روي آن ايستاده بودند، به هوا پريد و باعث شد اي  زِد بشکني زد و صخره
بسيار کوتاه، به حدي که اَبي شک کرد اين را ديده باشد، زِد صخره را گرفتي  هدر يک لحظ. 

زِد در حال. تبديل به سنگي کوچک شده بود، کوچکتر از يک تخم مرغ
ترين چيزي بود که مي ک عجيببا خود فکر کرد که اين چشماَبي . چشمکي به او زد

  .که اکنون در جيب زِد بود اي  تر از صخره حتي عجيب

آنها دست اَبي را گرفته و در خارج شدن از آب . گير و ساحره منتظر ايستاده بودند رودخانه، مادر اعتراف
  .کمکش کردند

"خوره؟ چي اين تکون نمي زِد، براي. "جدي گرفته بود اي  ساحره چهره

در هر حال زِد آن را ناديده گرفت. خورد تا يک سؤال ميبه نظر اَبي لحن ساحره بيشتر به يک اتهام 

نبايد تنهاش مي. تقصير منه. زِد، خيلي متأسفم: "اَبي با صداي پايين گفت

شنيده بود، مشغول نگاه کردن به ديوارهاي او را  جادوگر که به سختي حرف
باال آورد و چيزي را از درون خود احضار کرداش  هانگشتانش را به حالت پنجه شده از روي سين

دستانش را جلوي خود گرفت، گويي هديه. ناگهاني در هوا، آتش ميان دستانش مشتعل شد اي 
  .اَبي از شدت گرما يک بازويش را جلوي صورتش گرفت

  
  

  

در دو سمتشان، ديوار داشت خود را امتداد مي

اَبي متوجه شد که دوباره صداي رودخانه را مي
تمام عمرش مي

زِد از روي صخره پايين پريد
درون سرش در جريان بود، دست او را محکم گرفت

زِد بشکني زد و صخره
. حبس کند

تبديل به سنگي کوچک شده بود، کوچکتر از يک تخم مرغ
چشمکي به او زد

حتي عجيب

رودخانه، مادر اعترافي  هدر لب
کمکش کردند

ساحره چهره

به نظر اَبي لحن ساحره بيشتر به يک اتهام 

اَبي با صداي پايين گفت

جادوگر که به سختي حرف
انگشتانش را به حالت پنجه شده از روي سين

اي  با ضربه
اَبي از شدت گرما يک بازويش را جلوي صورتش گرفت. کند مي
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چرخيد، از خشم غرش و  گلوله در ميان دستانش غلط خورده و مي

ز مادرش شنيده بود که با صدايي آهسته و مخفيانه 
دانست به چه شکل  آن را نديده بود و نمي ياَب

است، آن کلماتي که مادرش براي او نقل کرده بودند، تصويري را در ذهن اَبي شکل داده بود که لرزه بر اندامش 
اين . دتا يک دشمن را شديداً تنبيه کن شد مي

که هرکدوم محبوب و  اي  بخاطر کشتن عشقم، اريلينِ من، مادر دخترم، و تمام بيگناهاي ديگه
  ."کنم براي تو، پنيس رال، هديه مرگ رو ارسال مي

آتش مذابِ زرد و آبي که به فرمان اربابش احضار شده بود، به 
هنگامي که از رودخانه عبور . را رفتها کنان به سمت دي

تر شد و با غضبي برانگيخته زوزه کشيد و انعکاسش 

عبور کرد و فقط با  شد مي آتش جادوگري با سرعت از عرض ديوار سبز رنگي که هر لحظه بر ارتفاعش افزوده
ي سبز مشتعل شدند و بعضي از آنها از ديوار جدا شده و 
ترکيب مرگبار غريو کنان به سمت افق حرکت 

  .شد ده نميند تا زمانيکه ديگر هيچ اثري از آن در افق دي

من . زِد، خيلي متأسفم. "هنگامي که زِد، رنگ پريده و خسته، به سمت آنها چرخيد، اَبي به رداي او چنگ انداخت

  ."يه نفر هست که منتظرته
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گلوله در ميان دستانش غلط خورده و مي. آتش مذاب را باالتر آورد سوزاني 
  .شد مي تر و بزرگ کرد مي

ز مادرش شنيده بود که با صدايي آهسته و مخفيانه يکبار ا. چنين آتشي شنيده بودي  هاَبي دربار. تر رفتند سه زن عقب
اَبحتي در آن زمان، با وجود اينکه . آتش جادوگري: برد مي

است، آن کلماتي که مادرش براي او نقل کرده بودند، تصويري را در ذهن اَبي شکل داده بود که لرزه بر اندامش 
مي آتش جادوگري مخرب هر نوع حيات بود و احضار. انداخته بود

  .توانست چيز ديگري باشد

بخاطر کشتن عشقم، اريلينِ من، مادر دخترم، و تمام بيگناهاي ديگه: "کنان گفت
براي تو، پنيس رال، هديه مرگ رو ارسال ميمعشوق افرادي بيگناه بودن، من 

آتش مذابِ زرد و آبي که به فرمان اربابش احضار شده بود، به . جادوگر دستانش را به سمت روبرو از هم باز کرد
کنان به سمت دي کرده و هر لحظه سرعت گرفت و غرش جلو حرکت

تر شد و با غضبي برانگيخته زوزه کشيد و انعکاسش  خشمگين با هر لحظه حرکتش درشت اي  قه، مانند صاع
  .وار سوسو زد روشن و جرقهي  هدر آب مانند هزاران نقط

آتش جادوگري با سرعت از عرض ديوار سبز رنگي که هر لحظه بر ارتفاعش افزوده
ي سبز مشتعل شدند و بعضي از آنها از ديوار جدا شده و ها با تماس اين دو، شعله. کرد بااليي ديوار تماس پيدا

ترکيب مرگبار غريو کنان به سمت افق حرکت . به دنبال آتش جادوگري مانند دودي به دنبال آتش حرکت کردند
ند تا زمانيکه ديگر هيچ اثري از آن در افق ديکرد ميهمه مبهوت ايستاده و تماشا 

هنگامي که زِد، رنگ پريده و خسته، به سمت آنها چرخيد، اَبي به رداي او چنگ انداخت

يه نفر هست که منتظرته. "زِد انگشتانش را روي لبان او گذاشت تا ساکتش کند

  
  

  

ي  هزِد گلول
ميفش  فش

سه زن عقب
مينام اين را 

است، آن کلماتي که مادرش براي او نقل کرده بودند، تصويري را در ذهن اَبي شکل داده بود که لرزه بر اندامش 
انداخته بود

توانست چيز ديگري باشد نمي

کنان گفتزِد زمزمه
معشوق افرادي بيگناه بودن، من 

جادوگر دستانش را به سمت روبرو از هم باز کرد
جلو حرکت

، مانند صاعکرد مي
در آب مانند هزاران نقط

آتش جادوگري با سرعت از عرض ديوار سبز رنگي که هر لحظه بر ارتفاعش افزوده
بااليي ديوار تماس پيداي  هلب

به دنبال آتش جادوگري مانند دودي به دنبال آتش حرکت کردند
همه مبهوت ايستاده و تماشا . کرد

هنگامي که زِد، رنگ پريده و خسته، به سمت آنها چرخيد، اَبي به رداي او چنگ انداخت
  ..."نبايد

زِد انگشتانش را روي لبان او گذاشت تا ساکتش کند
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، فيليپ ايستاده بود و دست جانا را نگه ها کنار ني
اش  فيليپ با همان لبخند هميشگي. کردنفسش را در سينه حبس 

  .در سمت ديگر او پدرش لبخند زده و با تکان سرش رضايت خود را از اَبي ابراز کرد

. صورت جانا در هم رفته و خودش را عقب کشيد و به فيليپ نزديک شد

  ."فقط براي خودش يه دست لباس جديد جور کرده

هايش  اَبي از ميان اشک. زده شده استود وحشت

خنديد و دخترش را آنقدر محکم در آغوش کشيد که جانا در اعتراض 
ايستاد و يک دستش را . يش حس کرداه اَبي دستان فيليپ را به حالت سالمي محبت آميز بر روي شانه

فشرد، پدر اَبي نيز يک  همانطور که دستان جانا را مي

که مردم منتظر ايستاده گير آنها را جمع کرده و به سمت باالي تپه هدايت کردند، جايي 
شناخت، تعدادي افراد ديگر از  سربازها که بيشترشان افسر و فرمانده بودند و تعدادي از آنها را اَبي مي

در ميان افراد آزاد شده مردم کاني . آزاد شده منتظر ايستاده بودند
 اما آنها مردم او بودند، مردم. دبه اَبي به عنوان دختر يک ساحره نداشتن
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کنار نيپشت سرشان در . اَبي رويش را برگرداند. زِد با سرش اشاره کرد
نفسش را در سينه حبس  اي  اَبي با تکاني از خوشي سرمست کننده. 

در سمت ديگر او پدرش لبخند زده و با تکان سرش رضايت خود را از اَبي ابراز کرد

صورت جانا در هم رفته و خودش را عقب کشيد و به فيليپ نزديک شد. شده به سمت آنها دويد اَبي با دستان دراز
  .اَبي جلوي جانا روي زانوانش افتاد

فقط براي خودش يه دست لباس جديد جور کرده. "فيليپ اين را به جانا گفت" اين مامانه،

ود وحشترمي سرخ رنگي که پوشيده باَبي متوجه شد که جانا از پوشش چ
  

  !"مامان: "جانا با ديدن لبخند فرياد زد

خنديد و دخترش را آنقدر محکم در آغوش کشيد که جانا در اعتراض  او مي. اَبي دستانش را دور دخترش انداخت
اَبي دستان فيليپ را به حالت سالمي محبت آميز بر روي شانه. جيغي کشيد

همانطور که دستان جانا را مي. دور فيليپ انداخت، در حالي که بغض راه گلويش را بسته بود
  .دست آرامش بخشش را بر پشت او گذاشت

گير آنها را جمع کرده و به سمت باالي تپه هدايت کردند، جايي  زِد، دلورا و مادر اعتراف
سربازها که بيشترشان افسر و فرمانده بودند و تعدادي از آنها را اَبي مي

آزاد شده منتظر ايستاده بودند آيديندريل و جادوگر توماس به همراه مردمِ
به اَبي به عنوان دختر يک ساحره نداشتن اي  عالقه کساني که هيچ. کراسينگ بودند

  .زادگاهش، مردمي که اَبي خواسته بود تا نجات يابند

  
  

  

زِد با سرش اشاره کرد
اَبي با تکاني از خوشي سرمست کننده. داشته بود
در سمت ديگر او پدرش لبخند زده و با تکان سرش رضايت خود را از اَبي ابراز کرد. لبخند زد

اَبي با دستان دراز
اَبي جلوي جانا روي زانوانش افتاد

اين مامانه،"

اَبي متوجه شد که جانا از پوشش چ
  .لبخند زد

جانا با ديدن لبخند فرياد زد

اَبي دستانش را دور دخترش انداخت
جيغي کشيد

دور فيليپ انداخت، در حالي که بغض راه گلويش را بسته بود
دست آرامش بخشش را بر پشت او گذاشت

زِد، دلورا و مادر اعتراف
سربازها که بيشترشان افسر و فرمانده بودند و تعدادي از آنها را اَبي مي. بودند

آيديندريل و جادوگر توماس به همراه مردمِ
کراسينگ بودند

زادگاهش، مردمي که اَبي خواسته بود تا نجات يابند
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زِد اکنون بعضاً سفيد شده  اي  اَبي از ديدن اينکه موهاي موجدارِ قهوه
دانست که موهاي خودش نيز در آن مکان فراتر از 

  . اند، همين تغييرات را پذيرفته است

اون کسي هست که به . اين اَبيگيل، دختر هلسا هست
. شما آزاد هستيدي  هاگرچه اون جادويي نداره ولي بخاطر اون هست که هم

  ."داد که براي نجات زندگي شما التماس کرد

اَبي درحالي که دست فيليپ دور کمرش بود و دست جانا در دستش، از جادوگر به ساحره و سپس به مادر 
اَبي با خود انديشيد با توجه به اينکه نه چندان قبل در مقابل 

با صدايي آهسته همين را به مادر . آمد ميساب 

يادت نمياد؟ يادت نمياد که گفتم : "آهسته پرسيد

گير از چه حرف  تصور کند که مادر اعترافتوانست 
گير و ساحره او را از جمع جدا کرده و با عبور 

  .او را پس از بازگشت دوباره دفن کرده بود، به داخل خانه بردند

آنجا بر روي تخت، همان جايي که اَبي او . با يک دست به آرامي درب اتاق خواب اَبي را باز کرد
.  

  ."بهت گفته بودم که ما بهش اين لقبو داديم

کنان اين را غرولند شد مي زِد هنگامي که از پشت سرشان وارد
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اَبي از ديدن اينکه موهاي موجدارِ قهوه. اَبي گذاشتي  هزِد يک دستش را روي شان
دانست که موهاي خودش نيز در آن مکان فراتر از  ون اينکه نياز به آينه داشته باشد، ميبد. بودند، شگفت زده شد

اند، همين تغييرات را پذيرفته است اي زندگي، که مدتي را در آن بوده

اين اَبيگيل، دختر هلسا هست: "جادوگر با صداي بلند به مردمي که جمع شده بودند گفت
اگرچه اون جادويي نداره ولي بخاطر اون هست که هم. ريل رفت تا از من کمک بگيره

داد که براي نجات زندگي شما التماس کرد مياون اينقدر بهتون اهميت 

اَبي درحالي که دست فيليپ دور کمرش بود و دست جانا در دستش، از جادوگر به ساحره و سپس به مادر 
اَبي با خود انديشيد با توجه به اينکه نه چندان قبل در مقابل . گير لبخند زد مادر اعتراف. گير نگاه کرد

ساب چشمانشان دختر زِد به قتل رسيده بود، اين لبخند سنگدالنه به ح
  .گير گفت

آهسته پرسيد شد مي همانطور که به جلو خم. تر شد گير وسيع لبخند مادر اعتراف
  "ما چه لقبي به زِد داديم؟

توانست  اَبي که از تمام وقايعي که پيش آمده بودند گيج شده بود، نمي
گير و ساحره او را از جمع جدا کرده و با عبور  آورد، مادر اعتراف ميهنگامي که اعتراف کرد چيزي به ياد ن

او را پس از بازگشت دوباره دفن کرده بود، به داخل خانه بردندي  هاز کنار قبر مادرش، جايي که جمجم

با يک دست به آرامي درب اتاق خواب اَبي را باز کردگير  مادر اعتراف
.اَبي با ناباوري خيره شد. را خوابانيده بود، دختر زِد هنوز در خواب بود

بهت گفته بودم که ما بهش اين لقبو داديم. باز حقه: "گير گفت مادر اعتراف

زِد هنگامي که از پشت سرشان وارد." آميزي نيست تملق آيند و و اصالً هم لقب خوش

  
  

  

زِد يک دستش را روي شان
بودند، شگفت زده شد

اي زندگي، که مدتي را در آن بودهدني

جادوگر با صداي بلند به مردمي که جمع شده بودند گفت
ريل رفت تا از من کمک بگيرهآيديند

اون اينقدر بهتون اهميت 

اَبي درحالي که دست فيليپ دور کمرش بود و دست جانا در دستش، از جادوگر به ساحره و سپس به مادر 
گير نگاه کرد اعتراف

چشمانشان دختر زِد به قتل رسيده بود، اين لبخند سنگدالنه به ح
گير گفت اعتراف

لبخند مادر اعتراف
ما چه لقبي به زِد داديم؟

اَبي که از تمام وقايعي که پيش آمده بودند گيج شده بود، نمي
هنگامي که اعتراف کرد چيزي به ياد ن. زند مي

از کنار قبر مادرش، جايي که جمجم

مادر اعتراف
را خوابانيده بود، دختر زِد هنوز در خواب بود

مادر اعتراف

و اصالً هم لقب خوش"
  .گفت
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".  

  .او ميراسکا بود. را که کنار درب عقبي بسته شده بود ديد

وقتي که اولين بار اومديم اينجا و اتاق رو بهم نشون دادي، من يه چندتا تله براي کسايي که با قصد 
کشته شد چون با اين قصد اومده بود که  ها همين تله

اي  براي چي بايد تو همچين کار سنگدالنه. "

ستم دخترم بهايي رو بپردازه که مادرش قبالً پرداخت 
حالي که سعي داشت به دخترم آسيب برسونه کشت، من قادر بودم تا 

دونست که اون براي  شناخت و مي دشمن اين زن رو مي
اينکه  تامن از چيزي که اونا انتظار ديدنش رو داشتن استفاده کردم تا متقاعدشون کنم و 

کنه که  اينطوري دشمن فکر مي. من طلسم مرگ رو اجرا کردم تا همه خيال کنن که کشته شدن دخترم رو ديدن
من اينکارو . دختر من مرده و ديگه دليلي نداره تا اونو تعقيب کنه يا هرگز سعي کنه که دوباره به اون آسيبي بزنه

اگه هر کسي غير از تو بود، زديکوس، و اگه بخاطر هر دليلي غير از دليلي که تو داشتي 
لبخندي روي صورت ساحره ." ت کنن اجراي طلسمي مثل طلسم مرگ محاکمه

  .ستند بدانند که چه خبر شده و اوضاع چگونه است

  ."من همين االن به جنگ خاتمه دادم
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."فهمم من نمي. "فشرداش  هاَبي انگشتانش را به شقيق" چطوري؟

را که کنار درب عقبي بسته شده بود ديد اي  اَبي براي اولين بار جنازه. زِد با دستش اشاره کرد

وقتي که اولين بار اومديم اينجا و اتاق رو بهم نشون دادي، من يه چندتا تله براي کسايي که با قصد : "د به او گفت
همين تلهي  هاون زن بوسيل. آسيب رسوندن وارد اينجا بشن گذاشتم

  ."دخترم رو از جايي که خوابيده ببره

. "اَبي مبهوت مانده بود" اينا يه توهم بودن؟ي  ههم منظورت اينه که
  "بکني؟ چطور تونستي؟

ستم دخترم بهايي رو بپردازه که مادرش قبالً پرداخت خوا مين. ها هستم گيري من موضوع انتقام: "جادوگر توضيح داد
حالي که سعي داشت به دخترم آسيب برسونه کشت، من قادر بودم تا از اونجايي که طلسم من اون زن رو در 

دشمن اين زن رو مي. تصويري از اون رو استفاده کنم تا اين فريب رو انجام بدم
من از چيزي که اونا انتظار ديدنش رو داشتن استفاده کردم تا متقاعدشون کنم و . کنه آنارگو کار مي

  .ها رو رها کنن بترسونمشون که فرار کنن و زنداني

من طلسم مرگ رو اجرا کردم تا همه خيال کنن که کشته شدن دخترم رو ديدن
دختر من مرده و ديگه دليلي نداره تا اونو تعقيب کنه يا هرگز سعي کنه که دوباره به اون آسيبي بزنه

  ."ردم تا اون رو از پيامدهاي غيرقابل پيش بيني حفظ کرده باشم

اگه هر کسي غير از تو بود، زديکوس، و اگه بخاطر هر دليلي غير از دليلي که تو داشتي . "ساحره به زِد اخمي کرد
اجراي طلسمي مثل طلسم مرگ محاکمهم که بخاطر کرد ميبود، کاري 

  ."کارت عالي بود، جادوگر اول

ستند بدانند که چه خبر شده و اوضاع چگونه استخوا ميخارج از خانه تمام افسران 

من همين االن به جنگ خاتمه دادم. امروز از نبرد خبري نيست: "زِد به آنها گفت

  
  

  

چطوري؟... ولي "

زِد با دستش اشاره کرد

د به او گفتزِ
آسيب رسوندن وارد اينجا بشن گذاشتم

دخترم رو از جايي که خوابيده ببره

منظورت اينه که"
بکني؟ چطور تونستي؟ 

جادوگر توضيح داد
از اونجايي که طلسم من اون زن رو در . کرد

تصويري از اون رو استفاده کنم تا اين فريب رو انجام بدم
آنارگو کار مي

بترسونمشون که فرار کنن و زنداني

من طلسم مرگ رو اجرا کردم تا همه خيال کنن که کشته شدن دخترم رو ديدن"
دختر من مرده و ديگه دليلي نداره تا اونو تعقيب کنه يا هرگز سعي کنه که دوباره به اون آسيبي بزنه

ردم تا اون رو از پيامدهاي غيرقابل پيش بيني حفظ کرده باشمک

ساحره به زِد اخمي کرد
بود، کاري 

کارت عالي بود، جادوگر اول. "نشست

خارج از خانه تمام افسران 

زِد به آنها گفت
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يشان ها زد که او را روي شانه حدس مياگر زِد جادوگر اول نبود، اَبي 
کساني که شغلشان جنگيدن بود، براي صلح خوشحال 

رسيد، گلوي خود را صاف  جادوگر توماس در حالي که بيش از هر زماني که اَبي او را ديده بود متواضع به نظر مي
باالخره اخم اش  هچهر." تونم چيزي که چشماي خودم ديدن رو باور کنم
وقتي خبر اين پخش . ولي مردم همين االن هم تقريباً نزديکه بخاطر جادو شورش کنن

بيشتر ميشه و تو با اين کار به اين  تقاضاي خالص شدن از شر جادو هر روز داره
  ."با وجود اين طلسم، احتمال داره که با شورش طرف بشيم

م بدونم خوا مي. خوره م بدونم که براي چي اين تکون نمي

  ."توماس، برات يه کاري دارم

خودش جدي ي  هاو به چند تن از افسران و مقامات رسمي آيديندريل اشاره کرد تا جلو بيايند و در حالي که چهر
مردم براي ترسيدن از . شما دارم ي همن يه کار براي هم
در پاسخ به اين . کنم ها رو درک مي من اين ترس

وني چنين پارادوکسي رو ت حتي تو هم نمي! توني به جادو پايان بدي زوراندر

بزرگ رو  م تا يه هيئت رسميِخوا ميازت . نه اينکه بهش پايان بدم، بلکه بهشون يه محل بدون جادو بدم
تمام . کافي بزرگ باشه تا بتونه توي تمام سرزمين ميانه براي ابالغ اين پيشنهاد سفر کنه

اونجا زندگي . ن دنياي با جادو رو ترک کنن، بايد به سمت سرزميناي غربي حرکت کنن
  ."کنم که جادو نتونه آرامششون رو بهم بزنه
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اگر زِد جادوگر اول نبود، اَبي . آنها با شور و شعفي واقعي به شادي پرداختند
کساني که شغلشان جنگيدن بود، براي صلح خوشحال ي  هرسيد که هيچ کس به انداز به نظر مي. ندکرد

جادوگر توماس در حالي که بيش از هر زماني که اَبي او را ديده بود متواضع به نظر مي
تونم چيزي که چشماي خودم ديدن رو باور کنم نمي من واقعاً... من... منزوراندر، 

ولي مردم همين االن هم تقريباً نزديکه بخاطر جادو شورش کنن. "معمول را به خود گرفت
تقاضاي خالص شدن از شر جادو هر روز داره. کنه بشه، فقط اوضاع رو بدتر مي

با وجود اين طلسم، احتمال داره که با شورش طرف بشيم. شور اونا دامن زدي

م بدونم که براي چي اين تکون نميخوا ميمن هنوزم : "دلورا از پشت سر غرغرکنان پرسيد
  ."چرا همينطوري سبز و ساکن، فقط همونجا وايستاده

توماس، برات يه کاري دارم. "او را ناديده گرفته و توجهش را معطوف به جادوگر پير کرد

او به چند تن از افسران و مقامات رسمي آيديندريل اشاره کرد تا جلو بيايند و در حالي که چهر
من يه کار براي هم. "آنها گذراندي  هشده بود، انگشتش را از جلوي صورت هم

من اين ترس. امروز ما جادوي مرگبار و خطرناکي رو ديديم. جادو دليل دارن
  ."کنم اونا رو اجابت مي ي ، من خواسته

توني به جادو پايان بدي زوراندر تو نمي! چي؟: "توماس با تمسخر گفت
"!  

نه اينکه بهش پايان بدم، بلکه بهشون يه محل بدون جادو بدم: "
کافي بزرگ باشه تا بتونه توي تمام سرزمين ميانه براي ابالغ اين پيشنهاد سفر کنهي  هتشکيل بدي که به انداز

ن دنياي با جادو رو ترک کنن، بايد به سمت سرزميناي غربي حرکت کننخوا ميکه اون کسايي 
کنم که جادو نتونه آرامششون رو بهم بزنه من تضمين مي. کنن ميعاري از هر جادويي رو برپا 

  
  

  

آنها با شور و شعفي واقعي به شادي پرداختند
کرد ميبلند 
  .نبودند

جادوگر توماس در حالي که بيش از هر زماني که اَبي او را ديده بود متواضع به نظر مي
زوراندر، . "کرد

معمول را به خود گرفت
بشه، فقط اوضاع رو بدتر مي

شور اونا دامن زدي

دلورا از پشت سر غرغرکنان پرسيد
چرا همينطوري سبز و ساکن، فقط همونجا وايستاده

او را ناديده گرفته و توجهش را معطوف به جادوگر پير کرد زِد

او به چند تن از افسران و مقامات رسمي آيديندريل اشاره کرد تا جلو بيايند و در حالي که چهر
شده بود، انگشتش را از جلوي صورت هم

جادو دليل دارن
، من خواستهها ترس

توماس با تمسخر گفت
!"انجام بدي

: "زِد گفت
تشکيل بدي که به انداز

اون کسايي 
عاري از هر جادويي رو برپا 
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  !"توني همچين قولي رو بدي؟

کرده تا به پشت سرش، به ديوار آتش سبزي که به سمت آسمان در حال رشد کردن بود اشاره 
در اون سمتش مکاني عاري . کنم، که هيچ کس نتونه ازش عبور کنه

  .اونجا مردم آزادن که زندگيشون رو بدون جادو انجام بدن

مردم تا بهار فرصت دارن که به . م تا اطمينان حاصل کنيد که اين خبر همه جا پخش بشه
. کني که هيچ کسي که جادو داره اين سفر رو انجام نده

جادو داره  اي  ه يه مکاني از هر کسي که ذره
  .تونيم اطمينان حاصل کنيم که هيچ جادويي اونجا نباشه

با يه . کنم ن، به سرزمين جديدشون رفتن، من اونا رو از جادو جدا مي
تونن زندگي بدون جادو داشته  کنم؛ اونا مي رو راضي مي

  ."اميدوارم که ارواح خوب محافظشون باشه و اميدوارم که بعداً از پذيرفته شدن خواسته شون پيشمون نشن

يکي ولي اون چي؟ اگه مردم اشتباهاً توي تار. "

مجبوريم نگهبانايي . وقتي که اين استوار و پابرجا بشه، اصالً به سختي ميشه اونو ديد
م و مرداني هايي که نزديک مرز هست رو کنار بگذاري

  "رو تشکيل بدي؟ ها مأمور؟ منظورت اينه که مجبوري يه هنگ جديد از مرزبان

  ."مرزبان. اين اسم خوبي براشون هست
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توني همچين قولي رو بدي؟ چطور مي. "توماس دستانش را باال انداخت

کرده تا به پشت سرش، به ديوار آتش سبزي که به سمت آسمان در حال رشد کردن بود اشاره زِد دستش را بلند 
کنم، که هيچ کس نتونه ازش عبور کنه من يه ديوار دوم از مرگ رو احضار مي

اونجا مردم آزادن که زندگيشون رو بدون جادو انجام بدن. از هر جادو خواهد بود

م تا اطمينان حاصل کنيد که اين خبر همه جا پخش بشهخوا ميهمتون 
کني که هيچ کسي که جادو داره اين سفر رو انجام نده توماس، تو اين رو تضمين مي. ي غربي سفر کنن
ه يه مکاني از هر کسي که ذرهتونيم ازشون استفاده کنيم تا تضمين کنيم ک ما کتابايي داريم که مي

تونيم اطمينان حاصل کنيم که هيچ جادويي اونجا نباشه مي. تصفيه شده

ن، به سرزمين جديدشون رفتن، من اونا رو از جادو جدا ميخوا مياونايي که ي  هتوي بهار، وقتي هم
رو راضي ميحرکت، اکثريت کسايي که براي درخواستي پيش ما ميان 

اميدوارم که ارواح خوب محافظشون باشه و اميدوارم که بعداً از پذيرفته شدن خواسته شون پيشمون نشن

. "توماس با عصبانيت به چيزي که زِد به ميان دنيا آورده بود اشاره کرد
  ."برن توي اون چي؟ اونا با پاي خودشون ميرن توي مرگ

وقتي که اين استوار و پابرجا بشه، اصالً به سختي ميشه اونو ديد. نه فقط توي تاريکي: "
هايي که نزديک مرز هست رو کنار بگذاري مجبوريم قسمتي از زمين. رو بذاريم تا مردم رو دور نگه دارن

  ."رو مأمور کنيم تا مردم رو خارج از اون منطقه نگه دارن

مأمور؟ منظورت اينه که مجبوري يه هنگ جديد از مرزبان: "

اين اسم خوبي براشون هست. آره: "رفتند گفت يزِد در حالي که ابروهايش باال م

  
  

  

توماس دستانش را باال انداخت

زِد دستش را بلند 
من يه ديوار دوم از مرگ رو احضار مي. "کند

از هر جادو خواهد بود

همتون  از
ي غربي سفر کننها سرزمين

ما کتابايي داريم که مي
تصفيه شده

توي بهار، وقتي هم
حرکت، اکثريت کسايي که براي درخواستي پيش ما ميان 

اميدوارم که ارواح خوب محافظشون باشه و اميدوارم که بعداً از پذيرفته شدن خواسته شون پيشمون نشن. باشن

توماس با عصبانيت به چيزي که زِد به ميان دنيا آورده بود اشاره کرد
برن توي اون چي؟ اونا با پاي خودشون ميرن توي مرگ

: "زِد گفت
رو بذاريم تا مردم رو دور نگه دارن

رو مأمور کنيم تا مردم رو خارج از اون منطقه نگه دارن

: "اَبي پرسيد

زِد در حالي که ابروهايش باال م
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حاکم عوض شده و  جو. هاي جادوگر را بشنوند حکمفرما شد
توانست جايي بدون جادو را تصور کند، اما  اَبي نمي

بعضي وقتا بايد با خدمت . کنم نظرت درسته
ديگران نيز زير لب رضايت خود را اعالم کردند، اگرچه براي آنها نيز مانند 

ها را رسماً اعالم کرد؛ تصميمي که در آن  جمعيت مردم رفته و پايان جنگ و تصميم بر جداسازي سرزمين
براي کساني که اين آرزو را . شد مي آمدند تا اين خواهش را داشته باشند، برآورده

در حالي که همه مشغول گفتگو درباره چيزي مرموز و عجيب مانند سرزميني بدون جادو بودند، يا اينکه بخاطر پايان 
دخترش را بوسيد و . پيش پدرش بماند اي  گرفتند، اَبي در گوش جانا گفت که دقيقه

باهام . م يه سر به دخترم بزنمخوا مي. "کوچکش هدايت کرد

گير را در يک دستش و دست دلورا را در دست ديگرش گرفت 
  .آن دو نيز حق داشتند تا اين را بشنوند

زِد، ميشه لطفاً بدونم پدرت چه ديني به مادر من 
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هاي جادوگر را بشنوند حکمفرما شد ده بودند تا حرفسکوت در ميان کساني که خم ش
اَبي نمي. آن نيز جدي شده بود ،بحث اکنون بخاطر موضوع جدي مورد

  .چقدر به شدت آرزوي آن را داشتند ها دانست که بعضي

کنم نظرت درسته زِد، ايندفعه فکر مي. "دادتوماس باالخره با رضايت سرش را تکان 
ديگران نيز زير لب رضايت خود را اعالم کردند، اگرچه براي آنها نيز مانند ." ن خدمت کنيمونکردن به مردم بهش

  .رسيد اَبي، اين راه حلي غم انگيز به نظر مي

  ."پس تصميم قطعي شد. "تر ايستاد

جمعيت مردم رفته و پايان جنگ و تصميم بر جداسازي سرزمين
آمدند تا اين خواهش را داشته باشند، برآورده ميها  کساني که سال درخواست

  .شد مي خارج از سرزمين ميانه و بدون جادو ساخته يداشتند، سرزمين

در حالي که همه مشغول گفتگو درباره چيزي مرموز و عجيب مانند سرزميني بدون جادو بودند، يا اينکه بخاطر پايان 
گرفتند، اَبي در گوش جانا گفت که دقيقه جنگ شادي کرده و جشن مي

  .سپس از فرصت استفاده کرد تا زِد را به کناري بکشد

  ."زِد، ميشه باهات صحبت کنم؟ يه سؤالي دارم

کوچکش هدايت کردي  هزِد لبخند زده و بازوي او را گرفت و به داخل خان

گير را در يک دستش و دست دلورا را در دست ديگرش گرفت  اَبي نگاهي به اطراف انداخته و دست مادر اعتراف
آن دو نيز حق داشتند تا اين را بشنوند. را همراه خود به داخل خانه برد

زِد، ميشه لطفاً بدونم پدرت چه ديني به مادر من : "دور شدند، پرسيداش  هاَبي هنگامي که از جمعيت داخل حياط خان

  
  

  

سکوت در ميان کساني که خم ش
اکنون بخاطر موضوع جدي مورد

دانست که بعضي مي

توماس باالخره با رضايت سرش را تکان 
نکردن به مردم بهش

اَبي، اين راه حلي غم انگيز به نظر مي

تر ايستاد زِد راست

جمعيت مردم رفته و پايان جنگ و تصميم بر جداسازي سرزمين او پيش
درخواست

داشتند، سرزمين

در حالي که همه مشغول گفتگو درباره چيزي مرموز و عجيب مانند سرزميني بدون جادو بودند، يا اينکه بخاطر پايان 
جنگ شادي کرده و جشن مي

سپس از فرصت استفاده کرد تا زِد را به کناري بکشد

زِد، ميشه باهات صحبت کنم؟ يه سؤالي دارم"

زِد لبخند زده و بازوي او را گرفت و به داخل خان
  ."بيا

اَبي نگاهي به اطراف انداخته و دست مادر اعتراف
را همراه خود به داخل خانه بردو آنها 

اَبي هنگامي که از جمعيت داخل حياط خان
  "داشته؟
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  ."ولي اين يه بدهي استخوان بود که از پدرت به تو و از مادرم به من رسيده بود

  ."ولي مادرت طلبکار نبوده، بلکه مادرت بدهکار بوده

هر دوي شما داشتين توي وضع . ميشه آورده، دچار مشکل
کنه  هلسا به پدرم التماس مي. کنه تا اونو نجات بده

داره،  و به دور از چنگال محافظ مردگان نگه
بدون اينکه توجهي به امنيت و سالمتي خودش بکنه، خيلي فراتر از اون چيزي که حد توان يه جادوگر هست تالش 

براي قدرداني از کاري که پدرم . کنه مادر تو يه ساحره بوده و عمق کاري که براي نجات تو شده بوده رو درک مي
ميره، اين بدهي به تو منتقل  وقتي که مادرت مي

مادرش هرگز ماهيت بدهي را به او نگفته . اَبي با چشمان درشت شده سعي کرد تا همه چيز را در ذهنش تطبيق دهد

  "منه؟ي  هان بر عهدولي منظورت اينه که من کسي هستم که به تو بدهکاره؟ منظورت اينه که بدهي استخو

اتاقي که دخترش در آن خواب بود را باز کرده و هنگامي که داخل را نگاه کرد لبخندي بر لبانش 
دستبندي که مادرت بهت داده بود جادو در خودش داشت و تو رو به ديني که 
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  ."پدرم هيچ چيزي به مادرت بدهکار نبود. "زِد يک ابرويش را باال برد

ولي اين يه بدهي استخوان بود که از پدرت به تو و از مادرم به من رسيده بود. "خم کرد

ولي مادرت طلبکار نبوده، بلکه مادرت بدهکار بوده. خوب، اين يه بدهي بوده، درسته

  "چي؟ منظورت چيه؟: "اَبي با تعجب و حيرت پرسيد

آورده، دچار مشکل ميا وقتي که مادرت داشته تو رو به دني. "زِد لبخندي زد
کنه تا اونو نجات بده پدر من از جادو استفاده مي. داديد حمل جونتون رو از دست مي

و به دور از چنگال محافظ مردگان نگه ها پدرم براي اينکه تو رو توي دنياي زنده. که تو رو هم نجات بده
بدون اينکه توجهي به امنيت و سالمتي خودش بکنه، خيلي فراتر از اون چيزي که حد توان يه جادوگر هست تالش 

مادر تو يه ساحره بوده و عمق کاري که براي نجات تو شده بوده رو درک مي
وقتي که مادرت مي. بهش بدهکار باشهخوره که  انجام داده بود، مادرت سوگند مي

اَبي با چشمان درشت شده سعي کرد تا همه چيز را در ذهنش تطبيق دهد

ولي منظورت اينه که من کسي هستم که به تو بدهکاره؟ منظورت اينه که بدهي استخو

اتاقي که دخترش در آن خواب بود را باز کرده و هنگامي که داخل را نگاه کرد لبخندي بر لبانش  زِد با دستش درِ
دستبندي که مادرت بهت داده بود جادو در خودش داشت و تو رو به ديني که . بدهي پرداخت شده اَبي

  ."زت متشکرمبابت زندگي دخترم ا. کرد ميداشتي متصل 

  
  

  

زِد يک ابرويش را باال برد

خم کرداَبي ا

خوب، اين يه بدهي بوده، درسته"

اَبي با تعجب و حيرت پرسيد

زِد لبخندي زد
حمل جونتون رو از دست مي

که تو رو هم نجات بده
بدون اينکه توجهي به امنيت و سالمتي خودش بکنه، خيلي فراتر از اون چيزي که حد توان يه جادوگر هست تالش 

  .کنه مي

مادر تو يه ساحره بوده و عمق کاري که براي نجات تو شده بوده رو درک مي
انجام داده بود، مادرت سوگند مي

  ."ميشه

اَبي با چشمان درشت شده سعي کرد تا همه چيز را در ذهنش تطبيق دهد
  .بود

ولي منظورت اينه که من کسي هستم که به تو بدهکاره؟ منظورت اينه که بدهي استخو... ولي"

زِد با دستش درِ
بدهي پرداخت شده اَبي. "نشست

داشتي متصل 
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ولي براي چي تو بايد کمکم . "باز لقب مناسبي بود
  "کني اگه واقعاً بدهي و ديني به من نبود؟ اگه که در حقيقت من مديون تو بودم؟

دونيم  هيچوقت نمي. کنيم خودمونو دريافت مي
کمک کردن خودش پاداش خودشه؛ هيچ . گرده يا نه

از ارواح خوب متشکرم که تونستم به همچين 
تونم پيش بيني کنم که  ممکنه که من موهبت رو نداشته باشم، ولي مي

  ."نه تنها براي تو، بلکه براي ديگران هم

ت پيشگويي رو کنم که تو ممکنه موهب فکر مي
، چون اين دختر تا همين االن نقش مهمي توي پايان دادن به يه جنگ داشته و به اين وسيله 

اين قرار بود که از روي . کنه نم که چرا اون حرکتي نمي
اخمش ." اونا رو بخاطر کاري که انجام دادن بکشه

اين ديوار جزئي از خود دنياي زيرينه، جزئي از 
  ."تونه ازش عبور کنه و با ما بجنگه را نميها

  ."قتل و غارت تموم شده. صلح برقراره

  !"ما رو بکشني  هولي اونا سعي داشتن که هم

    

www.Good-life.ir 

باز لقب مناسبي بود حقيقتاً که حقه. گير انداخت اَبي نگاهي کوتاه به مادر اعتراف
کني اگه واقعاً بدهي و ديني به من نبود؟ اگه که در حقيقت من مديون تو بودم؟

خودمونو دريافت مي ما صرفاً با کمک کردن به ديگران پاداش" .باال انداخت اي 
گرده يا نه بهمون برمي يکه چطور بهمون برميگرده يا اينکه اصالً پاداش

  ."نياز نيست و هيچ پاداشي بهتر از خودش نيست اي  پاداش ديگه

از ارواح خوب متشکرم که تونستم به همچين . "رداَبي دخترک زيبايي را که در اتاق کناري خوابيده بود تماشا ک
ممکنه که من موهبت رو نداشته باشم، ولي مي. زندگي ارزشمندي توي اين دنيا کمک کنم

نه تنها براي تو، بلکه براي ديگران هم. اين دختر در آينده فرد مهمي ميشه

فکر مي. "بدون توجه لبخند زد ،کرد ميزِد همانطور که دختر خوابش را نگاه 
، چون اين دختر تا همين االن نقش مهمي توي پايان دادن به يه جنگ داشته و به اين وسيله معزيزدختر داشته باشي 

  ."زندگي افراد بيشماري رو نجات داده

نم که چرا اون حرکتي نميم بدوخوا ميمن هنوز . "ساحره از پنجره به بيرون اشاره کرد
اونا رو بخاطر کاري که انجام دادن بکشهي  هرا عبور کنه و تمام اونجا رو از زندگي خالي کنه، تا هم

  "براي چي همينطور يکجا نشسته؟. "تر شد

اين ديوار جزئي از خود دنياي زيرينه، جزئي از . ن بسههمي. ديوار جنگ رو تموم کرد. "زداش  هزِد دستانش را به سين
ها تا زماني که همچين مرزي وجود داشته باشه ارتش دي. دنياي مردگان

  "مونه؟ و تا چه مدت اين ديوار باقي مي

صلح برقرارهفعالً . مونه هيچ چيز تا ابد باقي نمي. "باال انداخت اي 

ولي اونا سعي داشتن که هم. "رسيد که راضي شده باشد ساحره به نظر نمي

  
  

  

اَبي نگاهي کوتاه به مادر اعتراف
کني اگه واقعاً بدهي و ديني به من نبود؟ اگه که در حقيقت من مديون تو بودم؟

اي  زِد شانه
که چطور بهمون برميگرده يا اينکه اصالً پاداش

پاداش ديگه

اَبي دخترک زيبايي را که در اتاق کناري خوابيده بود تماشا ک
زندگي ارزشمندي توي اين دنيا کمک کنم

اين دختر در آينده فرد مهمي ميشه

زِد همانطور که دختر خوابش را نگاه 
داشته باشي 

زندگي افراد بيشماري رو نجات داده

ساحره از پنجره به بيرون اشاره کرد
را عبور کنه و تمام اونجا رو از زندگي خالي کنه، تا همها دي
تر شد عميق

زِد دستانش را به سين
دنياي مردگان

و تا چه مدت اين ديوار باقي مي"

اي  زِد شانه

ساحره به نظر نمي
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فقط بخاطر اينکه پنيس رال خواسته . را هم کسايي هستن که بيگناهن
را ها خيلي از مردم خوب توي دي. را پليد باشن

کسايي که اونجا هستن، از جمله تمام مردمي که هيچ 
  "آسيبي به کسي نرسوندن و تنها آرزوي خودشون هم اينه که آزادانه زندگي کنن رو بکشم؟

بعضي وقتا اصالً باد . شناسمت قتا اصالً درست نمي

چشمان بنفش رنگش به سمت . را خيره شده بود

تو با اين کار دشمناي . را تا آخر عمرشون دشمن تو خواهند بود، زِد
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را هم کسايي هستن که بيگناهنها دلورا، توي دي. تونن خوب، حاال ديگه نمي
را پليد باشنها نميشه که تمام مردم ديتا ما رو شکست بده و مقهور کنه، دليل 

کسايي که اونجا هستن، از جمله تمام مردمي که هيچ ي  هتونم هم چطور من مي. زير يه حکومت ستمگر رنج کشيدن
آسيبي به کسي نرسوندن و تنها آرزوي خودشون هم اينه که آزادانه زندگي کنن رو بکشم؟

قتا اصالً درست نميوزديکوس، بعضي . "تش کشيدستش را روي صوردلورا يک د
  ."مرگ خوبي نيستي

را خيره شده بودها گير همانطور ايستاده و از پنجره به سمت دي مادر اعتراف
  .جادوگر بازگشتند

را تا آخر عمرشون دشمن تو خواهند بود، زِدمونن که بخاطر اين ماج اونجا کسايي باقي مي
  ."تو اونا رو زنده گذاشتي. خيلي بدي براي خودت درست کردي

  ."دشمن داشتن، بهاي شرف و تعهد داشتنه: "جادوگر گفت

  
  

  

خوب، حاال ديگه نمي"
تا ما رو شکست بده و مقهور کنه، دليل 

زير يه حکومت ستمگر رنج کشيدن
آسيبي به کسي نرسوندن و تنها آرزوي خودشون هم اينه که آزادانه زندگي کنن رو بکشم؟

دلورا يک د
مرگ خوبي نيستي

مادر اعتراف
جادوگر بازگشتند

اونجا کسايي باقي مي"
خيلي بدي براي خودت درست کردي

جادوگر گفت
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