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 گارث نیکسنویسنده:                                 سابریلنام کتاب: 
 پریا جتلی پورمرتجم: 

 «کاری از تیم تایپ دوران اژدها» 

 noora1363: نورا پیراینده و صفحه آرا سرپرست تیم تایپ

 >~ M@n~< ! مانی اخرت کاور: 

 تایپیست ها:

 elham_skاهلام  – risa شادی

  !!!!badgirl ساغر  – joanpotter وشاتپر
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 درباره نویسنده

 

, در ملبورن استرالیا چشم به جهان گشود. او در نوجوانی ملبورن را به مقصد 3691گارت نیکس, متولد سال 

کانبرا ترک کرد و پس از گرفتن مدرکش از دانشگاه کانبرا به کار در یک کتابفروشی پرداخت. او بعد از مدتی 

سربازی نیمه وقت  "ارتش ذخیره استرالیا  "عنوان ویراستار ادامه داد. در همین هنگام, نیکس در  کارش را به

, تمام وقتش را اختصاص به 3661بود و به مدت چهار سال در ارتش خدمت کرد. او باالخره در سال 

 نویسندگی داد.

حومه شهر سیدنی زندگی می  گارت در حال حاضر با همسرش آنا که یک ناشر است و فرزندشان توماس, در

 کند.

www.garthnix.co.uk 
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 مقدمه

 

مانده بود, ولی همان هم کفایت می کرد. آفتاب نیمه  "  2کشور کهن "تا  "3دیوار "کمی بیش از سه مایل از 

دلگیر  , دیده می شد و حتی لکه ابری در آسمان نبود. در عوض اینجا غروب1روز آن طرف دیوار, در آنسلستیر

بود و بارانی یکنواخت شروع به باریدن کرده بود. تندی باران به حدی بود که وقت برای برپا کردن چادرها 

 باقی نمی گذاشت.

ماما, شنلش را تا کنار گردن باال کشید و دوباره بر روی زن خم شد. قطرات باران از روی بینی اش بر روی 

 ی سفید از دهانش خارج می شد ولی مریضش نفس نمی کشید.صورت زن ریخته می شد. نفس ماما مانند ابر

ماما آه کشید و به آرامی صاف شد. همین حرکت کوچک به تماشاگران آن چیزی را که الزم بود بدانند گفت. 

زنی که تلوتلو خوران وارد کمپ جنگلی آنها شده, مرده بود. فقط همانقدر زنده مانده بود تا فرزندش را به دنیا 

 ولی هنگامی که ماما طفل بیچاره را از کنار زن مرده برداشت, او در قنداقش لرزید و بعد ساکن ماند. بیاورد.

را از خاکستر چوب بر باالی  "4کارتر "او مردی بود که به تازگی نشان  "بچه هم؟  "یکی از تماشاگران گفت:

 "پس احتیاجی به غسل نخواهد بود. "ابروانش کشیده بود,

پاک کردن نشان کارتر از پیشانی اش, باال رفتند و بعد ناگهان ایستادند, دستی سفید و رنگ  دستان او برای

 پریده دستان او را گرفت و با حرکتی ناگهانی و سریع آن را پایین کشید.

 "صلح! من صدمه ای به شما نمی زنم. "صدایی آرام گفت:

                                            
  The Wall 1   

Old Kingdom 2  
 Ancelstierre 3  

Charter 4  
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حلقه نورآتش گذاشت. دیگران بدون خوش  دست سفید چیزی را که در چنگش بود رها کرد و گوینده پا به

آمد گویی او را نگریستند. دستهایی که عالمت کارتر را می کشیدند یا به طرف تیرکمانها و شمشیرها و 

 شمشیرها رفته بودند, آرام ننشستند.

مرد با گام هایی بلند به طرف اجساد رفت و به آنها نگریست. سپس برگشت تا به تماشاگران نگاه کند و 

شنلش را کنار زد. پوست به رنگ مرگ و سفیدش تنها می توانست متعلق به کسی باشد که در جاده هایی 

 بسیار دور از آفتاب قدم برداشته است.

صدایش موجی از همهمه در افراد مقابلش ایجاد کرد, درست مانند این  "می نامند. 5من را ابهورسن "او گفت:

  "و امشب مراسم غسل خواهیم داشت. "ه باشد. که سنگی بزرگ را در آب راکد انداخت

بچه مرده, ابهورسن. ما مسافر هستیم و تمام  "جادوگرِ کارتر نگاهی به بقچه در دست ماما انداخت و گفت:

زندگی مان را زیر آسمان بسر برده ایم. زندگی به این طریق, اغلب سخت است. ما آدم مرده را تشخیص می 

 "دهیم قربان.

و در همین حال لبخندی زد. گوشه های صورت سفید به رنگ کاغذش,  "نه مثل من. "ب داد:ابهورسن جوا

 "و من می گویم که بچه هنوز نمرده. "چین خوردند و دندانهای مرتب و صافش خودنمایی کردند.

مرد سعی کرد به چشمان خیره ابهورسن نگاه کند ولی نتوانست. او برگشت و به افرادش نگریست, هیچ کدام 

, بچه را نشان بگذار. ما کمپ 9خب, ترتیب این کار هم معلومه. آرِنیل "حرکتی نکردند تا این که زنی گفت:

 "برپا می کنیم. وقتی که کارتان تمام شد به ما ملحق شوید. 7جدیدی در لئووی فورد

                                            
Abhorsen 5  

Arrenil 6  
Leovi’s Ford 7  
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کمپ نیمه  جادوگر کارتر سرش را به عنوان موافقت تکان داد. بقیه هم به آرامی مشغول جمع کردن وسایل

رهایشان شدند. آنها با اکراه کار می کردند ولی هیچ میلی هم به باقی ماندن در کنار ابهورسن نداشتند زیرا 

 اسم او مانند راز و ترسی غیرقابل بیان بود.

 

 هنگامی که ماما بچه را کنار ابهورسن گذاشت و خواست آنها را ترک کند, ابهورسن گفت:

 "هم داشت.بمان, به تو احتیاج خوا "

ماما به بچه نگاه کرد و متوجه شد او یک دختر است. اگر به سکوت غیرطبیعی اش توجه نمی کردی, می 

توانستی فکر کنی که خوابیده است. او ابهورسن را می شناخت و اگر دختر می توانست زنده بماند...ماما با 

 احتیاط بچه را در آغوش گرفت و به سمت جادوگر کارتر رفت.

 ولی ابهورسن دست رنگ پریده اش را باال گرفت و حرف او ر اقطع کرد. "اگر کارتر نخواست... "فت:مرد گ

 "بگذار کارتر تصمیم بگیرد. "

مرد دوباره نگاهی به بچه انداخت و آهی کشید, سپس بطری کوچکی را از جیبش درآورد و آن را باال گرفت. او 

تمام زندگان, رویندگان یا چیزهایی را که قبال زنده بودند و  سرودی را که سرآغاز کارتر بود, آهنگی را که

دوباره زندگی خواهند کرد را شامل می شد. در آخر هم رابط هایی را که آنها را به هم متصل می کرد خواند. 

همانطور که آوازش را می خواند, نوری به داخل بطری آمد و با خوانده شدن هر لغت, تپیدن گرفت. بعد 

ساکت ماند. او بطری را به زمین چسباند, بعد آن را به نشانی که روی پیشانی اش بود زد و بعد هم خواننده 

 محتویاتش را روی بچه ریخت.

هنگامی که مایع درخشان برروی سر بچه ریخت, برقی شدید تمام جنگل های اطراف را روشن کرد. کشیش 

 "ما نام...به نام کارتر که همه چیز را به هم متصل می کند  "گفت:
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  "1سابریل "معموال والدین بچه این موقع او را نام گذاری می کردند. اینجا, تنها ابهورسن صحبت کرد و گفت:

هنگامی که او لغات را بر زبان آورد, عالمت از روی پیشانی کشیش ناپدید شد و به تدریج بر روی پیشانی بچه 

 شکل گرفت. کارتر مراسم را قبول کرده بود.

سپس با سرعت به پیشانی اش دست کشید تا مطمئن  "ولی...ولی او مرده! "کارتر با تعجب فریاد زد: جادوگر

 شود عالمت واقعا از بین رفته است.

کسی جواب او را نداد. ماما از میان آتش به ابهورسن نگاه می کرد و ابهورسن به هیچ خیره شده بود, رقص 

 او آنها را نمی دید. شعله ها در چشمان او منعکس می شدند. ولی

مه ای سرد به کندی از بدن او برمی خاست و به سمت مرد و ماما که با سرعت به طرف دیگر آتش می رفتند, 

 پیش می رفت. آن دو می خواستند بروند ولی حاال آنقدر ترسیده بودند که قدرت دوید نداشتند. 

رفته بود, بدون  "دروازه اول "دخترک دورتر از او صدای گریه بچه را می شنید و این نشانه خوبی بود. اگر 

 آمادگی بیشتر و ضعیف شدن روحش, نمی توانست او را برگرداند.

جریان آب قوی بود و او این بخش از رودخانه را می شناخت و از میان چاله های آب و گردابهای کوچک که 

صدای آب را بشنود که روحش را می  می خواستند او را به زیر بکشند, عبور می کرد. ابهورسن می توانست

 شست ولی اراده او قوی بود بنابراین فقط رنگ چهره اش می پرید و روح مانند قبل می ماند.

او ایستاد تا گوش دهد. صدای گریه کم می شد. ابهورسن شتابان به جلو رفت. شاید دختر به دروازه رسیده بود 

 و داشت از آن عبور می کرد.

                                            
Sabriel 8  
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ده ای از مه بود و تنها دری تاریک داشت که رودخانه از آن وارد سکوتی ابدی می شد. پر "دروازه اول "

ابهورسن با عجله به طرف تاریکی رفت و بعد ایستاد. بچه هنوز از در عبور نکرده بود به دلیل این که چیزی او 

 آنجا ایستاده بود. را گرفته و بلند کرده بود. سایه ای تاریک تر از دروازه, از آب سیاه بیرون آمده و

او چندید پا از ابهورسن بلندتر بود و جایی که انتظار دیدن چشم ها را داشتی, دو لکه لجنی رنگ خودنمایی 

 می کردند. بوی گند الشه از او برمی خاست...بویی گرم که سرمای رودخانه را از بین می برد.

ه بچه ای که آزادانه در بازوانش گرفته بود نگاه ابهورسن به آرامی به این موجود نزدیک شد و در همان حال ب

می کرد. بچه با ناآرامی خوابیده بود و پیچ و تاب خوران به سمت جانور می رفت تا به دنبال سینه مادرش 

 بگردد ولی او تنها بچه را از خود دور می گرفت درست مثل این که دختر بچه داغ و سوزان باشد.

نقره ای و کوچک از بند زنگ هایش که از شانه تا کمرش آویزان بود؛ برداشت و ابهورسن به آرامی زنگوله ای 

مچ دستش را خم کرد تا آن را تکان دهد. ولی موجود سایه مانند بچه را باال گرفت و باصدایی خشک و لغزنده 

 که مانند خزیدن مار روی شن بود, صحبت کرد.

او را نگه داشته ام؛ نمی توانی مرا جادو کنی. و شاید باید این روح و جان توست, ابهورسن. تا زمانی که من  "

 "او را با خودم به آن طرف دروازه ببرم, همانطور که مادرش قبال از درعبور کرده. 

تو شکل جدیدی پیدا کرده ای  "ابهورسن بعد از شناختن او اخمی کرد و زنگوله را سرجایش گذاشت. 

 "هم هستی. چه کسی آن قدر احمق بوده و به تو کمک کرده؟. و حاال این طرف دروازه اول 6کریگور

 کریگور به پهنای صورتش خندید و ابهورسن یک نظر, آتشی را که در انتهای دهانش می سوخت؛ دید.

یکی از فراخوانی های همیشگی ولی بی تجربه. او متوجه نشد که کار من  "او با صدای غورباقه مانندش گفت:

شد. زندگی اش هم آنقدر به من قدرت نداد تا آخرین دروازه را رد کنم ولی حاال تو  باعث تغییر شکلش خواهد

 "آمده ای تا به من کمک کنی.

                                            
Kerrigor 9  
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 "من؟ کسی که تو را پشت دروازه هفتم زندانی کردم؟ "

 "بله. مثل این که تو هیچگاه دست از شوخی برنمی داری. ولی بچه را می خواهی... "کریگور زمزمه کرد:

کرد که قصد دارد بچه را در رود بیاندازد و با این حرکت دخترک را از خواب بیدار کرد. به محض او وانمود 

بیدار شدن, صدای گریه دخترک بلند شد و مشتهای کوچکش به طرف جسم سایه وار کریگور رفت تا او را به 

ود جدا کند ولی دستهای مانند لباسی بلند دردست گیرد. کریگور فریادی بلند کشید و سعی کرد دختر را از خ

کوچک محکم او را گرفته بودند و او مجبور شد دختربچه را به طرفی پرت کند. دخترک با جیغی بلند در آب 

افتاد و فورا در جریان رودخانه فرو رفت ولی ابهورسن به جلو آمد و او را از رودخانه و دستهای به پیش آمده 

 کریگور نجات داد.

له نقره ای را با یک دست گرفت و آن را به صدا در آورد به طوری که دوبار زنگ زد. او به عقب برگشت, زنگو

صدا خیلی آرام ولی حقیقی, زنده و برنده در فضا پخش شد. کریگور از صدا به خود پیچید و عقب عقب به 

 سمت در سیاه رفت.

و را به زیر آب کشید, آب چرخید و و رودخانه ا "یک احمق دوباره مرا برمی گرداند و آن وقت... "او فریاد زد:

 جوشید و پس از آن دوباره جریان آرام خود را از سرگرفت.

ابهورسن به در نگاه کرد و آهی کشید. سپس زنگوله را در جایش قرار داد و به بچه که در بازوانش بود نگاه 

همین حاال هم رنگ کرد. بچه هم به او خیره شد, چشمان سیاهش دقیقا همانند چشمان خود او بود. از 

صورتش پریده بود. با دستپاچگی, دستش را بر روی عالمت پیشانی دختر قرار داد تا گرمای روحش را در زیر 

آن حس کند. در حالی که رودخانه می توانست او را ببلعد, عالمت کارتر روح او را نگه داشته بود. این روح 

 د.زنده او بود که کریگور را تا حد مرگ سوزانده بو
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دختربه او خندید و در بازوانش تکان خورد. ابهورسن شکل گرفتن خنده ای را بر روی صورت خود حس کرد. 

در حالی که هنوز می خندید, برگشت تا از میان رودخانه به دری برست که دوباره آنها را به جسم زنده شان 

 باز می گرداند.

کوتاه دیگری کشید. ماما در نزدیکی آتش نیمه روشن, قبل از اینکه ابهورسن چشمانش را باز کند, بچه جیغ 

منتظر بود تا بچه را بغل کند. یخهای زمین می شکستند و قندیلی از بینی ابهورسن آویزان بود. او با آستینش 

آنها را پاک کرد و بر روی بچه خم شد دقیقا همان کاری که یک پدر نگران بعد از به دنیا آمدن فرزندش انجام 

 می دهد.

و ماما با تعجب به او خیره شد بچه مرده اکنون با صدایی زنده جیغ می زد و  "کوچولو چطوره؟ "او پرسید:

 صورتش درست مانند ابهورسن سفید و رنگ پریده بود.

 "همانطور که می شنوید قربان. او کامال حالش خوب است. شاید کمی سردش شده باشد... "زن جواب داد:

رد و کلمه ای را بر زبان آورد. کلمه با خروشی زنده تمام یخها را آب کرد و قطرات ابهورسن نگاهی به آتش ک

 باران جلزوولز کنان به بخار تبیدل شدند.

تا صبح کفایت می کند. بعدش باید او را به خانه ببرم و به یک پرستار نیاز خواهم داشت. کمکم  "او گفت:

 "خواهی کرد؟

هنوز جایی دور از آتش ایستاده بود, نگاه کرد. جادوگر به او توجهی نکرد و  ماما با دودلی به جادوگر کارتر که

 ماما دوباره به دختربچه ای که در بازوانش گریه می کرد نگریست. 

 "تو...تو... "ماما زمزمه کرد:

رد یک ساحر هستم؟ فقط به نوعی. من عاشق این زن, که اینجا بر زمین افتاده بودم. اگر او م "ابهورسن گفت:

دیگری را دوست داشت, حاال زنده بود. ولی او هم مرا دوست داشت. سابریل فرزند ماست. می توانی شباهتها 

 "را ببینی؟
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وقتی که او به جلو آمد و سابریل را از ماما گرفت, زن به او نگاه کرد. ابهورسن بچه را در دستانش به آرامی 

 تکان داد. دخترک آرام شد و پس از مدتی خوابید.

  "بله. من با شما می آیم و مواظب سابریل خواهم بود ولی شما باید یک دایه... "ماما گفت:

با جرات می توانم بگویم که چیزهای بیشتری هم خواهید خواست. ولی خانه من  "ابهورسن با تعجب گفت:

 "جایی برای...

 جادوگر کارتر اِهم و اوهومی, کرد و به سمت آتش آمد.

اگر به کسی که اطالعات کمی از کارتر دارد احتیاج دارید, من با کمال میل با شما خواهم  "او با تردید گفت:

 "بود چون دیدم که شما چطور از آن استفاده می کنید, قربان. با اینکه من از ترک کردن گروهم بیزارم.

این کار نباشد.  شاید احتیاجی به "ابهورسن به فکری که ناگهانی به ذهنش رسیده بود خندید و جواب داد:

ببینم که راهنمای شما مخالف اضاف شدن دونفر به گروه آنها خواهد بود یا نه. کار من ایجاب می کند   باید

 "که همیشه در سفر باشم و هیچ منطقه ای از پادشاهی نیست که پای من به آن نرسیده باشد.

 "کار شما؟ "مر پرسید:

تم ولی نه یک ساحر. آنها مرده ها را زنده می کنند ولی من بله. من یک جادوگر هس "ابهورسن جواب داد:

یا سعی می  -دوباره آنها را به دنیای خودشان برمی گردانم. و آنهایی را که آرام نمی گیرند, زندانی می کنم

 "کنم این کار را بکنم. من ابهورسن هستم...

          "و پدر سابریل. "او دوباره به دختر بچه نگاه کرد و با حیرت گفت:
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خرگوش, دقایقی پیش زیر گرفته شده بود. چشمان سفیدش بی روح بود و خون پشم سفید و تمیزش را لکه 

دار کرده بود. لباس پشمی اش به طور غیرطبیعی سفید بود زیرا همین حاال از حمام فرار کرده بود. حتی هنوز 

 هم کمی بوی عطر سنبل می داد.

ان, رنگ پریده و قد بلند باالی سر خرگوش ایستاد. موهای سیاه به رنگ شبش که در جلو, شیک دختری جو

کوتاه شده بودند تقریبا بر روی صورتش می ریختند. او آرایشی نداشت و جواهری به گردن یا دست نیاویخته 

ود. آن عالمت, به بود و تنها عالمت مینا کاری شده مدرسه اش را به لباس ورزشی آبی اش سنجاق کرده ب

عالوه دامن کوتاه, جورابهای بلند و کفشهای معمولی او را به عنوان یک دختر مدرسه ای مشخص می کرد. در 

و تاجی طالئی نشان می داد که در کالس ششم و یکی از  " VI ", عدد رومی "سابریل  "زیر نشانش, نام 

 بهترین هاست.
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هش را از خرگوش به راه آجری که از جاده جدا می شد و با پیچ خرگوش بی بروبرگشت مرده بود. سابریل نگا

و خم به دروازه آهنی می رسید؛ برگرداند. باالی دروازه نشانی با حروف طالئی و به تقلید از حروف گوتیک 

وجود داشت تا به افراد بفهماند, دروازه متعلق به کالج ویورلی است. با حروف کوچکتری هم توضیح داده شده 

 ", برای خانمهای جوان و اصیل ساخته شده.3952که مدرسه در سال بود 

شبحی کوچک مشغول باال آمدن از دروازه بود و سعی می کرد به میله های بزرگی که برای جلوگیری از 

چنین کارهایی ساخته شده بودند توجه نکند. و آخرین قدم ها را برداشت و بعد شروع به دویدن کرد, موهای 

هوا پرواز می کردند و کفشهایش بر روی آجر ها تق تق می کرد. دختر سرش را پایین گرفته بود  بافته اش در

تا نیرویش را حفظ کند و تنها برای مطمئن شدن از اینکه کسی متوجه او نشده است, سرش را باال گرفت. 

 دختر سابریل را با خرگوش مرده دید و جیغ کشید.

 "بانی! "

ود پیچید. او لحظه ای فکر کرد و بعد کنار خرگوش نشست تا با دست رنگ پریده سابریل از جیغ دختر به خ

اش بین دو گوش بلند او را لمس کند. سابریل چشمانش را بست و اینطور به نظر می رسید که صورتش 

ناگهان تبدیل به سنگ شده است. صدای ضعیف و سوت مانندی از میان لبهایش شنیده می شد, مانند صدای 

 از دور به گوش برسد. یخ بر روی انگشتان او و آسفالت زیرپایش شکل گرفت. باد که

دختردیگر, که می دوید, متوجه شد که بر روی خرگوش خم شده است. در همان حال در راه تعادلش به هم 

خورد ولی بالفاصله دستش را بر روی زمین گذاشت تا پرت نشود . دقایقی بعد, او تعادلش را به دست آورده 

بود و برای نگه داشتن خرگوش از دو دستش کمک می گرفت. خرگوشی که حاال کامال زنده بود. چشمانش 

 می درخشیدند و همانطور که با بازیگوشی از حمام فرار کرده بود؛ شیطان به نظر می رسید.

ابریل! وقتی که بانی! اوه ممنون س "سابریل ایستاد و خرگوش را از گردنش گرفت. دختر جوان دوباره فریاد زد:

 "صدای ترمز ماشین را شنیدم فکر کردم که...
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زمانی که سابریل خرگوش را به او داد و خون دستان منتظر دختر را قرمز کرد, او با تردید صحبتش را قطع 

 کرد.

, او خوب خواهد شد. فقط یک زخم سطحی است که دارد 30جِیسینت "سابریل متوجه حالت او شد و گفت:

 "بسته می شود.

جِیسینت با دقت بانی را برانداز کرد و بعد با شک و تردیدی که در چشمانش خوانده می شد به سابریک نگاه 

 کرد.

 "هیچ زخمی زیرخون نیست. تو چی کار... "

من کاری نکردم, ولی شاید تو بتوانی به من بگویی که خارج از محدوده چه کار می  "سابریل با عجله گفت:

 "کنی؟

 "دنبال بانی آمدم. می بینی... "اد:جیسینت جواب د

 "روز دوشنبه چی گفت. "گردهمایی"در  33بهانه خوبی نیست. یادت باشه که خانم آمبرید "سابریل گفت:

 "این یک بهانه نیست...دلیله. "جیسینت با اصرار گفت:

 "اوه سابریل! تو این کار را نمی کنی! می دونی که فقط دنبال بانی بودم وگرنه بیرون... "

 سابریل دستش را به عنوان سکوت باال آورد و دوباره به دروازه نگاه کرد.

اگر تا سه دقیقه دیگر داخل بروی من چیزی نخواهم گفت. و این دفعه در را باز کن. تا موقعی که من داخل  "

 "نرفته ام, قفل نخواهد بود.

                                            
Jacinth 10  
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انی را محکم مقابل گردنش گرفته جیسینت خندید و تمام صورتش ا خوشحالی می درخشید. او درحالی که ب

بود, برگشت و با سرعت به سمت راه آجری رفت. سابریل تا زمانی که از راه عبور کند, او را نگاه کرد و بعد بر 

خود لرزید, لحظه ای دل رحمی باعث شده بود تا او قولی را که به خود و پدرش داده بود بشکند. این فقط 

یلی دوست داشت...ولی اینها دلیل می شود؟ زنده کردن یک خرگوش با یک خرگوش بود و جیسینت او را خ

 زنده کردن یک انسان تفاوت داشت.

بدتر از همه این که کار خیلی راحت بود. او راوح را از سرچشمه و آغاز رودخانه گرفته و بدون صرف نیرویی 

اند. او حتی به زنگوله ها و دیگر برگشته بود تا به آسانی و به کمک نشان های کارتر روح را به جسم برگرد

 لوازم جادوگری احتیاج پیدا نکرده بود. تنها یک سوت و خواسته اش.

مرگ و چیزی که بعد از آن می امد, برای سابریل رازی عجیب نبود. ولی اکنون آرزو می کرد که ای کاش 

 برای او هم همه چیز مانند افراد عادی بود.

بود...در حقیقت, سه هفته آخر. او فارغ و تحصیل شده بود. در موسیقی و  32یاین آخرین ترم سابریل در ویورل

انگلیسی رتبه اول, در ریاضی سوم, هفتم در علوم, دوم در هنرهای رزمی و چهارم در آداب معاشرت. او حتی 

ستیرکر در جادو هم اول شده بود ولی این را در مدرک ذکر نمی کردند. جادو فقط در استانهایی از کشور آنسل

بودند. دورتر از دیوار مردم اصال اسمی از جادو به میان نمی  "کشور کهن  "و مرز  "دیوار "می کرد که نزدیک 

فاصله داشت و از شهرت خوبی بین مردم  "دیوار "آوردند و آن را باور نداشتند. کالج ویورلی تنها چهار مایل با 

موزانی درس داده می شد که اجازه کتبی از پدر و مادرشان برخوردار بود. در این کالج جادو تنها به دانش آ

 "داشتند. پدر سابریل به همین دلیل این کالج را انتخاب کرده بود. آن زمان او با دختر پنج ساله خود از 

به این سمت مرز آمده بود تا کالجی نزدیک مرز پیدا کند. پدر شهریۀ سال اول را از پیش داده  "کشورکهن

. بعد از آن دوبار در سال به مالقات دخترش می آمد. درچله  "کشورکهن "با سکه های نقره  بود, آن هم

تابستان و در چله زمستان. هر دفعه چندید روز می ماند و نقره های بیشتری با خود می آورد. واضح بود که 
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قت به خاطر مدیر از سابریل خیلی خوشش بیاید. مخصوصا اینکه سابریل برخالف دیگر دختران, هیچو

مالقاتهای کم پدرش ناراحت نمی شد. یک بار خانم آمبرید از سابریل پرسیده بود آیا تعداد مالقاتها برایش 

مهم است یا نه و سابریل توضیح داد بود که او پدرش را بیشتر از زمان هایی که با هم بوده اند, می بیند و این 

آمبرید جادو درس نمی داد و نمی خواست چیزی در مورد آن حرف خانم آمبرید را بسیار گیج کرده بود. خانم 

بداند البته به جز این مورد که بعضی از خانواده ها حاضر بودند مبلغ قابل توجهی بپردازند تا دخترانشان موارد 

 مقدماتی جادو را یاد بگیرند.

مالقات می کند. برخالف او, به طور قطع خانم آمبرید هیچ عالقه ای نداشت تا بداند سابریل چگونه پدرش را 

سابریل همیشه منتظر مالقات های غیر رسمی پدرش بود و شبها حرکت ماه را نگاه می کرد سپس شکل آن 

را در تقویم کاغذی اش که هر مرحله از ماه را در دو پادشاهی با هم مقایسه کرده بود, نگاه می کرد. تقویم 

و دیگر مسائل زودگذر بود که هیچوقت در دو پادشاهی با هم شامل اطالعات خوبی در مورد فصل ها, جزرومد 

در تاریخی یکسان اتفاق نمی افتادند. فرستاده ابهورسن که شمایلی مانند خود ابهورسن داشت, همیشه در 

 زمان تاریکی ماه به سراغ او می آمد.

الس ششمی بودن است...و در این شبها, سابریل خود را در اتاقش زندانی می کرد) این یکی از ویژگی های ک

در سالهای قبل او مجبور بود یواشکی وارد کتابخانه شود( کتری را روی آتش می گذاشت, چای می نوشید و 

کتاب می خواند تا باد مشخص شروع به وزیدن کند, آتش و چراغ های الکتریکی را خاموش کند و تق تق به 

درخشان و فسفری پدرش بود و بعد از آن او در  پشت پنجره بزند. اینها تمام مشخصات رسیدن فرستاده

 صندلی راحتی اضافی که آنجا وجود داشت ظاهر می شد. 

در این نوامبر, سابریل برای مالقات پدرش لحظه شماری می کرد. این آخرین مالقات پدرش در مدرسه بود 

م آمبرید می گفت که او باید زیرا کالج تمام می شد و او می خواست در مورد آینده اش با او صحبت کند. خان

دور شود. جادو از بین می رفت و مالقات با  "کشورکهن "دانشگاه برود ولی این به آن معنی بود که بیشتر از 

پدرش تنها به مالقاتهایی محدود می شد که او حضور فیزیکی داشته باشد. از طرف دیگر, رفتن به دانشگاه 
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سالگی با آنها بوده, باقی بماند. فعالیتهای اجتماعی او هم افزایش می باعث می شد او با دوستانی که از پنج 

 یافت, مخصوصا با مردان جوان که یافتن آنها در اطراف کالج ویورلی کاری سخت بود.

مشکل از دست دادن قدرت جادویش هم با در نظر گرفتن این موضوع که سرو کارش با مرگ و مرده کمتر 

 می شود, قابل تحمل بود.

بریل کتاب در دست به این موضوع فکر می کرد. فنجان چای نیمه تمامش را هم با احتیاط بر روی دسته سا

صندلی قرار داده بود. تقریبا نیمه شب بود و ابهورسن هنوز پیدایش نشده بود. سابریل دوبار تقویم ر اچک 

ه نگاه کند. به طور حتم نیمه کرده بود. او حتی پنجره را گشوده بود تا ماه را بدون حفاظ شیشه ای پنجر

تاریک ماه بود, ولی اثری از پدر نبود. این اولین بار در زندگیش بود که او سر روز معین ظاهر نشده بود و 

 سابریل کمی احساس ناآرامی می کرد.

وجود داشت بسیار کم فکر می کرد ولی حاال داستانهای  "کشورکهن "سابریل در مورد زندگی ای که در 

به یاد می آورد. ابهورسن جادوگری قدرتمند  "مسافران "و خاطرات مبهمی را از روزهای بسر برده با قدیمی 

 بود ولی حتی او...

 "سابریل! سابریل!"

صدایی زیر افکار او را پاره کرد. بعد از آن هم صدای ضربهای شتاب زده بر در و تکان خوردن دسته در آمد. 

 بیرون کشید, فنجان را درمیانه راه گرفت و قفل در را باز کرد. سابریل آه کشان, خود را از صندلی

دختری جوان آن طرف در ایستاده بود. او شب کالهش را با دستانی لرزان از این دست به آن دست می داد و 

 صورتش از ترس سفید شده بود.

 "دوباره حالش بده؟ 34! چی شده؟ سوزان31اولوین "سابریل از روی تعجب فریاد زد:
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بدون من جشن  39و ایال 35نه. من صداهایی پشت در برج شنیدم و فکر کردم که رِبِک "تر گریه کنان گفت:دخ

 "نیمه شب گرفته اند, خب, نگاه کردم...

هیچ کس در نیمه شب درهای خارجی را باز نمی کرد, مخصوصا اینکه  "چی! "سابریل هراسان فریاد کشید:

 بود. "کشورکهن  "کالج بسیار نزدیک به 

متاسفم. نمی خواستم, نمیدانم چرا این کار را کردم. ربک و ایال آنجا نبودند,  "اولوین که گریه می کرد گفت:

 "یک شکل سیاه بود و سعی کرد داخل شود. من در را روی صورتش کوبیدم...

بود که صدای سابریل فنجان چای را به طرفی پرت کرد و با عجله اولوین را کنار زد. او به نیمه راهرو رسیده 

شکستن چیزی و را در پشت سرش و نفس نفس زدنهای عصبی اولوین بخاطر شکسته شدن چینی قیمتی را 

شنید. سابریل توجهی به آن نکرد و با سرعت به دویدن ادامه داد. در همان حال به سمت در غربی خوابگاه می 

ا به یک همسرایی عصبی تبدیل شده بود. رفت, چراغها را روشن می کرد. زمانی که به آنجا رسید, صدای جیغه

چهل دختر زیر یازده سال و کالس اولی در خوابگاه بودند. سابریل نفسی عمیق کشید و از در گذشت. او 

 انگشتانش را برای کشیدن ورودی خم کرده بود. حتی قبل از اینکه نگاه کند, حضور مرگ را حس می کرد.

نجره هایی کوچک داشت. تخت ها و کمد ها پشت سر هم ردیف شده خوابگاه دراز و باریک, سقفی کوتاه و پ

بودند. دورتر, دری به سمت پله های برج غربی باز می شد. در می بایست از تو و بیرون قفل می شد ولی قفلها 

 دوام نمی آوردند. "کشورکهن "اکثرا در مقابل نیروی 

ت مانند اینکه کسی شمایل یک مرد را در آسمان سیاه در باز بود, و هیکلی به رنگ قیر آنجا ایستاده بود, درس

و بی ستاره شب کشیده باشد. هیچ شکل خاصی نداشت فقط سرش را از سمتی به سمت دیگر می گرداند 

مثل اینکه دنبال چیزی بگردد. در یک دستش که چهار انگشت داشت کیفی حمل می کرد که متعلق به این 

 ند جسم خشن خودش بود.دنیا بود. جنس زیر کیف بافتی همان
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دستان سابریل حرکتی نامعلوم کرد. و سپس نشان های کارتر را که برای خواب ناگهانی, و آرامش بود, کشید. 

او به دو طرف خوابگاه اشاره کرد و یکی از نشان های اصلی را کشید, سپس همه را با هم رسم کرد. تمام 

 تند و به طرف تختهایشان رفتند.دختران خوابگاه ناگهان دست از جیغ کشیدن برداش

چرخش جانور متوقف شد و سابریل فهمید که توجه او را به خود جلب کرده است. موجود آرام حرکت کرد, 

یک پای زمختش را بلند کرد و به جلو تاب داد. لحظه ای استراحت کرد, بعد دومین پا را کمی جلوتر از پای 

یی ترسناک بر روی فرش پدید می آورد. از هر تختی که عبور می اول قرار داد. حرکتی سالنه سالنه که صدا

 کرد, روشنایی الکتریکی لحظه ای می درخشید و بعد خاموش می شد.

سابریل اجازه داد تا دستانش دو طرف در قرار گیرند و بعد چشمانش را بر مرکز جانور متمرکز کرد تا بفهمد از 

ا و لوازمش آمده بود ولی حاال تها اجازه اندکی تامل داشت. بعد چه چیزی ساخته شده است. او بدون زنگوله ه

 از آن از مرز گذشت و وارد دنیای مردگان شد. چشمان او هنوز روی مزاحم بود.

رودخانه در اطراف پایش جریان داشت و مانند همیشه سرد بود. نور خاکستری و سرد هنوز هم در افق کامال 

را بشنود. حاال او می توانست شکل واقعی  "دروازه اول  "توانست غرش  تخت امتداد داشت, در دور دست می

جانور را واضح ببیند. جسمش دیگر با هاله مرگ که با خود به دنیای زندگان آورده بود پوشیده نبود. او یکی از 

ادی بود, تقریبا شبیه انسان ولی بیشتر به میمون می مانست. واضح بود که هوش زی "کشورکهن  "ساکنان 

هم ندارد. ولی چیز بیشتری در مورد او وجود داشت. زمانی که ریسمانی سیاه از پشت جانور بیرون آمد و به 

یا حتی دورتر ریسمان در دست  "دروازه اول  "داخل رودخانه رفت, وحشت سابریل را فراگرفت. جایی, پشت 

ل اربابش باقی می ماند و او کسی بود که بود. تا زمانی که ریسمان وجود داشت, جانور در کنتر "استاد  "یک 

 می توانست از روح و حس جانور هرطور که می خواست استفاده کند.

چیزی به بدن فیزیکی سابریل چسبید و او با بی میلی حواسش را به دنیای زندگان برگرداند. هنگامی که 

 و دست داد.موجی از گرما, بدن تا حد مرگ یخ زده اش را در برگرفت؛ حالت تهوع به ا
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صدایی کهن سال که کمی از نشانهای کارتر را با  "این چیه؟ "صدایی آرام و نزدیک به گوش سابریل گفت:

 مدرسه بود. 31, مجیستریکس37خود داشت. این خانم گرین وود

و دوباره حواسش را به جانور برگرداند. جانور تا نیمه راه  "در شکل روح -یک خادم مرگ "سابریل جواب داد:

از خودش اراده ندارد. چیزی آن  "ابگاه آمده بود و هنوز مانند ابله ها یک پا را بعد از پای دیگر می غلتاند. خو

 "کنترل می شود. "دروازه اول  "را به دنیای زندگان برگردانده. از پشت 

ر را که بر صدای او آرام بود اما سابریل می توانست نشانهای کارت "برای چی اینجاست؟ "مجیستریکس پرسید:

 روی زبانش شکل می گرفتند حس کند, نشانهایی را که برق, آتش و نیروهای مخرب زمین را آزاد می کرد.

ظاهرا قصد بدی ندارد, تالشی هم  "سابریل که ذهنش مشغول محاسبه کردن احتماالت بود, به آرامی گفت:

ادوگری برای خانم گرین وود عادت او به توضیح دادن جنبه های ج "برای آسیب رساندن به کسی نکرده...

کرده بود. مجیستریکس جادوی کارتر را به او آموخته بود ولی جادوگری در برنامه آنها نبود. سابریل تمام آنچه 

لطفا کاری انجام  "که الزم بود در مورد جادوگری بداند, از پدرش یادگرفته بود...و همانطور از خود مرده ها. 

 "با او صحبت کنم.ندهید. من سعی می کنم 

رودخانه دوباره در اطرافش جریان یافت و با میلی شدید می خواست او را به پایین بکشد. سرما در او نفوذ کرد. 

 سابریل با تقویت اراده اش سرما را تبدیل به احساسی بی خطر کرد.

دو دستش را باال گرفت و  حاال جانور نزدیک بود, با همان فاصله ای که در دنیای زندگان با او داشت. سابریل

دست زد. زمان انعکاس آن در مرگ بیش از مکانهای دیگر طول کشید. قبل از اینکه انعکاس از بین برود, 

سابریل چند نت را به مانند سوت با دهانش زد و آنها هم انعکاس پیدا کردند. صدایی شیرین میان زمختی 

 صدای دست.
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را بر گوش گذاشت و قدمی به عقب برداشت. وقتی که این کار را کرد, موجود از صدا به خود لرزید, دستهایش 

کیف را انداخت. سابریل تعجب کرد. او قبال متوجه کیف نشده بود, شاید به این دلیل که انتظار نداشت آنجا 

 باشد. اشیاء کمی بودند که می توانستند در دو دنیای مردگان و زندگان وجود داشته باشد.

ناگهان خم شد و به دنبال کیف در آب شیرجه زد, او حتی بیشتر متعجب شد. او بدون اینکه  زمانی که جانور

جای پای خود را از دست بدهد, تقریبا همان بار اول آن را پیدا کرد. وقتی که کیف به روی آب آمد, جریان 

ی بعد سر جانور آب را جانور را به زیر کشید. سابریل با دیدن زیر آب رفتن او, آهی از روی راحتی کشید ول

 صدا متعلق به ابهورسن بود. "سابریل! پیام رسان من! کیف را برداد! "شکافت و فریاد زد:

سابریل به جلو دوید و دست جانور همراه با کیف به سویش دراز شد. او سعی کرد آن را بگیرد ولی نتوانست. 

خود برد کیف در چنگ او سالم بود. سابریل به سپس برای بار دوم سعی کرد. زمانی که جریان آب جانور را با 

را درست مانند همیشه که چیزی از آن عبور می کرد, شنید. او  "دروازه اول  "آن نگاه کرد و صدای غرش 

برگشت و سعی کرد از میان جریان به نقطه ای برسد که می توانست از آن به راحتی به زندگی بازگردد. کیف 

و احساس می کرد که بدنش مانند تکه ای سرب شده است. اگر پیام رسان واقعا در دست او سنگینی می کرد 

 از طرف ابهورسن آمده بود پس خود ابهورسن هم جایی بود که نمی توانست به قلمرو زندگان بازگردد.

 این به آن معنی بود که یا خودش مرده بود و یا به وسیله چیزی در فراسوی آخرین دروازه اسیر شده بود.

باره حالت تهوع به او دست داد و سابریل لرزان بر روی دوپا افتاد. او می توانست دستهای خانم گرین وود را دو

بر روی شانه هایش حس کند ولی توجه او به کیفی بود که در دست داشت. احتیاجی نبود نگاه کند و ببیند 

جسمش را در این دنیا از دست داده بود. گذشته بود,  "دروازه اول  "که جانور رفته است. زمانی که روحش از 

 تنها شکلی شبیه قیر به جا می ماند که باید صبح پاک می شد.

سابریل کیف را کشود و دستش را داخل کرد. دستش ره دسته شمشیری خورد و آن را بیرون کشید. شمشیر 

بیرون بکشد و نشان های هنوز در غالف بود سابریل آن را گوشه ای گذاشت نیازی نداشت که آن را از غالف 
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کارتر را که بر روی تیغش کنده شده بودند را ببیند. زمرد سبز در سر دسته و روکش برنز آن به اندازه کارد و 

 چنگال مدرسه برای او آشنا بودند. این شمشیر ابهورسن بود. 

نگ به اندازه پهنای بند چرمی زنگوله ها چیزی بود که بعد از شمشیر بیرون کشید, بند قدیمی و قهوه ای ر

دست پهن بود و همیشه بوی موم می داد. هفت کیسه لوله مانند و چرمی از آن آویزان بودند. اولی اندازه یک 

بطری کوچک قرص بود. همینطور بزرگ می شدند تا اینکه هفتمی تقریبا اندازه یک پارچ میشد. بند طوری 

ر بسته شود و کیسه ها به سمت پایین قرار می دوخته شده بود که از یک سمت شانه به سمت مخالف کم

گرفتند. سابریل کوچکترین را باز کرد و زنگوله ای نقره ای و کوچک با دسته ای به رنگ قهوه ای تیره بیرون 

آورد. او به آرامی آن را نگه داشت ولی زبانه باز هم به آهستگی تکان خورد. زنگوله صدایی بلند و شیرین به 

 ی بعد از قطع شدنش, در ذهن می ماند.وجود آورد که حت

 "وسایل پدر, وسایل یک ساحر. "سابریل زمزمه کرد:

ولی نشان های کارتر بر روی زنگوله و...دسته حک شده  "مجیستریکس که مجذوب شده بود, با اعتراض گفت:

 "است.  "36جادوی آزاد"اند! سحر توسط کارتر حمایت نمی شود زیرا 

او هنوز به زنگوله ای که در دست داشت نگاه می کرد, و به یاد  "پدر فرق داشت.مال  "سابریل جواب داد:

اسیر کردن به جای دوباره زنده کردن,  "دستهای آفتاب سوخته پدرش که زنگها را نگه می داشت افتاده بود. 

 "او یکی از خدمتگذاران باوفای کارتر بود.

سابریل زنگوله را به جای خود برگرداند و  "رک کنی, نه؟تو می خواهی ما را ت "خانم گرین وود ناگهان گفت:

من همین االن در بازتاب زنگها  "ایستاد. شمشیر را در یک دست و بند زنگوله ها را در دست دیگر داشت. 

 "عبور می کردی... "دیوار "دیدم, تو داشتی از 
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شد. اتفاقی برای پدر افتاده...ولی  خواهم "کشورکهن "بله. و وارد  "سابریل که ناگهان متوجه شده بود گفت:

 "من پیدایش می کنم...قسم به کارتری که بر پیشانی دارم.

او نشان کارتر بر پیشانی اش را لمس کرد. نشان لحظه ای درخشید و بعد مانند اینکه اصال وجود نداشته, 

ی که نشان ناگهان خاموش شد. مجیستریکس سرش را با موافقت تکان داد و پیشانی خود را لمس کرد, جای

 درخشید. زمانی که نشان محو شد. زارزار گریه ها و ناله ها در دوطرف خوابگاه آغاز شد.

من در را می بندم و به دخترها توضیح می دهم. تو بهتر است بروی...برای فردا آماده  "خانم گرین وود گفت:

 "شوی.

چه اتفاقی ممکن است برای پدرش افتاده باشد, سابریل سری تکان داد و رفت. او سعی می کرد به جای اینکه 

که نزدیکترین شهر  " 20بین "به وسائل الزم برای سفر فکرکند. او تاکسی می گیرد و خود را هرچه زودتر به 

بود می رود. با کمی خوش  "دیوار  "آنسلستیر که کنار  23بود می رساند. بعد هم با اتوبوسی به منطقه مرزی

 ر از بعد از ظهر هم به آنجا برسد.شانسی می توانست زودت

 "مرگ  "همراه با این فکرها تمام مدت توجه اش به ابهورسن بازمی گشت. چی چیزی باعث شده بود تا او در 

 کاری می توانست بکند؟               -زندانی شود؟ و خود سابریل, حتی اگر به کشور کهن می رسید, چه
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 فصل دو 

 

 

بود و حدودا نیم مایل فاصله  "دیوار  "یرکه از ساحلی تا ساحل دیگر ادامه داشت, موازی منطقه مرزی آنسلست

داشت. سیم های خاردار مانند کرم با میخ های فوالدی و زنگ زده محکم شده بودند و برای استحکام 

سلسل بخشیدن به تجهیزات دفاعی, ردیفی از سنگرهای به هم پیوسته و مکانهایی برای جاسازی توپ و م

ساخته شده بود. بسیاری از مکانها به منظور دفاع از پشت و روبرو تجهیز شده بودند و به همات تعداد سیم 

 خاردار در پشت سیم خاردار درپشت سنگرها کشیده شده بود تا جان افراد را حفظ کند.

بود تا جلوگیری  موفق "کشورکهن  "بیشتر در جلوگیری از خروج مردم آنسلستیر به  "منطقه  "در حقیقت 

عبور کند  "دیوار  "به داخل پادشاهی, هر چیز قدرتمندی که می خواست از  "کشورکهن  "از ورود موجودات 

آنقدر از جادو اطالع داشت که شکل یک سرباز را به خود بگیرد یا نامرئی شود و بدون توجه به سیم خاردار, 

از کار می افتادند؛ هر  "کشورکهن  "ا وزش باد شمالی گلوله ها, نارنجک های دستی و خمپاره ها که اغلب ب

 جا که مایل بود برود.

به خاطر غیرقابل اطمینان بودن به وسایل الکترونیکی, سربازان آنسلستیری بر روی لباس های جنگی و خاکی 

کاله  رنگ خود زره می پوشیدند. آنها همچنان سرنیزه های شمشیر مانند بسیار قدیمی به دست می گرفتند و

خودی که بر سر می گذاشتند دارای حفره ای در مقابل بینی و حفاظی در مقابل گردن بود. آنها سپرها یا به 

را بر پشتشان حمل می کردند. لباس  "سپرهای کوچک و گرد که خاص پادگان منطقه بود  "عبارتی سپر 

د. مخفی کردن وسایل نظامی در های خاکی شان را هم در زیر لباس های شخصی یا افسری پنهان کرده بودن

 این منطقه جرم به حساب نمی آمد. 
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سابریل گروهی از سربازان را دید که از کنار اتوبوس رژه رفتند. او منتظر بود تا توریستهای جلویس از اتوبوس 

خارج شوند در همن حال فکر می کرد که سربازها چه فکری در مورد وظیفه عجیب خود دارند. اغلب آنها می 

بایست سرباز وظیفه و اهل جنوب باشند, جایی که هیچ جادویی وجود نداشت تا زندگی را که آنها پذیرفته 

بودند, از بین ببرد. در اینجا, سابریل می توانست هوای مملو از جادو را مانند آسمان ابری قبل از طوفان, حس 

 کند.

می رسید. درست مانند یکی دیگر از باقی مانده پشت سیم های خاردار و سنگرها بسیار عادی به نظر  "دیوار "

های قرون وسطی. ارتفاع دیوار قدیمی که از سنگ ساخته شده بود به چهل پا می رسید و باالی آن کنگره دار 

بود. تا زمانی که به اهمیت دفاعی آن پی نمی بردی, چیز قابل توجهی نبود. و برای آنهایی که قدرت دید 

که در هر یک از سنگها شنا می کردند واضح بودند. نشانها در جای خود تکان می  داشتند, نشانهای کارتر

 خوردند و زیرپوست یک سنگ می چرخیدند, می لغزیدند و خود را پشت هم مرتب می کردند.

آخرین نشانه عجیب بودن این منطقه, در پشت دیورا وجود داشت. هوا در آنسلستیر خنک بود و خورشید می 

ی در آسمان دیده نمی شد ولی سابریل می توانست دانه های برف را که آن طرف دیوار بی وقفه درخشید و ابر

می باریدند, ببیند و ابرهای تیره دقیقا تا باالی دیوار آمده بودند و بعد به طرز عجیب همانجا تمام شده بودند. 

 درست مانند اینکه کاردی آنها را قطع کرده باشد.

د و به خاطر توجه کردن به تقویمش از خود متشکر بود. لغات تقویم توسط سطحی سابریل به برف نگاه کر

مرکبی بر روی کاغذ کلفت فشرده و چاپ شده بودند و همین باعث شده بود که در کاغذ کتانی تقویم خط ها 

ه و برجستگی هایی گذاشته شود و افراد مختلف با توجه به مکان موجود یاداشت هایی در میان خطوط اضاف

کرده بودند. نوشته ای عنکبوت مانند که سابریل می دانست متعلق به پدرش نیست, هوا را در پادشاهی ذکر 

زمستان. حتما برفی. اسکی یا کفشهای برفی الزم  "کشورکهن  "و  "پاییز معموال خنک  "کرده بود. آنسلستیر

 است.
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ت. با اینکه ارتش و دولت توریستها را از آخرین توریست هم با عالقه زیادی به سمت جایگاه دیده بانی رف

در نظر گرفته نشده  "دیوار "ناامید می کردند و هیچ تسهیالتی برای آنها در بیست مایلی  "منطقه  "آمدن به 

بود؛ یک اتوبوس می توانست هر روز عده ای را بیاورد تا آنها دیوار را از برجی که کامال پشت خطوط منطقه 

کنند. حتی این امتیاز هم اغلب لغو می شد زیرا زمانی که باد شمالی می وزید,  حفاظت شده بود تماشا

هول دهند.  "بین  "اتوبوس ناگهان چند مایل دورتر از قلعه خراب می شد و توریست ها مجبور بودند آن را تا 

 بعد هم به همان اسرارآمیزی که متوقف شده بود, شاهد به کار افتادن موتور باشند.

بروند. واضح بود که سابریل با داشتن کیف کولی   "کشورکهن "هم اجازه داشتند تا از آنسلستیر به عده کمی 

, اسکی یا شمشیر یک از همین معدود افراد است و قصد دارد آنسلستیر را ترک کند. زمانی که او با سختی از 

 پله های اتوبوس پایین آمد عالمت بزرگی را دید که اعالم می کرد:

 

 فرماندهیمنطقه 

 گروهان ارتش شمال

 خروج بی مجوز از منطقه اکیدا ممنوع است.

 کسی که سعی در عبور از منطقه مرزی را داشته باشد بدون اخطار هرف گلوله قرار می گیرد.

 معرفی نمایند. "مرکز فرماندهی منطقه  "مسافران مجاز باید خود را به 

 یادتان باشد

 اخطاری داده نخواهد شد
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بسیار  "کشورکهن  "کنجکاوی نوشته ها را خواند و احساس هیجان در خود کرد. خاطرات او از  سابریل با

پراکنده و متعلق به دوران کودکی بود ولی با نیروی جادوی کارتر که در اطراف خود احساس می کرد, متوجه 

قیری رژه و  شد که حسی شگرف و رمزآلود در وجودش شعله می کشد. احساسی بسیار زنده تر از میدان

 عالمت قرمز خطر مخصوصا اینکه حاال آزادی عمل نسبت به زمانی که در مدرسه بود داشت.

ولی این احساس هیجان و شگفتی با ترس اینکه, چه بالیی می تواند سر پدرش آمده باشد از بین رفت. ترسی 

 اشد...که نمی توانست آن را از یاد ببرد... چه اتفاقی می تواند تا حاال افتاده ب

پیکانی بر روی تابلو نشان می داد که مسافرام مجاز باید کجا بروند و این طور به نظر می رسید که پیکان به 

میدان رژه اشاره می کند, میدان رژه ای که با یک سری سنگ سفید شده و تعدادی خانه های خالی محصور 

ود که در زمین فرورفته و زیگزاگ وار به سمت شده بود. به غیر از آن, آنجا تازه سرآغاز راه های ارتباطی ب

 صف کشیده بودند؛ می رفتند. "دیوار  "سنگرهای دو ردیفه, ساختمان های دفاعی و استحکامات که مقابل 

سابریل برای مدتی به آنها نگاه کرد و بعد درخشش رنگی را دید و بعد متوجه شد که چند سرباز از سنگری 

رفتند. به نظر می رسید آنها به جای تفنگ, نیزه حمل می کنند و سابریل با  بیرون آمدند و به سمت سیمها

خود فکر کرد چرا منطقه برای جنگهای مدرن ساخته شده درحالی که رفتار و وسایل سربازها نشان می داد 

می که آنها بیشتر منتظر چیزی قرون وسطایی هستند تا مدرن. بعد او به یاد یکی از صحبت هایی که با پدر 

کرد افتاد, نظر پدر این بود که منطقه توسط افراد جنوبی ساخته شده و آنها به وجد تفاوت بین جنوب و 

شمال اعتقاد نداشتند. تا حدود یک قرن قبل, یک دیوار دیگرهم در حدود آنسلستیر وجود داشت. دیواری 

 کوتاه و ساخته شده از سنگ و کلوخ که موفق هم بوده است.

ن آن گفتگو, چشمان سابریل به میان سیمها افتاد و برآمدگی کوتاه و خاکی دید. مطمئنا جنوبی با به یاد آورد

ها آن دیوار را ساخته بودند. همانطور که سابریل با دقت نگاه می کرد, متوجه شد چیزهایی را که او به عنوان 

ه بیشتر شبیه به بدنه درختان میخ فوالدی بین سیم خاردار تصورکرده, چیزی دیگر هستند. میله هایی بلند ک

کوچک به نظر می رسیدند. آنها به نظر آشنا می رسیدند ولی سابریل نمی توانست به خاطر بیاورد که چه چیز 
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هستند. زمانی که صدای بلند و ناخوشایند از پشت سرش به گوش رسید, سابریل هنوز مشغول فکرکردن و 

 نگاه کردن به آن میله ها بود.

 "چه کار می کنید؟ نمی توانید اینجا پرسه بزنید. یا به اتوبوس برگردید یا به برج بروید. خانم دارید "

سابریل لرزید و با عجله برگشت. چوب اسکی هایش به سمتی لیز خوردند و دسته ها به سمتی دیگر و پشت 

کوچک و سیخ سرش به شکل صلیب سنت اندرو درآمدند. صدا متعلق به سربازی بزرگ ولی جوان بود. سبیل 

سیخش بیشتر نشانه جاه طلبی جنگی بود تا نشانه ای برای اثبات داشتن آنها. او دو نوار طالیی رنگ بر 

آستینش داشت ولی زره و کاله خودی را که سربازان دیگر بر سر داشتند؛ نپوشیده بود. او بوی خمیر اصالح و 

ود بود. سابریل بالفاصله یک مامور اداری احمق را که پودر تالک می داد. سرباز بسیار تمیز, براق و مغرور به خ

 در حال حاضر لباسی مانند سربازها پوشیده, تشخیص داد.

 22بعد همانطور که خانم پریونت "هستم. "کشورکهن  "من یکی از شهروندان  "سابریل به آرامی جواب داد:

فتار با مستخدمان زیردست آموزش به دانش آموزان در مورد نحوه ر "آداب معاشرت  "درکتاب چهارم درس 

  "و به آنجا باز می گردم.  "داده بود, سابریل به صورت قرمز شده و چشمان خوک وار مرد خیره شد. 

 "برگه ها!  "گفت: "کشورکهن  "سرباز بعد از تامل بر روی کلمه 

وک انگشتانش سعی کرد سابریل لبخندی سرد تحویلش داد) این هم از آموزشهای خانم پریونت بود( و بعد با ن

نشانی را که برای ظاهر کردن چیزهای مخفی و بسته بود, بکشد. در حالی که انگشتش طرح را می کشیدند, 

در ذهنش نشان را رسم کرد و آن را به کاغذهایی که در جیب داخلی لباس چرمی اش بود, متصل کرد. شکلی 

در دستش ظاهر شدند. یک پاسپورت آنسلستیری که با انگشتها می کشید, با ذهنش یکی شد و برگه هایش 

که مدرکی بسیار نادر بود و توسط فرمانده آنسلستیری منطقه به افرادی که به دو کشور رفت و آمد می کردند 

داده می شد: مدرکی که حروف چاپی آن بر روی کاغذ دست ساز چاپ شده بود و به جای عکس طرح صورت 

 و پا نیز با جوهر بنفش در آن وجود داشت.را کشیده بودند. اثر انگشت دست 
                                            

 Prionte 22  
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سرباز پلک زد ولی چیزی نگفت. زمانی که او مدارک را گرفت سابریل فکر کرد, شاید مرد تصور کرده که او 

فقط یک کلک ساده زده است. یا شاید اصال متوجه نشده بود چون جادوی کارتر اینجا که بسیار نزدیک دیوار 

 بود, عادی به نظر می رسید.

مرد با دقت ولی بی عالقه به مدارک سابریل نگاه کرد. از نحوه نگاه کردن او به پاسپورت مخصوصش, سابریل 

دیگر مطمئن شده بود که مرد شخصی مهم نیست. او مطمئنا تا به حال یک پاسپورت ندیده بود. سابریل با 

از مرد کرد تا قبل از اینکه بدجنسی شروع به کشیدن نشانه کارتر برای بیرون کشیدن و گرفتن کاغذ ها 

 چشمان خوک مانندش متوجه بشوند قصد او چیست, آنها را در جیبش بگذارد.

ولی بعد از گذشتن یکی دو ثانیه از حرکتش, او درخشش جادوی کارتر را در پشت و دوطرفش احساس کرد و 

رگرداند و زمانی که به صدای تق تق چکمه ها را بر سطح قیری زمین شنید. سابریل سرش را ازروی کاغذ ب

اطرافش نگاه کرد, موهایش تمام پیشانی او را پوشاندند. سربازها با شمشیرهای نیزه مانند و تفنگ بردوش از 

کلبه ها و سنگرها بیرون می ریختند. چند نفر از آنها نشانی را که آنها را به عنوان یک جادوگر کارتر مشخص 

نشانهای دورکردن خطر و زندانی کردن را می کشیدند که باعث می می کرد بر دوش داشتند. انگشتان آنها 

شد سابریل در جای خود قفل شود و به سایه اش گره بخورد. این جادویی ناپخته بود ولی بسیار قوی انجام 

 می شد.

سابریل بر حسب عادت, با دست و ذهنش به دنبال نشانه ای که این مرزها را از بین می برد گشت ولی 

 اسکی اش تکان خوردند و درخم آرنجش افتادند که باعث شد او ناگهان تعادل خود را از دست بدهد. چوبهای

در همین موقع سربازی که نور آفتاب بر ستاره های نقره ای روی کاله خودش می درخشید جلوی دیگران 

 شروع به دویدن کرد.

 "ایست! سرجوخه, از او فاصله بگیر! "او فریاد کشید:
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از زمزمه جادوی کارتر و از نشانه های نیمه کشیده کورشده بود, سرش را از برگه ها بیرون آورد  سرجوخه که

و برای لحظه ای تند تند با دهان باز نفس کشید. ترس سرتاپای وجودش را فراگرفته بود. او پاسپورت را 

 انداخت و تلوتلوخوران عقب رفت.

به چه معنی است. او خود را  "منطقه  "ز جادوی کارتر در ناگهان سابریل از صورت او فهمید که استفاده ا

کامال آرام نگه داشت و نشانهای نیمه تشکیل شده در ذهنش را فراموش کرد. چوبهای اسکی اش بیش از قبل 

در آرنجش فرو رفت. چرم ها قبل از پاره شدن لحظه ای دوام آوردند و بعد چوبها تلق تلوق کنان بر زمین 

ها به جلو هجوم آوردند و پس از گذشت چند ثانیه, حلقه ای از سربازانی که شمشیرهایشان را به افتادند. سرباز

سمت گلوی سابریل نشانه گرفته بودند دور او شکل گرفت. سابریل نشان هایی نقره ای و حک شده بر روی 

آزموده نوشته شده بودند. شمشیر ها را دید و بالفاصله آنها را تشخیص داد, نشان های کارتر که توسط افراد نا

نوع درجه دومی که او با خود  -این اسلحه ها برای کشتن چیزهایی ساخته شده بودند که قبال مرده بودند

 همراه داشت.

خم شد و پاسپورت او را برداشت. او برای  -سابریل فکر می کرد او یک افسر است -مردی که فریاد کشیده بود

رد و بعد به باال و سابریل نگریست. چشمان او آبی روشن بودند و مخلوطی از لحظه ای با دقت به آنها نگاه ک

تندی و دلسوزی در آنها موج می زد. سابریل نمی دانست چرا ولی این چشمها او برای او بسیار آشنا به نظر 

ه سیاه به می رسیدند, تا اینکه باالخره به یاد چشمان پدرش افتاد. چشمان ابهورسن آن قدر قهوه ای بودند ک

 نظر می رسیدند ولی همین احساس در آنها وجود داشت.

افسر پاسپورت را بست و گوشه کمربندش قرار داشت. سپس کاله خودش را با دو انگشت عقب زد تا نشان 

کارتر را که هنوز با باقی مانده های افسون زندانی کردن می درخشید, آشکار سازد. سابریل با احتیاط دستش 

رد و بعد چون مرد او را از این کار بازنداشت, دو انگشتش ر اجلو برد تا نشان را لمس کند. زمانی که او را باال آو

این کار را کرد, مرد هم دستش را پیش آورد و آن را بر پیشانی سابریل گذاشت. سابریل همان چرخش 

در اینجا, نشان های کارتر همیشگی انرژی و سقوط در کهکشان بی پایان ستارگان را حس کرد. ولی ستارگان 
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بودند که با رقصی زیبا به هم وصل می شدند, مانند اینکه نه پایان و نه آغازی داشته باشند. در حرکات آنها 

جهان توضیح داده می شد. سابریل فقط قسمت کوچکی ازنشان ها را می شناخت ولی می دانست رقص آنها 

 تر تمام وجود او را می شوید.برای چیست و احساس کرد که پاکی نشان های کار

یک نشان پاک کارتر, او یک  "بعد از اینکه دست آنها به دو طرفشان بازگشت, افسر با صدایی بلند اعالم کرد:

 "فرستاده یا جانور نیست.

سربازان عقب رفتند, شمشیرهایشان را غالف کردند و آنها را محکم بستند. تنها سرجوخه صورت قرمز از 

رد. چشمان او هنوز بر سابریل قفل شده بود, مانند اینکه هنوز مطمئن نباشد به چه چیز نگاه جایش تکان نخو

 می کند. 

نمایش تمام شد سرجوخه. به اداره امور مالی برگردید.  "چشمان و صدای افسر حاال خشن شده بودند. او گفت:

ات زندگیتان هم بهتر است از آنها تا زمانی که اینجا هستید, چیزهای عجیبتر از این خواهید دید. برای نج

 "دوری کنید!

خب, تو دختر ابهورسن هستی. من  "او مدارک را از کمربندش جدا کرد و به سابریل بازگرداند. سپس گفت:

گروه  "گروهی که ارتش دوست دارد آن را  -هستم, فرمانده گروه کوچکی از پادگان اینجا 21سرهنگ هوریس

یک گروه مختلط از  -صدا می زنند "گشتی های مرکزز عبور  "همه ما را  بنامد ولی "تجسس منطقه شمال 

 "آنسلستیریها که اطالعات نسبتا کمی از نشان کارتر و جادوگری دارند.

از  "یکی دیگر از درسهای مدرسه بی مقدمه از دهان سابریل, بیرون پرید, بدون آنکه بتواند جلی آن بگیرد:

ریل ناگهان فهمید این طرز رفتار یک بچه مدرسه ای است و از گفتن این ساب "مالقات شما خوشحالم, آقا.

 حرف گونه هایش سرخ شد.

  "به همچنین, می توانم اسکی هایت را برایت بیاورم؟ "سرهنگ که خم شده بود گفت:
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 "لطف می کنید. "سابریل که دوباره به همان حالت تشریفاتی برگشته بود, گفت:

برداشت و با دقت دسته اسکی ها را به چوب ها بست. نخ هایی را که نیمه رها بودند سرهنگ به راحتی آنها را 

 دوباره گره زد و آنها را بر زیر یک بازوی قوی اش گرفت.

و بعد به عالمتی  "را داری؟  "کشورکهن  "فکر می کنم که قصد رفتن به  "بعد از یافتن تعادل, هوریس گفت:

یک سری  -باید با مرکز فرماندهی منطقه هماهنگ کنیم "ر داشت اشاره کرد. قرمز که در انتهای زمین رژه قرا

 "کارهای اداری هست ولی زیاد طول نمی کشد, آیا کسی...ابهورسن به دنبالت می آید؟

زمانی که هوریس نام ابهورسن را آورد, کالمش کمی لکنت پیدا کرد, لکنتی عجیب برای مردی با اعتماد به 

ابریل لحظه ای به او نگاه کرد و متوجه شد که چشمان لرزان سرهنگ به شمشیر سابریل و نفسی چنین باال. س

بند زنگوله ها که از شانه تا کمر بسته بود, دوخته شده است. واضح بود که او شمشیر ابهورسن و زنگوله های 

دک, زنگوله ها را به با اهمیت را می شناخت. افراد کمی یک جادوگر را مالقات می کردند ولی همان تعداد ان

 خاطر می سپردند.

شما پدر مرا می شناختید...می شناسید؟ او دوبار در سال مرا مالقات می کرد. فکر می کنم  "سابریل پرسید:

 "که باید از اینجا عبور می کرد.

لی و "در همان حال آنها در گوشه میدان رژه راه می رفتند.  "به. آن موقع می دیدمش. "هوریس جواب داد:

اولین باری که او را دیدم, کمی بیشتر از بیست سال پیش بود. زمانی که به عنوان یک افسر جزء اینجا مشغول 

 "خیلی بد. -به کار شدم. برای من و هرکس دیگری در منطقه, زمان عجیبی بود

سفیدی   گام های بلندش نیمه متوقف ماندند. چکمه هایش صدای بلندی دادند و او بار دیگر به زنگ ها و

صورت سابریل نگریست. سفیدی که در مقابل موهای سیاه, حتی سیاه تر از قیر زیرپایش, خیلی پاک به نظر 

 می رسید.
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جنگهای زیادی  "مرکز عبور "تو یک جادوگر هستی. پس حتما درک می کنی, این  "هوریس با کندی گفت:

ه چیز را تحت فرماندهی واحدی بگیرند, مرکز دیده, مرگهای زیادی هم. قبل از اینکه آن جنوبی های ابله هم

عبور هر ده سال یک بار تا دروازه بعدی نزدیک دیوار جابه جا می شد. ولی چهل سال پیش...یک مامور 

اداری...فرمان داد که دیگر جابه جایی درکار نخواهد بود. چون این کار تنها باعث هدر دادن بودجه ملی می 

به  "جادوی آزاد  "و هست. بدون توجه که بعد از مدتی آن قدر توجه مردگان و  شد. این تنها مرکز عبور بود

 "را سوراخ می کنند و بعد دیگر کسی... "دیوار "جلب می شود که  "دیوار  "

 "مرده نخواهد ماند. "سابریل به آهستگی حرف او را قطع کرد:

فرقی نمی کند که  -قبرها نمی ماندند بله, زمانی که من رسیدم, تازه مشکل شروع شده بود. جسد ها در "

. سربازانی که روز قبل کشته شده بودند, درمیان رژه حاضر می  "کشورکهن  "مردم ما بودند یا موجودات 

شدند. موجوداتی که از عبور آنها جلوگیری می شد به پرواز در می آمدند و بیش از زمانی که زنده بودند به ما 

 "صدمه وارد می کردند.

او مطالب زیادی در مورد زندانی کردن و تحت تسلط درآوردن مرگ  "شما چه کار کردید؟ "ل پرسید:سابری

واقعی می دانست ولی نه در این مورد خاص. در حال حاضر هیچکدام از موجودات مرده در این نزدیکها وجود 

اوتی هم نمی کرد که نداشتند زیرا او همیشه از روی غریزه فضای میان زندگی و مرگ را حس می کرد و تف

 اینجا باشد یا چهل مایل عقب تر, در کالج ویورلی.

جادوگران کارتر ما سعی کردند مشکل را حل کنند ولی هیچ نشان خاصی از کارتر وجود نداشت تا آنها  "

 را...دوباره بکشد...فقط جسم فیزیکی شان از بین می رفت. بعضی وقتها این کافی بود و بعضی وقتها نبود. ما

یا دورتر از آنجا بفرستیم تا از بیماری که مرکز فرماندهی نام دیوانگی و  "بین  "مجبور بودیم سربازان با به 

 "حمله عصبی را بر آن گذاشته بود نجات یابند.
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می رفتم و در حال یادگیری  "کشورکهن  "من آن زمان جادوگر کارتر نبودم ولی  با گشت های نظامی به 

نشسته بود. باالی تپه ای که دید  "سنگ کارتر  "شت, مردی را دیدیم که که کنار یک جادو بودم. دریک گ

 داشت. "منطقه  "و  "دیوار  "خوبی از 

عالقمند است. افسر مسئول گشت پیشنهاد داد که از او سوال بپرسیم و  "منطقه  "از آنجا که واضح بود او به 

کشیم. البته این کار را نکردیم. او ابهورسن بود و چون در در شکل مرد بود او را ب "جادوی آزاد  "اگر یک 

 مورد مورده ها شنیده بود, آمده بود تا کمک کند.

ما او را تا داخل کشور همراهی کردیم و او فرمانده کل را مالقات کرد. من نمی دانم آنها چرا قبول کردند ولی 

و در عوض آنها شهروندی آنسلستیر و اجازه عبور از می دانم قرار گذاشتند که ابهورسن مردگان را زندانی کند 

را به او دادند. مطمئنا بعد از آن قرارداد او دو پاسپورت را گرفت. به هر حال, او چند ماه بعد را صرف  "دیوار  "

 "ساختن فلوتهای بادی کرد که می توانی آنها را در میان سیمها ببینی...

د که آنها چه چیزی هستند. فلوتهای بادی. خب, حاال همه چیز روشن آهان! یادم نمی آم "سابریل فریاد زد:

 "شد.

خوشحالم که درک می کنی. من هنوز هم نمی فهمم. چیزی که هست اینکه هرچقدر هم که  "سرهنگ گفت:

باد قوی بوزد, آنها صدایی نمی دهند. بر روی آنها نشان های کارتری را حک کرده که من تا به حال ندیده ام و 

یی دیگر هم نخواهم دید. ولی وقتی که...یک شب...آنها را سرجاهایشان گذاشت, مردگان به تدریج ناپدید جا

 "شدند و هیچ مرده جدیدی بیدار نشد.

آنها به انتهای میدان رژه, جایی که یک عالمت قرمز دیگر نزدیک راه ارتباطی بود, رسیدند. عالمت اعالم می 

 "قه. تماس بگیر و منتظر نگهبان بمانید.مرکز فرماندهی پادگان منط "کرد
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یک دستگاه تلفن و یک زنگ زنجیر دار نشان از دوگانگی معمول منطقه را می داد. سرهنگ هوریس گوشی را 

برداشت, دسته را چرخاند, برای مدتی گوش داد و بعد گوشی را سر جایش گذاشت. او در حالی که اخم کرده 

 بود سه بار زنگ را تکان داد.

در هر حال, آنها هر چیزی که بودند مشکل را حل کردند. ما  "ا منتظر نگهبان ماندند و هوریس ادامه داد:آنه

 "خیلی به ابهورسن مدیون هستیم و این باعث می شود که دخترش هم یک مهمان افتخاری باشد.

او  "ار بگیرم تا احترام.من به خاطر اخبار بدی که دارم, بهتر است مورد لعنت قر "سابریل با صدایی آرام گفت:

مردد بود چون صحبت کردن در مورد ابهورسن بدون اینکه اشکی در چشمش جمع شود برایش سخت بود. 

این است که...دنبال  "کشورکهن  "دلیل رفتن من به  "بعد برای اینکه سریع حرفش را تمام کند ادامه داد: 

  "پدرم بگردم. اتفاقی برایش افتاده است.

او اسکی ها  "من امیدوار بودم که دلیل اینکه تو با شمشیر او اینجا هستی, چیزی دیگر باشد. "هوریس گفت:

را به آرنج دیگرش برد تا دست راستش آزاد شود و سالم دو نگهبان را جواب دهد. آن دو از راه ارتباطی به 

 سمت آنها می دویدند و چکمه هایشان برروی سطح چوبی صدا می داد.

او نفس عمیقی کشید تا صدایش به هق هق تبیدل  "فکر می کنم بدتر از این باشد.  "داد: سابریل توضیح

 "او در مرگ زندانی شده...یا...یا حتی ممکن است مرده باشد. و جادوهای او از بین خواهد رفت. "نشود. 

راه سرش  انتهای اسکی ها به زمین برخورد کردند و سالمش در نیمه "فلوتهای بادی؟  "هوریس پرسید:

 "دوباره هم مرده ها اینجا جمع می شوند؟ "متوقف ماند . 

فلوتها آهنگی را می نوازند که فقط در مرگ شنیده می شوند. و این جادویی است که  "سابریل جواب داد:

توسط ابهورسن انجام می شود. ولی جادوها به او متصل هستند و اگر...اگر ابهورسن در جمع مردگان باشد, 

          "قدرتی نخواهند داشت و کار نخواهند کرد. فلوتها
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 فصل سه

 

 

او فنجان چای را به  "من کسی نیستم که یک فرستاده را بخاطر خبرهاش سرزنش کند. "هوریس گفت:

ولی در طول  "سابریل که روی چیزی مانند صندلی راحتی نشسته بود؛ داد. آنها در پناهگاه سرهنگ بودند.

 "این سالها تو بدترین خبر را برای من آورده ای.

او تا به حال فقط از  "حداقل من یک پیام رسان زنده...و بی خطر هستم. "سابریل با صدایی آهسته جواب داد:

روی خودخواهی درمورد پدرش فکر کرده بود. ولی کم کم داشت می فهمید غیر از اینکه پدرش باشد, برای 

استراحت کردن در صندلی راحتی مدرسه  -داشته است. تصویر ساده سابریل از اوافراد دیگری هم ارزش 

تنها یک نمای بسته  -ویورلی, گفتگو درمورد کارهای مدرسه و تکنولوژی آنسلستیر, جادوی کارتر و ساحرگی

 بود. مانند یک تابلو نقاشی که تنها یک بعد مرد را نشان می دهد.

و خاطرات سابریل از پدرش را مغشوش  "ادوی ابهورسن چقدر وقت داریم؟تا از بین رفتن ج "هوریس پرسید:

کرد. تصویری که او از پدرش در حال گرفتن فنجان چای در ذهن خود ساخته بود ناپدید شد و با بیرون 

 ریختن چای واقعی از فنجان لعابی و سوزاندن انگشتانش کامال از او دور شد.

 "ا چی؟اوه!ببخشید. حواسم نبود...چقدر ت"

جادوی مردگان, چقدر طول می کشد که جادو از بین برود و مردگان آزاد  "سرهنگ صبورانه دوباره تکرار کرد:

 "شوند؟
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سابریل به درسهای پدرش و به کتابی که تمام تعطیالت, به آهستگی آن را به خاطر می سپرد فکر کرد. نامش 

بر اندامش می انداخت. کتاب در جلد چرمی سبزش و کتاب مردگان بود ولی قسمت هایی از آن هنوز هم لرزه 

قفلهای کوچک نقره ایش کامال بی آزار به نظر می رسید. ولی اگر از نزدیک نگاه می کرد, چرم و نقره هردو 

دارای نشان های کارتر بودند. نشان های گرفتار کردن, کورکردن, بستن و زندانی کردن. تنها یک ساحر 

ن را باز کند...و تنها یک جادوگر وفادار به کارتر بود که می توانست آن را ببندد. آموزش دیده می توانست آ

 پدرش آن را در مالقاتشان می آورد و همیشه هم آن را با خود می برد.

او خودش را مجبور کرد تا بدون داخل کردن مسائل احساسی به  "بستگی دارد. "سابریل به آهستگی گفت:

عی کرد صفحاتی را که نشان های فلوت بادی را نوشته بود به یاد بیاورد. فصل سوال جواب دهد. سابریل س

اگر پدر...اگر ابهورسن واقعا...مرده باشد, فلوتهای بادی در  "موسیقی و طبیعت صداها در اسیر کردن مردگان. 

دو تا زمانی ادامه نرسیده باشد, جا "دروازه نهم  "زیر نور قرص کامل ماه از بین خواهند رفت. اگر او به پشت 

پیدا می کند که او از دروازه بگذرد و بعد در نور ماه از بین خواهند رفت. البته یک روح بسیار قوی هم می 

 "تواند جادوهای ضعیف شده را از بین ببرد.

 "خب, پس ماه زمانش را تعیین می کند. ما چهارده روز تا ماه کامل فرصت داریم. "هوریس گفت:

امکان دارد که من بتوانم جادویی جدید برای مردگان انجام دهم. منظورم این است  "اط گفت:سابریل با احتی

که تا به حال در چنین وضعی قرار نگرفته ام. ولی روش کار را می دانم. تنها مسئله این است که اگر پدر...اگر 

آن باید به خانه اش بروم و چند نباشد من باید هرچه زودتر به او کمک کنم. و قبل از  "دروازه نهم  "او پشت 

 "چیز جمع کنم...و به بعضی کتاب های مرجع هم سری بزنم.

 صورتش حسابگر شده بود.  "فاصله دارد؟ "دیوار "خانه چقدر از  "هوریس پرسید:

 "نمی دانم "سابریل جواب داد:

 "چی؟ "
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کنم باید مانند یک راز باشد. پدر دشمنان نمی دانم. از زمانی که چهار ساله بوده ام به آنجا نرفته ام. فکر می  "

 "زیادی داشت, همه آنها هم مرده نبودند. ساحر, جادوی آزاد...

  "از کمی اطالعاتت ناراحت به نظر نمی رسی. "سرهنگ به خشکی حرفش را قطع کرد:

بریل, احترامی را برای اولین بار نشانه ای از دودلی و صبر پدرانه در صدایش موج می زد. مانند اینکه جوانی سا

 که درخور یک جادوگر کارتر و ساحره بود, از بین می برد. 

پدر به من یاد داده که راهنمایی برای یافتن مسیر خانه صدا کنم. و می دانم که  "سابریل به سردی جواب داد:

 "کمتر از چهار روز راه است.

با احتیاط ایستاد تا سرش به المپ پناهگاه این حرف برای مدتی هوریس را ساکت کرد. او سرش را تکان داد و 

برخورد نکند. سپس به سمت کابینتی رفت که به دلیل تراوش لجن از میان پوشش رنگ پریده اش, زنگ زده 

 می شد. او در کابینت را با قدرت باز کرد, سپس نقشه ای چاپ شده را بیرون آورد و بر روی میز گشود.

پیدا کنیم. پدرت یکی داشت ولی خودش تنها کسی  "کشورکهن  "ب از ما هیچ وقت نتوانستیم نقشه ای خو

بود که می توانست چیزی در آن ببیند. برای من, نقشه اش تنها شبیه به یک مربع پوست گوساله بود. او می 

گفت این تنها یک جادوی کوچک است ولی چون نمی توانست آن را به ما یاد دهد پس شاید زیاد هم کوچک 

می رود.  "مرکز عبور "گذریم, این نقشه کپی از آخرین نسخه گشتی ماست. بنابراین فقط تا ده مایلی نبوده...ب

بخاطر دستورات پادگان, رفتن بیش از این مجاز نیست. گشتی هایی که بیشتر از آن می روند دیگر برنمی 

 "گردند. شاید گم می شوند یا...

گشتی ها اتفاق می افتاد ولی سابریل سوالی از او نکرد.  صدایش نشان می داد که حتی چیزهای بدتری برای

 روی میز باز بود و بار دیگر هیجان در وجود او شعله کشید. "کشورکهن  "نقشه کوچک 
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سپس با دستش آن را نشان داد. پینه  "گشت می دهیم. "24جاده قدیمی شمال "و اغلب در  "هوریس گفت:

سته بودند, مانند سنباده کشیدن نرم یک استاد نجاری بر روی هایی که در اثر شمشیر بر روی دستهایش ب

غربی می  -شرقی و یا به جنوب -بعد گشتها به عقب برمی گردند. یا به جنوب "نقشه خش خش می کردند. 

 "برسند. بعد آن را تا رسیدن دروازه دنبال می کنند. "دیوار  "روند تا به 

معنی این نشان  "تپه های دوردست قرار داشت اشاره کرد و پرسید: سابریل به دایره ای سیاه که باالی یکی از

  "چیست؟

است. یا قسمتی از آن. یک یا چند ماه پیش, مانند اینکه صاعقه ای  "25سنگ کارتر "این یک  "سرهنگ گفت:

میگویند و تا حد امکان از آن دوری  29به آن خورده باشد به دو قسمت شده بود. گشتها به آن کالون کرست

است و آن سنگ هم زمانی جادوی کارتر و امنیت را برای روستایی به  27می کنند. نام واقعی اش تپه بارهدرین

همین نام حفظ می کرد. فکر کنم زمانی قبل از تولد من. اگر روستا هنوز پا برجا باشد باید جایی دورتر و دور 

در جنوب کالون کرست نداشته ایم.  از دسترس گشتها قرار گرفته باشد. ما هیچ وقت گزارشی از زندگی

مالقات با  "روزنوشت پادگان  "داریم.   "دیوار  "حقیقت این است که گزارش کمی از دیدن انسان در آنطرف 

ولی  -کشاورزها, بازرگانان, مسافران و غیره -را در خود ثبت کرده "کشورکهن  "تعداد قابل توجهی از مردم 

شته کم و کمتر شده اند تا اینکه در این بیست سال تقریبا به صفر رسیده این مالقاتها در طول صد سال گذ

اند. اگر گشتها در طول سال دو یا سه آدم ببینند, خیلی خوش شانس بوده اند. منظورم انسانهای واقعی است, 

 "یا مردگان. ما بیش از حد از اینها می بینیم. "جادوی آزاد  "نه موجودات ساخته های 

 "نمی فهمم. پدر اغلب از شهرهای کوچک, روستاها...و حتی شهر های بزرگ  "لب گفت:سابریل زیر 

صحبت میکرد. من بعضی را از کودکیم را به یاد می آورم...خب, یعنی فکر می کنم که تقریبا به  "کشورکهن

 "یاد می آورم.
                                            

۲٤Old North Road  
۲٥ Charter Ston 
۲٦Cloven Crest  ,م – قله شکافته    
۲۷Barhedrin Hill  
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رهای بزرگ و کوچک را بوده اند. بایگانی نام تعدادی از شه "کشورکهن "حتما داخل  "سرهنگ جواب داد:

می نامند. و با میل و  "سرزمین مرزی  "را   "دیورا  "ثبت کرده. ما می دانیم که مردم آنجا منطقه کنار 

 "رغبت هم این نام را بر زبان نمی آورند.

سابریل جواب نداد. به جای آن سرش را داخل نقشه فروبرد و به سفری که در پیش داشت فکر کرد. کالون 

توانست نقطه خوبی باشد. کمتر از هشت مایل از اینجا فاصله داشت پس اگر زود حرکت می کرد, کرست می 

سنگ  "می توانست قبل از شب با اسکی خود را به آنجا برساند البته اگر برف هم خیلی شدید نمی بارید. یک 

سنگهای  "احت تر بود. نشانه خوبی نبود ولی کمی جادو آنجا وجود داشت و پیدا کردن راه مردگان ر "کارتر

جادوی  "جریان داشت و همیشه در محل عبور  "جادوی آزاد  "اغلب در مکانهایی برپا می شدند که  "کارتر 

در هایی وجود دارند که به سرزمین مردگان باز می شوند. با فکر کردن به اینکه چه چیزی می تواند از  "آزاد 

سابریل تیر کشید و لرزش آن از طریق دستش به نقشه منتقل این درها استفاده کند, ترس در ستون فقرات 

 شد. 

ناگهان او به باال نگاه کرد و متوجه شد سرهنگ هوریس به دستهای کشیده و رنگ پریده اش نگاه می کند. 

 کاغذ سنگین نقشه هنوز در دستهای او می لرزید. با سعی و تالش, سابریل لرزش را متوقف کرد.

زندگی می کند. من  "21کورور "من دختری تقریبا هم سن تو دارم. او با همسرم در  "سرهنگ با آرامش گفت:

 "برود.  "کشورکهن  "هیچ وقت به او اجازه نمی دهم که به 

سابریل به چشمان او نگاه کرد, در نگاه دختر تردید و درخشش جوانی وجود نداشت. او دستش را به نشانه 

 "مرگ  "اله به نظر می رسم ولی اولین بار در دوازده سالگی وارد من هجده س "اشتیاق تکان داد و گفت:

 "دروازه نهم  "روبرو شدم و او را در پشت  "دروازه پنجم  "شدم. در چهارده سالگی با موجودی از پشت 

                                            
 ۲۸Corvere  
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را که نزدیک مدرسه شده بود از بین بردم  " 26موردیکنت "زندانی کردم. وقتی شانزده ساله بودم یک 

 "را خواندم. من دیگر احساس جوانی نمی کنم. " 10کتاب مردگان "سال پیش آخرین ورق  و...حدود یک

 "بعد درست مانند اینکه خودش هم تعجب کرده باشد اضافه کرد: "از این بابت متاسفم "سرهنگ گفت:

ی از سبک سر -آه...منظورم این است که کاشکی مانند دخترم کمی از حماقتهای دوران جوانی لذت می بردی

ها و احساس عدم مسئولیت که فقط در دوران جوانی وجود دارد. ولی اگر اینها باعث ضعیف شدن تو در 

 "رویارویی با مسائل شود, برایت این چیزها را آرزو نمی کنم. تو مسیر سختی را در زندگی انتخاب کرده ای. 

لغتها با جادوی کارتر همراه بودند و در  "آیا انسان مسیر را انتخاب می کند یا مسیر انسان را؟  "سابریل گفت:

اطراف زبانش طعمی مانند ادویه ای خاص می دادند. آن لغتها در ابتدای تقویمش نوشته شده بودند و 

 بودند.  "کتاب مردگان  "همچنین آخرین لغات نوشته شده در صفحه آخر 

 "من این را جایی شنیدم. به چه معنی است؟ "هوریس اشاره کرد:

 "نمی دانم.  "گفت:سابریل 

مانند اینکه  "وقتی آنها را بر زبان می آوری, نیروی خاصی همراه خود دارند. "سرهنگ با احتیاط اضافه کرد:

اگر من آنها را بر زبان بیاورم, چیزی  "هنوز طعم نشان های کارتر در هوا باشد, او با دهان باز آنها را بلعید. 

 "می شوند. نخواهد بود. فقط مانند کلمات معمولی

من نمی توانم توضیحش بدهم. ولی گفته های دیگری بلدم که در حال حاضر  "سابریل سعی کرد لبخند بزند:

مسافر, نور خورشید را در آغوش بگیر ولی دست تاریک شب را  "بیشتر به موضوع بحث ما می خورند, مثل 

 "من باید به راهم ادامه بدهم. "نگیر.

                                            
 ۲۹Mordicant  
 ۳۰The Book of the Dead  
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که مادربزرگها و پرستارهای بچه, عاشق آن بودند خندید, ولی خنده او عاری از  هوریس به ضرب المثل قدیمی

خوشحالی بود. چشمان او از سابریل به مکانی نامعلوم برگشت و سابریل متوجه شد که او به جلوگیری از عبور 

بود که مجبور فکر می کند. بعد او آهی کشید, آهی کوتاه و عصبانی که متعلق به مردی  "دیوار  "سابریل از 

 است دستورات را اطاعت کند حتی اگر عقیده ا ش چیزی دیگر باشد.

برگه های تو حاضرند و تو دختر ابهورسن هستی. من کاری نمی توانم بکنم جز  "او دوباره به سابریل نگاه کرد:

زیادی روبرو می اینکه اجازه دهم عبور کنی. ولی نمی توانم جلوی احساسم را و اطمینان از اینکه با خطرهای 

 "کشورکهن  "شوی بگیرم. حتی نمی توانم یک گروه گشت با تو بفرستم چون تمام پنج گشتمان االن در 

 "هستند.

او انتظار این را داشت ولی کمی هم ناراحت شده بود. یک  "من می خواستم تنها بروم. "سابریل پاسخ داد:

ودن در یک سرزمین ناشناخته و خطرناک, حتی اگر گروه محافظ از سربازان باعث آرامش او می شد. ترس ب

سرزمین مادری او بود, بیش از حد تحملش بود. طولی نمی کشید که این ترس فراتر از باورش هم می رفت. و 

 ..."مرگ  "همیشه هم تصویر پدرش در ذهنش بود. پدرش که در دردسر افتاده بود, تنها در آبهای سرد 

 "خوبه. گروهبان! "هوریس گفت:

ناگهان یک کاله خود نزدیک در ظاهر شد و سابریل دو سربازی را که بیرون پناهگاه نگهبانی می دادند به 

خاطر آورد. آنها روی پله ها و در سنگر ایستاده بودند. سابریل با خود فکر می کرد که آیا حرفهای او را شنیده 

 اند یا نه.

رد می شود, خانم ابهورسن. و گروهبان, اگر تو و سرباز  گروهی برای عبور حاضر کنید. یک نفر "هوریس گفت:

 "در خواب از چیزهایی که اینجا شنیده اید صحبت کنید تا آخر عمر مجبور به کند قبر خواهید شد! 13راهایز

  "بله قربان!  "جواب گروهبان همراه با سرباز راهایز بیچاره که معلوم بود نیمه خواب است در فضا پیچید

                                            
 ۳۱Rahise  
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 "بعد از شما. می توانم دوباره چوب اسکی ها را بیاورم؟ "نگاه کرد و گفت: هوریس به در

 "رسیدند, ارتش هیچ ریسکی نکرد. سابریل تنها در زیر طاق متروک دروازه که در  "دیوار  "زمانی که آنها به 

زانو زدند و دوازده فرورفته بود ایستاد ولی تیراندازان در اطراف دروازه به شکل نوک پیکان ایستادند یا  "دیوار

شمشیرزن با سرهنگ هوریس جلو رفتند. صد یارد پشت سر او, قبل از راه زیگ زاگ شکل سیم های خاردار, 

از جای مخصوصشان جلو را نگاه می کردند. البته سابریل متوجه شد که آنها نیزه های  "لوین  "در مسلسل 

ی استفاده بر روی کیسه های شنی گذاشته اند. این نشان شمشیرمانندشان را نیز کشیده اند و آنها را آماده برا

 می داد که اعتماد زیادی به تجهیزات دفاعی خود ندارند.

در زیر طاق یک در واقعی وجود نداشت. لوالهای زنگ زده مانند دو دست مکانیکی تاب می خوردند و تکه 

افتاده بودند که این نشان از یک انفجار های درختان بلوط نوک تیز مانند دندانهای شکسته در دهان بر زمین 

 شیمیایی مدرن یا نیرویی جادویی می داد.

برف به نرمی و آهستگی می بارید و باد دانه های برف را به داخل آنسلستیر می  "کشورکهن "آن طرف در 

به آرامی دانه آورد. جایی که آنها در هوای گرم آب می شدند. یکی از آنها در موهای سابریل گیر کرد. سابریل 

 برف را تکان داد تا از صورتش پایین آمد و بر روی زبانش لغزید.

آب سرد باعث شادابی بود و با آنکه مزه آن با دانه های دیگر برف تفاوتی نداشت, سابریل آن را با لذت نوشید. 

ه اش به یاد آورد می چشید. او در خاطرات تیر "کشورکهن  "بعد از سیزده سال, این اولین طعمی بود که از 

 که آن موقع هم که پدرش برای اولین بار او را به جنوب و آنسلستیر آورده بود, برف می باریده است.

صدایی او را به دنیا برگرداند و از میان برف شبه آدمی را دید. او از پهلو توسط دوازده نفر دیگر که در دوردیف 

تشان به سمت بیرون دروازه بود, شمشیرهایشان می درخشید از دروازه بیرون می رفتند, حمایت می شد. صور

و تیغ شمشیرها نوری را که توسط دانه های برف منعکس شده بود بازتاب می کرد. تنها هوریس به داخل نگاه 

 می کرد و منتظر او بود.
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پیش گرفت. از سابریل اسکی هایش را  بر دوش انداخته بود و راهش را از میان چوبهای شکسته دروازه به جلو 

زیر طاق گذشت و پایش را از برف داخِل گِل گذاشت. او از خورشید درخشان به آفتاب رنگ پریده و از گذشته 

 به آینده اش وارد شد.

در اطرافش و باالی سرش به او خوشامد می گویند و جویبار کوچک نشان  "دیوار "مانند این بود که سنگهای 

 غبار درون سنگها جریان داشت.  های کارتر مانند باران در گردو

ولی او به نشان های کارتر که در سنگها بودند نگاه می  "کشور کهن به تو خوشآمد می گوید. "هوریس گفت:

 کرد نه به سابریل.

 سابریل از سایه دروازه خارج شد و کالهش را پایین کشید تا صورتش را در مقابل برف حفظ کند.

 "او نگاهش را دوباره به سابریل انداخت.  "میدوارم در ماموریتت موفق باشی.سابریل, ا "هوریس ادامه داد:

او سالم داد, سریع به چپ برگشت و  "امیدوارم...امیدوارم تو و پدرت را قبل از اینکه خیلی دیر بشود ببینم.

تند. زمانی که بعد رفته بود. هوریس چرخی به دور او زد و به طرف دروازه برگشت. مردان او هم دنبالش می رف

آنها به عقب برمی گشتند سابریل خم شد. اسکی هایش را در برف عقب و جلو کرد و بعد چکمه هایش را 

داخل گیره ها انداخت. برف یکنواخت می بارید ولی بارش بسیار نرم بود. او به راحتی می توانست جاده قدیمی 

ده جمع شده بود و اگر او از این راههای برفی شمال را تشخیص بدهد. خوشبختانه برف در آبروهای اطراف جا

 "کوچک استفاده می کرد می توانست راهش را به راحتی ادامه دهد. با اینکه به نظر می رسید زمان در 

کالون  "چند ساعت از آنسلستیر جلوتر است ولی سابریل انتظار داشت که قبل از غروب به  "کشورکهن

 برسد. "کرست

ته و مطمئن شد که شمشیر پدرش در غالف محکم است و زنگوله ها به درستی در او دسته های را برداش

جایشان قرارا گرفته اند. سابریل تصمیم گرفت از طلسم گرمای کارتر استفاده کند ولی بعد منصرف شد. جاده 

به خاطر  شیب مالیم رو به باال داشت و اسکی کردن کار نسبتا سختی بود. بعد از اینکه او سفر را شروع کند,

 پوشیدن دستکشها, لباس پشمی, کت ضخیم چرمی و دوشلوار اسکی ضخیم چرمی مطمئنا گرمش می شد.
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با یک حرکت چوب اسکی را به جلو هل داد, دست مخالفش با دسته اسکی به جلو آمد و دقیقا بعد از عبور 

ز کنار او کنار می رفت, مرد آخرین شمشیر زن از کنارش, سابریل سفر خود را شروع کرد. هنگامی که سرباز ا

پوزخندی زد ولی سابریل به دلیل تمرکز بر حرکت اسکی و دسته ها متوجه او نشد, بعد از چند دقیقه او 

 مشغول باال رفتن از جاده شده بود, یک سایه الغر و تیره در مقابل زمین سفید.    

 فصل چهارم    

 

 

عد از ظهر, سابریل اولین سرباز آنسلستیری مرده را پیدا کرد. , در آخرین ساعات ب"دیوار "شش مایل دورتر از 

یک یا دو مایل دورتر, در شمال بود. او ایستاده بود تا به تپه تاریک که سنگی و بی  "تپه کالون کرست "

درخت از زمین برفی سربرآورده بود, نگاه کند. فعال قله آن توسط یک ابر کوچک و پف کرده که موقتا برف و 

از آن می بارید, پوشیده شده بود. اگر سابریل نایستاده بود, به طور حتم دست یخ زده و سفیدی را که تگرگ 

در طرف دیگر جاده از برف بیرون آمده بود نمی دید. ولی زمانی که آن را دید, بر رویش تمرکز کرده و 

 بالفاصله سوزش و حمله شدید مرگ را حس کرد.

کی هایش بر روی سنگ صدا می دادند. او سپس خم شد و به آرامی برف را هنگامی که از جاده رد می شد اس

 کنار زد.

دست به مرد جوانی تعلق داشت که یک لباس زره ای بر روی یونیفرم خاکی رنگ آنسلستیری پوشیده بود, از 

رس درجه اش معلوم بود که سرجوخه است. او بور بود و چشمانی خاکستری داشت. از آنجا که هیچ عالمت ت

در چهره یخ زده اش نبود, سابریل فکر کرد که حتما  ناگهانی مورد حمله قرار گرفته است. او با یک انگشت 

پیشانی اش را لمس کرد, چشمان بی روحش را بست و دو انگشتش را بر روی دهان بازش قرار داد. سابریل 

ا از روی آن بتواند بفهمد چه احساس کرد که او دوازده روز پیش مرده و هیچ نشان خاصی وجود نداشت ت
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چیزیی او را کشته است. برای اینکه بیشتر متوجه شود الزم بود تا مرد را در دنیای مردگان پیدا کند. بعد از 

نرفته بود. سابریل هیچ تمایلی نداشت وارد دنیای مرگ شود مگر  "دروازه چهارم "دوازده روز, مطمئنا بیش از 

ین کار کند. هر چیزی که پدرش را اسیرکرده یا کشته بود, می توانست آنجا در اینکه چیزی او را مجبور به ا

 انتظار او کمین کرده باشد. این سرباز مرده می توانست یک طعمه باشد.

در حالی که سابریل کنجکاویش را برای یافتن حقیقت ماجرا در خود می کشد, شمشیر را از دست راست مرد 

بر روی سینه اش قرار داد. شاید هم مرد زیاد غافلگیر نشده بود. بعد او ایستاد و رها کرد و بعد دستهای او را 

نشان کارتر را که معنای آتش, پاکی, صلح و خواب می داد باالی سر جسد در هوا کشید. در همین حال 

ن همیشه آهنگ این نشان ها را زمزمه می کرد. این دعایی بود که تمام جادوگران کارتر بلد بودند و نتیجه آ

یکسان بود, جرقه ای درخشان از میان دستان خم شده مرد بلند شد و بعد به شعله های تیز و سوزان تبدیل 

شدند و سپس آتش تمام بدن مرد را دربر گرفت. چند ثانیه بعد آتش خاموش شده و تنها خاکستر مرد باقی 

 مانده بود. خاکستری که زره فلزی سیاه شده برا می پوشاند.

ل شمشیر سرباز را از میان خاکستر ها برداشت و آن را در زمین سیاه و برف های آب شده فرو کرد. سابری

شمشیر با قدرت در زمین فرورفت و بر باالی خاکستر ایستاد. سایه آن مانند صلیبی برای خاکستر به نظر می 

شناسایی یا گردنبندی با رسید. چیزی در سایه می درخشید و سابریل خیلی دیر متوجه شد که سرباز پالک 

 خود داشته است.

در حالی که اسکی هایش را تکان می داد تا دوباره تعادل خود را پیدا کند, سابریل خم شد و زنجیر پالک 

شناسایی را با یک دست گرفت سپس آن را باال آورد تا نام مردی را که زندگیش در تنهایی و برف به سر آمده 

پالک هردو در آنسلستیر توسط ماشینها درست شده بودند بنابراین نمی توانستند در بود؛ بخواند. ولی زنجیر و 

برابر آتش جادوی کارتر مقاومت کنند. سابریل پالک را مقابل چشمانش گرفت ولی پالک خرد و خاکستر شد 

 و زنجیر از میان انگشتان سابریل مانند سکه های کوچک فوالدی پایین افتاد.
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صدایش در این سرزمین وحشی پوشیده از  "آنها بتوانند تو را از روی شمشیرت بشناسند.شاید  "سابریل گفت:

برف عجیب به نظر می رسید و بعد از گفتن هر کلمه, نفسش به صورت ابری کوچک و مرطوب از دهانش 

 بیرون آمد.

 "بدون ناراحتی سفرکن. به پشت سرت هم نگاه نکن. "او اضافه کرد:

دور شد, خودش هم به نصیحتش گوش کرد. نگرانی در او موج می زد و تمام  وقتی که با اسکی هایش

سرزمین  "خطرناک است, مخصوصا  "کشورکهن  "حواسش مواظب و هوشیار بود. همیشه به او گفته بودند که

 ". ولی اطالعاتش را بخاطر یادآوری خاطرات خوش کودکی که از پدرش و گروه "دیوار  "کنار  "های مرزی

 داشت, فراموش کرده بود. حاال, حقیقت خطر کم کم دوباره بر او آشکار می شد... "ن مسافرا

نگاه کند. او گردنش را گرداند تا ببیند  "کالون کرست  "بعد از پیمودن نیم مایل, سابریل ایستاد تا دوباره به 

روشن می کند. او خودش هم  خورشید از میان کدام ابر می تابد و سنگهای دره را با نور زرد مایل به قرمز خود

در سایه ابر قرار داشت برای همین منظره تپه بسیار زیبا به نظر می رسید. زمانی که به تپه نگاه می کرد, 

بارش برف از سرگرفته شد و دو دانه برف بر پیشانی او آب شدند و در چشمانش فرو رفتند. او چشمانش را 

ی گونه هایش گذشتند. سابریل از میان چشمان خیسش یک پرنده برهم زد و دو دانه مانند قطرات اشک از رو

شکاری دید. آن یک باز یا شاهین بود که به طور حتم تمام توجه اش را بر روی یک موش کوچک یا موش 

 صحرایی که درمیان برف می خزید, مترکز می کرد. باز در باالی دره شناور بود.

ط کرد و چند ثانیه بعد سابریل از دست رفتن جان یک بعد ناگهان مانند یک سنگ به سمت زمین سقو

موجود کوچک را حس کرد. در همان زمان, او سوزش مرگ انسان را نیز حس کرد. جایی در آن نزدیکی که 

 باز طعمه اش را گرفته بود, مردگان بیشتری وجود داشتند.

ختم می شد  "کالون کرست "ی که به سابریل لرزید و دوباره به تپه نگاه کرد. با توجه به نقشه هوریس, راه

جایی بین آن آب راه کوچک و دو دره قرار داشت. او به وضوح می توانست ببیند که راه کجاست ولی مردگان 

 هم همانجا قرار داشتند. چیزی که آنها را کشته بود هم می توانست همانجا کمین کرده باشد.
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ی برفی را بر روی خورشید می کشید و سابریل متوجه شد نور خورشید بر دره می تابید ولی باد داشت ابرها

که یک ساعت یا کمی بیشتر تا غروب وقت دارد. او وقتش را به خاطر آزاد کردن روح سرباز تلف کرده بود و 

 قبل از تاریک شدن هوا, عجله کند. "کالون کرست  "حاال تنها راه این بود که برای رسیدن به 

ا آن مواجه شود فکر کرد و بعد حرکتی بین سرعت و دقت را برگزید. سابریل او به چیزی که ممکن بود ب

دسته ها را در برف فرو کرد, اسکی ها را گشود و پایش را از آنها بیرون آورد. بعد با سرعت اسکی و دسته ها را 

عه قبل باز نشوند بهم بست تا به شکل اریب از کوله پشتی اش آویزان شوند. او آنها را با دقت بست تا مانند دف

و جادوی کارترش را از بین نبرند. ماجرا همان صبح اتفاق افتاده بود ولی حاال دیگر مانند هفته ها پیش به نظر 

 می آمد. انگار که در یک دنیای دیگر اتفاق افتاده باشد.

دور شد. او باید به  وقتی سابریل این کار را انجام داد, راهش را از میان جاده پیش گرفت و از آب راههای برفی

نشسته  "کالون کرست  "زودی از جاده دور می شد و به نظر می رسید که برف کمی بر روی شیب سنگی 

 است.

بعنوان آخرین محافظ, سابریل شمشیر ابهورسن را بیرون کشید و دوباره آن را در غالف قرار داد به طوری که 

ه به آن احتیاج داشت می توانست سریعتر شمشیر را بیرون یک اینچ از غالف بیرون باشد. این گونه, زمانی ک

 بکشد.

سابریل انتظار داشت تا اجساد را در جاده یا نزدیک جاده ببیند ولی آنها دورتر قرار داشتند. در راهی که جاده 

 می رسید, جاپاها و برف های لگد شده زیادی وجود داشت. راه از بین دو دره رد می شد "کالون کرست  "به 

و کنار آن آب راهی بود. نهری که چشمه آن در باالی تپه قرار داشت, این راه آب را ایجاد کرده بود. راه 

چندین بار از روی نهر عبور می کرد و برای اینکه مسافران پایشان خیس نشود در این راهها سنگ یا چوب 

ر برای خود یک گلوگاه درست کرده بود قرار داده شده بود. کمی باالتر جایی که دو دره به هم می رسیدند, نه

که دوازده پا عرض, سی پا درازا و عمق داشت. اینجا راهسازان مجبور شده بودند به جای ساختن پل بر روی 

 رود, پلی موازی آن بسازند.
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 سابریل باقی گشتیهای آنسلستیری را اینجا پیدا کرد. آنها بر روی چوب زیتونی سیاه پل افتاده بودند. آب در

زیر پای آنها زمزمه می کرد و سنگ قرمز باالی سرشان طاق زده بود. هفت نفر از آنها تمام پل را پوشانده 

بودند. برخالف سرباز اول, کامال معلوم بود که چه چیزی آنها را کشته است. آنها دریده شده بودند و بعد از 

بدتر از آن, کسی...یا چیزی...که آنها را اینکه سابریل به جلو رفت متوجه شد که سرشان هم زده شده است. 

 کشته بود سرهایشان را برای اطمینان از اینکه روحشان بازمی گردد, با خود برده بود.

شمشیر سابریل به راحتی کشیده شد. او با احتیاط دستش را به دسته شمشیر چسباند و بعد از اولین گروه 

نیمه یخ زده, کم عمق و کند بود ولی واضح بود که سربازها سربازان گذشت تا پا به پل بگذارد. آب زیر پل, 

 "جادوی آزاد  "برای پناه از دست جانور به آنجا پناه آورده بودند. آب روان محافظ خوبی درمقابل جانوران و 

را هم نمی ترساند. نهر, در بهار با برفهای آب شده تقویت  "مرده ضعیف  "بود ولی این نهر بی جان حتی یک 

شد و از میان دره ها می خروشید. آنگاه پل به اندازه زانو در آب صاف و خروشان فرومی رفت. در آن وقت می 

 سال, سربازها حتما نجات پیدا می کردند.

سابریل آه کشید. چقدر آسان در یک لحظه این هفت نفر زنده بودند و بعد با تمام تالشهایی که کردند و تمام 

ی بعد مردند. دوباره وسوسه جادوگری به او روی آورد تا کاری را که طبیعت انجام میل و امیدشان, در لحظه ا

داده بود تغییر دهد و آنها را به حرکت در آورد. سابریل قدرت این را داشت تا این مردان را زنده کند تا آنها 

 دوباره بخندند و دوست بدارند...

برگرداند. یک کار زیان آور که  " 12کمکهای مرگ "عنوان ولی بدون سرشان, سابریل تنها می توانست آنها را ب

هوش و ابتکار  "کمکهای مرگ  "برای تشکیل سپاهشان انجام می دادند. این  "جادوی آزاد  "ساحرگان 

بسیار کمی داشتند. البته خدمتکاران بسیار خوبی بودند, چه به شکل جسد های دوباره جان داده شده یا به 

 که در این حالت فقط روحشان به این دنیا برمی گشت. "11یاران تاریکی "شکل 

                                            
 ۳۲Hand  
 ۳۳Shadow Hand  
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بر خود لرزید. یک ساحر با قدرت به راحتی می توانست از سر  "یاران تاریکی  "سابریل از فکر کردن به 

را صدا کنند. همین طور, سابریل هم بدون داشتن سرها نمی  "یاران تاریکی  "کسانی که تازه مرده بودند 

جرا کرده و روح آنها را آزاد کند. تنها کاری که می توانست بکند این بود که با احترام با توانست مراسم را ا

اجساد برخورد کند و تا حد امکان پل را از وجود آنها پاک کند. نزدیک غروب بود و در پیچ دره هوا تقریبا 

د را رها کند و به باالی تاریک می شد ولی سابریل صدای ضعیف ذهنش را که به او هشدار می داد سریعا اجسا

 تپه برود نشنیده گرفت.

زمانی که او تمام مردگان را از روی پل جابه جا کرد و شمشیرهایشان را کنار بدن بی سرشان در زمین فروبرد, 

بیرون دره هم هوا تاریک شده بود. آن قدر تاریک بود که او مجبور شد ریسک کند و نور جادویی کارتر را 

 کند تا راه مقابل را نشان دهد.باالی سرش ظاهر 

این یک جادوی ساده بود ولی پیامد هایی غیرقابل پیش بینی داشت. زمانی که او از جسد ها گذشت, نوری در 

جواب نور او درخشید نوری در قسمت باالیی پل. تقریبا بالفاصله به رنگ قرمز گرم تبدیل شد و سه نشان 

از آنها برای سابریل ناشناخته بود ولی از دونشان دیگر, معنی  درخشان کارتر از خود به جا گذاشت. یکی

 سومی را فهمید. آن سه باهم پیامی را در خود نگه داشته بودند. 

سابریل می توانست جادوی کارتر را در سه نفر از سربازان مرده حس کند و حدس زد که آنها باید جادوگر 

یشانی می داشتند. یکی از آخرین مردانی که سابریل از روی پل کارتر باشند. آنها می بایست عالمت کارتر بر پ

برداشته بود هم جزو این جادوگران بود. سابریل به یاد آورد که او تنها مردی بوده که اسلحه ای در دست 

 نداشته و در عوض دو دستش را بر ستون پل حلقه کرده بود. این نشان ها حتما پیام او را نگه داشته بودند.

ل ابتدا نشان کارتری را که در پیشانی خود بود لمس کرد و بعد دستش را به ستون پل زد. نشانها دوباره سابری

درخشیدند و بعد خاموش شدند. از ناکجا, صدایی کنار گوش سابریل بلند شد. صدای یک مرد ترسیده که در 

 صدای برخورد اسلحه ها, فریادها و وحشت و اضطراب گم شده بود.
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ما نمی توانستیم برگردیم. او با خود  "دیوار "! او از پشتمان آمد, تقریبا از طرف "مردگان قوی "یکی از  "

 "صحبت می کند. به سرهنگ بگویید... 14دارد. گروهبان گِرِن "موردیکنت  "و  "کمکهای مرگ  "خدمتکار, 

د. سابریل سیخ چیزی که قصد داشت به سرهنگ هوریس بگوید بخاطر فرارسیدن مرگش ناتمام مانده بو

ایستاد و گوش سپرد تا شاید چیزی بیشتر هم باشد. او احساس ضعف و تهوع می کرد و چندین نفس عمیق 

کشید تا بر حسش غلبه کند. سابریل فراموش کرده بود که علیرغم آشنایی زیادش با مرگ و مردگان, تا به 

چه کار کند ولی...نمی دانست چگونه با حال مرگ کسی را ندیده است. او یاد گرفته بود که با عواقب آن 

خودشان مواجه شود. سابریل دوباره یک انگشتش را به ستون پل زد و نشانهای کارتر را که در طبقات چوب 

پیچ می خوردند احساس کرد. پیام گروهبان گرن تا ابد برای تمام جادوگران کارتر آنجا می ماند تا زمان کار 

 فرسوده شوند یا توسط سیل از بین بروند.ستون یا پل را بسازد و آنها 

مردگان  "سابریل چند نفس عمیق دیگر کشید, ساکت ایستاد و خود را وادار کرد تا دوباره گوش دهد. یکی از 

برگشته بود و پدرش قسم خورده بود که جلوی این مسائل را بگیرد. تقریبا واضح بود که  "زندگی  "به  "قوی 

 دید شدن ابهورسن با هم ارتباط داشتند.این اتفاق ناگهانی و ناپ

باری دیگر پیام آمد و سابریل گوش کرد. بعد در حالی که اشکهایش را پاک می کرد به راهش ادامه داد. از 

 و سنگ شکسته کارتر برسد. "کالون کرست  "جاده باال رفت, از پل مردگان دور شد تا به 

یشتری پیدا کرد و ابرهای برفی را به سمت غرب راند, در دره ها از هم دور شدند و زمانی که باد قدرت ب

آسمان باالی سرش ستارگان چشمک زدند. هالل ماه خود را آشکار ساخت و به زیبایی درخشید به طوری که 

 سایه هایی بر روی زمین برفی ایجاد کرد.   

 فصل پنجم

 

                                            
 ۳٤Gerren  
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از نیم ساعت طول کشید تا سابریل به قله  با اینکه راه لیز و سخت می شد ولی بخاطر پیاده روی مداوم, کمتر

برسد. حاال باد قوی, آسمان را صاف کرده بود و نور ماه به مناظر جلوه می بخشید.  "کالون کرست "صاف تپه 

ولی هوا بدون وجود ابرهای بسیار سردتر شده بود. سابریل خواست افسون کارتر را برای تولید گرما اجرا کند 

ود و تالشش برای انجام جادو بیشتر از چیزی که در گرما به دست می آورد. انرژی ولی بیش از حد خسته ب

مصرف می کرد. او ایستاد و کت بارانی را که از پدرش به او رسیده بود, با شانه هایش باال انداخت. کت کمی 

که زنگوله ها پوسیده و بسیار بزرگ بود و سابریل برای نگه داشتنش از چندید سگک, کمربند شمشیر و بندی 

 را استفاده می کرد و کت هم در ازایش از او در مقابل باد محافظت می کرد.

بعد از اینکه سابریل نسبتا احساس گرما کرد, به باال رفتن از آخرین قسمت راه ادامه داد. در مکانهایی که 

پله ها حاال کهنه و شیب زیادی وجود داشت, راه سازان پله هایی در سنگ سخت ایجاد کرده بودند که این 

 فرو ریخته بودند و هر لحظه امکان داشت زیر پای انسان را خالی کنند.

آخرین پله فروریخته بود و سابریل بدون اینکه متوجه آن شود؛ به باالی تپه رسید. در این حال سرش پایین 

که ناگهان متوجه شد که پله بود و در نور ماه بدنبال پله بعدی می گشت. پایش تا نیمه در هوا باال رفته بود 

 دیگری وجود ندارد. 

در مقابل او بود. یک برآمدگی کوچک در جایی که شیبهای تپه به هم می رسیدند و زمین  "کالون کرست "

مسطح کوچکی را به وجود می آوردند قرار داشت. فرورفتگی کم عمقی در آن ناحیه بود که برف در آن جمع 

ید در مقابل سنگ قرمز برق می زد. هیچ درختی یا گیاهی آنجا نبود ولی تقریبا شده بود. زیر مهتاب, برف سف

در وسط گودی, یک سنگ به رنگ خاکستری تیره, سایه طویلی در زیر نور ماه ایجاد کرده بود. عرض سنگ 

کامال دوبرابر سابریل و درازیش به سه برابر او می رسید. تا زمانی که سابریل به از دور نگاه می کرد سنگ 

 سالم بود ولی بعد از آنکه کمی نزدیک رفت, ترکی زیگ زاگ شکل دید که تا میانه سنگ را شکافته بود.
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هستند. نشان  "دیوار "واقعی ندیده بود ولی می دانست که آنها مانند  "سنگ کارتر "سابریل تا به حال یک 

و می شدند تا دوباره شکل گیرند. مانند های کارتر مانند نقره در آنها جریان داشتند, شکل می گرفتند و مح

 یک داستان بی پایان که در مورد چگونگی پیدایش جهان سخن می گفت.

نشان های کارتری که روی این سنگ وجود داشتند مانند برف یخ زده بودند. و حاال تنها نشان هایی مرده 

 بودند. مثل نقشهای حکاکی شده بر روی یک سنگ مجسمه شکل. 

بود که سابریل انتظار داشت البته حاال متوجه شده بود که در مورد آن درست فکر نکرده بود. او این چیزی ن

فکر می کرد که صاعقه یا چیزی این چنینی سنگ را شکافته ولی درسهایی که خیلی دیر به یاد آورد, به او 

سنگ  "وانستند یک می ت "جادوی آزاد "گفتند که نباید این طور باشد. تنها بعضی نیروهای وحشتناک 

 را بشکافند. "کارتر

او به سنگ نزدیکتر شد. ترس مانند دندانی که در حال درآمدن است و نشان می دهد که دردهای بدتری هم 

در راه است در جان او افتاد. بر روی برآمدگی, باد قویتر و سردتر می وزید و کت دیگر سابریل را به اندازه 

و داستانهای ترسناکی که  "کتاب مردگان  "ات پدرش او را به یاد صفحات کافی گرم نگه نمی داشت. خاطر

تعریف می کردند انداخت. ترس هم همراه با  "کشورکهن "دختران کوچک در تاریکی خوابگاهشان, به دور از 

کتر این خاطرات آمد تا زمانی که سابریل آنها را به اعماق ذهنش فرستاد و خود را مجبور کرد تا به سنگ نزدی

 شود.

رگه هایی سیاه از...چیزی...بعضی از نشان ها را ناخوانا ساخته بود ولی تا زمانی که سابریل صورتش را نزدیک 

 سنگ نبرده بود, نفهمید که آنها چه هستند. رگه هایی سیاه و نامفهوم در زیر نور ماه.

ران, در حالی که تعادلش را از هنگامی که سابریل آنها را دید, سرش را با سرعت عقب کشید و تلو تلو خو

دست می داد و نزدیک بود در برف پرت شود, عقب رفت. رگه ها, خون خشک شده بودند و زمانی که سابریل 

آنها را دید, فهمید که به چه دلیل سنگ شکسته و چرا باران و برف خون را پاک نکرده...و به چه دلیل سنگ 

 هیچگاه تمیز نخواهد شد.
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شود یا به  "مرگ "کنار سنگ قربانی شده بود. ساحری او را قربانی کرده بود تا بتواند وارد  یک جادوگر کارتر

 برگردد. "زندگی "یک مرده کمک کند تا به 

سابریل لب پایینش را آنقدر گاز گرفت تا دردش آمد. دستانش, تقریبا ناخودآگاه, پیچ و تاب می خوردند تا 

بکشند. سحری که برای اینگونه قربانی ها به کار می رفت در آخرین نشان های کارتر را در ترس و عصبیت, 

نوشته شده بود, او حاال آن را با تمام جزئیات وحشتناکش به یاد می آورد. این یکی از  "کتاب مردگان  "فصل 

یا نمی خواست که بخاطر داشته باشد. تنها یک  -هزاران مطلب دیگری بود که از کتاب سبز بخاطر نداشت

ر بسیارقوی می توانست از آن طلسم استفاده کند و تنها یکی از شیاطین بزرگ مایل بود که انجامش ساح

 دهد. شیطان, شیطان را به دنیا می آورد و شیطان مکانها را آلوده می سازد و آنها را برای انجام عملیات دیگر...

تاریک و طوفانی, هر دقیقه سردتر می  هوای "بس کن! "سابریل برای اینکه بیشتر فکر نکند, بلند زمزه کرد:

شد, او باید تصمیم می گرفت: اتراق کند و راهنمایش را صدا کند یا سریعا در مسیری تصادفی حرکت کند به 

این امید که بتواند راهنمایش را در مسیرهای دیگر صدا بزند. بدترین قسمتش این بود که راهنمای او مردد 

شود, اگر چه کوتاه, تا راهنمایش را صدا کند و با او حرف بزند. این کار  "مرگ  "بود. سابریل می بایسد وارد 

در این مکان آسان بود چون قربانی یک ورودی نیمه پایدار ایجاد کرده بود, مانند اینکه دری نیمه باز مانده 

بود, مانند یک  باشد. سابریل برای دقیقه ای ایستاد. او می لرزید و گوش فرا می داد. تمام حواسش متمرکز

کتاب مردگان  "حیوان کوچک که می دانست درنده ای نزدیک او کمین کرده است. ذهن او در میان صفحات 

 "می گشت و ساعتهایی را که در برج آفتاب شمالی و مدرسه ویورلی به یادگیری جادوی کارتر از  "

 سپری کرده بود به یاد می آورد. "مجیستریکس گرین وود 

ن یک دقیقه, فهمید که اتراق کردن غیرممکن است. او آنقدر وحشت زده بود که نمی توانست کنار بعد از پایا

یک سنگ شکافته کارتر بخوابد. ولی اگر راهنمایش را اینجا صدا می کرد, کارها سریعتر پیش می رفت. و 

نتیهجه رسید  هرچه سریعتر به خانه پدرش می رسید, سریعتر می توانست به پدرش کمک کند. پس به این

شود,  "مرگ  "که باید تا آنجایی که می تواند, خود را توسط جادوی کارتر محافظت کند, با تمام احتیاط وارد 
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راهنمایش را صدا کند و مسیر را از او بپرسد. سپس به محض اینکه می توانست به سرعت از اینجا دور می 

 شد, حتی سریعتر از آنچه بتوان تصورش را کرد.

بعد از گرفتن تصمیمش, دست به کار شد. او اسکی ها و کوله پشتی اش را انداخت. چند میوه خشک  سابریل

شده و تافی های خانگی را در دهانش چپاند تا انرژی بگیرد و بعد سعی کرد ذهنش را صاف کند تا بتواند بهتر 

 جادوی کارتر را انجام دهد.

ایش, کار را شروع کرد. نشان ها در ذهنش شکل گرفتند. بعد از برطرف کردن مشکل چسبیدن تافی به دندانه

و خطرات فیزیکی محافظت می  "جادوی آزاد "چهار نشان اصلی که قطبهای الماس بودند و او را در مقابل 

کردند. سابریل آنها را در ذهنش نگاه داشت, در زمان متوقفشان کرد و بعد آنها را از جریان بی پایان کارتر 

و سپس شمشیرش را بیرون آورد و طرحی کلی در برف, اطراف خود کشید. در هر یک از جهات بیرون کشید. ا

اصلی چهار گانه, یک نشان قرار داشت. بعد از اینکه هر نشان را کامل می کشید. اجازه می داد آن نشان از 

طالیی و جاری  ذهنش به دستش و بعد از طریق شمشیر به روی برف برسد. آنوقت آنها مانند خطهایی از آتش

 زنده می شدند تا بر روی زمین بدرخشند.

بود. سابریل تقریبا در شکل دادن آن شکست می  "شمال "آخرین و نزدیکترین نشان به سنگ شکسته, نشان 

خورد. او می بایست چشمانش را می بست و با تمام اراده اش نشان را مجبور می کرد تا شمشیر را ترک کند. 

این کار, نشان در مقابل سه نشان دیگر مانند چیزی جعلی و رنگ پریده به نظر می رسید. حتی بعد از انجام 

 به زحمت می درخشید و برف را آب نمی کرد. 

سابریل به آن توجهی نکرد. سعی کرد آشوبی را که تلخی تهوع در دهانش آورده بود فراموش کند و تمام 

بریل می دانست که نشان شمال ضعیف است ولی خطهای حواسش را به کار با نشان های کارتر بسپارد. سا

طالیی که چهار نشان را به هم متصل کرده بودند و الماس گرچه می لرزید ولی کامل بود. در هر صورت, این 

بهترین کاری بود که او می توانس انجام دهد. او شمشیر را در غالف گذاشت, دستکشهایش را در آورد و بند 

 ت گرفت تا با انگشتان سردش آنها را بشمارد.زنگوله ها را در دس

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  

 
ل  ی ر ب ا ا س ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / 

 

56 

رانای خواب آور و شیرین که صدای آهسته اش  " 15رانا "سابریل اولین و کوچکترین را گرفت و بلند گفت:

زنگ دوم, زنگی خشن و پرصروصدا. موسرائل بیدار  " 19موسرائل "برای بیداران سکوت به ارمغان می آورد. 

ریل هیچگاه نمی بایست استفاده کند. زنگی که صدایش مانند اللّه کلنگ بود و کننده بود. زنگوله ای که ساب

 می فرستاد درست همانطور که به گوش دهنده زندگی دوباره می بخشید. "مرگ  "نوازنده آن را به اعماق 

. کایبت راه رونده, زندگی متشکل از چندین صدا که نواختن آن سخت و بود و نتیجه عکس می "17کایبت "

اد. این زنگوله می توانست آزادی و حرکت به مردگان ببخشد یا آنها را به پشت دروازه ای دیگر ببرد. بسیاری د

 از ساحران با استفاده از کایبت به جاهایی رفتند که نمی بایست می رفتند.

ان از . یک زنگ که مانند آالت موسیقی صدایی رسا و زیبا داشت. دایریم صدایی بود که مردگ"11دایریم "

 دست می دادند. ولی دایریم همچنین می توانست صدای کسی را که صحبت می کرد از او بگیرد.

. زندگی حیله باز که دوست داشت آهنگ خود را بنوازد. بلگائر زنگ اندیشیدن بود و اکثر ساحرها "16بلگائر "

ام اتفاقات انسان را دوباره جمع آن را بی اهمیت می دانستند. این زنگوله می توانست فکر افراد, خاطرات و تم

 کند. یا اگر در دست فردی نا آزموده بود, تمام آنها را از بین ببرد.

. زندگی قوی ترین و با بم ترین صدا که آوازش نوازنده را صاحب قدرت می ساخت. سارانت اسیر "40سارانت "

 کننده بود و باعث می شد که مردگان به خواسته فرد نوازنده گوش دهند.

و باالخره آخرین زنگوله, زنگی که با وجود بودن در جای چرمیش و اینکه نمی توانست صدایی از خود درآورد, 

 انگشتهای سرد سابریل را بیش از پیش یخ زده کرد.

                                            
 ۳٥Rana  
 ۳٦Mosrael  
 ۳۷Kibeth  
 ۳۸  Dyrim 
 ۳۹Belgaer  
 ٤۰Saraneth  

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  

 
ل  ی ر ب ا ا س ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / 

 

57 

آستارائل دورکننده بود و آخرین زنگ. اگر درست زده می  ", زنگ افسردگی.43آستارائل "سابریل زمزه کرد:

 می فرستاد. همه کس, حتی نوازنده زنگوله را. "مرگ  "را به اعماق شد, تمام شنوندگان 

دستان سابریل در تردید بودند, رانا را لمس کردند و بعد سارانت را برداشتند. او با دقت بند ها را باز کرد و 

ار شده زنگوله را برداشت. زبانه اش بعد از رها شده به آرامی زده شد مانند خرناس یک خرس که از خواب بید

 باشد.

سابریل با کف دستش زبانه را در زنگ آرام کرد و دسته را هم نگرفت. با دست راستش شمشیر را کشید و در 

حالت دفاعی نگه داشت, نشان های کارتر که در تیغ شمشیر بودند نور مهتاب را گرفتند و سوسو زنان زده 

اند نشان از آینده ی بدی در آنها ببیند. نشان های شدند. سابریل برای لحظه ای آنها را نگاه کرد تا شاید بتو

عجیب قبل از اینکه به نوشته همیشگی  که سابریل آنها را می شناخت تبدیل شوند, با سرعت در تیغه مسابقه 

 وارد شود. "مرگ  "می دادند. سابریل سرش را خم کرد و آماده شد تا به 

ن مانند قبل نبود که این از دید سابریل مخفی ماند. نوشته دوباره در حال شکلگیری بود ولی بخشی از آ

ولی حاال  "من برای ابهورسن ساخته شدم تا آنهایی را که قبال مرده اند بکشد "چیزی که همیشه می نوشت 

مرا ساخت. پادشاه آتش مرا خاموش ساخت و حال ابهورسن مرا در  "دیوارساز "مرا دید و  42کِلیر "ادامه داد

 "دست می گیرد.

ابریل که حاال چشمانش را بسته بود. احساس کرد به مرز بین مرگ و زندگی نزدیک می شود. در پشتش س

بادی احساس می کرد که حاال واقعا گرم بود و مهتاب مانند آفتاب, درخشان و داغ شده بود. او بر روی 

 شد. "مرگ  "ری صورتش آخرین نشان های سرما را یافت و بعد از باز کردن چشمانش متوجه نور خاکست

سابریل با کمک اراده, روحش را در حالی که زنگ و شمشیر را آماده در دست داشت به جلو برد. بدنش داخل 

الماس سفت شده بود و مه در اطراف پاهایش چرخ می زد. سرما صورت و دستانش را منجمد کرده بود و 

                                            
 ٤۱Astarael  
 ٤۲Clayr  

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  

 
ل  ی ر ب ا ا س ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / 

 

58 

بودند ولی نشان شمال از همه بیشتر می نشان های کارتر در هر راس الماس می درخشیدند. سه نشان ثابت 

 درخشید و بعد خاموش شد.

رودخانه با سرعت جریان داشت ولی سابریل جریان و سرما را نادیده گرفت و پایش را در آب گذاشت. او با 

همه جا ساکت بود.  "مرگ "دقت به اطراف نگاه می کرد و منتظر یک تله یا حمله بود در این نقطه بخصوص 

بشنود ولی نه چیزی دیگر. صدای شرشر یا ناله های  "دروازه دوم "انست صدای ریزش آب را از او می تو

عجیب به گوش نمی خورد. هیچ هیکل سیاه بی شکل یا صورت ترسناکی هم در این نور خاکستری وجود 

 نداشت.

اش بکند, با دقت  قبل از اینکه سابریل شمشیر را در غالف بگذارد و دستش را در یکی از جیب های کاموایی

به اطراف نگاه کرد. سارانت آماده در دست چپش قرار داشت. سابریل با دست راست یک قایق کاغذی برداشت 

و یک دستی آن را به شکل اصلیش درآورد. قایق زیبا و سفید که در این نور تقریبا درخشان بود یک لکه 

 دقت یک قطره از خون انگشتش را ریخته بود. کوچک و دایره ای شکل درون خود داشت. سابریل در آنجا با

سابریل قایق را در دستش گذاشت, آن را تا دهانش باال برد و بعد مانند اینکه یک پر را به حرکت در آورد بر 

آن دمید, قایق هم مانند یک هواپیما از دستش به رودخانه رفت. او همانطور نفسش را حبس کرد زیرا فکر می 

اب فرو خواهد رفت ولی زمانی که قایق به دفاع پرداخت, به راست کشید و با جریان آب کرد که قایق در گرد

پیش رفت, سابریل نفسی از روی راحتی کشید. بعد از چند ثانیه قایق از دید خارج شده و در راه رسیدن به 

 بود. "دروازه دوم"

پدرش به او یاد داده بود که چگونه این دومین بار در زندگی اش بود که یک قایق کاغذی به آب می انداخت. 

از آنها استفاده کند ولی هشدار داده بود که خیلی کم آنها را در آب بیاندازد. او گفته بود, در هر هفت سال 

فقط سه بار اجازه این کار را داد وگرنه باید بهایی برای آن می پرداخت. بهایی بسیار با ارزش تر از یک قطره 

 خون.
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دروازه  "که اتفاقات مانند دفعه اول پیش خواهند آمد, با این وجود بعد از اینکه صدای  سابریل می دانست

برای ده, بیست, چهل دقیقه یا بیشتر ساکت شد) زمان در مرگ فراموش می شد(, سابریل شمشیرش را  "دوم

ه متوقف شده بود کشید و سارانت از دستش آویزان شد. زبانه سارانت رها و منتظر بود تا نواخته شود. درواز

 پیش می آمد. "مرگ  "برای اینکه کسی...یا چیزی...از عمق سرزمین 

 سابریل امیدوار بود که او همان کسی باشد که با قایق کاغذی دعوت کرده.        

 

 

 

 فصل ششم

 

 

ر . برای چیزی که در غارهای زیر تپه, در چند مایلی غرب سنگ شکسته د"کالون کرست  "جادوی کارتر در 

 کمین بود, این صحنه مانند بویی در باد می مانست که سریع در همه جا پخش می شد.

موجود زمانی انسان بود, یا حداقل شبیه انسان بوده و در زیر آفتاب زندگی می کرده است. آن انسانیت در طی 

نگاه داشته و با بی از بین رفته بود. موجود با خشونت خود را در مقابل جریان  "مرگ  "قرنها و با آب سرد 

میلی بسیار زیاد و ثابت دوباره به زندگی باز گشته بود. تا زمانی که یک تیر از پشت سنگها به سمت او آمده و 

 بر گلویش نشسته بود تا زندگیش را پایان دهد, خودش هم نمی دانست چنین نیروی قوی ای دارد.
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نگه داشته بود تا نیرویش  "دروازه چهارم  "زندگی  جانور با نیرویی راسخ, خود را برای سیصد سال در قسمت

را فرا گیرد. او از روحهای کوچک تغذیه و از نزدیک شدن به بزرگها اجتناب  "مرگ  "افزایش یابد و روشهای 

می کرد یا اینکه به آنها خدمت می نمود. موجود همیشه به زندگی چنگ می زد تا اینکه باالخره شانس به او 

بیرون پرید, از میان هریک از دروازه های باالتر با شدت  "دروازه هفتم  "قدرتمند از پشت روکرد و روحی 

بازگشت. صدها مرده او را دنبال می کردند. این روح قدرتمند گروه را  "زندگی  "عبور کرد و با سروصدا به 

مزاحم آنها شدند و در  "مرگ  "و  "زندگی  "جمع کرده بود. یک هرج و مرج و دشمنی قدرتمند در بین مرز 

 بازگردد. "زندگی  "این جنگ, جانور توانسته بود به گوشه ای برود و پیروزمندانه به 

آنجا تعداد زیادی بدن خالی از روح وجود داشت پس او یکی از آنها را صاحب شد, به حرکتش واداشت و فرار 

یدا کرد. جانور حتی تصمیم گرفت برای کرد. چند روز بعد, او غاری را که در حال حاضر در آن ساکن است پ

یک اسم آسان که تلفظ آن برای دهانی نیمه متالشی شده زیاد سخت نبود. یک  41خود اسمی پیدا کند. ترالک

 اسم مردانه. ترالک بیاد نمی آودر که قرنها پیش, چه جنسیتی داشته ولی حاال بدن یک مرد را داشت.

زندگی می کردند را  "سرزمین مرزی  "م این ناحیه که هنوز در این یک نام بود تا اندک اندک ساکنین ک

 "بترساند. ساکنینی که طعمه ترالک بودند. او آنها را اسیر می کرد و زندگیشان را که برای ماندن این سمت 

 احتیاج داشت, از آنها می گرفت. "مرگ 

ان ها قوی و پاک هستند ولی بسیار درخشید و ترالک پی برد که نش "کالون کرست  "جادوی کارتر دوباره در 

ضعیف ظاهر شده بودند. قدرت جادو او را ترساند ولی بی مهارتی جادوگر به او اطمینان داد. یک جادوی قوی 

نشان دهنده یک زندگی قوی هم بود. ترالک به آن روح احتیاج داشت. آن را می خواست تا بدنی را که از آن 

ضعیف شده بود, دوباره قوی سازد.  "مرگ  "می بایست روحش را که در استفاده می کرد, بازسازی کند او 

حرس و طمع بر ترس غلبه کرد. موجود مرده دهانه غار را ترک کرد و از تپه باال رفت. چشمان بی پلک 

 پوسیده اش بر قله دوردست دوخته شده بود.

                                            
  ٤۳Thralk   م. –غالمک 
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د که بر روی آب چرخان, شناور بود و سابریل ابتدا راهنمایش را مانند یک جسم نورانی بلند و رنگ پریده دی

به طرف او می آمد. و بعد راهنما چند یارد دورتر از او متوقف شد و مثل یک جسم انسان شکلِ, درخشان ولی 

 با نوری کدر دستهایش را به عنوان خوشامدگویی از هم باز کرد.

 "سابریل  "

عی شکل درخشان می آمدند ولی سابریل برای به نظر می آمد لغات لرزان از جایی بسیار دورتر از مکان واق

اینکه گرمای خوشامدگویی را حس کند, خندید. ابهورسن هیچگاه توضیح نداده بود که این شخص درخشان 

چه کسی یا چه چیزی است ولی سابریل از قبل می دانست, او تنها یک بار, زمانی که به سن بلوغ رسیده بود, 

 این مشاور را صدا کرده بود.

مدرسه ویورلی, تا زمانی که دخترها به سن پانزده سالگی می رسیدند, بیشتر به مسائل درسی می در 

پرداختند. داستانهایی که دختران بزرگتر از سن بلوغ تعریف می کردند, زیاد و اکثرا ترسناک بود. سابریل از 

شده بود.  "مرگ  "و لرز وارد دیگر دوستانش زودتر به سن بلوغ رسید برای همین او برای اولین بار با ترس 

پدرش به او گفته بود که کسی را که با قایق کاغذی صدا می کند به تمام سوالهایش جواب خواهد داد و از او 

مافظت خواهد کرد, او همان کار را هم کرده بود. روح فروزان به تمام سوالهای سابریل و خیلی چیزهای دیگر 

 برگردد. "زندگی  "بور شده بود دوباره به جواب داده بود تا اینکه سابریل مج

 . او شمشیرش را در غالف قرار داد و با احتیاط سارانت را با انگشتانش ساکت کرد."سالم مادر  "سابریل گفت:

جسم درخشان جواب نداد ولی این دور از انتظار بود. به غیر از تنها لغت خوشامدگویی اش, او تنها می توانست 

هد. سابریل زیاد مطمئن نبود که جسم ظاهر شده چیست. روح غیر عادی مادرش, که بعید به سوالها جواب د

 به نظر می رسید, یا باقی مانده جادویی محافظ که او اجرا کرده بود؟

من زیاد وقت ندارم. دوست دارم راجع به...اوه, دوست دارم همه چیز را بدانم...ولی در حال  "سابریل ادامه داد:

 "است. "بارهدرین  "بپرسم...منظورم تپه  "کالون کرست  "م مسیر خانه پدر را از طریق حاضر می خواه
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فرستاده سرش را تکان داد و صحبت کرد. سابریل در همان حال که گوش می داد, تصویرهایی هم از آنچه زن 

ه برایش تعریف می کرد در ذهنش کشید. تصویرهایی روشن درست مانند خاطرات سفری که خودش کرد

 باشد.

به سمت شمالی تپه برو. مسیری را که در آنجا شروع می شود تا رسیدن به انتهای دره دنبال کن, به آسمان  "

نزدیک افق و مکانی که در شرق و سه  44بنگر...هیچ ابری در آسمان نخواهد بود. ستاره قرمز و درخشان یوالس

غربی به شمال  –به جاده ای که از جنوب  انگشتی شمال است خواهد درخشید. آن ستاره را دنبال کن تا

سنگ  "شرقی می رود برسی. آن راه را در مسیر شمال شرق به اندازه یک مایل دنبال کن تا به یک نشان که 

و شمال راه خواهد داشت از  "45صخره های بلند "پشت آن است, برسی. یک راه در پشت سنگ به  "کارتری 

منتهی می شود. در به صدای موسرائل جواب خواهد داد. بعد از در تونلی آن راه برو که به دری در صخره ها 

قرار دارد, خانه بعد از پل است. عشق من  " 49پل ابهورسن "هست که شیب زیادی روبه باال دارد. بعد از تونل 

 "با توست. تاخیر نکن, هر اتفاقی هم افتاد تو نباید بایستی.

 را در ذهنش ثبت می کرد.او با دقت لغات  "ممنون "سابریل گفت:

 "می شود همچنین... "

او حرفش را قطع کرد چون فرستاده مادر ناگهان دو دستش را به مانند اینکه شوکه شده باشد باال آورد و فریاد 

 "برو! "زد:

سابریل در همان لحظه فهمید که الماس محافظت در اطراف بدن فیزیکی اش به عالمت خطر لرزید و متوجه 

ن شمال از بین رفته است. او به سرعت بر روی پاشنه پای چپش چرخید و درحالی که شمشیرش شد که نشا

دوید, به نظر می رسید که جریان آب برخالف او قدرت می گیرد و در  "زندگی  "را درآورده بود به طرف مرز 

                                            
 ٤٤Uallus  
 ٤٥Long Cliff  
 ٤٦Abhorsen’s Bridge  
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اراده و عصبانیت اطراف پاهایش می پیچید ولی بعد در مقابل او عقب کشیدند. سابریل به مرز رسید و با 

 برگرداند. "زندگی  "روحش را به 

او برای لحظاتی گیج بود. هوا ناگهان سرد شده بود و حواسش درست کار نمی کرد. یک موجود جسد مانند با 

لبخندی احمقانه از راه نشان شمال وارد الماس می شد. دستان موجود باز بودند تا او را در آغوش بگیرند و 

باز و غیرطبیعی اش بیرون می آمد. ترالک از یافتن روح جادوگر کارتر و یک الماس محافظ بوی گند از دهان 

شکسته خوشحال بود. شمشیر کمی او را ترساند ولی یخ تمام آن را پوشانده بود و چشمان پوسیده ترالک نمی 

ای که در دست  توانست نشان های کارتر را که در زیر یخ می رقصیدند, ببیند. این وضع در مورد زنگوله

سابریل بود, هم صدق می کرد. زنگ به مانند دایره ای از یخ و برف درآمده بود, مانند اینکه سابریل گلوله 

برفی در دست گرفته باشد. ترالک خود را خیلی خوش شانس می دانست مخصوصا اینکه روح این قربانی, 

ه دستهایش را برای گرفتن گردن سابریل به جلو بسیار جوان و قوی هم بود. جانور کج کج به جلو آمد تا اینک

 آورد.

دقیقا همان موقع که انگشتهای الغر و از بین رفته اش جلو آمدنن سابریل چشمانش را باز کرد و حالت حمله 

برایش به ارمغان آورده بود اجرا کرد. شمشیر همراه با   "هنرهای جنگی  "ای را که در مدرسه مقام دومی در 

 نتها به جلو آمدند و نوک شمشیر گردن ترالک را شکافت و هشت اینچ تا فضای پشت او پیش رفت.بازویش تا ا

ترالک فریاد زد و انگشتانش را بر روی شمشیر گذاشت تا خود را آزاد کند ولی نشان های کارتر بر روی تیغ 

و ترالک ناگهان متوجه  درخشیدند و او دوباره جیغ کشید. جرقه های سفید و گرم در میان انگشتانش نشستند

 شد که با چه کسی روبرو شده است.

بعد چون سابریل شمشیر را با تکان ناگهان بیرون کشیده بود او به  "ابهورسن! "با صدای کالغ وارش گفت:

 عقب پرت شد.

شمشیر داشت بر روی جسم مرده ای که ترالک ساکن آن شده بود اثر می گذاشت. جادوی کارتر عصبهای به 

درآمده را می سوزاند و اتصالهای آبکی را یخ می زد. آتش در گلوی ترالک زبانه کشید ولی او باز حرکت 
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صحبت کرد تا حواس این رقیب قوی را پرت کند و روحش را مانند ماری که پوست می اندازد, از این بدن 

 بیرون آورد و بعد در دل شب بگریزد.

ی کنم. کمکت می شوم...من موجودات زنده و مرده را می ابهورسن! من به تو خدمت می کنم. ستایشت م "

 "شناسم...جای مردگان را به تو نشان می دهم.

صدای واضح و بم سارانت, ناله ترالک را قطع کرد درست مانند آژیر شروع مه که باالتر از صدای مرغان دریایی 

پیچید و با وجود اینکه روح ترالک در فضا می پیچید. موسیقی همان طور ادامه پیدا می کرد و در سکوت شب 

بیرون آمده بود و می خواست پرواز کند. حس کرد که اسیر صدا شده است. زنگ او را به جسم فلجش 

برگرداند و اسیر اراده نوازنده زنگ کرد. خشم او را در بر گرفت و او با عصبانیت و ترس سعی می کرد با 

 در اطرافش و تمام وجودش, او هیچگاه از آن رهایی نمی یافت.سابریل مبارزه کند ولی صدا در همه جا بود. 

سابریل به سایه تغییر شکل داده شده که به خود می پیچید نگاه کرد. نیمی سایه در جسد و نیمی دیگر از آن 

بیرون بود و از بدن خونی سیاه تر از تاریکی بیرون می ریخت. جانور هنوز سعی می کرد از دهن جسد استفاده 

برود, جایی که موجود شکلی داشت و سابریل  "مرگ  "ولی موفق نمی شد. سابریل تصمیم گرفت با او به کند 

می توانست با استفاده از دایریم او را به حرف درآورد. ولی سنگ شکسته کارتر در نزدیکش جلوه می کرد و 

ش. در ذهنش, صدای فرستاده سابریل همواره با ترس به آن می نگریست مانند یک جواهر سرد بر روی سینه ا

سابریل شمشیرش را از سرش در برف  "تاخیر نکن, هر اتفاقی هم که افتاد تو نباید بایستی. "مادر را شنید 

فرو برد, سارانت را کنار گذاشت و کیبت را با دو دست از کمربند جدا کرد. ترالک آن را حس کرد و روح انتقام 

ه پس از مقاومتی که طی قرون کرده, باالخره مرگ ابدی اش از راه جویش از ترس لرزید. او نمی دانست ک

 رسیده است.

سابریل ایستاد و زنگوله را با قدرت در دو دست گرفت. کایبت می خواست در دستش تکان بخورد ولی او آن را 

گ درمی تکانش داد. صداهایی که همه از یک زن 1کنترل کرد, اول به جلو عقب و بعد در حالتی عجیب مانند 

 آمدند همه بسیار متفاوت بودند ولی آنها یک موسیقی رژه وار و رقص مانند ایجاد می کردند.
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ترالک آنها را شنید و نیروهایی که او را در بر می گرفتند حس کرد. نیروهایی عجیب و سنگدل که او را در 

با آنها مبارزه کرد ولی می دانست هدایت می کردند. او بیهوده و رقت آمیز  "مرگ  "یافتن مرز و بازگشتن به 

عبور خواهد کرد تا سر آخر به نهمی برسد. او دست از  "دروازه"که نمی تواند آزاد شود. می دانست از هر 

مبارزه کشید و آخرین نیرویش را جمع کرد تا چیزی دهن مانند در جسم سایه وارش ایجاد کند. دهانی باز با 

 زبانی سیاه و پیچ و تاب خور.

 "خواهم گفت! انتقام من گرفته خواهد... "کریگور "نفرین به تو! من به خدمتکاران  "غرغر کرد:او 

ترالک اراده اش را از دست داد و صدای مزحکش در میانه جمله متوقف شد. سارانت او را اسیر کرده بود و 

بود و تنها برف در زیر بدنی کیبت به او چنگ زد و او را برد. ترالک دیگر وجود نداشت سایه دیگر ناپدید شده 

 که خیلی وقت پیش مرده بود خودنمایی می کرد.

با اینکه زیاد آشنا نبود  "کریگور "با اینکه او رفته بود ولی حرفهای آخرش سابریل را به وحشت انداخت. نام 

متعلق به  ولی یک ترس و وحشت را در ذهنش بیدار کرد. شاید ابهورسن نام او را آورده بود که به طور قطع

بود. این نام همان طور که سنگ شکسته او را به وحشت انداخته بود, سابریل را می  "مردگان قوی"یکی از 

ترساند. شاید آنها نشانه هایی واضح از دنیایی که رو به خرابی می رفت بودند. دنیایی که در آن پدرش گم 

 شده بود و خودش هم تا حد مرگ تحدید شده بود.

کرد, سرما وارد ریه هایش می شد و او با احتیاط فراوان کیبت را سرجایش در بند گذاشت, به  سابریل سرفه

نظر می رسید آتش شمشیر خود را تمیز کرده ولی او قبل از اینکه آن را در غالفش بگذارد, پارچه ای بر روی 

یچ تردیدی در ذهنش آن کشید. بعد از اینکه کوله پشتی اش را برداشت, احساس خستگی زیادی کرد ولی ه

در مورد بالفاصله حرکت کردن, نبود. حرفهای روح مادرش در ذهنش می پیچید و احساس خودش هم می 

بود و به  "زندگی  "در جریان است. چیزی قدرتمند در حال نزدیک شدن به  "مرگ  "گفت که اتفاقاتی در 

 سمت راه خروجی ای که سنگ شکسته ایجاد کرده بود می آمد.
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مردگان و جادوی کارتر در این تپه بسیار زیاد بود و هنوز تا نیمه شب وقت مانده بود. باد می وزید و  تراکم

ابرها دوباره مالک آسمان می شدند. ستاره ها به زودی محو می شدند و تنها سفیدی اندکی از ماه باقی می 

 ماند.

آنها را یافت ولی بعد می بایست آن را با سابریل به سرعت در آسمانها به دنبال سه ستاره درخشان گشت. او 

تقویم نجومی اش مقایسه کند. بوی گوگرد یک کبریت دست ساخت بلند شد و بعد نور زرد  لرزان آن بر 

صفحه افتاد. سابریل دیگر مایل نبود در نزدیکی سنگ شکسته از جادوی کارتر استفاده کند. تقویم به او می 

ستاره مبانی رو به شمال بود که به همین دلیل نام دیگر  "کشورکهن  "گفت که تشخیصش صحیح بوده, در 

 را به آن داده بودند. در آنسلستیر, ستاره حدودا ده درجه در شمال غربی واقع بود. "تقلب دریانورد  "

ا بعد از اینکه سابریل شمال را یافت, به آن سمت تپه رفت تا راه را که در تاریکی به پایین دره می رسید پید

کند. ابرها ضخیم تر می شدند و او مایل بود قبل از ناپدید شدن مهتاب, به زمین مسطح برسد. بعد از اینکه 

راه را پیدا کرد, متوجه شد که پیمودن این راه راحت تر از پایین رفتن از پله های شکسته جنوب خواهد بود با 

 اینکه شیب مالیم آن نوید یک پیاده روی طوالنی را می داد.

در حقیقت, چندین ساعت طول کشید تا سابریل به پایین دره برسد. او به این طرف و آن طرف تاب می 

خورد. می لرزید و نور رنگ پریده کارتر کمی باالتر از سرش می رقصید تا راهش را روشن کند. نور مصنوعی, 

رناک دوری کند.سابریل زیاد راهش را مشخص نمی ساخت ولی به سابریل کمک کرده بود تا از مانعهای خط

هم امیدوار بود که نور به اندازه کافی رنگ پریده باشد تا با گاز باتالق یا انعکاسهای تصادفی اشتباه گرفته شود. 

 در هر صورت, اینجا نور کارتر زمانی که ابرها تمام آسمان را می پوشاندند, ضروری بود.

به روبه رو و جایی که فکر می کرد باید هنوز شمال باشد  سابریل فکر کرد, آسمان بی ابر, ممکن نیست. بعد او

نگاه کرد و در آسمان به دنبال ستاره قرمز یوالس گشت. دندانهای او به هم می خوردند و نمی توانست آنها را 

آرام کند. لرزشی که از پاهای یخ زده اش شروع شده بود خود را به هر عضو بدن او می رساند. اگر سابریل به 
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مخصوصا اینکه باد دوباره شروع  –ادامه نمی داد حتما همان جایی که ایستاده بود از سرما یخ می زد  حرکت

 به وزیدن کرده بود...

سابریل خنده ای آرام و عصبی سر داد و صورتش را گرداند تا نسیم را حس کند. باد از شرق می وزید و هر 

لی باد ابرها را به سمت غرب برد و در اولین پاکسازی که لحظه بر قدرتش افزوده می شد, بله, سردتر هم بود و

انجام داد, پوالس قرمز درخشید. سابریل لبخند زد و به آن خیره شد. بعد کمی به اطرافش نگاه کرد و دوباره 

 به راهش ادامه داد. او ستاره را دنبال می کرد و صدایی در ذهنش زمزمه می شد.

 د تو نباید بایستی.تاخیر نکن, هر اتفاقی هم که افتا

سابریل هنوز هم می خندید و زیرا او راه را پیدا کرده بود و بر روی آب روها که از برف لبریز بودند اسکی می 

 کرد و اوقات خوشی داشت.

پشت آن را پیدا کرد, هیچ نشانی از خنده قبلی در صورت  "سنگ کارتر  "زمانی که سابریل مایل شمار و 

بود. برف شروع به باریدن کرده بود و باد دیوانه وار آن را به اطراف می کشاند, دانه های رنگ پریده اش پیدا ن

برف را می ربود و در چشمان سابریل که تنها نقطه بی دفاعش بود, فرو می کرد. با وجود اینکه سابریل چربی 

ش یخ زده و خودش هم گوسفند به چکمه هایش زده بود ولی آنها باز خیس شده بودند. پاها, صورت و دستان

بسیار خسته بود. او از روی وظیفه شناسی هر ساعت چیزی می خورد ولی حاال حتی دیگر نمی توانست آرواره 

 های یخ زده اش را باز کند.

زمانی که سنگ سالم کارتر از پشت مایل شمار خود را نمایان ساخت, سابریل برای لحظه ای با استفاده از 

را گرم کرد. او آن قدر خسته شده بود که بدون کمک سنگ کارتر نمی توانست این طلسم گرمای کارتر خود 

طلسم را انجام دهد و به محض اینکه او از سنگ دور شد, طلسم از بین رفت. تنها اخطار روح مادرش و این 

 احساسی که کسی او را تعقیب می کند, باعث می شد که به راهش ادامه دهد.
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ابریل در جسم خسته و یخ زده اش با خود فکرکرد که شاید این تنها یک تصور این تنها یک حس بود وس 

باشد. ولی او در وضعیتی نبود که بتواند با هرچیزی که تعقیبش می کرد, مواجه شود بنابراین به راهش ادامه 

 می داد.

 تاخیر نکن, هر اتفاقی هم که افتاد تو نباید بایستی.

بود ولی پر شیب تر. در اینجا راهسازان مجبور شده بودند  "کالون کرست  "اه راه بعد از سنگ کارتر بهتر از ر

در میان انبوه سنگهای خاکستری که مانند گرانیت قدرت نداشتند راه درست کنند. آنها صدها پله پهن و 

کوتاه ساخته بودند که طرحهایی عجیب بر روی آنها حکاکی شده بود. حتی اگر اینها معنی هم داشتند, 

ابریل متوجه نمی شد. آنها نشان های کارتر یا حروف هیچ کدام از زبانهایی که او می شناخت نبودند و او آن س

قدر خسته بود که نمی توانست فکر کند. سابریل روی یک سنگ تمرکز کرد و بعد با دستهایش بر رانش فشار 

رش نیز پایین بود تا برف در چشمش می آورد تا خود را سرفه کنان و نفس زنان باال بکشد, در همین حال س

 فرو نرود.

راه هر لحظه لیزتر می شد و سابریل می توانست صخره را در روبه رو ببیند. صخره توده ای عمودی از 

سنگهای بزرگ و سیاه بود که نسبت به آسمان ابری, پیش زمینه ای سیاه تر برای برفهای چرخان محسوب 

ه باالتر می رفت ولی اصال به نظر نمی رسید که او به صخره نزدیک می می شد. راه پرپیج وخم هر دم از در

 شود.

بعد, ناگاه, سابریل آنجا رسیده بود. راه دوباره پیچید و نور کوچک دوار او از دیوار بازتابید. دیواری که از 

رسیده  "بلند صخره های  "دوطرف تا مایلها ادامه داشت و بلندیش به صدها یارد می رسید. واضح بود که به 

 است و راه اینجا تمام می شود.

سابریل که از خوشحالی گریه می کرد خود را تا لبه صخره جلو کشید و نور کوچک باالی سرش سنگهای 

خاکستری را که باگلسنگ پوشیده شده بودند, روشن ساخت. ولی حتی با کمک آن نور هم, او اثری از 
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ار و غیر قابل نفوذ که تا باال ادامه داشتند و از حوزه نور کوچک او درنیافت. هیچ چیز به جز صخره های ناهمو

 دور می شدند, وجود نداشت و هیچ راه یا مکانی هم نبود که بشود از آن داخل رفت.

سابریل با بیزاری بر روی انبوهی از برف نشست و دستهایش را با شدت به هم مالید تا قبل از درآوردن 

آن تسریع بخشد. موسرائل بیدار کننده, سابریل با دقت آن را ساکت کرد و با  موسرائل, گردش خون را در

استفاده از حواسش در اطراف به دنبال چیزهای مرده گشت. مردگانی که در نزدیکی بودند و نباید با صدای 

ت موسرائل بیدار میشدند. چیزی در آن نزدیکی نبود ولی بار دیگر سابریل احساس کرد که موجودی در پش

سرش, خیلی دورتر, او را دنبال می کند. چیزی مرده و قدرتمند. قبل از اینکه سابریل او را از ذهنش پاک 

کند, سعی کرد حدس بزند که جانور چقدر با او فاصله دارد. هر چیزی که بود, آن قدر فاصله داشت که حتی 

 خت.صدای خشن موسرائل را هم نمی شنید. سابریل ایستاد و موسرائل را نوا

زنگوله صدایی مانند جیغ ده ها طوطی داشت. صدایی که در فضا منفجر شد و در باد جوالن داد. سپس در 

میان صخره ها منعکس شده و تبدیل به صدای جیغ صد پرنده شد. سابریل بالفاصله زنگوله را ساکت کرد و 

نور پشت سرش آن را نشنیده است. آن را به کناری گذاشت  ولی بازتابها در دره پخش شدند و او فهمید که جا

سابریل حس کرد که توجه موجود به او و محل او جلب شده و همچنین سرعتش را افزایش بخشیده است 

انگار که ببیند ماهیچه های یک اسب مسابقه از حالت راه رفتن به چهار نعل تغییر بیابند. حتما جانور پله ها را 

فشار او را در ذهنش احساس کرد و ترس به همان سرعت بر او غلبه کرد. چهار, پنج تایی باال می آمد. سابریل 

 ولی او باز به راه برگشت و به پایین نگاه نکرد, در همان حال شمشیرش را هم کشید.

سابریل در میان کوران برف هیکلی را دید که از پله ای به پله ای دیگر می پرید. پرش های نا ممکن که فاصله 

میل و اشتیاق زیاد و کم می کرد. او شبه آدم بود ولی قدی بلند تر داشت و هرجا که قدم می  بین آن دو را با

گذاشت, آتش مانند روغن سوزان بر روی آب, ظاهر می شد. سابریل با دیدن او روح مرده جانور را که فریاد 

توضیحاتی از  گشوده شدند و "کتاب مردگان  "می کشید, حس کرد. در ذهن پر ازترس سابریل, صفحات 

در تعقیب او بود. چیزی که به خواست خود می  "موردیکنت  "شیاطین مختلف بر سرش ریختند. یک 
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 "جادوی آزاد  "عبور کند. بدنش از گل باتالق بود و خون انسان همراه با  "زندگی "و  "مرگ  "توانست از 

 هنما درون جانور بود.یک ساحر آن را شکل داده بود. یک روح مرده هم به عنوارن نیروی را

فاصله  "دیوار "سابریل یک بار موردیکنتی را از بین برده بود ولی در آن زمان, در آنسلستیر, چهل مایل با 

داشت و موردیکنت ضعیف حتی در حال ناپدید شدن بود. این یکی قوی, آتشین و تازه به دنیا آمده بود. 

کشت و روح او را مطیع خود خواهد ساخت. تمام نقشه ها,  سابریل ناگهان فهمید که این جانور او را خواهد

رویاها, امید و شجاعت از وجود او رخت بربست تا جایشان را به ترس ناب و احمقانه بدهد. او مانند خرگوشی 

که از دست سگ شکاری فرار می کند اول به سمتی و بعد به سمت دیگری رفت ولی تنها راه فرار راهی بود 

بود و موردیکنت تنها صد یارد با او فاصله داشت و با هرپلک زدن و  ریزش برف به او نزدیکتر  که از آن آمده

می شد. شعله در دهان جانور زبانه می کشید, او سرش را عقب برد و در همان حال دویدن زوزه کشید. زوزه 

 شت بر روی شیشه.ای مانند کسی که آخرین لحظات زندگی اش را سپری می کند یا صدای کشیدن ناخن انگ

سابریل به سمت صخره برگشت و با سر شمشیرش محکم به آن کوبید, او با صدایی که انگار در گلویش گیر 

 کرده باشد فریاد زد.

نشان های کارتر در ذهنش شکل گرفتند ولی آن طلسم صحیحی که در کالس دوم یاد  "بازشو! بازشو! "

در ذهنش نبود. او آنها را درست مانند برنامه روزانه اش می  گرفته بود و برای گشودن در به کار می رفت,

 دانست ولی حاال که به آنها نیاز داشت, مثل اینکه نشان ها نمی خواستند پیدا شوند...

بازتاب صدای موردیکنت از بین رفت و در آن سکوت قبضه شمشیر بر چیزی برخورد کرد که صدایی خفه داد. 

د نداشت. یک در دراز و به طرز عجیبی باریک از چوب بلوط تیره ساخته شده چیزی چوبی که قبال آنجا وجو

بود و نشان های نقره ای کارتر در آن می رقصیدند. یک زنگ آهنی, درست دم دست, به ران سابریل برخورد 

 کرد.

کرد و نیم سابریل نفس نفس زنان شمشیر را انداخت و زنگ را کشید. هیچ اتفاقی نیافتاد. سابریل دوباره سعی 

 نگاهی به پشتش انداخت و از چیزی که انتظار دیدنش را داشت لرزید.
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موردیکنت آخرین پیچ را پشت سر گذاشت و چشمان آن دو با هم تالقی کرد. سابریل بالفاصله چشمش را 

بست زیرا نمی توانست نفرت و خون خواهی که در نگاه موردیکنت موج می زد را تحمل کند. چشمان جانور 

یه سیخی بود که بیش از حد در کوره آهنگری مانده باشد. او دوباره زوزه کشید و با سرعت از پله های باقی شب

 مانده باال آمد. شعله ها ازدهان, پنجه و پاهایش چکه می کردند.

رف سابریل که هنوز چشمانش را بسته بود, زنگ را پایین کشید. در باز شد و او به داخل افتاد, با طوفانی از ب

به زمین خورد و چشمانش را باز کرد. او با ناامیدی و بی توجه به درد زانوها و دستهایش, خود را بر روی زمین 

 جمع کرد. سپس دستش را بیرون برد, دسته شمشیر را گرفت و آن را به داخل کشید.

ر باریک عبور کند. او اول زمانی که تیغ از در گذشت, موردیکنت آن  را گرفت و به اطراف پیچاند تا بتواند از د

دستش را داخل آورد. شعله ها مانند دانه های  آبنبات از جسم سبز و خاکستری اش برمی خواستند و دودی 

 سیاه و مارپیچ وار از آتش بیرون می زد تا با خود بویی مانند سوختن مو به همراه داشته باشد.

انست با وحشت به دست چهار پنجه ای جانور که آرام سابریل بی دفاع بر روی زمین نشسته بود و تنها می تو

 باز شده بود و برای گرفتن او جلو می آمد نگاه کند.

 فصل هفت     

 

 

 ولی دست و چهار پنجه جانور نتوانستند به جسم بی دفاع او برسند.

ف آن قدر به جای آن, سابریل جریان سریع و غیرعادی جادوی کارتر را حس کرد, نشان های کارتر در اطرا

 درخشان بودند که در پس چشمان او نقطه های سیاه که در هوا می رقصیدند باقی ماندند.
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سابریل پلک زد و بعد مردی را دید که از سنگ های دیوار خارج می شد یک مرد بلند قد و قوی با یک 

ود آمد و تکه ای شمشیر بلند که مانند شمشیر سابریل بود. شمشیر با صدایی بلند بر بازوی موردیکنت فر

بزرگی از جسم آتشین و لجنی اش را جدا کرد. شمشیر دوباره فرود آمد و مانند یک تبرزن که شاخه های 

 درخت را می برد, قسمتی دیگر را قطع کرد.

موردیکنت بیشتراز خشم, تا درد, زوزه کشید و بعد دستش را عقب برد. غریبه خود را به سمت در پرت کرد و 

بدنش بست. هیچ صدایی از هزاران زنجیر کوچک زره اش برنخواست. سابریل بدنی عجیب زیر  آن را با فشار

آنها می دید, بعد از اینکه نقطه های سیاه از چشمش رفتند, او متوجه شد که نجات دهنده اش اصال یک 

متحرک  انسان نیست. مرد به اندازه کافی جامد به نظر می رسید ولی هر قسمت کوچک بدنش چندین عالمت

 کارتر درست شده بود و سابریل در بین آنها تنها هوا می دید.

 او...یک فرستاده, یک روح کارتر بود.

بیرون در, موردیکنت دوباره مانند یک قطار بخار, زوزه کشیده و تمام راهرو را لرزاند. زمانی که دوباره جانور 

 غبارهای ضخیمی مانند برف از سقف فرو ریخت.خود را به در کوبید, لوالها صدا کردند. چوب متالشی شد و 

فرستاده برگشت تا با سابریل روبرو شود و با دستش به او کمک کند تا بایستد. سابریل دست او را گرفت و بعد 

در حالی که سعی می کرد بر روی پاهای خسته و یخ زده اش بایستد, به باال نگاه کرد. از نزدیک که نگاه می 

مام, روان و ناآرام به نظر می رسید. صورتش ثابت نمی ماند و هر لحظه به شکلی درمی کردی, جسم مرد نات

آمد. بعضی وقتها مرد و زمانی زن بود ولی تمام چهره ها سیمایی خشن و خوب داشتند. بدن و لباسش هم 

طالیی تزئین تقریبا با هرچهره تغییر می کرد ولی دو چیز همیشه ثابت می مانند. شنلی سیاه که با کلید ها 

 شده و شمشیری بلند که با جادوی کارتر درست شده بود.

ممنون, می تواند...فکر می کنی...که  "سابریل که از صدای کوبیدن موردیکنت بر در عصبی شده بود گفت:

 "داخل شود؟
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اره کند فرستاده سرش را به عالمت بله تکان داد و دست سابریل را رها کرد تا به انتهای راهروی طوالنی اش

ولی اصال صحبت نکرد. سابریل سرش را برگرداند تا به نقطه ای که او اشاره می کرد نگاه کند و یک گذرگاه 

سیاه را دید که در تاریکی ایستاده بود. نشان های کارتر, اطرافشان را کمی روشن می کردند. تاریکی دوستانه 

که در فضای غبارآلود راهرو پراکنده بودند را حس به نظر می رسید و سابریل می توانست طلسمهای کارتر را 

 کند.

فرستاده سرش  "باید بروم؟ "زمانی که فرستاده دوباره به اصرار با انگشتش به راهرو اشاره کرد, سابریل گفت:

را تکان داد و دستش را جلو وعقب برد به این معنی که باید عجله کند. پشت سر او, ضربه ای شدید دوباره 

بار به هوا فرستاد و از این صدا معلوم بود که در ضعیف می شود. بار دیگر بوی زننده و سوخته توده ای غ

 موردیکنت در فضا پخش شد.

نگهبان بینی اش را چین داد و بعد سابریل را با دستش به جلو راند مانند یک پدر که بچه اش را از خطر دور 

نوز در وجودش شعله می کشید. ترسش را لحظه ای به می کند. ولی سابریل احتیاج به عجله نداشت. ترس ه

خاطر نجات یافتن فراموش کرده بود ولی با حس کردن بوی موردیکنت دوباره آن را به یاد آورد. او سرش را 

 باال گرفت و با سرعت به سمت راهرو رفت.

مشیرش را با حالتی دفاعی بعد از پیمودن چند یارد به پشتش نگاه کرد. نگهبان هنوز کنار در ایستاده بود و ش

در دست داشت. پشت او در ذوب می شد. تخته های آهنی از هم می پاشیدند و و سوراخی مانند بشقاب 

 بزرگ غذا در آن ایجاد می شد.

موردیکنت دستش را داخل آورد و به آسانی خورد کردن خالل دندان, مقداری دیگر از تخته ها را کند. جانور 

ه اش را از دست می داد بسیار عصبانی بود و حاال تمام بدنش در آتش می سوخت. شعله مطمئنا از اینکه طعم

های قرمز و زرد از دهانش پایین می آمدن و دود سیاه مانند سایه ای در اطراف آنها پراکنده می شد. زمانی 

 که جانور زوزه می کشید, دود در دایره ای دیوانه وار می چرخید.
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. او سریعتر و سریعتر راه رفت تا اینکه سر آخر, راه رفتن او تبیدل به دویدن شد. پاهای سابریل دیگر نگاه نکرد

او محکم بر سنگ کوبیده میشدند ولی زمانی که با حداکثر سرعت به دویدن پرداخت تازه متوجه شد که چرا 

تمایل عجیبی برای  می تواند با این سرعت بدود. اسکی ها و کیفش هنوز جلوی در اولی بودند. برای لحظه ای

برگشتن پیدا کرد ولی بسرعت آن را از ذهنش دور کرد. دستانش غالف و بند را چک کردند و بعد از احساس 

 کردن سرمای تیغ شمشیر و چوبهای خوش دست زنگوله ها خیالش راحت شد.

رکت می کردند. زمانی که می دوید دریافت که آنها سبک هم هستند. نشان های کارتر به همراه او در سنگ ح

نشان های کارتری که برای روشنایی, سرعت و بسیاری چیزهای دیگر که او آنها را نمی دانست, کشیده شده 

بودند. نشان های عجیب که تعداد آنها کم نبود و سابریل تعجب کرد, چطور فکر می کرد با شاگرد اول شدن 

باشد. ترس و نادانی  "کشورکهن  "وگر در درس جادو در یک مدرسه آنسلستیری می تواند بهترین جاد

 داروهای قدرتمندی در مقابل غرور احمقانه بودند.

یک زوزه دیگر در راهرو پیچید و بعد با صدای شکستن, برخورد آهن و ایجاد جرقه های غیر طبیعی یا کمانه 

در شکسته شده  کردن سنگ همراه شد. سابریل نیازی نداشت تا به عقب نگاه کند و ببیند که موردیکنت از

داخل آمده و با نگهبان می جنگد یا از او عبور کرده است. سابریل اطالعات کمی از این فرستاده ها داشت ولی 

یک تصور معمولی از این نگهبان گوناگون این بود که هیچ وقت پستش را ترک نکند. زمانی که جانور چند 

و تنها با یک حمله قوی دیگر, موردیکنت می فوت از نگهبان در می گذشت, فرستاده بی فایده می شد 

 توانست از او عبور کند.

با فکر کردن به این موضوع, سابریل با سرعت بیشتری دوید ولی او می دانست که این آخرین نیرویش است. 

بدنش به خاطر ترس و سرما ضعیف شده بود و دیگر توان نداشت. رانهایش سفت شده بودند و ماهیچه های 

 ته بودند. سابریل فکر می کرد که در ریه هایش بجای هوا,حبابهای آب وجود دارد.پایش گرف
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راهرو در مقابلش پایان ناپذیر به نظر می رسید و هر لحظه هم بر شیب آن افزوده می شد. نور حتی جایی را 

ت تاریک نشان می داد که سابریل می دوید پس شاید راه خروج زیاد هم دور نبود, شاید در پشت همین قسم

 باشد...

با وجود اینکه فکرها در سر سابریل می چرخید, او درخششی زیاد را دید که تمام راهرو را روشن کرد. نفس 

 نفس زدن و فریاد سابریل در صدای گوش خراش و شوم موردیکنت محو شد. جانور از نگهبان عبور کرده بود.

دایی که قبال فکر می کرد تپش خون و ضربه های درهمان موقع سابریل متوجه صدایی, جلوتر از خود شد. ص

یک قلب هیجان زده است ولی صدا از بیرون و درهای باالیی می آمد. سروصدایی عمیق و غران که آن قدر 

ضعیف بود که بیشتر به ارتعاش کوچکی می مانست. لرزش خفیفی که سابریل به جای شنیدن, آن را از طریق 

 دیوارها حس کرد.

سابریل به یاد بیاورد در چه کشوری است, فکر کرد که حتما کامیون های سنگین وزن از جاده  قبل از اینکه

عبور می کنند. ناگهان او صدا را تشخیص داد. جایی آن جلو, بیرون صخره ها, آبشاری بزرگ پایین می ریخت. 

 گرفت.و آبشاری که صدایی به این بلندی داشته باشد, حتما از رودخانه پرآبی سرچشمه می 

جریان آب! تجسم آن به سابریل امیدی دوباره بخشید و با این امید نیرویی همراه بود که سابریل هیچ تصور 

آن را نمی کرد. او با شدت فراوان به در ضربه زد, دستانش را به چوب آن کوبید و لحظه ای برای یافتن یک 

 دسته یا زنگ آرام شد.

دست دیگری قبال بر روی آن بود با اینکه تا چند ثانیه پیش کسی آنجا ولی قبل از اینکه او دسته را بگیرد, 

حضور نداشت. این دست هم از نشان های کارتر درست شده بود و سابریل می توانست از میان کف دست یک 

فرستاده دیگر, تخته های چوب و آهن را ببیند. این یکی کوتاه تر بود و با جنسیتی نامعین زیرا لباسی مانند 

اهب ها پوشیده بود و کاله آن را بر سر انداخته بود. لباس سیاه بود و در پشت و جلویش کلیدهای نقره ای به ر

 چشم می خورد.
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فرستاده تعظیم کرد و دسته را چرخاند. در باز شد تا در ورایش ستاره های چشمک زن در میان ابرها را نشان 

صدای آبشار غوغا می کرد و به همراه آن قطرات کوچک آب در دهد و باد تازه برخاسته را بر چهره او بنوازد. 

فضا پخش می شد. سابریل بدون لحظه ای تفکر از راهرو خارج شد. نگهبان راهب با او بیرون آمد و در را 

پشتشان بست. بعد نرده ای ظریف و نقره ای را کشید و آن را با قفلی آهنی بست. هر دو حفاظ از بین فضای 

ند. سابریل به آنها نگاهی انداخت و قدرت را در آنها حس کرد چون هر دو, ساخت کارتر بودند. ابری ظاهر شد

ولی در, نرده و قفل جلوی موردیکنت را نمی گرفت. بلکه تنها از سرعت او می کاست. تنها راه فرار در عبور از 

 روی آب یا طلوع ناگهانی آفتاب نیم روزه بود.

تا دومی چندین ساعت فاصله داشت. سابریل بر روی برآمدگی کوچکی که از اولین راه جلوی پایش بود و 

ساحل رودخانه تشکیل شده بود و حدودا صد یارد عرض داشت ایستاد. چند قدم آن طرف تر, در دست راست 

او, این رودخانه خروشان خود را از لبه صخره به پایین می انداخت تا آبشاری با شکوه به وجود آورد. سابریل 

کمی به جلو خم شد تا به آبهایی که پایین می رفتند نگاه کند. آبشار بالهای سفیدی از قطرات آب ایجاد می 

کرد که به راحتی می توانستند تمام مدرسه او را در بر گیرند. بال جدید و بقیه بال ها مانند یک اردک 

 پالستیکی در امواج متالطم غرق می شدند.

فاع و قدرت برخورد آب با زمین باعث شد که چشمان سابریل سریعا به رودخانه آبشار بسیار بزرگ بود. ارت

برگردد. روبرو؛ در نیمه راه, سابریل توانست یک جزیره را که لبه آبشار قرار داشت و رودخانه را به دو قسمت 

نند یک کشتی تقسیم می کرد, ببیند. جزیره زیاد بزرگ نبود و تقریبا اندازه یک زمین فوتبال می شد ولی ما

 سنگی در مقابل امواج ناهموار ایستاده بود.

اطراف جزیره را دیوارهای سفید آهکی که ارتفاعش اندازه شش مرد را داشتند گرفته بود. پشت آن دیوارها 

یک خانه بود. هوا خیلی تاریک بود و به آسانی نمی شد دید ولی در جزیره یک برج بود که شمای یک مدار را 

اشی های قرمز درست شده بود. خورشید در حال برآمدن بود و کمی از نورش بر کاشی ها افتاده داشت و با ک

بود. مکان های تاریکی در پایین برج هال, آشپرخانه, اتاق خوابها, اسلحه خانه, آبدارخانه و سرداب را مشخص 
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برج را شامل می شود. باالی برج می کردند. سابریل ناگهان به یاد آورد که اتاق مطالعه از طبقه دوم تا پایان 

 رصد خانه بود که از آن هم برای دیدن ستارگان و هم برای نگهبانی از زمینهای اطراف استفاده میشد.

این خانه ابهورسن بود. با اینکه سابریل تنها دو سه بار آن را دیده بود و خاطره ای از آن نداشت ولی به هرحال 

, "مسافران"ش همیشه برایش مبهم به نظر می رسید و او بیشتر بودن با خانه اش بود. آن دوران از زندگی

زندگی در واگن و جاهای مختلف که آنجا کمپ می زدند را به یاد داشت. آن هم بسیار گنگ. او حتی آبشار را 

چیزی که در ذهن یک دختر چهار  -هم به یاد نمی آودر البته صدایش در ذهن او تدایی چیزی را می کرد

 منزل کرده بود. ساله

بدبختانه سابریل به یاد نداشت که چگونه باید به خانه برسد و تنها کلماتی را که فرستاده مادرش به او گفته 

 پل ابهورسن. -بود به یاد داشت

سابریل اصال حواسش نبود که این کلمات را بلند گفته است. در این هنگام نگهبان دروازه کوچک آستین او را 

یین اشاره کرد. سابریل نگاه کرد به پله هایی را که در ساحل رودخانه ساخته شده بودند دید. پله کشید و به پا

 ها مستقیما به رودخانه می رفتند.

سپس قدم بر  "ممنون "این بار, سابریل شک نکرد. او برای فرستاده کارتر سرش را تکان داد و زیرلب گفت:

ا حس کرد, مانند بخار دهن یک غریبه بر پشت گوشش. سابریل پله ها گذاشت. او دوباره حضور موردیکنت ر

 می دانست که جانور به در باالیی رسیده البته صدای پنجه زدن و خراب کردن درصدای آبشار گم شده بود.

پله ها به رودخانه می رسیدند ولی آنجا تمام نمی شدند. آنجا جاپاهایی وجود داشت؟ به خانه ختم می شد و 

انه هم واضح نبود. سابریل با دستپاچگی به آنها و بعد به رودخانه نگاه کرد. واضح بود که رودخانه از لبه رودخ

بسیار عمیق است و جریان آب با سرعت فراوان از کنار او می گذشت. جا پاها باالتر از موج های طوفانی نبودند 

 ف و یخ آنها را لیز و خیس ساخته بود.و با اینکه پهنای مناسبی داشتند ولی قطرات آب و باقی مانده های بر
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سابریل به تکه یخ کوچکی که از باالی رودخانه به پایین پرت می شد نگاه کرد, و در ذهنش حرکتش در 

آبشار, برخورد با سطح و چند تکه شدن یخ را مجسم کرد. سابریل خود را به جای تکه یخ قرار داد, سپس با 

را در قلبش داشت و برای او مرگ و اسارت را به همراه می  "مرگ  " موردیکنت پشت سرش افتاد. جانور روح

 آورد.

او پرید. چکمه هایش کمی سرخوردند و تعادلش را از دست داد ولی سر آخر در حالی که تا نیمه به جلو خم 

عد بر شده بود بر پله فرود آمد. بدون توقف برای بدست آوردن تعادل, سابریل بر روی جاپاهای بعدی پرید و ب

سومی و همین طور مانند بازی لی لی در میان قطرات آب غرش رودخانه از سنگی به سنگ بعد می پرید. 

زمانی که تا میانه راه رفته بود و صد یارد آب پاک و وحشی را پشت سر داشت, سابریل ایستاد و به عقب نگاه 

 کرد.

ت گرفته بود. هیچ نشانی از نگهبان نبود ولی موردیکنت لبه رود قرار داشت و نرده نقره ای شکسته را در دس

این عجیب به نظر نمی رسید. چون مغلوب شده بود. تا زمانی که نشان های کارتر دوباره خود را ترمیم کنند, 

 نامرئی می ماند و این ترمیم ساعتها, روزها یا شاید هم سالها طول می کشید.

ل می نگریست. حتی جانوری با این قدرت نمی توانست از موجود مرده کامال آرام بود ولی مطمئنا به سابری

رودخانه عبور کند و او هم هیچ حرکتی برای عبور انجام نداده بود. در حقیقت هرچه سابریل بیشتر به او نگاه 

می کرد بیشتر پی می برد که موردیکنت از ایستادن در لبه رود خوشحال است. جانور تنها فقط یک نگهبان و 

 تنها راه خروجی جزیره بود, شاید هم منتظر ایستاده بود تا اتفاقی بیفتد یا کسی برسد... مراقب برای

سابریل کمی ایستاد و بعد به پریدن ادامه داد. نور بیشتر شده بود و نوید طلوع خورشید را می داد. سابریل می 

ک درختان هم از باالی دیوار توانست زمینی چوبی را ببیند که به دروازه ای در دیوار سفید ختم می شد. نو

دیده می شدند که البته در زمستان شاخه هایی خالی از لباس سبز داشتند. پرندگان کوچک به دنبال صبحانه 

شان در میان درختان و برج پرواز می کردند. این تصویر یک روز عادی و پایگاهی امن بود. ولی سابریل نمی 

 ا که در لبه رود ایستاده بود فراموش کند.توانست موردیکنت بلند قد و پراز آتش ر
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سابریل با خستگی بر روی آخرین سنگ پرید و بر روی زمین چوبی افتاد. او حتی نمی توانست پلک هایش را 

حرکت دهد و تنها قسمت کوچکی از منظره روبرویش را می دید. زمانی که سابریل به سمت دروازه خزید و بر 

 چوبی تمام دیدش را پر کرده بودند. روی آن افتاد, تخته های زمین

در باز شد و او را بر روی حیاط سنگ فرش شده انداخت. در آنجا راهی قدیمی بود که از کاشی های قرمز به 

رنگ سیب خاک گرفته, ساخته شده بود. راه به دری می رسید.دری به رنگ آبی آسمانی که در مقابل سنگ 

ه شکل سر شیر بر آن وجود داشت و زنگی از دهان شیر آویخته های سفید می درخشید. دستگیره برنزی ب

شده بود ولی دستگیره در برابر گربه سفیدی که روی حصیر بوریا مقابل خانه خوابیده بود رنگ پریده به نظر 

 می رسید.

سابریل بر روی آجرها نشست و در حالی که پلک می زد تا اشک را از چشمانش پاک کند به گربه خندید, 

ه برگشت و به آرامی سرش را گرداند تا به او نگاه کند. در این هنگام چشمان درخشان و سبزش نمایان گرب

 شد.

زمانی که او دوباره روی پایش ایستاد تا به جلو برود سرفه کرد. او با هر  "سالم گربه کوچولو. "سابریل گفت:

شکش زد چون گربه سرش را باال گرفته بود و قدم ناله می کرد. سابریل خم شد تا گربه را ناز کند و ناگهان خ

سابریل قالده و زنگوله کوچکی را که از آن آویزان بود دید. قالده فقط از یک چرم قرمز ساخته شده بود ولی 

نشان های کارتر بر روی آن قوی ترین و موثر ترین نشان هایی بودند که برای اسیر کردن به کار می رفتند و 

 بسیار کهن و قوی بود. "جادوی آزاد  "چک بود. گربه, گربه نبود بلکه یک زنگوله یک سارانت کو

 "ابهورسن. به موقع رسیدی. "گربه دماغ کوچک و صورتی اش را سریع تکان داد و میو میو کنان گفت:

 سابریل برای مدتی او را نگاه کرد. بعد ناله ای سرداد و بخاطر خستگی و ترس غش کرد.  
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 فصل هشت 

 

 

سابریل در نور آرامش بخش شمع بیدار شد. او در یک تخت گرم پر و ملحفه های ابریشمی که به طور 

مطبوعی در زیر پتوهای کلفت؛ سبک به نظر می رسیدند قرار داشت. آتش زیبایی در شومینه آجری قرمز 

ماهاگونی بمانند رازی تاریک می  رنگ می سوخت. دیوارهای ساخته شده از چوب بخاطر تمیز شدن با

درخشیدند. سقفی که با کاغذ دیواری آبی و ستاره های نقره ای تزیین شده بود در مقابل چشمان کامال بازش 

قرار گرفت. دو پنجره ی بسته, روبروی هم در اتاق قرار داشتند. سابریل نمی دانست که چه ساعتی است و 

اینجا مطمئنا خانه ابهورسن بود ولی تنها چیزی که او بخاطر داشت, اینکه چطور وارد این اتاق شده است. 

 غش کردنش بر روی پلکان دم در بود.

سابریل که بعد از سفر شبانه روزی اش و ترس و فرار, حتی گردنش هم درد می کرد, به آهستگی سرش را 

ربه نیست,دید. جانور نزدیک بلند کرد تا به اطراف نگاه کند و دوباره چشمان سبز گربه را که می دانست گ

 پایش در انتهای تخت لم داده بود.

و ناگهان فهمید که در زیر ملحفه های نرم هیچ چیز به تن  "تو کی...چی هستی؟ "سابریل با عصبانیت پرسید:

 ندارد. او چشمانش را به بند زنگوله ها و شمشیرش که نزدیک در با دقت از یک جالباسی آویزان بودند دوخت.

او صدایی قوی داشت. نیمه میومیو و نیمه خرخر و حروف  "من اسمهای مختلفی دارم. "ه جواب داد:گرب

صدا کنی. من دقیقا همین هستم. زمانی چیزهای  47تو می توانی من را ماگت "صدادار را غلیظ تلفظ می کرد. 

                                            
 ٤۷Mogget  
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ر اینکه تو لطف کنی و بسیار زیادی بودم ولی حاال فقط چند چیز هستم. اول اینکه خدمتکار ابهورسنم مگ

 "قالده را برداری؟

سابریل به سختی خندید و سرش را تکان داد. ماگت هر چیزی که بود, تنها آن قالده او را به شکل خدمتکار 

ابهورسن...یا هر کس دیگری, در آورده بود. نشان های کارتر بر روی قالده کامال این موضوع را تصدیق می 

ل می توانست بگوید, طلسمهای اسارت هزاران سال قدمت داشتند. کامال معلموم کردند. تا آنجایی که سابری

یا حتی بشتر داشته است. او از اینکه چرا  "دیوار "بوده و سنی به اندازه  "جادوی آزاد "بود که ماگت زمانی 

که بیدار می شد پدرش نامی از این گربه به میان نیاورده تعجب کرد و با ناراحتی آرزو کرد که ای کاش زمانی 

 پدرش را اینجا می دید و آنگاه در این خانه مشکل هردو آنها حل شد.

بعد بدنش را کشید و شانه هایش را با بی تفاوتی باال انداخت.  "فکر می کردم که قبول نکنی. "ماگت گفت:

ارکت شده پرید و در گربه...یا آقای گربه, چون سابریل فکر می کرد که جنسیت او باید نر باشد, بر روی زمین پ

اطراف آتش پرسه زد. سابریل که او را نگاهی می کرد, سایه های ماگت را که هر لحظه به شکلی در می آمدند 

 دید.

صدای در زدن, مطالعاتش بر روی گربه را به هم زد.صدایی قوی سابریل را از جا پراند و موهای بدنش را سیخ 

 کرد.

فقط خدمتکاران هستند. فرستاده های کارتر و بسیار بی لیاقت. آنها  "ماگت با حالتی رئیس ماآبانه گفت:

 "همیشه شیر را می سوزانند.

صدایش می لرزید و فهمید که این لرزش صدا و ترس تا مدتی  "بیایید تو. "سابریل توجهی به او نکرد و گفت:

 با او خواهد بود.

اتاق آمد. او شبیه نگهبان در دومی بود ولی ردای این  در باصدایی آرام باز شد و شمایلی کوتاه با لباس بلند به

یکی به جای سیاه, کرم روشن بود. او یک لباس زیر ساده و کتانی بر روی یک بازو و حوله ضخیم بربازوی 
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دیگر انداخته بود. در دستهایش که از عالمت کارتر بودند یک شنل بلند پشمی و یک جفت دمپایی راحتی 

حرفی بزند, به انتهای تخت رفت و لباسها را بر روی پای سابریل انداخت. بعد به سمت  داشت. او بدون اینکه

وان چینی که بر روی پایه های نقره ای با تزئینات کوچک قرار داشت رفت. وان بر روی زمین کاشی شده و 

ر شرشر کنان در کنار آتش قرار داشت. در آنجا, خدمتکار چرخی مسی را چرخاند و آب داغ از لوله ای در دیوا

 وان ریخت. همراه آن بویی ناخوشایند و گوگرد مانند به مشام سابریل رسید که باعث شد او بینی اش را بگیرد.

چشمه های آب گرم. البته بویش بعد از مدتی از بین می رود. پدرت همیشه می گفت که  "ماگت توضیح داد:

یح می دهد. یا شاید پدربزرگت این حرف را زده بود؟ یا استفاده از آب گرم معمولی را به این آب بوگندو ترج

 "عمه پدربزرگت؟ آه...حافظه...

خدمتکار بی حرکت کنار وان ایستاد تا آن را پر کند و مقداری از آب را بر زمین کنار ماگت ریخت. بعد چرخ 

تر رفت. سابریل با خود را گرداند تا جریان آب قطع شود. ماگت از جا پرید و به مکانی دورتر از فرستاده کار

فکر کرد, درست مثل یک گربه واقعی. شاید تغییر شکل, رفتارش را بعد از سالها یا قرنها, تغییر داده بود. او 

 "بیسکویت "گربه ها را دوست داشت. در مدرسه یک گربه چاق و چله شبیه مربای مارماالد داشتند که به او 

ه پنجره اتاق دانش آموزان ارشد می خوابید فکر کرد و بعد متوجه شد می گفتند. سابریل به حالتی که او بر لب

که او به طور کلی در مورد مدرسه و اینکه دوستانش در حال انجام چه کاری بودند فکر می کند. زمانی که 

کالس آداب معاشرت و معلمشان را در حال توضیح دادن سینی های نقره ای تصور کرد, چشمانش را بر هم 

 .گذاشت..

ضربه ای قوی او را بیدار کرد و بعد ضربه ای دیگر درد را در تمام ماهیچه های خسته اش پراکند. فرستاده 

کارتر با چرخ مسی و بعد سیخ شومینه به او ضربه زده بود. واضح بود که بی صبرانه منتظر است تا سابریل 

 حمامش را بگیرد.

آب سرد می شود. و آنها نیم ساعت دیگر شام را سرو  "د:ماگت که دوباره به روی تخت بازمی گشت تو ضیح دا

 "می کنند.
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او نشسته بود و سعی می کرد دمپایی های راحتی و حوله را بردارد و بعد توسط آنها از  "آنها؟ "سابریل پرسید:

 تخت خارج شود.

ور شده بود و حاال یک فرستاده از کنار وان د "آنها را می گویم. "ماگت با سرش به فرستاده اشاره کرد و گفت:

 صابون در دست داشت.

سابریل حوله را اطراف خود پیچیده بود و با بی صبری به سمت وان رفت. او با احتیاط به آب دست زد. آب 

بطور مطبوعی گرم بود ولی قبل از اینکه سابریل بتواند کاری بکند فرستاده جلو آمد, حوله را از او گرفت و 

 سرش خالی کرد.تمام آب وان را بر روی 

سابریل جیغ کشید ولی دوباره قبل از اینکه بتواند کاری بکند فرستاده وان را سر جایش گذاشته بود و با 

استفاده از چرخ آب بیشتری در آن می ریخت. او در همان حال با صابون تمام بدن سابریل را می شست و 

شمان سابریل بکند یا انتظار پیدا کردن تخم دقت بیشتری به سرش می کرد مانند اینکه بخواهد صابون در چ

 انگل را در سر او داشت.

دستهای سرد فرستاده پشتش و بعد شکم او را صابون  "داری چی کار می کنی! "سابریل اعتراض کنان گفت:

  "بس کن! من آنقدر بزرگ هستم که خودم را بشورم! "می زد. 

یر دست در این مورد اثر نداشت. فرستاده به صابون زدن و ولی روش خانم پریونت برای رفتار با خدمتکاران ز

 خالی کردن آب داغ بر روی سابریل ادامه داد.

فرستاده حاال پاهای سابریل را صابون می زد و آب بیشتری بر سر او ریخته بود. سابریل که آب را از دهانش 

 "چطوری متوقفش کنم؟ "بیرون می ریخت به ماگت گفت:

 "نمی توانی. این یکی از پرکارهایشان هست. "ی منظره لذت می برد جواب داد:ماگت که از تماشا

 "منظورت...اوخ!...بس کن! منظورت از این یکی چیست؟ "
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چیزهای زیادی در مورد اینجا باید یاد بگیری, به نظر می رسد که هر ابهورسن برای خودش  "ماگت گفت:

از چند صد سال فرستاده ها مثل این می شوند. شما فکر می یکی از اینها درست کرده. شاید برای اینکه بعد 

 "کنید خانواده ای ویژه هستید و از همه بیشتر می دانید. ولی بدتر از آن این است که انسان هم هستید.

فرستاده یک لحظه دست از صابون کشیدن برداشت تا آب برروی ماگت بپاشد. ماگت هم در مسیر اشتباهی 

ه آب به او خورد فش فش بدی کرد. قبل از اینکه یک وان پر از آب دوباره بر سر سابریل پرید و بعد از اینک

ریخته شود, او توانست ببیند که ماگت خود را زیر تخت پرت کرده و تمام روتختی را هم با دمش نامترب 

 کرده است.

سوراخ مشبک قسمت  آخرین باقی مانده های آب از طریق "دیگه بس است, ممنون! "سابریل با جدیت گفت:

کاشی شده پایین می رفت. به هرحال فرستاده کارش را تمام کرده بود. برای اینکه این دست از صابون 

کشیدن برداشت و با حوله مشغول خشک کردن سابریل شد. او حوله را از دست فرستاده قاپید و خواست 

له ور شد و یک جنگ کوچک دیگر در خودش کار را تمام کند ولی بعد فرستاده با شانه به موهای او حم

گرفت. باالخره سابریل می توانست لباس های زیر و شنل را در این میان بیابد و در مقابل شانه زدن و آراستن 

 موهایش تسلیم شد.

او در آینه مشغول تحسین کردن کلید های نقره ای که در تمام شنل سیاه دیده می شدند بود که زنگی در 

ه صدا در آمد و خدمتکار فرستاده در را باز کرد. دو ثانیه نگذشته بود که ماگت مانند موشک جای دیگر خانه ب

باشد. او با آرامی ماگت را دنبال کرد و  "شام  "از میان در گذشت و فریادی کشید که سابریل فکر کرد باید 

 فرستاده در را پشت سر آنها بست.

ق طوالنی و زیبا بود که نیمی از همکف را اشغال می کرد. در شام در تاالر اصلی سرو می شد. تاالر یک اتا

کشیده شده  "دیوار "انتهای غربی, از کف تا سقف با شیشه تزئین شده و بر روی شیشه منظره ای از ساختن 

بود که مانند بسیاری از وسایل خانه, مملو از نشان های کارتر بود. سابریل همانطور که به نور غروب که در 

افراد مشغول کار می چرخید نگاه می کرد, با خود فکر کرد که شاید در ساخت آن شیشه به کار نرفته اطراف 
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باشد, مانند زمانی که فرستاده ها را نگاه می کرد و نشان های کارتر را در تمام وجود آنها می دید. تماشای 

مید, نزدیکی های غروب بود. بیرون از میان شیشه ها سخت بود ولی آن طور که می شد از نور خورشید فه

 سابریل ناگهان پی برد که یک روز یا حتی شاید دو روز خوابیده است. 

در مقابل او یک میز تقریبا بلند قرار داشت. میز از چوبی سبک و پرزرق و برق ساخته شده بود و چون به 

گ ها و بشقابهای بسیار زیبا تازگی تمیز شده بود, می درخشید. بر روی آن نمکدان های نقره ای, شمعدان, تن

قرار داشتند. ولی تنها در مقابل دو صندلی چاقو, چنگال, قاشق و دیگر وسایل الزم وجود داشت. سابریل آنها 

را فقط در کتاب آداب و معاشرت دیده بود. برای مثال او اصال یک نی طالئی  واقعی برای نوشیدن آب از درون 

ند در باالی میز و سمت چپ آن چارپایه ای پر از متکا بود. تا زمانی که انار ندیده بود. یک صندلی پشت بل

بیا دیگه! تا  "ماگت بر روی متکاها نپریده بود, سابریل داشت فکر می کرد که کدامیک مال اوست. ماگت گفت:

 "تو ننشینی آنها غذا را نمی آورند.

وه خدمتکار ستمگر اتاق خواب با لباس کرم فرستاده های دیگر بود. تعداد آنها به عال "آنها  "منظورش از 

رنگش, به شش می رسید. آنها همه از نظر ظاهر یکی بودند و شکل انسان را داشتند ولی بعضی با شنل و بقیه 

ردایی خاص بر تن داشتند. تنها دستهایشان که آنها هم بسیار متغیر بودند به چشم می رسیدند. مانند این بود 

ر روی دستهای مصنوعی که از مروارید ساخته شده اند, حک شده باشند. گروه فرستاده که نشان های کارتر ب

ها جلوی در آشپزخانه که سابریل از ورای آن آتش را می دید و بوی تند کلوچه را می شنید, ایستاده بودند و 

 به او نگاه می کردند. سابریل از اینکه هیچ چشمی در صورت آنها نمی دید عصبی شده بود.

 "بله, خودش هست. بانوی جدیدتان. حاال بروید شام بیاورید. "ماگت به تندی گفت:

تا موقعی که سابریل به جلو رفت هیچ کدام از فرستاده ها از جایشان حرکت نکردند. بعد آنها هم جلو آمدند و 

د. هر کدام از آنها زانو زدند یا به نظر می رسید که در زیر آن لباس های بلندشان بر روی یک پا زانو زده ان

دست راست رنگ پریده اش را باال گرفت. نشان های کارتر خط هایی مرئی در کف دستشان و انگشتانشان بر 

 جا می گذاشت.
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سابریل برای لحظه ای خیره ماند ولی همه چیز واضح بود. آنها وفاداری و خدمتشان را به او تقدیم می کردند 

مقابل کاری انجام دهد. او به سمت آنها رفت و دست باال گرفته شان را به و از سابریل انتظار داشتند تا در 

آرامی فشرد. سابریل طلسمهای کارتر را که فرستاده ها از آنها ساخته شده بودند, حس کرد. ماگت راست گفته 

 بود, بعضی از طلسمها بسیار قدیمی بودند. قدیمی تر از آنچه سابریل می توانست تصور کند.

 "از طرف پدرم, متشکرم. بخاطرمحبتی که به من دارید. "به آهستگی گفت:سابریل 

این راه به نظر مناسب یا کافی می رسید. فرستاده ها ایستادند, تعظیم کردند و به دنبال کارشان رفتند. آن 

خدمتکاری که لباس کرم به تن داشت صندلی را برای سابریل عقب کشید و پس از نشستن او, دستمال سفره 

اش را بست. دستمال از جنس کتان و به رنگ سیاه با کلید های کوچک نقره ای بود که در نوع خودش یک 

جادو در گلدوزی به حساب می آمد. سابریل متوجه شد که ماگت یک دستمال سفید با اثری قدیمی از لکه 

 های چربی دارد.

دو فرستاده از آشپزخانه بیرون آمدند و با  "تا دو هفته باید در آشپزخانه غذا می خوردم. "او به تلخی گفت:

 خود بشقابهایی آوردند که از آنها بوی ادویه های مختلف برمی خاست.

بعد مقداری از نوشیدنی اش نوشید. مزه نوشیدنی  "فکر می کنم برایت الزم بوده. "سابریل با زرنگی گفت:

ا نچشیده بود, نمی توانست بگوید که آیا خوب سفید, میوه ای بود و چون سابریل قبال طعم اینگونه نوشیدنی ر

است یا تفاوتی با بقیه ندارد. ولی واضح بود که قابل نوشیدن است. اولین تالشش در نوشیدن اینگونه نوشیدنی 

به چندین سال قبل برمی گشت و آن را در ذهنش به عنوان یک اتقاق مهم با دو دوست نزدیکش ثبت کرده 

 بود.

ریم, از کجا می دانستی که من می آیم؟ من خودم هم اطالع نداشم تا...تا پدرم پیامش را بگذ "سابریل پرسید:

 "فرستاد.
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گربه که حواسش به بشقاب ماهی ای بود که فرستاده بر روی میز می گذاشت, همان موقع جواب نداد. ماهی 

د تازه گرفته شده است. کوچک, تقریبا دایره شکل با چشمهایی روشن و فلسهایی درخشان بود که نشان می دا

سابریل هم از همین ماهی ها داشت ولی مال او کباب شده بودند و در کنارشان گوجه فرنگی, و سس ریحان 

 قرار داشت.

من ده برابر بیشتر از سن اجداد تو به ابهورسن ها خدمت کرده ام, با اینکه قدرتهایم  "ماگت باالخره جواب داد:

 "ی همیشه می فهمم که کی ابهورسنی می رود و بعدی جای او را می گیرد.در طول سالها کم  می شوند ول

سابریل غذایی را که در دهن داشت به سختی قورت داد و چنگالش را پایین گذاشت. او جرعه ای نوشید تا 

 گلویش را صاف کند ولی به نظر می رسید که نوشیدنی مزه سرکه گرفته است و او را به سرفه واداشت.

 "چیست؟ تو چی میدونی؟ چه اتفاقی برای پدر افتاده؟ "رفتن  "از  منظورت "

ماگت با پلکهایی نیمه باز و با سرسختی به چشمان سابریل نگاه کرد. کاری که هیچ گربه معمولی ای نمی 

 توانسد انجام دهد.

اهد رفت. به نگذشته باشد دیگر هیچوقت در زندگی راه نخو "دروازه آخر "سابریل او مرده. حتی اگر از  "

 "همین...

 "نه امکان ندارد! او نمی تواند. او یک جادوگر است...او نمی تواند مرده باشد... "سابریل وسط حرف او پرید:

به همین دلیل او شمشیر و زنگوله ها را برای تو فرستاده.  "ماگت بدون توجه به عصبانیت سابریل ادامه داد:

و انجام داد. ویک موضوع دیگر اینکه او جادوگر نبود بلکه ابهورسن درست مانند کاری که عمه اش در زمان ا

 "بود.

 او دیگر نمی توانست در چشمان ماگت نگاه کند. "من نمی فهمم. "سابریل زمزمه کرد:

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  

 
ل  ی ر ب ا ا س ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / 

 

88 

, جادوی کارتر و حتی در مورد "کشورکهن "من نمی دانم...من به اندازه کافی نمی دانم. راجع به هیچ چیز  "

 "اسمش را مانند یک لقب به کار می بری؟پدرم. برای چی 

 "برای اینکه لقب هست. او ابهورسن بود و حاال تو هستی. "

سابریل در سکوت این مسئله را هضم کرد. در مقابل چشمانش ماهی و سس می چرخیدند و فلسهای نقره ای 

دند و سابریل فکر کرد و گوجه فرنگی قرمز تبدیل به طرحی از شمشیر و آتش شدند. میز و اتاق همه تیره ش

نزدیک می شود. ولی با اینکه سعی می کرد, نمی توانست از آن عبور کند. او آن را حس  "مرگ  "که به مرز 

می کرد ولی از هیچ راهی نمی توانست وارد شود. خانه ابهورسن بسیار محافظت می شد. ولی او چیزی را در 

ارد شود ولی چیزی مانند بوی عطر خانمی که از اتاق مرگ حس کرد. دشمنانش آنجا منتظر بودند تا او و

بیرون رفته باشد, آنجا وجود داشت. چیزی آشنا مانند بوی تنباکوی پیپ در گوشه ای از اتاق...سابریل بر آن 

 دور می کرد پرتاب کرد. "مرگ  "تمرکز کرد و دوباره خود را به مرزی که او را از 

بازگشت. چشمانش در  "زندگی  "ش را به سوزش انداخته بود, به ولی بخاطر اینکه پنجه های تیزی دست

 میان مقداری یخ از هم باز شدند و او ماگت را دید که آماده بود تا با پنجه اش حمله دیگری انجام دهد.

احمق! تو تنها کسی هستی که می تواند حفاظهای های این خانه را بشکند و  "ماگت فش فش کنان گفت:

 "ند تا این کار را انجام دهی.آنها منتظر هست

سابریل به گربه عصبانی نگاه کرد وبعد از اینکه دید او درست می گوید, حرف مغرورانه ای را که برای پاسخ 

دادن به او آماده کرده بود, فرو داد. روح های مرده و شاید آن موردیکنت, منتظر بودند و او بدون اسلحه با آنها 

 روبرو میشد.

او بعد از اینکه یک نشان کارتر را بدون کنترل صدا  "متاسفم. "دست گرفت و زیر لب گفت: او سرش را در

کرده بود و باعث شده بود نشان از بیخ گوش باغبان عبور کند و تمام بوته های رز مدیر را بسوزاند, تا این 
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می توانست اشکهایش را  اندازه احساس حماقت نکرده بود. آن زمان گریه کرده بود ولی حاال بزرگ شده بود و

 در چشمش نگه دارد.

پدر واقعا نمره. با اینکه پشت چندین دروازه اسیر شده من می توانستم حضورش  "بعد از مدتی. سابریل گفت:

 "را حس کنم. من می توانستم او را برگردانم.

تو  "ظر می رسید. این دفعه صدایش بسیار پیر به ن "تو نباید این کار را بکنی. "ماگت محکم جواب داد:

 "ابهورسن هستی و باید برای مردگان آرامش بیاوری. راه تو انتخاب شده.

 "من می توانم راه دیگری انتخاب کنم. "سابریل سرش را باال آورد و گفت:

به نظر می رسید ماگت باز هم می خواهد اعتراض کند ولی او خنده ای زهر دار کرد و دوباره بر روی متکایش 

 پرید.

هر کاری دوست داری بکن. برای چی باید با تو مخالفت کنم؟ من تنها یک خدمتگزار هستم.  "ت گفت:ماگ

برای چه زمانی که ابهورسن در مقابل شیطان تسلیم می شود, باید گریه کنم؟ تنها پدرت و مادرت تو را نفرین 

 "می کنند و مردگان جشن خواهند گرفت.

صورت رنگ پریده اش برای فروخوردن احساسش قرمز شد و  "ه باشد.من فکر نمی کنم او مرد "سابریل گفت:

روحش زنده بود. فکر می کنم در مرگ اسیر شده ولی بدنش  "یخ های آب شدند و از صورتش پایین آمدند. 

 "زنده است. اگر او را برگردانم, باز هم ناسزار خواهم شنید؟

ر و زنگها را فرستاده. تو تنها آرزو می کنی که او زنده نه. ولی او شمشی "ماگت که دوباره آرام شده بود گفت:

 "باشد.

 "من احساس می کنم و باید بفهمم که احساسم درست می گوید یا نه. "سابریل به سادگی جواب داد:
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شاید این طور باشد, با اینکه  "به نظر می رسید ماگت با خود فکر می کند زیرا صدایش شبیه خرخر شده بود. 

 "ن احمق شده ام. این قالده مرا خفه می کند, نیروهایم را از من گرفته...عجیب است. م

او دستش را به طرف سر گربه برده بود و زیر  "ماگت به من کمک کن. "سابریل ناگهان خواهش کنان گفت:

 "من باید خیلی چیزها بدانم. "قالده اش را خاراند. 

لی زمانی که سابریل به جلو خم شد صدای سارانت ماگت که از کار سابریل خوشش آمده بود خرخر کرد و

کوچک را در میان خرخرها شنید و بعد به یاد آورد که ماگت یک گربه واقعی نیست بلکه جانوری از جادوی 

 آزاد است. لحظه ای سابریل فکر کرد ماگت واقعی چه شکل و طبیعتی خواهد داشت.

تو ابهورسنی و من باید به تو کمک کنم. ولی باید قول  من خدمتگزار ابهورسن هستم. و "ماگت باالخره گفت:

بدهی که اگر بدن پدرت مرده بود, تو روحش را بیدار نکنی. جدی می گویم او اصال از این کار خوشش نخواهد 

 "آمد.

من قول نمی دهم ولی بدون فکر کردن هم عملی انجام نمی دهم. اگر تو با من باشی به حرفهایت گوش می  "

 "کنم.

همین فکر را می کردم. واضح است که تو خیلی احمق  "گت سرش را از دست سابریل دور کرد و گفت:ما

 "می فرستاد. "دیوار"هستی وگرنه بدون فکر کردن به من قول می دادی. پدرت هیچگاه نباید تو را آن سمت 

دت تحصیل با او بود به قلب او ناگهان از سوالی که در تمام م "برای چه این کار را کرد؟ "سابریل پرسید:

 "ضرورت.  "هیجان در آمد. سوالی که ابهورسن با یک لبخند و یک لغت پاسخ داده بود. 

 "او می ترسید. تو در آنسلستیر امنیت بیشتری داشتی. "ماگت توجه اش را دوباره به ماهی برگرداند.

 "او از چه می ترسید؟ "
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 "وقع دو فرستاده با غذای بعدی از آشپزخانه بیرون آمدند. در همین م "ماهی ات را بخور. "ماگت جواب داد:

               "بعدا در اتاق مطالعه صحبت خواهیم کرد.

       

 فصل نه

 

 

فانوسهای قدیمی برنجی در اتاق مطالعه روشن شدند و در آنجا بجای آتش, جادوی کارتر می سوخت. جادوی 

 یی آن هم به اندازه حباب های الکتریکی آنسلستیری بود.کارتر بی دود, ساکت و ابدی می سوخت. روشنا

تمام دیوار مدور برج, بغیر از مکانهایی که پله وجود داشت, از کتاب پوشیده شده بود. نردبان ها از پایین شروع 

 می شدند و تا رصدخانه باال می رفتند.

ار بودو در هر گوشه آن سر اژدهایی قرار میزی با چوب قرمز میان اتاق قرار داشت, پایه های میز پولک و دانه د

داشت که از دهانش آتشی تزئنی زبانه می زد. یک دوات, چند مداد, کاغذ و دو پرگار برنجی تقسیم نقشه بر 

روی میز قرار داشتند. پارچه روی صندلی ها سیاه بود و اشکالی مانند کلید نقره ای برروی آن به چشم می 

 خورد.

می  "میز اژدها  "هایی بود که سابریل از زمان کودکی به یاد می آود. پدرش آن را میز یکی از معدود چیز

نامید و سابریل دوست داشت خود را اطراف یکی از پاهای اژدها بپیچاند. آن زمان حتی سرش هم به لبه میز 

 نمی رسید.

حال حاضر داشت سابریل دستش را بر روی چوب صاف و سرد کشید. خاطرات گذشته اش با احساسی که در 

درآمیختند. او آه کشید, صندلی را عقب برد و سه کتابی را که زیر بغل داشت بر روی میز گذاشت. دو کتاب را 
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کنار خود گذاشت و سومی را به وسط میز هل داد. کتاب سوم از تنها قفسه شیشه ای میان کتابخانه آورده 

که به خواب رفته باشد یا شاید منتظر موقعیتی بود  شده بود و حاال مانند یک درنده ساکت به نظر می رسید

تا بر روی شکارش بپرد. کتاب توسط جلد چرمی که به رنگ سبز رنگ پریده بود, طلسم شده بود و در قفل 

 های نقره ای که آن را بسته نگاه داشته بودند نشان های کارتر به چشم می خورد.

 "کتاب مردگان. "

ن عادی به نظر می رسیدند. هر دو کتاب در مورد طلسم ها جادوی کارتر بودند. دوکتاب دیگر در مقایسه با آ

در آنها نشانها پشت سر هم لیست شده بودند و طریقه استفاده از آنها هم توضیح داده شده بود. بعد از فصل 

 چهارم در کتاب اول, سابریل بیشتر نشان ها را نمی شناخت. در هر کتاب بیست فصل وجود داشت.

بریل فکر کرد که مطمئنا کتابهای دیگر هم مطالب خوبی دارند, ولی او هنوز خیلی خسته بود و در حال سا

حاضر نمی توانست کتابهای دیگر را بخواند. سابریل تصمیم گرفت قبل از رفتن به تخت خواب, با ماگت 

ماندن حتی برای چهاریا صحبت کند, و بعد یکی دو ساعت مطالعه کند. پس از مبارزه سختی که داشت, بیدار 

پنج ساعت بسیار زیاد به نظر می رسید. از دست دادن هوشیاری اش در زمان خواب, ناگهان رغبت او را برای 

 خوابیدن بیشتر کرد.

ماگت, مانند اینکه بداند سابریل در مورد او فکر می کند, باالی پله ها پیدایش شد و بعد پرسه زنان بر روی 

 یک چهار پایه نشست.

 "در حالی که حرف می زد, دمش را باال و پایین می برد.  "می بینم آن کتاب را پیدا کرده ای. "او گفت:

 "حواست باشد زیادی نخوانی.

 "قبال تمامش را خوانده ام. "سابریل خالصه جواب داد:

ت نه فقط شاید. ولی کتاب همیشه آن کتاب قبلی نیست. مانند من, آن هم چندید چیز اس "گربه اشاره کرد:

 "یکی.
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 "کتاب مردگان  "سابریل سرش را تکان داد تا بگوید موضوع را می داند ولی می دانست که الف می زند. او از 

می ترسید. سابریل زیرنظر پدرش تمام فصل های کتاب را خوانده بود ولی ذهن هوشیارش تنها چند صفحه 

می کرد...او لرزید و به خود تلقین کرد که تمام انتخابی را بخاطر سپرده بود. اگر کتاب مطالبش را عوض 

 مطالب مورد نیاز را می داند.

اولین کار این است که بدن پدرم را پیدا کنم. اینجا جایی است که به کمک تو احتیاج دارم,  "سابریل گفت:

 "ماگت.

او خمیازه کشید و  "من اصال نمی دانم کجا مرده است. "ماگت برای اینکه موضوع را مختومه اعالم کند, گفت:

 شروع کرد به لیس زدن کف پنجه هایش.

سابریل اخم کرد و لبهایش را گاز گرفت, کاری که معلم تاریخ و بدنام مدرسه شان زمانی که عصبانی می شد 

 انجام می داد و سابریل همیشه دلش به حال او می سوخت.

 "فقط بگو آخرین بار کی او را دیدی و نقشه اش چی بود. "

 "چرا خاطراتش را نمی خوانی؟ "گت لحظه ای دست از تمیز کردن خود کشید و به او پیشنهاد داد:ما 

 یک دفترخاطرات بسیار به کمک او می آمد . "کجاست؟ "سابریل هیجان زده پرسید:

 "حتما آن را با خودش برده, من این اطراف ندیدمش. "ماگت جواب داد:

اخمی دیگر پیشانی اش را چین داد و لبهایش را بیشتر گاز  "کنی.فکر می کردم باید کمکم  "سابریل گفت:

 "لطفا جواب من را بده. "گرفت. 

صدایش از ته چاه در می آمد و بین هر کلمه با زبان صورتی اش  "سه هفته پیش "ماگت من من کنان گفت:

ک چیز مرده, چیزی که می آمد و از او درخواست کمک کرد. ی 41پیام رسانی از بلیزائر "خود را تمیز می کرد. 

                                            
 ٤۸Belisaere  
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توانست از حفاظها بگذرد آنها را می ترساند. ابهورسن, منظورم ابهورسن قبلی است خانم, فکر کرد که چیزی 

بیشتر از آن است که پیام رسان می گفت, بلیزائر هم بلیزائر است و دروغ های مخصوص خودش. ولی او 

 "رفت.

  "بلیزائر, نام آشنایی ست. اسم شهر است؟ "

 "یک شهر بزرگ. پایتخت. حداقل زمانی که پادشاهی ای وجود داشت پایتخت بود. "

 "وجود داشت؟ "

در آن مدرسه چه  "ماگت از لیس زدن خود دست کشید و از میان چشمان ریز شده اش به او نگاه کرد. 

این بیست سال  چیزی به تو درس داده اند؟ حدود دویست سال است که این کشور پادشاه و ملکه ندارد و در

اخیر حتی نایب السلطنه هم نداشته ایم. برای همین هست که روز به روز پادشاهی در ظلمتی که از آن رهایی 

 "نیست, فرو می رود.

 ولی ماگت با صدایی تمسخرآمیز, حرف او را قطع کرد. "کارتر... "سابریل گفت:

عین, سنگهای کارتر یکی بعد از دیگری با خون کارتر هم فرو می ریزد. بدون فرمانده ای م "او میومیو کرد:

 "شکسته می شوند. یکی از کارتر های بزرگ از...از...بین...

او تا به حال چنین چیزی  "منظورت از یکی از کارترهای بزرگ چیست؟ "این بار سابریل حرف او را قطع کرد:

 "و به چه دلیل پدرش او را از  نشنیده بود. سابریل دوباره به اینکه چه چیزهایی در مدرسه فراگرفته

 دورنگه داشته, فکرکرد. "کشورکهن 

ولی ماگت ساکت بود. مانند اینکه چیزهایی که قبال گفته دهان او را بسته باشند. برای مدتی سعی کرد لغات 

ن من نمی توانم به تو بگویم, ای "را بگوید ولی از دهان کوچک قرمزش چیزی بیرون نیامد. باالخره تسلیم شد

قسمتی از طلسم است. لعنت به آن! همین کافی است که بگویم دنیا کم کم به دست شیطان می افتد و خیلی 

 "ها به او کمک می کنند.
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 "و بقیه جلوی آن را می گیرند. مانند پدرم. مانند خودم. "سابریل گفت:

ک دارد آدمی با بی مثل این بود که او ش "بستگی به این دارد که چه کاری انجام بدهی. "ماگت گفت:

 "البته برای من اهمیتی ندارد... "خاصیتی سابریل بتواند تفاوتی در دنیا ایجاد کند. 

صدای باز شدن دریچه ای در باالی سرشان حرفهای ماگت را قطع کرد. سابریل با ترس به باال نگاه کرد تا 

از فرستاده های کارتر است, نفسی از  ببیند چه چیزی ازنردبان پایین می آید و بعد از اینکه دید یکی دیگر

روی راحتی کشید. زمانی که فرستاده پایین می آمد, شنل سیاهش تلپ تلپ کنان به پله های نردبان برخورد 

می کرد. این هم مانند نگهبانان صخره, ولی متفاوت با دیگر خدمتکاران خانه, کلیدی نقره ای داشت که جلو و 

 سابریل تعظیم کرد و بعد باال را نشان داد. پشتش را تزئین می کرد. او به

سابریل می دانست که او می خواهد از رصدخانه چیزی را به او نشان دهد. سابریل مایل بود پیشنهاد حرف او 

را رد کند, ولی صندلی اش را عقب کشید و به طرف نردبان رفت. سوزی سرد از دریچه می وزید و همراه آن 

سمت های باالیی رودخانه شکل گرفته بودند, با خود می آورد. زمانی که دستان سرمای یخهایی را که در ق

 سابریل به پله های آهنی سرد نردبان برخورد کرد, او برخود لرزید.

او با سرعت وارد رصدخانه شد. سرما از بین رفت زیرا مقداری از نور قرمز خورشید اتاق را روشن می کرد و او 

است. سابریل هیچ خاطره ای از این اتاق نداشت بنابراین زمانی که دید دورتادور تصور می کرد که گرم شده 

آن را شیشه فراگرفته, خوشحال شد. تیرهای عریان زیر سقف قرمز آجری و بر روی دیوارهای شفاف قرار 

ندکی داشت و آن قدر زیرکانه به هم متصل شده بودند که مانند کاری هنری به نظر می رسیدند و با طراحی ا

 که در آن به کار رفته بود, زیباییش کامل تر و انسانی تر می شد.

تلسکوپی بزرگ از جنس مس, با شیشه ای که سوسو می زد, در رصد خانه قرار داشت. تلسکوپ فاتحانه بر 

روی سه پایه ای از چوب سیاه و آهنی سیاهتر ایستاده بود. چارپایه ای بلند برای رصد کنار آن قرار داشت و 

یک میز مخصوص نگهداری کتابها آنجا بود که جدولی از ستارگان, بر روی آن وجود داشت. فرشی ضخیم و 
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نرم زیر تمام این وسایل پهن بود که نقشه تمام آسمانها با صورت فلکی متفاوت و رنگارنگ و سیاره های 

 گردان با پشم خشک و پرپشت بر روی آن طراحی شده بود.

را دنبال کرده بود به سمت جنوب دیوار شیشه ای رفت و به کرانه جنوبی رود اشاره فرستاده ای که سابریل 

کرد. دست رنگ پریده و کارتری اش نقطه ای را نشان می داد که سابریل پس از مبارزه زیرزمینی اش با 

 موردیکنت از آن خارج شده بود.

روب می کرد, باال می گرفت به سابریل که دستش را برای محافظت چشمش  از نورخورشید که در غرب غ

آنجا نگاه کرد. نگاهش از کف ها سفید آبشار گذشت و به برآمدگی افتاد. او از چیزی که می دانست آنجا 

 خواهد دید, می ترسید.

همان طور که فکر می کرد, موردیکنت هنوز هم آنجا بود. آن چیزی را که او به عنوان مجسمه مرگ خود 

ن و خاموش از یک مجسمه زشت بود. ولی در پشت این مجسمه شکلهایی متحرک تلقی می کرد, تصویر ساک

 در حال فعالیت بودند.

سابریل کمی بیشتر نگاه کرد و بعد به سمت تلسکوپ رفت. در بین راه نزدیک بود به ماگت که به نحوی 

نردبان باال آمده ولی  سروکله اش زیر دست و پا پیدا شده بود, برخورد کند. سابریل متعجب شد که او چطور از

 بعد از اینکه بر روی اشیاء متحرک متمرکز شد, فکرش را فراموش کرد.

او بدون تلسکوپ نفهمیده بود که اشکال اطراف موردیکنت چه هستند ولی در تلسکوپ برای او واضح شدند و 

 د.سابریل آنقدر خود را نزدیک می پنداشت که قصد داشت به جلو خم شود و آنها را بربای

آنها مرد و زن, انسان هایی زنده بودند. پای هرکدام با زنجیری آهنی به پای کس دیگری بسته شده بود و 

اسیران, دونفردونفر در این زنجیر ها, زیرنظر موردیکنت, حرکت می کردند. تعداد دیگری از آنها با سطلهای 

و سطلها را تا برآمدگی می آوردند و در  چرمی پر شده یا تکه های درخت از صخره ای بیرون می آمدند, چوبها
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مقابل پله های رودخانه می ریختند. بعد با سطلهای خالی و چوب هایی که جا گذاشته بودند, برمی گشتند تا 

 کارشان را ادامه دهند.

سابریل صحنه را بزرگتر کرد و با دیدن منظره مقابل رودخانه, از خشم غرید. برده های زنده دیگری جعبه 

از چوب می ساختند و این جعبه ها از گل هایی که توسط سطلها آورده بودند پر می شدند. بعد از اینکه  هایی

هر جعبه پر می شد, آن را در رودخانه, بین پله های سنگی هل می دادند و جعبه ها به وسیله یک سری دیگر 

 از بندگان با آهن به پله ها میخکوب می شدند.

توسط چیزی که فاصله زیادی از رودخانه گرفته بود, هدایت می شد. یک موجود این قسمت خاص از عملیات 

بود که توسط ساحری  "یاران تاریکی "شبیه مرد و به تاریکی سیاهترین شب, که حرکت می کرد. این یکی از 

ی را فراخوانده شده بود با اینکه یک روح مرده با اراده ای قوی بود که هنگام خروجش از مرگ, بدن مرده ا

 تصاحب کرده بود.

همانطور که سابریل نگاه می کرد, جعبه آخری به اولین پله سنگی رسید وبه آن میخ شد قبل از آن هم سه 

جعبه دیگر به آن متصل شده بودند. یک از بردگان که زنجیرها را وصل می کرد تعادلش را از دست داد و با 

در آب رفت. اگر هم جیغی کشیدند, صدایشان در غرش  سر در آب افتاد و بدنبال او, رفیق زنجیری اش هم

آبشار گم شد و جریان آب بدنشان را با خود برد. چند ثانیه بعد سابریل احساس کرد که روح آنها بدنشان را 

 ترک کرده است.

یا بقیه بندگان که بر روی برآمدگی قرار داشتند, لحظه ای دست از کار کشیدند. شاید از مرگ ناگهانی آنها و 

به طرف آنها رفت. پاهای او مانند شیره قند  "یارتاریکی "از رودخانه و رئیس قدرتمندشان ترسیده بودند. ولی 

که در شیب سرازیر می شود, حرکت می کرد و شلپ شلپ کنان بر هر پله کوبیده می شد. او به بردهای 

برسند. آنها با ناخوشنودی از میان  نزدیک اشاره کرد تا از جعبه های پر از گل عبور کنند و به پله سنگی

 قطرات آب رفتند.
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کمی دودل شد ولی موردیکنت که بر روی برآمدگی بود کمی حرکت کرد و خود را به  "یارتاریکی "آن وقت 

جلو تکان داد بنابراین شبه پلید و تاریک به سرعت پایش را بر جعبه ها گذاشت و به سوی پله سنگی رفت و 

 خروشان به او نرسید.هیچ صدمه ای از آب 

کنده  " 50رابل "و  "46کی یر "خاک قبر که توسط روستاییان  "ماگت که احتیاج به تلسکوپ نداشتند, گفت:

 "و حمل شده است. نمی دانم به اندازه عبور از تمام سنگها خاک خواهند داشت یا نه.

را دید که با سطل و چوب بیشتر می  او گروه تازه نفسی از بردگان "خاک قبر. "سابریل ناباورانه تکرار کرد:

فراموش کرده بودم که اثر آب روان را خنثی می کند. من...من فکر کردم برای مدتی در اینجا امنیت  "آمدند. 

 "خواهم داشت.

خب امنیت که داری. حداقل تا فردا غروب طول می کشد تا آنها پل شان را کامل کنند  "ماگت گفت:

د برای مدتی مخفی شوند تا نور خورشید ظهر به آنها نتابد. ولی این حرکت برنامه مخصوصا اینکه مرده ها بای

ریزی شده به نظر می رسد و اینکه پشت همه اینها رهبری وجود دارد. البته این موضوع هم هست که هر 

هتری ابهورسنی چند دشمن دارد. امکان دارد تنها یک ساحر بی اهمیت باشد که نسبت به سایرین نقشه های ب

 "برای لشکرکشی دارد.

آن  "بعد با صدایی بلند فکر کرد. "من یک چیز مرده را در کالون کرست کشتم. "سابریل با صدایی آرام گفت:

 "جانور گفت که انتقامش را می گیرد و از خدمتکاران کریگور صحبت کرد. این اسم را می شناسی؟

می دانستم. ولی نمی توانم در مورد آن صحبت  "د.ماگت آب دهانش را تف کرد و دمش را مرتب تکان می دا

کنم به جز اینکه او یکی از مردگان قوی است و همچنین وحشتناک ترین دشمن پدرت. لطفا نگو که دوباره 

 "زنده شده!

                                            
 ٤۹Qyrre  
 ٥۰Roble  
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بعد به گربه که به نظر می رسید بدنش در تقابلی بین دستور و پایداری پیچ و  "نمی دانم "سابریل پاسخ داد:

 "برای چی نمی توانی بیشتر بگویی؟ طلسم؟ "ورد, نگاه کردتاب می خ

با اینکه چشمان سبزش بخاطر خشم می  "یک...یک انحراف...گ...گ...بله. "ماگت با سعی و تالش گفت:

 درخشیدند و آتشین شده بودند, او نمی توانست چیزی بیشتر بگوید.

یا  "دیوار  "نبود که قدرتی شیطانی بعد از عبور او از شکی  "مانع بعد از مانع. "سابریل که متفکرانه اشاره کرد:

 حتی قبل از آن, ضد او توطئه کرده بود.

او دوباره از طریق تلسکوپ به وضعیت کنار رودخانه نگاه کرد. آخرین اشعه های نور هم ناپدید شدند و سابریل 

هم احساس همدردی با مردم از این موضوع خوشحال بود چون باعث کند شدن کار می شد و البته از طرفی 

شده بوندند, کرد. مطمئنا بسیاری از آنها تا حد مرگ یخ می زدند یا از فرط خستگی  "مرگ  "بیچاره که اسیر

بی اراده و بدون قوه تفکر, دوباره به زندگی بازگردانده می شدند.  "کمکهای مرگ "می مردند و بعد به صورت 

 "کشور کهن"بودند از این عاقبت جان سالم به در می بردند. جدا که  تنها آنهایی که به میان رودخانه رفته

 مکان خطرناکی بود زیرا حتی مرگ هم به بندگی و اسارت پایان نمی داد.

درجه چرخاند تا به ساحل شمالی  310او تلسکوپ را  "آیا راه دیگری برای خروج وجود دارد؟ "سابریل پرسید:

نگی داشت که به دری در باالی ساحل ختم می شد ولی در آنجا هم اشکال رود نگاه کند. آنجا هم پله های س

بودند و سابریل به تنهایی نمی توانست  "یارتاریکی"سیاهی در مقابل در حرکت می کردند. آنها چهار یا پنج 

 همه را از سر راه بردارد.

اریم؟ آیا فرستاده ها می توانند به نظر نمی رسد. چه وسایل دفاعی د "او با ناراحتی به سوال خود جواب داد:

 "بجنگند؟

فرستاده ها احتیاجی به جنگیدن ندارند. برای اینکه راهی دیگر برای دفاع وجود دارد البته  "ماگت جواب داد:

 "کمی ویرانگر است و یک راه دیگر هم برای خروج هست که فکر نمی کنم تو زیاد از آن خوشت بیاید. 
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 با دستش چیزی را نشان داد که مانند یک مار بود و در سبزه ها می خزید.فرستاده سرش را تکان داد و 

 "این چی هست؟ وسیله دفاعی یا راه خروجی؟ "سابریل که جلوی خنده عصبی خود را می گرفت, پرسید:

وسیله دفاعی که خود رودخانه است. می شود آن را بیدار کرد و جریان آب تقریبا تا ارتفاع  "ماگت جواب داد:

وارهای جزیره باال می آید یعنی چهار برابر قد تو و وقتی بر روی پله های سنگی هستی, هیچ چیزی نمی دی

 "تواند از این سیل عبور کند, چه خارج شود چه وارد شود. تا زمانی که سیل بعد از چندین هفته فروکش کند.

 "ر بمانم!پس من چطور خارج شوم؟ من که نمی توانم چند هفته منتظ "سابریل پرسید:

گذاشت. تو می توانی با استفاده  "53بال کاغذی "یکی از اجداد تو یک ماشین پرواز اختراع کرد. و اسمش را  "

 "از آن, روی رودخانه پرواز کنی.

 "اوه. "سابریل زیر لب گفت:

جریان اگر خیال داری که  "ماگت مانند اینکه متوجه سکوت ناگهانی سابریل نشده باشد به حرفش ادامه داد:

آب رودخانه را به سیل تبدیل کنی, باید همین االن تشریفات را شروع کنیم. سیل از یخ آب شده شروع می 

شود و کوهها چندین مایل دورتر از در باالی رودخانه قرار دارند. اگر االن آبها را صدا بزنیمع فردا در تاریک و 

 "روشن هوا, سیل را خواهیم داشت.

  

         

 

 فصل ده 

                                            
 ٥۱Paperwing  
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آغاز سیل, با آمدن تکه های بزرگ یخ که پل چوبی ساخته شده از جعبه های خاک قبر را در هم می 

شکستند, همراه بود. درست مانند کوههای شناور یخ که پس از برخورد با کشتی های کهنه و بی استفاده را از 

ک اخطار بود که از آمد موجی بین می بردند. یخ ها می شکستند و چوبها خرد می شدند و صدای آنها مانند ی

 عظیم تر خبر می داد. 

و بندگان زنده به سرعت از روی باقی مانده های پل, به عقب فرار می کردند. شبح های  "یاران تاریکی"

مرگوار, هنگام فرار جسمشان را از دست می دادند و به شکل کرم های دراز و کلفت سیاه درمی آمدند که بر 

می خزیدند. آنها با بی رحمی انسان های اسیر را به سمتی می انداختند و با بیچارگی  روی سنگها و جعبه ها

 دنبال راه فراری می گشتند.

سابریل که از برج این اتفاقات را نگاه می کرد, مرگ انسانها را حس کرد. او به تشنج مردمی که به جای هوا, 

را به آب می انداختند و ترجیح می دادند بمیرند تا  آب فرومی دادند می نگریست. برخی از آنها, دونفری, خود

 برای همیشه اسیر بمانند. بیشتر آنها توسط مردگان با زورو ترس به گوشه ای کشیده شده بودند.

اولین موج سیل بعد از یخ ها آمد. همان طور که موج پیش می آمد غرشی بلند تر از صدای آبشار ایجاد می 

نیه, قبل از اینکه موج آخرین خم رودخانه را رد کند, صدای غرشش را شنید و کرد. سابریل برای چندین ثا

بعد ناگهان آب باالی سر او بود. یک دیوار بزرگ و عمودی از آب که تکه های یخ در باالی آن مانند دیوارهای 

. این دیوار مرمر برج و بارو به نظر می رسیدند. همراه این آب گل و الی رودخانه چهارهزارمایلی آمده بود

بسیار عظیم به نظر می رسید, حتی بلندتر از دیوارهای جزیره و برجی که سابریل در آن ایستاده بود. سابریل 

از نیرویی که آزاد کرده بود شکه شد. شب قبل که آب را صدا می کرد, اصال فکر نمی کرد که چنین نیرویی 

 داشته باشد.
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به سرداب و بعد به پله ای باریک و مارپیچ برده بود و زمانی که از آن فراخوانی, بسیار ساده بود.  ماگت او را 

پایین می رفتند. هوا هر لحظه سردترو سردتر می شد. سر آخر آنها به غاری عجیب رسیدند که از سقف آنها 

قندیل های یخ آویزان شده بود و نفس سابریل به صورت غباری سفید بیرون می آمد. ولی هوا دیگر آنقدر 

د نبود یا اینکه آنقدر سرد بود که سابریل سرمایی حس نمی کرد. یخی سفید و آبی بر روی پایه ای ایستاده سر

بود. هردوی آنها با نشان های عجیب و زیبای کارتر رنگ آمیزی شده بودند. بعد سابریل که از دستورات ماگت 

حتراماتش را تقدیم کلیر می کند و ابهورسن ا "اطاعت می کرد, دستش را بر روی یخ گذاشته و گفته بود:

آنها از پله ها باال رفته بودند و فرستاده ای پشت سر آنها در سرداب را بسته بود.  "هدیه آب را می خواهد.

فرستاده ای دیگر هم برای سابریل لباس خواب و فنجانی از شکالت داغ آورد, ولی آن مراسم ساده با خود 

ال غیرقابل کنترل به نظر می رسید. سابریل به امواجی که به سمت آنها می چیزی را همراه آورده بود که کام

آمد نگاه می کرد و سعی کرد خود را آرام کند. ولی او با سرعت نفس می کشید و معده درد گرفته بود. زمانی 

 که موج به جزیره برخورد کرد, او جیغ کشید و زیر تلسکوپ مخفی شد.

ی خوردند و صدایی گوشخراش تولید می کردند. برای مدتی, صدای آبشار در تمام برج لرزید. سنگها تکان م

 صدایی که به نظر می رسید به دلیل از هم پاشیدن جزیره زیر موج اول تولید شده باشد, گم شد.

دیوارها مقاومت کرده بودند, با اینکه موج گذشته بود ولی رودخانه به اندازه یک دست باالتر از تجهیزات 

نطقه می خروشید و در دو طرف ساحل تا حدود دره های صخره باال می آمد. هیچ نشانی از پله های دفاعی م

سنگی, پل مرده, مردگان و مردم نبود. تنها یک رود پهن و قهوه ای وجود داشت که تکه ای از هرچیزی را در 

ها, چهارپایان اهلی و تکه  خود نگه داشته بود. رودخانه قسمتی از درختها, بوته ها, قسمتهایی از ساختمان

 های یخ را تا صد ها مایل با خود حمل کرده بود.

سابریل به این خرابی ها نگاه کرد و در ذهنش تعداد روستاییانی که بر روی جعبه های خاک مرده بودند 

ل شمرد. چه کسی می دانست چند نفر دیگر زندگی شان را از دست داده بودند یا اینکه چه تعدادی از وسای
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زندگی مردم توسط سیل نابود شده بود؟ قسمتی از ذهنش سعی می کرد دلیل استفاده از سیل را برای خود 

 توجیح کند. او به خود می گفت باید این کار را می کرد تا فقط خود را نجات دهد.

ریل با ماگت رفت و حوصله چنین درون بینی ها, سوگواری ها یا احساس مسئولیت را نداشت. او نگذاشت ساب

چشمان از حدقه درآمده این منظره را نگاه کند. ماگت قدم زنان به جلو رفت و پنجه هایش را با ظرافت در پا 

 و دمپایی راحتی سابریل کرد.

 "اوخ! برای چی... "

در دیوار شرقی  "بال کاذی "وقت برای تماشا کردن نداریم, فرستاده ها در حال آماده کردن  "ماگت گفت:

 "ها و لوازمت هم حدود نیم ساعت است که آماده است.هستند.لباس

بعد به یاد آورد که کیف و اسکی هایش در پایین در ورودی تونل جا  "من هه چیز... "سابریل خواست بگوید:

 مانده اند و مطمئنا تا حاال توسط آتش های موردیکنت به تلی از خاکستر تبدیل شده اند.

داری آماده کرده اند و البته چون من می شناسمشان, یک سری چیزهای  فرستاده ها هر چیزی را که الزم "

مزخرف هم در بین آنها هست. تو می توانی لباس بپوشی, وسایلت را برداری و به بلیزائر بروی. می خواهی به 

 "آنجا بروی, نه؟

 او می توانست نشانه غرور را در صدای ماگت تشخیص دهد. "بله "سابریل کوتاه جواب داد:

 "می دانی چطور به آنجا بروی ؟ "

خواهد بود. برای همین به خود مغرور بود و با  "نه  "سابریل ساکت بود. ماگت از قبل می دانست که جواب 

 قدری  تامل پرسید:

 "آیا تو یک...اِم م ...نقشه داری؟ "
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واست مشتش ر ا سابریل سرش را به عالمت نه تکان داد و با عصبانیت دستهایش را مشت کرد. او می خ

محکم به ماگت بکوبد یا اینکه دمش را محکم بکشد. سابریل تمام اطاق مطالعه را گشته و از چندین فرستاده 

پرسیده بود ولی مثل اینکه تنها نقشه موجود در خانه همان نقشه ستارگان برج بود. نقشه ای که سرهنگ 

شد. سابریل فکر کرد, با پدر, بعد ناگهان شخصیت هوریس درباره آن صحبت کرده بود می بایست با ابهورسن با

خودشان را قاطی کرد. اگر حاال او ابهورسن بود پس پدرش چه کسی است؟ آیا او هم زمانی نامی داشته که 

بخاطر مسئولیت های ابهورسن آن را فراموش کرده است؟ هر حقیقت در زنگی اش که تا دو روز پیش قطعی و 

 در حال فرو ریختن بود. او حتی نمی دانست خودش کیست و مشکالت از مسلم به نظر می رسید, حاال

هرطرف بر روی سر او می ریختند. حتی یک خدمتگزار مانند ماگت هم بجای کمک بیشتر دردسردرست می 

 کرد.

 "هیچ حرف مثبتی برای گفتن نداری؟ چیزی که بتواند کمک کند؟ "سابریل با خشونت جواب داد:

و زبان صورتی اش را که به نظر می رسید تمام تمسخر را در آن جمع کرده, به نمایش ماگت خمیازه کشید 

 گذاشت.

 "خب, البته من راه را می شناسم پس بهتر است با تو بیایم. "

او مشت هایش را باز کرد, خم شد و بین دو گوش گربه را  "بامن بیایی؟ "سابریل که تعجب کرده بود گفت:

 رش را پایین کشید.خاراند تا اینکه ماگت س

 "کسی باید مراقب تو باشد. حداقل تا زمانی که تبیدل به یک ابهورسن واقعی بشوی. "ماگت اضافه کرد:

ممنون. ولی هنوز یک نقشه را ترجیح می دهم. چون تو کشور را خیلی خوب می شناسی آیا  "سابریل گفت:

 "نقشه ای از آن بکشم؟می شود که, چه می دانم, مثال آن را شرح دهی تا من بتوانم 
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تو! یک  "ناگهان مثل اینکه گلوله ای از مو در گلوی ماگت پریده باشد, او سرفه کرد و کمی سرش را عقب برد

نقشه بکشی؟ اگر واقعا می خواهی که یکی داشته باشی بهتر است که خودم کار نقشه کشی را انجام دهم. به 

 "گذار.اتاق مطالعه بیا و یک کاغذ و دوات روی میز ب

اگر نقشه قابل استفاده باشد, اهمیتی ندارد که چه کسی آن را  "سابریل که از نردبان پایین می رفت گفت:

او سرش را باال گرفت تا ببیند که ماگت چگونه پایین می آید ولی آنجا تنها دریچه باز قرار داشت,  "بکشد.

 بدون اینکه معلوم شود چطور به اتاق رفته است.میومیویی طعنه آمیز از پایین نشان می داد که ماگت دوباره 

جوهر و کاغذ. کاغذ کلفت را بده. خودت را برای  "گربه بر روی میزاژدهایی پرید و به سابریل یادآوری کرد:

 "آوردن قلم پر خسته نکن.

ه گربه که بر سابریل دستورات ماگت را اطاعت کرد و مانند اینکه با مسئله کنار آمده باشد, ایستاد و با تعجب ب

روی برگه مستطیلی دوال شده بود, نگاه کرد. سایه عجیب مانند شنل سیاهی که پهن شده باشد روی کاغذ 

افتاد و ماگت زبان صورتی اش را به حالت تمرکز بیرون آورده بود. ماگت لحظه ای فکر کرد و بعد یک ناخن 

ر دوات برد و شروع کرد به کشیدن نقشه. او ابتدا سفید و تیز از پنجه اش بیرون آمد. او با ظرافت ناخنش را د

به سرعت یک طرح کلی با خط هایی کلفت کشید و بعضی خصوصیات جغرافیایی و مهم را به آن اضافه کرد. 

نامش را هم با خط خوانا و عنکبوتی اش نوشت. آخر سر ماگت نمایی کلی از خانه ابهورسن را رسم کرد و بعد 

کارش را تحسین کند و با زبانش جوهر را از ناخنش لیس بزند. سابریل کمی صبر  از روی نقشه بلند شد تا

کرد تا مطمئن شود کار او تمام شده, بعد جوهر خشک کن را بر روی آن کشید. او سعی می کرد با چشمانش 

 را یاد بگیرد. "کشورکهن "تمام جزئیات را به خاطر بسپارد و شمای کلی 

ولی سابریل هنوز  "می توانی بعدا به آن نگاه کنی. "پنجه اش تمیزشده بود گفت:ماگت بعد از چند دقیقه که 

 بر روی نقشه خم شده بود و بینی اش تنها یک اینچ با نقشه فاصله داشت .

 "ما هنوز عجله داریم. بهتر است برای شروع, لباس هایت را بپوشی. سعی کن سریع باشی. "
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 "باشه, ممنون ماگت. "خندید: سابریل که هنوز به نقشه نگاه می کرد,

فرستاده ها انبوه لباس و وسایل را در اتاق سابریل گذاشته بودند. چهار نفر از آنها هم حاضر بودند تا در لباس 

پوشیدن و برداشتن وسایل کمکش کنند. او پایش را از در داخل نگذاشته بود که آنها لباسها و دمپایی راحتی 

لباس های زیرش را درآورد تا دست های کارتری فرستاده ها او را قلقلک ندهند.  اش را درآوردند و او توانست

به هرحال, چند ثانیه بعد آنها داشتند او را دیوانه می کردند. خدمتکاران یک زیرپوش نازک و نخی در سرش 

ی بی فرو کردند و از طرفی هم زیرشلواری گشادی بر او پوشاندند. بعد یک لباس کتانی آمد, سپس لباس

آستین از جنس پوست گوزن و شلواری از چرم نرم که بر روی ران, قلم پا و زانو محافظهای فلزی داشت. البته 

 اینها به غیر از پشتی نرم که در سوارکاری کاربرد داشت, بود.

یک لحظه همه چیز آرام شد و سابریل فکرکرد که کار تمام شده است ولی فرستاده ها در حال آماده کردن 

یه بعدی بودند. دونفر از آنها دستهای سابریل را در کتی زرهی که با کمربندی بسته می شد, کردند در ال

 همین حال دو خدمتکار دیگر بند های چکمه ای را باز کرده و منتظر بودند.

کت مانند لباسهایی که سابریل تا به حال به تن کرده بود, نبود. این لباس حتی شباهتی به زره ای که 

مدرسه بخاطر درس هنرهای رزمی می پوشید, نداشت. این زره تا زانوهایش می رسید و دامنی داشت که در در

دو طرف چاک می خورد و آن هم تا پایین زانو می رسید. آستین ها تا مچ دست سابریل بودند. به نظر می 

دقیقا مانند فلسهای ماهی. رسید که زره از تکه های کوچک فلزی که روی هم افتاده بودند درست شده باشد, 

فلز, آهنی نبودبله به نوعی سرامیک خاص یا سنگ شباهت داشتند. این زره خیلی سبک تر از زره های 

فوالدین و حتی قوی تر از آنها بود زیرا یک فرستاده با کشیدن یک خنجر کوچک بر روی آن, ثابت کرد که 

 حتی خطی هم بر روی آن نمی افتد.

پوشیدن چکمه ها کارش تمام می شود ولی زمانی که دوفرستاده بند ها را بستند, دو  سابریل فکر کرد با

خدمتکار دیگر دست به کار شدند. یک چیزی کاله مانند آبی رنگ  با رگه های نقره ای بود را بلند کرد و 
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ش است. زمانی که سابریل آن را تا ابرویش پایین کشید متوجه شد که کاله خودی از جنس لباس زره ای ا

 داخل کاله خود با الیه ای نرم کامال پوشیده شده بود.

خدمتکار دیگر یک شنل آبی تیره که کلید های نقره ای روی آن نور را منعکس میکردند را تکان می داد. او 

شنل را چند مرتبه جلو و عقب برد و به سختی از میان سر سابریل عبورش داد و با حرکتی که معلوم بود از 

رین کرده آن را مرتب کرد. سابریل دستش را بر پارچه ابریشمی شنل کشید و سعی کرد با احتیاط قبل تم

 گوشه ای از آن را پاره کند ولی با تمام لطافتی که پارچه داشت, اصال پاره نمی شد.

دند که آخر از همه غالف شمشیر و بند زنگوله ها بود. فرستاده ها آن ها را برایش آوردند ولی اصال سعی نکر

آنها را بر او بپوشانند. سابریل خودش آنها را مرتب کرد و با احتیاط پوشید. دوباره وزن آشنای زنگوله های 

بسته شده و شمشیر آویزان برروی رانش, را حس کرد. او به سمت آینه برگشت و خود را نگاه کرد. از اینکه 

ایسته و ماهر به نظر می رسید که می توانست چه شکلی پیدا کرده, هم خشنود هم آشفته بود. او مسافری ش

از خود دفاع کند. در همین حال شباهت کمی به کسی داشت که زمانی او را سابریل می نامیدند. او بیشتر به 

 ابهورسن می مانست.

سابریل می خواست بیشتر نگاه کند ولی فرستاده ها آستین هایش را کشیدند و به تخت اشاره کردند. یک 

چرمی بر روی تخت باز بود و فرستاده ها باقی لباس های قدیمی اش را داخل آن می گذاشتند.  کیف پشتی

در کیف همچنین کت بارانی پدر, لباسهای زیر اضافه, بلوز و شلوار,  گوشت خشک شده و بیسکویت, بطری 

ها سر هر آب و چندین کیسه کوچک چرمی قرار داشت. در این کیسه ها وسایل مفیدی بودند و فرستاده 

کیسه را باز می کردند تا سابریل درون آنها را ببیند. تلسکوپ, کبریت های سولفوری, آتش افروز کوکی, 

گیاهان طبی, چوب ماهیگیری, لوازم خیاطی و چند چیز ضروری دیگر, همه در کیسه ها قرار داشتند. سه 

 شدند.کتاب و نقشه, اول در یک کیسه چرمی و بعد در یک جیب خارجی گذاشته 

سابریل کیف را پشتش انداخت و سعی کرد کمی حرکات ورزشی انجام دهد, چیزهایی که با خود عمل می 

کرد زیاد جلوی حرکاتش را نمی گرفت و سابریل از این بابت خشنود شد. البته اصال دوست نداشت در یک 
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ش بزند و چند بار این کار جنگ کیف را هم بر دوش داشته باشد. او حتی می توانست دستش را به نوک پاهای

 را کرد. سپس صاف شد تا از خدمتکاران تشکر کند.

 آنها رفته بودند. در عوض ماگت آنجا بود و با حالتی مرموز و قدم زنان به سمت او می آمد.

 "من آماده شده ام. "سابریل گفت:

از خوردن چیزی مریض شده  ماگت جواب نداد, او کنار پاهای سابریل نشست و حرکتی انجام داد مانند اینکه

است. سابریل خود را با بیزاری عقب کشید. زمانی که یکی شیء کوچک فلزی از دهان ماگت بیرون افتاد و بر 

 روی زمین قل خورد, سابریل ایستاد.

 "تقریبا فراموش کرده بودم. اگر قرار است من با تو بیایم, به این نیاز خواهی داشت. "ماگت گفت:

آن شیء یک حلقه نقره ای بود که دو پنجه نقره ای  "این چیه؟ "تا حلقه را بردارد و گفت:سابریل خم شد 

 کوچک آن را تزیین می کردند. بین دو پنجه یک سنگ قرمز قرار داشت.

 "قدیمیه, زمان استفاده اش را خودت می فهمی. دستت کن. "ماگت با ابهام جواب داد:

در نور گرفتنش و از نزدیک نگاهش کرد. حلقه کامال عادی به نظر سابریل آن را بین دو انگشت نگه داشت, 

 می رسید. هیچ نشان کارتری در سنگ یا در فلز نبود. به نظر حلقه ای بی روح بود. سابریل آن را دستش کرد.

زمانی که حلقه در انگشتش رفت سرد بود بد گرم شد و ناگهان سابریل در ابدیتی سقوط می کرد که ابتدا و 

ایی نداشت. همه چیز, تمام نور و ماده از میان رفته بود. نشان های کارتر در اطرافش منفجر شدند و انته

سابریل فکر کرد آنها محکم او را چسبیده اند. او خودش را متوقف کرد تا در چیزی سقوط نکند و سرعتش را 

 افزایش داد تا به جسمش و دنیایی که زندگی ومرگ وجود داشت, برگردد.

جادوی آزاد. جادوی آزادی که به کارتر  "یل به انگشتر که بر روی دستش می درخشید نگاه کرد وگفت:سابر

 "متصل است. من نمی فهمم.
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اگر احتیاج به استفاده از آن داشته  "ماگت مانند اینکه بخواهد درس مهمی را به او تفهیم کند, تکرار کرد:

     "تا آن موقع نگرانش نباش. بیا, بال کاغذی آماده است. "اد:بعد با صدای عادی اش ادامه د "باشی, می فهمی.

          

 فصل یازده

 

 

بال کاغذی بر روی زمینی نیمه گرد ایستاده بود و پله هایی ساخته شده از تخته های تازه صنوبر به سمت آن 

ای پرواز آماده می و دیوار شرقی می رفتند. گروهی متشکل از شش فرستاده کنار پرنده بودند و آن را بر

کردند. همانطور که سابریل از پله باال می رفت و بال کاغذی را نگاه کرد, احساس ناخوشایندی او را فرا گرفت. 

او انتظار داشت چیزی مانند هواپیما, که به تازگی در آنسلستیر استفاده می شد, ببیند و یا چیزی مانند 

احیه کالج ویورلی حرکات آکروباتیک انجام داده بود. با اینکه او هواپیمای دوباله که در آخرین روز جشن افتت

به جای یک موتور مکانیکی انتظار چیزی جادویی داشت ولی حداقل فکر می کرد که وسیله دو بال, پروانه و 

 باله دارد.

دم و بال  بال کاغذی اصال شبیه هواپیماهای آنسلستیری نبود, بلکه بیشتر به یک قایق باریک و بی بادبان با

های عقاب می مانست. سابریل متوجه شد که بدنه اصلی بال کاغذی واقعا از روی قایق درست شده است. بدنه 

پرنده در ابتدا و انتها تیز شده بود و در انتها گودالی به عنوان کابین خلبان داشت. بالها از دو طرف این قایق 

بودند و بسیار بی دوام به نظر می رسیدند. باله مثلث  بیرون آمده بودند. بال هایی که به عقب تاب خورده

 شکلش هم وضعیتی بهتر از بقیه نداشت.
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سابریل که امیدش را از دست داده بود, آخرین پله ها را پیمود. حال دیگر مواد سازنده بال کاغذی و نام آن 

رار داشتند, ساخته شده بود. هم معلوم بودند. تمام بال کاغذی از تکه های کاغذ که ورقه ورقه بر روی هم ق

تمام بدنه به رنگ آبی بود و رگه هایی نقره ای در بدنه, بالها و دم باله قرار داشت. بال کاغذی زیبا تزئین شده 

بود ولی اصال مناسب پرواز به نظر نمی رسید. تنها چشم زرد شاهین شکلی که جلو بر روی دماغه کشتی 

 واز نشان می داد.کشیده شده بود, قابلیتش را برای پر

سابریل دوباره به بال کاغذی نگاه کرد و بعد به آبشار پشت آن چشم دوخت. حاال که آبشار از آب سیل لبریز 

شده بود, ترسناکتر به نظر می رسید. قطعات آب تا دها یارد باالتر از لبه آبشار پرت می شدند و یک مه غلیظ 

دن به آسمان باز, می بایست از آن عبور می کرد. سابریل بر روی آن وجود داشت که بال کاغذی برای رسی

 حتی نمی دانست که آیا این وسیله ضد آب هست یا نه.

ذهنش به او می گفت که او به زودی  "تا حاال این...چیز...چند بار پرواز کرده است؟ "سابریل با ترس پرسید:

لی ذهن ناخودآگاه و معده خرابش دوست سوار این وسیله خواهد شد و به سمت آبهای خروشان خواهد رفت و

 داشتند که همینجا روی زمین بماند.

صدایش برای مدتی بازتاب یافت, بعد او  "زیاد. "ماگت به راحتی از روی زمین در قسمت خلبان پرید و گفت:

 ابهورسن که آن را ساخت در یک بعد "از قسمت گودی بیرون آمد و صورت پشمالویش بر روی لبه دیده شد. 

از ظهر آن را تا دریا برد و برگرداند. ولی او کنترل زیادی بر آب و هوا داشت و به راحتی بادها را صدا می کرد. 

 "من فکر نمی کنم...

او تنها می دانست که افسون آب  و  "نه "سابریل که متوجه یک خلل دیگر در توانایی هایش شده بود گفت:

  "نه, من نمی توانم. "ی شود. هوا از سوت زدن نشان های کارتر تشکیل م

خب, بال کاغذی یک سری افسون برای جذب کردن باد به سمت خود  "ماگت لحظه ای فکر کرد و گفت:

 "دارد. البته باید آنها را سوت بزنی. دیگر سوت که می توانی بزنی, نه؟
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توانستند سوت بزنند, زیر  سابریل به او توجه نکرد, تمام جادوگرها باید موسیقی را هم می دانستند. باید می

گیر می افتادند,  "مرگ  "لب نجوا کنند و آواز بخوانند. اگر آنها بدون زنگوله ها و بقیه آالت موسیقی در 

 توانایی شان در نواختن موسیقی با دهن به کمکشان می آمد.

گر دست سابریل را گرفت و فرستاده ای آمد تا کیفش را از او بگیرد و آن را در انتهای کابین قرار دهد. یکی دی

به سمت چیزی که شبیه ننو بود و به نظر می آمد محل قرار گرفتن خلبان است, اشاره کرد. آن هم اصال امن 

به نظر نمی رسید. سابریل بعد از دادن شمشیرش به یکی دیگر از فرستاده ها, خود را مجبور کرد تا از بال 

 کاغذی باال برود. 

ه پایش درون بدنه کاغذی فرورفته است. بعد از مدتی که به هرسو راه رفت و یک او با تعجب متوجه شد ک

 سری وسایل را تنظیم کرد, فهمید که زیر پایش به طور قابل توجهی         

 11فصل 

 

 

جامد و قابل اطمینان است . صندلی ننو مانند هم بسیار راحت بود. او شمشیر و غالف را در حفره کنار خود 

اگت جایی روی نخ های نگهدارنده کیف در پشت سر سابریل برای خود دست و پا کرد.قسمتی که گذاشت و م

 سابریل در آن نشسته بود آنقدر پایین بود که او فکر می کرد بر روی شکم دراز کشیده است . 

لبان قرار او از جایگاه جدیدی که در آن قرار گرفته بود می توانست شیشه طالئی کوچکی را در پایین گودال خ

داشت ،ببیند.شیشه در نور غروب می درخشید و سابریل فکر کرد که نشان های کارتر درون آن را می بیند . 

پیزی او را وادار کرد تا بر روی شیشه بدمد.نفس گرم سابریل به شکل بخار بر شیشه نشست و برای مدتی 

 حی کند،نشان کارتری به آرامی شکل گرفت .همان طور ماند. بعد مثل اینکه انگشتی نامرئی بر روی بخار طرا
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سابریل با دقت کارایی و اثر آن را بررسی می کرد . شیشه از نشان های کارتر برای او می گفت. نشان هایی که 

بال کاغذی را بلند می کردند و او را به سرعت می نشاندند و نشانهایی که باد را از هر سمت صدا می زدند. 

رای بال کاغذی بودند و زمانی که سابریل آن ها را نگاه میکرد،متوجه شد که تمام نشان های دیگری هم ب

وسیله دارای نشان های کارتر و طلسم های گوناگون است . ابهورسن سازنده آن با کار و عشق زیاد،چیزی 

 ساخته بود که بیشتر به پرنده ای جادویی می مانست تا یک هواپیما.

دید شد. شیشه صاف شد و نشان داد که تنها شیشه ای نقره ای و درخشان در زمان گذشت و آخرین نشان ناپ

نور خورشید است . سابریل ساکت نشسته بود و نشان های کارتر را با خود تکرار میکرد . او همچنین فکر 

 خالق سازنده وقدرت فراوان او را تحسین می کرد.

 نین چیزی بسازد . شاید روزی با فرا گرفت مطالبی بیشتر ،او هم بتواند چ

 «ابهورسنی که این را ساخته کی بود ؟منظورم این است که چه نسبتی با من داشت ؟»سابریل پرسید:

یک دختر خاله.دختر خاله مادر مادر مادر مادر مادربزگت.او در خانواده اش »ماگت نزدیک گوشش خرخر کرد:

 «آخرین نفر بود و بچه ای هم نداشت.

ل کاغذی جای بچه اش را گرفته بود.او دستش را بر روی سطح نرم بدنه کشید تا نشان سابریل فکر کد،شاید با

 های کارتر را که در بافت آن خاموش بودند حس کند.او حاال احساس بهتری نسبت به پرواز آینده شان داشت.

 «؟بهتر است عجله کنیم.به زودی شب خواهد شد .آیا همه نشان ها را حفظ کردی »ماگت ادامه داد:

او به سمت فرستاده ها که حاال پشت بالها صف کشیده بودند برگشت . «بله.:»سابریل با اطمینان جواب داد 

آنها تا زمانی که بال کاغذی به سمت آسمان رها می شد،سر جایشان می ماندند.سابریل با خود فکر کرد که 

 آنها چند بار و برای چند ابهورسن این کارها را انجام داده اند.

 «ممنون. بخاطر تمام مهربانی ها و مراقبت هایتان .خداحافظ.»و به آنها گفت:ا
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با گفتن این حرف او بر روی صندلی ننویی نشست و لبه کابین را با دو دست گرفت . سابریل نشان های کارتر 

وسط مورد نیاز را در ذهن تجسم کرد سپس اجازه داد تا آنها در گلو وزبانش جاری شوند و آهنگ آنها ت

 دهانش نواخته شود.

سوتش واظح و طبیعی بود . بادی از پشت آنها برخاست تا با سوت همراه شود. همین طور که سابریل سوت 

می کشید،باد قوی تر و قوی تر می شد . بعد با نفسی جدید او آهنگی شاد نواخت . نشان های کارتر مانند 

سابریل به بدنه بال کاغذی رفتند .با این سوت رنگ های پرنده ای که از پرواز لذت ببرد.از دهان غنچه شده 

آبی و نقره ای زنده شدند.رنگ ها بر روی بدنه می رقصیدند فبه سمت بالها می رفتند تا بال های شاهین هم 

درخشان و پر زرق و برق جلوه کند. تمام کشتی تکان خورد و لرزید .معلوم بود که بال کاغذی ناگهان میل 

 ز پیدا کرده است . شدیدی به پروا

آهنگ شاد با یک نت واضح و طوالنی و یک نشان کارتر که مانند خورشید می درخشید ،پایان یافت.نشان 

رقص کنان در بدنه بال کاغذی فرو رفت.چند ثانیه بعد،دو چشم زرد پلک زدند.آنها حریص و پر غرور به 

 آسمان باالی سر نگاه کردند.

وا بال کاغذی را نگه داشته بودند.باد بلند کننده قوی تر می وزید ،خود را به بدنه حاال فرستاده ها با جنگ و دع

می کوبید و آن را به جلو می برد . سابریل فشار بال کاغذی ،قدرت جمع شده در بال ها و میل شدیدش برای 

 پرواز را حس کرد.

ال کاغذی در باد جست و خیز میکرد و فرستاده ها دستور او را اطاعت کردند .ب«رهایش کنید.:»او فریاد کشید 

باال می رفت .او از میان قطرات آب آبشار چلپ چلپ کنان گذشت مانند اینکه آنها تنها آبشار کوچکی از یک 

 نهر هستند.سپس به سمت آسمان و دره عمیق بعدی اش پرواز کرد.

سرد بود.بال کاغذی با بادی که در آن باال ،حدود هزار پا یا شاید کمی بلندتر از سطح زمین ،همه جا آرام و 

پشت سر داشت به راحتی پرواز می کرد.آسمان مقابل بدون در نظر گرفتن لکه ابر کوچک ،بسیار صاف 

بود.سابریل در صندلی ننویی و راحتش دراز کشید وهمان طور که نشان های کارتر را در ذهنش تکرار می کرد 
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نش نگه داشته است.او احساس آزادی و دوری از خطر می کرد تا مطمئن شود آنها را به درستی در قفسه ذه

 مانند اینکه خطر های چند روز قبل مثل کثافتی بودند که حاال با باد از بین می رفتند.

کمی بیشتر به سمت شمال »ناگهان صدای ماگت از پشت سر به گوش رسید و حالت خوشی اش را از بین برد:

 «برو.نقشه یادت هست؟

هست،نه؟رودخانه در اغلب مکانها  52آره.ما باید رودخانه را دنبال کنیم؟اسمش رترلین»داد: سابریل جواب

 «شرقی دارد.–مسیری رو به شمال 

ماگت همان موقع جواب نداد.البته سابریل صدای خرخرش را در پشت سر می شنید.به نظر می رسید که در 

تا دریا آن را دنبال کنیم . در آنجا رودخانه به یک  چرا که نه؟ما میتوانیم»حال فکر کردن باشد .آخر سر گفت:

 «دلتا تبدیل می شود پس می توانیم یک جزیره پیدا کنیم و شب را آنجا بمانیم.

برای چی به پرواز ادامه ندهیم ؟اگر من قویترین باد را فرا بخوانم،تا فردا شب به »سابریل با خوشی پرسید:

 «بلیزائر خواهیم رسید.

بال کاغذی دوست ندارد در شب پرواز کند ،الزم به ذکر هم نیست که تو مطمئنا کنترل باد :»ماگت پاسخ داد

قوی را از دست می دهی.خیلی سختر از آن هست که فکر میکنی.بال کاغذی هم بیش از حد به چشم می 

 «خورد .تو هیچ احساسی نداری ابهورسن؟

 «ست.به من بگو سابریل .پدرم ابهورسن ه»سابریل مختصر گفت:

 را بسیار طعنه آمیز بیان کرد.« خانم»و البته کلمه «هر چه شما بگویید خانم.»ماگت گفت:

چند ساعت بعد مانند جنگی آرام طی شد البته سابریل بخاطر لذت بردن از پرواز ،عصبانیتش را فراموش کرده 

چک،جنگل ها ،نوار سیاه بود. او اندازه ها را دوست داشت و عاشق این شده بود که زمین های چهل تکه کو
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رودخانه و خانه های ریزی را که تک و توک پدیدار می شدند،نگاه کند.از این باال همه چیز کوچک و عالی به 

 نظر می رسید .

غروب خورشید آغاز شده بود و نور قرمز رنگ پریده آن نمای آسمان را بسیار زیباتر می کرد.سابریل حس کرد 

یند.او چشمان زرد را دید که به جای نگاه کردن به آسمان آبی به زمین سبز که بال کاغذی مایل است بنش

خیره شده بودند.همان طور که سایه ها طوالنی می شدند،سابریل هم میلی مشابه پیدا می کرد و بدنبال جایی 

 برای فرود می گشت .

یشان را به دلتای رترلین می تقسیم رودخانه به هزاران رود کوچک شروع شده بود و این تقسیمات در انتها جا

دادند.سابریل می توانست در نقطه ای دور دست دریای تاریک را ببیند. جزیره های زیادی در دلتا وجود 

داشتند.بعضی از آنها به بزرگی زمین فوتبال بودند که سطح آنها را درخت ،بوته و درختچه پوشانده بود. بقیه 

ز گل و الی بودند.سابریل یک جزیره با اندازه متوسط را انتخاب کرد تنها به اندازه چند دست و تشکیل شده ا

که سطح صافش شبیه لوزی و پوشیده از چمن زرد بود.جزیره چند مایل جلوتر قرار داشت و سابریل با سوتش 

 باد را آرامتر کرد . 

ریل کنترل می شد،با باد کم کم با سوت او از بین رفت و بال کاغذی آماده فرود شد.بال کاغذی که توسط ساب

کج کردن بالهای شکمی به این طرف و آن طرف تاب خورد.چشمان زرد او و همین طور چشمان قهوه ای پر 

رنگ سابریل بر روی زمین پایین ثابت شده بودند.تنها ماگت ،بخاطر اینکه ماگت بود،به پشت سر و باال نگاه 

 میکرد.

بور نکردند،تعقیب کنندگانشان را ندید.صدای زوزه وار ماگت حتی او هم تا زمانی که از جلوی نور خورشید ع

برای اعالم خطر تنها چند ثانیه به سابریل فرصت داد تا سرش را بچرخاند و صدها جسم پرشتاب را که به آنها 

هجوم می آوردند،ببیند.سابریل از روی غریزه نشان های کارتر را در ذهنش کشید،لبهایش را جمع کرد و باد را 

 خواند تا دوباره به سمت شمال اوج بگیرند.فرا
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در همین زمان ،این اجسام شیرجه زدند تا در اطراف .«51کالغهای استخوانی»ماگت هیس هیس کنان گفت:

 شکارشان که ناگهان بسیار زنده شوده بود،چرخ بزنند.

او بر روی کالغهای البته نمیدانست برای چی جواب داده است. تمام حواس «بله»سابریل با فریاد پاسخ داد:

استخوانی بود و با خود حساب میکرد که آیا جلویش را سد میکنند یا نه. همان طور که ماگت از پیش گفته 

بود،کم کم کنترل با باد از دست سابریل خارج می شدو اگر او سرعت آن را زیادتر می کرد می توانست نتایج 

را «جادوی آزاد»و « مرگ»غهای استخوانی و مخلوطی از ناخوشایندی به بار بیاورد.ولی او همچنین وجود کال

 که به بدن پوسیده و استخوانی آنها زندگی بخشیده بود،حس می کرد.

کالغهای استخوانی زیاد در نور خورشید و باد دوام نمی آورند . اینها باید شب قبل درست شده باشند.یک 

می خاص بدنشان را با روح خرد و تکه تکه شده یک ساحر کالغهای عادی را به دام انداخته،کشته و طی مراس

مرد یا زن مرده پر کرده بود.حاال آنها واقعا شبیه الشه کالغهای ابلهی بودند که توسط ساحری هدایت می 

 پرواز می کردند و هر کسی را که می خواستند،می کشتند.«جادری آزاد»شدند.آنها با اراده 

،گروه کالغها سریع به آنها نزدیک می شد. کالغها از باال شیرجه زده و علیرغم سرعت سابریل در صدا کردن با

 سرعتشان را حفظ کرده بودند.باد پرها و گوشت فاسد شده آنها را از استخوان طلسم شده شان جدا می کرد.

سابریل لحظه ای تصمیم گرفت بال کاغذی را برگرداند و مسطح شده به شمشیر و زنگوله ها مانند یک فرشته 

انتقام جو،وارد گروه عظیم کالغهای قاتل شود.ولی تعداد کالغها بسیار زیاد بود و نمی شد با آنها 

جنگید.مخصوصا از بال کاغذی که با سرعت در ارتفاع چند صد پایی زمین پرواز می کرد.اگر او از روی اشتیاق 

ارش بود.البته اگر کالغهای زیاد فقط یک بار شمشیر را اشتباه پایین می آورد،سقوطی مرگ بار در انتظ

 استخوانی او را در وسط راه نمی کشتند.

ماگت صاف بر روی کیف او نشسته «من باید با قویتری را صدا بزنم.»سابریل بر سر ماگت فریاد زد:

بود،موهایش سیخ شده بود و با صدایی وحشتناک برای کالغها رجز می خواند.حاال کالغها بسیار نزدیک شده 
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آرایشی ترسناک پرواز می کردند. دو خط بزرگ مانند دستها از دو طرف بیرون آمده بود تا بال  بودند و با

کاغذی را در آسمان برباید.بدلیل شیرجه ای که رفته بودند.تعداد اندکی از پرهای سیاهی که زمانی 

شید می درخشید. داشتند،برایشان باقی مانده بود.استخوان های سفیدشان در آخرین نور باقی مانده از خور

ولی نوک هایشان هنوز سیاه و براق بود و به نظر خیلی تیز می رسید.سابریل حاال می توانست برق برمز در 

 چشمان خالی شان را ببیند و این نشان از روح مرده و تکه تکه شده در بدنشان می داد.

ی کشید ،صدای سابریل را نشنیده ماگت جواب سابریل را نداد. شاید به خاطر فریادهایی که بر سر کالغها م

بود و قارقار کالغها هم بخاطر نزدیک شدن و آرایش حمله گرفتنشان بسیار بلندتر به گوش می رسید.این 

 صدایی عجیب و خالی بود درست مانند جسم مرده شان.

را خیس  لحظه ای ترس بر سابریل غلبه کرد . او نمیتوانست لب های خشکش را جمع کند ولی با زبانش آنها

کرد و صدای سوت بلند شد.صدای کند و نامنظم ،نشان های کارتر در ذهنش نادرست و سخت شکل گرفتند 

مانند اینکه او بخواهد جسم سنگینی را بر روی غلطکهایی هل دهد که خوب درست نشده اند . بعد با آخرین 

 تالشش ،آنها به راحتی شکل گرفتند و در نت های سوتش جاری شدند.

ف فراخوانی اولیه اش که آهسته شکل گرفته بود،این بار باد با سرعت کوبیده شدن در،به آنها برخورد برخال

کرد.باد به طرز ترسناکی در پشت شان زوزه می کشید.سپس بال کاغذی را بلند کرد و مانند یک موج بزرگ 

حرکت می کردند که سابریل به که قایقی باریک را حرکت دهد،آن را به جلو برد.ناگهان آنها با چنان سرعتی 

سختی می توانست زمین زیر پایشان را ببیند و جزیره های که در دلتا بودند تبدیل به نقطه نامشخص و 

 متحرک شدند.

سابریل که چشمانش را ریز کرده بود تا از آنها در مقابل کوران باد محافظت کند،به سختی سرش را گرداند.باد 

رتش می خورد .کالغهای استخوانی هنوز آنها را تعقیب می کردند و حاال همه جا مانند سیلی پی در پی بر صو

در آسمان دیده می شدندولی آرایششان را از دست داده بودند.آنها شبیه لکه های سیاه در صحنه قرمز و 
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ی بال بنفش غروب شده بودند. کالغها بی فایده بال می زدند و سعی میکردند خود را به آنها نزدیک کنند ول

 کاغذی یک مایل یا بیشتر از آنها جلو افتاده بود. کالغها دیگر هیچ شانسی برای رسیدن به سابریل نداشتند.

سابریل نفسی از روی راحتی کشید ولی این نفس با نگرانی تازه ای بود . باد آنها را با سرعتی وحشتناک جلو 

د که نمی بایست می رفتند.سابریل اولین ستاره می برد و جهت را به شمال تغییر داده بود. این مسیری بو

 های چشمک زن را دید،آنها مطمئنا به سمت ستاره شمال پیش می رفتند.

صدا کردن نشان های کارتر و سوت زدن دوباره برای کاهش باد و برگرداندن بال کاغذی به سمت شرق ،کار 

ست کار نکرد،باد قویتر شد وبیشتر تغییر سختی بود.ولی سابریل سعی کرد این کار را انجام بدهد.طلسم در

 جهت داد تا اینکه آنها کامال به سمت شمال رفتند.

صابریل در کابین ایستاد. از چشمان و بینی اش آب می آمد وصورتش یخ زده بود .او دوباره تالش کرد.تمام 

خودش هم بسیار ضعیف  نیرویش را بکار گرفت تا نشان های کارتر را درباد وارد کند. صدای سوت ،حتی برای

بود ونشان های کارتر بار دیگر در باد که حاال تبدیل به تندباد شده بود،گم شدند.سابریل باالخره متوجه شد 

 که کنترل باد را کامال از دست داده است.

در حقیقت ،مثل این بود که طلسم اثری عکس داشته باشد زیرا باد سریعتر میشد و بال کاغذی را مارپیچ وار 

باال وباالتر میبرد.آنها مانند توپی شده بودند که بین گروهی از غول ها که یکی بعد از دیگری قدشان بلندتر 

میشد،دست به دست می چرخیدند.سابریل سرش گیج رفت و بسیار هم سردش شده بود.نفس او سریع و کم 

خود،ببلعد .سابریل دوباره تالش باال می آمد با این حال سعی می کرد هوای کافی را برای زنده نگاه داشتن 

کرد تا باد را آرام کند ولی نشانهای کارتر از ذهنش خارج شدند تا اینکه باالخره مجبور شد تنها به بندهای 

 صندلی ننویی چنگ بزند وبال کاغذی سعی میکرد با بهترین وضعیت در میان طوفان پرواز کند.

ی باد خاموش شد. وزیدن باد قطع شد و بال کاغذی با آن ناگهان بدون هیچ پیش زمینه ای رقص رو به باال

پایین رفت.سابریل به هوا رفت و دو دستی طناب صندلی را گرفت.ماگت هم پنجه هایش را در کیف فرو برد 

تا خود را به چیزی وصل کرده باشد.سابریل که بخاطر این تغییر جدید شوکه شده بود،ناگهان احساس کرد که 
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نش بیرون می رود.او سعی کرد بالهای بلندکننده را صدا بزند ولی این دیگر خارج از قدرت تمام خستگی از بد

او بود.به نظر می آمد که بال کاغذی نمی تواند جلوی سقوط وحشتناکش را بگیرد.دماغه پرنده همین طور کج 

ر روی سندان.بر و کج تر می شد تا اینکه سقوط آنها کامال به شکل عمودی در آمد درست شبیه به چکشی ب

 زمین زیر پایشان فرود می آمدند.

راه زیادی تا پایین بود .سابریل یک بار جیغ کشید و بعد سعی کرد نیروی تازه ای را که بخاطر ترس یافته بود 

وارد بال کاغذی کند.ولی نشان ها بی اثر در سوتش جریان یافتند.البته به غیر از یک جرقه طالئی که کمی 

خ زده اش را روشن کرد. خورشید کامال غروب کرده بود و زمین تاریک پایین پایشان ناگهان صورت سفید و ی

به نظر می رسید.رودخانه ای که روح آنها در چند دقیقه آینده از «مرگ»خیلی شبیه به رودخانه خاکستری 

 برنمی گشت .«زندگی»آن عبور میکرد و دیگر به نور گرم 

بعد هم حس عجیب فرو رفتن پنجه ها ماگت در زره «قالده من را باز کن!»میومیویی در گوش سابریل پیچید:

 «قالده من را باز کن!»سابریل با صدا همراه شد .او سعی میکرد خود را در لباس سابریل بیاندازد.

سابریل به او ،زمین و قالده نگاه کرد. او احساس حماقت می کرد،اکسیژن را می بلعید و نمی توانست تصمیم 

د . قالده قسمتی از افسون اسارت بود. افسونی قدیمی برای اسیر نگه داشتن قدرتی ترسناک و عظیم. این بگیر

 قالده تنها برای نگه داشتن یک موجود شیطانی یا نیرویی مهارناپذیر استفاده میشد.

 «به من اعتماد کن!قالده را باز کن و حلقه را بخاطر داشته باش.»ماگت فریاد زد:

دهانش را قورت داد،چشمانش را بست و دستش را به سوی قالده بد.او آرزو میکرد که مرتکب کار سابریل آب 

ولی او تنها با پدرش صحبت نمیکرد بلکه «پدر،مرا ببخش.»درستی شده باشد. سابریل با خود فکر کرد

قت پیش این منظورش تمام ابهورسن هایی بود که قبل از او زندگی کرده بودند مخصوصا از کسی که خیلی و

 قالده را ساخته بود.
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با اینکه طلسم بسیار قدیمی بود ولی زمانی که سابریل قالده را گشود،تنها احساس فرورفتن سنجاق و سوزن 

در دستش حس کرد.قالده باز شده بود و ناگهان بسیار سنگین.به نظر می رسید مانند حلقه ای طناب با زنجیر 

ولی قالده به صورت نور در آمد.زمانی که سابریل چشمانش را باز کرد ،قالده نزدیک بود سابریل آن را بیاندازد 

 کامال از بین رفته بود.

ماگت در خم لباس او و بدون تغییر شکل نشسته بود بعد او با نوری بی پایان درخشید و بزرگ شد تا اینکه از 

یه،دیگر شکلی از گربه باقی نمانده بود. دوطرف به لبه بال کاغذی رسید.نور زیادتر و زیادتر می شد.در چند ثان

بلکه تنها شکلی نامعلوم و روشن بوجود آمده بود که نمیشد به آن نگاه کرد.به نظر می رسید که این موجود دو 

دل است و سابریل متوجه شد که توجه جانور به او جلب شده و در حال مبارزه با میلی درونی است.موجود 

ا کرد و بعد ناگهان به چهار نور سفید درخشان تقسیم شد. یکی به جلو،یکی به دوباره شکلی شبیه گربه پید

 عقب و دوتای دیگر در بالها فرو رفتند.

بعد تمام بال کاغذی با نوری سفید درخشیدوناگهان سقوطش متوقف شد.سابریل با شدت به جلو پرت شد و با 

نقره ای برخورد کرد. در این حال سابریل سعی می اینکه به طنابها چسبیده بود ولی بینی اش تقریبا به شیشه 

 کرد با سفت کردن ماهیچه هایش سرش را ثابت نگه دارد .

علی رغم این پیشرفت،آنها باز هم در حال سقوط بودند.حاال سابریل دستانش را در پشت گردنش که درد 

ا پر میکرد.ناگهان نوک وحشتناکی داشت،حلقه زده بود. او زمین را دید که به سرعت تمام افق دیدش ر

درختان ظاهر شدند و بال کاغذی که در نور عجیب پیچیده شده بود،با صدایی مانند کوبیدن تگرگ بر روی 

سقف حلبی،به شاخه های باالیی درختی گیر کرد.بعد آنها دوباره افتادند و چند یارد با زمینی که به ظاهر 

 قدرزیاد بود که مرگشان را به همراه داشته باشد.صاف می رسید فاصله داشتند ولی هنوز سرعتشان آن

ماگت،یا هرچیزی که ماگت به آن تغییر یافته بود،دوباره سرعت بال کاغذی را کم کرد و این ترمز با لرزشهایی 

همراه بود که پشت سر هم بر کبودی های سابریل اضافه می کرد.سابریل برای اولین بار به خاطر زنده ماندنش 
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یند در وجود خود حس کرد با یک ترمز دیگر بال کاغذی به سالمت می نشست و کمی در احساسی خوش آ

 چمن های بلند و سبز زمین به جلو لیز می خورد.

ماگت ترمز کرد وسابریل با خوشحالی فریاد کشید. بال کاغذی آرام بر زمین نشسته بود و آرام آرام سر می 

ن به جیغ هشدار تبدیل شد. چمن ها از هم جدا شده بودند و خورد تا متوقف شود.ولی فریاد خوشحالی ناگها

 لبه حفره ای سیاه که دقیقا در مسیر آنها بود نمایان شد.

ارتفاعشان بسیارکم بود و نمیتوانستند بلند شوند،سرعت هم کم بود و اجازه این را نمیداد که از روی حفره ای 

به لبه رسید،واژگون شد و مارپیچ وار به انتهای حفره که که حداقل پینجاه یارد پهنا داشت،بپرند.بال کاغذی 

 صدها مایل عمق داشت،سقوط کرد.

 

 

 11فصل 

 

سابریل آرام به هوش آمد .ذهنش کورکورانه بدنبال راه ارتباطی با حواسش می گشت . اول شنواییش را بدست 

رد بنشیند هم صدای غژغژ زره آورد ولی او تنها صدای نفس خسته خود را می شنید. البته هنگامی که سعی ک

اش را شنید .برایمدتی چشمانش چیزی نمی دیدند و سابریل از فکر اینکه کور شده باشد بر خود لرزید ولی 

بعد بخاطر آورد که شب است. او در انتهای یک حفره عمیق بود. یک چاه بزرگ و دایره ای که توسط طبیعت 

زمانی که سقوط میکرد نگاه مختصری به مسیر انداخته بود و یا به صورت مصنوعی در زمین ایجاد شده بود.

تقریبا می توانست حدس بزند که فطر دایره پنجاه یارد و عمق آن صدها یارد است. به طور حتم نورخورشید 

 این پایین را هم روشن می کرد ولی نور ستاره ها برای این کار کافی نبود.
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رد انتهای سرش از همه جا بدتر بود. دربدنش هزار ورم و کبودی بعد از این دو حس ،درد به سراغش آمد . د

دیده میشد ولی صدمه ها جدی نبودند.سابریل انگشتهای دست و و پایش را تکان داد،بازوانش را خم و راست 

 کرد و پاهایش را به جلو و عقب برد . همه درد میکردندولی به نظر می آمد که هیچکدام صدمه ندیده اند.

مبهمی از چند ثانیه قبل از برخورد به خاطر آورد.ماگت،یا نو سفید،سرعت آنها را پیش از سقوط کم  او تصویر

می کرد ولی شاید اصال لحظه برخوردی وجود نداشت زیرا سابریل آن را به یاد نمی آورد. او با خود فکر میکرد 

 سیخ سر جایش نشسته بود.و شوکه شده بود.سابریل،مانند اینکه درحال مداوای کسی باشد همان طور 

مدتی بعد چیزی به ذهنش رسید:او دوباره از خطر جان سالم به در برده بود. با این یادآوری کمی بیشتر به 

 هوش آمد. ذهنش به دنبال راه فراری از این رکود و افسردگی بود .

ی که قرار او با دستش بندهای صندلی را باز کرد و در پشت سر بدنبال کیفش گشت.در این وضعیت

داشت،انجام طلسم کارتر برای ایجاد نور ضروری بود و در کیفش کبریت ،شمع و حتی آتش افروز کوکی 

 داشت.

زمانی که کبرین رشون شد ،قلب سابریل فرو ریخت.در نور کوچک و لرزان زرد رنگ ،او متوجه شد که تنها 

گ های آبی و نقره ای که زمانی بخشی از پرنده کابین خلبان از تمام بدنه بال کاغذی سالم مانده است. حاال رن

عظیم بودند،غم انگیز به نظر می رسیدند.بالها پاره و مچاله شده در زیر بدنه قرار داشتند ودماغه کامال کنده 

شده و پند یارد آن طرفتر افتاده بود .یک چشم به آسمان باالی حفره دایره ای نگاه می کرد ولی دیگر زنده و 

 لکه تنها مانند نقاشی زرد وکاغذی به نظر می رسید.حریص نبود ب

سابریل به الشه بال کاغذی نگاه کرد.افسوس و ناراحتی مانند آنفوالنزا در استخوانهایش تیر می کشید،تا اینکه 

باالخره کبریت انگشتش را سوزاند . او یک کبریت دیگر و همیچنین یک شمع روشن کرد تا روشنایی و میدان 

 عه را توسعه دهد.دیدش را توس
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تکه های خرد و ریز شده بیشتری از بال کاغذی محوطه باز و مسطح را پوشانده بودند. سابریل ناله کنان سعی 

 کرد ماهیچه های کوفته شده اش را تکان دهد تا از کابین حلبان بیرون بیاید و نگاه بهتری به زمین بیاندازد.

کف آنجا با دقت سنگ فرش شده و بین سنگها چمن معلوم شد که منطقه مسطح ساخت دست بشر است.

رشد کرده بود.بر روی سنگها ،گلسنگ هم دیده می شد پس واضح بود که عمر زیادی از این ساخته می 

گذرد.سابریل بر روی یک از سنگه های سرد نشست و با تعجب با خود فکر می کرد که چرا کسی باید در یک 

 چاله چنین چیزی بسازد.

ر این رابطه ،حواس گیجش را به فکر کردن در مورد چند موضوع کوچک دیگر واداشت. به عنوان اندیشیدن د

مثال ،نیرویی که زمانی ماگت بود االن کجا میتوانست باشد؟و اصال چه بود؟این او را به باد شمشیر و بند 

 زنگوله هایش انداخت.

آرامی آن را برگرداند با هر حرکت دردی  کالهخود در سرش چرخیده و تقریبا چپه ایستاده بود.سابریل به

 واردگردن سفت شده اش می کرد.

سابریل شمع را در زمین سنگ فرش شده و میان موم شمع که در حال سرد شدن بود،فرو کرد.کیف و اسلحه 

هایش را از کابین بیرون آورد و دو شمع دیگر روشن کرد.سپس یکی از شمع ها را کنار اولی بر روی زمین 

و دیگری را برای روشن کردن راه در دست گرفت. سابریل به دنبال ماگت اطراف بال کاغذی را می  گذاشت

شکسته شده پرنده رسید،با مهربانی چشمهای بال کاغذی را لمس و بعد آرزو کرد   گشت . زمانی که به دماغه

 که کاش می توانست آنها را ببندد.

زی یک بال کاغذی جدید درست کنم. باید یکی دیگر باشد تا متاسفم،شاید من بتونم رو»سابریل زمزمه کرد:

 «نام تو را حفظ کند.
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صدایی که سعی میکرد مانند ماگت باشد ولی در «احساساتی شدی ابهورسن؟»صدایی در پشت سراو گفت:

عین حال هیچ شباهتی به آن نداشت . صدا بلندتر،خشن تر و غیرانسانی بود که کلمات را شکسته ادا می 

 مانند ژنراتورهای الکتریکی که او سر کالس علوم در کالج ویورلی استفاده کرده بود.کرد،

صدا از جایی نزدیک می آمد ولی هیچ چیز در نور شمع دیده «کجایی؟»سابریل به سرعت برگشت و پرسید:

 نمیشد.او شمع را باالتر برد و آن رابا دست چپش نگه داشت .

خطهایی از آتش سفید را دید که از زیر بدنه پرنده بیرون می آمدند.خط  سابریل«اینجا»صدا پوزخندزنان گفت:

هایی که هنگام بیرون آمدن کاغذها را می سوزاندند و در چند ثانیه بعد،بال کاغذی در آتشی خشم آلود می 

سوخت.شعله های کوچک و قرمز در زیر دودی سفید می رقصیدند و چیزی را که از زیر الشه غم انگیز بیرون 

 آمده بود کامال مبهم ساخته بودند.

را حس کند که «جادوی آزاد»را در نزدیکی حس نمی کرد ولی تقریبا می توانست وجود «مرگ»سابریل اصال

بویی تند،غیرطبیعی و عصبی کننده داشت و حتی بوی طبیعی دود را از بین می برد.بعد دوباره خطهای سفید 

ت می رفتند و به هم می رسیدند. موجودی درخشان با رنگهای آتش را دید که جاری شده بودند،به یک سم

 سفید و آبی از توده شعله ور بال کاغذی بیرون آمد.

سابریل نمیتوانست مستقیم به آن نگاه کند ولی از پشت دستهای باال آمده خود توانست چیزی مانند انسان،که 

اشت.سرش به همراه بدن بی دست و پایش بر بلندتر و بسیار الغرتر بود،را تشخیص دهد.جانور هیچ پایی ند

 روی ستونی چرخان و لرزان از نیرو قرار داشتند.

 «آزادی و بهای خونی که پرداخت می شود.»جانور همانطور که به جلو می آمد گفت:

 حاال دیگر تمام صدای ماگت محو شده و تبدیل به صدایی تهدیدآمیز و تهاجمی شده بود.

 معنی بهای خون و اینکه چه کسی باید آن را بپردازد،نداشت. سابریل هیچ شکی در مورد
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او که تمام انرژی باقی مانده در وجودش را جمع میکرد،سه نشان کارتر را در ذهنش آورد.سپس آنها را به 

 سوی جانور پرتاب کردو اسم نشان ها را فریاد کشید.

 !«59!فرهان55!کال54آنت»

دیل به تیغ هایی نقره ای شدند که سریعتر از هر خنجری پرتاب نشانها پس از ترک دست،ذهن و صدای او تب

 شده ای در هر،جرقه زنان پیش میرفتند.انها مستقیم در شکل درخشان فرو رفتند و البته هیچ اثری نداشتند.

جانور خندید.خنده اش مانند جیغ سگی که درد می کشید،باال و پایین میرفت.او با تنبلی به جلو آمد.حرکت 

و تنبلش نشان میداد که جانور هیچ ترسی از رویارویی با سابریل ندارد.همانطور که به راحتی بال  بی حال

 کاغذی را آتش زده بود.

سابریل شمشیرش را کشید و عقب رفت.او مصمم بود ترسی را که در رویارویی با موردیکنث پیدا کرده بود،در 

پشت سرش ودشمن روبرویش را بررسی کند. خود راه ندهد. اوسرش را جلو و عقب می برد تا زمین 

دردگردنش را هم کامال فراموش کرده بود. ذهن سابریل به سرعت به دنبال راه حل می گشت. شاید یکی از 

زنگوله ها ولی این به معنی انداختن شمعش بود.آیا می توانست بدون شمع و تنها با استفاده از بدن درخشان 

 جانور راهش را ببیند؟

نند اینکه ذهن سابریل را خوانده باشد،روشنایی اش را از دست می داد.بدن او مانند اسفنج که جوهر را جانور،ما

در خود میکشد،تاریک و تاریکتر میشد.در چندثانیه سابریل به سختی می توانست او را درمیان تاریکی 

 خت،دیده میشد.تشخیص دهد. جسم ترسناک تنها بوسیله آتش نارنجی بال کاغذی که در پشتش می سو

می دانست.با خود یادآوری «جادوی آزاد»سابریل با ناامیدی چیزهایی را که از عناصر و ساخته های 

کرد.پدرش خیلی کم به آنها اشاره کرده و مجیستریکس گرین وود هم خیلی سریع از این بحث رد شده 

                                            
54  Anet 
55  Calew 
56  Ferhan 
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 57ولی جانور روبری او نه مارگرو را میدانست«جادوی آزاد»بود.سابریل دو طلسم اسارت برای موجودات ضعیف 

 بود. 51و نه استیلکن

به فکر کردن ادامه بده ابهورسن.خیلی حیف است که ذهنت خوب »جانور خنده کنان جلو می آمد و گفت:

 «  کارنمیکند.

 «تو آن را نجات دادی و نگذاشتی برای همیشه ازک ار بایستد.»سابریل محتاطانه گفت:

رده بودپس حتما کمی خوبی در او وجود داشت،کمی از بقایای ماگت،اگر سابریل جانور،بال کاغذی را متوقف ک

 می توانست او را دوباره برگرداند.

او دوباره خندید و دستی سیاه و پیچک وار رها «احساسات.»موجود که هنوز جلو می آمد ،جواب داد:

آن خاطره ای »جانور اضافه کرد:کرد.دست فضا را میشکافت و جلو می آمد تا به صورت سابریل برخورد کند.

سابریل در مقابل حمله دوم تلوتلوخوران عقب رفت و شمشیرش را جلو آورد تا «بود که حاال پاک شده است.

حمله را دفع کند.برخالف طلسم تیرهای نقره ای ،تیغ مزین شده به نشان های کارتر به بدن غیرطبیعی جانور 

 شت و تنها دستهای سابریل را خسته شدند.برخورد میکرد ولی این هم هیچ اثری ندا

از بینی او خون می آمد.خونی گرم و شور که لبهای ترک برداشته اش را می سوراند.او سعی کرد به آن توجه 

 نکند.تالش کرد تا استفاده از دردی که درینی به ظاهر شکسته اش پیچیده بود،ذهنش را به کار بیاندازد.

او حاال دور سابریل می چرخید و او را همان راهی که «رات،بله،یک عالمه خاطرات.خاط»جانور دوباره ادامه داد:

آمده بود به سمت آتش در حال خاموش شدن بال کاغذی ،هل میداد.آن آتش هم زود خاموش میشد و بعد 

 تنها تاریکی می ماند.شمع سابریل هم تکه مومی بدون نور رود که او یادش نمی آمد کی رهایش کرده است.

                                            
57  Margrue 
58  Stilken 
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هزاران سال خدمت،ابهورسن گرفتار شده توسط حقه و نیرنگ...اسیر شده در شکلی ثابت و بی قدرت...ولی باز »

 «پرداختی خواهد بود.بازپرداختی آرام ...نه به سرعت...نه...اصال سرعت نخواهد داشت!

از روی آن  یکی دست،این بار در ارتفاعی پایین،شالق وار بیرون آمد تا او را بر زمین بزند.سابریل

پرید.شمشیرش را دراز کرد و به طرف قفسه سینه جانور برد. ولی جانور خود را کنار کشید و دستهای بیشتری 

 به سمت سابریل پرت کرد . سابریل سعی کرد عقب بپرد،دستها او را در وسط پرش گرفتند و جلو بردند.

ور مشتش را محکم تر می کرد تا اینکه دست راست و شمشیر سابریل در مشت جانور گیر کرده بودند و جان

سابریلبه نزدیکی سینه اش رسید و صورتش تنها یکی انگشت با جسم سوزان و متحرک آن فاصله داشت.هب 

 نظر می رسید یک بیلیون حشره کوجک در زیر پوست کامال سیاه جانور حرکت می کنند.

تا به باال نگاه کند و سابریل سر جانوررا  یک دست دیگر پشت کالهخود او را گرفت و سابریل را مجبور کرد

مستقیما باالی خود دید.جانور استخوان بندی بسیار ساده ای داشت.چشمانش مانند چاه آب بودند،مانند 

گودالی که انتها نداشته باشد.او هیچ بینی ای نداشت ولی دهانی،صورت وحشتناکش را به دو نیم کرده 

نایی آبی و سفید در آن دیدخ می شدکه جانور اول از آن بعنوان جسمش بود.دهان کمی از هم باز بود و روش

 استفاده کرده بود.

تمام جادوی کارتر از ذهن سابریل فرار کرده بود.شمشیر و زنگوله هایش اسیر شده بودند و حتی اگر آزاد هم 

ند.او به هر حال برای پیدا بودند،او نمیدانست چطور باید به درستی از آنها در مقابل چیزی که نمرده،استفاده ک

 کردن راه فراری ،به آنها فکر کرده بود.

این زمانی بود که ذهن خسته و شوکه شده اش به یاد حلقه افتاد.حلقه در دست چپش ،که آزاد بود،قرار 

 داشت. او می توانست نقره سرد را بر روی انگشت اشاره اش حس کند.

ند. سر جانور به پایین و به سمت سابریل خم می شد. گردن او به ولی سابریل نمی دانست باید با حلقه چه بک

طور غیر قابل باوری دراز و درازتر می شد تا اینکه سرش مانند سر یک مار باالی سابریل بلند شد. دهانش هر 
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لحظه بزرگتر می شد،می درخشید و جرقه های داغ سفید فش فش کنان بر روی کالهخود و صورت او می 

ه ها پوست و لباس سابریل را می سوزاندند و ازخود نشانی مانند خال کوبی باقی می فتادند. جرق

گذاشتند.حلقه در انگشتش ،رها به نظر می رسید .سابریل دستش را جمع کرد و حلقه هر لحظه آزادتر می 

اینکه به شد و از انگشتش پایین می آمد و همان طور بزرگ و بزرگتر می شد.تا ینکه باالخره سابریل ،بدون 

پایین نگاه کند،فهمید که حلقه ای نقره ای و به بزرگی سر قلمی جانور ،یا حتی شاید بزرگتر از آن در دست 

 دارد.سپس ناگهان فهمید که چه کاری باید انجام بدهد.

نفس او که حرارت جرقه ها را داشت بالفاصله صورت سابریل را «اول،چشمهایت را در می آورم.»جانور گفت:

د . جانور سرش را به اطراف خم می کرد و دهانش آنقدر گشود که انگار نزدیک بود آرواره پایینیش از جا سوزان

 در برود.

سابریل با دقت نگاهی انداخت و چشمانش را در مقابل درخشش وحشتناک نازک کرد. او حلقه نقره ای را باال 

 برد. انداخت و درهمان حال که می پرید،حلقه را در گردن حانور فرو

لحظه ای بخاطر احساس درد و سوزش فراوان در چشمانش ،سابریل فکر کرد که درست عمل نکرده است. بعد 

حلقه از دستش در آمد و او مانند ماهی کوچکی که توسط ماهی گیری عصبانی پرت می شود،به سمتی پرتاب 

 شد.

میدید،میسوخت و پر از آب بود ولی  او که دوباره بر روی سنگهای سرد بود،چشمانش را بازکرد.چشم چپش تار

 هنوز سر جایش بود و کار می کرد.

سابریل حلقه را در سر جانور برده بود و حلقه به آرامی ازگردن دراز و مواج جانور پایین می رفت . حلقه همان 

.او طور که به پایین سر می خورد کوچکتر می شد. جانور سعی می کرد آن را بیرون آورد ولی نمی توانست 

حاال شش یا هفت دست داشت که از شانه هایش بیرون آمده بودند. همه پیچ و تاب می خوردند و سعی می 

کردند انگشتهایشان را در زیر حلقه بکنند . ولی به نظر می رسید که فلز دشمنانه با جانور مبارزه می کند 
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ا بردار ولی گرما و سوزش آن شی مانند شیئی داغ در مقابل انگشتان انسان ،زمانی که سعی می کند آن ر

 نمیگذارد انگشتان چند ثانیه بیشتر با آن تماس داشته باشند.

تاریکی ای که جانور را احاطه کرده بود از بین می رفت،سیاهی با پیچ و تاب از پوست اوپاک می شد و تنها 

تغییر شکل می  سفیدی درخشان باقی می گذاشت. جانور هنوز با حلقه می جنگید . دستان شعله ورش

دادند،بدنش می پیچید و می چرخید.او حتی به باال و پایین می پرید شاید می خواست مانند اسبی که 

 سوارش را می اندازد ،حلقه را ازخود دور کند.

جانور باالخره تسلیم شد و جیغ زنان به سمت سابریل برگشت . دو دست بلند ازاو بیرون جهیدند . دست ها 

که به طرف شکارش می دود به طرف سابریل می آمدند،در راه پنجه در می آوردندو بر روی مانند عنکبوتی 

 سنگ رد می گذاشتند. ولی چند یارد مانده به او ،از کار افتادند.

تمام بدن مارپیچی اش تلوتلوخوران جلو آمد و دستهای کشنده اش را دزار کرد. زمانی «نه!:»جانور زوزه کشید 

 خزان خزان عقب می کشید،دستها و پنجه ها متوقف شدند.که سابریل خود را 

بعد حلقه نقره ای برای آخرین بار کوچک شد و از میان جانور سفید و درخشان فریادی از روی خشم،نگرانی و 

ناامیدی برخاست. ناگهان دستهایش کوچک شدند،سرش روی شانه ها افتاد و تمام بدن او تبدیل به چیزی بی 

ه در میان آن تنها حلقه نقره دیده می شد که سنگ قرمز آن مانند قطره ای خون می شکل و سفید شد ک

 درخشید.

سابریل به آن خیره شد،او نمیتوانست چشم از این منظره بردارد و به جایی دیگر نگاه کند یا حتی به وضع 

ر روی دهانش بینی خون آلودش برسد.حاال نیمی از صورت و چانه اش خوبی شده بود و خون لخته شده ب

 مانند چسب،لبها را به هم دوخته بود. به نظر می رسید تبدیل نیمه کاره مانده است. او باید کاری انجام میداد.

سابریل با عصبانیت به جلو خزید. حاال نشان هایی بر روی حلقه بودند. انها نشانهای کارتر بودند که به او می 

روی پاهایش بلند شد و کورکورانه به دنبال زنگوله ها گشت. گفتند چه کاری باید انجام دهد. سابیل بر 
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سارانت خیلی سنگین بود.او قدرت حملش را نداشت ولی باالخره زنگوله را از جایش در آورد و صدای عمیق 

 آن در چاه پخش شد.به نظر می رسید که صدا درون حلقه نقره ای درخشان نفوذ می کند.

و شکلی شبیه گالبی از جنس همان فلز،از خود بیرون انداخت.بعد از اینکه حلقه در جواب زنگوله زمزمه کرد 

آن جسم سرد شد به شکل یک سارانت کوجک در آمد.در همان موقع حلقه رنگ و شکل خود را تغییر داد. 

رنگ قرمز در طول نقره پخش شد.حاال فقط یک چیز عادی و مبهم بود و شباهتی به حلقه نداشت بلکه به 

 ای قرمز با زنگوله نقره ای کوجکی در آمده بود. شکل قالده

با این تغییر ،توده سفید لرزید و آنقدر درخشان شد که سابریل به اجبار دوباره با دستانش چشمش را پوشاند 

.بعد از اینکه نور از بین رفت سابریل به آن نگاه کرد و انجا ماگت با قالده چرمی اش نشسته بود .به نظر می 

 می خواهد گلوله مویی را از دهنش بیرون بیاندازد. رسید که او

البته آن یک گلوله مو نبود بلکه حلقه ای نقره ای بود که سنگ قرمز روی آن،سفیدی ماگت را بازتاب می 

کرد.حلقه به سمت سابریل قل می خوردو بر روی سنگ جرنگ جرنگ صدا کرد.سابریل آن را برداشت و دوباره 

 د.برهمان انگشتش قرار دا

درخشش ماگت از بین رفت و تنها آتش نیمه فروزان بال کاغذی با خاطره ای غم انگیز و یک تل خاکستر باقی 

مانده بود. تاریکی بازگشت و سابریل را تمام درد ها و ترس هایش در بر گرفت.او ساکت نشسته بود و به هیچ 

 چیز فکر نمی کرد.

مع شده اش حس کرد. شمع که در دهان ماگت خیس شده مدتی بعد،بینینرم گربه ای را بر ری دستهای ج

 بود ،در دستهای سابریل قرار گرفت.

هنوز از دماغت خون می آید . شمع را روشن کن ،بینی ات را بشور و چند تا »صدایی آشنا و معلم وار گفت:

،خوب شد ماگت»سابریل زمزمه کرد:«پتو برای خودمان بیرون بیاور تا بخوابیم.هوا دارد سرد می شود.

 «برگشتی.
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زمانی که سابریل و ماگت از خواب بیدار شدند،هیچکدام به اتفاقات شب گذشته اشاره نکردند.سابریل بینی ورم 

کرده اش را در یک اینچ از آب قمقمه اش فرو برد. او به این نتیجه رسید که اصال مایل نیست در رابطه با 

و ماگت هم به حالت عذرخواهی فسکوت اختیار کرده بود.آزاد کردن نفس کابوس دیشبش صحبت کند 

 ماگت،یا هرچه که بود،آنها را از سقوط مرگبار نجات داده بود البته با نادیده گرفتن مشکالت بعدی.

همان طور که سابریل انتظار داشت،طلوع خورشید کمی درون چاله را روشن می کرد و هر چه از طلوع 

ت ،محوطه بیشتر واظح می شد. سابریل می توانست اشیا نزدیک را به راحتی ببیند ولی در خورشید می گذش

حدود بیست یا سی مایل دورتر از خود،تمام اشیا در هاله ای از تاریکی فرور رفته وبدند. شاید قطر چاله صد 

ش شده بود و در یارد بود،او اشتباهی درزمان سقوط آن را پنجاه حساب کرده بود.تمام کف آنجا سنگ فر

وسط گودال،چاه آب دایره شکلی وجود داشت. چندین تونل در دیوارهای سنگی کنده شده بودند و سابریل 

می دانست باالخره باید یکی از آنها را انتخاب کند.هیچ آبی در چاله وجود نداشت و به نظر نمی آمد به این 

که در جزیره خانه ابهورسن وجود داشت،نمیرسید یا زودیها باران ببارد.هوا کمی سرد بود ولی به یخبندانی 

شاید بخاطر نزدیکی به اقیانوس ،هوا کمی بهتر و سبک تر شده بود. چاله حتما در سطح دریایا کمی پایین تر 

 قرار داشت زیرا سابریل می توانست تخمین بزند که عمق آن حداقل صدها یارد است.

تا در کیفش ،که کمی سوخته بود.به دنبال کرمهای گیاهان  سابریل قمقمه نیمه پر را در کنارش گذاشت

دارویی برای کبودی ها و کوفتگی های بدنش بگردد.او همچنین برگهای تنماریل که بویی شیطانی میدادند بر 

روی صورت آفتاب سوخته اش می گذاشت. درمان بینی اش کار دشواری بود . بینی نشکسته بود و تنها به 

کرده بود و روی آن را خون خشک شده پوشانده بود. سابریل نمی توانست خون ها را پاک  طرز وحشتناکی باد

 کند زیرا هنگامی که به بینی اش دست می زد،بسیار درد می گرفت.

ماگت هم بعد از چند ساعت سکوت بره وار،برای بررسی محل رفت و دعوت سابریل را برای خوردن کیک 

کر کرد که او حتما قبال یک موش بزرگ یا چیزی اشتهاآور پیدا کرده وگوشت خشک شده رد کرد. سابریل ف
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است.از طرفی ،سابریل از رفتن ماگت بسیار خوشحال بود. خاطره دیو جادوی آزاد که در وجود گربه سفید 

 کوچک وجود داشت،هنوزهم آزارش می داد.

شده توسط لبه چاه ،در آمده بود  ولی زمانی که خورشید کامال باال رفته و به شکل یک دایره کوچک ،احاطه

سابریل با تعجب فکر کرد که چرا ماگت تا به حال برنگشته است. او که به سختی خود را باال میکشید،به سمت 

تونلی که ماگت آن را انتخاب کرده بود رفت.سابریل از شمشیر به عنوان عصا استفاده می کرد و با برداشتن هر 

 ی پیچید و بعد از آن صدای آه و ناله سابریل بلند می شد.قدم درد کوفتگی ها در بدنش م

 زمانی که او داشت شمعی در ورودی تونل روشن میکرد،ماگت پشت سرش ظاهر شد.

 «دنبال من میگردی؟»او مظلومانه میومیو کرد:

 «کس دیگری هم اینجا هست؟چیزی پیدا کردی؟منظورم چیزی بدرد بخور هست.مثال آب.»سابریل پاسخ داد:

 او زیر چانه اش را با پاهای کشیده اش خاراند.«بدرد بخور؟»اگت متفکرانه جواب داد:م

 «شاید.مطمئنا جالب هم هست.آب؟بله.»

و »او می دانست که کبودی ها اجازه راهپیمایی زیاد به او نمی دهند.«خیلی دور است؟»سابریل پرسید:

 «منظورت از جالب چیست؟خطرناک

ل زیاد دور نیست. برای رسیدن به آنجا کمی خطر وجود دارد.یک دام و تعدادی از از این تون»ماگت جواب داد:

 «کار افتاده ولی به صدمه ای نمی زنند.وقسمت جالبش را خودت باید ببینی ابهورسن.

او در همان حال سعی میکرد به چند موضوع فکر کند. او حداقل به «سابریل.»سابریل خودبخود گفت:

اج داشت و البته نه بیشتر .هر چقدر زمان بیشتری صرف میکرد تا بدن پدرش را پیدا استراحت دو روزه احتی

 کند،به معنی مصیبتی بیشتر بود.سابریل باید او را زود پیدا می کرد.

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  

 
ل  ی ر ب ا ا س ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / 

 

034 

یک موردیکنت،یاران تاریکی،کالغهای استخوانی ...همه نشان می دادند که دشمنی قوی در مقابل پدر و دختر 

دشمن قبال پدرش را اسیر کرده بود پس باید ساحری بسیار قدرتمند یا یکی از صف آرایی می کند. آن 

 مردگان قوی باشد. شاید این کریگور...

او با خستگی برگشت.ماگت مانند یک بچه گربه سر راه او «می روم کیف را بیاورم.»سابریل تصمیمش را گرفت:

ی همیشه به موقع از جلوی پای او کنار می باال و پایین می پرید و نزدیک بود سابریل را بیاندازد ول

 رفت.سابریل این کارش را به حساب کارهای عجیب گربه وارش گذاشت و اعتراضی نکرد.

همان طور که ماگت گفته بود،تونل زیاد طوالنی نبود.پله های خوش ساخت و زمین صاف،عبور را راحت می 

ک را دنبال می کرد تا در گودالهایی که به طرزی کرد البته بجز جاهایی که سابریل باید دقیقا گربه کوچ

 ماهرانه مخفی شده بودند،نیافتد.سابریل میدانست که بدون راهنمایی ماگت،حتما در آنها می افتاد.

نگهبانان جادویی هم آنجا وجود داشت. افسونهایی قدیمی که دشمنانه مانند حشرات موذی در گوشه ای 

ت سابریل پرواز کنند و راهش را با جادو ببندند ولی قبل از این کار ،ابتدا کمین کرده بودند تا ناگهان به سم

چیزی وجود آن دو را بررسی میکرد و بع افسونها آرام می گرفتند.سابریل چند بار تماس چیزی روحانی را با 

های تونل خود حس کرد انگار دستی بخواهد نشان کارتر روی پشانی اش را پاک کند و زمانی که تقریبا به انت

رسیده بودند،دو فرستاده نگهبان را دید که در سنگها فرو می رفتند.انتهای نیزه هایشان،قبل از ناپدید شدن،در 

 نور شمع درخشید.

در جلوی آنها بدون اینکه کسی به آن دست «ما کجا می رویم؟»سابریل که کمی نگران شده بود،زیرلب گفت:

 زده باشد،آهسته و غژغژکنان باز شد.

 ...«اینجا جایی ست که خون اولین کارتر ...آخ »او برای توضیح بیشتر اضافه کرد.«یک چاله دیگر.»گت گفت:ما

 «جالب است.»او که راه گلویش بسته شده بود فش فش کرد و با افسردگی جمله اش را عوض کرد:
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جادویی ناگهان بر ولی زمانی که از در عبور کردند ساکت شد.نیروهای «منظورت...»سابریل خواست بگوید:

مو،دستها،کت و دسته شمشیرش فشار وارد شد. ماگت سیخ شد و قالده اش خود بخود در گردن او چرخید 

 تا...اسارت نوشته شده بودند برروی چرم،واضح شدند.

بعد آنها،بدون اینکه متوجه شوند،از در بیرون آمده بودند و درون یک گودال دیگر قرار داشتند.خورشید تا لبه 

اله رسیده بود و تغییر نور برای آنها ناگهانی به نظر می رسید.این گودال از قبلی بزرگتر و عمیق تر بود و چ

شاید مساحتی حدود یک مایل و عمقی شش یا هفت صد پا داشت.به غیر از اندازه اش ،به نظر می رسید که 

باشد. این تورها در یک چهارمی  گودال بزرگ در باال توسط شبکه ای با تورهای ظریف و براق پوشیده شده

فاصله و نرسیده به زمین در لبه گودال محو می شدند.نور خورشید آن را آشکار کرده بود ولی سابریل می 

بایست از تلسکوپش استفاده می کرد تا موج الماس شکل و ظریف آن را ببیند.تارها اول سست به نظر می 

ها نشان از قدرتشان می داد.سابریل با خود فکر کرد که حتما رسیدند ولی وجود چند پرنده مرده در بین آن

 پرنده های بیچاره با دیدن غذایی در این پایین،بدون توجه به تارها،شیرجه زده و بعد گرفتار شده بودند.

درگودال تعداد قابل توجهی ،گیاه ،اگرچه خشک ،وجود داشت که بیشتر شامل درختهایی که رشدشان متوقف 

رختچه های بدریخت ،می شد. ولی سابریل وقت نداشت تا به این درختها توجه کند زیرا بین این شده بود و د

رگه های سبز،مکانهای سنگ فرش شده وجود داشت و بر روی هر کدام از این مکانها یک کشتی قرار گرفته 

 بود.

ادی که اصال وجود نداشت آنجا چهارده عرشه قایقهایی تک بادبانه وجود داشت.بادبانهای سیاه برای گرفتن ب

افراشته شده بودند و پاروها برای مقابله با موجی خیالی پایین قرار داشتند کشتی ها پرچم های زیادی باالی 

خود حمل می کردند که البته هیچکدام درحال اهتزاز نبودند. ولی سابریل احتیاجی نداشت تا آنها را باز کند و 

جیبی را حمل میکنند. او مانند تمام بچه های شمال آنسلستیر و بداند که این کشتی ها چه محموله ع

درباره این محل چیزهایی شنیده بود.هزاران داستان در مورد گنجهای مخفی ماجرجویی «کشور کهن»نزدیک

 و عشق درباره این لنگرگاه عجیب گفته می شد.
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 .«کشتی های سلطنتی برای تشییع جنازه... »سابریل گفت:

که می زد،دلیل و مدرک هم داشت زیرا حتی در گل و الی زیر پایش هم افسون های اسارت  او درباره حرفی

وجود داشت . طلسم هایی برای مرگ ابدی که تنها توسط یک ابهورسن اجرا می شد. هیچ ساحری نمیتوانست 

 را دوباره زنده کند.«کشورکهن»رهبران قدیمی 

منطقه مشهور دفن اولین...کاکاکار...پادشاه ها و ملکه »رد:ماگت بعد از کمی سختی در ادای کلمات ،اعالم ک

او کمی اطراف پای سابریل باال و پایین پرید . بعد روی پاهای عقبی اش ایستاد و مانند یک «های کشورکهن.

مدیر سیرک در پشم سفید،حالت بزرگ شدن به خود گرفت. در آخر هم مانند موشک خود را درون درختها 

 پرتاب کرد.

و با گفتن هر کلمه «بیا...اینجا هست یک چشمه ،چشمه ،چشمه!»مانند اینکه سرودی بخواند،گفت: ماگت

 وقص کنان خود را تکان می داد.

سابریل با سرعتی کمتر او را دنبال کرد و درحالی که سرش را تکان می داد با خود فکر می کرد که چه اتفاقی 

احساس کوفتگی و خستگی می «جادوی آزاد»یی با هیوالی باعث خوشحالی ماگت شده است. او بخاطر رویارو

 کرد و همچنین از بابت بال کاغذی شکسته و سوخته بسیار ناراحت شده بود.

سابریل سر راهشان ،و قبل از رسیدن به چشمه ،دو کشتی دیگر را دید . ماگت برای او یک رقص شاد اطراف 

پایین پریدن ها ادامه می داد،سابریل هم به دنبال او دور دو کشتی انجام داد. همان طور که ماگت به باال و 

کشتی ها دیوانه وار پیچ و تاب می خورد.ارتفاع کشتی بسیار بلند بود و سابریل نمی توانست داخل را 

ببیند،البته هیچ عالقه ای هم نداشت که از پاروها باال برود .او ایستاد تا به مجسمه های مردان چوبی و با 

کند.یکی از آنها چهل ساله و دیگری پیرتر به نظر می رسید. هر دو ریشو و دارای چشمان متکبری ابهت،نگاه 

بودند و زره ای مانند زره سابریل بر تن داشتند .زره آنها با مدال ،زنجیر و بقیه لوازم آراسته شده بود.هر کدام 

بود.این نشان از نمایندگی از مردها در دست راستش شمشیری ودر دست چپ طوماری بسته ،نگه داشته 

 رسمی کارتر می داد.
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کشتی سوم متفاوت بود.آن کشتی کوتاهتر با بادبانی سیاه آویزان و خالی از تزئین بود . هیچ پارویی از دو 

سمتش بیرون نیامده بود و زمانی که سابریل به چشمه که در انتهای کشتی قرار داشت ،رسید شکافهایی در 

 می داد ساخت کشتی هنوز کامل نشده است . بین بدنه دید که نشان

سابریل که کنجکاو شده بود،کیفش را کنار آب که از آن حباب بیرون می آمد ،انداخت و به سمت دماغه 

 کشتی رفت. مجسمه آن هم عجیب بود زیرا مردی جوان و عریان را باتمام جزئیات نشان می داد.

ق ساخته شده بود و مرد جوان واقعی به نظر می رسید سابریل از خجالت سرخ شد زیرا مجسمه خیلی دقی

مانند اینکه بدن او را که ابتدا از گوشت و خون بوده است ،به چوب تبدیل کرده باشند و تنها تجربه سابریل در 

روبرو شدن با مردان عریان در کتاب زیست شناسی قسمت مطالعه آزاد بالینی ،بود. ماهیچه های او الغر ولی 

ودند،موهایی کوتاه فرفری داشت که به سرش تخت چسبیده بودند. دستهای زیبایش تا نیمه باال خوش فرم ب

 آورده شده بود مانند اینکه بخواهد یک شیطان را از خود دور کند.

او زیاد خوش تیپ نبد ولی زشت هم به نظر نمی رسید. حالت چهره اش به فرد بلند پایه ای می مانست که 

طرافیانش به او خیانت کرده اند.در صورتش ترس و نفرت هم دیده می شد.معلوم بود از ناگهان متوجه شده ا

فرط عصبانیت دیوانه شده است.حاالت چهره اش احساس بدی در سابریل ایجاد می کرد برای اینکه مجسمه 

  ،زیادی مانند انسان بود و اصال به کار یک حکاک چوب ،هر چقدر هم که ماهر باشد ،شباهت نداشت .

او دستش را بر روی شمشیر  برو و از مجسمه دور .«خیلی زنده به نظر می رسی »سابریل زیر لب با خود گفت:

 شد تا با حس جادویی اش بدنبال تله یا حیله ای بگردد.

هیچ تله ای در کار نبود ولی سابریل چیزی در وجود یا اطراف مجسمه حس می کرد. احساسی مانند زمانی 

برو می شد،به او دست داده بود ولی نه کامال مشابه ،یک احساس عجیب که نمی توانست که با مردگان رو

 علتش را بیابد.
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سابریل همان طور که دوباره به مجسمه نگاه می کرد و با دقت از تمام زوایا او را بررسی می کرد،سعی کرد 

انگشتان ،ناخن و پوست او رانگاه دلیل را پیدا کند.بدن عریان مرد دیگر مشکلی نبود و سابریل بدون خجالت 

می کرد. آنها واقعا عالی حک شده بودند و حتی جای تمرین با شمشیر و خنجر هم در کف دست او دیده می 

شد.در پیشانی اش هم نشان کمرنگ کارتر که پس از مراسم غسل به جا می ماند،خودنمایی می کرد. حکاک 

 ده بود .حتی رگهای اطراف پلک مرد جوان را هم رسم کر

بازرسی ها حدس سابریل را تبدیل به یقین کرد ولی چون نمی دانست که باید چه کاری انجام دهد،بدنبال 

ماگت گشت . این به معنی آن نبود که سابریل امید زیادی به جواب و نصیحت ها ی ماگت داشته باشد زیرا او 

واکنش عادی بعد از زمان کوتاه آزادیش بود . در حال حاظر تبدیل به یک گربه ابله شده بود شاید هم این یک 

آزادی ای که حتما بعد از گذشت یک هزاره به او داده شده بود . اینکه ماگت دوباره به شکل گربه در آمده بود 

 به سابریل آرامش می داد.

 در حقیقت ،ماگت هیچ نصیحتی نمی توانست زیرا سابریل او را میان گل ها و نزدیک چشمه در حالی که

کامال خواب بود پیدا کرد.معلوم بود که ماگت در خواب به دنبال موش ها می دود زیرا دم و پاهای کوچکش را 

مدام تکان می داد.سابریل به گل های زرد نگاه کرد ،یکی را بویید سپس بین گوشهای ماگت را نوازش کرد و 

شادی ماگت و خواب آلودگی دوباره پیش مجسمه بازگشت . گلها سنبل الطیب بودند که حالت عجیب 

 حاالیش را توضیح می دادند. سابریل باید به تنهایی تصمیم می گرفت.

خب،تو قربانی یک جادوی آزاد و ساحر شده ای »او مانند یکی وکیل دادگاه ،مجسمه را مورد خطاب قرار داد:

وانم وارد مرگ بشوم و تو را .روحت نه در مرگ و نه در زندگی ،بلکه جایی ما بین این دو پرسه می زند.من میت

در نزدیکی مرز پیدا کنم.مطمئنم که می توانم. ولی بعد هم مشکالتم دو برابر خواهد شد. مشکالتی که در این 

حالت اسفناک ،قدرت رویارویی با آنها را ندارم. پس چه کار میتوانم بکنم؟اگر پدر،ابهورسن... یا هر ابهورسن 

 «کرد؟دیگری ،درجای من بود چه کار می
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سابریل مدتی روی این مسئله فکر می کرد و قدم زنان عقب و جلو رفت .تمام کوفتگی و کبودی ها موقتا 

فراموش شده بودند .آخرین سوال،وظیفه اش را واضح می کرد.سابریل مطمئن بود که پدرش روح مرد را آزاد 

می داد. وظیفه یک ابهورسن تغییر  می کرد. این کاری بود که او انجام می داد و جانش با هم در همین راه

 دادن جاده های غیر عادی ساحرهاو موجودات جادوی آزاد بود.

او بیشتر از این معطل نکرد. شاید این حالت بخاطر استشمام غیر عاقالنه سنبل الطیب به او دست داده 

بهتر شد،این کار را بود.سابریل حتی به این موضوع فکر نکرد که پدرش صبر می کرد تا فردا که کمی حالش 

انجام بدهد. به هر حال این مرد جوان سالهای زیادی را با بدنی چوبی و روحی که در نزدیکی مرگ سرگردان 

بود،سپری کرده بود. چند روز زودتر یا دیرتر آزاد شدن ،فرقی برای او نمی کرد. یک ابهورسن نمی بایست 

 کرد... بالفاصله هر ماموریتی را که پیش می آمد ،قبول می

سابریل می دیدبا مشکلی مواجه شده است که راه حلش را می داند او «دیوار»ولی برای اولین بار،بعد از عبور از 

 باید به این بی عدالتی پایان می داد و کارش تنها چند دقیقه در مرز مرگ طول می کشید.

،او را برداشت و گربه خواب آلود را هنوز کمی تردید و دودلی در سابریل بود برای همین به دنبال ماگت رفت 

کنار پای مجسمه گذاشت.سابریل امیدوار بود که اگر خطری فیزیکی او را تهدید کند ،ماگت بیدار شود .البته با 

توجه به نگهبانان و جادوهایی که در اطراف گودال وجود داشت ،وجود خطر زیاد محتمل نبود.در اینجا حتی 

دن به مرگ را سخت می کرد و بهتر از آن ،عبور یک موجود مرده از مرگ به موانعی وجود داشت که وارد ش

زندگی را نیز تقریبا غیرممکن می ساخت. زمانی که سابریل تمام این مسایل را کنار هم قرار داد ،جایی بهتر از 

 این گودال برای انجام چنین ریسک کوچکی به ذهنش نرسید.

سی کرد .او دستش را بر روی چوب صاف دسته آنها کشید و صدا و تمایل سابریل یک بار دیگر زنگوله ها را برر

آخرین زنگوله مورد «رانا.»را از جای چرمی اش برداشت «رانا»شدیدشان بریا نواختن را حس کرد. این بار ،او 

 رد.توجه جادوگران بود.صدای آن،افراد را آرام می کرد و آنها را در خواب یا بی توجهی به اطراف فرو می ب
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چند فکر دیگر مانند عالمتهای سوال در ذهن او شکل گرفتند ولی سابریل به آنها توجه نکرد . او از کارش 

مطمئن بود و خود را بریا یک گردش کوچک در مرگ آماده ساخت و می دانست که بیش از حد توسط این 

 گورستان سلطنتی محافظت می شود .

 دست دیگر وارد مرگ شد. سابریل با شمشیر در یک دست و زنگوله در

را « زندگی»سرما و جریان بی رحم آب به او برخورد کردند ولی او همان جا،سر جایش ،ایستاد و هنوز گرمای 

در پشتش حس می کرد.این فضای بین دو قلمرو بود که سابریل اکثرا از اینجا وارد مرگ می شد.این بار 

داشت،خود را «زندگی»با استفاده از رابطه کمی که با  سابریل پایش را در جهت مخالف جریان آب گذاشت و

 نگه داشت .«مرگ»بر روی آبهای 

،ساکت بود.چیزی تکان نمی «دورازه اول»همه چیز ،به جز غرش دائمی در زیر پایش و پایین ریختن آب از 

دی مرده که خوردو شبحی در نور خاکستری از آب بیرون نمی آمد.سابریل ابتدا با تمام حواسش بدنبال موجو

ممکن بود در این نزدیکی ها پرسه بزند،گشت و بعد هم در جستجوی روح مرد جوان که زنده ولی در اسارت 

هم می بایست همین «مرگ»کامال نزدیک او بود پس روحش در «زندگی»بود،به اطراف نگاه کرد.چون در 

 نزدیکی ها باشد.

که او انتظار داشت،در مرگ فرو رفته بود.او در نور  سابریل چیزی را حس کرد ولی آن ،خیلی بیشتر از آنچه

خاکستری که تشخیص فاصله را سخت می کرد،سعی کرد آن  موجود را ببیند ولی چیزی مشخص نبود. هر 

 چیزی که آنجا بود،در زیر آب کمین کرده بود.

هر قدم بود و سعی  سابریل ابتدا دودل بود ولی بعد با دقت به راهش نگاه کرد وبه سمت آن رفت. او مواظب

می کرد در مقابل جریان آب که می خواست او را به زیر بکشد،مقاومت کند.مطمئنا چیزی عجیب آنجا وجود 

داشت.سابریل می توانست کامال حسش کند.حتما روح اسیر شده ای بود که دنبالش می گشت.او به صدای 

انوی مرده وجود دارد که با قدرت خود را آرامی که در ذهنش بود گوش نکرد. صدایی که می گفت در آنجا ج

 درمقابل جریان آب نگه داشته است.
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صدایی خفه ایجاد کند. «رانا»با این حال ،زمانی که سابریل چند قدم با آن محله فاصله داشت،اجازه داد تا 

ک های صدایی ناقوس مانند و خواب آلود که شنونده را وا می داشت خمیازه بکشد و بعد خودبخود سرش و پل

 سنگینش به جلو می افتادند... .این زنگی برای خواب بود.

اگر جانوری مرده آنجا بود حتما با این صدا خاموش می شد . سابریل زنگوله و شمشیرش را کنار گذاشت 

 ،جای پایش را محکم کرد و به جلو خم شد تا دستش را در آب ببرد.

خورد کرد. او لحظه ای به عقب پرید ولی بعد دوباره دست او به چیزی غیر قابل تشخیص و به سردی یخ بر

دستش را پایین برد تا اینکه شانه ای لمس کرد. او از شانه دستش را به روی صورت برد تا بتواند آن را 

تشخیص دهد. بعضی مواقع ارواح تفاوت زیادی با جسم شخص داشتند و بعضی وقتها هم روح های زنده 

گر نمی توانستند از آنجا خارج شوند.ولی این روح دقیقا مانند مجسمه و بخاطر ماندن زیاد در مرگ دی

همچنین زنده بود.روحش توسط نیرویی در مقابل مرگ محافظت می شد همان طور که بدن فیزیکی اش به 

 چوب تبدیل شده بود تا سالها زنده بماند.

د یک نهنگ قاتل،بسیار سفید و مجسمه سابریل دستش را زیر آرنج روح قرار داد و آن را باال کشید.روح مانن

وار،از آب بیرون آمد. سابریل عقب رفت وآب همیشه مشتاق سعی کرد با حقه نیرنگ او را به زیر بکشد ولی 

 قبل از اینکه جریان بتواند این کار را بکند،سابریل دوباره جای پای خود را ثابت کرد.

بازگرداند.برگشتن سخت بود،خیلی سخت «زندگی»رابه  او که کمی تعادلش را بدست آورده بود،سعی کرد روح

خیلی سریع بود و روح «دروازه اول»تر از آـنچه سابریل تصور می کرد. جریان آب برای این قسمت از 

 کریستال شده مرد جوان خیلی سنگین تر از روح های دیگر به نظر می رسید.

در مسیر مستقیم جمع کرده بود . بنابراین  سابریل تمام حواسش را به نگاه داشتن خود روی آب و رفتن

را که نشان از عبور موجودی می داد،نشنید.ولی او در این چند روز گذشته یاد «دروازه اول»صدای غرش 

 گرفته بود که به تمام اتفاقات مشکوک باشد و ترس خودآگاهش بیشتر از احتیاط ناخودآگاهش ،کار می کرد.
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با دقت گوش کرد.موجودی سعی می کرد ساکت به سمت او بیاید ولی بخاطر  سابریل ابتدا صدایی شنید و بعد

 نحوه راه رفتن و خزیدنش چلپ چلپ صدا می کرد. موجودی مرده می خواست از پشت سربه او حمله کند.

کشانده است.سابریل که در درون به حماقت «دروازه اول»معلوم بود که کار سابریل او را بیدار کرده و به سمت 

د لعنت می فرستاد به روح سنگین نگاه کرد. به محض این کار ،توانست خط کلفت و سیاهی را ببیند،خطی خو

مانند طناب پنبه ای ،که از بازوان او خارج میشد ودر آب می رفت.انتهای این نخ مطمئنا به سرزمین های 

لکه تنها مانند زنگ خطری از میر سید.البته این بخاطر کنترل کردن روح نبود ب«مرگ»تاریک تر و عمیق تر 

ی که در فاصله زیاد قرار داشت متوجه می شد،روح از جایش حرکت کرده است. «استاد»آن استفاده می شد و 

 رسیدن پیام را کند کرده بود ولی اگر سابریل به زندگی نزدیکتر بود...«رانا»خوشبختانه صدای 

ندیده است . به نظر می رسید جانور میل ندارد زیاد به او کمی سرعتش را افزود و وانمود کرد که شکارچی را 

 او نزدیک شود.

سابریل باز هم سریعتر رفت . آدرنالینی که در خونش جریان یافته بود به او نیرویی بیشتر می بخشید .اگر 

د تا جانور ناگهان به او حمله می کرد،سابریل مجبور می شد روح را پرت کند و جریان آب آن را با خود می بر

روح برای همیشه گم شود.هر جادویی که روح زنده مرد را در این منطقه نگه داشته بود،دیگر نمی توانست 

بگیرد. سابریل با خود فکر کرد،و اگر این اتفاق می افتاد،او بیشتر مرتکب یک «دروازه اول»جلوی عبور آن را از 

 قبل شده بود تا نجات.

یگر به او نزدیک می شد. سابریل می توانست آن را ببیند که کمی در آب چهارقدم تا زندگی،بعدسه تا.جانور د

فرو رفته بود و حاال با سرعت بیشتری می خزید.او نمیتوانست جسم واقعی جانور را حدس بزند برای همین 

یا حتی دروازه ای دورتر،آمده است.در حال حاضر جانور چیزی «دروازه سوم»معلوم بود که موجود از پشت 

 خوک و کرم قطعه قطعه شده بود و کج می لولید تا جلو بیاید. شبیه
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دو قدم،سابریل وضعیت نگه داشتن روح را دوباره عوض کرد. او دست چپش را کامال دور سینه روح انداخت و 

تمام وزن آن را بر روی پشتش منتقل کرد ولی هنوز هم نمی توانست شمشیرش را بکشد یا زنگوله ها را تکان 

 دهد.

ود خوک مانند،خرخرکنان و چهارنعل پیش می آمد وگاهی هم در آب شیرجه می رفت. دندانهای موج

 دراز،زرد و فاسدش در آب فرو رفته بودند و بدن بلندش در پشتش تاب می خورد.

کرد. «زندگی»سابریل یک قدم به عقب برداشت.او برگشت و سپس خود و محموله با ارزشش را با سر وارد 

بیرون آید.لحظه «مرگ»م اراده اش کمک می گرفت تا موانع موجود در گودال را کنار بزند و از سابریل از تما

ای این طور به نظر رسیدک ه آنها دوباره در مرگ پرتاب خواهند شد ولی بعد مانند سنجاق ته گردی که با 

 شده بودند.«زندگی»فشار در نوار کلفت چرمی فرو برود،وارد 

د آنها را دنبال کرد و نه چیزی بیشتر.سابریل خود را در حالتی که باصورت بر زمین تنها جیغ های خوک مانن

افتاده بود پیدا کرد. او چیزی در دست نداشت و تکه های کوچک یخ از روی بدنش می افتادند.زمانی که 

 اره خوابید.سرش را برگرداند،نگاه خیره ماگت را دید.او کمی به سابریل نگاه کرد،بعد چشمانش را بست و دوب

سابریل چرخید و خیلی آرام بر روی پاهایش ایستاد.به نظر می رسید که تمام دردهای او بازگشته اند واو با 

تعجب به اینکه چرا انقدر عجوالنه برای نجات این مرد رفته بود،بکر می کرد . با این حال روح مرد دوباره به 

 زندگی بازگشته بود.

که به مجسمه نگاه کند،این طور فکر می کرد .شکل چوبی اصال تغییر نکرده بود با البته سابریل تا قبل از این

این وجود سابریل می توانست روح زنده را در وجود او حس کند.سابریل که گیج شده بود انگشتانش را بر روی 

 صورت بی حس مجسمه کشید.

مان کار را بکند ولی فکر میکنم یک بوسه.البته در اصل یک بازدم هم میتواند ه»ماگت خواب آلود گفت:

 «باالخره باید یک وقت یکی را ببوسی...
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سابریل به گربه نگاه کرد.او با خود آرزو می کرد که این آخرین باقی مانده های گرده سنبل الطیب در بینی او 

 باشد.البته ماگت هوشیار وخیلی جدی به نظر می رسید.

بوسید مرد چوبی نداشت.البته او چهره خوبی داشت ولی ممکن  او هیچ رغبتی به«یک بازدم؟»سابریل پرسید:

بود اخالقش با چهره اش سازگار نباشد.یک بوسهس خیلی زیاد به نظر می رسید.ممکن بود مرد آن را بخاطر 

 داشته باشدو برای خودش روی آن حساب باز کند.

مثل »ان و بینی بیرون داد.سابریل نفسش را جمع کرد،به جلو خم شد و هوای جمع شده را از طریق ده

 بعد عقب ایستاد تا ببیند چه می شود.«این؟

 هیچ اتفاقی نیافتاد.

 «تو نباید...»او به ماگت نگاه کرد وادامه داد:«سنبل الطیب!»سابریل با عصبانیت گفت:

نفس صدایی آرام،حرفش را قطع کرد.صدایی مانند نفس کشیدن که نه از ماگت و نه از او بلند می شد.مجسمه 

می کشید . هوا با صدایی که تنها از ریه ای پیر و بسیار کار کرده بلند می شود،از میان لبهای چوبی اش 

 میرون می آمد.

نفس کشیدن او همچنان قویتر می شد و همراه آن رنگ در چوب جریان می یافت تا اینکه چوب کامال از بین 

د،در اثرنفس های متمادی ،با سرعت باال و پایین رفت. مرد سرفه کرد و سینه اش که از چوب پاک شده بو

 رفت.

چشمان او باز شدند و در چشمان سابریل افتادند.چشمان خاکستری زیبا و گیج و بی توجه،به نظر نمی 

رسیدکه سابریل را دیده باشد.انگشتهای مرد باز و بسته می شدندو پاهایش بی قرار بودند مانند اینکه بخواهد 

ره او از بدنه کشتی جدا شد .اوقدمی به جلو برداشت و ناگهان در دستهای سابریل افتاد و درجا بدود. باالخ

 سابریل او را آرام بر زمین گذاشت .

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  

 
ل  ی ر ب ا ا س ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / 

 

045 

به نظر رسید که مرد برای اولین بار سعی می کرد بر سابریل،یا بر لباس «متشکرم.»او مانند مردان مست گفت:

 «ابهورسن.»او،تمرکز کندو اضافه کرد:

به خواب فرو رفت. اطراف لبهایش به باال جمع شده و اخم ابروهایش هم ناپدید شده بود.او از حالت  بعد مرد

 مجسمه واری که داشت ،جوانتر به نظر می رسید.

سابریل به او نگاه کرد و سعی می کرد حس کنجکاوی اش را از بین ببرد. این احساس مانند حسی بود که بعد 

 به او دست داده بود.از زنده کردن خرگوش جاسینت 

او همانطور به این مشکل جدید که در میان «فکر کنم بهتر است که برایش یک پتو بیاورم.»او باالخره گفت:

مسئولیت دشوار او سبز شده بود،فکر می کرد . بعد هم به این نتیجه رسیدکه بهتر است این مرد را به مکانی 

 ه اگر می توانست چنین مکانی را پیدا کند.امن که عده ای در آن ساکن هستند،برساند.البت

 «اگر می خواهی همانطور به او زل بزنی،من پتو را می آورم.»ماگت با موذی گری گفت:

 سپس خودش را با لذت به پاهای سابریل مالید.

سابریل ناگهان متوجه شدکه واقعا تمام این مدت به او خیره شده است.بنابراین نگاهش را به جایی دیگر 

 اخت.اند

نه،خودم می آورمش.فکر کنم لباس اضافه ام را هم احتیاج داشته باشد.شلوارها هم با کمی فشار اندازه اش »

 «می شوند.ما تقریبا هم قد هستیم . ماگت،تومواظب باش.من تا یک دقیقه دیگر بر می گردم.

گربه به آهستگی با پنجه و  ماگت راه رفتن لنگ لنگان او را نگاه کرد و بعد به سمت که درخواب بود برگشت.

همچنین زبان صورتی اش ،نشان کارتر او را بررسی کرد.نشان درخشیدولی ماگت هیچ حرکتی نکردتا اینکه 

 درخشش نشان خاموش شد.

 و زبانش را جمع کرد .اوکمی متعجب و بسیار عصبانی بود.«خب...»ماگت زیر لب گفت:
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نشانه تنفر تکان داد . سارانت کوچک بر روی قالده اش تکان  ماگت دوباره نشان را بازرسی کرد و سرش را به

 خورد و صدایی ناراضی از آن بلند شد.

 

 

 

 

 

 

 11فصل 

 

 

مه ای خاکستری مارپیچ وار باال می آمد،مانند درخت مو دور او می پیچید،ستها و پاهایش را گرفته بود و نیم 

را گرفته بود که راه فراری وجود نداشت.ماهیچه گذاشت حرکت کند.مه خفه کننده و بی رحم طوری محکم او 

هایش در زیر پوست خم نمی شدند و حتی چشمانش پلک نمی زدند.هیچ چیز برای دیدن نبود جز طرحهایی 

 به رنگ خاکستری تیره که مانند بلند شدن آشعالها بر روی آبگیری بوگندو،دیدش را قطع می کرد.

انگشتان پا تا سرش تیر می کشید.بجای طرح خاکستری ،رنگهایی مبهم بعد ناگهان نور قرمزتندی دید. درد از 

در حال شکل گیری بودند.یک زن به او نگاه می کرد.یک زن جوان که مسلح بود وصورتش ...بسیار صدمه 
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دیده بود.نه،یک زن نبود.بلکه ابهورسن بود زیرا زنگوله ها و لباس ابهورسن رابر تن داشت. ولی زن خیلی جوان 

 وآن ابهورسنی که او به خاطر داشت نبود حتی از فامیل های آن ابهورسن هم نبود...بود 

 کلمات مانند موشی که از نربان خاکی باال می رفت،صدا می کردند.«متشکرم.»او گفت:

 «ابهورسن.»

ر بعد او از حال رفته و بدنش با خوشحالی ،خوابی واقعی را چشیده بود. بی هوشی طبیعی و درخواب غوطه و

 شدن واقعا لذت بخش به نظر می رسید.

او در زیر یک پتو از خواب بیدار شد.لحظه ای بخاطر فشار پتوی پشمی و خاکستری رنگ بر دهان و 

چشمهایش احساس خفگی کرد. با پتو جنگید و بعد با یک دست راحت کنارش زد. زمانی که هوای تازه و نور 

س راحتی کرد. او به باال نگریستو بادیدن قرص قرمز متوجه کم خورشید به صورتش برخورد کرد،بسیار احسا

شد که صبح زود،بعد از سحر ،است.گودال برای لحظه ای گیجش کرد او همانطور مانند ابله ها به اطراف نگاه 

 می کرد تا اینکه چشمش به دکل ها،بادبانهای سیاه و کشتی ناتمام کنارش افتاد.

حاال بخاطر می آورد. ولی او اینجا چه کار می کرد؟برهنه در «گودال مقدس.»او اخم کرده و با خود زمزمه کرد:

 «زیر یک پتو؟

او ایستاد و سرش را تکان داد . سرش زخم شده بود وشقیقه هایش تیر میکشیدند. این مطمئنا بخاطر آویزان 

از او  56ها بود. راجر ماندن زیاد زیر یک پوست خمیری بود.آخرین چیزی که به یاد می آورد.پایین رفتن از پله

خواسته بود...نه...آخرین چیز تصویری از عبور سریع یک صورت رنگ پریده و نگران بود. او خو و کبودی را در 

آن صورت به یاد داشت و همین طور لبه موهایی سیاه را که از کاله خود بیرون آمده بودند.شخص لباسی به 

 تن داشت.بله،او ابهورسن بود. رنگ آبی تیره با عالمت های کلید نقره ای بر
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او در حال حمام کردن در چشمه است.قبل از طلوع خورشید »صدایی نرم،یادآوری خاطراتش را قطع کرد:

 «بیدار شد.تمیزی واقعا چیز خوبی است.

به نظر می رسید صدا از جایی نامرئی می آید تا اینکه مرد سرش را باال گرفت و به کشتی کنارش نگاه کرد. 

که می بایست مجسمه باشد،سورخا بزرگ و بی شکل وجود داشت.گربه ای سفید در سوراخ خود را جایی 

 جمع کرده بود و با چشمان سبز و تیزش او را نگاه می کرد.

چشمان او با دقت به اطراف نگاه می کرد تا اسلحه ای پیدا کند. ولی وقتی فقط «تو چی هستی؟»مرد پرسید:

و شلوار آنجا بود که سنگ بزرگی روی آنها قرار داشت.او دستش را یک وری چند دست لباس زید،یک لباس 

 به سمت سنگ دراز کرد.

 «نترس.من فقط یک خدمتگزار وفادار به ابهورسن هستم . فعال هم اسمم ماگت هست.»گربه گفت:

می دستان مرد دور سنگ حلقه شد ولی آن را بر نداشت.خاطرات مانند ذرات آهن که به آهن ربا جذب 

شوند،به ذهنش باز می گشتند. در میان آنها ،خاطراتی از ابهورسن های زیادی بود.خاطراتی که آگاهی کمی 

 دوباره این جانور گربه مانند به او می دادند.

 «آخرین باری که دیدمت ،بزرگتر بودی.»او حدسش را بر زبان آورد.

وه خدای من .اصال یادم نمی آید.اسمت چی ما قبال همدیگر را مالقات کردیم؟ا»ماگت خمیازه کشان گفت:

 «بود؟

مرد با خود فکر کرد.عجب سوال خوبی پرسید.او اصال به خاطر نداشت.تقریبا می دانست که چه کسی ست 

ولی اسمش خود رااز او مخفی می کرد.البته اسم های دیگر به راحتی به خاطر می آورد و همچنین به یاد 

ست.همانطور که مرد این مسائل را به یاد می آورد،دستهایش را با خشم و آورده بود که چه بر سرش آمده ا

 درد مشت کرده بود و غرغر می کرد.
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تاچ »چع اسم عجیبی .آن غرش بیشتر شبیه اسم خرس است تا آدم.اشکالی ندارد اگر تو را»ماگت ادامه داد:

 «صدا بزنم؟90«استون

 «چی!این اسم یک احمق است!تو چطور...»ست،فریاد کشید:او که معلوم بود آشکارا مورد توهین قرار گرفته ا

 «ا...مناسب نیست؟یادت می آید که چه کاری انجام داده ای ؟»ماگت با خونسردی حرفش را قطع کرد:

مرد ناگهان ساکت شد زیرا کامال به یاد می آورد با اینکه نمی دانست چرا آن کار را انجام داده و نتایج بعدش 

د هم با خود فکر کرد که در این صورت هیچ نیازی به اسمش نخواهد داشت.او دیگر نمی چه بوده است.و بع

 توانست آن را تحمل کند.

بله،یادم هست.تو می توانی من را تاچ استون صدا کنی ولی من اسمت را می دانم پس به تو »مرد زیرلب گفت:

 ...«می گویم 

 سپس دوباره سعی کرد.او ناگهان ساکت شد و بسیار متعجب به نظر می رسید،

نمیتوانی بگویی.افسونی که به خوابی...من هم نمی توانم به کسی در مورد طبیعت آن و نحوه »ماگت گفت:

شکل گیری اش چیزی بگویم . تو هم نمیتوانی درباره اش صحبت کنی و بعد امکان دارد اثرات دیگری داشته 

 «باشد.معلوم است که بر من تاثیر خود را گذاشته است.

خب ،چه کسی پادشاهی را »او دیگر سعی نکرد اسم را تکرار کند.«می فهمم.»تاچ استون با ناراحتی جواب داد:

 «اداره می کند؟

 «هیچ کس...»ماگت گفت:

 ...«خب،پس حتما نایب السلطنه هست.شاید این بخاطر »
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ل نایب السلطنه وجود نه.نایب السلطنه ای وجود ندارد.کسی بر تخت نخواهد نشست.کسی حکومت نمی کند.او

 «داشت ولی با کمک ...کسی...رو به زوال رفت.

 «منظورت از اول چیست؟دقیقا چه اتفاقی افتاده؟من کجا بودم؟»تاچ استون پرسید:

نیابت صدوهشتاد سال طول کشید.در این بیست سال گذشته تنها بی »ماگت بدون هیچ احساسی تاثری گفت:

بعضی افراد وفادار به پادشاهی سعی میک ردند آن را آرام کنند.و  نظمی و اغتشاش وجود داشته است که

 «تو،پسرم،به مدت دویست سال مانند آدمکی چوبی ،این کشتی را تزئین کرده بودی.

 «خانواده ام؟»

هم عبور کرده اند،بغیر از یکی که می بایست می ماند.می دانی که چه کسی را «دروازه آخر»همه مردند و از »

 «می گویم.

این اخبار تاچ استون را به همان حالت چوبی بر گرداند.او یخ زده نشسته بود و تنهانشانه حیاتش ،باال و پایین 

 رفتن قفسه سینه اش بود.بعد اشک در چشمانش حلقه زد وسرش به آرامی در دستهای باال آمده اش فرو رفت.

وان خود را صاف کرد و نفس های تندی ماگت بدون هیچ احساس همدردی او را نگاه می کرد تا اینکه مرد ج

 که در حین گریه کردن می کشید آرامتر شدند.

گریه کردن فایده ندارد.مردم بسیاری جان خود را برای سامان دادن به اوضاع از »گربه با بی رحمی گفت:

ای دست دادند.تنها در این قرن،چهار ابهورسن سقوط کردند.آنها سعی داشتند با مشکالت مردگان،سنگه

شکسته کارتر و مقصر اصلی مبارزه کنند.حاال هم ابهورسن من سرش را درست نگرفته تا با گریه کردن 

 «چشمهایش را از کاسه در آورد.خودت را جمع و جور کن تا بتوانی کمکش کنی.

 «میتوانم کمک کنم؟»تاچ استون با گوشه پتو صورتش را پاک کرد و با ناراحتی پرسید:

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  

 
ل  ی ر ب ا ا س ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / 

 

050 

چرا که نه؟برای شروع می توانی لباس بپوشی .داخل کشتی چیزهایی برای تو »ب داد:ماگت خرخرکنان جوا

 «پیدا می شود.شمشیر و اینجور چیزها.

 «ولی من دیگر لیاقت اراره...»

فقط آن کاری را که بهت می گوییم انجام بده.اگر دوست داری ،می توانی »ماگت با صدایی قوی جواب داد:

که قسم خورده از ابهورسن محافظت کند.البته در این دوره،متوجه می شوی  خودت را شمشیرزنی تصور کنی

 «که یک آدم عادی بودن،بهتر از این است که جزو خانواده سلطنتی باشی.

او ایستاد و لباس های زیر و بلوز را تنش کرد ولی نمی توانست شلوار «باشه.»تاچ استون مطیعانه زیر لب گفت:

 رد.را از ران هایش باالتر بب

تاچ استون «یک کیلت و ساق پوش ،این باال در یکی از قفسه ها هست.»ماگت بعد از دیدن این وضع گفت:

 همان طور بر روی یک پا می پرید وپای دیگرش در شلوار تنگ گیر کرده بود.

رد او پایش را از شلوار در آورد ،سرش را تکان داد و از طریق سوراخ وارد کشتی شد در عین حال سعی می ک

تا آنجا که می تواند از ماگت دوری کند.او که تا نیمه باال رفته بود ناگهان ایستاد و دستهایش را در دو طرف 

 سوارخ گذاشت.

 «تاچ استون پرسید:تو که به او نمیگویی؟

 «به کی؟چی را باید بگویم؟»

مد نکردم.خواهش می ابهورسن .خواهش میکنم.من هر کمکی که باشد انجام می دهم . ولی آن کار را از ع»

 «کنم به او...
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انقدر التماس نکن.من نمی توانم بگویم . تو هم نمی توانی. خرابی ها زیاد و »ماگت با حالت بیزاری گفت:

افسون تقریبا در همه جا هست. زود باش،او االن بر می گردد.ماجرایی را که االن پیگیرش هستیم را در حین 

 «لباس پوشیدن برایت تعریف می کنم.

سابریل خوشحال از چشمه بازگشت و احساس تمیزی و سالمتی می کرد.او خوب خوابیده بود و صبح با 

شستن دست و صورتش ،خون ها را هم پاک کرده بود.دواهای گیاهی اش اثر خوبی بر ورم ،کبودیها و 

ه درصد هم سوختگی ها داشتند.روی هم رفته فکر می کرد که هشتاد درصد بدنش بهبودی کامل یافته و د

خوب فعالیت می کند.او از اینکه این بار صبحانه را با کسی به غیر از ماگت مسخره که همیشه به او طعنه می 

زد،میخورد بسیار خوشحال بود. البته ماگت هم بعضی مواقع ،مثال برای نگهبانی از افراد خواب و بی هوش 

ده بود که نشان کارتر مرد بررسی کرده و متوجه شده ،بسیار به کار می آمد.او همیچنین به سابریل اطمینان دا

 است که او نه به جادوی آزاد و نه به ساحری خاص وابستگی دارد.

سابریل انتظار داشت که مرد هنوز خواب باشد برای همین،زمانی که سایه ای ایستاده کنار کشتی دیده کمی 

ای همین دستش را به دسته شمشیر برد ولی تعجب کرد.پشت مرد به او بود و سابریل لحظه ای مردد شد بر

 بعد ماگت را دید که داخل حفره کشتی لم داده است.

او که کامال فراموش کرده بود آن مرد یک غریبه است،به کشتی نزدیک شد. مرد لباسهای دیگری پوشیده بود. 

وشهایی به همان رنگ به نظر می رسید که لباسهایش را با یک دامن مردانه به رنگ قرمز و طالئی و ساق پ

عوض کرده است و با این لباسها پیرتر و عجیب تر به نظر می رسید. ساق پوش های قرمز او در چکمه هایی از 

پوست گوزن فرو می رفتند ولی مرد لباس سابریل را به تن داشت و سعی می کرد کتی قرمز بر روی آن 

ید برای مرد مشکل ایجاد کرده بودند. دو بپوشد.کت چرمی آستین هایی چسبان داشت که به نظر می رس

شمشیر در غالفهایی سه تیکه ،کنار پایش بودند و تیغ شمشیرها از میان غالف می درخشید. او قبال کمربندی 

 پهن با قالبهایی خاص،به دور کمر بسته بود.
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ب و قوی داشت مرد صدایی خو«لهنت به این بند ها»زمانی که سابریل به ده قدمی او رسیده بود،مرد گفت:

 ولی در حال حاضر عصبانی به نظر می رسید.

 «صبح بخیر.»سابریل گفت:

او سریع چرخید و آستینها را انداخت.تقریبا داشت خم می شد تا شمشیرها را بردارد که سابریل را شناخت و 

 حرکتش تبدیل به یک تعظیم شد.

صبح بخیر بانوی »نیافتند.آرام گفت:او که سرش را پایین انداخته بود تا چشمش به چشمهای سابریل 

سلبریل متوجه شد که او چند گوشواره پیدا کرده است و بخاطر خوبی که از گوشش می آمد معلوم بود «من.

که با بی دقتی حلقه های طال را در گوشش فرو برده است. به غیر از آنها تنها چیزی که می توانست ببیند سر 

 مو فرفری اش بود.

م من ،بانوی من،نیست...؛او همین طور با خود فکر می کرد که کدام یک از درسهای آداب اس»سابریل گفت:

 «معاشرت خانم پریونت در این وضعیت عمل می کنند.من سابریل هستم.

سابریل که کم کم دلسرد می شد با خود فکر کرد که مرد «سابریل؟ولی شما ابهورسن هستید.»مرد آرام گفت:

 می رسد.شاید هنگام صبحانه ،حتی نتوانند یک کلمه هم با هم حرف بزنند.زیاد هم باهوش به نظر ن

من »بعد نگاهی اخم آلود به ماگت کرد تا از دخالت او جلوگیری کند.«نه،پدرم ابهورسن است.»سابریل گفت:

 « فعال جای او هستم.موضوع کمی گیج کننده است برای همین بعدا توضیح می دهم.اسمت چیست؟

 «بانوی من،به یاد ندارم. لطفا من را ... تاچ استون صدا بزنید.»بود.بعد من منی کرد:او اول دو دل 

اسم به نظر آشنا می آمد ولی برای یک لحظه نتوانست بخاطر بیاورد که کجا آن «تاچ استون؟»سابریل پرسید:

ا به این اسم ولی این اسم یک دلقک است.اسم آدم های احمق . برای چی تو ر«تاچ استون؟»را شنیده است.

 «صدا بزنم؟
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 «این همان چیزی ست که من هستم.»او به گنگی و بدون هیچ توضیحی گفت:

خب،باید به هر حال به یک اسمی تو را صدا بزنم . تاچ استون،داستان آن عاقل را می دانی »سابریل ادامه داد:

اینکه مدت زیادی به حالت  که خود را به دیوانگی زده بود؟شاید اسمت زیاد هم بد نباشد.شاید به خاطر

 «مجسمه ،و البته در مرگ،زندانی شده بودی احساس حماقت می کنی.

او به باال نگاه کرد و چشمان خاکستری اش به سابریل افتاد . تاچ استون «در مرگ!»تاچ استون با تعجب گفت:

د هم ابله نباشد و بعد با تعجب نگاهی هوشیارانه به سابریل انداخت.سابریل هم با خود فکر کرد،شاید زیا

روحت با نیرویی ،دقیقا پشت مرز مرگ زندانی بود و بدنت هم چوب شده بود. این کار هم می »توضیح داد:

تواند توسط ساحر و هم توسط جادوی آزاد انجام گرفته باشد.در هر حالت جادویی بسیار قوی است. من 

 «م داده بودند.کنجکاوم که بدانم برای چی این جادو را بر روی تو انجا

تاچ استون دوباره به جایی دیگر نگاه کرد. سابریل فکر کرد یا خجالت می کشدو یا اینکه تالش می کند چیزی 

را مخفی کند و بعد هم به این نتیجه رسید که حرفی که تاچ استون خواهد زد،نصفش راست و نصف دیگر 

 دروغ خواهد بود.

ندارم.البته بعضی چیزها را بخاطر می آورم.من یک نگهبان  من خوب به یاد»تاچ استون با اکراه گفت:

هستم...بودم.نگهبان سلطنتی .یک چیزی مانند حمله به ملکه صورت گرفت...یک کمین در ...پایین چله ها.من 

جنگ شمشیرها و نشانهای کارتر را به یاد دارد.ماهمه جادوگر کارتر بودیم...تمام نگهبانان.من خیال می کردم 

 «اهم بود ولی ... به ما حقه زدند...بعد...اینجا هستم و نمی دانم چگونه.امن خو

سابریل با دقت گوش داد وحساب می کرد که چقدر از حرفهای می تواند حقیقت داشته باشد .امکان داشت 

که تمام حافظه اش را بدست آورده باشد ولی کامال مشخص یود که او یک نگهبان سلطنتی است. شاید او یک 

ماس حفاظت ایجاد کرده بود... و برای همین دشمنانش تنها توانستند او را اسیر کنند.ولی آنها می توانستند ال

صبر کنند تا الماس قدرتش را از دست بدهد و بعد او را بکشند.برای چه این اسارت عجیب را انتخاب کردند؟و 

 «مهم تر از همه،مجسمه چطور به چنین جای امنی منتقل شده بود؟
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و تمام سواالت را رها کرد زیرا ناگهان فکری به ذهنش رسید. اگر او واقعا نگهبان سلطنتی بود،ملکه ای که ا

ازش حمایت می کرد می بایست خیلی وقت پیش مرده باشد.حداقل دویست سال پیش ملکه با تمام افرادی 

 که این مرد آنها را می شناخته ،مرده بودند.

تو مدت خیلی زیادی اسیر »بر را به او بگوید بنابراین به نرمی گفت:سابریل نمی دانست چطور این خ

 «بودی.تو...منظورم این است که ...خب...خیلی زیاد...

 «دویست سال . خدمتکاران به من گفت.»تاچ استون که دیگر صدایش از ته چاه در می آمد،گفت:

 «خانواده ات...»

روزی شده بود.او با احتیاط دستش را به سمت یکی از صورتش مانند مجسمه چوبی دی«خانواده ای ندارم.»

 شمشیرها برد،آن را بیرون کشید و دسته آن را به سابریل تقدیم کرد.

 «من خدمتگزار شما خواهم بود،بانوی من،و در مقابل دشمنان پادشاهی همراه شما خواهم جنگید.»

یر را بگیرد ولی بعد این کار را سابریل ابتدا بخاطر حالت التماس کننده تاچ استون می خواست شمش

نکرد.لحظه ای فکر،دست باز شده اش را بست و آن را دوباره کنار بدنش انداخت .ماگت با عالقه ای زیاد این 

 منظره را نگاه می کرد.

 «ماگت،تو به او چی گفتی؟»سابریل متوجه او شد و مشکوکانه پرسید:

فاقات جدید گفته ام .یک چیزهایی هم درباره سقوطمان ...و تقریبا درباره اوضاع کشور و ات»گربه جواب داد:

 «همین طور وظایف تو را بعنوان ابهورسن.

 «موردیکنت و یاران تاریکی؟یا اینکه کالغهای استخوانی و استاد مردگان؟»

 «جزئیات را شرح ندادم.من فکر می کردم که خودش فضولی خواهد کرد.«اون»ماگت با شادی گفت:
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همان طور که می بیند خدمتگزار من زیاد با شما رک نبوده »یبا عصبانی شده بود گفت:سابریل که تقر

در آنسلستیر بزرگ شدم واصال نمی فهمم اینجا چه خبر هست.اطالعات من درباره «دیوار»است.من پشت

با  بسیار کم است.نه از جغرافیای آن می دانم و نه از تاریخ یا جادوی کارتر.در همین مدت کم«کشورکهن»

دشمنان وحشتناکی روبرو شدم که مطمئنا توسط یکی از مردگان قوی که استاد جادوگری ست،هدایت می 

شوند و من قصد نجات پادشاهی را ندارم.تنها می خواهم پدرم،ابهورسن را پیدا کنم.برای همین هنوز که یک 

اج ندارم خوشحال می شوم که روز هم از دیدارمان نگذشته،به سوگند تو برای خدمت یا هر چیز دیگری احتی

با ما تانزدیکترین روستا یا هر جای امنی که وجود دارد،بیایی ولی بعد از آن کارهای تو به من ربطی نخواهد 

 «داشت و به خاطر بسپار که اسم من سابریل است،نه بانوی من یا ابهورسن.حاال هم وقت صبحانه است.

 می جو و یک ظرف پخت و پز کوچک درآورد.بعد از گفتن این حرف،به سمت کیفش رفت تا ک

تاچ استون برای مدتی همان طور به او خیره مانده بود.بعد خودش را جمع و جور کرد،شمشیرهایش را از 

 غالف به قالبهای کمربند آویزان کرد.آستینش را به کمربند بست وبه سمت نزدیکترین گروه درختان رفت.

 وبهای خشکی که برای آتش جمع می کرد نگریست.ماگت تا آنجا اورا دنبال کرد و به چ

او واقعا در آنسلستیر بزرگ شده است و نمی دانست که قبول نکردن سوگندت یک توهین »گربه گفت:

 «محسوب می شود.همانطور هم که گفت،خیلی نادان است برای همین به کمک تو نیاز دارد.

من چیز زیادی به خاطر ندارم .البته به غیر از »و گفت:تاچ استون شاخه ای را با قدرت از وسط به دو نیم کرد 

گذشته جدیدم.بقیه مسائل تنها مانند یک خواب است .من نمی دانم که آیا اینها واقعیت دارد یا نه .اصال 

 «توهینی به من نشد.من ارزش آن را ندارم که سوگندم پذیرفته شود.

 «ولی تو کمکش می کنی.»ماگت با لحنی که بیشتر دستوری بود تا سوالی .گفت:

نه.کمک برای کسی ست که هم سطح خودم باشد.من به او خدمت میکنم چون تنها لیاقت »تاچ استون گفت:

 «همین را دارم.
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همان طور که سابریل فکر می کرد،هنگام صبحانه صحبت زیادی رد وبدل نشد.ماگت بدنبال غذای خود 

رف غذا با یک قاشق بودند بنابراین به ترتیب نصف فرنی را رفت.سابریل و تاچ استون مشغول خوردن از تنها ظ

خوردند.ولی بدتر از همه اینها،کم حرفی تاچ استون بود.سابریل سوالهای زیادی پرسید ولی تنها جواب تاچ 

 بود برای همین سابریل تسلیم شد.«ببخشید،به یاد ندارم.»استون 

میکنم که راه خروج از این گودال را هم نمی  فکر»سابریل بعد از مدت زیادی سکوت ،با غضب پرسید:

حتی برای هودش هم صدایش لحن خانم های بزرگی که با بچه ای دوازده ساله صحبت میکنند را «دانی.

 داشت.

بعد حرفش را قطع کرد و گوشه لبش به خاطر یادآوری «نه،متاسفم...»تاچ استون به صورت خودکار جواب داد:

وجود  93صبر کن!بله...یادم هست!یک پله مخفی در شمال کشتی پادشان جانورل»چیزی از خوشحالی باال رفت.

 «دارد...اوه ،یادم نمی آید کشتی او...

تنها چهار کشتی در حاشیه شمالی هستند.پیدا کردن کشتی زیاد سخت نخواهد »سابریل فکر کرد:

 «بود.خاطراتت در مورد جغرافیا چطور است؟مثال کشور را چقدر بخاطر داری؟

سابریل به او نگاه کرد . بعد نفسی عمیق کشید تا «مطمئن نیستم.»تاچ استون دوباره سرش را خم کرد:

خشمی را که مدام بیشتر و بیشتر می شد خاموش کند.او می توانست فراموش حافظه اش را بخاطر انجام 

ی بود که سعی می کرد افسون،ببخشد ولی حالت نوکرانه اش غیر قابل تحمل بود. او مانند یک هنرپیشه مبتد

نقش آبدارچی را بازی کند یا بهتر بگوییم،یک فرد عادی فکه می خواست هر چی می تواند بیشتر شبیه 

 خدمتکاران بشود.ولی چرا؟

ولی بخاطر اینکه »او برای اینکه خود را آرام کند حرف می زد«ماگت برای من یک نقشه کشید.»سابریل گفت:

ران سال ،خانه ابهورسن را ترک کرده،حتی خاطره ای که مربوط به دویست سال او تنها چند هفته در طول هزا

 «پیش...
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سابریل حرفش را قطع کرد و لبش را گزید.او ناگهان متوجه شد که ناراحتی بیجایش باعث شده که بسیار تلخ 

می داد.او صحبت کند.تاچ استون که دید سابریل حرف نمی زند باال را نگاه کرد ولی صورتش چیزی نشان ن

 هنوز هم مانند آدمکی چوبی بود.

منظورم این است که خیلی متشکر می شوم اگر بتوانی بهترین مسیری را »سابریل این بار محتاطانه ادامه داد:

 «که بلیزائر ختم می شود به من بگویی و همین طور محل های مهم را نشانم دهی.

ی را کنار گذاشت . همان طور که سابریل نقشه را باز او نقشه را از جیبی مخصوص بیرون آورد و کیسه چرم

می کرد تاچ استون یک سمتش را گرفت و دو گوشه سمت خود را با دو سنگ نگه داشت.سابریل هم سمت 

 خود را زیر تلسکوپ قرار داد.

سابریل با انگشتش مسیر پرواز بال کاغذی را از خانه ابهورسن تا نقطه ای کوچک در شمال دلتای رود 

 « فکر میکنم اینجا باشیم.:»اترلین،مشخص کرد و گفت و

این بار صدایش قاطع بود.او انگشتش را با یک اینچ فاصله ،در شمال نقطه ای که «نه.:»تاچ استون گفت 

اینجا گودال مقدس است.تنها ده مایل با ساحل فاصله دارد و در عرض »سابریل مشخص کرده بود قرار داد.

 «قرار گرفته است. 92جغرافیایی قله آنارسون

خوبه!تو می دانی .خب ،حاال بگو بهترین راه تا بلیزائر چیست و »سابریل فریادی از روی خوشحالی کشید:

 «چقدر طول می کشد؟

آن »صدایش نرم و مطیع تر شده بود.«من وضعیت کنونی را نمی دانم بانوی...سابریل.»تاچ استون جواب داد:

و اغتشاش است. ممکن است که شهرها و روستاها دیگر وجود نداشته  طور که ماگت گفته ،کشور در آشوب

 «باشند .در راه دزدان ،مردگان ،جادوی آزاد و موجودات...

 «بدون توجه به همه اینها،شما معموال از چه راهی می رفتید؟»سابریل حرفش را قطع کرد.

                                            
62  Anarson  
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،از 91از روستای ماگیری نستو»تاچ استون دستش را بر روی ساحلی در شرق گودال مقدس گذاشت و گفت:

طول  94مسیر ساحلی به شمال می رفتیم و در استراحتگاهها اسبهایمان را عوض می کردیم.چهار روز تا کالیب

می رفتیم که  95می کشید،بعد یک روز آنجا استراحت می کردیم. بعد از جاده درونی به سمت گذرگاه وانست

یر.از آنجا یک روز یا قایق یا دو روز با  97ر روز هم تا اورکیبرسیم . چها 99شش روز طول می کشید تا به آندن

 «بلیزائر برسیم.«دروازه غربی»اسب طول می کشد تا به

حتی بدون حساب کردن روزهای استراحت ،هجده روز سوارکاری یا حداقل شش هفته پیاده روی نیاز »

 «دارد.خیلی زیاد است. راه دیگری نیست؟

او قدم زنان از پشت سابریل آمد و پنجه «یک کشتی یا یک قایق از نستو...»ماگت وسط حرف سابریل پرید:

 «اگر بتوانیم یکی پیدا کنیم و اگر یکی از شما بتواند آن را حرکت دهد.»اش را محکم بر نقشه گذاشت.
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ند،این نشان می داد پله ها در شمال کشتی میانی قرار داشتند.آنها را با جادو و سنگهای دیگر مخفی کرده بود

که پله ها چیزی خاص تر از سنگ های نیمه مرطوب گودال هستند.ولی می توانستی از آن عبور کنی چون 

 واقعا دارای در و پله هایی برای باالرفتن بود.

آنها تصمیم گرفتند،بعد از یک روز استراحت ،صبح روز فردا از پله ها باال بروند.سابریل می خواست زودتر 

کنند چون می دانست که هر لحظه خطر برای پدرش بیشتر می شود ولی آنقدر واقع بین بود که نیاز حرکت 

بدنش برای استراحت پی ببرد.او به فکر تاچ استون هم بود.شاید او به استراحت نیاز داشته باشد. زمانیک ه آنها 

رون بکشد ولی تاچ استون حتی با بدنبال پله ها می گشتند،سابریل سعی کرده بود اطالعات بیشتری از او بی

اکراه دهانش را باز می کرد وزمانی هم که حرف میزد،عذرخواهی های فروتنانه اش بیشتر سابریل را عصبانی 

می کرد.بعد از اینکه در را پیدا کردند،سابریل از دست تاچ استون خسته شد،کتاب جادوی کارتر پدر را 

واندن آن شد.کتاب مردگان در کیسه ،بسته ماند.با این حال برداشت و کنار چشمه،روی چمن ها،مشغول خ

 «سابریل وجودش را در کیف حس می کرد.

تاچ استون در نقطه مخالف ،کنار پاروها و انتهای کشتی ،باشمشیرهای دوقلویش حرکات ورزشی انجام می داد 

نگاه می کرد.چشمان سبزش  و بعد هم کمی حرکات کششی و آکروباتیک انجام داد. ماگت از زیر گیاهان به او

 ،انگار که به موشی بنگرد،می درخشیدند.

هنگام ناهار هم وضعیت تفاوتی نکرد.غذا از تکه های گوشت و سبزی های آبی که از حاشیه چشمه کنده 

بودند،تشکیل شده بود.تاچ استون هم تنها با یک کلمه جواب سابریل را می داد.او دوباره به حالت اول بازگشته 

خطاب می کرد.ماگت هم با گفتن ابهورسن،کمک چندانی  در "بانوی من"و علیرغم تالش سابریل ،او را بود 

حل این مسئله نمی کرد.بعد از نهار دوباره همه سر کارهای قبلی شان رفتند.سابریل به سراغ کتاب،تاچ استون 

 به تمرین ها و ماگت هم به نگریستن ،ادامه داد.
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ا نداشت.سابریل سعی کرد با ماگت صحبت کند ولی او مثل اینکه تحت تاثیر تاچ دیگر هیچ کس حوصله شام ر

استون قرار گرفته باشد،زیاد حرف نمی زد.البته حالت فروتنانه تاچ استون بر او اثر نگذاشته بود زیرا هنوز 

مع کرده همانطور مغرورانه جواب می داد. به محض اینکه غذایشان تمام شد،همه ذغالهایی را که با هم ج

بودند،رها کردند. تاچ استون به غرب،ماگت به شمال و سابریل به شرق رفت تا زمینی نرم پیدا کنند و بر روی 

 آن بخوابند.

سابریل یک بار در شب بیدار شد. او بدون اینکه از جایش بلند شود،متوجه شد آتش دوباره روشن شده و تاچ 

ا چشم دوخته است.چشمان او جست و خیز شعله های طالئی و استون را دید که کنار آن نشسته و به شعله ه

 قرمز را بازتاب می کردند وصورتش مریض به نظر می رسید.

 او خودش را بر روی یک آرنج بلند کرده بود.«حالت خوب است؟»سابریل با صدایی آرام پرسید:

ای اولین بار صدایش مانند یک تاچ استون که ناگهان ترسیده بود،بر روی پاهایش برگشت و از پشت افتاد. بر

 خدمتکار عبوس به نظر نمی رسید.

 «نه زیاد.من چیزهایی را که نمیخواهم،به یاد می آورم و مسائلی را که الزم است در خاطرم نیست.مرا ببخش.»

 سابریل جواب نداد. تاچ استون دو کلمه آخر را به آتش گفته بود ،نه او.

لطفا بخوابید بانوی من.شما را صبح »ر مابانه اش برگشته بود ادامه داد:او که دوباره به همان حالت خدمتکا

 «بیدار میکنم.

سابریل دهانش را بازک رد تاچیزی در باره رفتار وحشتناک او بگوید ولی بعد ساکت شد و در حالیک ه پشتش 

ابهورسن را نجات بده. را به او میکرد زیر پتو رفت. او به خود گفت،فقط به نجات پدر فکرک ن. این مهم است .

نگران مشکالت تاچ استون یا کنجکاوی های ماگت نباش.ابهورسن را نجات بده . ابهورسن را نجات 

 بده.ابهورسن را نجات بده...
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سابریل بدون توجه به او،به سمت دیگر چرخید ولیم اگت به آن سمت «پاشو!»ماگت در گوشش فریاد کشید:

 «پاشو!»سرش پرید و در گوش چپ فریاد زد:

او که پتو را دور خود پیچیده بود در جایش نشست و باد سرد صبحگاهی « بیدارم.»سابریل غرولند کنان گفت:

را بر روی صورت و دستهایش حس کرد.هوا هنوز تاریک بود و بجز نور آتش و خورشید تازه برآمده که نوری 

ر حال درست کردن فرنی بود.او همچنین کم داشت،چیز دیگری گودال را روشن نمی کرد. تاچ استون از قبل د

صورتش را شسته و اصالح کرده بود ولی از بریدگی های بزرگی که بر چانه و گردن داشت معلوم بود که 

 اصالح را با کمک یک خنجر انجام داده است.

 «صبح بخیر بانوی من.صبحانه تا پنج دقیقه دیگر آماده می شود.»او گفت:

وی من غرغری کرد.بعد لباسها و شکلوارش را برداشت،همانطور که پتو را به دور سابریل با شنیدن کلمه بان

 خود پیچیده بود بدنبال یک بوته نزدیک چشمه گشت و تلوتلوخوران به آن سو رفت.

آب سرد چشمه با سنگدلی او را کامال از خواب بیدار کرد.تنها ده دقیقه طول کشید تا در آب یخ و هوا که حاال 

ظر می رسید،خود و لباسهایش را بشوید.وقتی که تمیز شد لباسهایش را پوشید،به کنار آتش گرمتر به ن

برگشت تا فرنی اش را بخورد.زمانی که سابریل مشغول پوشیدن زره و بستن شمشیر و زنگوله ها بود،تاچ 

ل دوباره به استون غذا خورد.ماگت کنار آتش دراز کشیده بود و شکم سفید پشمالویش را گرم می کرد.سابری

این فکر افتاد که آیا او اصال احتیاج به غذا خوردن دارد یا نه. واضح بود که از غذا خوشش می آمد ولی این 

 طور به نظر می رسید که بیشتر برای تفریح می خورد تا زنده ماندن.

شست . سپس آتش را  تاچ استون به فعالیت های خدمتکارانه اش ادامه داد. او بعد از صبحانه قابلمه و قاشق را

خاموش و همه چیزراازآنجا دور کرد. ولی زمانی که می خواست کیف را بر پشتش بیاندازد ،سابریل جلوی او را 

 گرفت.

 «نه تاچ استون.این کیف من است . خودم میاورمش.ممنون.»
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ر پشتش انداخت تا او دودل بود ولی بعد کیف را به سابریل داد.سابریل سریع دستش را در بندها برد وآن را ب

 جلوی تاچ استون را که می خواست به او کمک کند ،بگیرد.

نیم ساعت بعد ،زمانی که یک سوم پله های باریک و سنگی را باال رفته بودند،سابریل از گرفتن کیف پشیمان 

که در باال رفتن  شده بود. او بعد از حادثه بال کاغذی ،هنوز بهبود نیافته بود و پله ها آنقدر لیز و باریک بودند

 از پیچهای آن با مشکل بسیاری روبرو می شد.

 فرقی نمی کرد که سابریل به کدام سمت برود،به هر حال کیف به دیوار کوبیده میشد.

آنها بر روی چیزی مانند پاگرد ایستاده بودند تا «فکر کنم باید به نوبت کیف را بیاوریم.»او با بی میلی گفت:

کمی خستگی شان برطرف شود. تاچ استون که مسیر را نشان می داد سرش را تکان داد و از چند پله پایین 

 آمد تا کیف را بگیرد.

و شانه هایش را باال و پایین برد و چون بخاطر حمل کردن ا«خب،پس من جلو می روم.»سابریل اضافه کرد:

کیف پشتش عرق کرده بود یک لحظه سردش شد.قطرات عرق در زیر زره ،لباس و بلوز مانند روغن شده 

 بودند.سابریل شمع اش را از روی نیمکت برداشت و باال رفت.

ارند.من لغات و نشانهای عبور را می دانم. نه.نگهبانانی سرراه وجود د»تاچ استون جلوی راه او سبز شد و گفت:

 «شما ابهورسن هستی و ممکن است بگذارند عبور کنی ولی بهتر است ریسک نکنیم.

این همان »او بخاطر حرف تاچ استون کمی آزرده شده بود.«مثل اینکه خاطرتت باز می گردند.»سابریل گفت:

 «پایین آمدی و دشمنان در کمین ملکه بودند؟پله ای است که راجع بهش صحبت کردی؟همانی که تو از آن 

 «آن پله ها در بلیزائر بودند.:»بعد با شک و دودلی افزود «نه.»تاچ استون به خشکی گفت:

با گفتن این حرف،او برگشت و از گله ها باال رفت. سابریل که ماگت را کنار پای خود داشت،او را دنبال کرد. 

شت،بیشتر حواسش جمع بود.تاچ استون بعضی مواقع می ایستاد و حاال که سنگینی کیف را در پشتش ندا

چیزی زیر لب زمزمه می کرد. سابریل هر دفعه ،تماس جادوی کارتر را حس می کرد.جادوی اینجا بسیار 
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پیشرفته تر از پایین بود.سابریل فکر کرد،تشخیص آن بسیار سخت و حتما جادویی بسیار مرگبارتر هم بود. 

دانست که تمام این مکان جادو شده است. او همچنین وجود مردگان را حس می کرد،ولی سابریل حاال می 

 بسیار ضعیف .این گله ها مرگهای زیادی به خود دیده بودند ولی خیلی خیلی وقت پیش.

باالخره آنها به تاالر بزرگی رسیدند که در سمتی از ۀن ،دری دو تکه قرار داشت.نور از طریق سوراخهای 

ه در سقف تعبیه شده بودند به داخل می آمد ولی حاال که سابریل با دقت بیشتری نگاه می متعددی ک

 کرکد،سوراخهای همان تورهایی بودند که درپایین دیده بود و حاال از نزدیک،بزرگتر به نظر می رسیدند.

اندازه یک  او شمع خود را خاموش کرد و بعد شمع سابریل را که به«آن در خروجی است.»تاچ استون گفت:

کبریت در آمده بود گرفت و هر دو شمع را جیب جلویی لباسش گذاشت.سابریل خواست شوخی کوچکی در 

 رابطه با موم داغ و لباس تاچ استون بکند ولی بعد از اینکه به یاد غم و غصه تاچ استون افتاد،منصرف شد.

چ دستگیری ،قفل یا کلیدی ببیند.در او نمیتوانست هی«چطوری باز می شود؟»سابریل با اشاره به در،گفت:

 حتی فاقد لوال بود.

 تاچ استون ساکت بود و همین طور به اطراف نگاه می کرد و ناگهان خنده تلخی سر داد.

 «یادم نیست!این همه راه،این همه کلمه و نشان...همه بیخود بود!بیخود!»

اگر به من »ه عصبانیت تاچ استون شده بود.او متوج«حداقل ما را تا اینجا آوردی.»سابریل به تاالر نگریست.

 «بود،هنوز کنار چشمه نشسته بودم و حبابهای آب را نگاه می کردم .اگر تو نمی آمدی...

 «شما راه را پیدا می کردید.یا ماگت پیدا می کرد. چوب:بله ،لیاقت من این است که...»تاچ استون من من کرد:

 «استون،خفه شو!باید کمک کنی،یادته؟تاچ »ماگت با عصبانیت وسط حرف او پرید:

 «ببخشید،ماگت،بانوی من.»او نفسش را آرام و اخم های چهره اش را باز کرد.«بله.»تاچ استون جواب داد:

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  

 
ل  ی ر ب ا ا س ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / 

 

065 

خواهش می کنم،فقط سابریل ،خاهش میکنم من تازه دبیرستان را »سابریل که دیگر خسته شده بود گفت:

 «نوی من خیلی مسخره است.تمام کرده ام...من فقط هیجده سال دارم!با

سعی میکنم بخاطر بسپارم.بانوی من گفتن یک »بعد ادامه داد«سابریل.»تاچ استون برای آزمایش گفت:

 «عادت...یعنی اینکه با این کلمه رتبه خودم را می دانم.برای من ساده تر...

است !به من،بانوی من،نگو و برای من اهمیت ندارد که چه چیز برای تو راحت تر »سابریل حرف او را قطع کرد:

دست از ادا در آوردن بردار!فقط خودت باش ،عادی رفتار کن.من احتیاج به نوکر ندارم. فقط یک...دوست که 

 «کمک کند میخواهم!

سابریل فکر کرد،حاال که عصبانی شده این طور «خیلی خوب ،سابریل.»تاچ استونبا تکیه بر کلمه آخر گفت:

 ال این هم یک نوع پیشرفت در مقابل رفتار نوکری اش محسوب می شود.حرف می زند ولی به هر ح

 «خوب،تو هیچ نظری نداری؟»سابریل به ماگت که پوزخند می زد رو کردو گفت:

او از بین دو پای سابریل گذشت وبه سمت خط نازکی که در را به دو قسمت .«فقط یکی »ماگت جواب داد:

 «ک سمتش را.فشار دهید.البته هر کس ی»می کرد،رفت.

 «هل بدیم؟»

او مقابل در سمت چپ ایستاد و کف دستش را بر «چرا که نه؟»تاچ استون شانه هایش را باال انداخت و گفت:

روی چوب آهن مانند در گذاشت. سابریل کمی مردد بود ولی بعد او هم همین کار را در مقابل در سمت 

 راست انجام داد.

 !«یک،دو،سه،هل بدید»ماگت اعالم کرد:
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در را فشار داد بنابراین کمی طول کشید تا تالششان "هل بدهید"و تاچ استون با کلمه "سه"سابریل با شنیدن

یکی شود.در غژغژی کرد و آرام آرام باز شد. نور خورشید به شکل حائلی مستطیل شکل به داخل تابید،از 

 زمین تا سقف باال رفت و ذرات غبار درون آن می رقصیدند.

دستهای تاچ استون مانند دسته ای تار که ناگهان ضربه خورده باشند،صدا می داد.او  چوب در زیر

 «احساس عجیبی دارد.»گفت:

گوش او پر از حرفهاینیمه کاره ،هنده و آواز که از «من صداهایی می شنوم.»سابریل تقریبا همزمان با او گفت:

 دور دست می آمد،شده بود.

 و آنقدر آهسته حرف زد که صدایش گم شد.ا«من زمان را می بینم.»ماگت گفت:

بعد،درها باز شده بودند.آنها جشمانشان را با دست پوشاندند و از در عبور کردند.باد سر و سوزان بر صورتشان 

می خورد و بوی تازه درختان کاج ،ریه هایشان را از گرد و غبار زیرزمینی پاک کرد. ماگت سه بار پشت سر 

چرخید.درها پشت سرشان بسته شدند درست به همان عجیبی و رمزآلودی که  هم عطسه کرد و دور خودش

 گشوده شده بودند.

آنها در منطقه باز وکوچکی ،در وسط جنگل کاج ها یا یک مزرعه ایستاده بودند زیرا درختها بسیار مرتب کنار 

داشت،درست شده هم قرار داشتند. درهای پشت سرشان در بدنه یک تپه سنگی که پوششی از بوته و چمن 

بودند. برگهای سوزنی زیادی بر روی زمین ریخته بود.مانند بعضی میادین قدیمی جنگ که بعد از مدت ها در 

 آن استخوان و جمجمه های آدم پیدا می کنند.

فکر »او چندین نفس عمیق کشید،به آسمان نگاه کرد و بعد آهی کشید.91«جنگل نگهبان»تاچ استون گفت:

 «یا اوایل بهار؟میکنم زمستانه...

 «برف زیادی بود.اینجا هوا مالیم تر به نظر می رسید.«دیوار»زمستان.نزدیک»سابریل جواب داد:
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بیشتر قسمت دیوار،صخره بلند و خانه ابهورسن در منطقه جنوبی واقع شده اند.آن قسمت »ماگت توضیح داد:

راف نستو،که ما به طرف آن می حدود صد یا دویست پا باالتر از سطح دریاست.در حالی که منطقه اط

 «رویم،تقریبا پایین تر از سطح دریاست و هوای بهتر دارد.

 «،کانال های باال آمده،تلمبه های بادی برای باال آوردن آب...96«سد بزرگ»بله،یادم می آید»تاچ استون گفت:

ه خیلی دوست دارم ناگهان اطالعاتتان زیادشد.یکی از شما می تواند جواب سوالهایی را ک»سابریل گفت:

 «بدانم،بدهد؟مثال کارتر های بزرگ چی هستند؟

یک افسون...بر روی »تاچ استون بعد از مکثی که پیش آمد،گفت:«نمی توانم.»ماگت و تاچ استون با هم گفتند:

ما هست.ولی کسی که جادوگر کارتریا وابسته به کارتر نیست می تواند بگوید.شاید یک بچه که با کارتر عسل 

 «ولی هنوز توان استفاده از آن را ندارد،بتواند بگوید. شده

 «باهوش تر از آن هستی که فکرش را می کردم.البته منظورم خیلی باهوش نبود.»ماگت گفت:

 «یک بچه چطور می تواند بداند؟»سابریل پرسید:

درسه مزخرف اگر تو هم خوب تربیت شده بودی،می دانستی . حیف آن همه نقره که صرف م»ماگت پاسخ داد:

 «تر شد.

را بیشتر شناختم ،فکر میکنم بودن در «کشور کهن»شاید.ولی حاال که »سابریل هم حرف او را تایید کرد:

 «آنسلستیر زندگی ام را نجات داده است . بس است دیگر . حاال از کدام سمت برویم؟

ن کاج درست کرده بودند،دیده تاچ استون به آسمان نگاه کرد.رنگ آبی از میان دایره های سیاهی که درختا

می شد. خورشید دقیقا باالی درختان بود پس شاید هنوز یک ساعت تا رسیدنش به باالترین نقطه آسمان 

شرق.یک سری سنگ کارتر از »،وقت داشتند.تاچ استون نگاهش را از آن به سایه های کاج ها انداخت و گفت:
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ت.این منطقه کامال با جادو محافظت می وشد. سنگهای اینجا تا لبه شرقی جنگل نگهبان وجود خواهد داش

 «زیادی اینجا هست... بودند.

سنگها هنوز هم بودند و بعد از اولی ،جای پای حیوانی اطراف سنگی تا سنگ دیگر وجود داشت. هوا زیر 

می درختان کاج خنک ولی خوش آیند بود و حضور دائمی سنگ های کارتر به سابریل و تاچ استون قوت قلب 

 داد . آنها سنگ ها را مانند خانه هایی روشن در دریایی از درختان می دیدند.

روی هم رفته هفت سنگ آنجا بود و هیچکدام نشکسته بودند. با این وجود هر وقت که یک سنگ را پشت سر 

می گذاشتند تا به بعدی برسند سابریل کمی نگران می شد.مدام تصویر سنگ کالون کرست و خون خشک 

 ه روی آن در مقابل چشمانش ظاهر می شد.شد

آخرین سنگ در لبه جنگل کاجها و باال پرتگاهی سنگی که سی یا چهل یارد ارتفاع داشت قرار گرفته بود.آن 

 سنگ انتهای جنگل و لبه شرقی را نشان می داد.

و خاکستری گسترده آنها کنار سنگ ایستادند و روبرو را نگاه کردند. در مقابلشان دریای بزرگ به رنگ آبی 

بود.دریایی ناآرام که موجهای سفیدش همیشه به سمت ساحل می آمدند.زیر پایشان زمین های صاف و در آب 

فرو رفته نستو قرار داشت. زمین ها با شبکه ای از کانال ها،پمپ ها و سد ها آبیاری می شدند.خود روستا سه 

بود و حتما بندر را که دیده نمیشد،در سمت دیگر تپه  چهارم مایل دورتر،بر روی تپه سنگی دیگری واقع شده

 ساخته بودند.

 او نمیتوانست آن چیزی را که می بیند باور کند.« زمین ها در آب فرو رفته اند.»تاچ استون با گیجی پرسید:

و سابریل نگاه او را دنبال کرد و متوجه شد که چیزی را که اول بعنوان محصول پنداشته بود در حقیقت گل 

لجن باقی مانده از آب است. آسیابها که نیروی پمپ ها بودند،کار نمیکردند و با اینکه نسیمی پر نمک از سمت 

 دریا می وزید،پره های سه پر آویزا آنها،تکان نمی خوردند.

 .«ولی پمپ ها با کارتر افسون شده بودند. تا با باد بگردند و بدون وقفه کار کنند..»تاچ استون با تعجب گفت:
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چشمان او حتی از «هیچ کس درزمین نیست...در این سمت روستا هم کسی دیده نمی شود.»ماگت اضافه کرد:

 تلسکوپ سابریل هم بهتر کار می کردند.

سنگ کارتر نستو باید شکسته باشد. من بوی خاصی در باد حس می کنم.مردگان در »سابریل به سردی گفت:

 «روستاهستند.

سریع ترین راه به بلیزائر هست و من مطمونم که می توانم آن را برانم. ولی اگر  یک قایق»تاچ استون گفت:

 «مردگان آنجا هستند،نباید...

 «تا زمانی که خورشید در آسمان است،ما پایین می رویم و یک قایق پیدا می کنیم.»سابریل قاطعاه اعالم کرد:

 

 

 

 فصل شانزدهم

 

 

د داشت ولی آن هم تا قوزک پا در آب فرو رفته بود که در بعضی در میان زمین های پرآب، راه عبوری وجو 

گودال ها هم آب تا ران می رسید.تنها کانال راه آب ها که از زمین ارتفاع داشتند باالتر از آب سیاه مانده بودند 

میان  و مسیر همه ی آنها به سمت شرق، و دور از روستا، بود برای همین سابریل و تاچ استون مجبوربودند به

آب بروند تا از آنها عبور کنند. البته ماگت هم بر شانه ی سابریل جا خوش کرده و دم سفیدش را مانند پوست 

 سفید روباه دور گردن سابریل پوشانده بود.
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راه نامشخص به همراه آب و گل باعث می شد که سرعت آنها بسیار کم شود. تقریبا یک ساعت طول کشید تا 

ل در آب پیش بروند و برخالف میل سابریل نزدیک بعد از ظهر بود که باالخره از آب بیرون به اندازه ی یک مای

آمدند. آنها ابتدا به تپه ی سنگی روستا رسیدند. سابریل به آسمان نگاه کرد و با خود گفت، حداقل آسمان 

می درخشد ولی به صاف است.خورشید زمستان گرما نداشت و اصال نمی تونانستی بگویی بگویی که در آسمان 

 هر حال مردگان ضعیف را می ترساند بطوریکه جرات بیرون آمدن از پناهگاهشان را نداشتند.

آنها با احتیاط از تپه باال رفتند. هردو شمشیر ها را در آورده بودند و سابریل یک دستش را بر زنگها داشت. راه، 

ها کنده شده بودند. بعضی قسمت ها را هم با آجرو ساخته شده از پله هایی پر پیچ و خم بود که در دل صخره 

سیمان محکم کرده بودند. قسمت اصلی روستا در باالی پرتگاه ساخته شده بود. حدود سی کلبه آجری با 

سقفهای چوبی آنجا دیده می شد. بعضی از کلبه ها با رنگهایی روشن و بعضی بی رنگ یا خاکستری ساده 

 روی همه ی آنها دیده می شد.بودند ولی تاثیر آب و هوا بر 

روستا کامال ساکت بود و تنها صدای عجیب باد و فریاد سوگوارانه مرغ دریایی که در هوا تاب می خورد، شنیده 

می شد. سابریل و تاچ استون به هم نزدیکتر شدند. آنها شانه به شانه از راهی که به نظر خیابان اصلی می 

در دست و چشمانشان از یک در بسته به پنجره ای چفت شده می  رسید، عبور می کردند. شمشیرهایشان

افتاد. هردو احساسی ناخوشایند داشتند و نگران بودند، احساسی بد که از ستون فقراتشان تا پشت گردن و بعد 

تا نشان کارتر پیشانی شان باال می خزید. سابریل وجود مردگان را حس می کرد. مردگان ضعیف که از ترس 

 ر جایی نزدیک، مثال یک خانه یا سرداب، مخفی شده بودند.خورشد د

یک سنگ کاتر در انتهای خیابان اصلی و باالترین نقطه پرتگاه ایستاده بود. برای احترام به سنگ، زیر آن را با 

دقت چمن کاری کرده بودند. سنگ سیاه روی چمن سبز، شکسته بود. نیمی از سنگ بریده شده بود و 

ف پخش بودند. جسدی با دست و پای بسته، در مقابل سنگ بود. یک شکاف بزرگ روی قطعاتش در اطرا

 گلوی او وجود داشت که نشان می داد خون قربانی از کجا آمده است.
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سابریل چشمش را با ناراحتی از سنگ شکسته برگرداند و کنار جسد زانو زد. او حس می کرد که سنگ به 

های مرگ باز شده بودند. او حتی می توانست سرمای آب مرگ را تازگی شکسته است ولی به هر حال در

احساس کند که از سنگ بیرون می آمد و گرما و زندگی را از هوا می ربود. موجوداتی در پشت مرز کمین 

کرده بودند. سابریل این را می دانست. او تشنگی شان را برای به دست آوردن زندگی و بی تابی شان برای 

 رک می کرد.رسیدن شب را د

همان طور که سابریل انتظار داشت، جسد متعلق به یک جادوگر کارتر بود که سه یا چهار روز پیش کشته بود 

ولی او انتظار نداشت که بدن مرده یک زن را ببیند. هیکل چهارشانه و قوی اش اول او را به عنوان یک مرد 

زن میان سال بود، با چشمانی بسته، گلوی پاره نشان می داد ولی بدن مقابل چشمان سابریل، متعلق به یک 

 شده و موهای قهوه کوتاه که با نمک دریا و خون مخلوط شده بود.

سابریل برای اینکه بتواند بهتر ببیند، « شفادهنده روستا.» ماگت با بینی اش به گردنبند او اشاره کرد و گفت:

ردنبند برنز سنگ سبزی داشت که نشان های کارتر را طنابهایی را که دست و پای او را بسته بودند کنار زد. گ

در خود نگه داشته بود البته نشان ها مرده بودند زیرا خون بر روی آنها خشک شده بود و در زیر آهن برنزی 

 هیچ نبضی وجود نداشت.

 «او سه یا چهار روز پیش کشته شده. سنگ را هم همان زمان شکسته اند.» سابریل اعالم کرد:

ون به او نگاه کرد و به شومی سرش را تکان داد بعد هم دوباره به نگهبانی ازخانه های پشت سر تاچ است

پرداخت. شمشیر هایشان در دستش رها بودند .لی سابریل می دانست که وجودش عصبی و نگران است. او 

 ون می پرید.مانند یک آدمک محبوس در جعبه شده بود که هرلحظه در جعبه را باز می کردی با قدرت بیر

او « هرکسی... هرچیزی... که او را کشته و سنگ را شکسته، روحش را اسیر نکرده است.»سابریل اضافه کرد:

 «عجیب است، چرا این کار را نکرده است؟»آنقدر آرام حرف می زد که به نظر می رسید با خود فکر می کند.
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گهان به این فکر افتاد که از خود زن بپرسد ولی نه ماگت و نه تاچ استون، هیچکدام جواب ندادند. سابریل نا

میل شدیدش برای سفر به مرگ بخاطر اتفاقات اخیر کاهش یافته بود. به جای این کار، او دست وپای زن را 

 بازکرد و بدنش را در بهترین وضعیت قرار داد و او را در حالتی مانند خوابیدن گذاشت.

بروی. « دروازه آخر»دانم، شفادهنده. ولی امیدوارم سریع به  من اسمت را نمی»سپس سابریل زمزمه کرد:

 «سفربخیر.

او عقب ایستاد ونشان های کارتر برای آتش زدن را باالی سر جسد کشید. همان طور که آنها را با دست رسم 

گیز می کرد، اسمشان را هم زیر لب می خواند ولی انگشتانش لرزیدند و نشان ها بدشکل درآمدند. وجود غم ان

سنگ شکسته بر تمام نیروی سابریل اثر گذاشته بود. او حس می کرد که یک کشتی گیر، مچ دستش را 

گرفته و محکم در چانه اش می کوبد. پیشانی اش عرق کرده و درد در تمام بدنش پیچید. دستان سابریل در 

 ت حرف بزند.تالشی که می کردند می لرزیدند و زبانش ناگهان در دهانش ورم کرده نمی توانس

سابریل حس کرد که کسی کمکش می کند. نیرو در وجودش دوید و نشان ها شکل گرفتند. لرزش دستان 

سابریل قطع و صدایش صاف شد. او دعا را تمام کرد. جرقه ای در باالی سر زن درخشید، سپس به شعله ای 

رخشید، تمام بدن زن را در تبدیل شد و آخر هم آتشی پیچ و تاب خوران که با نوری سفید و گرم می د

 برگرفت. بعد از این که آتش خاموش شد تنها خاکستری که با باد حرکت می کرد باقی گذاشت.

نیروی جدید از دستان تاچ استون آمده بود. او کف دستش را آرام بر شانه های سابریل گذاشته بود. سابریل 

ابریل رو به او کرد ، تاچ استون تنها خود را صاف کرد و تاچ استون دستش را برداشت. وقتی که س

شمشیرهایشان را بیرون کشیده و چشمانش را بر خانه ها دوخته بود، انگار که اصال کمکی به سابریل نکرده 

 است.

تاچ استون جادوگر کارتر قوی ای بود، حتی شاید قدرتی مانند خود او داشت. با اینکه «ممنون.»سابریل گفت:

موضوع سابریل را متعجب کرد. او اصال جادوگر بودن خود را مخفی نکرده بود، فقط  نمی دانست چرا، ولی این

 سابریل فکر می کرد که تاچ استون تنها چند افسون مربوط به جنگ را می داند. جادوهای خیلی جزئی را.

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  

 
ل  ی ر ب ا ا س ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / 

 

073 

سنگ او با آشفتگی جلو و عقب می رفت و با احتیاط خود را از تکه خرده های « باید برویم.»ماگت گفت:

 «یک قایق پیدا کنید و قبل از شب به دریا بروید.»شکسته دور نگه می داشت.

او با شمشیرش به سمتی اشاره کرد. سابریل فکر کرد، « بندر از آن طرف است.»تاچ استون سریع اضافه کرد:

د آنها بود. هم او و هم گربه بسیار مایلند تا منطقه اطراف سنگ شکسته را ترک کنند. البته، خود او هم مانن

حتی در نور خورشید، به نظر می رسید که همه جا مرده است. بیش تر چمن ها زردرنگ بودند تا سبز. سایه 

ها هم ضخیم تر و بلند تر از حد معمول به نظر می رسیدند. او با یادآوری کالون کرست و موجود ترالک نام، 

 لرزید.

یک سری دیگر از پله های سنگی می شد به آنجا رسید.  بندر در قسمت شمالی پرتگاه قرار داشت که با کمک

اگر هم محموله ای داشتی می توانستی با یکی از باال برهایی که پایه ای شبیه قیچی داشتند و در لبه پرتگاه 

صف کشیده بودند، آن را به بندر برسانی. اسکله های طویل و چوبی در آب صاف که به رنگ آبی و سبز بود، 

ند. آنها در زیر سقف یک جزیره سنگی که کوچک تر از تپه ی روستا بود، پناه گرفته بودند. یک پیش رفته بود

موج شکن بزرگ، ساخته شده از سنگ های عظیم، جزیره وساحل را به هم متصل می کرد تا بندر را در مقابل 

 باد و موج محافظت کند.

یقی تفریحی که برای تعمیر باقی مانده باشد آنجا هیچ قایقی به اسکله یا دیوار بندر بسته نشده بود. حتی قا

وجود نداشت. سابریل بر روی پله ها ایستاد و پایین را نگاه کرد. ذهنش خالی از نقشه ای برای آینده بود. او 

تنها به حرکت امواج در اطراف پایه های خزه بسته یاسکله ها نگاه می کرد و ماهی های کوچک را که بدنبال 

گشتند، می شمارد. ماگت کنار پای او ساکت نشسته بود و هوا را بو می کشید. تاچ استون در غذای خود می 

 پشتش، با قدی بلندتر ایستاده بود و عقب را نگاه می کرد.

او به بندر خالی اشاره کرد و بازوانش مانند موجی که دائم به چوب و سنگ « حاال چی؟:»سابریل پرسید 

 برخورد می کرد، حرکت کردند.

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  

 
ل  ی ر ب ا ا س ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / 

 

074 

و قایق ها بین دو »او چشمانش را در مقابل باد کوچک کرده بود.« روستایی ها در جزیره هستند.»ماگت گفت:

 «لبه بیرون آمده صخره که در جنوب غربی ست، بسته شده اند.

سابریل نگاه کرد ولی چیزی ندید. بعد تصمیم گرفت تلسکوپ را از کیف که پشت تاچ استون بود بیرون آورد. 

که سابریل کیف را می گشت، تاچ استون مانند روستای خالی ساکت ایستاده بود. سابریل فکر کرد،  همین طور

دوباره مانند چوب شده است ولی دیگرزیاد برایش فرقی نمی کرد. تاچ استون واقعا موثر واقع شده بود. او هر 

 نشانه اضطرابش باشد. چند دقیقه به دقیقه موهای پیشانی اش را باال می زد و به نظر می رسید این

سابریل به کمک تلسکوپ متوجه شد که ماگت درست می گوید. چند قایق در فاصله دو صخره، تقریبا مخفی 

شده بودند و نشانه هایی از زندگی آنجا وجود داشت. ردیفی از لباسهای شسته و بر روی رخت پهن شده در 

ذر بین شش یا هفت ساختمان چوبی و سست به گوشه ای از صخره بلند تاب می خوردند و حرکتهایی زودگ

 چشم می خورد. این خانه ها در جنوب غربی جزیره النه کرده بودند.

سابریل نگاهش را به موجشکن انداخت تا طول آن را اندازه بگیرد. همان طور که انتظار داشت، در آن فاصله 

ان آنها عبور کنن. کپه ای از چوب نشان می هایی وجود داشت تا امواج دریا با نیرویی قابل مالحظه ای از می

 داد که در آن سمت جزیره زمانی پل بوده ولی حاال آن را از بین برده بودند.

مثل اینکه روستایی ها به جزیره پناه برده اند. فاصله هایی در موج شکن »سابریل تلسکوپش را بست و گفت:

ین بهترین راه مقابله با مردگان است. فکرنمی کنم وجود دارد تا آب بین جزیره و ساحل در جریان باشد. ا

 «حتی یک مورد خطر کند و از آب به این عمق...

او عصبی و نگران بود. سابریل اول به او و بعد به باالتر نگاه کرد تا « خب، برویم دیگر.»تاچ استون زیر لب گفت:

در دورتر، ابرهایی سیاه و باران زا جمع ببیند نگرانی اش برای چیست. ابرها از جنوب شرقی پیش می آمدند و 

شده بودند. هوا آرام بود ولی ابرها به وضوح دیده می شدند، سابریل فهمید که این آرامش قبل از طوفان است. 

 خورشید تا مدت زیادی نمی توانست آنها را از مرگ حفظ کند و شب زود فرا می رسید.
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به کنار بندر رسید و بعد از روی موج شکن گذشت. تاچ استون  سابریل بدون اتالف وقت از پله ها پایین رفت،

کمی آهسته تر او را دنبال کرد و بعد از گذشتن از هرچند پله بر می گشت تا پشت سر را نگاه کند. ماگت هم 

 همین کار را می کرد، صورت کوچکش دائما به عقب و خانه ها را نگاه می کرد.

ازه یک اینچ باز بودند و چشمانی در امنیت تاریکی ، سه نفر را می دیدند که پشت آنها، درها و پنجره ها به اند

به سمت موج شکن  می رفتند. موج شکنی که هنوز در نور زننده خورشید و امواج وحشتناک دریا بود. 

دندانهای پوسیده و کرم خورده در دهن های استخوانی به هم فشرده می شدند. بسیار دورتر از پنجره ها ، 

ایه هایی که بسیار تیره تر از سایه هایی تشکیل  شده توسط نور بودند با عصبانیت، ترس و ناامیدی دور خود س

 می چرخیدند. همه آنها می دانستند که چه کسی از این روستا عبور کرده است. 

در یکی از همین شبح ها، که برحسب اتفاق توسط استادش انتخاب شده بود، با جیغی کوتاه وجودش را 

زندگی پایان داد تا دوباره در مرگ ناپدید شود. اربابشان کیلومترها با آنها فاصله داشت و تنها راه دسترسی به 

او، از طریق مرگ بود. البته بعد از اینکه پیام رسانده می شد، پیام رسان از دروازه ها عبور می کرد تا در 

 اهمیتی نداشت.آخرین دروازه بمیرد ولی این مسئله برای ارباب آنها 

فاصله ای که در موجشکن وجود داشت، حدقل پانزده پا بود و آب تا دوبرابر قد سابریل عمق داشت. دریا با 

خشم زیاد از میان آنها می گذشت. تیراندازهایی از جزیره تمام آن ناحیه را زیر نظر داشتند ولی آنها زمانی این 

 ن برخورد کرد و به سمت دریا سر خورد.موضوع را فهمیدند که تیری به سنگ جلوی پایشا

در همان لحظه تاچ استون با سرعت خود را جلوی سابریل انداخت و سابریل جریان جادوی کارتر را حس کرد. 

شمشیر تاچ استون در هوا و در مقابل هردو، دایره ای بزرگ می کشید. خط های درخشان در مسیر حرکت 

 ه ای در هوا آویزان ماند.شمشیر به جا می ماندند تا اینکه دایر

چهار تیر دیگر از جزیره زوزه کشان به سمت آنها آمدند. یکی به دایره برخورد کرد و ناپدید شد. سه تای دیگر 

 کامال خطا رفتند و به دریا یا سنگها خوردند.
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عقب  . موثر است ولی به سختی می توان با آن جلو رفت. باید70تیر سدکن»تاچ استون نفس نفس زنان گفت:

 «نشینی کنیم؟

او می توانست مردگان را که در پشت سرشان در روستا تکان می خوردند حس « هنوز نه.»سابریل جواب داد:

کند و حاال هم می توانست تیراندازها را ببیند. آنها چهارنفر بودند که دو نفر، دونفر در پشت سنگ های بزرگ، 

موج شکن در چه نقطه ای به جزیره می رسد. آنها جوان و  پناه گرفته بودند. آن سنگها نشان می دادند که

 عصبی به نظر می رسیدند. و معلوم هم بود که تیرانداز های ماهری نیستند برای همین خطری نداشتند.

 «دست نگه دارید! ما دوست هستیم!»سابریل فریاد زد:

 پاسخی داده نشد ولی تیراندازان تیر دیگری هدر ندادند.

او « معموال به رهبر روستا چه می گویند؟ اسمشان چیست؟»ر گوش تاچ استون زمزمه کرد:سابریل سریع د

 و آداب و رسومش می دانست.« کشور کهن»دوباره آرزو کرد که کاش بیشتر در مورد

او شمشیرش را هنوز به سمت تیرسدکن نگه داشته و حواسش « در زمان من...»تاچ استون آهسته پاسخ داد:

 «استفاده می کردند. "73ریش سفید"در زمان من برای یک همچین روستایی از »بود. بیشتر به دایره

او به ابرهایی که از پشت سر نزدیک « ما می خواهیم با ریش سفید شما صحبت کنیم!»سابریل فریاد کشید:

 «قبل از اینکه هوا تاریک شود!»می شدند اشاره کرد. 

ز پشت صخره بیرون پرید و به سرعت بسمت ساختمان ها رفت. یکی از تیرانداز ها ا« صبرکنید!» جواب آمد:

 حاال که نزدیک تر شده بودند، سابریل متوجه شد که آن ساختمان ها محل نگهداری قایق هستند.

تیرانداز پس از چند دقیقه برگشت. پیرمردی لنگ لنگ کنان بر روی سنگها پشت او می آمد. سه تیرانداز 

را پایین آوردند و تیرها را در تیردان گذاشتند. تاچ استون که این وضع را دید،  دیگر، با دیدن او، کمان ها
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دایره را از بین برد. دایره ابتدا مدتی در هوا آویزان ماند و بعد از هم پاشید ولحظه ای یک رنگین کمان کوچک 

 درست کرد.

. موهای بلند و سفیدش ریش سفیدشان مانند اسمش پیر بود و بر روی موج شکن آهسته قدم برمی داشت

مانند تار عنکبوتی نازک دور صورت الغر و چروکیده اش می پیچیدند. او با صبر و طاقت افراد بسیار پیر، به 

جلو حرکت می کرد. به نظر نمی رسید که ترسیده باشد. شاید بدلیل این بود که بسیار به مرگ نزدیک شده 

 بود.

او مانند یک پیامبر افسانه ای باالی امواج « شما کی هستید؟»ید:وقتی که پیرمرد به فضای خالی رسید، پرس

 «چه می خواهید؟»خروشان ایستاده بود و شنل نارنجی اش در بادی که دوباره برخاسته بود، تاب می خورد

 سابریل دهانش را باز کرد تا صحبت کند ولی تاچ استون قبل از او با صدایی بلند جواب داد.

رزن و قسم خورده ابهورسن که روبرو شما ایستاده ام. شما با تیر از افرادی مانند ما من تاچ استون، شمشی»

 «پذیرایی می کنید؟

مرد پیر برای لحظه ای سکوت کرد و چشمان عمیقش بر سابریل دوخته شند. شاید فکر می کرد که می تواند 

از گوشه دهانش آهسته به تاچ استون تنها با نگاهش وهم و دروغ را از بین ببرد. سابریل به او نگریست. ولی 

چه چیز باعث شده که فکر کنی می توانی بجای من حرف بزنی؟ یک لحن دوستانه بهتر عمل نمی »گفت:

 «کند؟ و بخاطر اینکه قسم...

او حرفش را قطع کرد زیرا پیرمرد گلویش را صاف کرده بود تا سخن بگوید. مرد تفی در آب انداخت. سابریل 

او همین است ولی چون تاچ استون و تیرانداز ها عکس العملی انجان ندادند، معلوم بود که این فکر کرد جواب 

 حرکت از نظرشان بد نیامده است.

زمانه بدی شده. ما مجبور شدیم خانه های گرممان را ترک کنیم و به این آلونک های »ریش سفید گفت:

در باد سرد دریا و بوی ماهی زندگی کنیم. بسیاری از دودی بیاییم. گرما و راحتی خانه را از دست دادیم تا 
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مردم نستو مرده اند یا وضعیتی بدتر از مرگ دارند در این وقت سال، مسافران و غریبه ها بسیار کم هستند و 

 «اکثر اوقات آن چیزی که به نظر می آیند، نیستند.

 «من ابهورسن هستم. دشمن مردگان.»سابریل با بی میلی گفت:

یادم هست، وقتی که مردی جوان بودم ابهورسن به اینجا آمد. او برای کشتن روح »آرام جواب داد:پیرمرد 

هایی که تاجر ادویه می آورد، اینجا آمده بود. لعنت به آن تاجر. ابهورسن، من آن کتی را که تو به تن داری 

 «د...یادم هست... آبی، به رنگ دریای عمیق با کلیدهای نقره ای، یک شمشیر هم بو

 او مکث کرد و منتظر ماند. مانند سابریل ساکت ایستاده بود تا ادامه دهد.

صدایش ناگهان سکوت را شکافته بود. سابریل خجالت کشد « او می خواهد شمشیر را ببیند.»تاچ استون گفت

 «اوه.»و گفت:

مشیر را بیرون آورد و در مقصود پیرمرد کامال واضح بود. او آرام، طوری که تیراندازان احساس خطر نکنند، ش

 نور آفتاب باال نگه داشت تا نشان های کاتر نقره ای تیغ، به آسانی دیده شوند.

شانه هایش با آسودگی پایین آمدند. این همان شمشیر است. طلسم شده با کارتر. « بله.»ریش سفید آه کشد:

 «او ابهورسن است.

صدای ضعیفش را کمی بلند کرد تا بتواند تیراندازان را صدا او برگشت و آرام به سمت تیراندازان رفت. پیرمرد 

 «چهار نفری تان بیایید اینجا. پل را سریع بیاوردید. مهمان داریم حداقل کمک کنید!»کند. 

سابریل نگاهی به تاچ استون انداخت. و با شنیدن آخرین لغت پیرمرد ابروهایش را باال برد. عجیب بود که تاچ 

 او نگاه می کرد. استون هم به چشمان

رسم این است که افراد باال رتبه ای، مانند تو، توسط شمشیرزن های قسم خورده شان معرفی »او آهسته گفت:

شوند. تنها دلیل خوب برای مسافرت با تو این است که شمشیرزنت باشم. وگرنه، در بهترین وضعیت مردم فکر 
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. اگر نامت با من در چنین وضعیتی بیاید، مقامت را از می کنند که دو دلداده هستیم و قاچاقی سفر می کنیم

 «دست می دهی. متوجه ای؟

او آب دهنش را به سختی قورتد داد، صورت و گردنش از خجالت سرخ شده بودند. « آهان.»سابریلب پاسخ داد:

ه باشد. او خانم پریونت رسید« سر جا نشاندن مستخدم ها»درست مانند این بود که به انتهای یکی از درسهای 

حتی فکر نکرده بود که مسافرت آن دو باهم از نظر مردم چه شکلی خواهد داشت. آنسلستیر این کار بسیار 

بود، جایی که همه چیز با خارج تفاوت داشت. البته معلوم شد « کشور کهن»زشت قلمداد می شد ولی اینجا 

 که تنها یعضی چیزها فرق دارند.

درس دویست و هفتم. نمره ات از ده، سه شد. خدا کند تازه ماهی » یل گفت:ماگت از جایی نزدیک پای سابر

 «گرفته باشند. من یکی از آن کوچولوها که هنوز باال و پایین می پرد...

 «سکت شو! بهتر است برای مدتی مانند یک گربه واقعی باشی.» سابریل وسط حرف او پرید:

 آرام پیش رفت تا کنار پای تاچ استون بنشیند.او آرام « چشم بانوی من، ابهورسن.» ماگت گفت:

سابریل خود را برای دادن جوابی دندان شکن آماده می کرد که لبخند رنگ پریده ای را در گوشه لب تاچ 

استون دید. تاچ استون؟ لبخند می زد؟ او که تعجب کرده بود،جواب را در دهانش نگه داشت و وقتی که چهار 

بر روی شکاف می کشیدند، جواب دادن را کامال فراموش کرده بود. انتهای قطعه تیرانداز قطعه ای چوب را 

 چوب با صدایی بلند بر روی سنگ ها کوبیده شد.

لطفا عجله کنید. مردگان زیادی در روستا » همان طور که مردها چوب را نگه می داشتند، ریش سفید گفت:

 «وجود دارند و روز تقریبا به پایان رسیده.

ات حرف های او ابرها سایه شان را بر آنها انداختند و عطر بارانی که در راه بود، با بوی نمناک و نمکی برای اثب

دیا درآمیخت. بدون هیچ اخطاری دیگر، سابریل با سرعت از روی چوب دوید، پشت سر او ماگت و بعد تاچ 

 استون آمدند. سپس چوب برداشته شد.
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 فصل هفدهم

 

 

ی نستو در بزرگترین آلونک که بوی ماهی دودی می داد، جمع شده بودند. تنها آن تمام بازماندگان روستا

تعداد از تیراندازانی که نوبت نگهبانی شان بود، در جمع دیده نمی شدند. هفته پیش صدوبیست و شش نفر در 

 روستا ساکن بودند ولی حاال تنها سی و یک نفر باقی مانده بود.

او فنجانی نوشیدنی، تکه از ماهی خشک « امروز صبح سی و دو نفر بودیم. تا» ریش سفید به سابریل گفت:

وقتی که به جزیره آمدیم، فکر می کردیم امن خواهیم »شده به همراه نانی بسیار خشک و مانده به سابریل داد.

 بعد از طلوع خورشید پیدا شد. او مانند پوست درخت خشک شده بود. 72بود ولی امروز پسر مانجراستوارت

وقتی به او دست زدیم... مانند کاغذ سوخته ای بود که هنوز شکل خود را حفظ کرده باشد. ما به او دست 

 «زدیم، و بدنش خرد شد... چیزی مانند خاکستر.

هنگامی که پیرمرد صحبت می کرد، سابریل به اطراف نگریست. به جز فانوس های متعدد، شمع ها و موم ها 

لونک را روشن می کردند و به بوی ماهی، دود را هم می افزودند نجات یافتگان از چیزی دیده نمی شد. اینها آ

همه قشری بودند. مرد، زن، بچه... از بسیار جوان تا بسیار پیر که خود ریش سفید بود. در صورت تمام آنها 

 ترس دیده می شد. ترس حتی در حرکات بریده بریده و عصبی آنها هم رخنه کرده بود.

در صدای او، اعتقاد به فرارسیدن مرگ همگی شان، موج « ما فکر می کنیم یکی از آنها اینجاست.»زنی گفت:

می زد. او تنها ایستاد و فضای خالی اطرافش، عمق فاجعه را نشان می داد. سابریل از این رو فکر کرد که باید 

 چون تنها چهل سال داشت. شوهر، بچه ها و یا شاید والدین و خواهر و برادرش را هم از دست داده باشد
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صدایش با اعتقادی راسخ تمام آلونک را پر کرد. در اطرافش، « او تک تک ما را خواهد کشت.»زن ادامه داد:

مردم بی قرار بودند و سعی می کردند به او نگاه نکنند. انگار اینکه با نگاه نکردن به او نمی خواستند حرفش را 

سابریل نگاه می کردند. نه اینکه کامال به او اعتقاد داشته باشند، بلکه نگاهشان  باور کنند. اکثر آن ها با امید به

 مانند قماربازی بود که فکر می کرد شاید در آخرین لحظه اسب مورد نظرش برنده می شود.

و سابریل با نگاه کردن به سن او، فهمید که این « ابهورسنی که زمان جوانی من آمد..»ریش سفید گفت:

به من گفت که وظیفه اش کشتن »نها متعلق به خود اوست و بقیه روستاییان ابهورسن را ندیده اند.خاطره ت

مردگان است. او ما را از دست روح هایی که همراه با کاروان تاجر می آمدند نجات داد. آیا همین طور است، 

 «خانم؟ آیا ابهورسن ما را از دست مردگان نجات می دهد؟

کرد. ذهن او صفحات کتاب مردگان را ورق می زد و خودش حرکت آن را در کیف کولی  سابریل لحظه ای فکر

منار پایش، حس می کرد. بعد فکرش متمرکز به پدر و سفرشان به بلیزائر شد. سفری که در آن دشمنان مرده 

 شان توسط فردی قوی کنترل می شدند و در برابر او صف می کشیدند.

من این جزیره را از وجود مردگان پاک می کنم. ولی »ری که همه بشنوند، گفت:او باالخره با صدایی رسا، طو

نمی توانم روستای اصلی را آزاد کنم. در کشور، شیطان بسیار قدرتمندی پیدا شده، همان کسی که سنگ 

ام شد، کارتر شما را شکسته، و من باید هرچه زودتر او را پیدا کنم تا بتوانم از بین ببرمش. وقتی این کار تم

 «من بر می گردم. امیدوارم با کمک بر گردم تا روستا و سنگ کارتر را دوباره بسازم.

او ناراحت شده بود ولی وضعیت را درک می کرد. سپس در حالی که « ما می فهمیم.»ریش سفید جواب داد:

بمانیم. دریایی پر از ما می توانیم اینجا زنده »روی صحبتش بیش تر با مردم خودش بود تا سابریل، ادامه داد:

در دست مردگان نباشد، ما می توانیم ماهی هایمان را  71ماهی اینجاست. ما قایق داریم. اگر کاالیب

 «باسبزیجات و بقیه چیز ها عوض کنیم.
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او دقیقا مانند یک محافظ پشت صندلی سابریل « شما باید مواظب موج شکن هم باشید.»تاچ استون گفت:

با اسیران زنده شان، ممکن است با استفاده از سنگ یا هل دادن پل، شکاف را پر کنند.  مردگان»ایستاده بود. 

 «انها می توانند با ساختن پلی از خاک و گل قبر، حتی از آب هم بگذرند.

پس محاصره شده ایم. با این مرده ای که در جزیره هست و ما را شکار می »مردی که در ردیف جلو بود گفت:

 «چطور آن را پیدا می کنید؟ کند، چی بکنیم؟

بعد از سوال مرد، همه ساکت شدند. این سوالی بود که همه می خواستند جوابش را بدانند. در سکوت مردم، 

باران بر روی سقف صدایی بلند می داد. بارانی یکنواخت که از اواخر بعد از ظهر شروع به باران کرده بود. 

گفت، مردگان از باران بدشان می آید. باران آنها را نابود نمی کند  سابریل که به سوال فکر می کرد، با خود

 ولی دردناک و سوزش آور است. آن موجود مرده، هر کجای جزیره که باشد حتما سقفی روی سرش دارد.

او با یادآوری این موضوع ایستاد. سی و یک جفت چشم او را نگاه می کردند و حتی با وجود دود فانوس ها و 

پلک هم نمی زدند. تاچ استون روستاییان را نگاه کرد. ماگت به یک تکه ماهی خیره شده بود.  شمع ها،

 سابریل چشمانش را بست. او سعی می کرد با حواسش مرده را پیدا کند. 

مرده نزدیک بود. سابریل وجودش را مانند بوی الشه ای که ردی کم و نا پیدا از خود می گذاشت، حس می 

تمرکز کرد، دنبالش کرد و فهمید که همینجا در آلونک است. مرده خودش را به طریقی، میان کرد. او بر آن 

 روستاییان مخفی کرده بود.

سابریل آرام چشمانش را باز کرد و مستقیم به همان جایی که مرده را حس کرده بود، نگریست. او یک ماهی 

ورشید رنگش در صورتش ریخته بود. او هیچ گیر میان سال بود. نمک دریا صورتش را سرخ کرده و موهای خ

تفاوتی با اطرافیانش نداشت و منتظر جواب سابریل بود ولی مطمئنا چیزی مرده در او یا نزدیکش قرار داشت. 

مرد شنل قایق رانی بر تن داشت که این چیزی عجیب به نظر می رسید چون آلونک پر از دود به خاطر 

 گرم شده بود. ازدحام مردم و وجود نور های زیاد
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بگویید ببینم، آیا کسی با خودش یک جعبه بزرگ به جزیره آورد؟ چیزی که در هر ضلعش »سابریل گفت:

 «اندازه یک بازو باشد، یا حتی بزرگ تر. جعبه سنگینی که ... با خاک قبر پر شده باشد.

د. با کمی ترس و شک از بغل سوال و جواب های زمزمه وار اتاق را پر کردند. آنهایی که کنار هم نشسته بودن

دستی سوال می پرسیدند. همان طور که آنها صحبت می کردند، سابریل در میان آنها راه می رفت او بدون 

اینکه کسی متوجه شود، شمشیرش را بیرون آورد. سپس به تاچ استون عالمت داد تا نزدیکش بماند. تاچ 

گر می افتاد. ماگت که بالخره چشم از ماهی برداشته بود، استون او را دنبال کرد و چشمش از فردی به فرد دی

بدنش را کشید و بعد با تنبلی پاهای تاچ استون را دنبال کرد. البته قبل از آن نگاهی خطرناک به دو گربه 

 دیگر کرد، تا نقشه ای برای سر و دم باقی مانده از ماهیش، نکشند.

اگ وار از میان آلونک عبور کرد. او همچنین با دقت به سابریل که مراقب بود شکارش را نترساند، زیگ ز

روستاییان گوش می کرد ولی همیشه نیم نگاهی به ماهی گیر داشت. او مشغول صحبت با مردی دیگر بود و 

 معلوم بود که ثانیه به ثانیه مرد به او ظنین می شود.

زنده بود ولی یک روح مرده اراده مرد  سابریل دیگر مطمئن شده بود ماهی گیر، بنده مرده شده است. او هنوز

را تحت اختیار خود در آورده بود. مرده مانند خیمه شب باز، بدن مرد را که عروسکش بود، با نخ های خود 

تکان می داد. در این صورت حتما چیزی بسیار چندش آور از پشت مرد بیرون آمده بود که ماهی گیر آن را 

است. در کتاب « 74موردات»یل به یاد آورد که اسم این موجوداتتوسط شنلش مخفی ساخته بود. سابر

مردگان یک صفحه کامل به توضیح این ارواح انگل مانند اختصاص داشت. آنها دوست داشتند بدن میزبان را 

زنده نگه دارند و شبها از آن بیرون آیند تا گشنگی شان را با شکار برطرف کنن. آنها اکثرا کودکان را می 

 گرفتند.
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استوارت به  79مطمئنم که تو را با آن جعبه دیدم. جال 75پتر»ماهی گیر دیگر که مظنون شده بود، می گفت:

 «تو کمک کرد تا به جزیره بیاوریش. هی جال!

او آخرین کلمه را فریاد کشید و سرش را برگرداند تا به سمت دیگر اتاق نگاه کند. در همان لحظه، مرده ای 

از جا پرید. او با دو دست ماهی گیر دیگر را چنگ زد و به سمتی پرت کرد و بعد با  کحه پتر را کنترل می کرد

 درنده خویی یک قوچ وحشی به سمت در دوید.

ولی سابریل انتظار این واکنش را داشت. او جلوی مرد ایستاد، شمشیر را آماده کرده و با دست چپ، رانا،خواب 

ه بود. او هنوز امید داشت که با خواباندن موردانت، مرد را شفا کننده شیرین، را از جای رنگ ها بیرون آورد

 دهد.

پتر ناگهان ایستاد و برگشت ولی تاچ استون پشت سرش با شمشیرهای دوقلو ایستاده بود. نشان های کارتر 

شمشیرها حرکت می کردند و با نوری نقره ای می درخشیدند. سابریل با تعجب تیغ ها را نگاه کرد. او نمی 

 نست که آن تیغ ها هم افسون شده اند.دا

رانا در دستهایش بود ولی موردانت معطل الالیی خواب آلود آن نماند. پتر ناگهان جیغ کشید و سخت در 

جایش ماند. رنگ سرخ صورتش تبدیل به خاکستری شد. بعد بدنش سوخت و حتی استخوان هایش هم به 

زندگی را در یک لحظه از وجود او بیرون کشیده بود. مرده  خاکستری خیس تبدیل شدند. موردانت با ولع تمام

که با زندگی جدید، نیرویی تازه گرفته بود از زیر شنل بیرون آمد. موردانت مانند دریایی سیاه بود که با حرکت 

کردن شکل می گرفت. جانور همین طور بزرگ شد تا شکل یک موش بزرگ چندش آور را پیدا کرد. بعد 

 موشی، با سرعت به سمت سوراخی در دیوار دوید تا فرار کند!سریعتر از هر 

سابریل با شمشیرش به موردانت یورش برد و با هر ضربه شمشیر تکه کوچکی از کف آلونک را به هوا می 

 فرستاد. هر دفعه هم جانور سایه شکل با فاصله بسیار کم از زیر حمله های او فرار می کرد.

                                            
75 Patar 
76 Jall 
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دست راستی اش دقیقا پشت سر جانور فرود آمد و شمشیر چپش را در میان تاچ استون خطا نکرد. شمشیر 

بدن مارپیچش فرو کرد. جانور که به زمین چسبیده بود، پیچ و تاب می خورد، بدن سایه مانندش در حال 

 تغییر شکل بود تا از چنگ شمشیرها فرار کند.

 شیرین و تنبل در آلونک پیچید. سابریل سریع باالی موردانت ایستاد و رانا را تکان داد. صدایی

قبل از اینکه بازتاب خاموش شود، موردانت از درد به خود پیچید. نیمه بدنش که تغییر شکل داده و خود را 

 آزاد کرده بود، به شکل یک جگر سیاه در آمد. جانور هنوز روی زمین می لرزید و میل به فرار داشت.

مشتاق را درآورد. آوای قدرتمندش فضای را لرزاند. صدا توری از سابریل رانا را سر جایش گذاشت و سارانت 

بندگی بر روی جانور پلید انداخت. موردانت هیچ حرکتی برای فرار انجام نداد. حتی دهانی نساخت تا با آن 

اسیرکننده اش را نفرین کند. سابریل فهمید که حتی با صدای معمولی سارانت ، جانور را تحت اراده خود 

 ه است.درآورد

 

او زنگوله را در کمربند گذاشت ولی لحظه ای بر روی کایبت توقف کرد . خواب کننده و استاد، خوب عمل 

کرده بودند ولی راه رونده بعضی مواقع حرف خودش را به کرسی مینشاند وحاال هم با بدگمانی زیر دستش 

ام شوم . او دستش را از بند زنگول ها دور تقال میکرد . سابریل فکر کرد ، بهتراست که لحظه ای صبر کنم تا آر

کرد. بعد شمشیرش را در غالف گذاشت تا به آلونک نگاه کند و با تعجب دید که همه ، به غیر از تاچ استون و 

ماگت ، خوابیده اند . آنها تنها صدای محوی از رانا شنیده بودند که از نظر سابریل زیاد بلند به نظر نمیرسید . 

 عضی مواقع حیله گر میشد ولی حقه او زیاد خطرساز نبود .البته رانا ب

این یک موردانت است ، یک روح ضعیف که جزء مردگان :» او به تاچ استون که خمیازه میکشید ، گفت 

ضعیف هم به شمار می آید .آنها دوست دارند با زنده ها سفر کنند تا هر زمان که بتوانند ، بدن موجود زنده را 

 .«در آورند و به آرامی روحش را بمکند . برای همین سخت می شود آنها را پیدا کرد به تصرف خود 
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او با نفرت به تکه شبح نگاه می کرد . جانور با هیچ چیز « حاال باید باهاش چی کار کنیم ؟:» تاچ استون گفت 

 ، چه آتش یا چیز دیگری که به ذهن تاچ استون برسد ، از هم جدا نمیشد . 

او .« من تبعیدش میکنم. او را دوباره به مرگ میفرستم که این بار با مرگی حقیقی بمیرد :»خ داد سابریل پاس

با کمک دو دست و بسیار آهسته کایبت را بیرون آورد . سابریل هنوز احساس راحتی نداشت . زنگوله در دست 

 مرگ می فرستاد . او تکان میخورد و میل داشت آهنگ خود را بنوازد . نوایی که او را به دنیای

مانندی که از پدر آموخته بود ،آن را به جلو و  عقب تکان  8سابریل زنگ را محکم چنگ زد وبه همان شیوه 

داد. آوای خوشحال کایبت بلند شد . صدایش مانند آهنگی شادی بخش ، حتی بر روی سابریل اثر گذاشت 

 ولی او خودش را کامال ساکن نگه داشته بود.

این را نداشت که مقاومت کند . تاچ استون یک لحظه فکر کرد که جانور  میخواهد فرار کند .  موردانت توان

جسم سایه شکلش به باال جهید و از تیغ باال آمد تا تقریبا به دسته شمشیر تاچ استون رسید .بعد دوباره به 

غوطه بخورد و بچرخد . او  پایین لیز خورد ... و ناپدید شد . جانور به مرگ بازگشته بود تا در جریان آب

 مطمئنا تمام طول راه را تا دروازه آخر با جیغ و زوزه می پیمود . 

او به شمشیر های تاچ استون نگاه کرد . شمشیر ها با فشار زیادی در « ممنون :» سابریل به تاچ استون گفت 

ی سابریل نشان های متحرک کف چوبی فرو رفته بودند . آنها دیگر با شعله های نقره ای نمی سوختند . ول

 کارتر را می دید . 

من نمی دانستم که شمشیر های تو افسون شده اند . البته از بابت نشان های کارتر روی آن :» او ادامه داد 

 .«بسیار خوشحالم 

 از صورت تاچ استون معلوم بود که متعحب و گیج است .

تی ملکه برداشتم .آنها شمشیر های یک قهرمان سلطنتی فکر میکردم که میدانی . من آنها را از کش:» او گفت 

 ...«بودند . اول نمی خواستم برشان دارم اما ماگت گفت که تو 
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 او جمله اش را نیمه کاره رها کرد و سابریل آهی از ته دل کشید .

ست در همان خب ، به هر حال ، در افسانه ها میگویند که دیوار ساز آن را ساخته در:» تاچ استون ادامه داد 

 .«زمانی که آن مرد ، یا فکر کنم آن زن ، شمشیر تو را هم ساخته 

دستهای او آرام سطح برنزی . کهنه غالف را لمس کرد و هرگز فکر نکرده « شمشیر من ؟:» سابریل پرسید 

من  :»بود که شمشیر ساخته کیست ... شاید به خاطر اینکه همیشه  بود و می ماند . نوشته روی آن میگفت 

البته این نوشته هم گه گاه واضح دیده می شد . پس .« برای ابهورسن ساخته شده ام  تا از مردگان بکشد 

حتما آهن شمشیر خیلی وقت پیش کوبیده شده ، در زمان بسیار دور که دیوار ساخته شده بود . سابریل فکر 

 ت بگوید ، ولی می دانست .کرد ، ماگت حتما می داند . ماگت مطمئنا نمی توانست ، یا نمی خواس

او از فکر کردن به شمشیرها دست کشید تا به « فکر می  کنم بهتر است بقیه را بیدار کنیم.:» او گفت 

 وضعیت فعلی بپردازد .

او هنگام آزاد کردن شمشیر ها صدای عجیبی از خود در می « مردگان دیگری نیستند ؟:» تاچ استون پرسید 

 آورد  .

فکر نمی کنم . آن موردانت خیلی باهوش بود زیرا روح ... پتر بیچاره... را مکیده بود برای :»  سابریل پاسخ داد

همین ، حضورش ، بخاطر زندگی پتر ، مخفی می ماند . حتما توسط همان جعبه خاک قبر به جزیره امده و 

ر را کرده باشند . قبلش دستورات را به مرد بدبخت دیکته کرده بود . من شک دارم که بقیه هم همین کا

حداقل که اینجا چیزی حس نمی کنم . فکر می کنم باید بقیه ساحتمان را بررسی کنم و برای اطمینان ، 

 .«گشتی در جزیره بزنم 

 «حاال ؟:» تا چ استون پرسید 

چراغ حاال . ولی اول بقیه را بیدار می کنیم ، و از چند نفر می خواهیم که برایمان :» سابریل با تاکید گفت 

 «بیاورند . بهتر است در مورد قایق هم که فردا الزمش داریم با ریش سفید صحبت کنیم . 
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او دوباره جلوی ماهی نیمه خورده اش ولو شده بود و صدای تیزش .« و یک عالمه ماهی :» ماگت اضافه کرد 

 بلند تر از خر خر خواب آلود دو گربه دیگر بود . 

تیراندازان در مدت کوتاهی مه باران بند آمده بود ، از دیدن نورهای عجیب در هیچ مرده ای در جزیره نبود . 

روستا خبر دادند و همچنین صدای حرکت چیزی ، بر روی موج شکن را شنیده بودند . آنها به آن سمت تیر 

 انداخته بودند ولی تیرهای کهنه و روغنی شان به چیزی برخورد نکرده بود .

پیش رفت تا  به کنار شکاف رسید . کت بارانی را رها بر روی شانه هایش انداخت و سابریل بر روی موج شکن 

قطرات باران وارد گردنش میشدند یا از روی کت به پایین لیز میخوردند. او از میان تاریکی و باران هیچ چیز 

، بیشترشده بود . نمی دید ولی وجود مردگان را حس می کرد . تعداد آنها ار آن چیزی که قبال حس کرده بود 

یا اینکه قدرتشان را افزایش داده بودند . بعد سابریل با حالتی نگران متوجه شد که این قدرت تنها متعلق به 

یک جانور است . جانور از سنگ شکن بعنوان دروازه استفاده کرده و از مرگ بیرون آمده بود . او بالفاصله 

 حضور خاص او را به یاد آورد .

 را پیدا کرده بود .موردیکنت او 

تاچ استون ، تو می توانی در شب قایق را هدایت :» او که سعی داشت ترس را در صدایش مخفی کند پرسید 

 «کنی ؟

صدایش دوباره رسمی شده بود . صورتش در باران و تاریکی هوا مخفی بود و .« بله :» تاچ استون جواب داد 

ردند تنها پشت و پاهای او را روشن می کرد .او اول شک فانوسی مه روستاییان در پشت سرشان حمل می ک

ولی خیلی خطرناک خواهد بود . من این سمت :» کرد ، مثل اینکه حق ندارد نظرش را بیان کند ، بعد گفت 

 .«دریا را نمیشناسم و شب بسیار تاریکی است 

روستایی ها نتوانند صدایش بعد کمی به تاچ استون نزدیک شد تا .« ماگت در شب می بیند :» سابریل گفت 

 را بشنوند.
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در همین حال هم وانمود کرد که در حال مرتب کردن .« ما باید سریع اینجا را ترک کنیم :» او زیر لب گفت 

 «یک موردیکنت آمده . دقیقا همانی که من را دنبال می کرد. » کتش است . 

ما لحنی سرزنش کننده در زیر صدای رسمی باران صدای آرامش را شست ا« مردم چی ؟:» تاچ استون پرسید 

 اش به گوش می خورد .

او حس میکرد که جانور از منار سنگ دور می شود  و با .« موردیکنت دنبال من است :» سابریل جواب  داد 

همان طورکه من وجودش را حس می کنم ، او هم می » استفاده از حس عجیبش به دنبال او می گردد . 

 .«ند. وقتی من بروم ، او هم دنبالم می آید تواند مرا پیدا ک

اگر تا صبح بمانیم امن نخواهد بود ؟ تو گفتی حتی یک موردیکنت نمیتواند از این :» تاچ استون زمزمه کرد 

 .«شکاف عبور کند 

 ...«من گفتم فکر میکنم که نتواند . جانور قوی تر شده . نمیتوانم مطمئن باشم :» سابریل با تردید گفت 

نابود کردن آن چیزی که در آلونک بود ، موردانت ، زیاد هم سخت نبود . این :» چ استون زیر لب گفت تا

 «موردیکنت خیلی بدتر است ؟

 .«خیلی :» سابریل کوتاه جواب داد 

موردیکنت دیگر حرکت نمی کرد. باران حواس ومیلش را برای پیدا کردن سابریل کم کرده بود. سابریل بیهوده 

ی خیره شده بود . سعی می کرد از میان قطره های باران ، همان طور که با حسش موردیکنت را پیدا به تاریک

 کرده بود ، با چشمش هم آن را ببیند .
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و مردی را که مسئول نگهداری فانوس هایش بود، صدا زد . مرد سریع جلو آمد . باد «   77ریمر:» او بلند گفت 

و آب باران ، از  پیشانی اش لیز میخورد تا خود را از دماغ گوشتالو  موهایش را در صورت گردش ریخته بود

 اش به پایین پرت کند .

ریمر ، تیر اندازها باید خیلی مواظب باشند ، به آنها بگو ، به سمت هر چیزی که بر روی موج شکن آمد ، تیر »

 .«ید با ریش سفیدتان حرف بزنیم پرتاب کنند . دیگر چیزی در روستا زنده نیست . تنها مردگان هستند. ما با

آنها در سکوت برگشتند تنها چکمه هایشان در گودال های آب چلپ چلوپ می کرد و صدای کف زدن دو 

انگشتی باران شنیده می شد . حداقل نیمی از حواس سابریل هنوز با موردیکنت بود . وجود جانور آن طرف 

ابریل با خود فکر کرد که موردیکنت منتظر چیست . شاید آب دل دردی بد برای او به همراه آورده بود . س

منتظر باران بود تا بند بیاید یا اینکه موردانتی که حاال مرده بود ،  از داخل به مردم حمله کند . هردلیلی که 

داشت ، به آنها کمی فرصت می داد تا قایقی بردارند و از آنجا بروند . شاید هم این شانس وجود داشت که 

 ر نمی توانست از شکاف عبور کند .جانو

 «جزر چه زمانی است ؟:» ناگهان فکری وحشتناک به سابریل حمله کرد 

 «یک ساعت قبل از طلوع خورشید . اگر درست بگویم شش ساعت دیگر.:» ماهی گیر با تانی جواب داد 

 

ا در شب بروند . البته سابریل ریش سفید برای دومین بار با بد خلقی از خواب بیدار شد . او مایل نبود که آنه

فکر کرد که بی میلی اش بیشتر به خاطر نیازشان به قایق است و تنها پنج قایق برای آنها مانده بود . بقیه را 

 مردگان با هل دادن سنگ ، شکسته یا غرق کرده بودند  تا جلوی فرار مردم را بگیرند .
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الن باید یک قایق داشته باشیم . یک مرده  خیلی من متاسفم ، ولی ما همین ا:» سابریل دوباره گفت 

خطرناک  در روستا ست ... او مانند یک سگ شکاری مرا دنبال میکند . اگر نروم ، جانور سعی می کند اینجا 

 «بیاید . هنگام جزر شاید بتواند از شکاف عبور کند . اگر من بروم ، آن هم می آید. 

را برای ما پاک کردید ، دادن یک قایق چیز کوچکی در مقابل آن شما جزیره :» ریش سفید با چموشی گفت 

را خواهد داشت . قایق را بررسی  71است . ریمر آن را با آب و عذا پر می کند . ریمر! ابهورسن ، قایق لندالین

 « را بگیر. 76کن و ببین مناسب سفر دریایی است یا نه و اگر کوچک و پوسیده بود ، قایق جیلد

خستگی و احساس خطر بر او فشار می آورد . احساس خطر از دشمنش همیشه « ممنون . » سابریل گفت :

ما دیگر می رویم . امیدوارم در این جزیره امن بمانید . برایتان » مانند تاریکی دید چشمش را تیره می کرد 

 .«آرزوی سالمت میکنم 

ریش سفید هم به او تعظیم «را حفظ کند . امیدوارم که کارتر تمامیمان :» تاچ استون تعظیمی کرد و افزود 

 کرد . یک تعظیم کوچک و رسمی  با بدن کوچکش که سایه ای بلند بر روی دیوار درست کرده بود .

سابریل برگشت تا برود ولی صفی از روستاییان جلو در ایجاد شده بود. همه آنها می خواستند تعظیم کنند و با 

سابریل با خجالت تشکر آنها را پذیرفت . او با یادآوری پتر احساس گناه  ابراز تشکر از او خداحافظی کنند .

میکرد. درست است که او مرده را کشته بود ولی یک زندگی دیگر را هم از دست داده بود . پدرش هیچ گاه 

 آنقدر ناآزموده عمل نمی کرد ...

دست بافته و هر کدام را یک طرف سرش  نفر یکی مانده به آخر ، دختری با موهای سیاه بود که آنها را در دو

گذاشته بود . با دیدن دخترک ، سابریل یاد حرف تاچ استون افتاد . او ایستاد  و دستهای دخترک را در دست 

 خود گرفت.
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لمس انگشتهای کوچک ، خاطره ای را به یادش آورد . « اسمت چیه کوچولو ؟:» سپس با لبخند پرسید 

لی که با ترس و لرز دستش را در دست دانش آموزان بزرگتر میگذاشت تا خاطره یک بچه کوچک کالس او

 آنها در روز اول کالج ویورلی کمکش باشند . سابریل هر دو حالت را در دوران مدرسه حس کرده بود .

چشمانش درخشان و زنده بودند و آنقدر جوان بود «  10آالین:» دخترک هم که به او لبخند میزد،جواب داد  

 .« انتخاب خوبی کردم :» ها و نگرانی های بزرگتر ها بر او تاثیر نمی گذاشت . سابریل فکر کرد  که ترس

صدایش مانند «حاال بگو ببینم ، در مدرسه چه چیزهایی راجع به کارتر های بزرگ یاد گرفته ای ؟:» بعد گفت 

و کمی هم حالت مادرانه  بازرس هایی که دوبار در سال کالس های ویورلی را بررسی می کردند شده بود

 داشت .

پیشانی کوچکش با تردید چین خورد . همان طور که در کالس ...« من شعرش را میدانم :» آالین جواب داد 

 « میخوانیمش برایتان بخوانمش ؟

 سابریل با تکان دادن سرش بله گفت .

اده یک پایش را جلو گذاشت . او صاف ایست.« ما دور سنگ هم می رقصیم :» آالین برای اطمینان دادن گفت 

 دستهایش را از دست سابریل در آورد تا در پشتش قفل کند . 

 پنج کارتر بزرگ ما .... محافظ کشور ما 

 با هم شدن دوست و رفیق .... فکراشونو کردن یکی

 اول کارتر اونهایین .... که دارن بر سر تاج طال 

 دوم شدند آنهایی که ... میکشند مردگان بد را 

 سوم و پنجمو میبینی ... در سنگ ها و دیوار ما 
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 ولی چهارمی هست اونی که .... میبینه همه چیو تو آب 

 «متشکرم آالین. خیلی قشنگ بود . :» سابرل گفت 

او موهای دخترک را نوازش کرد و شتابان آخرین خداحافظی را هم انجام داد . سابریل ناگهان میل شدیدی 

 د و بوی ماهی بیرون برود تا بتواند در هوای پاک و بارانی فکر کند .پیدا کرده بود که از دو

او بر روی شانه سابرل پرید تا در گودال .« خب باالخره فهمیدی :» ماگت آرام ، طوری که کسی نشنود گفت 

 . « من هنوز هم نمیتوانم به تو بگویم ولی حاال میدانی که یکی از آنها را در خون خود داری» های آب نرود.

دومی در آنهایی است که مردگان را می کشند. پس .. آه ... من :» سابریل که صدایش از ته چاه می آمد گفت 

 .«هم نمیتوانم راجع بهش صحبت کنم 

ولی می توانست راجع به سوالهایی که دوست داشت بپرسد ، فکر کند . تاچ استون به او کمک  کرد تا سوار 

 یق در ساحل کوچک پر از صدف که حاال بندر جزیره شده بود، قرار داشت .قایق ماهیگیر کوچک شود . قا

یکی از کارتر های بزرگ در خون او بود . دومی هم در ابهورسن ولی سوم ، پنجم و چهارمی که در آب یخ زده 

مئنا می دید ، چه بودند ؟ سابریل مطمئن بود که جوابهای زیادی را دربلیزائر پیدا خواهد کرد .پدرش هم مط

بسیاری از آنها را جواب می داد . چون افسون هایی که در زندگی عمل می کردند ، در مرگ تاثیر نداشتند . و 

 حتی می توانست از فرستاده مادرش کمک بخواهد و برای آخرین بار در این هفت سال از او سوال بپرسد.

ماگت از دست سابریل بیرون پرید تا مانند تاچ استون قایق را هل داد، سپس در آن پرید و پارو را برداشت . 

یک مجسمه کشتی در جلو قایق قرار بگیرد . او دیده بان شب شان بود و در عین حال ، مشغول مسخره کردن 

 تاچ استون هم شده بود . 

درخشکی ، موردیکنت زوزه ای طوالنی و سوزناک کشید که بازتابش در تمام آب پیچید و قلب همه را ، چه 

 ق و چه در جزیزه از ترس خشک کرد .در قای
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 .«به سمت راست برو، باید بیشتر در دریا برویم » ماگت در سکوتی که بعد از زوزه آمده بود گفت:

 تاچ استون هم سریع دستور او را اطاعت کرد .

 فصل هجده

نها بدون وقفه صبح روز ششمی  که از نستو بیرون آمده بودند ، سابریل از زندگی دریایی خسته شده بود . آ

پیش رفته بودند . تنها وقتی هوا آفتابی بود به ساحل میرفتند تا آب شیرین پیدا کنند. شبها تاچ استون پارو 

میزد و اگر خسته بود ، دردریا لنگر می انداختند و ماگت که نمی خوابید ، نگهبانی می داد . خوشبختانه 

 آسمان با آنها مهربانی کرده بود .

طول کشیده بود . دماغه ، یک شبه  13دردسر را گذرانده بودند . دو روز از نستو تا دماغه بیردی پنج روز بدون

جزیره پیش آمده دردریا بود که تنها منظره جالبش ساحل شنی و رود زاللش بود . زنده و مرده ای درجزیره 

نت شکارچی را حس نمی کند وجود نداشت . در  اینجا ، برای اولین بار ، سابریل متوجه شد که حضور موردیک

. یک باد قوی که از جنوب به شرق می وزید آنها را جلو انداخته بود و کم کم مسیر باد رو به شمال می شد . 

 سرعتشان آنقدر زیاد شده بود که کسی نمی توانست تعقیبشان کند .

ره مستقیم بیرون َآمده بودند سه روز در راه بودند . صخره های سنگی  جزی 12از دماغه بیردی تا جزیره ایلگارد

و مانند آپارتمان هایی ، در اجاره هزاران پرنده دریایی قرار داشتند . آنها اواخر بعد از ظهر آن را رد کردند . 

بادبان باال کشیده شده شان لرزشی کرد و نزدیک بود که بدنه قایقشان چپ شود . پاروها ستونی از آب دریا را 

را  11هان ، چشم و بدن آنها را پر از آب و نمک کرد .تنها نیم روز از ایلگار تا دهانه بلیزبه باال پرت کردند که د

راه داشت .  ولی رد شدن از آن کمی سخت بود  برای  14بود . دهانه یک تنگه باریک بود که به دریای سه یر

 خورشید طلوع کند . همین آنها شب را در دریا و مکانی که در دید جزیره ایلگارد بود ، سپری کردند تا
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او در همان حال بادبان را باال کشید و .« یک زنجیر بزرگ در دهانه بلیز گذاشته اند :» تاچ استون توضیح داد 

سابریل لنگر را از آب بیرون آورد تا کنار پاروها بگذارد . در پشت تاچ استون ، خورشید در حال طلوع بود ولی 

زنجیر برای این ساخته »استون مانند یک شبح در انتهای قایق دیده می شد . هنوز کامال باال نیامده بود و تاچ 

شده بود که جلوی ورود دزدان دریایی یا چنین افرادی را به دریای سه یر ، بگیرد . اصال نمیتوانی اندازه اش را 

وصل کرده تصور کنی ... من می فهمم چنین زنجیری چطور درست شده و یا اینکه چطور آن را جلوی دهانه 

 «اند . 

او خیلی مواظب بود تا حالت عجیب پرگویی تاچ استون « فکر می کنی هنوز هم آنجا باشد ؟:» سابریل پرسید 

 را از بین نبرد.

در جنوب و  15مطمئنم . اول برج ها را در دو طرف ساحل میبینیم . ویندینگ پست:» تاچ استون جواب داد 

 «د رشمال است .  19بوم هوک

او نمی توانست جلوی خودش را بگیرد و وسط « اسم های قشنگی نیستند . :» کمی تامل گفت  سابریل با

حرف تاچ استون نپرد . حرف زدن با یک نفر ، واقعا لذت بخش بود ! تاچ استون در طول سفر دوباره به حالت 

کوچک را هدایت می صامت بازگشته بود البته دلیل خوبی هم داشت ... هجده ساعت در روز ، قایق ماهیگیری 

 کرد و بعد از این همه مدت انرژی ای برای حرف زدن برایش باقی نمی ماند . 

 .«اگر هدف ساختنشان را بدانی ، اسم هایشان هم با معنی خواهد شد :» تاچ استون پاسخ داد 

کردن به آینده او از حاال مشغول فکر « چه کسی اجازه میدهد که قایق از زنجیر عبور کند ؟:» سابریل پرسید 

 بود و بلیزائر را در ذهنش تصور میکرد . یعنی بلیزائر هم مثل نستو بود ؟ شهری متروک و مملو از مردگان ؟
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اوه ، من در مورد این موضوع فکر نکرده بودم . زمان مسئول این کار رئیس عبور سلطنتی :» تاچ استون گفت 

کی از کشتی های گشتی هم وجود داشت. اگر آن طور که خواهد بود که همراه او تعدادی نگهبان و گروه کوچ

 ...«ماگت می گوید شهر در هرج و مرج باشد 

امکان دارد که مردگان ، مردم شهر را تحت سلطه خود در آورده باشند . پس :» سابریل متفکرانه اضافه کرد 

ت کتم راپشت و رو بپوشم حتی اگر در روز از گشتی ها رد شویم باز هم مشکل وجود خواهد داشت . بهتر اس

 .«و کالهخود را درآورم 

او پشت سابریل خم شده بود تا بادبان ها رامحکم تر کند ، سپس سکان « زنگوله ها چی ؟:» تاچ استون گفت 

حداقل میتوانم بگویم که خیلی » را آرام چرخاند تا از بادی که تازه شروع شده بود، نهایت استفاده را ببرد . 

 «واضح هستند .

 «فقط شبیه یک ساحره نمکی و کثیف هستم . :» سابریل پاسخ داد 

نمیدانم هیچ ساحره ای در شهر راه داده نمی شد یا » تاچ استون که متوجه شوخی سابریل نشده بود گفت : 

 «نمی توانست زنده بماند البته در...

ولی االن فرق دارد . » سته بود.او هنوز بر روی دماغه محبوبش نش« زمان تو :» ماگت حرف او را قطع کرد 

 «مطمئنم که دیدن ساحره ها و چیزهایی بدتر هم دیگر در بلیزائر عجیب نیست . 

 سابریل میخواست بگوید ، من یک شنل میپوشم . 

با این وجود معلوم بود که .« اگر تو می گویی ، پس حتما همین است :» ولی تاچ استون دقیقا هم زمان گفت 

ور نمی کند . بلیزائر ، پایتخت شاهنشاهی ، شهر بزرگی بود. حداقل پنجاه هزار نفر در آن حرف گربه را با

زندگی میگردند . تاچ استون نمی توانست باورکند که شهر سقوط کرده و در دست مردگان باشد . علیرغم 

ئی که به طرف ترس درونی و اطالعات سری ای که داشت ، به خودش اعتماد به نفس میداد و میگفت که بلیزا

 آن می رفتند ، تفاوت کمی با تصویر قدیمی و دویست ساله او خواهد داشت .

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  

 
ل  ی ر ب ا ا س ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / 

 

097 

وقتی که برج های دهانه بلیز در باالی افق آبی دیده شدند ، تمام امیدهای او از بین رفت . برجها ابتدا شبیه 

بلندتر می شدند. سابریل با لکه های سیاه بودند و همانطور که باد ، قایق را به جلو می راند ، بلند تر و 

تلسکوپش آنها را دید . برجها از سنگها زیبا ، به رنگ  گل زرد ، درست شده بودند و حتما زمانی جلوه بسیار 

زیبایی داشتند ولی حاال بیشتر نقاطشان با آتش سیاه شده بود و ابهتشان را از دست داده بودند . ویندینگ 

ت داده بود . بوم هوک به همان بلندی قبل بود . ولی نور خورشید از پست سه طبقه از هفت طبقه را از دس

میان سوراخ هایش بیرون می تابید و نشان می داد که بنای داخلی اش کامال ویران شده است . هیچ نشانی از 

 گشتی ها ، راهداری یا چیز زنده دیگری ، نبود .

عظیم آهنی که پهنا و درازای هرکدامشان به اندازه زنجیر بزرگ حفاظتی ، هنوز محافظ تنگه بود . زنجیرهای 

یک قایق ماهی گیری می رسید . انتهای آنها به باالی هر یک از برجها وصل بود و ادامه شان که از آب بیرون 

می ماند ، با جلبک ، خزه و صدف های دریایی تزیین  شده بود . زنجیر تقریبا نزدیک سطح دریا بود  بنابراین 

اوج می گرفتند ،  زنجیر مانند ابریشم سبز در آب می درخشید و بعضی مواقع هم شبیه هیوالیی   وقتی امواج

 می شد که در سطح دریا می پلکید.

ما باید تا آنجا که می توانیم به ویندینگ پست نزدیک شویم ، بادبان را پایین بیاوریم :» تاچ استون اعالم کرد 

تاچ استون چندین دقیقه با تلسکوپ زنجیر را نگاه کرده بود تا ببیند .«  و پارو زنان از زیر زنجیر عبور کنیم

کدام قسمت بیشتر ارتفاع دارد و آنها می توانند از زیرش بگذرند . ولی با قایق داغان و نیمه در آب فرو رفته 

تند تا آب پایین شان ، رد شدن از زیر آن ها خیلی خطرناک بود و آنها جرات نداشتند تا اواخر بعد از ظهر بیاس

بیاید . خیلی وقت پیش ، شاید زمانی که برجها متروک شدند ، کسی زنجیرها را تا آخرین حد باال برده بود . 

مهندسانی که آن را ساخته بودند حتما با دیدن زنجیرشان پس از چند قرن ، بسیار به خود افتخار می کردند 

 بود .چون تغییر خاصی در فلز و شکلش به وجود نیامده 

ماگت ، سرجایت در دماغه برگرد و مواظب چیزهایی که در آب هستند باش . سابریل ، میشود لطفا به  » 

 «ساحل و برجها نگاه کنی تا ناگهان مورد حمله قرار نگیریم ؟

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  

 
ل  ی ر ب ا ا س ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / 

 

098 

سابریل سرش را با خوشحالی تکان داد ، کاپیتان شدن تاچ استون در قایق کوچک ، حالت نوکر مابانه اش را از 

ن برده بود و حاال بیشتر شبیه آدم های عادی به نظر میرسید . ماگت مسئولیتش را قبول کرد و بر روی بی

دماغه قایق پرید و عجیب بود که به موج و آبی که بر روی سر و صورتش ریخته میشد ، بد و بیراه نمی گفت . 

یا و زنجیر ساخته شده بود ، پیش آنها اریب از میان موج گذشتند تا به سمت مثلث کوچکی که از ساحل ، در

 روند .

آنها تا آنجا که جرات داشتند ، با بادبان به برج نزدیک شدند . چون دهانه بلیز با دو لبه بیرون آمده از خشکی 

، خوب محافظت می شد ، امواج تقلیل یافته بودند ، ولی جهت آب عوض شده بود و حاال با سرعت بیشتری از 

یر میریخت . بنابر این حتی بدون کمک بادبان هم ، سریع به طرف زنجیر می رفتند و  اقیانوس به دریای سه

تاچ استون تنها برای کنترل قایق ، به تندی پارو می زد. بعد از مدتی ، کنترل کامال از دست او خارج شد برای 

 می گفت . همین سابریل یک پارو برداشت و آنها با هم پارو زدند . ماگت هم زوزه کشان مسیر را

پس از هر ثانیه که یک دور پارو زدن کامل می شد ، پشت سابریل تقریبا تا نزدیکی صندلی اش پایین می 

رفت و او نگاهی کوتاه به کف قایق می انداخت . آنها از بین سد بلند ولی تقریبا فرو ریخته ویندینگ پست و 

آن سر برآورده بود ، به طرف گذرگاه باریک زنجیر غول آسایی که ازمیان موج های سریع دریا و کف سفید 

میرفتند . سابریل میتوانست  ناله افسرده زنجیر ها را که مانند فریاد یک شیر ماهی تیرخورده بود ، بشنود . 

 حتی زنجیرهای سنگین وزن هم با امواج دریا حرکت می کردند. 

:» ارو زد بعد گربه پایین پرید و داد زد تاچ استون یک کم عقب عقب پ.« یکم به ساحل :» ماگت فریاد کشید 

 .«پاروها را ول کنید و سرتان را بدزدید 

سابریل و تاچ استون به پشت دراز کشیدند . پاروها به بدنه قایق برخورد می کردند و صدا کنان درآب فرو می 

رفت . صدای ناله رفتند . ماگت هم جایی بین آنها مخفی شده بود . قایق به شدت تکان میخورد و در آب می

زنجیر ها ، ناگهان با بسیار نزدیک و دلخراش به گوش می رسید. سابریل یک لحظه آسمان آبی را دید و بعد 
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آهن سبز و پر از جلبک تمام دیدش را پوشاند . وقتی که موج قایق را به سمت باال برد ، سابریل توانست با 

 ر دست بگیرد .دستش زنجیر بزرگ را که محافظ دهانه بلیز بود ، د

بعد آنها رد شده بودند . تاچ استون قبال پارو را گرفته بود و ماگت به سوی دماغه می رفت سابریل می خواست 

همان طور دراز بکشد و فقط به آسمان نگاه کند ولی دیوار خراب شده ویندینگ پست تنها چند پارو با آنها 

 ا از سر گرفت .فاصله داشت . پس او دوباره بلند شد و پارو زدن ر

آب دردریای سه یر تغییر رنگ داده بود. سابریل دستش را در آن فرو برد و از رنگ آبی فیروزه ای و پاک آن 

شگفت زده شد . آب به غیر از رنگ عجیبی که داشت ، بسیار شفاف هم بود. با وجود عمق زیاد، سابریل می 

ببیند . ماهی های کوچک ، پایین حباب های قایقشان  توانست تا هجده یا بیست و چهار پایی زیر دریا را هم

 با خوشحالی تکان میخوردند .

او لحظه ای بی خیال و آسوده شد  و تمام مشکالت آینده و گذشته را به فراموشی سپرد تا از آب شفاف آبی 

حتی  لذت ببرد . اینجا دیگر وجود مردگان و درهای زیادی که به مرگ باز می شدند را حس نمی کرد .

جادوی کارتر هم در دریا قدرتش را ازدست می داد . او  دقایقی تاچ استون و ماگت را به فراموشی سپرد . 

 حتی خاطره پدرش هم از ذهنش رخت بر بست . تنها رنگ دریا و خنکی آب بر دستش وجود داشت .

یم دید . اگر هنوز هم برج ها ما به زودی شهر را خواه» تاچ استون با حرفش تعطیالت روحی او را بر هم زد . 

 «باشند . 

سابریل با تامل سرش را تکان داد و  آرام آرام دستش را  از دریا بیرون آورد ، مانند اینکه نمیخواهد از یک 

 دوست عزیز جدا شود .

البته انتظار نداشت که تاچ استون « باید برای تو سخت باشد . :» او که تقریبا با خودش حرف می زد گفت 

د رحالیکه تو خوابیده بودی، دویست سال گذشته و رفته رفته یک پادشاهی تبدیل به یک » واب دهد . ج

 .«خرابه شده است 
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من تا زمانی که نستو را ندیده بودم ، هنوز باور نمیکردم . حاال هم که برجهای دهانه :» تاچ استون جواب داد  

 .«رگی که هیچوقت فکر نمی کردم بتواند تغییر کند بلیز را دیدم ، دیگر میترسم ... حتی برای شهر بز

تصور نکنید . هیچ چیز جلو جلو درذهنتان نیاورید . این یک ضعف است . یک ضعف :» ماگت با عبوسی گفت 

 .«کشنده 

ماگت ، چرا آنقدر گستاخانه با تاچ » سابریل اوقات تلخ شد . گربه مزاحم دوباره یک گفتگو را از بین می برد . 

 «ن حرف میزنی؟استو

 ماگت فش فشی کرد و موهای پشتش سیخ شدند . 

من رفتارم درست است ، این بی ادبی :» او اول نگاهی اهانت آمیز به آنها انداخت . بعد پشتش را کرد و گفت 

 «نیست . او حقش است . 

 «ه به من نگفته ای ؟من دیگر حالم از این بهم میخورد ! تاچ استون ، ماگت چه میداند ک:» سابریل فریاد زد 

تاچ استون ساکت بود .دستهایش بر  روی سکان سفید شده بودند و چشمانش به افق دور دست نگاه می کرد . 

 شاید میخواست تظاهر کند که برجهای بلیزائر رادیده است .

آنقدر ها مطمئن :» بعد صدایش را کمی مهربان کرد و ادامه داد « آخر سر که باید بگویی . :» سابریل گفت 

 «هم بد نیست ، نه ؟

 تاچ استون لبهایش را خیس کرد . او ابتدا مردد بود ولی بعد حرف زد .

قسمتی از آن بخاطر حماقت من بود ، بانوی من . نمیخواستم آسیبی به  کسی برسانم . دویست سال پیش » 

پادشاهی همکاری کردم ،  وقتی آخرین ملکه حکم فرما بود ...فکر کنم ... میدانم که تا قسمتی در سقوط

 «همچنین در پایان دادن به خانواده سلطنتی . 

 «چی ! ازکجا میدانی که تو بودی ؟:» سابریل با حیرت فریاد کشید 
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دستهایش آنقدر می لرزیدند که سکان تکان میخورد . قایق « میدانم . :» تاچ استون با بدبختی ادامه داد 

 «یک چیزی بود ... هست ... » مسیری زیگ زاگ مانند را طی میکرد .

نمیدانم چقدر میتوانم بگویم ،چون مربوط به کارتر های بزرگ هم میشود . ازکجا شروع کنم ؟ ازملکه بهتر »

است . او چهار بچه داشت . پسر بزرگش ،  راجش ، هم بازی دوران کودکی من بود . او همیشه در همه بازی 

و ما  همه اجرایش می کردیم . بعدا ، همین طور که بزرگتر میشدیم  ها فرمانده می شد . او ایده هایی داشت

،ایده های او عجیب تر و بدتر میشد . ما از هم جدا شدیم . من عضو نگهبان ها شدم و او عالقمندی های خود 

رم را دنبال کرد . حاال میدانم که آن عالقمندی ها شامل جادوی آزاد و ساحرگی میشدند. آن موقع اصال به فک

 هم نمیرسید . باید می فهمیدم ولی او راز دار بود و خود را دور نگه میداشت . 

آن آخرها ... منظورم چند ماه قبل از اتفاق است ... خب ، راجر برای چندین سال غیبش زده بود . او دقیقا قبل 

در بچگی میشناختم ،  از چله زمستان برگشت . من ازدیدن او خوشحال بودم برای اینکه دوباره به آن کسی که

تبدیل شده بود . او عالقه اش را به آن چیزهای عجیب و غریب ازدست داده بود . ما دوباره به هم نزدیک 

 شدیم وو اغلب اوقات مشغول شکار با شاهین ، سوار کاری ، نوشیدن شراب و رقصیدن بودیم . 

من نگهبان مراقبت از ملکه و ندیمه  بعد ، در یک عصر ... یک عصر سرد و خشک که نزدیک غروب بود ...

هایش بودم . آنها کراناک بازی میکردند . راجر آمد و از او خواست که با او به جایی بیاید که سنگ های بزرگ 

 !«هستند.. هی ، میتوانم اسمشان را بگویم 

سته بنظر میرسید . او مانند یک گربه خیابانی که مدام لگد خورده باشد ، خ.«بله :» ماگت وسط حرف او پرید 

دریا برای مدتی اثر همه چیز را از بین میبرد . حداقل تا زمانی میتوانیم در مورد کارتر های های بزرگ » 

 .«صحبت کنیم . این موضوع یادم رفته بود 

ادامه بده . تا هر موقع که می توانیم باید از این موقعیت استفاده کنیم . سنگهای :» سابریل هیجان زده گفت 

 «بزرگ همان سنگها و دیوارهای شعر هستند ... کارتر سوم و پنجم ، نه ؟
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بله . دیوار هم هست . فرد یا هر چیزی که کارتر » تاچ استون انگار که درسی را از بر میخواند ، جواب داد : 

نند دیوار و های بزرگ را ساخته است ، سه تا از آنان را در خون افراد و دو تای دیگر را در ساختمان هایی ما

 سنگ های بزرگ گذاشته . سنگ های کوچک دیگر ، نیروهایشان را از همدیگر میگیرند . 

اتفاقی برای سنگ ها افتاده. اتفاقی که خود ملکه هم باید آن را :» و از سنگ های بزرگ ... راجر آمد و گفت 

برای همین هم این حرف را که درباره  ببیند . او پسر ملکه بود ، ولی ملکه زیاد به او و حرفهایش توجه نمیکرد

سنگ ها می زد باور نکرد . ملکه هم یک جادوگر کارتر بود و هیچ مشکلی را در سنگ ها حس نمیکرد . بغیر 

از این ، او داشت در مسابقه کراناک برنده میشد برای همین به راجر گفت که تا صبح منتظر بماند . راجر با 

ی کنم . کارتر مرا ببخشید ، من این کار را کردم چون به راجر اعتماد داشتم و من حرف زد و خواست پا درمیان

همین اعتماد من ، ملکه را راضی کرد . باالخره او حاضر شد بیاید . تا آن موقع ، خورشید غروب کرده بود . 

 .«ب هم بود من ، راجر ، سه نگهبان و دو ندیمه پایین رفتیم . آنجایی که سنگ های بزرگ بودند ، مخزن آ

 تاچ استون ادامه داد ، ولی صدایش بیشتر به زمزمه تبدیل شده بود .

آنجا مشکالت زیادی وجود داشت ، ولی همه آنها کار خود راجر بود ، نه این که چیزی پیدا کرده باشد . » 

ا توسط شش سنگ بزرگ آنجا بود که دو تای آنها شکسته بودند . .. با خون دو خواهرش که موقع رسیدن م

نوچه های جادئی آزاد پای سنگ قربانی شدند. من آخرین ثانیه های زنده ماندنشان را دیدیم . وقتی که 

کرجی کوچک ملکه در آب شناور شد ، دیگر درچشمان تارشان امیدی وجود نداشت . ضربه سختی که از 

رفت و سریع با خنجری اره شکست سنگ ها به من وارد شد و تصویر راجر را به خاطر دارم . او پشت ملکه 

شکل ، گلوی ملکه را پاره کرد. راجر یک جام طالئی که مال ملکه بود در دست داشت تا خون ملکه را درآن 

 ...«بریزد ، من خیلی کند بودم ، خیلی کند 

پس :» صدای تاچ استون ترکید و از بین رفت . اشک گونه های او را خیس می کرد . سابریل زمزمه کرد 

 .«نی که در گودال مقدس گفتی درست نبود ، ملکه زنده نماند داستا

 .«نه ، ولی نمیخواستم دروغ بگویم . همه  چیز درذهنم بهم ریخته بود :» تاچ استون هق هق کنان گفت 
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 «بعد چی شد ؟» 

ها به من دو نگهبان دیگر با راجر بودند . آن:» تاچ استون با صدایی که در اشک و غم خفه شده بود ادامه داد 

... یکی از ندیمه ها .... خودش ر اجلوی آنها پرتاب کرد . من عصبانی شدم و از جا رد 17حمله گردند . ولی ولیر

رفتم . هر دو نگهبان را  کشتم . راجر از روی کرجی روی سنگ ها پریده بود  جام را در دست داشت . چهار 

دیگر شکسته بود ، حلقه زده بودند. میدانستم که ساحرش با لباسهای سیاه دور سنگ سوم که کنار دو سنگ 

به موقع به او نمیرسم بنابر این شمشیرم را پرت کردم . شمشیر مستقیم پرواز کرد وو درست باالی قلبش فرو 

رفت . راجر جیغ زد . فریادش همینطور انعکاس یافت .و بعد به طرف من برگشت !ازضربه من مبهوت شده بود 

رفت . جام ننگین پر خون را طوری در دست داشت که انگار میخواست به من بدهد  ولی هنوز هم راه می

 تابنوشم .

شاید بتوانی این بدن را از بین ببری. مانند یک لباس بدساخت پاره اش :» همان طور که جلو می آمد ، گفت 

 «کن . ولی من نمی میرم. 

نگاه کنم . یک شیطان در پشت آن چهره آشنا او تنها یک دست با من فاصله داشت و من توانستم درصورتش 

 نشسته بود... بعد نور سفیدکور کننده بود و صدای زنگها ...

زنگهایی مانند زنگهای تو ، سابریل ... و صداهایی خشن و راجر به عقب پرید ، جام افتادو خون مانند روغن بر 

یک مرد با شمشیر و زنگوله ها همراه با ستون آب شناور شد . من برگشتم و نگهبانان را بر روی پله ها دیدم . 

لرزانی از آتش سفید ایستاده یود ... بعد غش کردم یا چیزی بر سرم کوبیدند .  وقتی که بیدار شدم ، در گودال 

مقدس بودم و چهره تو را دیدم .نمیدانم چطور آنجا رفتم و کی مرا آنجا برد ... هنوز هم بخشی از خاطراتم را 

 .«رم به خاطر ندا

                                            
87 Vlare 
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او سعی میکرد تا آنجا که میتواند احساس همدردی اش را در صدایش « باید به من می گفتی.:» سابریل گفت 

ولی خوب به هرحال ، باید منتظر معجزه دریا می ماندیم تا بتوانیم درباره کارترها صحبت کنیم . » وارد کند . 

 «مردی که با شمشیر و زنگ ها آمد ابهورسن بود ؟

 .«نمیدانم ، شاید :» ن پاسخ داد تاچ استو

او به ماگت نگاه کرد و بیاد ستون آتش لرزان افتاد و « من فکر میکنم که خودش بوده . :» سابریل اضافه کرد 

 «ماگت تو هم انجا بودی ، مگر نه ؟ بدون اسارت و در شکل اصلیت.» 

یار قوی ای بود و استاد نواختن زنگ ها ولی بله بودم . با ابهورسن آن زمان . او جادوگر کارتر بس:» گربه گفت 

زیادی خوش قلب و مهربان بود و نمیتوانست با حقه سر و کار بزند . من به سختی او را به بلیزائر رساندم و دیر 

 «رسیدیم . دیگر نتوانستیم ملکه و دخترانش را نجات دهیم . 

 «چی شد ؟ چه اتفاقی افتاد ؟:» تاچ استون زمزمه کرد 

وقتی که راجر به بلیزائر :» ه انگار یک افسانه را برای افراد دیرباور تعریف می کرد با کسلی گفت ماگت ک

بازگشت ، قبال یکی از مردگان شده بود تنها یک ابهورسن این را میفهمید که او هم آنجا نبود . بدن واقعی 

 دوی آزاد بر تن داشت .راجر جایی مخفی شده بود ... و مخفی هست ... و او یک جلد ساختگی از جا

او در هنگام مطالعاتش ، مطالبی درمورد مرگ خوانده بود و بعد زندگی واقعی را با قدرت عوض کرد و مانند 

مردگان دیگر می  بایست هر لحظه زندگی کسی را میگرفت تا از مرگ دور بماند . ولی وجود کارتردر کشور ، 

تصمیم گرفت ، کارتر را بکشد و اول خودش را قانع کرد که  این کار را برای او سخت می کرد . برای همین

چند سنگ کوچک دور دست را بشکند . ولی این تنها یک منطقه کوچک برای شکار به او میداد و ابهورسن 

سریع او را پیدا میکرد تا از بین ببردش . برای همین تصمیم گرفت سنگ های بزرگ را بشکند و برای این  

ی نیاز داشت .... به خون خانواده خودش. البته با خون ابهورسن یا کلیر هم میتوانست این  کار به خون سلطنت

 کار را بکند ، ولی خیلی سخت تر بود .
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چون که پسر ملکه و بسیار باهوش بود ، سریع به خواسته اش رسید و دو سنگ از شش سنگ را شکست . 

یلی دیر پیدا شد . درست است که او را به اعماق ملکه و دخترانش کشته شدند . سر و کله ابهورسن هم خ

مرگ فرستاد اما چون بدن واقعی اش هیچگاه پیدا نشد ، او  همیشه وجود داشت . راجر حتی از درون مرگ 

هم آشفتگی پادشاهی را می دید . پادشاهی بدون خانواده سلطنتی که یکی از راجر های بزرگ بودند ، سریع 

رتر ها را هم ضعیف میکرد . او آن شب ، در مخزن آب ، واقعا از بین نرفت . تنها از بین می رفت و بقیه کا

 ...«بازگشت شبح عقب افتاد . دویست سال سعی کرد تا برگردد و دوباره زنده شود 

موفق شده ، نه ؟ او همان کریگور است . همانی که ابهورسن های چند نسل :» سابریل وسط حرف او پرید 

ه کرده اند تا در نرگ بماند و همان است که برگشته . همان مرده بزرگی که کشتی هارا درون پیش با او مقابل

 «کالون کرست کشت و ارباب مردیکنت است . 

 .«نمیدانم ، پدرت که اینطور فکر میکرد :» ماگت جواب داد 

اسم را روزی که  همان است . کریگور لقب راجر در بچگی بود . من این:» تاچ استون با صدایی ضعیف گفت 

 .«بود  11جنگ گل داشتیم ، ساختم و اسم تشریفاتی اش راجرک

او ... یا خدمتکارانش ... قبل از اینکه کریگور به زندگی ام بیاید ، پدر و را به بلیزائر :» سابریل بلند گفت 

 «کشاندند . چرا انقدر نزدیک به دیوار از مرگ بیرون آمده ؟

ک دیوار باشد . او  باید نزدیک بدنش باشد . باید این را بدانی. این طور میتواند بدنش باید نزدی:» ماگت گفت 

 .«افسونی را که جلوی عبورش از دروازه آخر را می گیرد ، زنده کند 

او قسمتی از کتاب مردگان را به خاطر آورد . سابریل لرزید ولی قبل از اینکه .« بله :» سابریل پاسخ داد 

هق گریه شود آن را فرو داد . او دوست داشت از درون جیغ بزند و گریه کند . لرزشش تبدیل به هق 

میخواست به آنسلستیر فرار کند . از دیوار بگذرد . تمام مردگان و جادو را پشت سرش بگذارد و تا میتواند از 

                                            
11 Rojerk , که اگر بر عکس شود Kerigor  خوانده می شود .- مترجم  
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کرده . من هم یک بار ، ابهورسن بر او غلبه :» آنها دور شود . ولی او این احساسات را فرو نشاند و گفت 

 .«میتوانم دوباره همان  کار را بکنم . ولی اول باید بدن پدرم را پیدا کنیم 

برای دقایقی همه ساکت بودند. تنها باد در بادبان می پیچید و صدا می داد . تاچ استون با دست ، چشمانش را 

 پاک کرد و به ماگت نگریست . 

 «مرگ گذاشت و بدنم را چوب کرد ؟دوست دارم یک چیز را بپرسم .کی روح مرا در» 

چشمان سبزش به تاچ استون خیره شد و کسی که پلک میزد ، « هیچوقت نفهمیدم . :» ماگت جواب داد 

حتما کار ابهورسن بوده . وقتی ازمخزن آب بیرونت آوردیم ، دیوانه شده بودی .شاید » اصال شبیه گربه نبود . 

ت به تو دست داده بود . هیچ حافطه ای هم نداشتی . دویست بخاطر شکسته شدن سنگ های بزرگ این حال

سال برای بهبودیت زیاد هم کم نبوده . ابهورسن باید چیزی در تو دیده باشد یا شاید کلیر ها چیزی در یخ 

دیدند . آه ... گفتنش سخت است . حتما به شهر نزدیک شدیم و اثر دریا از بین می رود . افسون  دوباره بر 

 ... «میگردد 

 ..«نه ، ماگت ! میخواهم بدانم ، باید بدانم تو چه هستی . ارتباطت با کارتر :» سابریل فریاد زد 

 ولی صدا در گلو قفل شد و تنها چیزی که بیرون آمد یک غرغر بود .

او زبان صورتی اش را بیرون آورد تا پشم سفید ش را پاک کند . رنگ روشن .« خیلی دیر شده :» ماگت گفت 

 ید در مقابل صورتی ، بسیار به چشم میخورد .سف

سابریل آه کشید و به دریای فیروزه ای نگاه کرد بعد هم خورشید را که دایره ای زرد باالی زمینه ای سفید و 

ابی بود نگریست . نسیمی سبک بادبان را تکان داد و موهای او را پریشان کرد ، جلوتر از نسیم ، مرغان دریایی 

برادران فریاد کشانشان بپیوندند . آنها به ماهی ها حمله ور میشدند و درهمان زمان نقطه های آمدند تا به 

 نقرهای و درخشانی در سطح آب دیده میشد . 
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همه چیز زنده ، پر رنگ و پر از زندگی بود . حتی بدن پوشیده از نمکش ، بوی ماهی و لباسهای نشسته اش 

سیدند . او خیلی خیلی دورتراز گذشته وحشتناک تاچ استون ، تهدید هم به نحوی زنده و زیبا به نظر می ر

 راجر / کریگور و رنگ سرد و خاکستری مرگ بود .

باید خیلی مواظب باشیم و امیدوارم که .... آن چیزی که به ریش سفید نستو گفتی :» سابریل باالخره گفت 

 «چه بود ، تاچ استون ؟

 . او بالفاصله منظور سابریل را فهمید

 .«امیدوارم کارتر تمامیمان را حفظ کند » 

 فصل نوزده 

سابریل انتظار داشت که از بلیزائر تنها یک شهر خرابه و خالی از زندگی باقی مانده باشد ولی زیاد هم اینطور 

نبود .وقتی که آنها برج ها و دیوارهای زیبای اطراف شبه جزیره را دیدند ، قایق های کوچک ماهی گیری ، به 

ندازه قایق خودشان ، نزدیک شهر دیده می شد . مردم در قایق ها ماهی گیری می کردند . مردم عادی با ا

رفتار دوستانه که هنگام عبور آنها برایشان دست تکان دادند و دراحوال پرسی شان تنها وضعیت بلیزائر را می 

 مان تاچ استون تفاوت داشت . که این بسیار با خوش آمد گویی در ز« آفتاب خوب و آب شفاف » گفتند 

راه رسیدن به بندر اصلی شهر ، از غرب بود . کانالی پهن در میان دو دیوار دفاعی بزرگ ، درآب وجود داشت و 

به یک آبگیر به بزرگی بیست یا سی زمین بازی ، ختم می شد . لنگر گاه ها در سه سمت آبگیر صف کشیده 

ب ، پشت لنگرگاه های خالی ، انبارهای پوسیده با دیوار های ریخته و ولی اغلب خالی بودند . در شمال و جنو

 سقفهای سوراخ ، هنوز پابرجا بودندولی وضعیتشان خبر از سالها متروکه ماندنشان میداد .

تنها بارانداز قابل استفاده ، در سمت شرق بود . هیچ چیز از کشتی های بزرگ تجاری قدیمی باقی نمانده بود . 

های کوچک زیادی مشغول بارگیری یا خالی کردن محموله شان بودند . جرثقیل ها داخل و خارج ولی قایق 

ازقایق می شدند و مردان بلند قد کنار اسکله ، بسته ها را تا جرثقیل روی کول می انداختند و بچه های 
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شرقی نبود ، به  کوچک در آب شیرجه می زدند  تا بین قایق ها شنا کنند . هیچ انباری در پشت لنگر گاه

جای آن ، چار چوب هایی با تزیینی زیبا و روشن ، صدها غرفه سرباز را مشخص می کردند . در آن منطقه ، 

میزهایی برای گذاشتن کاال ها و صندلی برای فروشنده ها یا بعضی از خریداران مخصوص قرارداشت . سابریل 

تاچ استون هم به دنبال یک  لنگر خالی می گشت .  با دقت متوجه شد که تعداد مشتریان نسبتا زیاد است .

 مردم همه جا بودند و انگار اینکه وقتشان خیلی تنگ باشد ، سریع حرکت می کردند. 

تاچ استون طناب اصلی بادبان را شل کرد و اجازه داد قایق در باد آرام و با زاویه ای کج به ضربه گیر های 

نابی به طرف لنگر پرت گرد ولی قبل از اینکه بتواند به ساحل بپرد و اطراف لنگرگاه برخورد کند . سابریل ط

 آن را محکم کند ، پسر بچه ای خیابانی این کار را برای او کرد .

خانم ؟ یک پنی :» صدای تیزش هیاهوی جمعیت را سوراخ میکرد « یک پنی برای گره زدن.:» او فریاد کشید 

 .«برای گره 

و یک پنی برای پسر پرتاب کرد . او سکه را گرفت ، لبخند بزرگی زد و در  سابریل سعی کرد لبخند بزند

جریان مردم روی بندر گم شد . لبخند سابریل ازبین رفت . او میتوانست وجود مردگان بسیار بسیار زیادی را 

بنا شده بود که تپه اینجا حس کند ... نه دقیقا اینجا ، بلکه باالتر ، در شهر. بلیزائر بر روی چهار تپه کم ارتفاع 

ها یک دره مرکزی را احاطه میکردند و دره هم به این بندر و دریا می رسید . تا آنجایی که سابریل میتوانست 

بگوید ، تنها دره ازمردگان خالی بود . دلیلش را نمیدانست . تپه ها که دو سوم شهر را تشکیل می دادند تقریبا 

 از وجود آنها پر بودند .

ر ، این سمت شهر سرشار از زندگی بود . سابریل فراموش کرده بود که یک شهر چقدر میتواند از طرف دیگ

شلوغ باشد . حتی در آنسلستیر هم به ندرت شهری بزرگتر ازبین دیده بود و بین تنها ده هزار نفر جمعیت 

ر سرو صدا و ماشین های داشت . البته با استاندارد های آنسلستیر ، بلیزائر شهری بزرگ نبود و اتوبوس های پ

خصوصی را هم نداشت . این تجهیزات در ده سال اخیر به فهرست شلوغی های آنسلستیر اضافه شده بودند . 
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به جای اینها ، در بلیزائر مردم سر و صدا  ایجاد میکردند . مردم عجله داشتند ، بحث می کردند ، فریاد می 

 خواندند و ...  کشیدند ، می فروختند ، می خریدند ، آواز می

آنها از قایق بر روی لنگرگاه می رفتند و تمام «قبال هم همینطور بود ؟:» او با فریاد به تاچ استون گفت 

 وسایلشان را باخود همراه داشتند .

راستش نه ، آبگیر اغلب اوقات با کشتی های بزرگتر پر بود و اینجا بجای مغازه ، انبار :» تاچ استون جواب داد 

 «اشت . ساکت تر هم بود و مردم انقدر هول نبودند . وجود د

آنها کنار اسکله ایستاده بودند . جریان مردم و کاالها را نگاه میکردند . شلوغی و رایحه های جدید شهر ، جای 

خنکی و نشاط نسیم دریا را میگرفت . اینجا بوی غذاهای پخته ، دود چوب ، بخورهای خوشبو ، روغن و بوی 

 طمئنا متعلق به فاضالب بود ، به مشام می رسید.گندی که م

همچنین خیلی هم تمیز تر بود . ببین ، فکر میکنم بهتر است ما یک مسافرخانه ی :» تاچ استون اضافه کرد 

 .«شبانه روزی پیدا کنیم . جایی که شب را آنجا بگذرانیم 

ماع شود ، بیزار بود . تا آنجایی که سابریل او از اینکه می بایست داخل اجت.« فکر خوبیه :» سابریل پاسخ داد 

می توانست حس کند ، هیچ مرده ای بین مردم وجود نداشت ولی حتما یک نوع سازش یا توافق با آنها برقرار 

 کرده بودند که این بیشتر از بوی فاضالب حال سابریل را بهم میزد .

ریل هنوز به جمعیت نگاه میکرد و بینی اش را تاچ استون شانه پسری را که رد می شد گرفت. در این بین ساب

گرفته بود . آنها کمی با هم صحبت کردند . یک پنی نقره ای رد و بدل شد . بعد پسر وارد جمعیت شد . تاچ 

استون نیز او را دنبال کرد . او به پشت سرش نگاه کرد و دید که سابریل هنوز با  بی حواسی مردم را نگاه 

ش را گرفت و دنبال خود کشید . با سابریل ، ماگت تنبل که دوباره مثل پوست روباه میکند برای همین دست

 دور گردن سابریل حلقه زده بود هم می آمد .
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این اولین بار بعد از آزادی تاچ استون بود که سابریل دست او را میگرفت و چون ذهنش هنوز درگیر مردم بود 

. دستهای تاچ استون بزرگتر از آنی بودند که به نظر می ، این چنگ زدن برایش خیلی غیر منتظره بود 

رسیدند و پینه های عجیبی هم بسته بودند . سابریل سریع دستش را از دست او بیرون کشید و با گذشتن از 

 میان موج اصلی مردم ، تاچ استون و پسر را دنبال کرد . 

ی پر از غرفه های کوچک قرار داشتند که آنها به میان مغازه های بی سقف رسیدند ، در کنارشان خیابان

مطمئنا ماهی و مرغ ارئه میدادند . انتهای لنگرگاه پر از جعبه های ماهی تازه بود که در جایشان تکان 

میخوردند . فروشنده قیمت را با حداکثر تخفیف فریاد می کشید و خریداران جیغ زنان تعجبشان را از قیمت 

د ، کیسه یا جعبه رد و بدل میشد تاجعبه های خالی ماهی با ماهی ، خرچنگ ، بیان میکردند . بین مردم ، سب

صدف و میگو پر شوند . سکه ها از دستی به دست دیگر می رفتند و گاه و بیگاه تمام محتویات کیف پول 

 درکیسه پول مغازه دار که آن را بر کمرش آویزان کرده بود ، خالی می شد .

طه تقریبا ساکت میشد . در دکه های اینجا قفس بر روی قفس قرار گرفته شده و در درانتهای دیگر بازار ، محو

قفسها مرغ بود  ولی خرید و فروش بسیار کم انجام می گرفت وبسیاری از مرغ ها پیر به نظر می رسیدند . 

در جعبه ای سابریل مردی متبحر در چاقو زنی دید که سر مرغها را ردیف به ردیف میبرید  وآنها را تلپ تلپ 

که بقیه مرغان بی سر آنجا بودند ، می انداخت . سابریل ذهنش را بر روی تجربه احمقانه و گیج مرغها از مرگ 

 ، بست . 

پشت بازار ، زمینی باز و خالی ازگیاه وجود داشت . مطمئنا آنجا را از روی عمد ، ابتدا با آتش و بعد با کلنگ و 

این فکر بود که چرا این کار را کرده اند تا اینکه کانال های آبی را دید که  پارو پاک کرده بودند . سابریل در

موازی این تکه زمین بایر وجود داشتند . مردم شهر که در دره زندگی می کردند هیچ سازشی با مردگان 

از  نکرده بودند . این قسمت از شهرشان بخاطر کانال های آب محافظت شده بود . مردگان شاید میتوانستند

 روی آب بگذرند ولی هیچوقت از زیرش عبور نمیکردند . 
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زمین پاک شده یک احتیاط بود . این طور آنها می توانستند ازکانالها حفاظت کنند . سابریل یک گروه از تیر 

اندازان را دید که باالی کانال ها راه می رفنتند . سایه های متحرکشان با نظم وترتیب رژه می رفتند و در 

ل آسمان روشن مانند عروسک های سایه ای به چشم می آمدند . پسر آنها را به سمت طاق اصلی میبرد مقاب

که از هر سو  به یک کانال مجزا میرسید و تیر اندازان بیشتری در آن قسمت رژه میرفتند . طاق های 

آنها بوته و  کوچکتری در هر سمت وجود داشت و از باالی آنها کانال اصلی محافظت می شد ول یجلوی

تمشک های جنگلی زیادی رشد کرده بودند تا در حالی که آب عبور مردگان را متوقف میکرد ، بوته ها هم 

 جلوی ورود غیر قانونی زندگان را بگیرند .

زمانی که انها از زیر طاق می گذشتند . سابریل شنلش را محکم به دور خود پیچید ولی نگهبانان تنها یک پنی 

تاچ استون گرفتند و دیگر توجهی به آنها نکردند . آنها بیشتر سربازان درجه سوم ... یا حتی درجه نقره ای از 

چهارم بودند .... که نگهبانان عادی به نظر می رسیدند تا سرباز واقعی . هیچکدامشان نشان کارتر بر پیشانی 

 نداشتند و عاری از جادوی آزاد بودند .

نی که ناهموار سنگ فرش شده بود ، سرچشمه میگرفتند . در میدان آب نمایی پشت کانال، خیابان ها از میدا

با لوله آبی عجیب وجود داشت و آب را ا زگوش های مجسمه مردی زیبا که تاج بر سر داشت ، بیرون می آمد 

. 

رب سوم .او در هر حالی بسیار شوخ و خوش مش 16پادشاه آنستیر:» تاچ استون به آب نما اشاره کرد و گفت 

 «بود . خوشحالم که مجسمه هنوز اینجاست . 

او که متوجه شده بود شهروندان هیچ همکاری با مردگان نمیکنند ، « کجا می رویم ؟:» سابریل پرسید 

 احساس بهتری داشت . 

او به پسربچه که مبخندید ، اشاره .« این پسر گفت که مسافرخانه خوبی میشناسد :» تاچ استون جواب داد 

 سر خود را ا ز معرض باد دور نگاه داشته بود .کرد . پ
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 .«، آقا و خانم این بهترین مسافر خانه در شهر است  60نشان سه لیمو» پسر گفت:

او برگشت تا راهش را ادامه دهد ولی دقیقا همان موقع صدای زنگی که بسیار بد نواخته میشد ، از جایی در 

 اد و صدایش کبوتر ها را با جار و جنجال از میدان پراند . نزدیکی لنگر گاه بلند شد . زنگ سه بار صدا د

 .«زنگ را میگویم » پسر با دهانی باز به او نگاه کرد « این چیه ؟:» سابیل پرسید 

او که این موضوع را بسیار واضح می « خورشید غروب کرده . :» پسر که منظور او را فهمیده بود گفت 

 .«فکر میکنم بخاطر ابر یا چیزی خورشید زودتر از معمول  مخفی شده  »پنداشت ، با تعجب این حرف را زد 

 «وقتی که زنگ غروب به صدا در آمد ، همه به داخل شهر می آیند ؟:» سابریل پرسید 

 «معلوم است ، درغیر این صورت ، شکارچیها یا جن ها آنها را می گیرند . :» پسر خرناسی کشید 

 .«دم . راه را نشان بده آها ، فهمی:» سابریل پاسخ داد 

با کمال تعجب، مسافر خانه نشان سه لیمو جایی دوست داشتنی بود . یک ساختمان چهار طبقه سفید که 

دویست یارد دور تر از میدان پادشاه آنستیر ، در جلوی یک میدان کوچکتر قرار داشت .سه درخت بسیار 

ود ولی درختها پر از برگهای خوشبو و میوه بودند . بزرگ لیمو در وسط میدان بودند . با اینکه فصل سرما ب

سابریل فکرکرد کار،کارِ جادوی کارتر است و حتما سنگ کارتری با چندین افسون حاصلخیزی ، گرما و 

فراوانی میان درختها مخفی شده است . سابریل با سپاسگزاری، هوای آغشته به بوی لیمو را فرو برد و 

 ای رو به میدان دارد .خوشحال بود که اتاقش پنجره 

 «چیز دیگری نمی خواهید، خانم ؟:» مستخدم که تقریبا با ادب بود ، پرسید 

دختر در را روی هم گذاشت و سابریل تخته چوب را پشت آن کشید . بعد « نه ، ممنون . :» سابریل پاسخ داد 

یی ، تمام زره و لباسهای نمکی اش شنل و لباسش را که بو گرفته بودند ،  در آورد . بخاطر یک هفته سفر دریا
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به بدنش چسبیده بودند . او که تمام لباس را بیرون آورده بود ، شمشیر را بر لبه حمام  تکیه داد ، طوری که 

بتواند به راحتی آن را بردارد و بعد با خوشحالی داخل آب فرو رفت . او برای از بین بردن عرق و کثیفی تکه 

 دست به کار شد . صابون لیمو را برداشت و 

سابریل میتوانست صدای مردی ... تاچ استون ... را از اتاق بغلی بشنود . آب شرشر میکرد و دختری هم بریده 

بریده میخندید . سابریل صابون زدن را فراموش کرد و به صدا گوش داد ، شنیدن سخت بود ولی خنده بیشتر 

بزرگ در آب پرت شد . مثل اینکه بجای یک بدن دو نفر شد ، صدای کلفت و نامعلوم مردی آمد و بعد چیزی 

 در آب افتاده باشند. 

کمی سکوت بود . بعد  چلپ و چلوپ و خنده های بیشتر شد ... تاچ استون بود که می خندید ؟سابریل سرخ 

را شد . دندانهایش را محکم به هم فشرد و بعد سریع سرش را داخل آب برد تا نشنود . تنها بینی و دهانش 

بیرون گذاشته بود تا بتواند نفس بکشد . زیر آب ، همه چیز ساکت بود و تنها صدای تاپ تاپ قلبش درگوش 

 پرآبش می پیچید .

برای چه اهمیت میداد ؟ تاچ استون تنها همسفر او بود . ازدواج آخرین چیزی بود که به ذهنش خطور می 

ری هم مشکالت زیادی داشتند . بر روی نقشه تمرکز کرد . این هم تنها یک احساس زود گذر بود . همین طو

کن . به آینده فکر کن . تاچ استون ، فقط اولین مردی بود که خارج از مدرسه با او روبرو شده بود . کارهایش 

 هیج ربطی به او نداشت و او حتی اسم واقعی اش را نمیدانست ... 

سرش را از آب بیرون آورد و دوباره داد و فریاد را  صدای ضربات گنگ و آهستهای بر وان باعث شد تا سابریل

از آن طرف دیوار شنید . او میخواست سرش را زیر آب ببرد که دماغ صورتی ماگت لبه وان ظاهر شد . سابریل 

در وان نشست . آبی که از صورتش پایین می آمد کمک میکرد تا اشکهایش را مخفی کند . سابریل دوست 

 «چی میخوای ؟:» آب گریه میکرده ، او که عصبانی شده بود ، پرسید  نداشت فکر کند که زیر
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او به اتاق دیگر که .« گفتم شاید دوست داشته باشی بدانی که اتاق تاچ استون ، آن طرف است :» ماگت گفت 

، اتاق  حمام ندارد . برای همین می خواست بداند که بعد از اینکه کار تو تمام شد » ساکت بود اشاره کرد 

 « میتواند از حمام استفاده کند یا نه . او پایین ایستاده تا خبر های محلی را بشنود . 

او به دیواری که دورتر و ساکت بود نگریست . دراتاق  بغلی سر و صدا باز هم بیشتر .« اوه :» سابریل پاسخ داد 

 «بهش بگو کارم زیاد طول نمیکشه . » شده بود . 

ی تمیز ، بر روی نوک دمپایی های راحتی اش راه میرفت . او لباسهای قرضی به تن بیست دقیقه بعد ، سابریل

داشت . او کمربند زنگوله ها را نبسته بود . لباس برایش عجیب به نظر میرسید و او کمربند زنگوله ها را زیر 

آن پرنده پر تخت گذاشته بود و ماگت هم بر روی آن چرت میزد . سابریل داخل تاالر بزرگ عمومی که در 

نمی کشید ، رفت و ناگهان ضربه ای بر پشت نمکی و کثیف تاچ استون زد .تاچ استون که هول کرده بود ، 

 تمام شربتش را ریخت . 

نوبت توست . شمشیر زن بوگندوی من . من همین االن وان را دوباره پر کردم . :» سابریل از سرخوشی گفت 

 «رم ناراحت نشوی . راستی ماگت هم در اتاق است ، امیدوا

تاچ استون همان قدر که از رفتار عجیب سابریل شگفت زده شده بود ، سوال هم برایش غیر معقول به نظر 

 .«برای چی باید ناراحت شوم ؟ فقط میخواهم خودم را تمیز کنم :» میرسید 

نطور که غذا میخوریم ، خوبه . من ترتیبی میدم که غذا دراتاق تو سرو بشود تا بتوانیم هما:» سابریل گفت 

 .«نقشه هم بکشیم 

در حقیقت نقشه کشیدنشان ، زیاد طول نکشید و طوری هم نبود که حالت کوچک خوشی شان را از بین ببرد 

. آنها در حال حاضر ، امن ، تمیز وسیر بودند و سعی میکردند مشکالت گذشته و ترس های آینده را هم به 

 دست فراموشی بسپارند .
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حض اینکه تکه میگو ، سیر، جو و کدوی کوبیده شده و ترشی تر خون را تمام کردند ، مشکالت با ولی به م

 تمام غم و غصه هایش خود را نشان داد .

فکر میکنم محتمل ترین جا برای پیدا کردن بدن پدرم ... همان جایی است که ملکه :» سابریل آهسته گفت 

 «کشته شده . مخزن آب ،راستی ، کجاست ؟

زیر تپه کاج . چندین راه برای ورود به آنجا هست ولی همه راهها بیرون از دره که با  :» چ استون پاسخ داد تا

 .«کانالهای آب محافظت میشود ، قرار دارند 

او از روی النه ای که میان تخت تاچ « فکر کنم راجع به مکان پدرت راست بگویی  :» ماگت توضیح داد 

ولی آنجا خطرناک ترین جایی است که میتوتنیم برویم . جادوی کارتر » میزد .  استون درست کرده بود حرف

 ...«آنجا خیلی پیچیده است ، افسون های اسارت زیادی وجود دارند و این امکان وجود دارد که دشمن مان 

 ...«ارد شویم کریگور . ولی ممکن است آنجا نباشد . حتی اگر باشد ، شاید بتوانیم دزدکی و» سابریل ادامه داد:

شاید بتوانیم اطراف آنجا دزدکی پرسه بزنیم . مخزن آب بسیار بزرگ است و صدها ستون :» تاچ استون گفت 

آنجا وجود دارد . ولی آب ساکن است و راه رفتن در آن سرو صدای زیادی ایجاد میکند . و صدا پخش میشود 

 .« وشش.. میدانید که ... آنها دقیقا در وسط مخزن آب هستند

اگر من پدرم را پیدا کنم و روحش را به زندگی برگردانم بعد میتوانیم با :» سابریل سرسختانه ادامه داد 

هرچیزی که آنجا هست ، مواجه شویم . این اولین کاری است که باید بکنم . نجات دادن پدرم ، هرچیزی که 

 .«بعدش اتفاق بیافتد به همین موضوع بستگی خواهد داشت 

یا ممکن است ، برعکس باشد . پس نقشه تان فقط این است که تا آنجا که میتوانیم بی سر :»  ماگت گفت

وصدا وارد شویم ، بدن پدرت را که ممکن است درگوشه ای سالم مانده باشد را پیدا کنیم و بعد ببینیم چه 

 «اتفاقی می افتد ؟

 «ما وسط یک روز آفتابی و صاف ... :» سابریل گفت 
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 «آنجا زیر زمین است . :» ف او پرید ماگت وسط حر

 .« پس نور خورشید را هنگام فرار خواهیم داشت :» سابریل با صدایی که ماگت را سر جایش بنشاند گفت 

آنجا نور گیر دارد . بعد از ظهر تقریبا کمی نور به پایین میرسد و طرح آفتابی رنگ :» تاچ استون اضافه کرد 

 .«پریده بر آب می افتد 

خب ، پس بدن پدر را پیدا میکنیم و به اینجا که امن است ، می آوریم و ... و بقیه کارها را از :» یل گفت سابر

 «اینجا ادامه میدهیم . 

 «نقشه خوب و مزخرفی است ، نابغه حماقت ... :» ماگت نق نق کنان زیر لب گفت 

دم و نتوانستم . دلم میخواهد به  میتوانی نقشه دیگری بکشی ؟ من سعی کر:» سابریل به تندی جواب داد 

آنسلستیر برگردم و همه چیز را فراموش کنم ولی آن وقت دیگر نمی توانم پدر را ببینم و مردگان هم هر چیز 

 زنده ای را در این پادشاهی پوسیده ، خواهند خورد . 

و تو همیشه به من  میدانم نقشه ام خوب نیست ولی باال خره مثل یک ابهورسن ، میخواهم کاری انجام دهم

 «میگویی ابهورسن خوبی نیستم ! 

بعد از این صحبت های خشمگین ، سکوت همه جا راگرفت. تاچ استون ناراحت شده بود و سرش را گرداند تا 

 جایی دیگر را نگاه کند . ماگت سابریل را نگاه کرد ، خمیازه کشید . شانه هایش را باال انداخت . 

یرسد . در طی این هزار سال ، هوشم را از دست داده ام و حتی ابله تر از ابهورسن من هم چیزی به ذهنم نم» 

 .«هایی شده ام که به آنها خدمت کرده ام 

با اینکه من می :» او تردید کرد و ادامه داد « من فکر میکنم نقشه خوبی است . :» تاچ استون ناگهان کفت 

 .«ترسم 

 .«ولی اگر فردا روزی آفتابی باشد ، به آنجا می رویم  منم همین طور .:» سابریل زیر لب گفت 
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 «بله ، قبل از اینکه ترس همه وجودمان را پر کند . :» تاچ استون گفت 

 فصل بیست 

خارج شدن از منطقه محافظت شده بلیزائر ، سخت تر از ورود به آن به نظر می رسید ، مخصوصا از طاق 

 د و بعد از چند پیچ و خم به تپه های شمالی شهر می رسید .شمال. آنجا به خیابانی متروک منتهی میش

جلوی طاق ، شش نگهبان بودند که گوش بزنگ تر و وارد تر از نگهبان های لنگر گاه به نظر می رسیدند . 

گروهی از مردم ، جلوتر از تاچ استون و سابریل ، منتظر اجازه عبور بودند . گروهی متشکل از نه مرد که 

م حاالت و رفتارشان به چشم میخورد . همه اسلحه ، از خنجر گرفته تا تبرهایی با تیغ پهن خشونت درتما

 ،همراه داشتند . اغلب آنها هم تیرکمانهایی خمیده داشتند که در پشتشان آویزان کرده بودند .

 « اینها کی اند ؟ برای چی به قسمت  مردگان شهر میروند ؟» سابریل از تاچ استون پرسید : 

میگویند . ولی آنها خودشان را نظافتچی می نامند . دیشب  63مردم به آنها الشخوران:» چ استون پاسخ داد تا

بعضی از افراد که با آنها صحبت کردم ،  به اینها اشاره کردند . برخی از قسمت های شهر سریع دست مردگان 

 «ریسک است ...  افتاد برای همین غنیمت های زیادی آنجا پیدا می شود . کارشان خیلی

سابریل با تامل سری تکان داد و به مردها که اغلبشان کنار کانال آب نشسته یا چمباتمه زده بودند نگاه کرد . 

بعضی از روی کنجکاوی به او نگاه کردند . سابریل ناگهان فکر کرد که آنها زنگوله ها را در زیر شنلش دیده و 

همید که آنها تاچ استون را یک الشخور رقیب می دانند. در غیر این فهمیده اند که او یک ساحراست ولی بعد ف

صورت ، کدام آدم عاقلی ست که بخواهد شهر محافظت شده را ترک کند ؟ او خودش هم مثل یک الشخور 

خیس بود . با اینکه به تازگی حمام کرده بود ولی لباسها و زره اش هنوز کمی خیس بودند . شنلی هم که 

زیر آن مخفی ساخته بود چیزی بین مرطوب و خیس بود زیرا شب پیش ، پس از شستن ، آن را  زنگوله ها را
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خوب آویزان نکرده بود . ولی از طرفی دیگر ، همه چیز بوی خوش لیمو می داد زیرا در مسافرخانه نشان سه 

 لیمو ، همه  لباسهایش را با صابون لیمو شسته بودند .

نتظر اجازه عبور نگهبان ها هستند ولی بعد مشخص شد که انتظار چیز سابریل فکر می کرد الشخوران م

دیگری را می کشند . آنها ناگهان محموله شان را در پشت سر سابریل دیدند . مردهایی که نشسته یا چمباتکه 

 زده بودند غرغر کنان ایستادند تا در ردیفی مانند صف بایستند.

ها چه دیده اند و بعد در جا خشکش زد . دو نفر مرد به سمت طاق سابریل به پشت سر نگاه کرد تا بفهمد آن

می آمدند و پشت سرشان بچه هایی از شش تا شانزده ساله همراه داشتند . این مردها هم مثل الشخوران 

نگاهی خشن داشته و شالقهایی بلند و چهار زبانه به دست گرفته بودند . بر پای بچه ها زنجیر هایی بود که 

به هم وصل میکرد . یک مرد سر زنجیر را داشت و بچه ها را از میان راه هدایت میکرد . دیگری با همه را 

شالقش هوای باالی سر بچه ها را می شکافت و ضربه اش بعضی وقت ها به گوش یا باالی سر بچه ای میخورد 

 . 

دیک شد و دستش را بر شمشیر او به سابریل نز« در مورد این هم شنیده بودم . :» تاچ استون زیر لب  گفت 

ولی فکر میکردم قصه سرایی میکنند ، الشخورها  از بچه ها ... برده ها .. بعنوان طعمه یا دام  برای » گذاشت . 

مردگان استفاده میکنند . آنها را در منطقه رها میکنند تا مردگان را از جایی که قصد گشتن دارند ، دور کنند 

». 

 !«این ...منزجز کننده است ! کاری غیر انسانی ! باید جلویشان را بگیریم  :»سابریل با وحشت گفت 

او جلو رفت و در ذهنش افسون کارتری برای کور و گیج کردن الشخورها در سر شکل می داد ولی دردی 

 سوزاننده در گردنش او را متوقف کرد . ماگت که روی شانه های سابریل بود ، پنجه تیزش را در گردن او فرو

 برده بود . خون به نازکی مو پایین می آمد . او در گوش سابریل فش فش کرد . 
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صبر کن ! این جا، نه الشخور و شش نگهبان هست . بقیه نگهبانان هم نزدیکند . اگر تو کشته بشوی چه » 

ورسن کسی به این بچه ها و بقیه شان کمک می کند؟ مردگان منشا اصلی این بی عدالتی هستند و وظیفه ابه

 «هم مقابله با مردگان است ! 

سابریل سیخ ایستاد . او میلرزید و از شدت خشم ، اشک در گوشه چشمانش حلقه زده بود . ولی دیگر به 

حمله فکر نمیکرد . او تنها ایستاد و بچه ها را نگاه کرد . آنها در سکوت و بدون امید ، سرنوشتشان را پذیرفته 

راری نمیکردند . بچه ها صاف ایستاده و سرها را پایین انداخته بودند تا بودند و حتی در زنجیرها بی ق

 الشخوران آنها را شالق بزنند و بعد افسرده و در هم شکسته سمت طاق بیایند .

آنها خیلی زود به آن سمت طاق رسیدند و به سمت خیابان خرابه رفتند . الشخوران هم آرام پشت پسربچه ها 

 می آمدند . 

ر روی سنگ فرش ها می تابید . زره ها ، اسلحه ها و موی پسر بچه ای بلوند ، نور خورشید را خورشید ب

 ، به راست پیچیدند و رفتند.62منعکس میکرد . بعد آنها ، با انتخاب مسیر تپه کوینر

فرمانده شان سابریل ، تاچ استون و ماگت بعد از ده دقیقه جرو بحث با نگهبانها ، آنها را دنبال کردند و ابتدا ، 

را ببیند . او مردی درشت هیکل بود که بر روی زره چرمی اش لکه « مدارک اداری نظافتچیان » میخواست 

های چربی گوشت به چشم میخورد . البته بعد معلوم شد که آنها رشوه میخواهند . سپس آن دو آنقدر چانه 

ون و یک سکه هم برای گربه ، تقلیل دادند . زدند تا مبلغ را به شش پنی نقره برای عبور سابریل و تاچ است

سابریل با خود فکر کردکه اداره وحساب وکتاب  عجیبی ست . ولی خوشحال بود که ماگت ساکت مانده و از 

 اینکه ارزش او را کم گرفته اند ، نق نق نمی کند .

گان را حس کرد . آنها بعد از عبور از کانال ها و حفاظ آرامش بخش آب روان ، سابریل به سرعت وجود مرد

همه جا بودند و در خانه های متروک و انبارها ، جایی  که نور وجود نداشت ، می پلکیدند . واضح بود که با 

 دیدن آفتاب ، برای رسیدن شب لحظه شماری می کنند .
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شب ، هرچه مردگان بلیزائر ، در بسیاری از موارد نقطه مقابل الشخورها بودند . روزها مخفی می شدند و در 

دستشان می آمد را میبردند . مردگان بسیار بسیار زیادی در بلیزائر وجود داشتند ولی آنها ضعیف ، ترسو و 

حسود بودند. میل و رغبت فراوانی  برای کشتن داشتند ولی موجودی قربانی هایشان به طور غم انگیزی 

ی از دست می دادند تا دوباره در مرگ فرو روند محدود بود . هر روز صبح  تعدادی از آنها قدرتشان را در زندگ

چشمان او تند تند « اینجا هزاران مرده است . :» . ولی همیشه تعداد بیشتری می آمدند . سابریل گفت 

 !«اکثرشان ضعیفند .. ولی تعدادشان باور نکردنی است » ازسویی  به سوی دیگر حرکت میکرد . 

سابریل می دانست که منظور او چیست . آیا باید .. یعنی « آب برویم ؟ مستقیما به مخزن:» تاچ استون پرسید 

 می توانند ... بچه ها را نجات دهند ؟

او قبل از جواب دادن به آسمان و خورشید نگاه کرد . آنها به مدت چهار ساعت نور پر قدرت خورشید را 

ی بود . حتی با این فرض که الشخور ها را داشتند ، البته اگر سر و کله ابری پیدا نمیشد . به هر حال وقت کم

شکست میدادند ، میتوانستند پیدا کردن پدر را به فردا بسپارند ؟ هر روز که میگذشت ، احتمال برگرداندن 

روح و بدنش به زندگی کمتر می شد . بدون او ، آنها نمیتوانستند بر کریگور غلبه کنند ... و اگر آنها 

ا بازسازی کنند ، باید کریگور را شکست می دادند تا وجود مردگان را از رندگی میخواستند سنگ های کارتر ر

 را از زندگی و کشور پاک کنند ... 

او سعی می کرد خاطره ای را که درذهنش مانده « مستقیما به مخزن میرویم ... :» سابریل به سختی گفت 

شاید ... شاید در راه برگشت » خسته اش ... بود ، فراموش کند .. آفتاب بر روی موهای پسر بچه و قدم های 

 « آنها را نجات دادیم . 

تاچ استون با اطمینان راه را نشان می داد و سعی می کرد در میان خیابان که نورآفتاب آن را روشن می کرد ، 

داشت ،  راه برود . آنها حدود یک ساعت ، در خیابانهای خالی و متروک راه رفتند .تنها صدایی که آنجا وجود

تق تق آج های چکمه شان بر سنگ فرش بود . آنجا هیچ پرنده یا حیوانی نبود . حتی حشره ای هم دیده 

 نمیشد . فقط خرابی و پوسیدگی . 
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باالخره به پارکی با پرچین های آهنی رسیدند که تپه کاخ را دوره کرده بود . از قصر سلطنتی باالی تپه تنها 

 های سیاه و سوخته باقی مانده بود. سنگ های واژگون شده و چوب 

تقریبا حدود « آخرین نایب السلطنه آن را سوزاند . :» هر سه ایستادند تا  باال را نگاه کنند و ماگت گفت 

بیست سال پیش بود ، قصر پر از مردگان شده بود و نگهبانها و دام هایی که ابهورسن های مختلف در آن می 

 «ی گویند که نایب السلطنه دیوانه شد و خواست آنها را بسوزاند . گذاشتند زیاد عمل نمیکرد . م

 « سر خود مرد ، چه آمد ؟» سابریل پرسید:

در حقیقت ، خود خانم ! او در آتش مرد ... یا مردگان او را کشتند و این آخرین تالش برای :» ماگت جواب داد 

 «اداره کردن پادشاهی بود . 

ساختمان قشنگی بود . میتوانستی از آنجا سه یر را ببینی . سقفهای :» فت تاچ استون با یادآوری گذشه گ

بلندی داشت . با یک سیستم هوشمند تهویه هوا برای گرفتن نور خورشید و نسیم دریایی . همیشه از جایی 

ا در قصر صدای موسیقی و رقص می آمد . شام چله تابستان را در باغ پشتی میخوردیم که هزاران شمع آنجا ر

 ...«روشن میکرد 

 او آه کشید و به سوراخی در پرچین پارک اشاره کرد.

میتوانیم از اینجا برویم . از یکی از غارهای زینتی پارک ، راهی به مخزن آب وجود دارد .از آنجا تنها پنجاه » 

 «پله تا مخزن راه هست در حالیکه از راه اصلی قصر صد و پنجاه پله باید برویم . 

 «تا آنجا که من یادم هست ، صدو پنجاه و شش تا » ماگت گفت :

تاچ استون شانه هایش را باال انداخت و از سوراخ میان پرچین ، پایش را بر روی چمن های فنری پارک 

گذاشت . با اینکه کسی ... یا چیزی .. به چشم نمی خورد ، او شمشیرش را  هم کشید . نزدیکشان درختان 

 بلندی بر زمین می انداختند. بزرگی بودند که سایه های
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سابریل هم بدنبال او رفت و ماگت از شانه های او پایین پرید تا گردش کنان جلو بیاید و هوا را بو بکشد . 

سابریل هم شمشیرش را کشید اما به زنگوله ها دست نزد . او وجود مردگان را در اینجا هم حس میکرد ولی 

 رخورشید ، بسیار وسیع به نظر  میرسید . آنها زیاد نزدیک نبودند. پارک در نو

تا غارهای زینتی تنها پنج دقیقه پیاده روی بود. جلوی آنها دریاچه بو گندویی بود که زمانی هفت مجسمه 

پری دریایی ریش دار را نمایش می داد. حاال دهان پری دریایی با برگهای فاسد ، بسته شده و آب دریاچه با 

 ت جامد در آمده بود .لجن سبز ، تقریبا به حال

سه دهانه غار کنار هم بودند . تاچ استون آنها را به سمت بزرگترین که وسط بود ، راهنمایی کرد . پله های  

 مرمری تا سه و چهارپایی دیده میشدند و ستونهای مرمری سقف را نگه داشته بودند .

آنها شمع هایشان را هنگام ورود .« ی روند این پله ها تنها تا چهل قدم درون تپه م» تاچ استون توضیح داد:

اینها مخصوص » روشن کردند ،کبریت های سولفوری بوی نامطلوب خود را با هوای نمناک غار آمیختند . 

پیک نیک رفتن در فصل تابستان درست شده اند .دری در  پشت این یکی قرار دارد . شاید قفل باشد ولی با 

دقیقا پشت آن هستند و خیلی سر راستند ولی نورگیری آنجا نیست و خیلی  افسون کارتر باز میشود . پله ها

 .«هم باریک است 

پس من اول می روم ، من مرده ای را حس نمیکنم . :» سابریل که با قدرت ، ترس را در دلش میکشت ، گفت 

 «اما ممکن است آنجا باشند ... 

 .«باشه :» تاچ استون با تردید گفت 

آنها در دهانه غار ایستاده بودند و شمع ها « میدانی که حتما الزم نیست بیایی . » ت سابریل ناگهان گف

 احمقانه در نور خورشید سوسو میزدند و او ناگهان احساس مسئولیت شدیدی نسبت به تاچ استون میکرد . 
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ی مانست . تاچ استون ترسیده و صورتش آنقدر رنگ پریده بود که به رنگ پریدگی ساحرگان حامی مردگان م

او زمانی ، چیزهای وحشنتاکی در مخزن آب دیده بود که منجر به دیوانگش اش شده بودند و با اینکه تمام 

 مدت همه چیز را گردن خود می انداخت ، سابریل اصال او را مقصر نمی دانست . او که یک ابهورسن نبود.

باید و در غیر » د ، لب پایینی اش را می جوید . او که عصبی شده بو« من باید بیایم . :» تاچ استون جواب داد 

این صورت ، هیچ گاه خاطراتم را فراموش نمی کنم . باید کاری بکنم تا خاطراتی بهتر برای خودم بسازم. باید 

... خود را از این بدبختی نجات دهم . غیر از این ، هنوز هم یک نگهبان سلطنتی هستم. وظیفه ام ایجاب 

 «بیایم . میکند که با تو 

 «هرجور دوست داری. من که از بودنت خوشحالم. :» سابریل گفت 

 بعد لبخندی نصفه کاره بر لبانش شکل گرفت.« من هم ... حالت عجیبی است.:» تاچ استون گفت 

من خوشحال نیستم . بس کنید دیگر . :» ماگت که حالتی تصمیم گیرنده داشت ، وسط حرف آنان پرید 

 .«می دهیم خورشید را از دست 

در قفل بود اما در مقابل افسون سابریل به راحتی باز شد . افسون از ساده ترین نشان کارتر برای باز کردن 

درست شده بود که از ذهنش بر انگشت اشاره که سابریل آن را روی سوراخ قفل گذاشته بود ، جاری شد . با 

. حتی این باال ، سنگهای شکسته کارتر نیرویی  اینکه افسون موثر واقع شد اما اجرای آن بسیار سخت بود

 ایجاد میکردند که در جادوی کارتر اختالل وارد میکرد .

نور کم شمع ، پله های نمناک و فرو ریخته را که مستقیم پایین می رفتند ، روشن می ساخت . هیچ پیچ و 

 خمی نبود و پله ها مستقیم دردل تاریکی فرو می رفتند.

ط پایین می رفت . سنگ های نرم زیر چکمه سنگینش خرد میشدند برای همین او می بایست سابریل با احتیا

پاشنه های پایش را خوب بر روی هر پله میگذاشت . این عمل پایین رفتن را کند می ساخت . تاچ استون در 
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و کج و کوله  پشت سر او می آمد و نور شمعش سایه سابریل را در جلو پایش می انداخت . سابریل سایه دراز

 اش را می دید که دور از روشنی ، به سمت تاریکی می رفت . 

نزدیکی های پله سی و نه ، سابریل بدون دیدن مخزن ، بویش را احساس کرد و بویی سرد و نمناک که در 

 بینی و ریه هایش فرو رفت و وجود او را از سرمایی وسیع پر کرد . 

ری وسیع و مستطیل شکل بود ، ختم شدند و در داالن عظیم ستون های بعد پله ها به درگاهی که در لبه تاال

سنگی مانند جنگلی سر برآورده بودند تا سقفی را که شصت پا باالتر از سر او بود را نگه دارند . زمین مقابل 

هایی رو سابریل سنگ نبود ، بلکه آبی سرد و به ثبات سنگ همه جا را فرا گرفته  بود . اطراف دیوار ، نورگیر 

به پایین و در کنار ستون ها ساخته شده بودند تا دایره هایی از نور بر روی آب بسازند . در میان روشنی و 

 تاریکی می شد لبه های مخزن آب را بررسی کرد ولی میانه تاالر بخاطر تاریکی ناشناخته می ماند .

 اش را شنید .سابریل تماس دست تاچ استون را با شانه اش حس کرد و بعد زمزمه 

عمقش تا کمر است . سعی کن تا آنجا که میتوانی با سرو صدای کمتری داخل آب شوی . بیا.. من شمعت را » 

 «میگیرم . 

سابریل سرش را تکان داد وشمع را به او سپرد . او شمشیرش را در غالف گذاشت و ابتدا بر روی پله نشست تا 

 آرام پاهایش را وارد آب کند . 

د ولی میشد آن را تحمل کرد . علیرغم دقت سابریل ، اطرافش موج های نقره ای بر آب سیاه ایجاد آب سرد بو

شدند و صدای چلپ بسیار کمی به گوش رسید . پاهای او به کف زمین رسیدند و سابریل تنها  توانست نفسی 

بزرگ کارتر را که خفه بکشد . نفس نفسش بخاطر سرمای آب نبود بلکه او دیگر میتوانست وجود دو سنگ 

شکسته بودند، حس کند . این حس ناگهان مانند حمله وحشیانه آنفوالنزا ، معده او را چنگ زد. صورت او پر از 

عرق شد و سرش بسیار گیج می رفت .  سابریل خم شد و به پله چسبید تا اولین دردها تقلیل یافتند. او حاال 
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بدتری بر روی او میگذارند تا سنگهای کوچک کالون کرست می فهمد که این سنگ های شکسته تاثیر بسیار 

 و نستو .

 «چی شده ؟:» تاچ استون آرام گفت 

 

او نفس عمیقی کشید تا درد و ناراحتی را از بین ببرد. « هیچی... سنگ های شکسته.»سابریل زیر لب گفت:  

 «می توانم تحملش کنم. وقتی داخل میشوی، مواظب باش.»

و شمع را از تاچ استون گرفت تا او هم داخل شود. با اینکه سابریل به او اخطار داده بود  او شمشیرش را کشید

ولی وقتی که پای تاچ استون به زمین خورد، سابریل متوجه شد که او هم به خود می پیچد. عرق به صورت 

ودند که هنگام خطهایی، خود را بر روی پیشانی تاچ استون ظاهر می ساخت و درست مانند موج هایی شده ب

 ورود تاچ استون بر روی آب ظاهر گشتند.

سابریل که می دانست ماگت از تاچ استون خوشش نمی آید انتظار داشت که گربه بر شانه ی او بپرد ولی 

زمانی که ماگت تاچ استون را انتخاب کرد، سابریل متعجب شد. تاچ استون هم گیج شده بود ولی به روی 

 را در پشت گردن تاچ استون جا داد و آرام میو میو کرد.خودش نیاورد.ماگت خود 

 «اگر می توانید در گوشه ها بروید. خرابی... شکستگی... در میانه ها حتی اثرات بدتری هم خواهد داشت.»

سابریل شمشیرش را به نشان موافقت باال آورد و جلو رفت. او دیوار چپی را دنبال کرد می کرد و می خواست 

اند کمتر سر و صدا ایجاد کند. ولی چلپ چلوپ آرام آن ها خیلی بلند به گوش می رسید. صدای هر چه می تو

قدمها منعکس می شد و داخل آب گسترش می یافت. تنها صدای موجود دیگر، چک چک منظم آب بود. آبی 

 که از سقف می افتاد یا به آرامی از ستون ها لیز می خورد.
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کرد ولی نمی توانست بفهمد چقدر از این احساسش بخاطر خرابی  سابریل وجود مرده ای را حس نمی

سنگهای شکسته است. سنگها قلبش را مانند یک صدای دائمی و بلند، به درد می آوردند. معده اش دائم به 

 هم می پیچید و دهانش پر از طعم تند صفرا بود.

ه ناگهان نور کم شد و در یک چشم به هم غربی و زیر یکی از نور گیر ها رسیده بودند ک -آنها به گوشه شمال

 زدن، تاریکی تمام مخزن آب را در بر گرفت. تنها روشنایی کوچک و مهربان شمع ها مانده بود.

 «ابره. می گذرد.»تاچ استون زمزمه کرد: 

آنها نفسشان را حبس کرده و به باال و خط کوچک نور نگاه می کردند. خورشید با تابش دوباره اش آنها را 

راحت کرد. آنها دوباره به راهپیمایی ادامه دادند و این دفعه دیوار طوالنی غربی به شرقی را ادامه دادند ولی 

راحتی شان زیاد طول نکشید. جایی آن باال، در هوای تازه، ابری دیگر خورشید را پوشاند و تاریکی بازگشت. 

ظات کوتاهی نور وجود داشت و بقیه همه اش ابر های بیشتری به دنبال او آمدمند به طوری که تنها در لح

 تاریکی مطلق بود.

با اینکه آفتاب از میان راهها و استوانه هایی در میان زمین، بسیار کم و مختصر به مخزن می رسید ولی آنجا 

بدون خورشید سردتر شده بود. سابریل حاال دیگر سردش شده بود و ناگهان ترس غیر عقالنی بر او غلبه کرد. 

د آنها بیش از حد مانده باشند و در شبی که پر از مردگان تشنه به زندگی است از اینجا خارج شوند. تاچ نکن

استون هم سرما را حس می کرد و این احساس با یاد آوری خاطرات دویست سال پیش تلخ تر شده بود. آن 

از همه بدتر، سنگها هم شکسته  زمان او در این آب پا گذاشته و ملکه و دو دخترش را قربانی شده دیده بود.

بودند. آن موقع بر روی آب، خون بود... و او حاال هم آن را می دید. این خاطره ساکن هیچگاه از ذهنش خارج 

 نمی شد.

با وجود تمام این ترسها،تاریکی بود که به آنها کمک کرد. سابریل در سمت راستش، تابشی ضعیف دید نور از 

مد. او که با یک دست چشمانش را در مقابل درخشش شمع محافظت می کرد، با جایی در میان داالن می آ

 دست نقطه را به تاچ استون نشان داد.
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ولی »صدای او آنقدر آرام بود که سابریل به سختی می شنید. « چیزی آنجاست.»تاچ استون با رضایت گفت: 

 «باید حداقل چهل قدم به وسط آب برویم.

زی در آن نور ضعیف حس می کرد، مانند زمانی که فرستاده های پدرش در مدرسه سابریل جواب نداد. او چی

به مالقات او می آمدند و او احساس خاصی در پشت گردنش پیدا می کرد. او دیوار را رها کرد و در آب پیش 

. در دلش شکل پشت او شکل می گرفتند. تاچ استون دوباره نگاه کرد و به دنبال او راه افتاد 7رفت. موج های 

آشوبی افتاده بود و مانندخوردن تهوع، پشت سر هم تکرار می شد ولی او با احساسش مقابله کرد. تاچ استون 

 هم سرگیجه داشت و دیگر نمی توانست پاهایش را خوب حس کند.

 آنها سی قدم رفته بودند و درد و دل پیچه بیشتر می شد. بعد سابریل ناگهان ایستاد. تاچ استون شمشیر و

شمعش را باال گرفت و با چشمانش دنبال مهاجمان می گشت ولی دشمنی نبود. نور ضعیف از یک الماس 

 محافظت می آمد. چهار نشان اصلی در زیر آب می درخشیدند و خطوط نیرو بین آنها جرقه می زدند.

ای در دست داشته در مرکز الماس مردی با دستان خالی و به جلو آمده ایستاده بود، انگار که قبال اسلحه 

است. یخ لباسها و صورتش را پوشانده بود و چهره اش واضح نبود. آب تا کمر او یخ بسته بود ولی سابریل هیچ 

 شکی در مورد او نداشت.

 زمزمه اش در آب تاریک پیچید تا همراه با صدای چک چک گنگ آب، منعکس شود.« پدر.»او زمزمه کرد: 

 

 فصل بیست و یک

 

 

 «الماس کامل است. نمی توانیم تکانش دهیم.»ت: تاچ استون گف
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آرامشی که از دیدن پدرش وجودش را پر کرده بود کم کم جایش را به دل « می دانم»سابریل پاسخ داد: 

فکر می کنم... فکر کنم باید از اینجا وارد مرگ شوم و روحش را »پیچه و ترس از سنگهای شکسته می داد. 

 «بیاورم.

 «اینجا؟»بعد صدایش را پایین تر آورد تا در تاالر نپیچد. « چی!»گفت:  تاچ استون با تعجب

یک الماس بزرگ که دور ما و پدرمان »بعد بلند بلند فکر کرد. « اگر الماس محافظتمان را...»سابریل ادامه داد: 

 «باشد... اغلب خطرات را دور نگه می دارد.

به اطراف نگریست و سعی کرد از نور محدود شمع که او « اغلب خطرات را.»تاچ استون با ناراحتی گفت: 

الماس ما را اینجا گیر می اندازد... البته اگر بتوانیم »حباب کوچک نوری درست کرده بود، آن سو را ببیند. 

اجرایش کنیم، چون خیلی نزدیک به سنگهای شکسته هستیم. من که تنهایی در این وضعیت اصال نمی توانم 

 «طلسم را اجرا کنم.

ما می توانیم نیرو هایمان را یکی کنیم. بعد اگر در مدتی که من در مرگ هستم، تو و ماگت نگهبانی دهید، »

 «موفق می شویم.

های او به پشم _____هنگام برگشتن،« تو چه فکر می کنی ماگت؟»تاچ استون سرش را گرداند و پرسید: 

 جانور کوچک کشیده شد.

ودم را دارم و فکر می کنم این فقط یک تله است. من مشکالت خ»ماگت غرغرکنان گفت: 

اینجاییم و به نظر می رسد که ابهورسن بازنشسته، باید همین صدایش کنم دیگر، مرده است فکر ________

 «دیگری به ذهنم نمی رسد.

ایستادن در نزدیکی سنگهای شکسته تمام « اصال از این وضعیت خوشم نمی آید.»تاچ استون زیر لب گفت: 

رویش را از او می گرفت. رفتن سابریل به مرگ دیوانگی محض بود. چه کسی می دانست که در مرگ چه نی
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چیز هایی کمین کرده بودند؟ آن هم در فاصله ای چنین نزدیک به سنگهای شکسته. حتی از کجا می 

 توانستند بفهمند که چه چیز اطراف یا درون مخزن آب در انتظار حمله نشسته است؟

واب نداد. او به الماس پدرش نزدیک شد تا نشانهای اصلی زیر آب را بررسی کند. تاچ استون با سابریل ج

 بیزاری به دنبالش رفت و قدم هایش را کوتاه بر می داشت تا صدای آب و موج ها را کم تر کند.

 سابریل شمع را خاموش کرد و آن را در کمربندش گذاشت سپس دستش را باال آورد.

سابریل طوری حرف زد که جایی برای بحث و گفتگو « یر را کنار بگذار و دستت را به من بده.شمش»او گفت: 

نمی گذاشت. تاچ استون تردید داشت. او در دست چپ فقط شمع را نگه داشته بود و نمی خواست هردو 

بودند. او از شمشیر را در غالف بگذارد ولی حرف سابریل را قبول کرد. دستهای سابریل حتی از آب هم سردتر 

 روی غریزه دستهای سابریل را کمی محکم تر گرفت را گرمای دست خود را به او بدهد.

 «ماگت، نگهبانی بده.»سابریل دستور داد: 

او چشمانش را بست و اولین نشان اصلی را که نشان شرق بود، ذر دهنش فرا خواند.تاچ استون نگاهی سریع به 

 را بست و با نیروی سابریل درون افسون غرق شد. اطراف انداخت و بعد او هم چشمانش

وقتی که نیرویش را با سابریل آمیخت، درد در دستها و بازویش تیر کشید. نشان در ذهنش گنگ بود و تمرکز 

بر روی آن غیر ممکن به نظر می رسید. سرما که مانند سوزن ها و سنجاق های کوچکی در انگشتهای پاهایش 

ا باال می آمد تا تبدیل به دردی رماتیسمی شود. ولی او سدی در مقابل درد در ذهنش فرو می رفت، حاال از پ

 ایجاد کرد تا تمام حواسش را بر روی یک چیز ساختن الماس حفاظت، متمرکز کند.

باالخره نشان شرق از شمشیر سابریل پایین آمد تا در مخزن ریشه کند. آنها بدون اینکه چشمانشان را باز 

 ری، آهسته آهسته به جنوب رفتند تا نشان بعدی را بسازند.کنند، دو نف

این دفعه کار سختی بود. هنگامی که نشان وجودش را با درخشش اعالم کرد، هر دو عرق کرده بودند و می 

لرزیدند. دستهای سابریل حاال داغ و تب آلود بودند و بدن تاچ استون از گرمای عرق و سرمای آب، وحشیانه 
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گهان حالت تهوع بدی به تاچ استون دست داد و نزدیک بود بیافتد ولی سابریل دست هایش را می لرزید. نا

سفت گرفت، درست مانند شاهینی که شکارش را بگیرد، و به او قدرت داد. او دهانش را باز کرد و اوقی زد ولی 

 بعد خوب شد.

تمرکزش را از دست داد و تاچ درست کردن نشان غرب مانند مسابقه دو استقامت بود. سابریل یک لحظه 

استون می بایست چند لحظه تنهایی نشان را نگه دارد. تالشش او را مانند مردی کرد که بیش از اندازه مشرب 

خورده باشد. دنیا دور سرش می چرخید و همه چیز خارج از اراده او بود. بعد سابریل با تالش زیاد خود را 

ای گرفت. نشان شمال با تمام نا امیدی درست شد. آنها چند ثانیه که برگرداند و نشان غرب هم در زیر آب ج

ساعتها به نظر می رسید، با آن سر و کله زدند و نزدیک بود که نشان، پیچ و تاب خوران از دستشان در برود 

شار ولی سابریل به دلیل عالقه زیاد برای نجات پدرش و تاچ استون زیر بار گناه دویست ساله، با هم بر آن ف

 آوردند.

نشان شمال درخشان از شمشیر به پایین تاب خورد تا تابشش در زیر آب کمرنگ شود.خطهای آتش کارتر از 

 نشان شمال به نشان شرق، از شرق به جنوب و بعد به غرب رفتند. الماس کامل بود.

و حالت  به محض تکمیل آن، فشار وحشتناک سنگهای شکسته کمتر شد. درد سوزناک سر سابریل کم شد

طبیعی به پاها و انگشتان تاچ استون بازگشت. ماگت تکانی خورد و خود را کشید. این اولین حرکت او بعد از 

 پریدن بر پشت گردن تاچ استون بود.

بهتر از الماس »او از میان چشمان نیمه بازش به نشان ها نگاه کرد. « خوب انجامش دادیم.»سابریل آرام گفت: 

 «قبلی من است.

او ناگهان متوجه « نمی دانم چطور توانستیم.»استون به خطهای آتش کارتر چشم دوخت و زیر لب گفت:  تاچ

شد که هنوز دستهای سابریل را گرفته و مانند یک چوپ جمع کن پیر زیر فشار بار کمر خم کرده است. او 

 کرد. ناگهان خود را صاف کرد و انگار که دم مار را گرفته باشد، دست سابریل را رها
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سابریل که جا خورده بود به او نگاه کرد. تاچ استون به بازتاب شمع در چشمان سابریل خیره شده بود. تقریبا 

برای اولین بار بود که تاچ استون به او نگاه می کرد. او خستگی و خطوط غم را در چهره سابریل دید. پوشه 

داشت و بر روی استخوان های گونه اش کبودی زرد  لبهای او ناراحتی اش را نشان می داد. بینی اش هنوز ورم

به چشم می خورد.سابریل زیبا بود و تاچ استون ناگهان دریافت که در طی این مدت تنها به عنوان یک 

 ابهورسن، نه یک دختر جوان، به او نگاه کرده است...

.(( او دست چپش ار به بهتر است بروم“سابریل که به خاطر نگاه تاچ استون خجالت زده شده بود، گفت: 

 زنگوله ها برد و انگشتانش تسمه هایی را که سارانت را نگه می داشتند، حس کردند.

بگذار کمک کنم.(( او نزدیک آمد و سرش را خم کرد تا با چرم سفت کلنجار برود. “تاچ استون گفت: 

و می خواست نقطه ای را که  دستهایش بخاطر اجرای الماس، ضعیف شده بودند. سابریل به موهای او نگاه کرد

 موهای فرفری اش از آنجا بیرون آمده بودند ببوسد ولی این کار را نکرد.

 تسمه باز شد و تاچ استون عقب رفت. سابریل با احتیاط سارانت را بیرون آورد و آن را آرام ساخت.

شتم پس شاید... شاید زیاد طول نمی کشد. زمان در مرگ عجیب می گذرد. اگر تا دو ساعت بر نگ»او گفت: 

 «من هم اسیر شده باشم برای همین تو و ماگت باید بروید...

 «من منتظر می مانم. من که نمی فهمم این پایین زمیان چطور می گذرد.»تاچ استون محکم پاسخ داد: 

م. سابریل، مثل اینکه من هم باید بمانم.چون اصال دوست ندارم شنا کنان از اینجا بیرون برو»ماگت اضافه کرد: 

او به تاریکی وسیع آب مخزن نپاه کرد « محافظ شما هم.»امیدوارم کارتر محافظت باشد. سابریل گفت: 

 سابریل هنوز هم نمی توانست مرده ای در اینجا حس کند و هنوز...

 «فکر می کنم این آرزو بیشتر به کار تو بیاید.»ماگت با تلخی گفت: 
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او جیبش را بررسی کرد تا مطمئن شود وسایل کوچکی « این طور نباشد.امیدوارم که »سابریل آهسته گفت: 

را که از مسافر خانه نشان سه لیمو با خود آورده بود هنوز همراه دارد یا نه. بعد به سمت نشان شمال ایستاد، 

 شمشیر را باال آورد تا آماده ورود به مرگ شود.

را بوسید. لبهای خشکش بیشتر به کالهخود یابریل  ناگهان تاچ استون چلپ چلپ کنان جلو آمد و گونه اش

 برخورد کرد تا گونه اش.

 «سابریل برای شانس.»تاچ استون با نگرانی گفت: 

سابریل خندید و دوبار سرش را تکان داد بعد دوباره به شمال نگاه کرد. چشمانش بر چیزی که آنجا وجود 

ش برخاست. چند ثانیه بعد قندیلهای یخ از موهایش نداشت خیره شدند و موجی از هوای سرد از بدن بی روح

 آویزان بودند و خطوطی از برفک شمشیر و زنگوله هایش را پوشانده بودند.

تاچ استون نزدیک استاده بود و ماجرا را نگاه می کرد تا اینکه خیلی سردش شد و به راس جنوبی الماس رفت. 

مثل اینکه از میدانهای جنگ یه قلعه محافظت می کند، او شمشیرش را کشید، شمع اش را باال نگه داشت و 

از میان خطوط آتش کارتر بیرون را نگریست. ماگت هم از باالی شانه های او نگاه می کرد و چشمان سبزش 

 در تاریکی می درخشید. هر دو مرتب بر می گشتند تا به سابریل نگاهی بیاندازند.

سیار آسان بود. سابریل آنها را مانند دو دروازه گشوده در بخاطر حضور سنگ های شکسته، ورود به مرگ ب

نزدیکی اش حس می کرد که ورود هر مده ای در آن نزدیکی را به زندگی آسان می ساخت. خوشبختانه اثر 

 دیگر سنگها، دل پیچه و بیماری، در مرگ از بین می رفت. اینجا تنها سرما و جریان آب وجود داشت.

جلو رفت و جریان خاکستر مقابلش را با دقت بررسی می کرد. در دیدش چیز هایی سابریل به محض ورود، 

تکان می خوردند و او حرکت آب سرد را می شنید. ولی چیزی به سمت او نیامد و حمله نکرد، تنها لحظه ای 

 فشار و نیروی جریان بر او وارد شد.
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طرف کشیده شده بود، مکثی کرد. پشت آن مه،  او به دروازه اول رسید و پشت دیواری از مه که تا ابد در دو

 رودخانه می غرید و امواج سریع و متالطم به حوزه دوم می ریختند تا از دروازه دوم عبور کنند.

سابریل صفحات کتاب مردگان را بیاد آورد و لغات قدرت را بیان کرد. لغات، جادوی آزاد بودند که هنگام 

 ایش را به هم کوفتند و زبانش را با قدرتی خام، سوزاندند.صحبت دهان او را لرزاندند، دندانه

پرده مه از هم جدا شد و چند سری آبشار را ظاهر کرد که به نظر می رسید همه آنها در تاریکی پایان ناپذیری 

فرو می رفتند. سابریل چند لغت دیگر بر زبان آورد و شمشیرش را به چپ و راست تکان داد. راهی پیدا شد 

ار را مانند کره به دو نیم می کرد. سابریل پایش را بر روی آن گذاشت و پایین رفت. آب بدون خطر، در که آبش

دوطرفش به پایین سقوط می کرد. مه در پشت سرش بسته شد و به محض اینکه او پاشنه پای جلوییش را 

 برداشت تا بر روی پله بعدی بگذارد، پله قبلی ناپدید شد.
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ه سوم موج داشت در اینجا بود که سابریل برای اولین بار شروع به دویدن کرد. او با حد اکثر سرعت ولی حوز

به طرف دروازه سوم که در دور دست دیده می شد، دوید. این دروازه هم مانند دروازه اول بود... آبشاری در 

 پس دیواری از مه.

ن موج می داد. موج ها توسط افسونی که او برای سابریل در پشت سر صدای رعد آسایی شنید که خبر از آمد

باز کردن در بکار برده بود، عقب نگه نگه داشته شده بودند. همراه موج جیغ و فریادهایی تیز و دلخراش آمد. 

مطمئنا مردگان زیادی در این دور و بر بودند ولی سابریل به آنها توجهی نکرد. هیچ کس و هیچ چیز نمی 

های حوزه سوم جان سالم بدر ببرد. فقط هر چه می توانستی تند بدوی و امیدوار باشی توانست از دست موج 

 که به دروازه بعدی برسی... فرقی هم نداشت کدام دروازه باشد.

صدای تندر و در هم شکستن بلند تر شد و جیغ ها و فریاد ها یکی پس از دیگری، در صدای موج فرو می 

ریع تر دوید. به عقب نگاه کردن و از دست دادن حتی یک ثانیه کافی بود تا رفتند. سابریل نگاه نکرد، فقط س

 موج به او برسد و بلندش کند تا برای همیشه از دروازه سوم بگذرد و در جریان غرق شود.

تاچ استون از راس جنوبی به بیرون خیره شده بود و به دقت گوش می داد. او مطمئن بود که چیزی به غیر از 

چک چک آب، شنیده است. چیزی بلند تر و کند که سعی می کرد مخفی بماند. او می دانست  صدای ممتد

 که ماگت هم آن را شنیده زیرا پنجه هایش ناگهان بر روی شانه اش کشیده شدند.

او که به تاریکی نگاه می کرد، آهسته گفت: ))چیزی می بینی؟(( ابر ها هنوز هم به نور اجازه عبور نمی دادند. 

ته او فکر می کرد که فاصله های بین روشنایی کمتر می شدند. در هر صورت آنها با گوشه مخزن خیلی الب

 فاصله داشتند و نمی شد امیدی به بازگشت ناگهانی خورشید داشت.
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بله. مردگان. تعدادشان هم بسیار زیاد است. آنها پله اصلی جنوبی را پر می کنند. در دو »ماگت زیر لب گفت: 

 «و در طول دیوار صف کشیده اند.(طرف در 

تاچ استون به سابریل نگاه کرد. او حاال کامال از یخ پوشیده شده بود و مثل یک مجسمه زمستانی می مانست. 

 تاچ استون دلش می خواست شانه های او را تکان دهد و کمک بخواهد...

ست... فقط در میان مردگان عادی، او چیز زیادی از مردگان نمی دان« چه نوع مردگانی هستند؟»او پرسید: 

یاران تاریکی از همه بدتر بودند و از همه بدتر هم موردیکنت ها، مثل همانی که سابریل را تعقیب کرده بود. 

 البته به جز راجر که به چیز خاصی تبدیل شده بود. کریگور، استاد مردگان...

تند . خیلی هم گندیده اند. اجزای کمک های مرگ. همه کمک هس»ماگت غر غری کرد و زیر لب گفت: 

 «بدنشان تقریبا از هم جدا شده و االن هم فقط راه می روند.

تاچ استون دوباره خیره شد و نیرویش را جمع کرد تا آنها را ببیند ولی بجر تاریکی، چیزی آنجا نبود. البته او 

اکن بود و ناگهان به فکر تاچ استون می توانست صدایشان را بشنود که در آب راکد راه می رفتند. آب زیادی س

رسید که شاید مخزن آب، رهگذر یا سوراخی برای عبور آب دارد. ولی بالفاصله این نظر را بعنوان فکری 

 احمقانه رد کرد. یک همچین آبگذری باید در طول این چند سال زنگ زده و بسته شده باشد.

انگشتهایش را بر لبه شمشیر می کشید. دست چپش به او « چه کار می کنند؟»تاچ استون با نگرانی پرسید: 

ظاهر، شمع را آرام نگه داشته بود ولی شعله کوتاه می لرزید و نشان می داد که این لرزش خفیف در دستهای 

 تاچ استون هم وجود دارد.

 ..«فقط به ترتیب کنار دیوار ایستاده اند. عجیب است... انگار که مهمانی افتخاری.»ماگت جواب داد: 

کارتر حفظمان کند. راجر... کریگور. »تاچ استون که ترس و بد اقبالی راه گلویش را بسته بود به سختی گفت: 

 «باید اینجا باشد... و حتما به این سمت می آید...
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 فصل بیست و دو

 

اند. لغات سابریل کمی زود تر از موج به دروازه سوم رسید و همان طور که می دوید افسون جادوی آزاد را خو

مانند بخار از دهانش بیرون می آمدند و ریه هایش پر از بوی اسید شده بود. افسون مه را باز کرد و سابریل 

داخل شد. موج بی خطر از دو طرفش عبور کرد و محموله مردگانش را در آبشار پشت مه خالی کرد. سابریل 

 فت.کمی بیشتر ایستاد تا راه ظاهر شود و بعد به حوزه چهارم ر

عبور از اینجا راحت تر بود. جریان دوباره قوی می شد ولی قابل پیش بینی بود. مردگان کمی در این حوزه 

قرار داشتند زیرا اکثر آنها همراه موج حوزه سوم رفته بودند. سابریل سریع راه می رفت و با کمک اراده اش با 

ی کشیدند، مقابله می کرد. او حاال می تتوانست سرما کشنده و جریات که مانند دستهایی او را به داخل آب م

روح پدرش را بیشتر حس کند، مانند اینکه او در اتاق خانه ای بزرگ باشد و سابریل در اتاقی دیگر و تنها با 

کمک صدای آرام نفس کشیدنش او را پیدا کند. پدر یا در حوزه چهارم و یا پشت دروازه پنجم و در حوزه 

 پنجم بود.

ش را کمی سریعتر کرد تا با میل و عالقه زیاد پدرش را پیدا و آزادش کند. سابریل می دانست زمانی او قدمهای

 که پدر آزاد شود، همه چیز درست خواهد شد...

ولی او در حوزه چهارم هم نبود. سابریل به دروازه چهارم رسید و نیروی پدرش اصال افزایش نیافت. این دروازه 

دیگر بود ولی در مه مخفی نشده بود. شکل دروازه شبیه فرو ریختن آب از یک سد  هم چیزی مانند یک آبشار

کوتاه با ارتفاعی دو یا سه پایی، بود. سابریل می دانست که اگر به لبه آن نزدیک شود نیرو آنقدر زیاد می شود 

 که قوی ترین ارواح را هم با خود پایین می برد.
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را که راه را مشخص می کرد بخواند ولی احساسی عجیب در پشت  او به اندازه کافی عقب رفت تا افسونی

 سرش باعث شد تا به اطرافش نگاه کند.

تا آنجایی که می توانست ببیند، آبشار در دو طرف ادامه داشت و سابریل می دانست که هر گونه تالشی برای 

می شد. شاید در آخر به نقطه آغاز  راه رفتن در طول دروازه احمقانه خواهد بود زیرا تبدیل به سفری بی پایان

بر می گشتی ولی چون هیچ نشانه یا ستاره ای نبود تا مکانت را مشخص کنی، هر گز متوجه موضوع نمی 

شدی. هیچ کس تا به حال در پهنای یک حوزه یا دروازه راه نرفته بود. چه فایده ای داشت؟ همه مستقیم 

دند. تنها در مرز زندگی می شد در پهلو راه رفت تا مکانی را که درون مرگ می رفتند و یا از آن بیرون می آم

از آن آمده بودی پیدا کنی ولی این هم فقط برای روح ها یا موجودات نادری مثل موردیکنت بود چون آنها 

 جسم فیزیکی شان را هم با خود می بردند.

ر راه برود. این حسی غیر قابل وصف بود به هر حال سابریل متوجه شد که باید موازی دروازه و در امتداد آبشا

که احساس خوشی به همراه نداشت. در مرگ چیز هایی غیر از مردگان  هم وجود داشتند... موجودات وصف 

ناپذیر از جادوی آزاد، نیرو هایی دور از فهم و ساخته هایی عجیب. این حس... این ندا... ممکن بود از طرف 

 چنین موجوداتی بیاید.

بود، راجع به موضوع فکر کرد و بعد خود را به آب زد تا در موازات آبشار پیش رود. ممکن بود  او دو دل

 جادوی آزاد او را صدا بزند یا امکان داشت چیزی مربوط به روح پدرش باشد.

 

 «کمک های بیشتری از پله های شرقی و غربی می آیند.(»ماگت گفت: 

او با نگرانی از سمتی به سمت دیگر نگاه می کرد و « مدیم.جنوب چی؟ از آنجا که آ»تاچ استون پرسید: 

گوشهایش را تیز کرده بود تا هر صدایی را که از راه رفتن مردگان در آب . صف کشیدنشان ایجاد میشد، 

 بشنود.
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 «هنوز نه. آن پله به آفتاب می رسد. یادت هست؟ نمی توانند از میان پارک آمده باشند.»ماگت پاسخ داد: 

کمی « دیگر آنجا هم نباید نور زیادی داشته باشد.»تون نگاهی به نور گیر ها انداخت و زیر لب گفت: تاچ اس

نور از میان ابر های کلفت می گذشت ولی آنقدر زیاد نبود تا ترسی در دل مردگان راه دهد یا روح تاچ استون 

 را خوشنود سازد.

 ازی نبود تا ماگت بپرسد منظور او چه کسی است.نی« کی... فکر می کنی کِی بیاید؟»تاچ استون پرسید: 

 «زود. من که گفتم این فقط یک دام است.»گربه با سنجیدن موقعیت جواب داد: 

او میل درونی برای « خب، چه جوری باید فرار کنیم؟»تاچ استون سعی می کرد صدایش را آرام نگه دارد. 

در خود می کشت. دلش می خواست مانند اسبی رم خارج شدن از الماس و فرار به سوی پله های جنوبی را 

کرده، بدون توجه به صداهایی که در آب ایجاد می کرد پا به فرار بگذارد ولی سابریل را که اینجا یخ زده بود و 

 نمی توانست حرکت کند، چه می کرد...

قط بستگی به سابریل فکر نکنم راه فراری باشد. ف»ماگت نگاهی به دو مجسمه یخ زده کنارش انداخت و گفت: 

 «و پدرش دارد.

 «ما چه کار می توانیم بکنیم؟»

فکر می کنم »ماگت که انگار وضعیت را برای یک بچه کسل کننده توضیح می دهد، آهسته و کشیده گفت: 

 «اگر به ما حمله کردند باید دفاع کنیم. از کارتر هم بخواهیم کاری کند سابریل قبل از کریگور برسد.

او هنوز با چشمانی از حدقه در آمده به اطراف نگاه می « اگر گیرکور زود تر رسید چی؟»پرسید: تاچ استون 

 «اگر گیرکور زود تر رسید چه کار کنیم؟»کرد. 

ولی ماگت ساکت بود. تنها چیزی که تاچ استون می شنید راه رفتن، بیقرار  بودن و چلپ چلپ کردن مردگان 

 بزرگ که به غذای مردی خوابیده نزدیک می شود، جلوتر می آمدند.بود. آنها آرام آرام مانند موشی 
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هنگامی که سابریل او را پیدا کرد، اصال نمی دانست چقدر راه رفته است. همان احساس عجیب او را وا داشت 

بود  تا بایستد و درون آبشار را نگاه کند و پدرش ابهورسن، آنجا بود. او به طریقی درون خود دروازه زندانی شده

 و تنها سرش از باالی آب دیده می شد.

ولی میلش به جلو دویدن را کنترل کرد. سابریل اول فکر کرد که پدرش متوجه او « پدر!»سابریل فریاد زد: 

نشده ولی چشمک زدن آرام او نشان از حواس جمعی اش داد. او دوباره چشمک زد و چشمانش را چندین بار 

 به راست گرداند.

را دنبال کرد و چیزی بلند و سایه وار را دید که از آب بیرون آمده و دستش را دراز می کرد تا  سابریل نگاهش

از دروازه بگذرد. او با شمشیر و زنگوله های آماده جلو آمد ولی بعد شک کرد. جانور یک مرده شبه انسان بود. 

برایش آورده بود. او دوباره به  چیزی درست در اندازه و شکل همانی که در کالج ویورلی شمشیر و زنگها را

 پدرش نگاه کرد. ابهورسن چشمک زد و گوشه های لبش بسیار آرام باال رفتند و تقریبا خندید.

سابریل هنوز هم با احتیاط قدمی به عقب بر می داشت. همیشه این احتمال وجود داشت که روح گرفتار شده 

 د او بود، می توانست تحت سلطه نیرویی قرار گرفته باشد.در آبشار تنها تصویری از پدرش باشد یا حتی اگر خو

جانور مرده باالخره خود را بیرون کشید. ماهیچه های بازوانش مانند انسان شکل گرفته بودند. جانور دقیقه ای 

در لبه ماند و سر بزرگش را به دنبال چیزی به دو سمت چرخاند. بعد با همان شیوه سالنه سالنه به جلو آمد. 

ور چندین قدم دورتر از او و شمشیر، ایستاد و به دهانش اشاره کرد. آرواره هایش باال و پایین رفت ولی جان

صدایی از دهان قرمز و گوشتالو اش خارج نشد. نخ سیاهی از پشتش بیرون آمده بود و داخل آب خروشان 

 دروازه می رفت.

گذاشت و دایریم را برداشت. او مچش را  سابریل فکری کرد، سپس با یک انگشت دست سارانت را در جایش

خم کرد تا زنگ را تکان دهد. سابریل اول تردید داشت زیرا صدای زنگ تمام مزدگان را آگاه میکرد، ولی بعد 
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اجازه داد زنگ تکان بخورد. دایریم به صدا در آمد، صدا های شیرین و واضح که تنها از یک زنگ بیرون می 

 ه ناگهان در یک جمع به گوش می رسیدند، با هم مخلوط شوند.آمدند تا مانند صحبتهایی ک

قبل از اینکه انعکاس ها بمیرند، سابریل دوباره زنگ را به صدا در آورد. او دوباره موچش را آرام خم کرد و صدا 

سر را که در بازتاب زنگ قبلی پیچیده بود، به سمت موجود مرده فرستاد. صدا اطراف هیوال را فرا گرفت و دور 

 و دهان بی زبانش پیچید.

انعکاس ها کم کم از بین رفتند. قبل از اینکه دایریم صدای مورد عالقه خود را در آورد، سابریل آن را در 

جایش گذاشت و رانا را بیرون کشید. خواب کننده می توانست تعداد زیادی از مردگان را در جا میخکوب کند 

ل صدای آن بیایند. آنها حتما انتظار دیدن یه ساحره احمق و مبتدی و او می ترسید که خیلی از مردگان دنبا

را خواهند داشت ولی به هر حال خطر ناک خواهد بود. رانا مانند بچه ای که در اثر تماس او بیدار شده باشد، 

 در دستش تکان می خورد و منتظر بود.

ک و گوشتالویی از پوستی سفید بود که دهان جانور دوباره تکان خورد و حاال زبان داشت. زبان تکه ترسنا

مانند کرم وول می خورد. ولی در هر حا، کار می کرد. جانور اول مقداری صدای غر غر و بلعیدن از خود در 

 آورد و بعد با صدای ابهورسن حرف زد.

 .«بیایی که ترسیدم می هم و بودم امیدوار هم من! سابریل»

 ...«پدر. »جانور به تا کرد می نگاه شده اسیر روح به بیشتر او...« پدر: »گفت سابریل

 بود گذشته مشکالت همه این میان از و بود آمده راه همه این او. کرد گریه بلند بلند و شد خم ناگهان سابریل

 گرفتار امکان که دانست نمی حتی او. نداشت را آزادیش قدرت هم سابریل که اسارتی ببیند، اسیر را او تا

 .دارد وجود هم دروازه نمیا در کسی کردن

 «کجاست؟ ات فیزیکی بدن. نداریم ریختن اشک برای وقتی ما! دخترم باش ساکت! سابریل»

 .«حفاظت الماس میان. تو نزدیک. آب مخزن در: »گفت کنان هق هق سابریل
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 «کریگور چی؟ مردگان»

 .«کجاست دانم نمی. است زندگی در جایی کریگور ولی نبود، آنها از نشانی آنجا»

. باشد مخزن نزدیک ترسم می. برگشته دانستم می بله،: »گفت و کرد غری غر جانوری دهان کمک با ابهورسن

 .«را کایبت و موسرائل بنوازی؟ همزمان را ها زنگوله چطور که هست یادت سابریل،. برویم سریع باید

 کار این که بود نشنیده حتی او م؟ه با رونده؟ راه و کننده بیدار «زنگ؟ دو: »پرسید بود شده گیج که سابریل

 بود؟ شنیده شاید یا... است پذیر امکان

 .«مردگان کتاب. بیاور یاد به. کن فکر: »گفت ابهورسن دهان

 زنگها. شدند ور غوطه ذهنش در شکسته، درختی از شده جدا برگهای مانند صفحات. آورد یاد به آرام آرام او

 شد می حتی دارند، نگه را ها زنگوله تا باشد زیاد ساحرگان تعداد اگر یا شوند نواخته جفت جفت توانستند می

 ...بود بیشتر بسیار هم خطراتی البته. درآورد صدا به هم با را بیشتری تعداد

 «کنند؟ می آزاد را تو آنها. کایبت و موسرائل. آوردم می یاد به بله،: »گفت آهسته سابریل

 .آمد دیر بسیار جواب

 .«باش زود. باشد کافی کار، انجام برای زمان این امیدوارم. یمدت برای ،.بله»

 طور به مدت تمام سابریل. نکند فکر گفته االن همین او که چیزی به کرد سعی و داد تکان را سرش سابریل

 رفته فرو مرگ سرزمین در زیاد خیلی.  بوده دور بدن از زیادی زمان پدرش روح که دانست می ناخودآگاه

 .نیاورد یاد به را معلومات این داد ترجیح سابریل. کند زندگی توانست نمی گردی او. است

 خطرناک زنگهایی دو هر. برداست را کایبت و موسرائل و گذاشت جایش در را رانا کرد، غالف در را شمشیر او

 فکر هر از را خود وجود و صاف را ذهنش او. شد می هم بیشتر خطرشان شدند، می نواخته هم با وقتی و بودند

 .درآورد صدا به را آنها بعد، و باشد داشته تمرکز ها زنگوله روی بر تنها تا کرد پاک احساسی و
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. برد می عقب و جلو 1 شکل به را کایبت و داد می تکان دایره چهارم سه مانند به سرش باالی را موسرائل

 سابریل. شود تبدیل بخش انرژی ولی دلخراش ناموزن، نوایی به تا آمیخت وار رقص آهنگ با خشن صدایی

 زدن چنگ مانند نیرویی. رود می آبشار سمت به که دریافت کرد، می ایستادن برای که کوششی تمام برخالف

 .برود جلو به تا کرد می خم را زانوهایش و داد می تکان را پاهایش دیوانه، غولی

 بعد کرد، خم را گردنش او و شد آزاد سرش اول. آمد می بیرون چهارم دروازه آبشار از پدرش موقع همان در

 تا رفت می جلو طور همین سابریل ولی. بکشد و بیاورد سرش باالی را دستهایش تا داد تکان را هایش شانه

 پر را گوشش زنگها، نوای. ببیند را چرخان آب درون توانست می و داشت فاصله آبشار لبه با قدم دو فقط اینکه

 .برد می جلو به را او و بود کرده

 دستهای با را ها زبانه و برد ها زنگوله دهانه درون را دستهایش او. بپرد جلو به تا شد آزاد موقع به ابهورسن

 آبشار لبه در را همدیگر دختر و پدر. شد ساکن جا همه. شوند ساکت ناگهان تا داشت نگه اش پریده رنگ

 .گرفتند آغوش در چهارم، دروازه

 سابریل به ای، بچه محبوب بازی اسباب مانند آشنایش، و قوی صدای.« بود لیعا کارت: »گفت ابهورسن

. بود شمشیر و ها زنگوله فرستادن بکنم توانستم می که کاری تنها شدم، اسیر که وقتی. »داد گرما و آرامش

 به را رانتسا فعالً. کند تکمیل را کارش کریگور نگذاریم و برگردیم زندگی به عجله با باید کنم می فکر حاال

 !«دیگه بیا نباشد، بد باشی، داشته دست در هم را رانا کنم فکر. دار نگه خودت را شمشیر نه،... بده من

 ذهنش در زیادی سوالهای و آمد می او دنبال به سر پشت در سابریل. کرد دنبال را برگست راه سرعت با او

 عقب به را موهایش که حالتی به... بود شده خیره آشنایش صورت و پدر به طور همین او. کشیدند می شعله

 داشت تن به او مشابه لباسهای هم پدر. داشت آن اطراف و چانه روی بر تنها که ای نقره ریش ته و بود برده

 .  داشت خاطر در این از بلندتر را او سابریل البته. شد می کامل ای نقره ابرهای و بارانی کت پوشیدن با که

 است؟ خبر چه! پدر: »گفت باشد، هم اطراف مواظب و برود راه پدر همراه کرد می سعی هک طور همان سابریل

 «بدانم؟ را چیز همه تا شوم بزرگ اینجا نگذاشتی چی برای. فهمم نمی من چیست؟ کریگور نقشه
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 «مرگ؟ در اینجا؟: »پرسید کند کم سرعتش از اینکه بدون ابهورسن

 که است این منظور... چی برای! گویم می را کهن کشور. چیست رممنظو دانی می: »گفت اعتراض به سابریل

 «چرا؟! چرا! ندارد اطالعاتی هیچ کارش به راجع که باشم ابهورسنی تنها باید من

 امنیت اینکه اول. فرستادم آنسلستیر به اصلی دلیل دو خاطر به را تو. ست طوالنی جوابش: »گفت ابهورسن

 یا که بود این کهن کشور در تو داشتن نگه سالم راه تنها و بودم داده دست از قبالً  که را مادرت. باشی داشته

 بعد اوضاع زیرا ببرم خودم با را تو توانستم نمی. زندانی یک مانند... بمانی خانه در یا باشی خودم پیش همیشه

 کلیرها که بود این هم دلیل دومین. تو تولد از پیش سال دو یعنی... شد می بدتر و بدتر السلطنه نایب مرگ از

 را زمان آنها آخر... داشت خواهیم یا... داریم احتیاج کسی به ما که گفتند آنها. دادند را کار این پیشنهاد من به

 .«دانم می حاال کنم فکر ولی چرا دانستم نمی زمان آن. بشناسند را آنسلستیر تا... نیستند بلد خوب

 «چرا؟: »پرسید سابریل

 واقعاً تواند نمی هیچوقت او. راجر بگوییم، را اصلیش اسم بخواهیم اگر یا. کریگور بدن: »ددا جواب ابهورسن

 است لنگر و پایگاه یک مانند این. شود می محافظت آزاد جادوی وسیله به زندگی، در جایی بدنش زیرا بمیرد

 گشتند بدنش دنبال به ها ابهورسن تمام بزرگ، سنگهای شکستن از بعد. گرداند برمی زندگی به را او دائم که

 آنسلستیر در که رسید نمی هم فکرمان به حتی اینکه برای نکردند پیدا را آن من، عالوه به هیچکدام، ولی

 به که زمانی کریگور زیرا باشند کرده پیدا را مکانش حاال تا باید کلیرها. است دیوار نزدیک جایی مطمئناً . باشد

 «بکنم؟ را کار این من یا گویی می را افسون خودت خب،. باشد هرفت آن سمت به باید برگشته زندگی

 احساسی آنها شنیدن با. گفت را لغات بالفاصله بلکه نماند سابریل جواب منتظر و بود رسیده سوم دروازه به او

 آخر در که ای تماشاچی مانند او. کرد نمی پیدا را حس این گفتنشان هنگام که داد دست سابریل به عجیب

 .کرد می را وقایع از دوری احساس باشد، رتاال
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 می نشان خود از عجیبی انرژی کردن، یکی پله دو با ابهورسن. شدند ظاهر جلویشان مه و آبشار میان از ها پله

 کرد، می حس هایش استخوان در را خستگی حاال او. کرد دنبال را او توانست می که آنجا تا سابریل. داد

 .نبود مربوط مشجس به که روحی ای خستگی

 مه میان به و گرفت را سابریل آرنج او کردند، ترک را ها پله که وقتی «بدویم؟ که ای آماده: »پرسید ابهورسن

 به مدرسه در واقعاً پدرش که وقتی انداخت، اش بچگی دوران یاد به را او که بود رسمی حالتی این. رفت

 .بودند می مواظب خیلی بایست می و تندرف می نیک پیک به سبدی با آنها و آمد می مالقاتش

 سابریل اینکه تا دویدند می سریعتر و سریع موج مقابل در و بودند داشته نگه را زنگها زبانه دستهایشان با آنها

 بچرخد، آنقدر سپس. بخورد زمین به سر با ناگهان بعد و بایستند حرکت از پاهایش که است االن کرد فکر

 .شود متوقف زنگها و شمشیر میان در افتادن گیر خاطر به سر رآخ در که بچرخد و بچرخد

 گرداب میان از بتوانند آنها تا خواند را دوم دروازه گشودن افسون ابهورسن. داد نجات را خود جوری یک او ولی

 .بروند باال

 همان به و ردک می طی یکی دوتا را ها پله باز حال همان در او.« گفتم می داشتم خب،: »داد ادامه ابهورسن

 نمی کسی کرد، نمی پیدا را کریگور بدن ابهورسن یک که زمانی تا. »زد حرف رفت، می راه که سرعتی

 این ولی کردیم، می زندانی هفتم دروازه پشت در حتی او مختلف زمانهای در ما همه. شود روبرو او با توانست

 به رو پادشاهی و شدند می شکسته رکارت کوچک سنگهای که طور همین. انداخت می عقب را مشکل فقط

 .«تر ضعیف ما و شد می تر قوی او رفت، می زوال

 در اینکه مخصوصاً  رسیدند، می او به سریع خیلی اطالعات این تمام «چیست؟ ما از منظورت: »پرسید سابریل

 .بودند هم دویدن حال

 بین از که سلطنتی خانواده البته و کلیر و های ابهورسن یعنی. بزرگ کارتر خونهای هم: »داد پاسخ ابهورسن

 .«گذاشتند ارشد شنگهای و دیوار در را نیرویشان آنها هستند هم دیوارسازان مانده باقی اوه. رفته
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 شیوه برخالف. آمد می او پشت هم سابریل. گذاشت قدم دوم حوزه به اعتماد با و کرد رد هم را گرداب او

 که بود معلوم و دوید می جلو به آهسته ابهورسن بود، گرفته کار به دوم حوزه در سابریل که کاوشی و ایست

 را کار این راهنما، و مشخص نشانهایی بدون چطور او که دانست نمی سابریل. کند می دنبال را آشنایی راه

 .بدهد انجام را کار این راحتی به بگذراند، مرگ در را عجیب سال سی هم او اینکه از بعد شاید. دهد می انجام

 نشانی کلیرها. کنیم نابود همیشه برای را کریگور که داریم را شانس این باالخره خب،: »داد ادامه ابهورسن

 می تبعید مرگ به شده ضعیف بسیار که هم را روحش و بری می بین از را آن هم تو دهند، می تو به را بدنش

 های مانده باقی کمک با و بیاوری بیرون آویزانش مجسمه از را یافته نجات پرنس توانی می آن از بعد. کنی

 ...«کنی بازسازی را بزرگ سنگهای دیوارسازان،

 او. »کردند بیدار او در را عجیبی احساس منتظره غیر اطالعات «بازمانده؟ سلطنتی پرنس: »پرسید سابریل

 «بود؟ مرگ در روحش و.. درآمده مجسمه یک شکل به مقدس گودال در... آه... که

 هر به ولی شده دیوانه تقریباً  و است حرامزاده پسر یک حقیقت در: »داد ادامه او به کردن گوش ونبد ابهورسن

 ...«است این منظورت... گفتی تو... او بله، بله، اوه چی؟. دارد را سلطنتی خون حال

 اگتم با سنگها کنار آب مخزن در و نامد می استون تاچ را خودش او. بله: »گفت خوشحالی بدون سابریل

 .«ایستاده منتظر

 .برگشت و ایستاد بار اولین برای ابهورسن

 کشاند مخزن به مرا کریگور. ریخته هم به مان نقشه تمام که رسد می نظر به: »گفت و کشید انگیز غم آهی او

 هم او همین برای کنم محافظت خودم از توانستم من ولی بشکند را دیگر سنگ یک من خون از استفاده با تا

 از تواند می بعد و میایی من بدن دنبال به تو که کرد فکر او. کرد راضی مرگ در من کردن اسیر با را خودش

. بدهم خبر تو به طوری توانستم و بودم نشده اسیر کرد می فکر او که طور آن من ولی کند استفاده تو خون

 ...«کرده پیدا جدیدی خون منبع او آنجاست، پرنس اگر حاال ولی
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 .«است محافظت الماس در او: »گفت بود، شده استون تاچ نگران ناگهان هک سابریل

 او. شود می قویتر ماند، می زندگی در بیشتر چه هر کریگور. نیست کافی این: »داد جواب تلخی به ابهورسن

 کارتر جادوی حفاظهای قویترین تواند می حتی زودی به. گیرد می شکسته سنگهای و زنده مردم از را قدرتش

 «کیه؟ ماگت. بگو برایم پرنست همراه از ولی. باشد داشته را قدرت همین تواند می هم االن. بشکند را

 آزاد جادوی یک او! دیدم خودمان خانه در را او من ولی ماگت؟: »پرسید بود کرده تعجب دوباره که سابریل

 .«دارد را سارانت کوچک زنگوله با قرمز ای قالده و درآمده سفید گربه شکل به که... چیزی... است

 بازمانده آخرین او. »کند تمرین را ای سلمبه قلمبه کلمه کرد می سعی داشت انگار.« ماگت: »گفت ابهورسن

 چرا. داند نمی هم خودش حتی شاید کس، هیچ... فرزندشان حتی یا شان، ساخته آخرین یا. است دیوارسازان

 نمی بیرون خانه از هم هیچوقت که دیدم می کوتوله و الز پسر یک شبیه را او همیشه من شده؟ گربه شبیه

 .«برویم سریعتر باید. باشد پرنس محافظ جورهایی یک باید کنم می فکر. آمد

 نمی او!« رویم می سریع که کردم می فکر: »گفت تلخی اوقات با سابریل کرد، دویدن به شروع دوباره که وقتی

 عنوان به تنها پدرش. نبود دختر و پدر بین خوبی دیدار تجدید اصالً این نظرش به ولی باشد بداخالق خواست

 .کرد می نگاه اون به کریگور، با مقابله برای ای نماینده بزرگو رازهای برای مخزن یک

 را دیگر حقیقتی سابریل ولی بود زیاد او نیروی. گرفت آغوش در دست یک با را او و ایستاد ناگهان ابهورسن

 به محکوم شب، هنگام و بودند ساخته نور از موقتاً  که بود سایه یک ابهورسن دست هک انگار کرد، می حس

 .شد می مرگ

 می ابهورسن وقتی. باشیم نتوانستیم هیچکداممان. ام نبوده خوبی پدر که دانم می: »گفت آرامی به ابهورسن

 سایه خانوادگی های یتمسئول بر گرفتن، گردن بر را مردم مسئولیت. دهیم می دست از را چیز همه شویم،

 من و منی دختر تو. شود می باریکتر دیدمان افق و کند می سخت را ما دشمنان و مشکالت. اندازد می

 و قلب ضربان صد چند تنها... ماند خواهم زنده کوتاهی مدت برای فقط االن ولی. داشتم دوست را تو همیشه
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 دیگر... کنیم بازی مجبوریم که... مان نقش. شوم وزپیر وحشتناک دشمنی مقابل جنگ در باید و... بیشتر نه

 پست ولی. کنم هموار جوانتر برای را راه باید و هستم پیری ابهورسن من بلکه نیست دختر و پدر یک مثل

 .«بود خواهد تو با همواره من عشق کارها، این تمام

 از را خود مالیمت با او. ریختند می پایین صورتش از او اشکهای..« قلب ضربان صد چند: »کرد زمزمه سابریل

 .رفتند پیش آب مخزن و زندگی اول، حوزه اول، دروازه سمت به هم با آنها و کشید بیرون پدر آغوش
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 سه و بیست فصل

 

 و خواندند می سرود آنها. نداشت هم صدایشان شنیدن در مشکلی هیچ و دید می را مردگان استون تاچ حاال

 مخوف صدای. خوردند می هم به آهسته و آرام میزانی با پوسیده دستهای. کوبیدند می هم بر را دستهایشان

 سر پشت موهای تمام شکلشان، مایع و مانند ژله گوشت شدن کوبیده تاپ تاپ با هم به ها استخوان برخورد

 حسابی و درست ییدهانها آنها از کمی تعداد چون بود بدتر که خواندنشان سرود. کرد می سیخ را استون تاچ

 با همه که را ملوان هزاران صدای حاال ولی بود نشنیده را کشتی شکستن صدای حال به تا استون تاچ. داشتند

 .دانست می شدند، می غرق ساکت دریایی در  هم

 متحرک های سایه از عظیمی توده آنها. رسید می بود ایستاده استون تاپ که جایی تا درست مردگان صف

 تیزش چشمان با ماگت که زمانی تا. بودند ها ستون اطراف در پیچیده های قارچ مانند که ندبود ساخته

 .کنند می کار چه آن بفهمد توانست نمی استون تاچ داد، می توضیح

 سکوت که نبود الزم دیگر البته.« کنند درست راهرویی تا شوند می دسته دو آنها: »گفت آهسته کوچک گربه

 .«رسد می ما به شمالی پله از مرگ، کمکهای از وییراهر. »کنند حفظ را

 بو و ببیند را گندیده موجودات توانست می حاال که او «بینی؟ می را ها پله ورودی در: »پرسید استون تاچ

 مسخره تقلید چه ولی بودند کشیده صف سربازان، رژه از تقلید به بوگندو جسدهای. ترسید نمی دیگر بکشد،

 پیش ساله دویست تاخیری تنها. مردم می مخزن این در بایست می پیش وقت خیلی نم کرد، فکر او. ای

 ...آمد

 جسمش که آمده بلند دیو یک. بینم می بله،: »گفت درخشید می سفید ای جرقه با سبزش چشمان که ماگت

 کند یم نگاه اربابش به که سگی مانند و کرده قوز آب در جانور. موردیکنت یک. سوزد می کثیف آتشی در
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 نمی. آزاد جادوی های حقه مثل چیزی یک... آید می پایین پله از مه پشتش،. برد می پایین و باال را سرش

 .«کند خودنمایی خواهد می انقدر چرا فهمم

 شبانه مهمانی یک درباره او که انگار.« داشت دوست را برق و زرق همیشه راجر: »داد توضیح استون تاچ

 ایجاد اخالقش در تفاوتی هیچ مردنش و شدن کریگور. کنند نگاه او به همه تداش دوست. »کند می صحبت

 .«نکرده

 هنگام او. است کاری مخفی برای مه و اینجایی تو داند می او. کرده فرق خیلی اون ولی اوه،: »گفت ماگت

 که ندارد تدوس... اش مرده حتی... مغرور مرد یک. داشته عجله بسیار پوشیده را آن االن که بدنی ساختن

 .«ببینند حالت این در را او دیگران

 از تواند می آیا که کرد فکر خود با او. داد قورت را دهانش آب موضوع، این به نکردن فکر برای استون تاچ

 رسید، می آنجا به اگر حتی ولی کند؟ فرو مه در را شمشیرش احمقانه، ای حمله با و شود خارج الماس

 می بود، پوشیده فعالً کریگور که جادویی بدن روی بر تاثیری بودند، کارتر شده افسون که شمشیرهایش

 گذاشتند؟

 سرود صدای و کردند سریعتر را زدنشان دست مرگ های کمک. خورد تکان آب در چیزی او، ناقص دید در

 .شد بلندتر آنها وار دیوانه

 پیچک ای مه. شود مطمئن ت،اس دیده کرد می فکر که چیزی از تا کرد کوچک را چشمانش استون تاچ

 .آمد می پیش بودند ساخته که راهرویی و مردگان صف میان از سالنه سالنه شکل،

 کرده تعجب آورده، کم نفس اینکه از هم خودش او.« کند می بازی ما با: »گفت زنان نفس نفس استون تاچ

 ...کرد می صدا تامب تامب تامب قلبش و دویده سرعت با را مایل یک انگار که کرد می فکر. بود

 را ماگت بود نزدیک و پرید عقب به استون تاچ. شد بلند کوبیدنها دست از باالتر وحشتناک ای زوزه ناگهان

 و تاریکی از عظیم جسمی بعد. کرد تحمل را آن شد نمی دیگر که طوری به شد، بلندتر و بلند زوزه. بیندازد
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 آّب از بزرگ ستونی آمد می جلو جانور که طور همین. دوید هاآن سمت به ترسناک نیرویی با و پرید بیرون مه

 .شد می پرت باال به

 و کشید را دومش شمشیر کرد، پرت را اش شمع بعد... نبود مطمئن زیاد... زد فریاد یا کشید جیغ استون تاچ

 .رفت روف آب در اش سینه و سر که شد خم آنقدر حمله کردن دفع برای او. داشت نگه باال را شمشیر دو

 .پرید بود، زده یخ هنوز که سابریل شانه به استون تاچ شانه از بعد!« موردیکنت: »کشید فریاد ماگت

. کرد پر را دیدش بزرگ بسیار چیزی تصویر ثانیه یک در چون نداشت اطالعات حالجی برای وقتی استون تاچ

 موردیکنت. کشید می را قربانی یک فریادهای آخرین مانند های جیغ که بود گرفته آتش خرسی مانند جانور

 .کرد برخورد استون تاچ آمده جلو شمشیرهای و حفاظت الماس به

 و استون تاچ و شد گم صدا آن در موردیکنت زوزه و شدند منفجر بلند صدایی با ای نقره های جرقه

 زیر و کند پیدا زمین روی بر را خود تعادل نتوانست استون تاچ. کرد پرتاب عقب به یارد چندین را موردیکنت

 که کرد فکر و ترسید می او. رفت می فرو کشید، می جیغ هنوز که بازش دهان و بینی در آب. رفت آب

 با نداشت، نیاز زیادی نیروی شدن بلند برای اینکه با همین برای شد خواهد ظاهر سرش باالی موردیکنت

 .بودند گرفته درد شکمش های ماهیچه تمام. شد بلند قدرت

 موردیکنت. است ندیده صدمه الماس شد متوجه که بود کرده آماده را شمشیرها و پریده بیرون آب از تقریباً او

 چیز آنجا ولی بود شده قطع آنها صدای و سر. رفت می را مرگ، های کمک راهروی در و کرد می نشینی عقب

 .بشنود را آن توانست نمی استون، تاچ گوش از آب شدن خارج تا که چیزی. بود هم دیگری

 و جلو همانطور مه. آمد می بیرون زد، می موج آب روی بر حاال که مه میان از صدا. بود خنده صدای این

 .کرد مخفی خود در را خورده شکست موردیکنت اینکه تا آمد می جلوتر

 «کوچولو؟ برادر ترساندت، من شکاری سگ: »گفت مه میان از صدایی
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 و کرد نگاهی او به ابهورسن!«  آخ: »گفت و کرد حس اش فیزیکی بدن روی بر را ماگت های پنجه سابریل

 .برد باال سوال حالت به را ای نقره ابرویی

 «است؟ خبر چه یعنی. بود ماگت کنم می فکر. کرد لمس را من بدن زندگی در چیزی: »داد توضیح سابریل

 خیلی و بگیرد را جلویشان بود نکرده تالش ای مرده هیچ. بودند ایستاده زندگی بین مرز و مرگ لبه در آنها

 ...رفت می در ترس از ابهورسن دو دیدن با ای مرده هر شاید. بودند آمده اول دروازه تا راحت

 با و دید می را زندگی نحوی به داشت ابهورسن اینکه انگار. چرا دانست نمی سابریل و بودند منتظر آنها حاال

 خم را بدنش کم ایستد، می گوش پشت در که کسی مثل او. افتد می اتفاقاتی چه که کرد می حساب خود

 .بود گذاشته نداشت، وجود که دری روی بر را هایش گوش و بود کرده

 شکسته سنگهای خاطر به مه از قسمت این. بود مردگان مراقب و ایستاده سرباز یک مانند سابریل او، برخالف

 آنجا در را زیادی مردگان داشت انتظار سابریل. آورد می وجود به زندگی به ورود برای دلپذیر بسیار ای جاده

 رودخانه در آنها. نبود اینطور ولی. ببرند را استفاده حداکثر شده، ایجاد سوراخ از دارند سعی که کند مالقات

 .بود رودخانه های وگودال کوچک های گرداب هایشان همسایه تنها و بودند تنها شکل بی و خاکستری

 .گرفت آرام را سابریل بازوی و کرد باز کامالً را آنها بعد کرد تمرکز بیشتر و بست را چشمانش سنابهور

 فرار جنوبی های پله از... استون تاچ و... تو که خواهم می... شدیم خارج وقتی. است وقتش: »گفت نرمی به او

 حیاط به سپس و کاخ تپه باالی به یدیدرس بیرون موقع هر. نایست افتاد، که هم اتفاقی هر نایست، اصالً . کنید

 و باشند دیده خوب کلیرها اگر. برسد آنجا به چطور داند می استون تاچ. است خالی زمینی آنجا. بروید غربی

 ...«بود خواهد آنجا ای کاغذی بال باشند، نکرده قاطی را زمانها دوباره

 .«شکاندم را آن من ولی! کاغذی بال: »پرید او حرف وسط سابریل

 چند به... بود شش و چهل سال در کنم می فکر... ساخت را آن که ابهورسنی. زیادند آنها: »داد جواب ابهورسن

 یک یا بود، خواهند آنجا هم کلیرها. دیگر باشد آنجا باید بگذریم، بسازند، یکی چطور که داد یاد هم دیگر نفر

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  

 
ل  ی ر ب ا ا س ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / 

 

252 

 از کن، پرواز دیوار نزدیکی در توانی می که آنجا تا. کنی پیدا را کریگور بدن باید کجا بگوید تو به تا آور پیام

 !«ببرش بین از بعد و کن پیدا را بدن. بگذر آن

 «کنی؟ می چکار تو: »گفت آرام سابریل

 به را آستارائل و شمشیر. بگیر را سارانت بیا: »داد جواب نکند، نگاه او چشمان به کرد می سعی که ابهورسن

 .«بده من

 .کننده گریه و افسرده ائلآستار هفتم، زنگ

 جایش سر را سارانت ابهورسن. نداد انجام زنگ و شمشیر دادن برای حرکتی هیچ و نخورد تکان سابریل

 .گرفت محکم را او دست سابریل که بود کرده آستارائل بندهای کردن باز به شروع او. بست را بدنش و گذاشت

 .«کنیم فرار هم با همه وانیمت می. باشد دیگری راه باید: »گفت کنان گریه او

 آستارائل دقت با ابهورسن و کرد رها را او دست سابریل. زد کنار را سابریل دست آرام او.« نه: »گفت ابهورسن

 «را؟ انسان راه یا کنیم می انتخاب را راه انسان آیا. »درنیاید صدا به که بود مواظب و آورد بیرون بند از را

 .ماندند آویزان طرف دو در اش خالی دستهای. را ابهورسن شمشیر... داد او به را شمشیر کرختی با سابریل

 نمی. دانم می را نهم حوزه ترسهای و رازها. رفتم پیش هم مرگ نهم دروازه پرتگاه تا من: »گفت آرام ابهورسن

 ابهورسن، یک عنوان به. برود آنجا معنی زمان د باید بود زنده روزی که چیزی هر ولی چیست آنجا پشت دانم

 طور آن. هستی ابهورسن سومین و پنجاه تو سابریل،. کند می صدق هم خودمان مورد در و است همین ما کار

 .«میرد می روزی کسی هر و چیز هر. باشد درسم آخرین این بگذار... ندادم آموزش را تو است شایسته که

 حالت در نخی عروسکی مانند مدتی سابریل .بوسید را سابریل پیشانی کالهخود، لبه زیر درست و شد خم او

 بچه را خود دوباره او. کند حس را کتش نرم جنس تا انداخت اون درآغوش را خود بعد و ایستاد استراحت،

 همان. دوید می او آغوش تا مدرسه دروازه کنار از که بود شده ای بچه دختر همان دوباره و دید می کوچکی
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 های شن مثل را قلبش صدای حاال ولی. شنید را پدر قلب ضربان هم حاال توانست، می هم زمان آن که طور

 .رسد فرا مرگش لحظه تا شمردند می را ضربان صد چند آن که شنید می شنی ساعت

 یک در شمشیر صلیب، مانند ابهورسن دستهای. زد حلقه او پشت در دستهایش. کرد بغل محکم را ابهورسن او

 .کرد رها را او سابریل بعد،. بودند آمده جلو دیگر، دست در زنگ و دست

 .خوردند غوطه زندگی در و برگشتند هم با آنها

 

 اوج عصبی حالتی تا اش، ناگهانی شوم سکوت از قبل که بود کریه قدی قد اش خنده. خندید دوباره کریگور

 زیر که استون تاچ. دآم می جلو آور هراس اطمینانی با مه توده و زدند می طبل تر آرام حاال مردگان. گرفت

 گوشه در جایی،. کرد می نگاه او به افتاده گیر ماری تله در که موشی حالت با بود شده خیس عرق و آب

 آب مخزن لبه و بودند رفته کنار ابرها باال، آن. است شده آسانتر مه سفیدی دیدن که رسید نظرش به ذهنش،

 ...داشتند فاصله لبه با بیشتر، یا قدم چهل هاآن ولی. شد می آراسته شده، پاالیش نور با دوباره

 جایش ناهگان ترسناک شوک. ببیند را عقب و شود بلند تا کرد مجبور را او پشتش در چیزی شکستن صدای

 پایین آنها از کوچک طوفانی مانند یخ های تکه! گشتند می باز زندگی به پدرش و سابریل. داد آسودگی به را

 .رفت فرو آب در و شد تبدیل یخ کوچک های تکه به ابهورسن اطراف یخ الیه و ریخت می

 ابهورسن و بود خالی سابریل دست حاال. زد پلکی استون تاچ شد، پاک آنها صورت و دست از یخ که هنگامی

 .داشت را ها زنگوله و شمشیر

 !«شکر را کارتر: »زد فریاد خوشحالی با استون تاچ خوردند، تکان و کردند باز را چشمانشان آنها که هنگامی

 صدا. شد بلند مه میان از غضب و خشم از وحشتناک فریادی موقع همان زیرا نشنید را او صدای کسی ولی

 .گرفتند شکل آب سطح در موجهایی و لرزیدند ستونها تمام که بود بلند آنقدر
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 تنها. ساخت می رپدیدا بود شده دوال که را موردیکنت و شد می تکه تکه مه. برگشت دوباره استون تاچ

 ایستاده چیزی پشتش. بود واضح آب باالی در آمد می بیرون آن از روغنی آتش که او گنده ودهان چشمان

 اش شکاری لولوی سر بر و کشیده را دستش یک او. کرد انسان یک به تشبیه را بدنش شد می شاید که بود

 .بود گذاشته

 چیزی یک ولی بسازد دوباره را راجر قدیمی بدن داشته صدق کریگور که بود واضح. بود شده شوکه استون تاچ

 قد. بودند رفته تحلیل انگیزی غم طور به اش سلیقه و خاطرات اینکه یا نداشت مهارت کریگور یا بود، کم

 سرش. داشت باریک بازوهایی و بود چهارشانه غیرعادی طرزی به بدنش و رسید می پا هفت به حداقل کریگور

 زیرا کند نگاه چشمانش به زیاد نتوانست استون تاچ. داشت گوش تا گوش از دهانی و بود زدرا و الغر خیلی

 .نداشت قرار چشمی اصالً  آنجا. سوختند می آزاد جادوی آتش با که بودند ریزی های نقطه

 کمی برداری، را مرد یک اینکه مثل. داشت راجر با شباهتهایی هم باز بود کرده تغییر خیلی اینکه با ولی

 ...بدهی تابش و پیچ و بکشی طرف دو از بعد بزنی آن به چکش

 هم به با که کوتاه ای خنده. آمد بیرون کریگور خنده صدای اینکه تا شد باز بیشتر و بیشتر زننده، دهان

 .بود بدنش پیچیدگی و خرابی به هم صدایش. زد حرف او بعد. شدند قطع هایش آرواره خوردن

 !«تا سه! شکستن برای خون... خون رندهدا سه. خوشبختم چقدر من»

 بود، راجر شبیه جورهایی یک هم صدا. شنید می را کرگیور صدای و بود مانده خیره طور همین استون تاچ

. دید هم با را راجر زیباتر و قدیمی جسم و جدید کریگور ناگهان او. خورده کرم ای میوه مثل پوسیده ولی قوی

 ...طالیی جام ریت، می بیرون خون شکافت، را ملکه ویگل که دید را خنجر دوباره او

 نفس نفس کرد، پیدا را هوشیاریش ناگهان او. آورد در چنگش از را چپ شمشیر و برگرداند گرفت، را او دستی

 به و بود گرفته را او باز دست حاال و داشت راست دست در را استون تاپ چپ شمشیر او.دید را سابریل و زد
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. رفت می او دنبال به اختیار بی و کنان چلپ چلپ و بکشد را او تا گذاشت استون تاچ. شیدک می جنوب سمت

 .شد می کم دارد، خاطر به بیش و کم که رویایی مثل دیدش. افتاد می اتفاق هم با چیز همه انگار

 و خندید ولی رسید می نظر به قاطع و جدی او. دید یخ از عاری بار اولین برای را ابهورسن، سابریل، پدر او

 به... رود می اشتباهی را راه او چرا که متعجب استون تاچ. آورد پایین کمی را سرش کردند، عبور آنها وقتی

 چیز. برود خطر طرف به ماگت که بود عجیب بود، او شانه بر هم ماگت. طالیی جام و خنجر کریگور، طرف

 جایش سر را ماگت قالده و برگردد باید او شاید...تنداش را قالده بله،... بود ماگت حالت در هم دیگری ویژه

 ...بجنگد کریگور با و بگذارد

 آن در که ای خلسه از را او صدا!« بدو! شیطان به لعنت! بدو: »کشید فریاد سابریل که بود برگشته تقریباً او

 خاطر به که استون تاچ. آمد سراغش به پیچه دل دوباره. بودند کرده ترک را الماس آنها. آورد بیرون بود، رفته

 سابریل دستهای که فهمید او. آورد باال و برگرداند را سرش  دویدند می که طور همان بود، شده غافلگیر ضربه

 رفتن فرو خاطر به و بودند کرخت پاهایش انگار اینکه با دوید سریعتر اجبار به همین برای کشد می عقب را

 می سرود آنها. شنید می را مردگان صدای دوباره او. نداشتند حسی دیگر آنها در سنجاق و سوزن هزاران

 فضای در شده منعکس و بلند بودند، هم دیگری صداهای. کوبیدند می طبل سریعتر و سریعتر و خواندند

 .کرد حسش شنیدن، جای به او که انفجار مانند صدایی. عجیب وزی وز با همراه. موردیکنت زوزه... وسیع

. پرید مطلق تاریکی تونل به آب مخزن از او. نکرد کم سرعتش از سابریل ولی رسیدند چوبی های پله به آنها

 طرز به که شمشیرها. رفتند باال ها پله از هم با آنها و یافتشان دوباره ولی کرد گم را او دستهای استون تاچ

 هنوز.خاست می بر جرقه اسنگه از و کردند می برخورد دیوارها به بودند شده گرفته عقب و جلو در خطرناکی

 بزرگ فضای و آب در انعکاس خاطر به همه فریادها و زدن طبل، زوزه،. شنیدند می را غوغا همان پشتشان از

 .شد بلند ها شلوغی از ها آینه وضوح به دیگر صدایی بعد. شدند می بلندتر مخزن

 نوانده یک توسط که شد نوایی به تبدیل تا شد بلندتر ولی داشت تار سه آهسته نواختن مانند نرم، شروعی

 .استارائل آهنگ. نبود صدا  جز چیز هیچ بعد و. شود می نواخته ناپذیرتر خستگی
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 بدنشان از رفتن بیرون برای وحشتناکی اصرار. ایستادند بلندشان های گام میان در استون تاچ و سابریل

 به توانست می شان، واقعی خود روحشان،. نددرآور تن از کهنه لباسی مانند را آن خواستند می آنها. داشتند

 .برسد انتها به و بخورد غوطه جریان قویترین در و برود مرگ

 می سابریل. بود شنیدن قابل استارائل پاک نوای میان از تنها صدایش!« کن فکر زندگی به: »زد فریاد سابریل

 از که بود این مثل. نداشت زندگی در ماندن به کافی میل استون تاچ. کند حس را استون تاچ مردن توانست

 .است بوده مرگ سوی به فراخوانی این منتظر قبل

 می استون تاچ صورت به محکم دست با و بود انداخته را شمشیرش او!« بجنگ آن با: »کشید فریاد دوباره او

 !«بمان زنده. »کوبید

 قدرت تمام با و کرد بلند گوشش از را استون تاچ بود، شده درمانده که سابریل. رفت می دست از هم باز ولی

 .کرد پر را آنها دو هر دهان شور خون که چنان بوسید را او لبهای

 استون تاچ دست از شمشیر. است شده متمرکز زندگی روی بر دوباره که فهمید سابریل و شد صاف او بدن

 و گذاشت او شانه روی بر را سرش عدب. دهد پاسخ را اش بوسه تا زد گره سابریل دور به را دستهایش او و افتاد

 به هم استارائل آوای آخرین تا داشتند نگه سخت را همدیگر طور همان آنها. کرد را کار همین هم سابریل

 .بمیرد آرامی

 شمشیر دنبال به کورمال کورمال و لرزان استون تاچ. کردند رها را همدیگر سریع آنها. برگشت سکوت باالخره

 در آنها. کرد روشن را شمع سابریل ببرد، شمشیر لبه با تاریکی در را انگشتش بتواند او نکهای از قبل ولی گشت

 .بود خونی استون تاچ دهان و خیس سابریل چشمان. کردند نگاه را همدیگر سوی سو

 «بود؟ چی این: »گفت گرفته صدایی با استون تاچ

 .«شود می دعوت مرگ به بشنود، را شصدای که کسی هر. آخر زنگوله آستارائل،: »داد جواب سابریل

 ..«کریگور»
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 .«کنیم نابود را بدنش اینکه تا گردد، برمی همیشه او. گردد برمی: »گفت لب زیر سابریل

 «ماگت؟ پدرت؟: »گفت کنان من من استون تاچ

 وازهدر پشت به سریع او. »بودند شده اشک از پر چشمانش ولی بود ثابت او صورت.« مرده پدر: »گفت سابریل

 .«دانم نمی... را ماگت. رود می نهم

 از که را شمشیری تا شد خم بود کرده اخم که طور همان بعد. کرد می بازی انگشتش روی ای نقره حلقه با او

 .بردارد بود، گرفته استون تاچ

 .«برویم غربی حیاط به سریع باید. بیا: »داد دستور سابریل

 کرد مجبور را خود بود، ناخوش و گیج اینکه با و یافته را شمشیر ارهدوب او «غربی؟ حیاط:» پرسید استون تاچ

 «غربی؟ کاخ حیاط. »بایستد که

 .«برویم. بله: »داد پاسخ سابریل

 

 

  

 چهار و بیست فصل

 سابریل. بودند کرده تعجب گذشته، ظهر از کمی تنها دیدند می اینکه از آنها، و زد می را چشمان خورشید نور

 بیدار زمستانی خواب از که حیوانهایی مثل و گذاشتند قدم مرمری های پله روی وتلوخورانتل استون تاچ و

 .زدند می پلک اند، آمده بیرون زمین زیر از و شده
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 ترسناک تاالر آن از که حاال کرد، نگاه آب بی فواره و آرام های چمن گرفته، آفتاب و ساکت درختان به سابریل

 .رسید می نظر به عادی چیز همه بودند، آمده بیرون پایشان زیر کننده دیوانه آب مخزن و

 اشغال را دیدش از کوچکی قسمت تنها شده، زده پس ابرهای از مانده باقی آبی رد. نگریست آسمان به او

 ...رفته همیشه برای مرده، پدرم کرد، فکر سابریل. کردند

 .«پیچد می تپه غربی جنوب تقسم دور راه،: »گفت او به غمهایش، از دور به و نزدیک صدایی

 «چی؟»

 .«غربی حیاط به رفتن برای. راه»

 حال زمان به و کند تمرکز که گفت خود به و بست را چشمانش سابریل. زد می حرف که بود استون تاچ این

 .نگریست استون تاچ به و کرد باز را چشمانش او. برگردد

 مانند خیسش موهای. بود کرده پخش صورتش در نخو از هایی خط آلودش خون دهان. بود ریخته هم به او

 در هنوز که شمشیری از آب. بودند آمده در سیاه رنگ به خیسی از هایش لباس و زره و چسبیده سرش بر گچ

 .ریخت می زمین بر داشت دست

 می او البته.« هستی پرنس یک که بودی نگفته من به: » گفت کند، باز را صحبت سر خواست می که سابریل

 کرد می صدا عجیب هم خودش گوش در حتی لحنش،. کند تعریف هوا و آب از حرف این جای به وانستت

 .دهد تغییر را آن که نداشت را این انرژی دیگر ولی

 مادرم ملکه. »کرد می نگاه آسمان به صحبت هنگام او.« نیستم: »گفت و انداخت باال را هایش شانه استون تاچ

 اینکه از قبل. ماند او با مادرم شوهر مرگ از پس سال چند که بود شمال از گمنامی زاده اشراف پدرم ولی بود

 «غربی؟ حیاط به برویم؟ نباید ببین،... شد کشته ای حادثه طی شکار هنگام بیایم، دنیا به من
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 مه کلیرها بود خواهد منتظرمان آنجا در ای کاغذی بال گفت پدر. برویم باید کنم فکر:» داد جواب سابریل

 .«برویم باید کجا به بگویند ما به تا هستند

 بی و آویزان دستهای بعد. کرد نگاه سابریل جان بی چشمان به و آمد جلوتر او.« فهمم می: »گفت استون تاچ

 سابریل. کند هدایتش داشتند، راه پارک غرب به که راش درختان از صفی سمت به تا گرفت را او عالقه

 اینکه تا رفت می او پای به پا داد، می افزایش را سرعتش استون تاچ چون و کرد دنبال را او مطیعانه

 می نگاه عقب به و کشید می را او دست مدت تمام استون تاچ. بود شده تبدیل آهسته دویدنی به حرکتشان

 .کرد می حرکت رود، می راه خواب در که کسی مانند سابریل و کرد

 باال کاخ تپه از جاده. دادند راز چمن به را جایشان درختان شدند، ردو زینتی غارهای از یارد صد چند وقتی

 .خورد می تاب و پیچ چند باال آن به رسیدن تا و رفت می

 رفته فرو زمین در زیادی یا آمده بیرون یا مراقبتی، بی دهه دو طول در سنگها ولی بود شده فرش سنگ راه

 و کرد گیر ها چاله همین از یکی در سابریل پای. بود شده دایجا چاله یا عمیق ردهایی هم جاها بعضی. بودند

 او به که را بزرگتری شوک اثر کوچک، شوک این ولی. گرفت را او موقع به استون تاچ که بیفتد بود نزدیک

 .آورد یاد به را کرد می تهدیدشان که خطراتی و حواس و هوش تمام ناگهان و برد بین از بود داده دست

 «ویم؟د می چی برای»

. کرد اشاره پارک انتهای به انگشتش با و.« کنند می دنبالمان الشخورها آن: »داد جوابی خالصه استون تاچ

 .«بودند آمده دروازه جلوی ها بچه با که هایی همان»

 درختان، توسط شده احاطه راه میان در هایی سایه. کرد نگاه بود، کرده اشاره استون تاچ که جایی به سابریل

 مطمئن کامالً رسید می نظر به. خندیدند می و زدند می حرف بودند، هم با نفر نه هر. رفتند می راه آرام

 بود خیال خوش شکارچیان مثل حالتشان و کنند فرار دستشان از توانند نمی استون تاچ و سابریل که هستند

 آنها استون تاچ و سابریل که دش متوجه آنها از یکی.  کشاندند می نظر مورد بست بن به را احمقشان شکار که
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 شان خنده قاه قاه نسیم. است بوده کریه و زشت حتماً ولی شد نمی دیده دور از که درآورد ادایی و اند دیده را

 .دشمنی بود، واضح مرداه قصد. رساند دو آن گوش به را

 که وقتی تا شندبا مردگان همدستهای کنم می فکر: »گفت زد، می موج شدید تنفر صدایش در که سابریل

 ...«دهند انجام را کارشان بتوانند باز آنها آید، می ها زنده کمک به خورشید

 به را سریعشان رفتن راه دوباره آنها.« ندارند خوبی قصد ما کردن دنبال از حال، هر به: »گفت استون تاچ

 .«کنند می تیراندازی بهتر نستو روستاییان از مطمئنم و دارند کمان آنها. »بودند داده تغییر آرام دویدن

 ...«باشد باال آن واقعاً کاغذی بال امیدوارم. آره: »داد پاسخ سابریل

 وضعیتی در آنها از کدام هیچ. افتد می اتفاقی چه نباشد کاغذی بال اگر دهد، توضیح سابریل که نبود نیازی

 حداقل یا ساختند می را کارشان راحت ازتیراند نه. کنند استفاده کارتر جادوی از یا بجنگند بتوانند که نبودند

 پایین آن بعد، و کردند می اسیرشان تنها کردند، می کار کریگور برای مردها اگر. کنند اسیرشان توانستند می

 ...آمد می سراغشان به چاقو آب، مخزن تاریک در

 کشیدند می نفس شدت و سرعت با دو هر. دویدند می آهستگی به سکوت در آنها و شد می بیشتر راه شیب

 ولی کرد نگاه او به دلواپسی با سابریل و کرد سرفه استون تاچ. گذاشت نمی گفتگو برای جایی دیگر این که

 تمام کارشان تا نبود تیر به احتیاجی داشتند، آنها که وضعیتی با. کند می سرفه هم خودش که شد متوجه بعد

 .انداخت می پا از را آنها تپه، زیاد شیب شود،

 آنها کنند، شروع را بعدی شیب اینکه از قبل...« نمانده... زیادی... چیز: »گفت می زنان نفس نفس استون چتا

 .بگیرد قدرت شان خسته پاهای تا ایستادند بود صاف که جاده پیچ روی بر ای لحظه

 پیش باال به یدنرس تا زیادی راه هنوز زیرا بود توام سرفه با که تلخ ای خنده. خندیدن به کرد شروع سابریل

 جیغی به تبدیل سابریل خنده شد، وارد هایش دنده بر شیرخوار بچه مشت شبیه چیزی که وقتی. داشتند رو
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 بلند، تیر. کردند برخورد زمین سفت سنگفرش به دویشان هر و افتاد استون تاچ روی بر پهلو، به او. شد دردآور

 .بود یافته را شکار

 وجود سابریل بعد و زد صدا را اسمش دوبراه او!سابریل کشید فریاد وخشم رانینگ از پر صدایی با استون تاچ

 به استون تاچ میشد بیشتر فسون که که طور همین میشد ساتع استون تاچ از که کرد حس را کارتر جادوی

 نوک بر کوچک خورشد هشت برد پایین و برد باال الشخورشان دشمنان مقابل را دستهایش و خواست پا

 پشت و شدند شلیک بعد و درامدند اش خورده گره مشت اندازه به  شدند پدیدار اش خورده گره انانگشت

 یکی حداقل که داد نشان پایین از  جیغی صدای بعد ثانیه چند گذاشتند باقی هوا در سفید هایی رد سرشان

  است خورده هدف به ها تیر از

 لحظه همان در فکرش دارد جادویی چنین برای نیرو هنوز چطور استون تاچ که کرد فکر حسی بی با سابریل

 به حرکت یک در هم با همه را وکیف سابریل و شد خم ناگهان استون تاچ زیرا شد بدل بزرگ تعجبی به

 را این استون تاچ ظاهر به ولی کشید کوتاهی جیغ او خوردو تکان سابریل پهلوی در کمی تیر کرد بلند اسمان

 که این مثل دوید باال راه از و دراورد حیوانها طلبی مبارزه مانند صدایی و انداخت قبع را سرش او بود نشنیده

 از میامد بیرون لبانش از کف بود کرده پیدا اورش سرسام دویدن برای ناگهانی نیرویی کوتاه مدت همین در

 و زده ونبیر صورتش و گردن های ماهیچه ها رگ تما میریخت سابریل روی وکمی میامد پایین اش چنه

 بودند شده وحشی مخفی انرژی یک با چشمانش

 در سابریل بگیرد را حرکتش جلوی نمیتوانست بدنش اعضاء تک تک کردن جدا جز چیزی و بود شده دیوانه او

 که را کنانی خرخر و وحشی صورت تا بود کرده مخفی استون تاچ اغوش در را صورتش و میلرزید او چنگ

 میکردند فرار دشمن دست از داشتند که بود این حداقل ولی نبیند را نداشت قبلی استون تاچ به شباهتی هیچ

 از کوهی بز یک مانند او رفت باال بودند دروازه روزی که هایی سنگ از و گذشت جاده از میدوید همینطظور او

 به ردنگ ناحیه در قلبش ضربان و بود شده قرمز بخاز دیگ یک مانند صورتش میپرید دیگز سنگ به سنگی
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 را خود درد دیگر و شود منفجر او قلب میترسید سابریل میرسید خوار مگس های مرغ زدن بال سرعت

 برگردد عادی حالت به که ستون تاچ از کردن خواهش و کشیدن فریاد به کرد شروع ابریل بود کرده فراموش

 !بایست لطفا!کن بس!پایین بگذار را من!امانیم در ما استون تاچ

 دور که رسید راهی به و گذشضت خرابه دروازه از بود راه به حواسش تمام و نمیشنید را ابریلس صدای او

 شکاری های سگ مانند سرش و بودند شده گشاد استون تاچ بینی های سوراخ بود شده کشیده دیوار تادورش

 میرفت دیگر سمت به سمتی از

 من!کردیم فرار ما!استون تاچ!توناس تاچ میکوبید او های سینه به دست با کنان گریه سابریل

 !بایست!بایست!خوبم

 پله روی بر پایش زیر ها سنگ گذشت هایش دیوار و راه از دوید دیگر دار طاق دروازه یک میان از هم باز او

 روی از نفسی سابریل و ساخت متوقف اورا کمی بسته دری پرید ها چاله روی از بعد و شدند پرت کوتاه های

 در را سابریل دقتت با که درحالی و پاشید هم از فاسد در اینکه تا زد لگد ان به خشونت با او ولی کشید راحتی

  گذشت ان از میکرد محافظت چوب های خرده تکه برار

 را زمین بلند و هرز های علف بودند گرفته خراب های دیوار را اطرافش که بود باز و بزرگ زمینی در پشت

 دلبه دقیقا میکردند نمایی خود ها علف سره باالی بودند مانده باز رشد از هک هایی دخت و بودند پوشانده

 به دیگری و جنوب سمت به یکی داشت قرار کاغذی بال دو بود ریخته پایین تپه از دیواری که جایی غربی

 این پشت بود گرفته بر در دورا ان هیکل عصر نارنجی و اتشین نور که بودند نجا هم نفر دو بود شمال سمت

 میکرد غروب خورشید نفر دو

 را هرز های علف انها نامید میتوان رفتن نعل چهار را ان فقط که شد تبدی ححالتی به استون تاچ دویدن

 ایستاده فرد دو نزدیکی تا او زدند کنار میگذراند را دریایی های خزه از دریایی سختی به که ای کشتی مانند

 دیده سفیدیشان تنها و رفتند باال او چشمان افتاد بعد و گذاشت زمین بر انها مقابل را سابریل نرمی به دوید
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 پهلویش درد اما برود سمتش به و برادر خیز خواست میخوردندسابریل تکان سختی به پایش و دست و میشد

 بال دو و افراد به و بنشیند ک بود این بکند کهتوانس کاری تنها همین برای کشید کشنده تیری ناگهان

 کند نگاه ذیکاغ

  باشید ابهورسن و پادشاه باید شما هستیم کلیر لحظه این در ما گفتند اتفاق به انها

 ببیند انهارا وضوح به نمیتوانست او و میزد را چشمانش خورشید شد خیره انها به خشک دهانی با سابریل

 کتان جنس از سفید ییها لباس و داشتند ابی و نافذ چشمهای با طالئی و روشن موهای هردو جون زنهای

 خودرا عرقش خیس زره و مخزن اب در شده خیس شلوار به کردن فکر با سابریل شدتا باعث که بودند پوشیده

 بودند زیبا بسیار دوقولوهایی انها داشتند هم یکسان--------------کثیفو بسیار

 اب فوران مانند که را کارتر جادوی لسابری زد زانو استون تاچ کنار دیگری و سابریل کنار یکی زدند لبخند انها

 نفس او کنار در برد بین از را تیر درد و شد او بدن وارد کارتر کرد حس میگرفت شکل انها وجود در چشمه در

  رفت فرو ارام خوابی به و داد دست از را اش خستگی استون تاچ

 بود داده دست از را کار این مهارت اینکه مثل ولی بخندد کرد سعی او متشکرم گفت گرفته صدایی با سابریل

 هستند ما سر پشت مردگان با همدست انسانهایی فروش برده سری یک

 که دیدیم اورا ما دوید تند خیلی خیلی پادشاه شما دوست هستند عقب دقیقا 30 انها میدانیم گفتند قلوها دو

 فردا شاید یا میدوید دیروز

 مورد در پدرش صحبت حال همین در و کرد بلند پا دو روی را خورد سخت تالشی با او اهان گفت سابریل

 هایی چیز کنند قاطی را چیز همه اینکه از قبل تر زود هرچه بود بهتر اورد یاد به را زمانهارا کردن گم و کلیر

 با یرت ممنون گفت دوباره او افتاد زمنی روی برو تیر و ایستاد کامال سابریل بپرسد انها از بداند بود الزم که را

 سوراخ او بگیرند اورا سرهت میخواستند فقط انها کشتن برای خنجر یک نه بود شکار برای تنها باریکش نوگ
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 اینکه جای به انگار میرسید نظر به تر کهنه ولی بود نشده خوب کامال زخم لرزید و کرد لمس را اش زره بین

  بود شده ایجاد قبل ای هفته باشد امده وجود به قبل دقیقه یک

  اید گشته گریکور بدن دنبال اینکه و بود خواهید ینجا شما گفت پدر

 بال های خلبان بهترین چون و شدیم کلیر امروز فقط ما نیست اینطور دقیقا خوب بله دادند جواب کلیر

  هستیم کاغذی

 الزم غذیکا بال یک چون ولی است بهترین رایل بگوییم تر دقیق یا کرد اشاره دیگری به ها دوقلو از یکی

 ...همین برای بود الزم کاغذی بال دو برگردد خانه به که داشت

 امد هم سانر داد ادامه و کرد اشاره خواهرش به رایل

 ما ببرید را طالیی و قرمز کاغذی بال میتوانید شما نمانده زیادی وقت امدیم نفری دو پس گفتند نفری دو انها

 گریکور بدن به بپردازین اول ولی ردیمک نقاشی سلطنتی های رنگ با انرا پیش هفته

 به به توجه بدون که بود باری این میکرد مبارزه کشورش و خانواده پدر دشمن با باید او بله گفت سابریل

  بودند گذاشته او دوش بر هایش شانه وضعیت

 ای نقشه یچه هم ما و است ضعیف بسیار دیوار طرف ان دیدمان ولی است انسلستیر در بدنش گفتند ها دوقلو

  بسپاری هخاطر ب نرا باید هم تو و میدهیم نشان تو به نمیدانیم هارا مکان اسم و نداریم

 یاد فهمش ز فراتر ای مسئله میداد قول که داشت را کودن شاگر یک احساس او بله کرد موافقت سابریل

 بگیرد

 حتما انها از یکی بود مرتب و سفید ربسیا هایشان دندان زدند لبخند دوباره و دادند تکان را سرشان ها کلیر

 استین از صاف و سبز شیشه از شده ساخته ای بطری میگرفت اشتباه دورا ان حاال همین از سابریل بود رایل

        اورد بیرون اویزانش
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 بلند عصای یک سانر دیگر دختر است نبوده انجا قبال بطری که میدادند نشان کارتر جادوی مانده باقی های رد

  کشید بیرون استینش از عاج جنس از

 هم با کند نفوذ سابریل خسته ذهن در سوالشان اینکه از قبل حاظری؟و پرسیدند همدیگر از همزمان انها

 اره دادند جواب

 صورت به اب ریخت بیرون انرا محتویات و گشود اندازی طنین پاپ با را بطری پنبه چوب حرت یک با رایل

 زد یخ اسمان زمین میان شفاف بخی تکه مانند اب و برد فرو ان داخل عصارا سرعت با سانر و شد جاری افقط

 یخی پنجره به عصایش با سانر کن نگاه دادند دستور دو ن بود شده اویزان سابریل روبروی زده یخ پنجرای

 از صویریت داد نشان را برف های دانه از پر ای صحنه کم کم بعد و گرفت غبار پنجرا-- ان با زد ای ضربه

 کالج امد در حرکت به ببینی حرکت حال در ماشین داخل از که مناظری مانند تصویر بعد و شد دیده دیوار

 مثل درست هم این بود دیده بین در نمونه چند سابریل ولی نداشت خوبی رابطه دادن نشان فیلم با ویرلی

  بشنود باشد جا همان کهاین مانند درست را طبیعی صداهای میتوانست سابریل و بود همانجا

 محصول برداشت اماده ان گندم بزرگ های زمین که میداد نشان را انستلستیری عادی های مزرعه پنجره

 اسب دو میزد گپ بود نشسته گاری روی بر که مردی با اش راننده و ایستاده دست دور در تراگتوری بودند

 میکردند نگاه را بیرون را یشانها بند چشم کنار از و بودند ایستاده حسی بی با گاری

 صحبت از قسمتی سابریل دهد ادامه را دیگر راهی اینکه از قبل و شد نزدیک مرد دو این به سرعت با تصویر

 توسط خاکی راه که رسید تقاطعی به و گذشت کوچکی جنگلی از رفت باال ای تپه از تصویر شنید را هایشان

 ان روی بر بود که دیگری هرچیز یا چشم و بود انجا ای نشانه میشد قطع تری مهم و شده فرش سنگ مسیر

 ان از مایل دونیم ویورلی بود شده نوشته ان روی کرد پر را یخی پنجره تمام راهنما تابلو اینکه تا کرد زوم

  برسند ویرلی کالج به تا گذشتند

 اضافه به اهنگری مغازه دادند نشان را ویورلی اشنای های خانه و شدند ارام متحرک تصاویر بعد ثانیه چند

 مکانها این تمام گذشتند او چشم مقابل از همه رنگ ابی های فانوس با اسبانی های خانه و میورن مکانیکی
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 با بود داده نشان اشنارا مکانهای تصویر که حاال مطمئنا زیرا کرد دقت بیشتر خیلی او بودند اشنا سابریل برای

 بود اشنا نا ان با سابریل که میرفت جایی به سرعت

 اصلی جاده از رفت روستا میان به زدن قدر برابر سرعتی با تصویر میکرد حرکت اهسته چیز همه هنوز ولی

 و بود زیبا کافی اندازه به انجا رسید پوینت داکی نام به جنگلی ای تپه باالی رو مال راهی از و شد خارج

 منظره منظره تنها ولی داشت کهن بسیار تدرخ سری یک و ای پنبه چوب درختان از پوشیده سطحی

 را سبز خاکستر سنگ تا داد زاویه تغییر تصویر قبر سنگ بود تپه الالی در شکل مستطیل سنگی جالبش

 محلیشان تاریخ درس از سابریل بودند کرده جاگذاری سفت و کرده گرد را سنگ های لبه دهد نشان بزرگتر

 دیدنش برای هم بار یک حتی او دارد عمر سال دویست از کمتر و است داثاح تازه تقریبا اینجا که اورد یاد به

  بود داده تغییر را ذهنش چیزی ولی بود رفته

 بیرون سیمانی ای حفره میان از دادن میراژ با ابتدا رفت فرو سنگ داخل نحوی به و کرد تغییر دوباره تصویر

 بعد ولی شد سیاه کامال یخی پنجره لحظه یک برای دبشو بود تاریک تاالری که حفره قلب وارد تا رفت پایین

 جلوی تا میخورد وول ان روی و سنگ در ازاد جادوی بود قبر زیر برنز رنگ به و اهکی تابوت یک امده نور

 و زنده بدنی کند نفوذ تابوت در تا داد جاخالی ازاد جادوی های نشان مقابل در تصویر بگیرد را کارتر جادوی

  بود ان داخل ازاد جادوی در شده پیچیده

 که فهمید میشد بهتر میرفت تر نزدیک هرچه و شد متمرکز مرد مرد زیبای صورت روی بر سختی با تصویر

 تاچ و او که میداد نشان وضوح به شمایش که بود راجر انسانی صورت این است داشته شکلی چه قبال گریکور

  هستند مادر یک از دو هر استون

 رنگی به ت شد گمگ تصویر ناگهان بعد بود شده ناراحت و متعجب داشتند برادر دو که شباهتی از سابریل

 مانند مرده میرفت راه اب جریان خالف بر وار هیوال و بزر چیزی مرگ شود تبدیل خروشان ابی و خاکستری

 اتشی اب که دوچشم تنها و میکرد حرکت شمایل و شکل بی که بود شب تاریک اسمان از شده بریده تکه یک

 جلو به ناگهان باشد دیده یخی پنچره پشت ز اورا جانور که انگار میشد دیده ان در میدرخشیدند طبیعی غیر
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 ها سنگ بر خونت ابهورسن فرزند زد فریاد گرکور گرفت جلو زده طوفان های ابر مانند را دستهابش و امد

 ...شد خواهد جاری

 به ان های تکه و برداشت ترک یخ ولی شوند خارج پنجره شیشه از میخواهند دستهایش که میرسید نظر به

  شدند تبدیل میشدند اب ارام که هایی توده

 هنوز فکرش نمیلرزید و داد تکان را سرش سابریل نداشت سوالی حالت اصال این دیدی گفتند باهم ها کلیر

 را راجر چیزی بود؟چه شده اجد هم از اینطور راهشان چرا بود استون تاچ گریکو اصلی بدن های تشابه متوجه

 بود؟ داده قرار گرکور به رسیدن مسیر در

 به را پادشاه تا کنم کمک میشود بیایند ها الشخور که زمانی تا داریم وقت دقیه چهار فقط ما کرد اعالم سانر

 ببری؟ کاغذیتان بال

 پای حلوی قطعی و بلند یهدف تصاویر این گرکور ترسناک و سیاه روح وجود با البته بله داد پاسخ سابریل

 ... را نآ او بود انستسلیر در گریگور بودند بدن گذاشته سابریل

 

 فصل بیست و پنج

 

جسمی مانند هواپیما را در آسمان ببینند. هواپیما داشت با ترمزهایی تدریجی و طوالنی پایین می آمد تا آن 

 طرف دیوار، در کشور کهن، بنشیند.

بزرگ هدف یاب توپخانه، آسمان را نگاه می کرد و آرنجش را روی گونه های پر از  افسر نگهبان با دوربین های

شن سنگر گذاشته بود. هوریس لحظه ای مکث کرد تا نام او را به یاد آورد... او تازه به پادگان آمده بود... بعد 

 ضربه ای بر شانه اش زد.
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 «جوربرت، اشکالی نداره من هم ببینم؟»

ی دوربین ها را پایین آورد و مانند پسربچه ای که از آبنبات نیمه لیس زده اش محرومش افسر جوان با بی میل

صورت او همین طور که حرف می « قربان، مطمئناً این یک هواپیماست.»کنند، آنها را به هوریس داد. او گفت: 

یی آورده. کامالً خیلی ساکت مثل یک گالیدر پرواز می کند ولی حتماً نیرویش را از جا»زد، می درخشید. 

 «قابل مانوردهی است و خیلی زیبا هم نقاشی شده. دو... آدم تویش هستند، قربان.

هوریس جوابی نداد ولی دوربین ها را برداشت و همان حالت ایستادن با تکیه دادن آرنج را به خود گرفت. او 

زیگ زاگ وار آن را باال و پایین برد و  ابتدا نتوانست هواپیما را ببیند و با عجله دوربین را عقب جلو کرد، بعد

 هواپیما آنجا بود. ارتفاعش از آنچه انتظار می رفت بسیار کمتر بود و تقریباً در وضعیت نشستن قرار داشت.

هوریس با نگرانی فهمیده بود که هواپیما بسیار نزدیک به « اعالم آماده باش کنید.»او با خشونت دستور داد: 

 مد... شاید تنها صد یارد با در فاصله داشته باشد.دیوار پایین خواهد آ

فرمانش توسط جوربرت برای گروهبانی دیگر تکرار می شد و بعد بلند فریاد زده شد تا کشیکها و افسرهای 

وظیفه هم بشنوند و باالخره آژیر خطر و همچنین زنگ قدیمی آویزان شده جلوی رستوران افسران هم به صدا 

 در آمد.

افراد و یا اشیا داخل هواپیما سخت بود تا اینکه هوریس پیچ کانون عدسی را چرخاند و صورت تشخیص دادن 

سابریل جلوی او پرید. با وجود چنین فاصله ای، باز هم اندازه اش به اندازه کافی قابل تشخیص بود. سابریل، 

گهان تصمیم گرفت دختر ابهورسن، با مردی ناشناس یا چیزی که شکل مرد داشت همراه بود. هوریس نا

دستور قبلی را لغو کند ولی همین حاال هم می توانست صدای تق تق چکمه ها را بر گذرگاه های جلویی 

بشنود. گروهبانها روی سرجوخه ها فریاد کشیدند. البته این امکان هم وجود داشت که او سابریل واقعی نباشد. 

 خورشید غروب می کرد و امشب، اولین شب ماه کامل بود.
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برو سالم مرا به سرگرد »بعد دوربین ها را به زیردست متعجب خود که آماده نبود داد. « جوربرت!»او فریاد زد: 

هنگ نگهبان برسان بعد هم بگو که خودش یک گروه گشت ترتیب دهد. ما بیرون می رویم تا از نزدیکتر 

 «نگاهی به این هواپیما بیندازیم.

خودش را هم « ما»او مطمئنًا با شنیدن کلمه « اوه! متشکرم قربان!» ستوان جوربرت با هیجان زیاد گفت:

 دخیل کرده بود. اشتیاق بیش از حد او لحظه ای هوریس را متعحب ساخت.

آقای جوربرت، بگو ببینم، تا حاال بر حسب شانس خودت را منتقل به یکی از این گروه های پرواز »او پرسید: 

 «کرده ای؟

 «قربان، هشت دفعه... بله»جوربرت جواب داد: 

فقط یادت باشه، هر چیزی که آن بیرون هست ممکن است جانوری »هوریس حرف او را قطع کرد و گفت: 

پرنده باشد نه یک ماشین پرواز و خلبانهایش هم چیزهایی نیمه پوسیده و مرده باشند و یا شاید، حتی 

اند. اینها خلبانان گروه پرواز، شوالیه های  جانوران جادوی آزاد که هیچ وقت زندگی واقعی را تجربه نکرده

جوربرت سرش را تکان داد، سالمی غیر نظامی داد و روی پاهایش « آسمان و چیزهایی شبیه به این نیستند.

 چرخید تا برود.

و دفعه بعد هم شمشیرت را فراموش نکن ستوان. هیچ کس بهت نگفته که ممکن »هوریس پشت سرش گفت: 

 «نکند؟است هفت تیرت کار 

جوربرت دوباره سرش را تکان داد و از خجالت سرخ شد. او سالمی نیمه کاره داد و به سرعت از سنگر بیرون 

رفت. یکی از سربازهای پست نگهبانی که سرجوخه ای با نشان بیست سال خدمت بر روی آستین بود، هنگام 

نی مرد نشان می داد که یکی از افراد با بیرون رفتن ستوان جوان سرش را تکان داد. نشان کارتر بر روی پیشا

 سابقه منطقه هم هست.
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او به خاطر اینکه چندین بار «. برای چی سرت را تکان می دهی سرجوخه انشی؟»هوریس با خشونت پرسید: 

مزاحم اصالحش شده بودند و حاال هم با یک هواپیمای عجیب و غریب رو به رو شده بود، داشت از عصبانیت 

 منفجر می شد.

هوریس دهانش را باز کرد تا تنبیهی « در مغزش فقط گچ دارد.»سرجوخه با شادابی و دو پهلو جواب داد: 

سخت برای او در نظر گیرد ولی ناگهان متوقف شد. گوشه های لبانش باال رفته بودند تا لبخندی بر روی 

یرون آمد تا دوباره به مرکز مخابرات صورتش شکل گیرد. قبل از اینکه او بتواند بلند بلند بخندد از دیده باین ب

 برگردد. در آنجا سرگرد منتظرش بود تا با هم به آن سمت دیوار بروند.

 بعد از اینکه هوریس پنج قدم برداشت، لبخند دوباره لبانش را ترک کرد.

 

و زیر کت بال کاغذی بر روی برف لیز خورد و بسیار عالی فرود آمد. سابریل و تاچ استون داخل نشسته بودند 

بارانی شنل که سابریل از آوردنشان خشنود بود، می لرزیدند. بعد کم کم خود را از زیر آنها بیرون کشیدند و تا 

زانو در توده برف ایستادند. تاچ استون به سابریل لبخندی زد. بینی او سرخ شده بود و یخ بر روی ابروهایش 

 دیده می شد.

 «موفق شدیم.» 

او محتاطانه دور و بر را نگاه کرد. سابریل بدنه طوالنی و خاکستری دیوار را « قط تا اینجا.ف»سابریل جواب داد: 

می دید. خورشید عسلی رنگ آن سمت، در آنسلستیر به چشم می خورد. در اینجا، برف کنار سنگ خاکستری 

ریکی آنقدر بود که کپه شده بود و چون خورشید تقریبًا غروب کرده بود، برفها تیره به نظر می رسیدند. تا

 مردگان بتوانند در اطراف بپلکند.
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خنده تاچ استون با دیدن حالت سابریل از بین رفت. او شمشیرها را از بال کاغذی بیرون آورد و شمشیر چپ 

را به سابریل داد. سابریل سعی کرد شمشیر را در غالف بگذارد ولی غالفش مناسب نبود و این سابریل را به یاد 

 از دست رفته هایش انداخت.یکی دیگر 

دو « بهتر است کتابها را هم بیاورم.»او خم شد تا بندهای کابین خلبان را از دور خودشان باز کند و گفت: 

کتاب جادوی کارتر خوب مانده بودند و برف به آنها نخورده بود ولی به نظر می رسید که کتاب مردگان خیس 

د، فهمید که خیسی از برف نیست. قطره های سیاه و کلفت خون از شده باشد. وقتی سابریل آن را بیرون کشی

جلد کتاب بیرون می زدند. سابریل در سکوت آن را به توده ای برف مالید و نشانی خاکستری بر برف به جا 

 گذاشت. بعد کتابها را در جیب کتش قرار داد.

می کرد خود را کنجکاو نشان دهد تا او بیشتر سعی « چرا... چرا کتاب اینطوری بود؟»تاچ استون پرسید: 

 ترسیده و تقریبًا هم موفق شد.

فکر می کنم واکنشی در مقابل وجود تعداد زیادی مرده است. اینجا نیروی زیادی برای »سابریل پاسخ داد: 

 «بیدار کردن مردگان وجود دارد. نقطه ضعیفی است...

سایه هایی تیره در مقابل برف، در صفی طوالنی « س!هی»تاچ استون به دیوار اشاره کرد و وسط حرف او پرید: 

 به طرف آنها می آمدند. آنها تیر کمان و نیزه داشتند و سابریل تفنگ های آویزان را در پشتشان می دید.

چیزی نیست. آنها سربازان آنسلستیری هستند با این حال »با اینکه سابریل کمی نگران شده بود ولی گفت: 

 «غذی بگویم که برگردد.بهتر است به بال کا

سابریل سریع همه چیز را چک کرد تا مطمدن شود وسایلش را از کابین خلبان برداشته است و بعد دست 

خود را بر دماغه بال کاغذی، دقیقاً باالی چشمان چشمک زنش قرار داد. انگار، زمانی که سابریل با او صحبت 

 می کرد، بال کاغذی باال را می نگریست.
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ست من. من دوست ندارم در آنسلستیر گیر بیفتی و تکه تکه شوی. به هر کجا که دوست داری پرواز برو، دو»

 «کن... به قلعه یخی کلیر یا اگر می خواهی، به خانه ابهورسن، جایی که آب پایین می ریزد برو.

می داد و باد را برای  او عقب ایستاد و نشان هایی از کارتر را در ذهنش آورد که به بال کاغذی قدرت انتخاب را

باال بردنش صدا می کرد. نشان ها وارد سوتش شدند و بال کاغذی با باد باال رفت و سرعت گرفت تا اینکه به 

 اوج رسید.

 «خدای من! چطور این کار را کردی؟»صدایی با هیجان گفت: 

ه طالئی بر روی شانه اش سابریل برگشت و افسر جوان آنسلستیری را دید که از نفس افتاده بود. تنها ستار

نشان می داد که ستوان دوم است. او حدوداً پنجاه یارد جلوتر از بقیه گروه بود ولی اصالً ترسیده به نطر نمی 

 رسید. با این حال شمشیر و تفنگی در چنگ داشت و وقتی که سابریل خواست جلو رود، هر دو را بلند کرد.

 «ایست! تو زندانی من هستی!»

در حقیقت ما مسافر هستیم. اِ... آن سرهنگ هوریس نیست که در »ن طور که جلو می آمد گفت: سابریل همی

 «پشت سر توست؟

جوربرت برگشت تا نگاه کند و متوجه اشتباهش شد. او دوباره برگشت و سابریل و تاچ استون را دید که لبخند 

ر چنگ می زدند، خنده شان به قاه قاه می زنند. آنها سپس خندیدند و در آخر همان طور که به بازوی یکدیگ

 تبدیل شده بود.

چه »آنها همین طور خندیدند و خندیدند تا اینکه اشک از چشمانشان سرازیر شد. ستوان دستورمآبانه گفت: 

 «چیزی انقدر خنده دار بود؟

ین حین او به سربازانش اشاره کرد تا سابریل و تاچ استون را دوره کنند، در هم« هیچی.»هوریس گفت: 

خودش جلو رفت و با احتیاط دو انگشتش را بر روی پیشانی آنها گذاشت تا کارتری را که در خود دارند 

امتحان کند. بعد از اینکه راضی شد، به آرامی آنها را تکان داد تا نفس نفس های خنده و ارزششان خاتمه یابد. 
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سمت مرکز عبور، آنسلستیر و خورشید بروند. سپس هر یک از بازوانش را دور یکی از آنها حلقه کرد تا به 

 سربازانش با تعجب این منظره را نظاره می کردند.

جوربرت که عقب مانده بود تا محافظ پشت سرشان باشد، در حالی که انگار با آسمان صحبت می کرد، با 

 «چه چیز انقدر خنده دار بود؟»اوقات تلخی پرسید: 

جواب سرهنگ را که شنیدی، هیچی. اون یک عکس العمل عصبی »اد: تاکلیش سرگرد هنگ نگهبانان جواب د

 «بود.همین. حاضرم قسم بخورم که این دو مشکالت زیادی را پشت سر گذاشته اند.

بعد به روشی که تنها سرگردها با زیردستان خود رفتار می کنند، صبری کرد. سپس با احتیاط و تاخیر زیاد 

 کلمه کاماًل از رو رفته بود. جوربرت با شنیدن این« آقا.»گفت: 

وقتی که آنها از سایه دیوار بیرون آمدند، گرما مانند پتویی خود را به دور سابریل پیچید. پاییز آنسلستیر واقعاً 

 گرم بود. او فهمید که تاچ استون ناگهان گیج شده و با تعجب به آسمان و خورشید نگاه می کند.

صدای او مهربان بود انگار با سربازانی که از گلوله حیرت کرده « د.جفتتون خیلی خسته هستی»هوریس گفت: 

 «فکر کنم یک غذای حسابی بد نباشه. یا اینکه می خواهید اول بخوابید؟»بودند، صحبت می کرد. 

غذا عالی خواهد بود ولی خواب نه. وقت آن را نداریم. »سابریل سعی کرد با تشکر به او لبخند بزند و پاسخ داد: 

 «کامل کی بود؟ دو روز پیش؟ماه 

هوریس به او نگاه کرد. سابریل دیگر او را به یاد دخترش نمی انداخت. در این مدت کوتاه او ابهورسن شده بود. 

 چیزی که اصالً به ذهن هوریس هم خطور نمی کرد...

 «امروز اولین شب است.»او گفت: 

 ..«ولی من حداقل شانزده روز است که به کشور کهن رفته ام.»
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بین دو پادشاهی، زمان عجیب عمل می کند. ما گشتی هایی داشته ایم که قسم می خوردند »هوریس گفت: 

 «دو هفته آن طرف بودند ولی برای ما فقط هشت روز گذشته بود. سرگیجه آور است...

یدند. تاچ آنها راهی را که زیگ زاگ وار از میان سیم های خاردار می گذشت رد کردند و به سنگر باریکی رس

 «اون صدایی که از جعبه روی تیر می آید... هیچ جادوی کارتر یا صدایی... در جعبه نیست...»استون گفت: 

اوه، عجیب است که »هوریس به جایی که بلندگو با صدای بلند اعالن راحت باش را می داد نگاه کرد و گفت: 

 «داخته است. علم، نه جادو.کار می کند. آقای تاچ استون، الکتریسیته آن را به کار ان

 «امشب کار نخواهد کرد. هیچ تکنولوژی ای کار نخواهد کرد.»سابریل آرام گفت: 

لطفاً دیگر چیزی بیشتر »بعد با صدایی آرام اضافه کرد: « بله، خیلی بلند است.»هوریس با صدایی بلند گفت: 

 «امشب و ماه کامل دستگیرشان شده است...نگویید تا به پناهگاه من برسیم. مردها قباًل چیزهایی در مورد 

 «بله، البته، ببخشید.»سابریل با احتیاط گفت: 

آنها بقیه را در سکوت و با سختی از میان راه به طرف سنگر رفتند. سربازها در سنگرهای جنگی و وضعیت 

محض اینکه پیچ آماده باششان بودند. هنگامی که آنها عبور می کردند، صحبت سربازان قطع می شد ولی به 

 بعدی را پشت سر می گذاشتند یا از دید خارج می شدند، دوباره صحبتها از سر گرفته می شد.

آنها می بایست چند پله را هم برای رسیدن به پناهگاه سرهنگ هوریس پایین می رفتند. دو گروهبان بیرون 

عبور بودند نه سربازان پیاده پادگانهای نگهبانی می دادند ولی این دفعه دو جادوگر کارتر از گشتی های منطقه 

عادی. یک سرباز دیگر با دوستش به آشپرخانه رفت تا غذا بیاورد. هوریس با چراغی خودجوش چایی درست 

 می کرد.

سابریل بدون اینکه احساس خوبی به او دست بدهد، تا آخر چای را نوشید. آنسلستیر و آرام بخش جهانی 

 قابل اطمینان به نظر نمی رسید.اش... چای... دیگر مثل قبل 
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 «خب، حاال بگویید چرا وقت ندارید بخوابید.»هوریس گفت: 

پدرم دیروز مرد. فلوتهای بادی امشب از کار می افتند. زمانی »سابریل که صورتش مانند سنگ شده بود گفت: 

 «که ماه بیرون بیاید، مردگان هم بیدار می شوند.

ولی چون حاال اینجا »او تردیدی کرد و بعد افزود: « اسفم. خیلی متاسف.من در مورد پدرت مت»هوریس گفت: 

 «هستی، نمی توانی یکی دیگر از آن فلوتها بسازی؟

اگر موضوع فقط همین بود، چرا می توانستم ولی چیزی بدتر در راه است. تا حاال اسم کریگور »سابریل گفت: 

 «را شنیده اید سرهنگ؟

 هوریس چایش را پایین گذاشت.

پدرت یک بار در موردش حرف زد. فکر می کنم یکی از مردگان بزرگ است که پشت دروازه هفتم گرفتار »

 «شده.

یکی از مردگان بزرگ نیست بلکه تنها مرده بزرگ است. تا آنجایی که من می دانم »سابریل با ناراحتی گفت: 

 «تنها روح مرده ای است که استاد جادوی آزاد هم هست.

صدای او هنوز به خاطر سرمای باد در هنگام « و یکی از خائنین خانواده سلطنتی.»افه کرد: تاچ استون اض

و او دیگر اسیر نیست. در زندگی »پرواز، خشن و خشک بود و چای هم این مشکل را برایش برطرف نمی کرد. 

 «راه می رود.

دی کریگور در جادوی آزاد و همه چیز به او قدرت می دهد ولی ضعفی هم وجود دارد. استا»سابریل گفت: 

بیشتر قدرتهایش در زندگی و مرگ، به بقای دائمی بدن اصلی اش ربط دارد. او آن اول که تصمیم گرفت روح 

مرگ شود بدنش را داشت و سپس در آنسلستیر مخفی اش کرد. اگر دقیقتر بگویم، نزدیک روستای ویورلی 

 «است.
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او ظاهری آرام داشت. سالهای « می آید تا آن را نجات دهد.و حاال »هوریس با پیشگویی وحشتناکی گفت: 

زیاد کار کردن در ارتش، پوسته ای سخت برایش ساخته بود تا احساساتش را زیر آن مخفی کند. ولی او در 

 درون می لرزید و امیدوار بود که لرزشش به ایوان منتقل نشود.

 «کِی می آید؟»

ز مردگان. اگر بتواند نزدیک دیوار از مرگ بیرون بیاید، حتی زودتر هم در شب و با ارتشی ا»سابریل پاسخ داد: 

 «خواهد آمد.

 «خورشید...»هوریس گفت: 

 «کریگور می تواند آب و هوا را عوض کند. مه بسازد یا ابرها را پایین بیاورد.»

ل جلو آورد. او کف دستانش را با حالتی سوالی سمت سابری« پس ما چه می توانیم بکنیم؟»هوریس پرسید: 

 «ابهورسن.»

 

 

 

سابریل ناگهان باری عظیم را بر دوشش حس کرد ، وزنی که بر نگرانی هایش که قبال او را تحت فشار قرار 

 داده بودند ، افزوده شد ولی او خود را مجبور ساخت تا جواب دهد .

ی به اسم داکی پوینت بدن کریگور در تابوتی آهکی زیر سنگ قبری است . سنگ قبر هم بر روی تپه کوچک» 

 «هست و تا آنجا کمتر از چهل مایل راه است . ما باید سریع به آنجا برسیم و بدن را نابود کنیم.

 «و اینطوری کریگور از بین میرود ؟»
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 نه ولی ضعیف میشود ...» سابریل که که منتظر این سوال بود سرش را تکان داد و گفت : 

 ....«بنابر این شاید شانسی باشد 

صحیح . هنوز سه یا چهار ساعت تا غروب مانده ولی باید سریع حرکت کنیم . آن طور که :» هوریس گفت 

 «فهمیدم کریگور و .. نیروهایش... باید از دیوار رد شوند؟ یکدفعه که نمیتوانند در دانکی پوینت ظاهر شوند ؟

فیزیکی از دیوار بگذرند . بهتر است کسی  نه. آنها باید در کشور کهن به زندگی بیایند و:» سابریل تصدیق کرد 

 .«سعی نکند جلوی او را بگیرد 

متاسفانه نمیتوانیم جلوی این کار را بگیریم . پادگان های منطقه برای همین اینجا » هوریس پاسخ داد : 

 .«هستند 

هستند . هرچیز یا  تعداد زیادی ا زسربازانتان بی دلیل میمیرند .تنها بخاطر اینکه سر راه:» تاچ استون گفت 

 .«هرکسی  که جلو راه کریگور را بگیرد نابود خواهد شد 

 «پس شما میخواهید ما اجازه دهیم این... این جانور و ایل و طایفه مرده اش وارد آنستیلر شوند؟» 

یم .اگر نه دقیقا اینطوری . من میخواهم در مکان و زمانی با او مبارزه کنم که آماده هست» سابریل پاسخ داد : 

شما تمام سربازان اینجا را که نشان کارتر دارند یا کمی جادوی کارتر بلدند به من قرض دهید ، آنوقت زمان 

کافی خواهیم داشت  تا بدن کریگور را نابودکنیم . همچنین اینکه حدود سی و پنج مایل از دیوار  دور خواهیم 

ولی بسیاری از نوچه هایش کامال قدرتشان را از  بود برای همین ممکن است نیروی کریگور کمی کاهش یابد

 .«دست خواهند داد و شاید بشود تنها با از بین بردن بدن فیزیکی شان آنها را دوباره به مرگ فرستاد 

 «و بقیه پادگان ؟ باید همین طور گوشه ای بایستیم تا کریگور کشته و ارتشش از منطقه رد شوند ؟» 

 .«باشد  فکر نکنم راه دیگری داشته» 

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  

 
ل  ی ر ب ا ا س ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / 

 

278 

او بلند شد و قدم زنان به عقب و جلو رفت . البته در .«  بله ، می فهمم :» هوریس غرغر کنان گفت 

خوشبختانه، یا شاید هم بدبختانه ... در حال حاضر من ژنرال .» پناهگاهش تنها شش قدم میتوانست بردارد 

جنوب برگشته . مرکز فرماندهی ارتش باید این ... اِم ... به خاطر مریضی به  61تمام منطقه هستم . ژنرال اشنبر

مسئولیت را به کسی با باالترین درجه و دارای نشان کارتر میداد که من انتخاب شدم . پس اینجا من تصمیم 

 .«میگیرم 

او دست از راه رفتن برداشت و به سابریل و تاچ استون خیره شد ولی انگار اینکه چشمانش چیزی در پشت سر 

 زنگ زده و راه راه دیوار پناهگاه می دید . هوریس باالخره  به حرف آمد.آنها و آهن 

بسیار خوب من به شما دوازده جادوگر خواهم داد ... این نیمی از کل گشتی هاست ... ولی کمی سرباز هم » 

نطقه به شما خواهم داد تا همراهیتان کنند .. تا.. اسمش چی بود ؟ داکی پوینت . ولی قول نمیدهم که در م

 .«نجنگیم 

ما به شما هم نیاز داریم ، سرهنگ » سابریل سکوتی را که بعد از تصمیمات هوریس پیش آمده بود ، شکست : 

 .« . شما قویترین جادوگر کارتر پادگان هستید 

امکان ندارد ! من مسئول منطقه هستم و وظیفه ام این است که اینجا باشم :» هوریس مصرانه فریادی کشید 

». 

شما که به هر حال نمی توانید وقایع امشب را توضیح دهید . البته برای کسانی که در جنوب :» ریل گفت ساب

 «هستند یا اصال از دیوار عبور نکرده اند.

 «من... هنگامی که شما غذا می خورید فکرهایم را میکنم.:» هوریس اعالم کرد 

 !«بیا تو » روی پله ها اعالم کرد :  صدای تق تق ظرف و سینی ها رسیدن خدمتکاری شلخته را بر

                                            
93 Ashenber 

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  

 
ل  ی ر ب ا ا س ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / 

 

279 

خدمتکار داخل شد بخار از لبه ظرف های نقره ای برمی خاست . هنگامی که او سینی  را پایین گذاشت ، 

 هوریس با قدم هایی بلند از کنارش گذشت و فریاد کشید .

گشتی ها ... بگو تا ده دقیقه از 65و ستوان ایر   64پیغام بر ! این افراد را خبر کن ، آجودان ، سرگرد تیندال » 

دیگر در اتاق عملیات باشند . اوه ... مامور حمل و نقل را هم صدا بزن ، سربازان مخابرات را هم مطلع کن که 

 «آماده باشند.

 فصل بیست و شش 

بعد از اینکه چای نوشیده شد ، همه چیز سریع پیش رفت . برای سابریل و تاچ استون که بسیار  خسته بودند 

روند اتفاقات بیش از حد تند بود . زمانیکه آن ها غذای عالی دیروقتشان را میخورند ، از سرو صداهای بیرون  ،

میشد فهمید که سربازان با سرعت به همه طرف میروند . بعد قبل از اینکه حتی بتوانند غذا را هضم کنند ، 

 هوریس برگشته  بود و اعالم کرد که باید حرکت کنند. 

کر کرد شبیه نخودی در بازی های مدرسه شده اند . او مانند آدم های گیج و ویج از سنگر بیرون آمد سابریل ف

و به میدان رژه رفت و چیزهای زیادی دور و برش اتفاق می افتادند ولی سابریل فکر میکرد که جزو آنها نیست 

، لبخندی زد. این وضعیت مطمئنا برای . تاچ استون آرام به آرنج او زد و سابریل برای اطمینان بخشیدن به او 

 تاچ استون بدتر بود .

چند دقیقه بعد آنها از میدان رژه به بیرون هل داده شده بودند و به طرف صفی از کامیون های منتظر ، یک 

ماشین ارتشی و دو ماشین عجیب میرفتند . این اختراعات با روکش های آهنی ماشین هایی بودن که شکل 

تفنگ هایی متحرک در دو سمت داشتند . به دور چرخ هایشان حلقه ای زنجیر کشیده شده بود  لوزی مانند و

و همین ها باعث شدن تا سابریل دریابد ، آنها تانک هستند . این اختراعی نسبتا جدید بود . آنها مثل کامیون 

                                            
94 Tindall 
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ابریل فکر کرد ، زمانی که ها غرش میکردند و از موتورشان دود های خاکستری مایل به آبی بیرون می آمد . س

 باد از کشور کهن بوزد ، موتور ها خاموش خواهد شد . یا وقتی که کریگور بیاید ...

هوریس آنها را تا ماشین ارتشی راهنمایی کرد سپس در عقب را گشود و اشاره کنان به آنها گفت که باال بروند 

. 

 ان به او رو آورده بود میجنگید.سابریل در صندلی چرمی نشست و با خستگی و خوابی که ناگه

 « ؟ شما هم می آیید»  بعد با دو دلی پرسید :

» او هم از جواب خود متعجب شده بود و دوباره با صدایی بسیار آرام گفت : «  بله.» :هوریس آرام پاسخ داد 

ی به هوریس او قبل از اینکه بنشیند ، غالف شمشیرش ر ا مرتب کرد . سپس نگاه«دارید.  "قدرت دید"شما 

 «چی دیدید؟ :»انداخت و گفت 

او در صندلی جلو نشست و سری برای راننده تکان داد . .« همان چیزهای معمولی » هوریس پاسخ داد : 

،  یکی از گشتی های بازنشسته بود . نشان کارترش دیگر در صورت رنگ و رو راننده که صورتی الغر داشت  

 رفته اش نامرئی شده بود.

در آن هنگام که راننده کلید استارت را زد ، ماشین سرفه ای کرد و « منظورش چی بود ؟:» رسید سابریل پ

زنده شد تا صدای سابریل در صدای موتور محو شود . آواز ماشین ، نوای ناهنجار و بم کامیون ها و تانک ها را 

 همراهی میکرد .

امیکه سابریل برای اطمینان دادن به او مانند تاچ استون با شنیدن صدا و لرزش ناگهان از جا پرید و هنگ

 مادری دستش را بر روی بازوهای او گذاشت ، لبخندی احمقانه تحویل سابریل داد.

 « منظورش از چیزهای غیرعادی چی بود ؟:» سابریل پرسید 
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. او دست   تاچ استون به او نگاه کرد. اولین چیزی که در چشمانش دیده میشد ، ناراحتی و خستگی فراوان بود

 سابریل  رادر دستانش گرفت و خطی در کف دستان او کشید ... خطی واضح که پایان را نشان میداد .

او فن فنی کرد و به پشت سر هوریس خیره شد . آب داخل چشمانش جمع شده « اوه.:»سابریل زیر لب گفت 

 هخودش بیرون زده بود .بود و سابریل تنها دسته ای از مو های نقره ای او را میدید که از کال

سابریل دستان تاچ استون را چنان در .« او دختری همسن من دارد ...جایی در جنوب :» او زمزمه کزد 

چرا ...آخه چرا همه چیز ... همه » دستانش گرفت که انگشت های او هم به سفیدی انگشتان خودش شدند.

 ...«کس 

سیکلت در جلو میرفتند و دنبالشان هر نه کامیون با نظم و در ماشی با ضربه ای ناگهانی به جلو رفت . دو موتو

حالیکه صد یارد از هم فاصله داشتند، می آمدند. تانکها که زنجیرشان در زیر چرخها سرو صدا میکردند، راهی 

از فرعی را باال میرفتند تا سوختگیری کنند و بعد به ایستگاه ویورلی بیایند . به نظر نمیرسد که بتوانند قبل 

 شب به آنجا برسند ، کاروان آنها قبل از شش بعدازظهر به داکی پوینت میرسید .

در ده مایل اول، سابریل هنوز سرش را پایین انداخته ، ساکت بود و دستهای تاچ استون را محکم می فشرد. 

اچ استون از شیشه تاچ استون هم ساکت بود و بیرون را نگاه میکرد . آنها منطقه نظامی را ترک کرده بودند و ت

به مزرعه های آنسلستیری، جاده های آسفالت شده ، خانه های آجری ، ماشین های شخصی و گاری هایی که  

با اسب کشیده میشدند نگاه میکرد . برای رد شدن آنها دو پلیس کاله قرمز که بر روی موتور بودند گاری هارا 

 د .به سمت کنار جاده هدایت میکردند تا جاده خالی شو

تاچ .« دیگه حالم خوب است :»انها سرعتشان را کم کرده بودند تا از شهر بین رد شوند. سابریل آهسته گفت 

خیره شد. مردم هم  69استون که هنوز بیرون را می نگریست سرش را تکان داد و به ویترین های خیابان های

حالت کامال جنگی ببینند . سربازان نیزه  به آنها نگاه میکردند زیرا خیلی کم پیش می آمد که سربازان را در

 هایی شبیه شمشیر با سپر داشتند و کامال واضح بود که سابریل و و تاچ استون از کشور کهن هستند.
                                            

96 High street  
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ماشین آنها کنار « ما باید کنار ایستگاه پلیس بایستیم و سرپرستش را خبر کنیم.:» هوریس اعالم کرد 

تاد. دو فانوس الکتریکی با نور آبی رنگ بیرون آویزان بودند و عالمت دیوارهای سفید ساختمانی با ابهت ایس

درشتی نشان میدادکه اینجا مرکز شهربانی استان بین است وهوریس بلند شد و با دست به بقیه کاروان اشاره 

اش کرد که راهشان را ادامه دهند بعد بیرون پرید و با سرعت باال رفت . هیکل او در لباس ها و زره خاکی 

عجیب و نامتجانس بود. افسری از پله ها پایین می آمد و آماده بود تا جلوی هوریس را بگیرد ولی ناگهان 

 ایستاد و سالم داد.

 .«من خوبم میتوانی دستم را رها کنی :» سابریل تکرار کرد 

م راحت شد و تاچ استون لبخندی زد و دستش را کمی رها کرد . سابریل اول کمی گیج شده بود ولی بعد او ه

انگشتانش را راحت کرد تا اینکه دست هایشان روی صندلی صاف شدند و تنها انگشتان کوچک در تماس 

 بودند.

در هر شهر دیگری که بودند مسلما مردم دور این ماشین نظامی با دو سرنشین غیر عادی اش جمع می شد 

نگاهی می انداختند . نشان های کارتر ، شمشیر ولی اینجا بن بود و شهر فاصله ای تا دیوار نداشت .مردم تنها 

و زره را می دیدندو بعد دنبال کارشان میرفتند . آنهاییکه کمی با احتیاط و آینده نگر بودند به خانه هایشان 

میرفتند و درو پنجره هایشان را می بستند، سپس آنها را نه تنها با آهن و فلز بلکه با چوب جارو از پشت 

بقیه هم که زیادی محتاط بودند بدون اینکه قصد ماهی گیری داشته باشند به طرف رودخانه  محکم میکردند .

 و ساحل های شنی اش میرفتند.

هوریس بعد از پنج  دقیقه بیرون آمد مردی بلند قد و جدی همراه او بود . چهره درشت و عقاب مانندش به 

اش قرار داشت ، بسیار مسخره به نظر خاطر گذاشتن عینک دماغی بسیار کوچک که برروی نوک بینی 

میرسید. او با سرهنگ دست داد . هوریس به ماشین بازگشت و آنها دوباره در جاده بودند و راننده با مهارتی 

 فراوان دنده عوض میکرد .
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د چند دقیقه بعد، قبل از اینکه آنها آخرین خانه های شهر را رد کنند ، زنگی عمیق و کند به صدا در آمد . چن

لحظه بعد صدایی مشابه از چپ به آن پیوست و بعد زنگی دیگر در جلویشان به صدا در آمد و به زودی زنگ 

 ها دورادور آنها صدا میکردند.

کارشان را سریع انجام دادند . حتما قبال به اجبار رئیسشان این کار را تمرین :»هوریس فریادزنان به آنها گفت 

 «کرده اند.

این چیزی مشابه با کشور او بود و باعث می شدکه « زنگ ها برای اعالم خطر هستند ؟ »تاچ استون پرسید:

احساس بهتری به او دست دهد؛ با این که این اعالم خطر خبر از مشکلی بسیار بزرگ میداد. او هیچ ترسی از 

 آن نداشت و بعد با به خاطر آوردن مخزن آب فهمید که میتواند با هر ترسی مقابله کند .

بله هنگام شب در خانه باشید و تمام در و پنجره ها را ببندید.در را بر روی غریبه ها باز »وریس پاسخ داد: ه

نکنید . نور را در داخل وخارج خانه خاموش کنید.شمع و فانوس برای زمانی که برق قطع میشود داشته باشید 

 .«مت آب جاری بدوید و چیزی نقره ای رنگ بپوشید . اگر بیرون خانه گیر افتادید به س

ما این را در کالج از بر می خواندیم ،ولی فکر نمیکنم مردم زیادی این را  به خاطر داشته باشند » سابریل گفت:

 «. حتی مردم نزدیک دیوار.

او ازگوشه لبش صحبت میکرد و « شما شگفت زده خواهید شد خانوم.» راننده حرف سابریل را قطع کرد : 

در این بیست سال زنگها این طور به صدا در نیامده اند ولی بسیاری از »جاده نگرفته بود.اصال نگاهش را از 

 .«مردم همه چیز را به یاد دارند، آنها به هرکسی که آن را نداند ، خواهند گفت ... نگران نباشید 

سومشان اسیر ناگهان صحنه ای از جلوی چشمانش رد شد . مردم نستو ، دو « امیدوارم.:»سابریل پاسخ داد 

» مردگان شده بودند و بازماندگان درآلونک های ماهیگیری روی جزیره ای صخره ای به سر میبردند 

 «امیدوارم
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او هم چیزهایی به یاد می آورد ولی خاطرات او «چقدر مانده تا به داکی پوینت برسیم ؟ »تاچ استون پرسید : 

جر نگاه خواهد کرد .ولی این تنها یک پوسته و آلتی برای از کرگور بودند. او دوباره و به زودی  به صورت را

 کریگور بود ...

فکر می کنم حداکثر یک ساعت ... نزدیک های ساعت شش. با این وسیله میتوانیم نزدیک » هوریس پاسخ داد:

ور سی مایل را در یک ساعت بپیماییم ... چیز بسیار خوبی است . حداقل برای من . البته من با منطقه و کش

کهن بسیار اخت شده ام ... حتی همان چیزهای جزئی ای که در گشت زدنمان میبینیم . دوست داشتم بیشتر 

 .«به شمال بروم و بیشتر ببینم 

ولی صدایش حتی برای خودش هم قانع کننده نبود . تاچ استون چیزی « خواهید دید.:» سابریل پاسخ داد 

از آن مسیر را در سکوت طی کردند و به زودی به کاروان نگفت و هوریس پاسخی نداد برای همین بعد 

کامیون ها رسیدند . آنها از هر ماشین با سرعت سبقت گرفتند تا دوباره به جایگاه اولشان در ابتدای کاروان 

 برسند. به هر شهری که می رسیدند ، زنگها قبال به صدا در آمده و مردم مطلع شده بودند.

ده بود آنها قبل از ساعت شش به روستای ویورلی رسیدند. کامیون ها در صفی همان طور که هوریس حدس ز

سرتاسر راه را از کلبه تا کافه ویورلی اشغال  کرده بودند . سربازان قبل از ایستادن کامل کامیون ها پایین می 

ن ایستادند و پریدند و به سرعت صفشان را در جاده تشکیل میدادند. کامیون های مخابراتی زیر دو تیر تلف

مردها به دو ستون هجوم بردند تا سیم هایشان را به آن ها وصل کنند. پلیس های همراه آنها هرکدام به 

انتهای روستا رفتند تا وضعیت رفت و آمد را سامان بخشند . سابریل و تاچ استون از ماشین بیرون امده و 

 منتظر بودند.

سلطنتی ندارند. او به به سربازان که به سرعت به گروهشان می  تفاوت زیادی با نگهبانان:» تاچ استون گفت 

پیوستند می نگریست . نگهبانان فریاد میزدند و افسران دور هوریس گرد آمده بودند . هوریس با تلفنی که تازه 

 «عجله کنید و منتظر باشید.» وصل شده بود صحبت میکرد : 
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انان سلطنتی ببینم . همین طور کشور کهن را در ... منظورم بدم نمی آید تو را در گروه نگهب:» سابریل گفت 

 «قبل از شکستن سنگ هاست ... 

منظورت دوران من است . من هم دوست داشتم . آن موقع بیشتر چیزها مثل اینجا بود. :» تاچ استون گفت 

کند و قابل پیش  وضعیت عادی اینجا را می گویم . آرام و کمی تند . بعضی وقت ها فکر میکردم زندگی خیلی

 .«بینی است . حاال را بیشتر دوست دارم 

من هم در مدرسه همین فکر را میکردم . تمام مدت درباره کشور کهن خیال پردازی »سابریل جواب داد : 

 «میکردم . جادوی کارتر ، مردگانی که باید اسیر شوند، پرنس هایی برای... 

 «برای نجات دادن ؟»

او تمام نگاهش به هوریس بود . به نظر میرسید که سرهنگ «برای ازدواج :» گفت سابریل که حواسش نبود 

 اخبار بدی را از تلفن دریافت میکند.

تاج استون حرفی نزد . همه چیز در اطرافش بی معنی بود . او تنها به سابریل و موهای سیاهش که مانند بال 

فکر کرد ، دوستش دارم و اگر  همین حاال به او کالغ در آفتاب عصر میدرخشیدند نگاه میکرد. تاچ استون 

 نگویم ممکن است هرگز ...

هوریس تلفن را به تلفن چی پس  داد و به سمت آنها آمد. تاچ استون به او نگاه کرد و ناگهان متوجه شد که 

د. شاید این مطمئنا برای پنج ثانیه با سابریل تنها خواهد ماند تا بتواند چیزی ، یا همه چیز، را به او بگوی

 آخرین پنج ثانیه ای بود که میتوانستند با هم تنها باشند.

 او به خود گفت ،من نمیترسم.

 .«من دوستت دارم امیدوارم ناراحت نشده باشی :» و بعد زیر لب به سابریل گفت 
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ر و سابریل برگشت و به او نگاه کرد . سپس لبخندی زد و سعی کرد نگرانی هارا فراموش کند. غم مرگ پد

 ترس از آینده هنوز با او بود ولی با دیدن تاچ استون و نگاه نگرانش ، امیدش را به دست آورد .

بعد همان طور که اخم میکرد ادامه داد .« ناراحت نشدم :» او به سمت تاچ استون خم شد و پچ پچ کنان گفت 

 «کند اما حاال...فکر میکنم...فکر میکنم من هم تو را دوست داشته باشم . کارتر کمکم :» 

او با اینکه در فاصله مناسبی برای .« همین االن ارتباطمان با منطقه قطع شد » هوریس با تلخی اعالم کرد : 

یک »صحبت قرار نداشت ولی آنچنان بلند فریاد میزد که صدایش باال تر از زنگ روستا به گوش میرسید 

و ساعت چهار و نیم به سیم های مقدم رسیده و  ساعت پیش مه ای شروع به پیش روی به سمت دیوار کرده

بعد از آن نگهبانان هیچ دسترسی چه با تلفن چه با هر وسیله دیگر به گروه های خط مقدم نداشته اند.االن 

داشتم با افسر وظیفه صحبت میکردم ... همان پسرک جوانی که خیلی به هواپیمای شما عالقه داشت . او 

 «او نزدیک میشود بعد خط قطع شد. گفت که مه دارد به موقعیت

 «خب پس کریگور منتظر غروب نماند . او آب و هوا را تغییر داده.:» سابریل گفت 

آن طور که در منطقه حساب کرده اند ، این مه ... و هر چیز دیگری  که در آن است ... با » هوریس گفت : 

کالغ. حدودساعت هفت و ربع به ما میرسد  سرعت بیست مایل در ساعت به جنوب می آید ، مثل سرعت پرواز

 «. آن موقع هوا تاریک است و تا طلوع ماه هم خیلی نمانده.

پس برویم دیگر. راهی که به داکی پوینت میرسد از  پشت کافه شروع میشود . :» سابریل با عجله کفت 

 «راهنمایی بکنم؟

 «نه ، بهتراست جلو نروی . :» هوریس گفت 

زنان دستوراتی داد که همراه با دست تکان دادن و اشارات زیادی بود . چند ثانیه بعد مردان او برگشت و فریاد 

به سمت کافه راه افتاده بودند تا به داکی پوینت بروند . اول ، گشتی های منطقه ، بعد تیر اندازان و آخر تمام 

ایی آماده آنها را دنبال کردندو بعد از جادوگران کارتر رفتند.گروهی از سربازان پیاده نظام با نیزه ها وتفنگ ه
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رد شدن از کافه آنها به شکل نوک پیکان در آمدند. پشت سرشان دو گروه دیگر همراه تلفن چی ها و چرخی 

 بزرگ وگردان از سیم تلفن میرفتند.

 میان درختان چوب پنبه ای همه جا ساکت بود . سربازها هرقدر که میتوانستند آهسته می رفتند و بجای

صحبت کردن با عالمت های دستشان با هم حرف میزدند . تنها قدم های سنگین و تلق تلوق عادی اسلحه ها  

 یا زره هایشان سکوت را برهم میزد.

نور طالیی و پرقدرت خورشید از میان درختان به آنها می تابید ولی گرمای خود را از دست داده بود ، درست 

ه داشت ولی نیرویی نمی بخشید.گشتی های مرکز عبور از تپه باال رفتند . مثل شرابی کره ای رنگ که فقط مز

گروه سربازان پیاده از مسیری پایین تر تپه را دور زدند و به سمت شمال، دو گروه دیگر به سمت جنوب غربی 

خود را و جنوب شرقی رفتند تا مثلثی دفاعی را دور تپه بسازند. هوریس ، سابریل ، استون تاچ وراننده راه 

 ادامه  دادند .

بیست یارد مانده به باالی تپه ، درختان خاتمه یافتند و جایشان را به علف های هرز ضخیم و بوته ها دادند. در 

باالترین نقطه سنگ قبری دیده میشد که به شکل مستطیلی سخت ، با سنگی خاکستری و سبز رنگ به 

ا با آسودگی کنارآن ایستاده بودند و چهار نفر از آنها با بزرگی یک آلونک بود. گروه دوازده نفر از گشتی ه

 کمک اهرمی که با خود آورده بودند ، گوشه ای از سنگ را بلند میکردند .

هنگامیکه سابریل و تاچ استون باال رسیدند سنگ با صدای تپی خفه بر زمین افتاد و موانع دیگری ر ا آشکار 

ان کارتر صدای وزوز آرامی در گوش خود شنیدند و دچار ساخت . درست در همان موقع تمام جادوگر

 سرگیجه شدند.

البته سوال بیجایی بود چون همه دستهایشان را بر گوش گذاشته « شما هم حسش کردید ؟:» هوریس پرسید 

 بودند و از حالتشان معلوم بود که حس خوبی ندارند.
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بود که هنگام مواجهه با سنگ ها ی شکسته این حالت کمی خفیف تر از حسی .« بله »سابریل پاسخ داد: 

 .«متاسفانه هرچه به تابوت نزدیک تر شویم ، بدتر هم خواهد شد .»بزرگ به او دست داده بود 

 «در چه عمقی هست ؟»

فکر میکنم چهار بلوک دیگر عمق داشته باشد ، یا پنج تا . من .. آن را به طریق عجیبی دیدم :» سابریل گفت 

» . 

ا تکان داد و به سرباز ها اشاره کرد تا به بلند کردن سنگ ها ادامه دهند و آنها به سمت سنگ هوریس سرش ر

قبر رفتند و سابریل متوجه شد که تمام مدت به موقعیت خورشد در آسمان نگاه میکنند . تمام گشتی ها ، 

ه چیزهایی را به جادوگران کارتر ولی با قدرت های مختلف بودند . همه میدانستند که غروب خورشید چ

 همراه خواهد آورد.

بعد از پانزده دقیقه تالش ، آنها سوراخی به پهنا و عمق دو بلوک حفر کرده بودندو همچنان سرگیجه هایشان 

بیشتر می شد. دو نفر از گشتی های جوان که کمی بیشتر از بیست سال سن نداشتند بشدت بیمار شده و در 

یابد . بقیه با سرعتی بسیار کم کار می کردند. تمام انرژی آنان صرف آرام نگه  پایین تپه بودند تا حالشان بهبود

 داشتن  معده و مبارزه با لرزش دست ها و پاهایشان شده بود .

سابریل و تاچ استون کمبود خواب داشتند و اصال در موقعیت خوبی نبودند ولی با تعجب متوجه شدند که به 

ه از قبر خارج میشد تحمل کنند . این حالت اصال قابل مقایسه با سرما ، آسانی میتوانند حالت تهوعی را ک

تاریکی و ترس مخزن آب نبود . باالی تپه ، با تابش خورشید و وزش نسیم تازه ، در آن واحد هم گرم و هم 

 خنک بود .

په  و صف وقتی که سومین مانع را هم برداشتند هوریس استراحت کوتاهی به همه داد و آنها به پایین ت

درختان رفتند تا از قبر و هاله بیمارکننده اش دور بمانند . تلفن چی ها ، تلفنی آنجا وصل کرده بودند ولی 

 قبل از اینکه تلفن چی دسته شارژ را بچرخاند رو به سابریل کرد 
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 .«است  قبل از برداشتن بلوک باید کار خاص یا آمادگی به خصوصی داشته باشیم ؟ منظورم مسائل جادویی» 

فکر نمیکنم . » سابریل که سعی می کرد خستگی را فراموش کند اندکی فکر کرد و سپس سرش را تکان داد: 

وقتی به تابوت رسیدیم ،ممکن است برای باز کردنش نیاز به جادو داشته باشیم... من کمک همه را نیاز خواهم 

جرا میکنیم. البته آن موقع حتما مقاومت هایی داشت . بعد مراسم کفن و دفن ... یعنی همان مراسم عادی را ا

 «وجودخواهد داشت . آیا مردان شما تا به حال با هم جادوی کارتر را اجرا کرده اند ؟

متاسفانه ، نه. برای اینکه ارتش وجود جادوی کارتر را رسما قبول نمیکند و »هوریس اخم کرد و گفت : 

 .«است  هرکسی که اینجاست ، خودش جادو را یاد گرفته

او سعی کرد که با اطمینان این حرف را بزند زیرا متوجه بود که همه به حرف « مهم نیست. » سابریل گفت:

 .«از پسش بر می آییم :» های او گوش میدهند 

سابریل فکر کرد این حرف خیلی به او اطمینان داد . او هم سعی کرد لبخند « خوبه.»هوریس خندید و گفت : 

 جه اش مطمئن نبود ، خنده اش بیشتر به دهن کجی ای از روی درد  می مانست.بزند اما از نتی

خب بگذار ببینیم این میهمان ناخوانده به کجا رسیده. تلفن کجا را »هوریس که هنوز میخندید ادامه داد:

 «گرفتی گروهبان ؟

 «شهربانی بین. :» گروهبان مخابرات جواب داد 

و مرکز فرمانده ی ارتش شمال قربان . شما باید از سرجوخه » خاند ، او همین طور با قدرت دسته را میچر

 .«بخواهید تا خط را عوض کند . او در روستا روی خط است  67سینگ

باشه ، سالم و اوه ، سینگ ؟ من را به بین وصل کن . نه ، به شمال بگو که به من » هوریس پاسخ داد: 

.. اِه... شهربانی استان بین ؟سرهنگ هوریس هستم. میخواهم دسترسی نداری . بله درسته سرجوخه ، متشکرم.

                                            
97 Synge 
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صحبت کنم... بله . سالم فرمانده. گزارشی از یک مه عحیب و غلیظ ... چی ! به آنجا  61با فرمانده دینگلی

رسیده ! نه ، به هیچ وجه بررسی نکنید . همه را داخل خانه ها بفرستید . پنجره ها را ببندید ... بله ، همان 

 «ین همیشگی . بله ، هرچیزی که در آن ... بله ، خیلی خطرناک است ... الو ! الو !  تمر

 او آهسته گوشی را پایین گذاشت و به باالی تپه اشاره کرد .

مه به شمال بین رسیده است.حتما سرعتش را زیادتر کرده . امکان دارد این کریگور بداند که ما میخواهیم » 

 «چکارکنیم ؟ 

 «بله. :» اچ استون با هم جواب دادند سابریل و ت

 .«بهتر است عجله کنیم. حاال کمتر از چهل دقیقه وقت داریم :» هوریس نگاهی به ساعتش انداخت و گفت 

 فصل بیست و هفت 

آخرین بلوک به آرامی بیرون آمد . مردان با صورت های سفید ، عرق کرده و دست و پا های لرزان در حالی 

می آمد ، آن را بیرون کشیدند. همین که راه باز شد آنها تلو تلوخوران از قبر بیرون آمدند تا که نفسشان باال ن

از دست سرمای وحشتناکی که به مغز استخوان هایشان نفوذکرده بود به آفتاب پناه ببرند. سربازی که بسیار 

تمام مدت اوغ میزد تا اینکه  قوی به نظر میرسید وریشی بور به رنگ سفید داشت از تپه به پایین لیز خورد و

 ماموران حمل برانکارد به باال دویدند و او را بردند.

سابریل به حفره تاریک درون قبر نگاه کرد و تابش کم سو و در هم تابوت برنزی را دید . او هم احساس بدی 

بود که  داشت . موهای پشت گردنش سیخ شده بودند و چندشش میشد. هوا مملو از بوی بد جادوی آزاد

 طعمی تند و سوزش آور در دهانش به وجود می آورد .
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ما باید با هم بازش کنیم. تابوت بسیار قوی محافظت میشود. فکر میکنم... بهتر :» او با ترس و لرز اعالم کرد 

است اول من داخل بروم و بعد دست تاچ استون را بگیرم ، تاچ استون دست هوریس را بگیرد و همین طور 

هیم تا حطی تقویت شده از جادوی کارتر به دست آید. آیا همه نشان کارتر برای افسون گشایش را ادامه د

 «میدانند ؟

 «بله ابهورسن.» یکی هم گفت : « بله خانم» سربازان سرشان را به عالمت موافقت تکان دادند یا گفتند : 

نی بر روی آستین هایش بود . او یکی سابریل به او نگاه کرد . مرد سرجوخه ای میانسال با درجه خدمت طوال

 از کسانی بود که نسبت به دیگران کمتر تحت تاثیر  جادوی آزاد قرار گرفته بودند.

اگر بخواهی :» سابریل که به خاطر نامی که مرد به او داده بود به طرز عجیبی احساس  ناراحتی میکرد گفت 

 .«میتوانی مرا سابریل صدا کنی 

نه خانم . من پدرتان را می شناختم . شما دقیقا مثل او هستید . ابهورسن حاال. :» داد  سرجوخه سرش را تکان

 «شما کاری میکنید که این مرده پست ... ببخشید ها ... آرزو کند که کاش همانطور مرده میماند.

 "قدرت دید"او میدانست که سرجوخه «ممنون.:»سابریل که زیاد مطمئن نبود از پس کار بر می آید پاسخ داد 

 ندارد کامال... کامال میتوانستی بفهمی ... ولی معلوم بود که سخت به سابریل اعتماد دارد .

بهتر است کاری »او مودبانه تعظیم کرد و به سابریل گفت تا جلو برود. .« او درست میگوید :» تاچ استون گفت 

 «را که به خاطرش تا اینجا آمده ایم را تمام کنیم ،ابهورسن.

ریل با حرکتی که بیشتر شبیه تشریفات درباری بود تعظیم کرد . ابهورسن در مقابل پادشاه سر خم میکرد ساب

. بعد او نفسی عمیق کشید و صورتش حالتی تصمیم گیرنده پیدا کرد . او دست تاچ استون را گرفت شروع 

ریک و سیاه قبر در مقایسه با کرد به ساختن نشان کارتر برای گشودن و بعد به طرف قبر باز رفت . گودال تا

بوته ها و سنگ های آشفته و آفتاب گرفته، بسیار سرد و خشک به نظر میرسید . تاچ استون در پشت او 

چرخشی نصف نیمه کرد تا دست پینه خورده هوریس را بگیرد . دست دیگر سرهنگ قبال در دست ستوان ایر 
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پر سابقه را گرفته بود و این خط همین طور تا پایین بود . ایر دست یک گروهبان و گروهبان دست سرجوخه 

 تپه ادامه یافت . آنها روی هم چهارده جادوگر کارتر می شدند که تنها دو نفر از آنها در جه یک داشتند.

سابریل جادوی کارتر را که در صف جاری شده بود حس کرد نشان ها بیشترو بیشتر در ذهنش می 

عادی خود را در نور فراوان گم کرد . او با گیجی به داخل قبر رفت . با هرقدم ،  درخشیدند تا این که او تصویر

آن حالت تهوع بسیار آشنا ، سوزن ها و سنجاق ها و لرزش ناراحت کننده بیشتر میشد . ولی نشان های 

 ذهنش از سرگیجه و تهوع   قوی تر بودند .

داد که جادوی کارتر رها شود .بالفاصله انفجاری از نور اوبه تابوت برنزی رسید دستش را به آن کوبید و اجازه 

رخ داد و جیغی وحشتناک در سرتا سر قبر پیچید . فلز برنزی داغ شد و سابریل سریعا دستش را عقب کشید . 

کف دستش قرمز شده و تاول زده بود . چند ثانیه بعد بخار از تمام تابوت برخاست . حجم وسیع بخار سوزش 

وادار ساخت تا بیرون رود ، کل  صف مانند بازی دومینو از قبر به پاین تپه لیز خوردند. سابریل و  آور سابریل را

تاچ استون با هم پرتاب شدند و تا حدود پنج یارد پایین تر از دهنه قبر رفتند. سر سابریل بر روی شکم تاچ 

غرق شرن در جادو و دفاع قدرتمند  استون فرود آمد و سر تاچ استون به یک بوته برخورد کرد . آنها به علت

جادوی آزاد ، مدتی بر روی زمین دراز کش ماندند. سابریل و تاچ استون به آسمان آبی که با سرخی خورشید 

در حال غروب رنگ آمیزی شده بود نگاه کردند. در اطراف آن ها ، همین طور که سرباز ها بر میخواستند ، 

 ی آمد.صدای قسم  خوردن و نفرین کردن هم م

 ...«باز نشد ، ما قدرت یا مهارتش را نداریم » سابریل آهسته و قاطع گفت : 

 ...«کاش ماگت... اینجا بود . او یک راه حلی پیدا میکرد :» او توقف کرد و افزود 

ما جادوگران کارتر بیشتری میخواهیم ... اگر قدرت نشان ها بیشتر :» تاچ استون ساکت بود و ناگهان کفت 

 .«باز خواهد شد  شود ،

 «جادوگران کارتر بیشتر ... ما در قسمت معکوس دیوار هستیم ... »سابریل با خستگی گفت : 
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» سابریل ناگهان باال پرید و تعادل او را بهم زد . تاچ استون گفت : « مدرسه ات چی ؟»تاچ استو ن پرسید: 

وسیدن او ، سر تاچ استو ن  را بیشتر در بوته دیگر هنگامی بلند شد که سابریل خم شد و با ب!« آخ » و « آخ!

 فشار داد. 

تاچ استون ! باید به ذهنم میرسید ... کالس جادوی ارشدها ، باید حدود سی و پنج دختر با نشان کارتر و » 

 .«مهارت های اولیه آنجا باشد 

مک کرد تا بلند شود . بوی سابریل دستش را دراز کرد و به او ک.« خوبه :»تاچ استون ازمیان بوته زمزمه کرد 

عرق و بوی تازه و زننده برگ ها از او بر می خاست . تاچ استون نیمه بلند شده بود که سابریل شور وذوقش را 

 از دست داد و نزدیک بود او را دوباره در میان بوته ها پرتاب کند.

ن حق ندارم آنها را در چنین دخترها هستند... ولی م»سابریل آهسته، انگار که با خود حرف میزند گفت : 

 «جنگی وارد کنم ... 

در هر صورت آنها درگیر شده اند . تنها دلیلی که  آنسلستیر مانند کشور :» تاچ استون حرف او را قطع کرد 

 «کهن نیست ، وجود دیوار است. و زمانی که کریگور سنگ های باقیمانده را هم بشکند دیواری نخواهد ماند.

 «آنها بچه مدرسه ای هستند . با این که ما همیشه فکر میکردیم دختر های بزرگی هستیم.» سابریل گفت : 

 «ما به آنها نیاز داریم :» تاچ استون دوباره گفت 

او به سمت گروهی از مردان که تا آنجا که جرئت داشتند به دیوار نزدیک شده بودند ، « بله.:»سابریل گفت 

 ن قوی تر به دهانه و درخشش لرزان برنزی داخل آن خیره شده بودند.برگشت . هوریس و بعضی از جادوگرا

افسون کار نکرد اما تاچ استون همین االن به یادم آورد که از کجا میتوانم جادوگران کارتر » سابریل گفت : 

 «بیشتری پیدا کنم.

 «کجا ؟:»هوریس که اضطراب در صورتش موج میزد به او نگاه کرد و گفت 
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ی ، مدرسه قدیمی من. میتوانیم از شاگردان کالس پنجم و ششم جادوگری و معلمشان کالج ویورل» 

 «مجیستریکس گرین وود کمک  بخواهیم. کمتر از یک مایل تا اینجا فاصله دارد . 

فکر نکنم وقتی برای فرستادن پیام رسان و آوردنشان تا اینجا .» هوریس به خورشید در حال غروب نگریست 

او به ساعتش نگاه کرد . عقربه ها معکوس حرکت میکردند. هوریس ابتدا متعجب شد و بعد  .«داشته باشیم 

 «ولی ... فکر میکنی بتوانیم تابوت را تکان دهیم ؟ » آن را نادیده گرفت . 

بله . بیشتر طلسم های روی قبر برای :» سابریل به طلسم حفاظتی که با آن روبرو شده بود فکر کرد و گفت 

بودند. هیچ چیزی مانع حرکت دادن تابوت نمیشود ، البته به جز اثر تهوع آور جادوی آزاد و اگر  مخفی کردن

 «بتوانیم با آن مبارزه کنیم میتوانیم تکانش دهیم...

 «و کالج ویورلی ... ساختمانی قدیمی و محکم است ؟» 

اچیز دیگر . در آن جا بهتر بیشتر شبیه قلعه است ت» سابریل که متوجه منطور او شده بود، پاسخ داد : 

 .«میتوانیم از خودمان دفاع کنیم تا در باالی این  تپه 

بگو که میخواهم  300سریع به سرگرد تایندال 66آب روان .. نه ؟ توقع زیادی شد . باشه ! سرباز مکینگ» 

یم... روی نقشه گروهش تا دو دقیقه دیگر راه بیافتند. ما به کامیون ها بر می گردیم تا به کالج ویورلی برو

 «هست ... کمتر از یک مایل.....

 .«در جنوب غربی » سابریل توضیح داد : 

 «در جنوب غربی است . پیغام را تکرار کن.» 

                                            
99 Macking 
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سرباز مکینگ کشیده و آهسته پیام را تکرار کرد و بعد در حالیکه واضح بود مشتاق است از قبر دور شود سریع 

سرجوخه انشی . به نظر بی تشنج می آیی . فکر میکنی :» کرد و گفت  دوید . هوریس رو به سرجوخه با سابقه

 «بتوانی  طنابی دور آن تابوت بیاندازی ؟

او یک حلقه طناب از  کمربندش برداشت و اشاره « روی من حساب کنید قربان . »سرجوخه انشی جواب داد:

 .«رفقا ، طناب هایتان را بردارید » ای به سربازان دیگر کرد. 

دقیقه بعد تابوت به کمک طناب ها و پایه های کمکی بلند شده و بر روی گاری ای که از یک روستایی  بیست

قرض گرفته بودند گذاشته شده بود. همانطور که سابریل حدس زده بود، با بردن تابوت تا بیست یاردی 

 کامیون ها ، تمام موتور ها خاموش ، برق ها قطع و تلفن دچار اختالل میشد . 

ب که مادیانی پیر و آرام بود زیاد از تابوت درخشان نترسید ، با این که حرکت کند نشان های کارتر اس

منحرف شده بر سطح برنزی آن ، حالتی دل به هم زن را ایجاد میکرد . اسب ، خوشحال نبود ولی از چیزی 

 هم نمیترسید.

ها تابوت معلق را بوسیله اهرام های بلند در گاری سرباز« ما  باید گاری را برانیم.:» سابریل به تاچ استون گفت 

فکرنمی کنم گشتی ها بتوانند بیشتر از این حالت تهوع را تحمل » گذاشته و پایه های کمکی را شکستند.

 .«کنند 

تاچ استون لرزید . او هم مانند دیگران رنگ پریده بود و چشمانی قرمز داشت . از بینی اش آب می آمد و 

 .«فکر نکنم من هم بتوانم »ق و تلوق به هم میخوردند.دندان هایش تل

با این حال هنگامی که  طناب ها از دور تابوت باز شدند و سربازان با عجله کنار رفتند ، تاچ استون بر جای 

راننده نشست و افسار را برداشت . سابریل باال رفت تا در کنار او بنشیند و همچنان با این احساس که هر 

است تمام محتویات معده اش در دهانش بیاید ،  مقابله میکرد. او اصال به تابوت پشت سرشان  لحظه ممکن

 نگاه نیانداخت.
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و افسار را تکان داد . گوشهای مادیان سیخ شدند و او با  محموله اش  به « نچ نچ :» تاچ استون به اسب گفت 

 جلو حرکت کرد. سرعتشان اصال زیاد نبود.

آنها باید تا یک مایل میرفتند و خورشید قرمز رنگ در « این بیشترین سرعت...»فت : سابریل با نگرانی گ

 نزدیکی خط افق ، در حال غروب بود .

نفس هایش تند تند میان حرف ها می پریدند انگار حرف زدن « بار سنگینی است.:» تاچ استون جواب داد 

 «، آنجا خواهیم بود.قبل از این که نور را از دست بدهیم » برایش مشکل بود . 

انگار اینکه تابوت در پشتشان وزوزکنان با خود میخندید. هیچکدام اشاره نکردند که ممکن است قبل از اینکه 

شب شود سر وکله کریگور در هوای مه آلود پیدا شود. سابریل متوجه شد که دقیقه به دقیقه پشت سرش را 

تابوت را هم ببیند ولی کار دیگری نمیتوانست بکند . طول نگاه میکند و این باعث می شد سطح شوم و زننده 

سایه ها بیشترمی شد و هر دفعه که سابریل به تنه رنگ پریده درختان یا عالمت های سفید مایل شمار نگاه 

 میکرد ترس در معده اش میپیچید . آیا مه از جاده پایین می آمد ؟

یرسید و تنها سه چهارم از قرص خورشید مانده بود که فاصله تا کالج ویورلی بیشتر از یک مایل به نظر م

کامیون ها از جاده خارج شدند و درمسیری آجری که به دروازه های آهنی کالج ویورلی میرسید ، رفتند و 

سابریل لحظه ای با خود گفت ،خانه. ولی این دیگر درست نبود. در گذشته های خوبش ، اینجا خانه اش بود 

خانه کودکی اش ، وقتی که هنوز به او سابریل میگفتند بود. ولی حاال او ابهورسن شده بود .  ولی حاال نه. اینجا

 حاال خانه و وظیفه اش در کشور کهن بودند . ولی اینها هم زمانی تغییر میکردند.

در میان شیشه قدیمی  فانوس های دو طرف دروازه ، نور الکتریکی میدرخشید ولی وقتی که گاری و محموله 

جیبش از آن ها رد شدند، نور به جرقه ای کم سو تبدیل شد. یکی از دروازه ها از لوال درآمده بود و سابریل ع

فهمید که سربازها با زور وارد شده اند. خیلی عجیب بود که قبل از تاریکی درها را قفل کنند. سابریل فهمید ، 

 این چیزی دیگر را به یاد او انداخت ...حتما زمانی که صدای زنگ ها را شنیدند آنها را بسته اند و 
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گاری از کنار چندین کامیون پارک شده گذشت و کنار در بزرگ و « زنگ ها ! :» او ب ا تعجب فریا د زد 

 «زنگ ها ... ساکت شده اند.» دروازه مانند ورودی ساختمان چرخی زد 

ریک شده تیز کرد . درست بود ، آنها تاچ استون افسار را کشید و گوش داد . او گوشش را به طرف آسمان تا

 دیگر نمی توانستند صدای زنگ های روستای ویورلی را بشنوند.

 «ما یک مایل دور شده ایم . شاید خیلی دوریم و باد...» تاچ استون با دودلی گفت : 

از »او هنوز هم هوای سر عصر را روی صورتش احساس میکرد. هیچ بادی نمی وزید.« نه. :» سابریل گفت 

 «اینجا هم باید آن را بشنوی . کریگور به روستا رسیده است.ما باید تابوت را داخل ببریم ، زود باش ! 

او از واگن پایین پرید و دوان دوان به سمت هوریس رفت . هوریس روی پله های جلوی در که االن نیمه باز 

ا از میان گروه سربازان منتظر باز کرد و بود ایستاده بودو با فردی مبهم حرف میزد زمانی که سابریل راهش ر

 جلوتر رفت ، صدا را شنید . این صدای خانم آمبرید، مدیر مدرسه بود.

شما به چه جراتی سرزده وارد شدید ! من یکی از دوستان نزدیک ارتشبد » او با ابهت اعالم میکرد : 

 !«هستم. کاری میکنم که شما ... اِ.. سابریل  303فارنزلی

یل در آن لباس ها و وضعیت عجیب، خانم آمبرید را برای لحظه ای شوکه کرد . در همان لحظه که قیافه سابر

دهان او چون ماهی ها باز مانده بود ، هوریس به مردانش اشاره کرد که حرکت کنند و قبل از اینکه خانم 

ای جاری داخل ریختند و ازکنار  آمبرید بتواند اعتراضی کند آنها درها را باز کرده بودند و مردان مانند رودخانه

 هیکل وحشت زده مدیر ، مانند سیلی که اطراف جزیره را فرا بگیرد عبور کردند.

خانم آمبرید ! من باید فورا با خانم گرین وود و بچه های ارشد کالس جادو صحبت کنم. :» سابریل فراد زد 

 رج شمال ببرید.شما بهتر است بقیه دختران و وسایل الزم را به طبقات باالی ب
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خانم آمبرید ایستاده بود و مانند ماهی  قرمز هوا فرو می داد تا اینکه هوریس بر سرش خراب شد و فریاد زد : 

 «برو دیگه زن ! » 

قبل از اینکه حرف هوریس تمام شود او رفته بود . سابریل به عقب نگاه کرد تا مطمئن شود تاچ استون 

 تابوت انجام میدهدو بعد بدنبال خانم آمبرید داخل رفت.کارهای الزم را برای بلند کردن 

ورودی تاالر قبال توسط  صنفی از سربازان بسته شده بود . آنها جعبه هایی از کامیون ها بیرون می آوردند و 

 2بی» یا نارنجک «  101گلوله »تا کناره دیوار ها روی هم میچیدند. جعبه ها خاکی رنگ بودند و نوشته های 

روی آنها در زیر عکس برندگان هاکی یا تبلیغات براق گم شده بودند.سربازان دیگری  302«لیو پی دب 2ای

را گشوده و در آنجا مشغول کار بودند . آنها پنجره ها را می بستند و نیمکت « تاالر بزرگ » درهای ورودی به 

 .ها را در مقابل آنها ، برعکس روی هم قرار میدادند تا پنجره ها محکم شوند

خانم آمبرید هنوز در انتهای دیگر تاالر مشغول بود و دور و بر گروهی از کارکنانش که مشغول بودند هیاهو 

میکرد. پشت آنها صفی از ارشد ها از پله ها پایین می آمد.و پشت ارشدها درپایین پله ها ، گروه ی از بچه 

ت که بقیه بچه های مدرسه هم های عادی کالس پنجم و ششم به چشم می خوردند. سابریل شکی نداش

 پشت سرآنها در راهرو صف کشیده اند تا بفهمند این همه سرو صدا برای چیست.

همین که خانم آمبرید به کارکنان مدرسه رسید ، همه برق ها قطع شدند . سکوت برای مدت اندکی افراد 

ربازان فریاد میکشیدند. افراد به شوکه شده را فرا گرفت و بعد سر و صدا بیشتر شد.دختر ها جیغ میزدند و س

 این طرف و آن طرف می دویدند و صدای برخورد آنها به یکدیگر یا به اشیای تاالر همه جارا پر کرده بود .

سابریل همان جا که بود ایستاد و نشان کارتر روشنایی را فرا خواند. آنها آسان در ذهنش آمدند  و مانند قطره 

ی ریزند به نوک انگشتانش جاری شدند. او گذاشت تا نشانها مدتی همان جا خنک آبی که از دوش پایین م

بمانند و بعد آنها را به طرف سقف فرستاد. قطره های نور به اندازه بشقاب های غذاخوری در آمدند و نوری زرد 

سابریل فوری و یکنواخت بر تاالر انداختند.کسی ، در نزدیکی خانم آمبرید در حال فراخواندن همین نور بود و 
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افسون خانم مجیستریکس گرین وود را تشخیص داد . او با دیدن خانم گرین وود لبخندی زد و تنها یک 

گوشه لبش را باال برد.سابریل میدانست که کریگور از ایستگاه کوچک برق عبور کرده و بخاطر همین برق ها 

مان طور که انتظار میرفت، خانم آمبرید تنها قطع شدند.آن ایستگاه در میانه راه روستا تا مدرسه اش بود . ه

یک مشت مزخرف به معلم هایش میگفت و فقط راجع به بی ادبی سربازان و مسائل عادی حرف میزد . 

 سابریل مجیستریکس را پشت هیکل بلند و خم شده  معلم علوم ارشدها دید و دست تکان داد.

همان موقع سابریل کنار او قرار گرفت و ...« از بچه های واقعا شوکه شدم . آخه یکی :» خانم آمبرید می گفت 

 نشان سکون و سکوت را پشت سر او قرار داد .

ببخشید وسط حرفتان پریدم . اما این یک امر :» سابریل که کنار مجسمه موقتا ساکن مدیر ایستاده بود گفت 

. من به سرهنگ هوریس که  فوق العاده است . همان طور که می بینید فعالهمه چیز در دست ارتش است

مسئول آنهاست کمک میکنم. حاال میخواهم که تمام دخترانی که در دو کالس جادوگری ارشد درس 

میخوانند به تاالر بزرگ بیایند. شما را هم الزم داریم خانم گرین وود.بقیه دانش آموزان ، کارکنان ، باغبانان و 

وند و بعد از بستن در ، آن را کامال سد کنند . البته فقط تا دیگران باید به طبقات باالیی و قلعه شمال بر

 «سپیده دم فردا.

 «چرا ؟ این همه شلوغی برای چه ؟:» ، معلم ریاضی پرسید 301خانم پیرچ

او که دید صورت آنها با شنیدن این حرف .« چیزی ازکشور کهن آمده است :» سابریل خالصه توضیح داد 

 «به زودی مردگان به ما حمله خواهند کرد.:» تغییری ناگهانی کرد ادامه داد

او راهش را به جلو باز کرد و بین دو «پس دانش آموزان من در خطر خواهند بود ؟:» خانم گرین وود گفت 

 «ابهورسن :» معلم انگلیسی ایستاد.انگار که میخواهد سابریل را به یاد آورد به صورت او نگاه کرد و گفت 
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همه در خطر خواهند بود. ولی بدون کمک جادوگران کارتر اینجا هیچ شانسی :» سابریل با ناراحتی گفت 

 ...«نخواهیم داشت 

خب ، پس بهتر است کارها را راست و ریست کنیم.من میروم تا :» خانم گرین وود تصمیم گیرانه ادامه داد 

ند بقیه را با خود همگام را بیاورم . فک رمیکنم آنها تنها ارشد هایی هستند که میتوان 305و الیمر 304سولین

کنند . خانم پیرچ شما مسئول ... اِ... پناه بردن به قلعه شمال بشوید چون فکر میکنم خانم آمبرید سخت 

مشغول ... امم... تفکر باشند. خانم سوان شما آشپز و خدمتکاران را جمع کنید. آب تازه ، غذا و چند شمع هم 

 ...«کنید اگر شمشیر های کالس ژیمناستیک را با خود ببرید. آقای آرکلر خیلی لطف می

سابریل که دید همه چیز تحت کنترل است ، آهی کشید و سریع بیرون رفت . سربازها چراغ های نفتی در 

راهرو آویزان می کردند. بغیر از این نورها ، بیرون هنوز هم روشن بود و آسمان با نور قرمز و نارنجی غروب زیبا 

 شده بود .

ن و گشتی ها تابوت را پایین آورده و طناب پیچ کرده بودند. حاال به نظر می رسید که تابوت با نور تاچ استو

کریه خود می درخشد. نشان های جادوگری آزاد مانند تفاله یا لخته خون بر سطح تابوت می لرزیدند . بغیر از 

ه جا بودند. سیم های خاردار را گشتی ها که طناب را می کشیدند ،  کسی نزدیک آن نمیرفت . سرباز ها هم

بسته و کیسه های شنی را پر از خاک باغچه میکردند . یک عده از آنها هم در طبقه دوم برای آتش آماده می 

شدند و تله های آتشین کار می گذاشتند . با  تمام این احوال ، دایره ای خالی دور تابوت درخشان راجر وجود 

 داشت .

ن رفت. پاهایش مایل نبودندو تمام ذهنش با نزدیک شدن به تابوت لعنتی مخالفت سابریل به طرف تاچ استو

میکرد .حاال که خورشید تتقریبا غروب کرده بود ، به نظر می امد که تابوت موج تهوع آور بیشتری را از خود 

 ساطع میکند . تابوت در شفق ، بزرگتر و قوی تر مینمودو جادویش شوم تر شده بود.
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 «بکشید ! »او همراه دیگر سربازان طناب را میکشید !«بکشید :» فریاد کشید تاچ استون 

تابوت آرام بر روی سنگفرش های قدیمی لیز خورد و کمی به سمت پله های جلویی رفت . سربازان در آنجا 

 سطح شیبدار چوبی ای را چکش میزدند تا با پله ها هماهنگ شود . 

با این کار رها کند . او راه آجری را کمی پایین رفت تا بتواند دروازه  سابریل تصمیم گرفت تا تاچ استون را

آهنی را ببیند . سابریل همان جا ایستاد و نگاه کرد . در همین حال دست های لرزانش را بر زنگوله ها قرار داد 

با خود داشت  . حاال آن شش زنگوله در مقابل قدرت وحشتناک کریگور بی اثر بودند. او یک شمشیر نا آشنا را

 و با اینکه دیوار سازان آن را ساخته بودند باز هم در دست هایش عجیب مینمود .

این سابریل را به یاد ماگت انداخت. چه کسی میدانست که ماهیت آن گربه عجیب ، که هم یار آتشی مزاج 

ه و صدای حزن آور ابهورسن و هم موجود درخشان جادوی آزاد و قاتل ابهورسن بود چیست . حاال ماگت رفت

 آستارائل او را از صفحه روزگار محو کرده بود ...

سابریل با خود فکر کرد من در حالی اینجا را ترک کردم که هیچ چیز از کشور کهن نمیدانستم و حاال هم 

بدون این که چیز بیشتری دستگیرم شود ، برگشته ام . من احمق ترین ابهورسن قرن هستم و شاید یکی از 

 ی باشم که با دردسر بیشتری مواجه شده است ...آنهای

صدای تیر اندازی افکار او را پاره کرد و بعد هم صفیر تند موشکی که قوس دار آسمان را می شکافت ، شنیده 

شد . دنباله زردش تا نزدیکی جاده پایین آمد و بعد صدای تیر های بیشتری به گوش رسید . شلیکی سریع ... 

ود . موشک ها تبدیل به جرقه ای ناتمام شدند و آرام به طرف زمین سقوط کردند . در نور و بعد تنها سکوت ب

خشن و منیزیمی آنها ، سابریل مه را دید که از جاده باال می آمد . مه ای غلیظ و نمناک که انتهای آن تا آنجا 

 که چشم میتوانست ببیند در تاریکی ادامه داشت .

 فصل بیست و هشت 

 را واداشت که به جای جیغ زدن و دویدن ، مسیر را قدم زنان وو سریع بپیماید .سابریل خود 

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  

 
ل  ی ر ب ا ا س ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / 

 

312 

سربازان زیادی می توانستند او را ببینند . آنها هنوز هم در حال آویز کردن فانوس ها بودند و نور فانوس ها پله 

ند ومی خواستند ها را روشن میکرد .بعضی از سرباز ها هم حلقه هایی از سیم های شش ضلعی در دست داشت

آنها را نصب کنند. هنگامی سابریل عبور کرد ،تمام آنها با نگرانی او را نگاه کردندو جلوی او ، تابوت آرام آرام ، 

از سطح شیبدار به طرف باال هل داده میشد . سابریل میتوانست به راحتی از کنارش عبور کند اما بیرون 

ه هوریس هم کنارش ایستاده است . نیمه ای از صورت او با فانوس ایستاد و تماشا کرد. بعد از مدتی فهمید ک

 روشن و نیمه دیگرش در تاریکی فرو رفته بود .

 «مه ... مه تقریبا به دروازه ها رسیده است . :» سابریل نتوانست آرامش خود را حفظ کند و گفت 

 .«شش مرد ویک سرجوخه میدانم ، آن تیر اندازی گروهی نگهبان بود . :» هوریس با قاطعیت گفت 

سابریل حاال سرش را تکان داد . او مرگ آنها را مانند مشتی در معده اش احساس کرده بود . از همین حاال 

سعی میکرد احساساتش را از بین ببرد و آنها را حس نکند . امشب ، مرگ های بیشتری  را هم به همراه 

 خواهد داشت .

حساس مرگ کسی نبود . بلکه او وجود مردگان را احساس میکرد. او سابریل ناگهان چیزی حس کرد . این ا

سرهنگ! آفتاب کامال غروب کرده ... و چیزی می آید . چیزی جلوتر از مه » سیخ ایستاد و با نگرانی پرسید : 

»! 

او همان طور که صحبت میکرد ، شمشیرش را کشید و تیغ شمشیر کشیده سرهنگ هم چند ثانیه بعد 

ه سیم کشها با تعجب به اطراف نگاه کردند و ناگهان به طرف پله ها و راهرو رفتند . در دو طرف درخشید. گرو

در ، گروه هایی دو نفره مسلسل هایی ار با دهانه سه گوش بکار می انداختند. آنها شمشیرهایشان را کنار 

 سنگر هایی که تازه درست شده بود انداختند .

سابریل در باالی سرش آماده شدن پنجاه تفنگ را شنید . او از .« ده باشید طبقه دوم آما:» هوریس فریاد زد 

گوشه چشمش دو نفر از گشتی ها را دید  که بیرون آمدند و در پشت او سنگر گرفتند.آنها تیرها را درکمان 
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ه داخل گذاشته و آماده بودند. سابریل میدانست که اگر الزم باشد ، آنها آماده بودند تا او را به سرعت ب

 برسانند...

در سکوت انتظار، تنها صداهای عادی شب به گوش می رسید . همین که آسمان تاریک تر شد ، باد در 

درختان پشت مدرسه پیچید.جیرجیرک ها آواز شبانه شان را می خواندند. بعد سابریل آن را شنید ... صدای 

به هم متصل نمیکرد.صدای استخوان پای  ساییده شدن اعضای مردگان که دیگر غصروف استخوان هایشان را

 مردگان مانند آج های چکمه از جسد مردهشان بلند میشد.

 .«کمک های مرگ ، صدها کمک مرگ :» سابریل که عصبی شده بود ، گفت 

همان موقع که او حرف زد ،  دیواری جامد از جسد مردگان به دروازه آهنی برخورد کرد و درها را در چند 

گشود . بعد هیکل های انسانی همه جا بودندو به آنها حمله میکردند. صدای قورت دادن و فش ثانیه از هم 

 فش کردن که از دهن مردگان بیرون می آمد ، نشانه شروع جنگ بود .

 !« آتش »

بخاطر تاخیر چند ثانیه ای که بعد از این دستور پیش آمد ،  سابریل ترسید که نکند تفنگ ها کار نکنند . بعد 

رها شلیک شدند و مسلسل ها غرشی وحشتناک مانند پارس سگ ازخود در آوردند. طرح هایی قرمز و دایره تی

وار به بیرون پرت می شدند سپس به سنگ فرش ها می خوردند و مانند شکلی که با خشونتی وحشتناک 

شی میکرد و آنها به ترسیم شده باشد ، کمانه میکردند . گلوله ها جسم مردگان را پاره و اجسادشان را متال

 طرفی پرتاب میشدند ولی هنوز هم ما آمدند تا اینکه واقعا تکه تکه شده و از سیم ها آویزان شوند.

شلیک ها آهسته تر شدند ولی قبل از این که کامال متوقف شوند ، موج دیگری از کمک های مرگ خزان 

و خود را از دیوار به سمت دیگر انداختند . بیشتر خزان و تلو تلو خوران جلو آمدند  . آنها از دروازه گذشتند 

شان آنقدر ابله بودند که خود را به سیم ها می کوبیدند و جلو می آمدند. آخرین نفرات آنها ، درست در مقابل 
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پله های چوبی با شلیک تفنگ ها از پا در آمدند. بعضی از آنها که کمی با هوش بودند عقب نشینی کردند ولی 

 ی سفید و فسفری رنگ نارنجک هایی که از طبقه دوم پرتاب میشد، گیر افتادند.در شعله ها

آخرین کمک ها ی مرگ در دایره احمقانه می خزیدند و به هم !« سابریل ، ... برو داخل »هوریس دستور داد : 

 میخوردند تا اینکه گلوله هایی بیشتر ، آنها را متوقف کرد.

آتش لرزان در فانوس ها و باقی مانده  شعله های فسفری « چشم.:»گفت سابریل به فرش جسدها نگاه کرد و 

رنگ مانند شمع هایی در خانه ای متروک و هولناک می سوختند . بوی باروت در موها و ودر لباس سابریل و 

در بینی اش میپیچید . گلوله های قرمز و شیطانی  مسلسل ها در دو طرف او می درخشیدند . کمک های 

 بودند ولی این قتل عام حال او را حتی بیشتر از جادوی آزاد بر هم میزد ... مرگ مرده

او داخل رفت و شمشیرش را غالف کرد . تنها آن زمان بود که زنگوله ها را به خاطر آورد . شاید سابریل 

ی دیگر میتوانست آن گروه عظیم کمک های مرگ را ساکت کند و با آرامش به مرگ بفرستد، بدون اینکه ... ول

 خیلی دیر شده بود . و اگر زنگوله ها ا زکار او سوء استفاده میکردند ، چی ؟

سابریل میدانست که بعد از آن یاران تاریکی می آمدند و با نیروی فیزیکی یا زنگهای او هم نمی ایستادند ، 

 بود ....مگر این که درگروه های کوچک می آمدند ...که این مثل سپیده دم زود هنگام غیر ممکن 

سربازان بیشتری در راهرو بودند ولی آن ها کاله خود و زره داشتند . سپرهای بزرگ و نیزه های سرپهنشان با 

نقره و ابتدایی ترین نشان کارتر ، رگه رگه و خط خط شده بود . آنها سیگار می کشیدند و در دومین دست از 

که آنها پس از از کار افتادن تفنگ ها خواهند چینی های عالی مدرسه چای می نوشیدند. سابریل دریافت 

جنگید . حالتی از تشویش کنترل شده در آنها دیده میشد ، نه اینکه خود را قهرمان نشان دهند ، ولی 

حالتشان مخلوط عجیبی از شجاعت و بد گمانی بود . در هر صورت هر چه که بود ، باعث شد تا سابریل سالنه 

 د ، انگار که اصال عجله ندارد .سالنه  از میانشان عبور کن

 .«عصر بخیر ، خانم » 
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 !«خوبه که صدای تفنگ ها هنوز در می آید . نه ؟ در شمال هیچوقت کار نمیکنند 

 .«مارا که االن نیاز ندارند »

 «مثل منطقه نیست ، نه خانم ؟» 

 .«باشید خانم امیدوارم هنگام سر و کله زدن با یارویی که در جعبه سیگار خوابیده ، موفق » 

بعد ، شلیک .« امیدوارم شانس با شما هم باشد :» سابریل سعی کرد در مقابل پوزخند آنها لبخند بزند و گفت 

ها دوباره آغاز شدند . او لحظه ای به عقب پرید و لبخند از لبش محو شد ولی توجه سرباز ها ، کامال به بیرون 

که نشان می دهند بی خیال هستند .او یک طرفی ازدرهای معطوف شده بود . سابریل فکر کرد ، همان قدر

 نیمه باز که از راهرو به تاالر بزرگ می رفتند ، رد شد .

اینجا ، وضعیت افراد خیلی مشومش تر بود . تابوت را در انتها و باالی تاالر روی سکوی بلندگوها گذاشته بودند 

و دور از تابوت رفته بودند . گشتی  ها هم درگوشه ای دیگر . همه تا آنجا که میتوانستند به نقطه انتهایی دیگر 

چای می خوردند . در میان تاالر ، مجیستریکس با تاچ استون صحبت می کرد . گروه سی نفره از دختران ... 

البته ، در اصل خانم های جوان ... در دیوار روبروی گشتی ها صف کشیده بودند . اینجا بیشتر شبیه تقلید 

 ای از یکی از کالس های رقص مدرسه شده بود .احمقانه 

حاال در پشت دیوار های ضخیم و پنجره های بسته تاالر بزرگ ، می شد صدای شلیک گلوله را با بارش 

تگرگی بسیار تند اشتباه گرفت و صدای نارنجک ها هم مثل تندر بود البته به شرطی که واقعا نمیدانستی آنها 

 .«جادوگران کارتر! لطفا اینجا بیایید :» به گوشه ای از تاالر رفت و فریاد کشید چه صداهایی هستند .سابریل 

آنها آمدند . دختران سریعتر رسیدند و این نشان از خستگی سربازها و نزدیکی شان به تابوت می داد . سابریل 

جانشان را که معلوم به دانش آموزان نگاه کرد . صورت آنها گشاده و درخشان بود . الیه نازکی از ترس ، هی

نبود برای چیست ، پوشانده بود . دو نفر از دوستان صمیمی اش ، سولین و الیمر، در گروه بودند  ولی حاال 

سابریل خود را بسیار دور از آنها می دانست . او با دیدن احترام و تعجب در چشمهایشان  با خود فکر کرد  که 
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ام .  حتی نشان های کارتر روی پیشانی شان مثل آرایشی قدیمی  حتما این دوری را دررفتارم هم نشان داده

بود با این که سابریل میدانست آنها حقیقی هستند ، این بی انصافی بود که آنها هم می بایست در گیر این 

 ماجرا شوند ...

ت ، یکی سابریل دهانش را باز کرد تا حرف بزند ولی صدای تفنگ ها ناگهان پشت سرهم  قطع شدند. در سکو

از دختران نفسی عصبی کشید . سابریل مرگ افراد زیادی را با هم حس کرد و ترسی آشنا مانند انگشتی سرد 

، به ستون فقراتش دست کشید . کریگور نزدیک می شد . توقف تفنگ ها بخاطر کم شدن حمله نبود بلکه 

غ ها ... را به صورتی مبهم از بیرون می شنید نیروی کریگور آن را از کار انداخته بود . او صدای فریاد ها ... جی

 و حتما آنها حاال با اسلحه های قدیمی می جنگیدند .

ما باید دستهای همدیگر را » او همان طور که حرف میزد به طرف تابوت رفت . « عجله کنید :» سابریل گفت 

... ستوان ، مردانتان را یکی در بگیریم و دور تابوت حلقه ای بسازیم . مجیستریکس لطفا همه را مرتب کنید 

اگر موقعیت فرق داشت ، بچه ها با شنیدن این حرف ، جوک های مسخره ای .« میان بین دختران قراردهید 

از خود در می آوردند و میخندیدند ولی اینجا با وجود مردگان در نز دیکی ساختمان و تابوت که قلبشان را 

بود . مردها سریع سر جایشان رفتند ، دستشان را گرفتند و چند ثانیه  میلرزاند ، حرف سابریل تنها یک دستور

 بعد ، تابوت توسط جادوگران کارتر محاصره شده بود .

حاال که آنها دستهای هم را گرفته بودند ، نیازی نبود تا سابریل صحبت کند . او میتوانست وجود همه را 

آشنا و قدرتمند داشت . خانم گرین وود در سمت درحلقه حس کند و تاچ استون در سمت راستش گرمایی 

چپش گرمای کمتری داشت ولی بی  مهارت نبود ... و همین طور تا انتهای حلقه او وجود دیگران را هم حس 

 میکرد .

سابریل آهسته نشان کارتر را برای گشایش در ذهنش آورد . نیرو در حلقه  بیشتر و بیشتر جاری میشد و 

ف یافتند تا اینکه مانند گردابی کوچک ، خود را به بیرون پرتاب میکردند . نور طالیی نشان ها درخشش مضاع
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در اطراف تابوت جاری شد و رگه هایی مریی در جهت گردش عقربه های ساعت ، با سرعت هرچه بیشتر به 

 دورش میچرخیدند.

گری که می توانست ، استفاده سابریل نیروی جادوی کارتررا به میان تابوت می فرستاد و ا ز نیروی هر جادو

میکرد . قدرت بعضی از  سربازان یا دخترها کم شده بود و عده ای روی زانو هایشان افتاده بودند ولی 

 دستهایشان هنوز در دست هم و حلقه کامل بود .

ش تابوت ، بر روی سکو ، با صدایی مانند لوالیی عظیم و روغن کاری نشده تکان خورد . بخار از زیر پوست

بیرون زد و  نور طالیی بخار را به اطراف پخش کرد . تابوت که هنوز صدا میداد سریعتر و سریعتر چرخید تا 

اینکه به  جسمی برنزی و مبهم تبدیل شد که بخار سفید و نور زرد طالیی آن را در بر گرفته بود . بعد با 

ش درست از باالی سر جادوگران کارتر جیغی که گوش خراش تر از قبل بود ، تابوت ناگهان ایستاد . سرپو

 گذشت و سی قدم آنطرف تر با صدایی بلند به زمین پرتاب شد .

جادوی کارتر انگار که این  موفقیت همه نیرویش را گرفته باشد ، از بین رفت و حلقه در حال که نیمی از 

 تشکیل دهندگان آن برروی زانو افتاده بودند، از هم پاشید .

یستریکس هنوز دسته های سابریل را گرفته بودند و او با دودلی جلو رفت تا داخل تابوت را تاچ استون و مج

 نگاه کند .

 !«او که دقیقا شبیه توست :» او نیم نگاهی به تاچ استون انداخت و گفت .« خدایا :» خانم گرین وود گفت 

شنیده شد و فریاد ها بلندتر شدند .  قبل از اینکه تاچ استون بتواند جواب دهد ، صدای ضربه ا زبیرون راهرو

آن عده از گشتی هایی که هنوز روی پا بودند ، شمشیرهایشان را کشیدند و به سمت در یورش بردند ولی قبل 

از اینکه بتوانند به در برسند بقیه سربازان با عجله داخل شدند . آنها سربازان خونی و ترسیده بودند که به 

را داخل می انداختند ، گریه میکردند ، میخندیدند  ای تنها در سکوت سرشان را  راهرو می دویدند ، خودشان

 تکان می دادند .
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پشت سر این حرکت شدید ، نیروی نظامی مستقر رد راهرو همراه با زره های سنگینشان ، آمدند. به نظر 

د خود را به سمت در پرتاب میرسید این مردان هنوز میتوانستند خود راکنترل کنند . آنها به جای اینکه بدون

 کردند و میله را برای بستن در سر جایش قرار دادند . 

صورت سرباز از ترس سفید شده بود . هیچ !«  او از در اصلی گذشته :» یکی از آنها به طرف سابریل فریاد زد 

 شکی نبود که منظورش از او کیست .

او دست خود را از میان مشت دیگران بیرون کشید و !«  زود باشید ، مراسم آخر مانده:» سابریل با عجله گفت 

آنها را باالی جسد قرار داد . در ذهنش نشان های آتش ، پاکیزگی و آرامش را شکل میداد . سابریل زیاد  به 

 بدن نگاه نکرد . راجر دقیقا مانند یک تاچ استون خوابیده و بی دفاع بود .

اومت از خود نشان می داد . ولی اولین نشان سریع در هوا وارد شد . او  خسته بود و جادوی آزاد هنوز کمی مق

تاچ استون دستش را بر شانه سابریل گذاشته بود تا به او نیرودهدو بقیه گروه دوباره با زحمت سرپا ایستاده و 

ور با دستهایشان را به هم داده بودند و سابریل ناگهان احساس آرامش کرد . آنها موفق میشدند ، بدن کریگ

 قسمت اعظم نیرویش با آن ، نابود می شد..

ناگهان تمام دیوار شمالی منفجر شد . آجرها مانند آبشار بیرون ریختند ، خاکی قرمز مثل موجی جامد داخل 

 شد و همه زیر آوار پایین رفتند.

که سعی میکرد  سابریل بر روی زمین افتاد . او سرفه میکرد . بعد دستهایش را به زمین فشار داد و هنگامی

بایستد دستش را به پایش گرفت . گرد و غبار در چشمش فرو رفته بود و همه فانوس ها خاموش شده بودند. 

 سابریل با نگاه کردن به اطرافش خیال کرد کور شده است ولی هنوز تابش برنزی تابوت را می دید .

این صدایی آشنا بود ، ولی .« داخت شود بهای خون ، باید پر:» صدایی بلند که مانند صدای آدم نبود گفت 

هیچ شباهتی به لحن روان و فاسد شده کریگور نداشت ...بلکه سخنان وحشتناک آن شب در گودال مقدس را 

 ، وقتی که بال کاغذی سوخته بود، تکرار میکرد.
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بال فاصله  سابریل که با عصبانیت پلک میزد ، خزان خزان از صدا دور شد و به کنار تابوت رفت . موجود

صحبت نکرد .ولی سابریل میتوانست صدای نزدیک تر شدنش را بشنود . همانطور که او رد میشد هوا 

 میشکافت و صدا میکرد .

 «من باید آخرین وظیفه ام را انجام دهم بعد معامله تمام شده و میتوانم مجازات را از سر بگیرم.:» جانور گفت 

ه هایش جاری شد . تصاویر آرام آرام بر می گشتند . تصویری مخلوط از سابریل دوباره پلک زد و اشک از گون

اشک چشم و اولین پرتوهای مهتاب که از میان دیوار شکسته می تابیدند ، در  چشم او تشکیل شد . تصویر به 

 خاطر خاک آجرهای  خرد شده ، مبهم شده بود.

 ، مردگان و خطر همه جا بودند... تمام حواس سابریل ، درون او فریاد می کشیدند. جادوی آزاد

جانور که زمانی ماگت بود ، کمی دورتر از پنج یارد ایستاده و شعله ور بود ، کمی خمیده تر از آنچه قبال ظاهر 

شده بود ، به نظر می رسید ولی همان طور بی شکل بود . بدنی ناهموار بر روی ستونی از نیروهای پیچ و تاب 

 طرف او می آمد.خور ، آهسته و شناور به 

ناگهان سربازی پشت او ظاهر شد و شمشیرش را کامال در پشتش فرو برد . جانور اصال متوجه نشد ولی مرد 

فریاد کشید و آتش سفید او را در برگرفت . در چشم به هم زدنی از پا در آمده و شمشیرش تکه آهنی گداخته 

 شده بود و کف ضخیم و چوبی زمین را میسوزاند.

او یک شیء بلند را که به سختی دیده می شد به یک «من شمشیر ابهورسن را برایت آورده ام.:» فت جانور گ

 «و همین طور زنگوله آستارائل نام را..» طرف انداخت 

 او زنگوله را بر زمین گذاشت ، رنگ نقره ای لحظه ای قبل از اینکه به دریای غبار برسد ،درخشید .

 «نی که بازی مان را شروع کرده ایم خیلی وقت است که میگذرد.بیا جلو ابهورسن ، از  زما» 
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بعد ، جانور خندید و صدایی مانند آتش گرفتن کبریت از خود در آورد و سپس به طرف تابوت به راه  افتاد و 

سابریل ، حلقه روی انگشتش را شل کرد و آهسته به مکانی رفت تا تابوت بین او و جانور قرار گیرد . ذهنش 

مه چیز مشغول بود . کریگور نزدیک بود ولی امکان داشت هنوز وقت این را داشته باشد که این جانور را به ه

 تبدیل به ماگت کرده و آخرین مراسم را کامل کند ...

 «صبر کن ! » 

لغات مانند زبان لیز یک خزنده  بر روی صورت ، چند ش آور بود ولی قدرتی فراوان در پشت آن وجود داشت 

ریل بر خال ف میلش ساکن ایستاد ، درست مثل موجود شعله ور ، او سعی کرد پشت سر جانور را ببیند . . ساب

 چشمانش را در مقابل نور پوشش داد و میخواست بداند در تاالر چه میگذرد و البته احتیاجی به ابن کار نبود .

ف او به چشم میخورد ، مانند جزیره هایی این کرگور بود . جسد مرده سربازانی که در را بسته بودند ، در اطرا

رنگ پریده بر روی دریایی از تاریکی . او حاال دیگر شکلی نداشت ولی شمایلی انسان شکل در هیکل جوهر 

مانندش به چشم می خورد . او چشمانی از آتش سفید و دهانی خمیازه کش داشت که با دانه هایی ذغال 

 شک شده ، مشخص شده بود.شکل به رنگ قرمز سیاه ، مانند خون خ

صدایش عمیق و روان بود انگارکلمات مانند مواد مذاب مخلوط با .« ابهورسن ماله منه :» کریگور غار غار کرد 

 .«تو به اون کاری نخواهی داشت .» تف دهان ، حباب شکل بیرون می آمدند 

رد پایش جرقه هایی سفید مانند ستاره  موجود که قبال ماگت بود تلق و تولوقی کرد و دوباره به راه افتاد . در

 ها ی کوچک ، بجا میماند .

او !«  من مدت زیادی منتظر مانده ام و نمیگذارم کس دیگری انتقام بگیرد :» جانور هیس هیس کنان گفت 

حرفش را با فریادی بلند که هنوز نشانه ای از همان گربه قدیمی را داشت ، تمام کرد . بعد جانور به طرف 

ور پرواز کرد و مانند ستاره  دنباله داری درخشان  در تاریکی بدن او فرو رفت . مثل چکشی که گوشتی کریگ

 را میکوبد ، کریگور را در هم کوبید.
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برای لحظه ای هیچ کس حرکت نکرد. همه بخاطر حمله ناگهانی گیج شده بودند.  بعد ، بدن سیاه کریگور ، 

های تند شب، مهاجم درخشان را محاصره کردند . تاریکی مانند آهسته آهسته  به هم متصل شد و پیچک 

 هشت پایی که الک پشتی با الک درخشان را خفه میکند ، جانور را خفه و درخود حل کرد .

سابریل با ناامیدی ، در دورو برش به دنبال تاچ استون و مجیستریکس گرین وود گشت. خاک های باقیمانده 

نور مهتاب غلت میخوردند و مانند گازی مرگ آور و زنگ زده می مانستند . بدن  از آجرهای خرد شده هنوز در

های افتاده در هر طرف هم مثل قربانی های این گاز سمی بودند. ولی آنها تنها به آجر یا باریکه های چوب 

 نیمکت های شکسته ، برخورد کرده بودند.

و بر زمین افتاده بود . هرکس دیگری که او را می سابریل اول مجیستریکس را دید که کمی دورتر ، روی پهل

دید فکر میکرد که فقط بیهوش شده ، ولی سابریل میدانست که او مرده و یک چوب بلند و خنجر مانند از 

نیمکت شکسته به او برخورد کرده است . چوب که مانند آهن سفت به نظر میرسید، درست از بدن او عبور 

 کرده بود.

که تاچ استون زنده است و بله ، او آنجا بود و درپشت توده ای از آجر های بنایی شکسته  سابریل می دانست

 گیر افتاده بود . در چشمش بازتاب مهتاب دیده میشد .

سابریل به طرف او رفت . در راه از میان بدن های مرده ، آجرهای خردشده ، تکه های  خون تازه ریخته شده 

 ت .و مجروحان ساکت ونا امید گذش

حرکت لب هایش دردی را که میکشید نشان میداد . او سرش را به طرف « پایم شکسته.:» تاچ استون گفت 

سابریل ، فرار کن . او فعال مشغول است. به جنوب برو . یک :» سوراخی که در دیوار بود خم کرد و گفت 

 ...«زندگی عادی را شروع 

ورسن هستم . بعالوه ، تو چطوربا یک پای شکسته میتوانی نمیتوانم. من ابه:» سابریل به نرمی جواب داد 

 «همراه من بیایی ؟
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 ...«سابریل »

ولی سابریل برگشته بود . او آستارائل رابرداشت و با دستان ورزیده اش سعی کرد تا آن را آرام کند . ولی 

آمد . تا زمانی که با دقت ، نیازی به آن نبود ، زیرا زنگوله با گرده های آجر بسته شده بود و صدایش در نمی 

جادو و اعصاب آرام تمیز نمیشد ، نمیتوانست چیزی بنوازد . سابریل مدتی به آن خیره شد و بعد به آرامی آن 

 را زمین گذاشت .

شمشیر پدرش تنها چند قدم آن طرف تر بود . سابریل آن را برداشت و نشان های کارتر را که روی آن حرکت 

کلیرها مرا دیدند . دیوار مرا » ن بار آنها نوشته های عادی را نمی گفتند ، بلکه میگفتند:میکردند نگریست . ای

ساخت ، پادشاه مرا خاموش کرد و ابهورسن مرا در دست میگیرد تا مرده ای نتواند در زندگی راه برود برای 

 «اینکه این مسیرشان نیست.

التی دفاعی گرفت و به انتهای تاالر جایی که هیکل اوح.« این راهشان نیست :» سابریل با خود زمزمه کرد 

 بزرگ و پیچان سیاه کریگور ایستاده بود ، نگاه کرد.

 فصل بیست و نه 

به نظر میرسید کار کریگور با جانور جادوی آزاد که زمانی ماگت بود ، تمام شده است . سیاهی هیکل بزرگ 

بشی خیره کننده ، که در بدنش مشغول جنگ باشد ، به دوباره کامل شده بود و هیچ نشانی از آتش سفید یا تا

 چشم نمیخورد.

کریگو به صورت قابل توجهی ساکن بود و لحظه ای این امید در سابریل شکل گرفت که ممکن است زخمی 

شده باشد . بعد آن فهم وحشتناک آمد . کریگور ، ماگت را هضم می کرد و حالتش درست مانند یک شکم 

 ن یک غذای پرو عالی بود .پرست بعد از خورد
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سابریل با فکر کردن به ای موضوع بر خود لرزید و دهانش پر از طعمی تلخ شد . نه اینکه پایان کار خود او هم 

میتوانست بهتر از این باشد . او و تاچ استون زنده دستگیر میشدند و همان طورزنده میماندند تا خونشان 

 مخزن تاریک آب بمیرند ...بیرون ریزد ، گردنش شکافته شود و در

او سرش را تکان داد تا این تصاویر از ذهنش بیرون روند . باید یک راه حلی وجود داشته باشد... کریگور باید 

در این جا که خیلی دور تر از کشور کهن است ضعیف تر شده باشد ... شاید حتی ضعیف تر از جادوی کارتر 

ه تنهایی بتواند او را  از بین ببرد ولی اگر دو زنگوله با هم نواخته می سابریل . او فکر نمیکردکه زنگوله ای ب

 شدند چی ؟

بغیر از نور مهتاب که در پشت او از میان دیوار فروریخته داخل می شد ، در تاالر همه چیز تاریک بود و 

آخرین  همچنین  ساکت. حتی مجروحان هم در سکوت می مردند ، فریادهایشان در درونشان خفه میشد و

آرزوهایشان را با خود زمزمه میکردند. آنها دردشان را برای خود نگه داشته بودند  زیرا هر فریادی میتوانست 

 چیزی را به سمت آنها جذب کند. چیزی بدتر از مرگ در تاالر بودند...

یبت و سارانت را نگه کیگور ، حتی از تاریکی هم سیاهتر بود. سابریل با دقت او را نگاه کرد و بندهایی را که کا

داشته بودند با دست چپ  گشود . او مردگان دیگری را دراطراف تاالر حس میکرد ولی هیچکدام داخل تاالر 

نمی شدند . بیرون هنوز مردگانی بودند که میجنگیدند یا اینکه بر روی آنها جشن گرفته میشد . چیزی که 

 وط بود .داخل تاالر اتفاق می افتاد تنها به اربابشان مرب

 بندها هنوز باز نشده بودند. کریگور حرکت نمیکرد. چشمان سوزان و دهان آتشینش  بسته بودند .

در یک حرکت سریع ، سابریل شمشیرش را در غالف گذاشت و زنگوله ها را بیرون کشید.آن زمان بود که 

مانش کامال باز شدند و کریگور حرکت کرد . جسم تاریکش به سرعت جلو آمد که به سقف گنبدی رسید . چش

 درنده خویی در چشمانش زبانه میکشیدند و او سپس صحبت کرد.

 «فقط یک سری اسباب بازی ، ابهورسن. و خیلی هم دیر شده. زیادی دیر شده.» 
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این ها فقط لغات نبودند بلکه قدرت جادویی آزادشان اعصاب سابریل را منجمد کرد و ماهیچه هایش گرفت. او 

و تمام قدرت تالش کرد تا  زنگ ها را به صدا درآورد ولی مچ دستانش در جایشان قفل شده بودند با نا امیدی 

... 

کریگور برای آزار دادن سابریل به آرامی به جلو آمد تا اینکه فاصله اش با سابریل تنها به اندازه یک دست 

یل قرار گرفت و نفسش با بوی رسید . بدن او  مانند مجسمه ای زشت ، درست شده با گل شب ، باالی سابر

 تعفن هزاران کشتارگاه  به پایین و مشام سابریل می رسید .

کسی ... شاید دختری که با آخرین نفس هایش بر روی زمین سرفه می کرد ... زانوی سابریل را به آرامی 

سابریل شد . نوازش کرد . بخاطر آن تماس ، جرقه کوچکی از جادوی طالیی کارتر به آرامی وارد رگ های 

جادو باال آمد ، بدن  او را گرم و ماهیچه هایش را رها کرد . درآخر هم به مچ و دستهایش رسید و سپس 

 صدای زنگ ها بلند شد.

صدا آنطور که باید ، واضح نبود برای این که بدن کریگور به نحوی صدارا درخود جذب میکرد و می کشت ... 

عقب رفت و کوچک شد تا اینکه قدش کمی بیشتر از دو برابر قد سایبرل  ولی با این حال تاثیر داشت . کرگور

 شده بود.

 ولی او اسیر اراده سابریل نبود . سارانت او را گرفتار نساخته و کایبت تنها او را عقب رانده بود .

ا را تحت سابریل زنگوله ها را دوباره به صدا در آورد . او بر روی ترکیب صداها تمرکز کرد و سعی کرد آنه

 تسلط جادوی خود در آورد تا کریگور را مرید خود سازد و همانجایی بفرستد که میخواهد ...

لحظه ای او همین کار را کرد . البته کریگور به مرگ نرفت برای اینکه سابریل قدرت این کار را  تداشت ولی او 

دند، کریگور تغییر شکل داد . به بدن اصلی اش درداخل تابوت بازگشت . همین که نوای زنگ ها قطع ش

چشمان آتشین و دهانش مانند موم آب شده به سمت هم دویدندو جسم سایه مانندش به ستونی از دود 
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تبدیل شد و همین طور به سمت سقف خروشید . دود مدتی در میان تیرهای سقف شناور ماند و بعد با جیغی 

 ، فرو رفت . ترسناک مستقیم به داخل بدن راجر که دهانی باز داشت

با آن جیغ ، سارانت و کایبت ترک خوردند و تکه های نقره مانند ستاره هایی شکسته که سقوط میکنند ، بر 

زمین ریختند . دسته های ماهاگونی به گرد و خاک تبدیل شدند و مثل دود از میان دستان سابریل ناپدید 

 شدند.

هنوز نقش سخت دسته را حس میکرد . بعد ، بدون اینکه  سابریل ثانیه ای به دستان خالی اش خیره ماند . او

فکر کند شمشیر به دست به سمت تابوت رفت .  ولی قبل از اینکه بتواند درون آن را ببیند . راجر ایستاد و یا 

 چشمان گود و آتشینش به او نگاه کرد . 

ایم دریت کردی و باید از همان اول تنها یک دردسر بر:» او با صدایی که تنها اندکی به انسانی شبیه بود گفت 

 «میدانستم که تو یک بچه کوچولو بد اخالق و دردسر ساز هستی . 

سابریل به او یورش برد . شمشیرش هنگام برخورد به بدن راجر جرقه های سفیدی  زد و از میان شانه  اش 

تا اینکه تیغ را با دو دست بگیرد گذشت تااز آن طرف بیرون آید . ولی کریگور تنها خندید و دستش را باال برد 

. بندهای انگشتش در مقابل آهن جرقه زن و نقره ای ، رنگی نداشتند و سابریل شمشیر را کشید ولی 

 نمیتوانست آن را بیرون بیاورد .

هیچ شمشیری  به من آسیب نمیزند ، :» کریگور با خنده ای ریز مانند مردی که در حال مرگ است ، گفت 

یوارساز ساخته، مخصوصا حاال ... حاال که من باالخره آخرین قدرتشان را گرفته ام . قدرتی که حتی آنی که د

قبل از کارترحکم می راند و دیوار را ساخت . من حاال آن را دارم . من آن عروسک شکسته ، برادر ناتنی ام .. . 

 !«و تو ، ابهورسن را دارم ، قدرت و خون ... خون برای شکستن سنگ ها 
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و شمشیر را بیشتر درون خود فرو برد تا اینکه دسته شمشیر به پوست بدنش رسید .سابریل می خواست ا

شمشیر را رها کند ولی کریگور خیلی فرز بود . دستی یخ زده بازوی سابریل را کشید. کریگور بدون هیچ 

 مقاومتی از طرف سابریل ، او را به طرف خود کشید.

ی اینکه شناخته نشوی  ، خواهی خوابید تا سنگ های بزرگ را برای خون تو آیا برا:» کریگور زمرمه کرد 

 «یا اینکه در تمام مسیر بیدار خواهی ماند ؟» هنوز نفس او بوی تعفن  میداد . « آماده کنیم ؟ 

سابریل به او خیره شد و برای اولین بار چشمان او را دید . شاید در آتش جهنمی که در چشمانش می سوخت 

ریل میتوانست جرقه ای کمرنگ و سفید ببیند ؟ او مشت چپش را شل کرد و فهمید که حلقه نقره ای از ، ساب

 انگشتش پایین میرود . آیا بزرگ میشد ؟

لبهایش پوست انداخت و از همین حاال گوشه « تو چه بدست خواهی آورد ، ابهورسن ؟:» کریگور ادامه داد 

.» حتی این بدن را که با جادو محافظت میشد ، نابود میکرد  های پوستش ترک می خورد . روح درون او

 ...«عاشق تو به طرف ما میخزد ... منظره دل خراشی ست ... ولی من کسی هستم که بوسه بعدی را خواهم زد 

حلقه دردست سابریل آویزان بود و او آن را درپشتش مخفی میکرد . حلقه تغییر اندازه داده بود ولی او 

 س کند که آهن باز هم بزرگتر میشود ...میتوانست ح

لبهای تاول زده کریگور به طرف او آمدند و حلقه هنوز در دست سابریل حرکت میکرد . نفس  کریگور پر از 

قدرت بود و بوی خون میداد ولی حال سابریل بد تر از آن بود که بتواند باال بیاورد . او در ثانیه آخر سرش را 

 می جسد مانند بر روی گونه او لیز میخورد.گرداند و حس کرد که جس

فقط یک بوسه خواهرانه ... بوسه ای از طرف یک عمو که تو را از زمان تولد ... یا شاید :»کریگور پوزخندی زد 

 ...«کمی قبل تر ... میشناسد ... ولی خب این کافی نیست 
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حس کرد . نیرو سرش را گرفت و چرخاند کلمات دوباره حالت اصلی خود را از دست دادند . سابریل نیرویی را 

تا با کریگور روبرو شود . در همین حال دهانش به مانند اینکه  حالتی احساساتی دارد ، از هم جدا نگه داشته 

 شدند . 

 ولی دست چپ سابریل آزاد بود .

د و حلقه به سر کریگور به جلو خم شد و صورتش لحظه به لحظه بزرگتر میشد . بعد نقره بین آن ها جرقه ز

 دور گردن او رفته بود .

سابریل فهمید که باید خود را عقب بکشد و خواست خود را پرت کند ولی کریگور دست او را رها نمی کرد . 

معلوم بود متعجب شده ولی نگران نبود . او دست راستش را باال برد تاحلقه را لمس کند . در همین بین ناخن 

 همینطور از نوک انگشتها بیرون زدند.هایش افتادند و استخوان ها  

 ...«این چیه؟ یک یادگاری » 

حلقه کوچک میشد ، گردن گوشتالوی او را میشکافت تا تاریکی درون آن را آشکار کند .سیاهی هم فشرده شد 

ن و هنگامی که میخواست بگریزد ، با فشار و زور در داخل حلقه اسیر ماند . دو چشم آتشین با ناباوری به پایی

 نگاه کردند.

او با خشم فراوان سابریل را بر روی زمین پرتا ب کرد . با «  غیر ممکنه ! :» کریگور با صدای کالغ وارش گفت 

همان حرکت شمشیر را از شانه اش بیرون کشید . تیغ آرام با صدایی مثل سوهان بر روی چوب سخت ، بیرون 

 آمد .

خل سابریل فرو رفتند. شمشیر از درون زره و بدن او گذشت و دست و شمشیر با سرعت مار بیرون امدند و دا

با عمق زیادی در زمین چوبی زیر او فرو رفت. درد در تمام بدن او منفجر شد و سابریل جیغ کشید . بدن او 

 در اطراف شمشیر تکان خورد و پیچشی شدید و وحشتناک گرفت .
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فت . سابریل مانند حشرات داخل جعبه شیشه ای ، به کریگور او را همان جا رها کرد و به طرف تاچ استون ر

زمین سنجاق شده بود . او با چشمانی که از درد تیره شده بودند ، کریگور را دیدکه به طرف پایین نگاه میکند 

 و تکه چوبی بلند و دندانه دار را از نیمکتی  می شکند . 

 « راجر ... راجر ... :» تاچ استون گفت 

ی از روی خشم پایین آمد . سابریل چشمانش را بست تا نبیند . او به دنیای خودش ، دنیای تکه چوب با فریاد

درد ، فرو میرفت . میدانست که باید کاری برای خون هایی که از معده اش بیرون میریزد بکند ولی حاال که ... 

 رون بریزد .تاچ استون مرده بود ....  او همان طور دراز کشید و گذاشت تا همان طور خون بی

 بعد سابریل فهمید که مرگ تاچ استون را احساس نکرده است .

او دوباره نگاه کرد . تکه چوب بر روی زره اش تکه تکه شده بود . کریگور بدنبال یک باریکه دیگر میگشت... 

ا خود از ولی حلقه نقره ای حاال  تا نزدیکی شانه هایش رسیده بود و همین طور که پایین میرفت ، گوشت را ب

بین میبرد و مانند اینکه بخواهد هسته را از سیب بیرون بکشد روح مرده را از جسد فاسد شده بیرون می 

 کشید .

کریگور مقاومت کرد و فریاد کشید . ولی حلقه دست هایش را بسته بود . او دیوانه وار تکان می خورد و خود را 

دنبال حلقه نقره ای می گشت که او را اسیر کرده بود . از سمتی به سمت دیگر پرتاب میکرد و با تالش به 

ولی این کارها تنها باعث میشد تا تکه گوشت های بیشتری بیافتند تا اینکه دیگر گوشتی باقی نماند . هیچ 

 چیز نبود . تنها ستونی خشمناک ا زتاریکی به چشم می خورد که توسط  حلقه ای نقره ای اسیر شده بود .

ساختمانی ویرانه ، برروی خود خراب شد تا  تبدیل به تپه ای ا زسایه مواج شود . حلقه نقره ا  بعد ستون مانند

ی مثل روبانی می درخشید . چشمی قرمز ، سوسوزنان در میان نقره  خود را نشان داد ولی این همان یاقوت 

 قرمز بود که همراه حلقه رشد می کرد .
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ر شدند ولی سابریل نمی توانست آنها را بخواند و چشمانش متمرکز نشان های کارتر دوباره بر روی حلقه ظاه

نمی شدند و همه جا تاریک بود . به نظر می رسید که مهتاب رفته است . با این حال او میدانست که چه 

کاری باید بکند . سارانت ... دستانش به سمت کمربند خزیدند ولی زنگوله ششم آنجا نبود ... یا هفتم و یا سوم 

سابریل فکر کرد ، تقصیر خودم است ، بی دقتی ... ولی باید کار را تمام کنم . لحظه ای دستانش روی بلگائر  .

قرار گرفتند و نزدیک بود آن را بردارد ... ول نه ، این آزادش خواهد کرد ... آخر سر سابریل رانا را کشید و با 

 همین حرکت کوچک ناله اش ازدرد بلند شد .

ه کوچک ،  به طرز غیر طبیعی کوچک بود . او آن را کمی روی سینه اش گذاشت تا استراحت کند رانا ، زنگول

و نیرو بدست آورد . بعد همان طور که به پشت خوابیده و توسط شمشیر خودش میخکوب شده بود ، آن را 

 نواخت.

آرام بخش بود . صدا  رانا صدایی شیرین داشت و مثل تخت خوابی که خیلی وقت است انتظار آن را میکشی ،

داخل تاالر و بیرون ، جایی که هنوز مردان کمی می جنگیدند ، پیچید . تمام کسانی که آنرا شنیدند دست از 

جنگ برداشتند و بر زمین افتادند . آنهایی که  خیلی زخمی شده بودند به راحتی به مرگ رفتند تا به 

نها که کمت رآسیب دیده بودند به خوابی آرامش بخش فرو مردگانی که با کریگور آمده  بودند ملحق شوند و آ

 رفتند .

تپه تاریکی که کریگور بود به دونیم کره تقسیم شد و هر دو با حلقه ای مشابه  اسیر بودند . یک نیم کره به 

سیاهی زغال سنگ و دیگری سفید درخشان بود . آنها آهسته آهسته تبدیل به دو شکل آشکار شدند ... دو 

که ، مانند دو قلوهای تایلندی ا زگلو به هم چسبیده  بودند . بعد حلقه نقره ا ی دو قسمت شد تا دور گربه 

 گردن هر کدام قرار بگیرد و گربه ها جدا شدند . 

درخشش حلقه ها  از بین رفت و رنگ و شکلشان آهسته تغییر یافت تا به قالده هایی قرمز و چرمی تبدیل 

 وچک ، رانایی کوچک را با خود حمل می کرد .شدند که هرکدان زنگوله ک
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دو گربه کوچک کنار هم نشستند . یکی سیاه و دیگری سفید . هر دو به جلو خم شدند ، گلویشان تکان خورد 

و هر کدام حلقه ا ی نقره ای ا زدهان بیرون انداختند . گربه ها خمیازه کشیدند و بعد خود را  جمع کردند  و 

 به طرف سابریل لیز خوردند .خوابیدند . دو حلقه 

تاچ استون حلقه ها را نگاه کرد که داخل خاک غلت میخوردند . نقره د رنور ماه برق  میزد . آنها به پهلوی 

سابریل خوردند ولی او آنها را بر نداشت و هر دو دست سابریل هنوز رانا را در چنگ داشتند ولی زنگوله هم 

شمشیر باال ی او خودنمایی میکرد . سایه تیغ ودسته د ر زیر مهتاب  ساکت و باالی سینه اش نشسته بود .

 شکل صیبی را بر روی چهره او می انداخت 

وخاطره ا ی از دوران بچگی ، داخل ذهن تا چ استون جرقه زد . آن صدای یک پیام رسان بود که با  مادرش 

 صحبت می کرد 

 «ده است . علیا حضرت ، ما خبر های بدی داریم . ابهورسن مر» 

 پایان  

سابریل با خود فکر کرد ، مرگ سردتر از همیشه است و متعجب بود که چرا . تااینکه فهمید هنوز دراز کشیده 

 است. او د رآب بودو جریان آب روحش را با خود میبرد . لحظه ا ی مقاومت کرد ولی بعد آرام ماند .

دنیای زندگی و نگرانی هایش بسیار دور به نظر «میرد...  هرکس و هر چیز .. زمانی می:» او با خود زمزمه کزد 

می رسیدند . تاچ استون زنده بود و این او را  ا ز آنچه که فکرش را هم میکرد بیشترخوشحال می کرد . 

کریگور شکست خورد . البته با اینکه واقعا نمرد ولی اسیر شده بود. کار سابریل همین جا تمام میشد. او به 

 وازه نهم می گذشت و برای همیشه استراحت میکرد ...زودی از در

 چیزی دست ها و پاهای او را گرفت ، او را ا زآب بیرون کشیدو بر روی دو پا قرار داد. 

 «االن وقتش نیست :» صدایی که توسط صدها نفر تکرا ر میشد گفت 
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بار پلک بزند . تعداد آن ها بیشتر اشکال درخشان فراوانی روی آب شناور بودند و این باعث شد تا سابریل چند 

ا زآنی بود که او بتواند بشمارد . آنها روح مرده نبودند بلکه بیشتر شبیه فرستاده هایی بودند که مادرش بعد ا 

زگرفتن قایق کاغذ ی می فرستاد . شکلشان مبهم بود ولی سریع تشخیص داده میشدند زیرا همه آنها لباس 

 ید های نقره ای بر تن داشتند . آنها همه ابهورسن بودند .هایی به رنگ آبی تیره با کل

 «برگرد . برگرد. :» همه با هم  گفتند 

 «نمی توانم. من مرده ام ! من قدرتش را ندارم ... :» سابریل هق هق کنان گفت 

تا زمانی که »اشکال درخشان به او نزدیک می شدند.«تو آخرین ابهورسن هستی :» صداها زمزمه کردند 

بهورسنی دیگر نیاید ، نمی توانی از این رودخانه عبور کنی . تو قدرتش را درون خودت داری . زنده بمان ، ا

 «ابهورسن ... زنده بمان... 

سابریل ناگهان قدرت یافت . نیرویش آنقدر بود تا بخزد ، به سختی رودخانه را باال برود و به زندگی برگردد. در 

عقب رفتند. یکی از آنها ... شاید پدرش... قبل از اینکه او سرزمین مرگ را  آخرین قدم ، محافظان درخشانش

 پشت سر بگذارد ، به آرامی دستش را لمس کرد .

چهره ای دیدش را پر کرد ... تاچ استون به او خیره شده بود . صدا گوشش را آزرد و صداهایی دور که از 

این محل نیستند. تا اینکه سابریل فهمید آنها صدای زنگهایی خشن بر میخواستند و به نظر میرسید مناسب 

آمبوالنسهایی هستند که با سرعت ا زشهر می رسیدند. او وجود مردگان را  حس نمیکرد و نشانی از جادوی 

 قوی ، آزاد یا کارتر نبود ، زیرا کریگور رفته و  آنها حدود چهل مایل تا دیوار فاصله داشتند ...

او دستهای یخ زده سابریل را نگه داشته بود و « زنده بمان ،سابریل، زنده بمان.:»  تاچ استون با خود میگفت

چشمانش آنقدر از اشک لبریز بودند که متوجه نشد سابریل چشمانش را باز کرده استو سابریل لبخند زد و بعد 

با خود فکر کرد چقدر بخاطر اینکه درد دوباره بازگشته بود ، صورتش را در هم کشید . او به اطراف نگریست و 

 طول میکشد تا تاچ استون متوجه شود .

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  

 
ل  ی ر ب ا ا س ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / 

 

322 

نورهای الکتریکی تاالر دوباره روشن بودند و سربازان فانوس ها را بر میداشتند . تعداد باقی ماندگان بیشتر از 

آن چیزی بود که سابریل فکرش را میکرد . آنها به مجروحان می رسیدند ، وضعیت آجرهایی را که نزدیک بود 

 ریزند ، درست میکردند و حتی گرد و خاک آجرهای خرد شده و گل های قبر را از اطراف پاک می کردند.ب

آنجا همچنین مردگان زیادی بود . سابریل همزمان با بکار انداختن حواسش ،آهی کشید . سرهنگ هوریس 

مر ،  شش دختر دیگر پایین پله ها کشته شده بود . مجیستریکس گرین وود ، دوست بی گناه مدرسه اش الی

 و حداقل نصف سربازان هم جان باخته بودند .

 چشمان او به منظره ای نزدیکتر افتاد . به دو گربه و دو حلقه که کنار او روی زمین افتاده بودند .

 «سابریل !  » 

او فهمید که  تاچ استون باالخره فهمیده بود . سابریل نگاهش را به او گرداند و با احتیاط سرش را بلند کرد .

تاچ استون شمشیر را بیرون کشیده و چند نفر از دوستان هم کالسی اش افسون شفا بخشی را اجرا میکنند 

 که فعال هم موثر بود .مشخص بود که تاچ استون هیچ کاری برای پای خود انجام نداده است .

 «سابریل ! تو زنده ای ! :» او دوباره گفت 

 «  زنده ام.:» الی که خودش هم متعجب بود ، اضافه کرد و در ح« بله.:» سابریل گفت 
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