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تقدیم به تیم که همیشه هوای من را دارد و هر روز به یادم می آورد 
چه چیزی واقعا مهم است. 
یلی دوستت دارم

.

تقدیم به همه ی قلب های بزرگی که درهای بسته  ی این کتاب را 
همراه من گشودند.
و تقدیم به پسرم مانی که دری به شگفتی هاست.
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سرآغاز  ۱۱

سرآغاز

در دنیای تالِهیون1 جادو رو به نابودی  است. 
بر بود؛ درسـت همان طور  مردم تالهیون روحشـان هم از این اتفا ها بی 
بر بودند. به باور آن ها  کـه وقتـی فاجعه ی مهیب۲ ر داد آن ها از همه جا بی 
انه هایشان  جادو قدرتی ایمن و شگفت انگیز بود که همیشه وجود داشت تا 
را روشن کند، کشتی های پرنده شان را به پرواز درآورد و زندگی را برای آن ها 

آسان تر کند. 
آن ها در اشتباه بودند. 

رنا اسـت، البته نه به  جادویـی کـه در جهـان باقی مانده سـرکش و 
اندازه ی شهر رگارا۳؛ یعنی جایی که فاجعه ی مهیب در آن ر داد. حا مردم 
تالهیـون از جـادو می ترسـند. اسـتفاده از آن را ممنـوع کرده انـد و کسـانی را 
مسبب بدبختی هایشان می دانند که نخستین بار جادو را به دنیایشان آوردند. 
جادوگرانـی از ورا۴ باعـ و بانـی این ماجرا بودنـد. در روزگارانی دور این 
ودشان و تالهیون باز کردند و سحر  جادوگران درگاهی سحرآمیز بین دنیای 
ود به دنیای آن ها آوردند. به توانایی جادوگری شـان  و جادویشـان را همراه 
1- Talha en 2- The reat atastro he

3- egara 4- ora 



۱۲  درهای سرگردان

هن می گفتند و آن را با مناب طبیعی ای که دنیای ورا  روح حیـات۱ و قـدرت 
وب بود و  از آن هـا محـروم بود، معاوضه می کردند. سـالیان سـال همه چیز 

مردمان هر دو دنیا هم پیشرفت کرده بودند. 
تا این که روز فاجعه ی مهیب فرا رسید و درگاه جادویی بین دو دنیا منفجر شد. 
تمان هایی کـه در شـعاع شـش کیلومتری معبر بودنـد، ویران  تمـام سـا
می شـدند. پـ از این  شـدند. صدهـا نفـر از مردم شـهر رگارا کشـته یا ز

انفجار، در سحر آمیز ناپدید شد و دیگر هرگز ظاهر نشد. 
هی ک نمی توانست دلی این فاجعه را توضی دهد یا بگوید چرا آن چه 
از جادو باقی مانده اسـت ناگهان تبدی به چیزی سـرکش شـده اسـت، اما 
شـاید، رازآمیزترین موضوع این بود که دقایقی پیش از انفجار، صدها ورایی 
از راهروی جادویی عبور کرده و نجات یافته بودند. دقیقا سـیصد                       و بیسـت و 

شته بودند.  هفت نفر از درگاه گ
ه بودند.  همه ی آن ها ب

مـردم تالهیـون نمی دانسـتند باید با ایـن بازماندگان بیگانه چـه کنند، چون 
وردند هی چیز از  ه ها قسـم می  بقیـه ی ورایی هـا ناپدید شـده بودند و آن ب
ودشان را هم نمی دانند.  دنیایی که از آن آمده اند به یاد نمی آورند و حتی اسم 

ه ها هم در وجودشان جادو داشتند.  م بقیه ی اهالی ورا، این ب
ه ها را مسـبب  اشـتند. عده ای آن ب مـردم تالهیـون نامشـان را آواره ها گ
فاجعه ای می دانسـتند که دروازه ی بین دو دنیا را نابود کرده و جادوی به جا 
ه ها برای  واسـتند از جادوی این ب ی هم می  مانده را فاسـد کرده بود. بر
رسـیدن به مقاصدشـان اسـتفاده کنند، بنابراین آواره ها تنها کاری را که برای 
هنشـان رسـید انجـام دادند: آن ها از جادویشـان  ودشـان به  ـت از  محاف

ود استفاده کردند.  برای فرار و مخفی کردن 
اما هی ک نمی تواند تا ابد مخفی بماند. 

1- Animus 



۱۳ دری به اسکلتن یارد

دری به اسکلتن یارد1

«نمی تونی از دست ما فرار کنی آواره!»
۲ توی کوچه پ کوچه های محله ی تجاری  رو یال باشین.» «به همین 
انه گوشه ی لب هایش  بی رگارا و لنگرگاه ها م بر و باد می دوید. لبخندی 
نشسـت، چون تا جایی که یادش می آمد همیشـه در حال گریختن بود و در 

این کار داشت بهتر و بهتر می شد. 
تمان  راری نزدیک ترین سا او دسـتش را دراز کرد و به نرده ی پلکان اض
ت، نیروی شـتابش را به کار گرفت تا به سـرعت به طر گوشه ای  چن اندا
د. پایش توی چاله ی آب عمیقی رفت که بوی ماهی  در کوچـه ای تاریـک بپی
یابان در آن فرو رفته بود. گ و شـ و آب ی  می داد و تکه ای از سـنگفرش 
شم دندان قروچه کرد.  ی کرد. رو از  جوراب ها و پاچه های شلوارش را 
بری از بازار شب ماهی کنار۳ ر امشب  وقتش بود که از این جا برود. به ن

یال دام پهن کردن  نبود، اما برپا نشـدن بازار باع نشـده بود پاسـبان ها بی 
برای کسانی بشوند که این جا پی این بازار آمده بودند. 

Skeleton Yard -۱: حیا اسکلت

Rook -۲: ک سیاه

3- Fish Side 



۱۴  درهای سرگردان

ابتی هم ندارد  مشـک ماهی یک بار برپا کردن بازاری مخفیانه که جای 
ییر داد. نمی شود  این است که باید مخفی نگهش داشت و مدام جایش را ت
این جور چیزها را جار زد. «بشـتابین همه بیاین جادوی بازار سـیاهتون رو 
از این جا بخرین ما جن هایی داریم که ـ راسـتی راسـتی ـ می تونه رقبا رو 

از میدون به در کنه.» 
« «راه کوچه رو ببندین، گرفتیمش

یابان پشت سرش به گوش می رسیدند و به سرعت نزدیک  صداها از دو 
و نزدیک تر می شدند. رو م فشن به سمت دیوار آجری ای دوید که ته 
کوچه را بسته بود. تکه گ زرد رنگش را توی یکی از دست های عر کرده اش 
یلی به  گرفته بود. پاهایش را روی زمین سـراند و از حرکت ایسـتاد، مسـت
درازا و پهنای بدنش روی س ناهموار آجرها کشید. روی مقصد بعدی اش 

تمرکز کرد و با ضربان های پرشتاب قلبش، اسمش را تکرار  کرد. 
اسکلتن یارد
اسکلتن یارد

واهش می کنم بازار توی اسکلتن یارد باشه.  واهش می کنم، اوه  اوه 
ترس و جادو در ر های رو جاری شدند. این دو احساس م نف 
کشـیدن برایش آشـنا بودنـد، اما با وجود ایـن هنوز مردد بـود. قدرتش این 
ر قدرتـش بارها و بارها  واسـت می بـرد این اوا بـار او را بـه جایی که می 

ناامیدش کرده بود. 
شکی تبدی  و  و زرد ک و معو روی آجرها تر تورو کنان به 
ی یک سر هر  را گرفته  شـدند که تر برداشـته بودند؛ انگار دسـتی نامر
شید  ا گ در هوا در اشته بود. توده ای از گردو بود و آن را سر جایش گ
شـیدند که گ  تند و تابیدند. آن قدر روشـن شـدند و در و بعد  ها برافرو

یی ناگهان از دیوار بیرون زدند.  دیگر تاب نیاورد و اشعه های ط
اسـت و  از دل سـن هایی که روی هم سـاییده می شـدند صدای بمی بر



۱۵ دری به اسکلتن یارد

آجرهـای تـوی دیوار یکی پ از دیگری تر تورو کنان سیمان هایشـان را به 
از جایشان بیرون  زدند.  بیرون پرت کردند و با صدای چر چر چر بلندی
ـا هـوا را پـر کـرد و همه چیز پیش چشـم های رو تیره و تار شـد.  گردو
ود را به صدای غ غ و پی وتاب  صدای ساییده شدن سن ها روی هم جای 
ید.  برداشتن چوب ها داد؛ صدایی تیز و کر کننده که توی گوش هایش می پی
ا  بعد صداها، به همان سرعتی که شروع شده بودند، تمام شدند. گردو
یره کننده نمایان شد: میان آجرهای دیوار،  ره ای  سیمان که فرو نشست، من
ر می رسـید که  وش کرده بود و آن قدر طبیعی به ن دری از چوب آلبالو جا 

انگار بخشی از نقشه ی اولیه ی آن دیوار بوده است. 
ه روی سمت چ در، ساقه های  ییرها هنوز هم ادامه داشتند. از دو نق اما ت
یی بیرون جهیدند و به شـک بر ها و دنباله های  نـده ای از نور ط نـرم و پی
شـک کردند و  ت انگور حلقه زدند، روی چوب در، جا  پرپی وتاب بر در
های برنجی برا سفت و سختی شدند. رو به سمت راست در  تبدی به لو
ت. قار کوچکی از نور م دستگیره ای برا آن جا روییده بود. او  نگاهی اندا

ود را روی س آن ببیند.  به زحمت توانست تصویر ک و معو 
به مح این که دسـتگیره سـفت و محکم شـد، رو آن را محکم گرفت 
و در را کشـید و باز کرد. پشـت سـرش پاسبان های یونیفرم پوش توی کوچه 
ریختـه بودنـد. نعـره می زدنـد و یک بنـد در سوت هایشـان می دمیدند. رو 
یره شـد کـه با نور  بی اعتنـا بـه آن هـا بـه محوطه ی باز آن سـوی ورودی در 
ی از آن به  نقـره ای ماه روشـن شـده بود و بـوی نعنای کوهی و چمنـزار 

مشام می رسید. 
یز برداشت  هر جایی بهتر از این جاست. رو به آن طر در سحرآمیز 

و آن را در برابر چشم پاسبان ها محکم به هم کوبید. 



۱۶  درهای سرگردان

دری به فرنزی1

ـ کرد. در  ، بـا تلنگـری بـه قدرت درونی خـود، ارتباطش را با در ق رو
چوبی آلبالویی، تار شد و مانند نقاشی ای بی رن و رو محو و کم رن شد و در 

وقه ناپدید شد.  نهایت، پشت الوارهای سفید پوسیده ی یک انبار آ
او در امان بود. 

رو به دیوار تکیه داد تا نفسـش جا بیاید و قلبش، که به شـدت می تپید، 
اشـته بود. تا  یلی نزدیک بود. دسـت کم قدرتش او را ناکام نگ آرام شـود. 
ار رسـیده  جایـی که می دانسـت، به حاشـیه ی محوطه ی ری های قدیمی ق
بود که در واق چیزی نبود جز یک مشـت واگن مسـ و ری زن زده که 

الی و پوشیده از علف را گرفته بود.  دورتادور زمین 
الی نبود.  ب، البته کام 

اری حلقه زده  غبار و نور ماه دورتادور رویه ی سفید و زن زده ی چهار واگن ق
بودند که درهم و برهم توی محوطه چیده شده بودند. آن ها درست م استخوانی 
بودند که شکسته و چهارتکه شده بود. نور گرم فانوسی که از توی واگن ها می تابید 

ن می کرد این بار جای درستی را انتخاب کرده است.  م رو را م
بازار شب در اسکلتن یارد بود. 

ودشدگی ودبی  Frenzy -۱: جنون و از 



دری به فرنزی  ۱۷

رو از انبـار بیـرون زد و تـا جایی که می شـد بی سـر و صـدا و با احتیا 
ار رفت. با وجود این که می دانسـت  از میـان محوطه به سـمت واگن هـای ق
پاسـبان هایی که در تعقیبش بودند جایی آن سـوی شـهر وسـ راه مانده اند 
تـر آواره ای که موهای مشـکی و ژولیده ای دارد  و حتمـا بـرای گـم کردن د

به زمین و زمان فحش می دهند، باز هم شش دان حواسش جم بود. 
ه ای از دنیا راهی باز کنند، موهبت  تن درهایی که بتوانند به هر نق اما سا
اتی رو بود. اسـتعدادی که بیش از یک بار جانش را نجات داده بود، هر 

ارش را داشت کار نمی کرد.  چند این جادو همیشه آن طور که انت
ار می رسـید  رو از چند نردبان فلزی زن زده که به نزدیک ترین واگن ق
با رفت. کنار واگن نیم دو جین اسـب به دیرکی بسـته شـده بودند. اسـب ها 
ابت بازار بودند. بیشترشـان زنده بودند اما چندتایی از  متعل به مشـتری های 
آن ها باقی مانده ی اسـب های ماشـینی ای بودند که هنوز کار می کردند و هر از 
گاهی سـم های فلزی شـان را به زمین می کوبیدند و بخار نف های دم کرده و 
مشـان از سـورا های بینی شـان بیرون می زد. فق آن قدر روح حیات در  نامن
وجودشـان مانـده بود کـه بتوانند حرکت کننـد، اما آن هم زیـاد دوام نمی آورد. 
نورهای آبی ای که در حدقه ی چشم هایشان پی درپی سوسو می زد، نشان از این 
داشت که چیزی از جادویشان نمانده و دیگر نمی شود روی آن ها حساب کرد. 
یلی شـلو بود و  ی پلکان را باز کرد و وارد شـد. بازار  رو در فلزی با
یلی  ار را  دسـت کم یک دو جین آدم آن جا گشـت می زدند. صندلی های ق
وقـت پیـش از جـا کنـده بودند و جـای آن هـا را غرفه هایی گرفتـه بودند که 
ه هایی کـه کف زمین پهن شـده و پر از  شـتاب زده برپـا شـده بودنـد یا قالی
بسا دست فروش ها بودند. بیشتر تاجرها یا از قلمرو پادشاهی یالن۱ که در 

همسایگی آن جا بود، می آمدند یا از محلی ها بودند. 
چیزهایـی کـه می آوردنـد تا حد امـکان رنگارن بود و مختصـر، چون اگر 

1- ing om of alen



۱۸  درهای سرگردان

۱ ـ آن ها را پیدا کردند، بتوانند  پاسـبان ها ـ یا حتی بدتر از آن، مراقبان سـر
بسا بازار شب را به سرعت جم کنند و ببرند. 

رید چیزی  اما رو در این بازار به دنبال جادو و جنب نبود و حتی برای 
وشبختانه، دستفروش های جوروا جور و  ارزان قیمت هم پول کافی نداشت. 
ای پر ازدحام دا واگن پر شده بود  ب این بازار شده بودند. ف متنوعی ج
از بوی جوجه کباب های یالنی، فلف های تند و نان های دارچینی. شکم رو 

ه سرش گی رفت.  چنان به قار و قور افتاده بود که یک لح
 .۲ رو یـک راسـت سـرا منب بوهـا رفت؛ یعنـی دکه ی گرت تـورو وی
میر تـرش نبود و  او زنـی میانسـال بود که پوسـت صورتش بی شـباهت به 

شکیده بودند.  س های  چشم هایش شبیه گی
ت.  ی یک سـبد نان نگاهی به او اندا همین که رو رسـید، گرت از با
لب هایش را محکم روی هم فشـرده بود، از حالت چهره اش می شـد فهمید 
ورد نیست، اما با مشتری ای که پول داشته  وش بر که گرچه به هی وجه 

ورد می کند.  باشد، محترمانه بر
افت از سـر و  گـرت گفـت: «ریختـت رو ببین، نفسـت با نمی آد. گند و ک
ی رو را برانداز می کرد،  روت می باره.» صورت عر کرده و شـلوارهای 
امـا دسـت از کارش کشـید و سـه تا قـرص نـان را تـوی کاغ قهـوه ای رنگی 

« وای موش کوچولو ید. «همون همیشگی رو می  پی
ر ایستاده بود، با  فا» همان طور که منت یید کرد. «بله، ل رو با تکان سر ت
انگشت هایش دستی به موهای ژولیده اش کشید. مرتب کردنشان غیر ممکن 
ن می شد هی کدام از تار موهای سفید بی  م بود، اما با این کار دست کم م
گردنش، از زیر رن مویی که باقی موهایش را پوشانده بود، دیده نمی شود. 
ه های تالهیون موی سـفید نداشـتند؛ این یکی از اولین چیزهایی بود که  ب
واسـت قاطی دیگران  بـه محـ ورودش بـه این دنیا فهمیـد. پ اگر می 
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دری به فرنزی  ۱۹

شـود، باید رن موهایش را عو می کرد. او رن مشـکی را انتخاب کرده 
بود و تنها ردی از سفیدی موهایش در آن دیده می شد. این رن او را به یاد 
ت. برای همین هم اسم رو را انتخاب  ک سیاه۱ یا زاغی معمولی می اندا

کرده بود. زیرا او اسم واقعی اش را به یاد نمی آورد. 
ت تا ببیند توجه کسی  رو سری و دزدکی نگاهی به سر و ته واگن اندا
ود جلب کرده اسـت یا نه. بیشـتر مشـتری های بازار، سرشـان به کار  را به 
ال و جـواب نمی کردند، امـا آدم نمی تواند  ودشـان بـود و کسـی را زیاد سـ
ـه ای که  همین طـور بی گـدار بـه آب بزنـد. طولـی نمی کشـید که مـردم به ب
بر  یابان اسـت، مشکو شوند. گرت از راز او با  نصف شـب تک وتنها توی 
بود و در ازای چندتا سـکه اضافی، دهانش را بسـته نگه می داشـت، اما رو 
واسـت حتی یک نفـر دیگر هم  روی گنـ ننشسـته بـود و اصـ و ابدا نمی 

بفهمد که او یک آواره است. 
ودمانی  یلی  رت و پرت ها برات جالب باشن.» گرت  «فکر نکنم این 
بـا آن دسـتش کـه بند نبـود به اشـیا درهمی اشـاره کرد کـه در ردیف های 
مـی روی میـز کوچکـی چیده شـده بودند. جواهـرات تارگرلی۲، طلسـم  من
۳ و حتـی چند تایـی بنفشـه ی جاودانه  از  دنـدان کوسـه ی جزیـره ی کانتیـ
۴ آن جا دیده می شـد. این  چیزها واقعـا کمیاب بودند و کنار  پادشـاهی ایزفـ
ر می رسـیدند، اما هرچه باشـد،  نان فنجانی های تازه پخته شـده عجیب به ن
یـا و ماهی فروشـی برای  این جـا بـازار شـب بـود و انـگار هر تاجـر، نانوا، 
نزر پنزرهای بی کیفیت  سـرگرمی هم که شـده بقایای جادویی غیرمجاز و 
تنـد. ایـن چیزها از دورانی باقـی مانده بود که روح  ریدنـد و می فرو را می 

حیات همه جا بود و قدرتش کسی را نمی ترساند. 
ولـی اش گ کـرده بـود، عینکـی را برداشـت کـه  ، کـه حسـابی ف رو
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۲۰  درهای سرگردان

» حتی  شیشه هایی مات و سیاه داشت. با تردید پرسید: «این چی کار می کنه
رت و پرت ها تقلبی از آب در بیایند، اما  یلی از  در بازار شب هم ممکن بود 

گرت قاب اطمینان بود. 
اشـت و دست رو داد. زن  زن میانسـال سـه قرص نان را توی پاکتی گ
یف نکنی این ها رو از یه جاع اه گری  گفت: «بپا شیشه های عینک رو ک
تاون۱ گرفتم. اگه بزنی به چشـمت، می تونی از چشـم آدم های دیگه همه چی 

مین کرده تا شعاع دو کیلومتری کار می کنه.» رو ببینی، فروشنده ش ت
اشت و دست هایش را به شلوارش  لی عینک را روی میز گ رو بی مع
رید  یف باشند. او به گرت هشدار داد: «بهتره نری تو کار  مالید؛ انگار که ک

و فروش جن های جاع ها، نصفشون نمی دونن دارن چی کار می کنن.» 
وب می دانستند چه می کنند و برای همین آن ها   البته یک گروه از آن ها 
رنـا  بودند. جاع ها کسـانی بودند که به تجربه و گه گاه به  ـر رو  از ن
رده ریزهای  ـور  قیمت آسـیب دیدن دسـت و پایشـان یـاد گرفته بودند چ
نـزر پنزرهای جادویی  بـه جـا مانـده از روح حیات را شـک و فرم بدهند و 
رت وپرت های جادویی  ل کنند. گاهی اوقات این   ودشان را  دست سـاز 
ی اوقات این کارشـان  کار می کردنـد، امـا اغلـب اوقـات این طور نبـود و بع
رید و  تن یا  پیامدهایـی هـم داشـت. از زمـان وقوع فاجعـه ی مهیب، سـا
فروش این جادوجنب های دردسرساز غیرقانونی شده بود و بازار شب هم از 

همان موق به راه افتاده بود. 
ب، ما که نمی تونیم بشکن بزنیم  گرت با تمسخر دماغش را با کشید. «
» او کف دسـت هایش را به طر رو  و جـادو بـه سـازمون برقصه، مگه نه
دراز کـرد. «همـه ش می شـه ده تـا، موش کوچولو. دیگه نسـیه هـم نمی دیم. 

ن هم توی این بازار کلی بدهی داری.» همین ا
ار  واست به گرت ا اش کرد و آهی کشید. می  شم به او پر رو با 
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