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 1وز نگاشت ر

 1ندارند

 .2میدوارم تو باشی که این را می خوانی، مارکا

خواند چون تنها چیزی که در حال حاضر موجب می شود عقلم به کلی از سرم میدوارم یک نفر این را با

نپرد، آوردن تمام این ها به روی کاغذ است، بلکه روزی که همه چیز تمام شد به کمک آن ثابت کنم که 

 خالی بند نیستم. می دانی، دیروز دو اتفاق پیش آمد که زندگیم را تا ابد تغییر داد.

را دیدم. بله، همان کورتنی چتویند معروف که موقغ فکر  3که باالخره کورتنی چتویند ولین اتفاق این بودا

کردن لب پایینش را می گزدف با نگاه چشم های خاکستری تیره اش تا ته دلت نفوذ می کند، با لباس 

ره، والیبالش قیافه ای باورنکردنی پیدا می کند و همیشه بوی مالیم گل سرخ از او به مشام می رسد. آ

 دیدمش. این اتفاق از مدت ها پیش در حال وقوع بود و باالخره پیش امد. جانمی جان !

شدم که مرا به سیاره عقب مانده ای در « ناودان»ومین اتفاق این بود که که وارد تونلی زیر زمینی به نام د

 برد که در بحبوبه جنگ داخلی خشونت باری است.« دندارن»آن طرف دنیا به نام 

 برگردیم سر موضوع کورتنی. ما ا

گفتن نبود. اوه نه. از آن دیدار های تمام عیار و غیر « حالت چه طوره»ین از آن دیدار های گذرا مثل ا

منتظره بود. تازه به هم نزدیک هم بودیم. یعنی واقعا نزدیک. چنان نزدیک که گویی ضربان قلبش را در 

خودم بود. تنها چیزی که می دانم این است که خیلی  مجاور قفسه سینه ام حس می کردم. شاید هم قلب

معرکه بود. امیدوارم فرصتی برای تکرار این کار به دست آورم اما در حال حاضر چندان جالب به نظر نمی 

 رسد. 
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ه گمانم کم و بیش احمقانه است که حواسم را روی کورتنی چتویند معرکه متمرکز کنم در حالی که در ب

ی می میرم! شاید برای همین است که نمی توانم فکر او را از سرم بیرون کنم. در حال کمال تاسف به زود

حاضر، خاطره آن دیدار تنها چیزی است که واقعی به نظرم می رسد. می ترسم اگر آن خاطره را از یاد ببرم 

صورت چه همه چیز را از دست بدهم و اگر چنین اتفاقی بیفتد در این صورت ... خب نمی دانم در این 

پیش می آید چون از هیچ یک از چیزهایی که بر سرم آمده، سردر نمی آورم. شاید با نوشتن، تمام آن وقایع 

 در ذهنم معنایی به خود بگیرند. 

گذار تمام اتفاق هایی را کنار هم بگذارم که به نوشتن این منجر شده است. تا همین دیروز، زندگی ب

شکوهی بود که هر پسر چهارده سالة عادی دیگری می تواند داشته باشکوهی داشتم. دست کم به آن با

، خواهر کوچک بیزار نبودم. دوستانی عالی 4باشد. وضعیتم در مدرسه عالی بود و به طور معمول، از شنن

داشتم که تو، گل سرسبدشان بودی، مارک. در خانه بزرگمان زندگی می کردم که در آن فضایی خصوصی 

، سگم 5موسقی بنوازم یا هرکاری می خواهم بکنم و هیچ موی دماغم نمی شد. مارلی برای خود داشتم تا

باحالترین سگ شکاری دنیا بود؛ به تازگی با کورتنی چتویند دیدار کرده بودم. )به این اشاره کردم؟( دیگر 

 بیش از این چه می خواستم؟

 را هم داشتم. 6وضوع این است که دایی پرسم

همان است که همیشه در جشن تولد هایم با هدیه غیرمنتظرة مخصوصی افتابی می شد. و را به یاد داری؟ ا

نمی آورد بلکه گله کوچکی از آن ها را بار کامیون می کرد و می آورد. همان کسی  7او فقط یک اسب تاتو

ی است که در خانه مان در آن بازی به شکل هزارتوی لیزری درآورد. خودت بگو، کارش عالی نبود؟ دای

پرسی همان کسی است که در مهمانی پارسالم همه را به پیتزا مهمان کرد. او را یادت هست؟ هر چند وقت 

یک بار، سر و کله اش پیدا می شد و کار حیرت انگیزی مثل بدن من برای پرواز با هواپیمانی اختصاصی 

به من داد که هنوز در بازار هم اش انجام می داد. آره، خلبان بود. یک بار دیگر، آن کامیپوتر پیشرفته را 
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نیامده بود. آن ماشین حسابم را دیده ای که رقم ها را با بر زبان آوردن، در آن وارد می کنند؟ آن هم از 

دایی پرس رسیده بود. در یک کالم برات بگویم، از آن دایی های باحالی بود که هر کسی آرزوی داشتنش را 

 دارد. 

وز به نظر می رسید. برادر مادرم اما مادرم زیاد درباره اش حرف نمی زد. هر ما همیشه دایی پرس کمی مرما

اوه، تو که »بار چیزی از او می پرسیدم شانه هایش را باال می انداخت و جواب هایی از این دست می داد: 

می  به طور کلی از جواب دادن طفره« اونو می شناسی، هر کاری بخواد می کنه. امروز مدرسه چطور بود؟ 

 رفت.

می دانم شغلش چه بود اما همیشه پولش از پارو باال می رفت. حدس می زدم که شاید شغل دولتی رده ن

باالیی داشته باشد مثل انجام امور پژوهشی برای ناسا یا چنین چیزی که کامال محرمانه است. برای همین 

عجیبی آفتابی می شد. یک بار با بیش از اندازه سوال نمی کردم. ازدواج نکرده بود اما گاهی با شخص 

است اما بیشتر احتمال دادم « دوستش»خانمی آمد که حتی یک کلمه هم حرف نزد. او گفت که آن خانم 

باشد. به نظرم می رسید آفریقایی یا چیزی مثل آن باشد چون رنگ پوستش واقعا تیره بود. « نامزدمش»که 

ن خیره نگاه کرد و لبخند زد. من ترسی، چیزی به دلم زیبا هم بود. اما خیلی عجیب بود چون فقط به م

نیفتاد چون چشمان مهربانی داشت. شاید هم برای این حرف نزده بود که انگلیسی بلد نبود اما باز هم 

 ترسناک بود. 

 اچارم بگویم همین دایی پرس باحالترین کسی بود که به عمرم دیده بودم. یعنی تا همین دیروز.ن

ری مسابقه نیمه نهایی بسکتبال ناحیه ای بود. می دانی که من چقدر برای تیم مهمم. یشب زمان برگزاد

. واقعا همین طور است. بنابراین اگر من چنین مسابقه 8رکورددار گل زنی در تاریخچه مدرسه استونی بروکم

شود. باشه،  از بازی در مسابقة نهایی تیم لیکرز محروم 9یا را زا دست بدم مثل این است که کوب بریانت

شاید من آن قدر ها هم مهم نباشم اما هیچ برایم خوب نبود که در آن مسابقه زیر آبی بروم. مامان و بابا 
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همراه با شنن، از قبل به باشگاه ورزشی رفته بودند. من یک عالمه تکلیف درسی داشتم و می دانستم که 

 از رفتن، تکالیفم را انجام می دادم.بعد از مسابقه خرد و خمیرم. بنابراین به ناچار باید پیش 

مین قدر فرصت داشتم که یک موز و چند کلوچه مربایی توی رگ بزنم، غذای مارلی را بدهم، بپرم روی ه

دوچرخه ام و مثل فشنگ به مدرسه بروم. دست کم، برنامه ام این بود. نمی توانم از این فکر خودداری کنم 

ر انجام داده بود یا تصمیم گرفته بودم توپ تنیس را برای مارلی که اگر فقط تکالیفم را یک ذره سریعت

نیندازم ی حتی صبر می کردم تا به مدرسه بورم و بعد به دستشویی بروم شاید هیچ یک از آن اتفاق ها 

 پیش نمی آمد. اما پیش می آمد.

چه کسی روبرو شدم؟ ...  ا عجله وسایلم را برداشتم، یکراست به سمت در جلویی رفتم، آن را باز کردم و باب

 کورتنی چتویند.

یخکوب شدم. او هم میخکوب شد. انگار کسی در دو موجود زنده دکمه توقف را زده بودو با این استثناء که م

در فعالیتی که به سرعت در مغزم جریان داشت هیچ اثری از سکون نبود. دلباختگی ام به او به زمانی بر می 

همیشه ... خیلی معرکه بود. البته نه به آن صورت دست نیافتنی که از شدت  گشت که در دبستان بویم. او

خوبی برای هیچ کس مناسب نباشد. زیبا و باهوش و در زمینه های ورزشی شگفت انگیز بود. او می خندید 

و جوک می گفت. فکر می کنم مهم ترین نکته همین بود. این واقعیت که او جوک می گفت! شاید احمقانه 

ظر برسد اما این که کسی جوک تعریف کند نشان می دهد که مایل است احمق به نظر برسد. و اگر به ن

 مسی تمام این بار را بر دوش بگیرد و باز هم مایل به خنداندن دیگران باشد، چه از این بهتر، پسر؟

ف طوالنی لبته من تنها کسی نبودم که چنین احساسی نسبت به کورتنی داشتم. من یکی از افرادِ صا

دلباختگانش بودم. اما او جلوی درب خانه من ایستاده بود. بالفاصله، تک تک سیناپس های مغزم شروع به 

تالش و تقال کردند  تا حرف خودجوش و بی کم و کاستی برای گفتن پیدا کنند. در مواقع بحرانی، اولین 

درباره مان سایه بیندازد. یا نشان می دهد کلماتی که از دهنمان در می آید می تواند تا ابد در نظر دیگران 

که هشیار و گوش به زنگ آماده ایم تا در هر شرایطی با هوشمندی و درایت عمل کنیم یا معلوم می شود، 

ابله و بی دست پایی هستیم که با اولین نشانه های سختی و فضار، مغزمان از کار می افتد. همه این ها در 

مانده بودیم. حاال نوبت حرکت من بود. او « توقف»گذشت که هردو در حالت  همان کسری از ثانیه از ذهنم
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به خانه ما آمده بود و دیگر نوبت من بود که واکنش نشان بدهم. بنابراین کیفم را روی شانه ام باالتر بردم و 

 «هی.»با حالتی خودمانی به چهارچوب در تکیه داد و لبخند مالیمی زد و گفتم : 

مگر این که بخواهد ادای سیلوستر « هی»یک کلمة واقعی نیست! هیچ کس نمی گوید  ی؟؟؟ این حتیه

استالون را در بیاورد که به هیچ وجه کاری نبود که من می کردم. کامال آمادگی داشتم که در یک ناامیدی 

ی تکان دهنده لبخندش بر لبش خشک شود و بدون یک کلمه حرف، رویش را برگرداند و برود. اما به جا

و گفت :  -که معنایش این است که در حال فکر کردن است-چنین کاری، لب پایینش را گاز گرفت 

 «سالم.»

نیست. من دوباره در میدان بود. حاال وقت « هی»در میزان سنجش، چندان بهتر از « سالم»ین خوب بود. ا

 «چه خبر؟»شروع بازی بود. گفتم: 

دگی نداشتم. پاس دادن توپ به زمین او آسان تر بود. در آن زمان وبل دارم شاید هنوز برای شروع بازی آماق

بود که متوجه چیز عجیبی شدم. کورتنی نگران و عصبی به نظر می رسید. نه این که از ترس زهره ترک 

باشد و از این جور چیزها، فقط کمی معذب بود. اعتماد به نفسم اوج گرفت. او هم به اندازه من دستپاچه 

 .بود. چه خوب

 ا لبخند کمابیش خجالت زده ای گفت: ب

 ی دونم باید خودتو به مسابقه برسونی و نمی خوام باعث دیر رسیدنت بشم.م -

، مسابقه نیمه نهایی ناحیه ای. نمی دونم چرا این موضوع از یادم رفته بود. با  دام مسابقه؟ آهان، آرهک

 حالتی عادی دروغ گفتم:

 یاد وقت دارم. بیا تو.ز -

عالی داشتم به خودم مسلط می شدم. وقتی از کنارم گذشت تا وارد خانه شود بوی مالیم عطر ه صورتی ب

گل سرخ را حس کردم. تمام عزم و اراده ام را به کار گرفتم تا برای جذب ذره ذرة آن رایحة اعجاب انگیز، از 

هیچ وجه موقع انجام کار آن نفس های عمیق و صدا دار نکشم. این از آن کارهای ابلهانه بود و آن زمان به 
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های ابلهانه نبود چون کورتنی در خانه مان بود. او در زمین من بود. در را پشت سرش بستم و با هم تنها 

 شدیم.

یچ نمی دانستم که بعد باید چکار کنم. کورتنی به طرفم برگشت و نگاهم به آن چشم های خاکستری ه

 ی کردم او متوجه نشده باشد. با کمرویی گفت:حیرت انگیز افتاد. زانوهایم سس شد. خدا خدا م

 رست نمی دونستم که بیام بیام اینجا یا نه.د -

 خوشحالم که اومدی.  -

ا زمان بندی بی کم و کاستی توپ را برگرداندم. توپ را در زمین او نگه می داشتم اما باز کاری می کردم ب

 که راحت باشد. سراپا داغ شدم. او گفت :

حاال رو برای اومدن انتخاب کردم. شاید برای این بود که می خواستم قبل از مسابقه  نمی دونم چرا رست د -

 برات ارزوی موفقیت کنم، اما به گمونم قضیه فقط همین نیست.

 جدی؟  -

 ه جواب خوب و به جایی.چ

، ولی از زمانی که بچه بودیم من ... یه احساسی 10رست مطمئن نیستم چجوری باید اینو بهت بگم، بابید -

 سبت به تو داشتم.ن

حساس؟ احساس خوب است مگر این که احساس کرده باشد من قاتل تبر به دستی، چیزی هستم. ا

 بالفاصله در جوابش گفتم :

 ؟ اِ -

 حافظه کارانه و عاری از خشونت. عالی بود. م

 شدم. 11ای پسر، با گفتن این حرف حس می کنم مثل غول های بازار مکارهو -

                                            
10  Bobby 
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. داشتم او را از دست می دادم. نمی خواستم جا بزند و میدان را خالی کند برای نگاهش را از من دزدید و

 همین بهترین کاری که می توانستم بکنم این بود که برایش دانه بپاشم. گفتم :

یکی « غول بازار مکاره»کورتنی وقتی به تو فکر می کنم کلمه های زیادی به ذهنم می یاد اما به هیچ وجه   -

  از اونا نیست.

 گاهش را دوباره به من انداخت و لبخند زد. دوباره به مسیرمان برگشتیم. او گفت :ن

است راستی مطمئن نیستم که چه جوری اینو بگم، برای همین فقط می گم. تو یه جوری هستی، بابی. ر -

یه  می دونم تو مخی، ورزشکاری، محبوبی و از این چیزها، ولی منظورم یه چیزی بیشتر از این هاست. تو

چیزی داری، یعنی نمی دونم، انگار یه هاله اطرافته. همه بهت اعتماد می کنن. دوستت دارن. اما نه اون 

طوری که تو سعی کرده باشی خودنمایی  و از این جور کارها بکنی. شاید هم این موضوع قسمتی از این 

 عا همین آدم خوبی هستی ... قضیه باشه. رفتارت طوری نیست که انگار فکر می کنی از بقیه بهتری. واق

 یش از ادامه حرفش، کمی مکث کرد و بعد اتفاق غیر منتظره ای پیش آمد.پ

 .. که من به طور باورنکردنی از کالس چهارم دلمو بهش باختم.. -

یچ چیزی در بکرترین خیالپردازی هایم نمی توانست مرا برای چنین چیزی آماده کرده باشد. زبانم بند ه

 بودم که در اثر  این ضربه حیرت آور دهانم باز نمانده باشد. ادامه داد: آمد. امیدوار

رست مطمئن نیستم که چرا االن دارم این چیز هارو می گم اما به طور عجیبی حس می کنم که اگر این د -

کارو نمی کردم ممکن بود دیگه هیچ وقت چنین فرصتی پیدا نکنم. ولی می خواستم بهت بگم که چه 

 .. و این کارو بکنم.حسی دارم .

مان وقت بود که آن اتفاق افتاد. یک قدم جلو آمد، لحظه ای مردد ماند تا ببیند مانع او می شوم یا نه. ه

)آره، انگار خطر چنین چیزی وجود داشت.( و بعد دیگر جزئیات آن را تکرار نمی کنم اما همین بس که 

 تمام عمرم بود.  بگویم پسر خوشبختی بودم. شگفت انگیز ترین سی ثانیه

                                                                                                                                       

 ۱۱»geek «ن جدا می کند و هر آشغالی که مردم جلويش بريزند را می غول بازار مکاره است که با يک گاز سر مرغ ها را از بدنشا
 م.–خودر. 
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 ر ثانیه سی و یکم بود که دنیا بر سرم خراب شد. د

گاهم به زمین بود و با این حال می توانستم آینده ای سرشار از کورتنی و دیدار هایش را ببینم. نمی دانم ن

این امکان وجود دارد که در چنین موقعیتی کسی لبخند زند یا نه اگر ممکن باشد من چنین کردم. و بعد 

 سرم را باال آوردم و همه چیز تمام شد. 

 الم بابی.س -

ایی پرس آنجا ایستاده بود! او از کجا آمد؟ چنان به سرعت از کورتنی دور شدم که او متوجه نشد. در واقع د

ما که کار خالفی نمی کردیم. فقط داشتیم با هم حرف می زدیم. گیریم که این با کالس ترین مالقات تمام 

باز هم فقط یک مالقات بود. همین که کورتنی متوجه شد که چه اتفاقی در حال وقوع است  دوران باشد اما

یا سرعت امام، از صفر به اوج شرمندگی رسید. می خواست در هر جایی جز آن جا باشد و من می خواستم 

 در آن جا با او باشم. عقب عقب به سمت در رفت و تپه تپه کنان گفت:

 م.ن .... اِ... بهتره برم -

 ه، نرو.ن -

 می خواستم در آن وضعیت بحرانی تنها بمانم اما دایی پرس افکار دیگری در سر داشت و گفت:ن

 له، تو باید بری.ب -

وتاه و صریح، به همین سادگی. حالتی در طرز گفتنش باعث شد که برچم سرخ رنگی در ذهنم باال برود. ک

مول از آن افرادی است که از نظرشان گرفتن دایی پرس هیچ وقت این جوری حرف نمی زد. او به طور مع

مچ خواهرزاده شان در هنگام مالقاتی پنهانی بسیار جالب و خنده دار است. در واقع همان چیزی که وقتی 

مچم را هنگام دیدارم با نانسی کیلگور در ایوان پشتی گرفت برایم پیش آمد. فقط خندید. من داشتم از 

ی توانست اوضاع را به حال عادی برگرداند. هر چند وقت یک بار آن خجالت آب می شدم اما او به خوب

موضوع را پیش می کشید، اما فقط برای سرحال آوردن من. البته جلوی هیچ کس این کار را نمی کرد و 

 برای همین اشکالی نداشت. ولی این بار قضیه فرق می کرد. این بار او نمی خندید.

 ورتنی یک قدم برداشت. و گفت:ک
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 میدوارم موفق باشید. من که حسابی تشویقت می کنم.ا -

یکراست به سمت در رفت. آخ. دایی پرس خم شد و در را برایش باز کرد. کورتنی برای تشکر از او، با  و

شرمندگی و به سرعت سرش را تکانی داد و بعد نگاه سریعی به من انداخت و من سایه لبخند شیطنت 

 عد رفت. دایی پرس در را بست و به من نگاه کرد و گفت:آمیزی را در چهره اش دیدم. و ب

 تاسفم، بابی. ولی به کمکت احتیاج دارم. ازت می خوام با من بیای.م -

از هم، دایی پرس مثل همیشه نبود. از آن افراد بی قید و بند بود. حدس می زنم که پنجاه و چند ساله ب

م وقت گذرانی بود و هیچ وقت به نظر نمی آمد که باشد اما مثل پیرمرد ها رفتار نمی کرد. یکسره سرگر

مسایل را جدی بگیرد. اما آن شب، بی نهایت جدی بود. در واقع کمابیش به نظر می رسید که کمی ... 

 ترسیده باشد. گفتم:

 لی من مسابقه دارم. نیمه نهایی ناحیه ای. تا همین االن هم دیر کردم.و -

 الفاصله در جوابم گفت:ب

 ن چند لحظه پیش، این موضوع برات اهمیتی نداشت.نگار تا همیا -

 کته بجایی بود. اما واقعا دیرم شده بود و بازی بزرگی در پیش داشتم. گفتم:ن

 ن. اگه سر و کله ام پیدا نشه ...امان و بابا همراه با شنن از قبل به اونجا رفتهم -

بقه بسکتبال... یا مالقات دختر اونا درک می کنند. اگه اظ نظر من این موضوع، مهم تر از یک مسا  -

 خوشگلی نبود که همین االن رفت، ازت نمی خواستم چنین کاری بکنی.

ماده بودم که در مورد دوم با او جر و بحث کنم، ولی پسر، رفتارش حسابی عصبی بود. عجیب بود. بعد، آ

 طوری که انگار ذهنم را خوانده باشد به من گفت:

 اسی. تا حاال منو این طوری دیده بودی؟ابی، از اول عمرت منو می شنب -

 یازی به جوابگویی من نبود. بی برو برگرد، اتفاقی افتاده بود.ن

 نگاه با قاطعیت کامل گفت:آ
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 س می دونی که این موضوع چقدر مهمه.پ -

می دانستم چه باید بکنم. درست در همان لحظه، تیمی در انتظارم بود تا با کمکم عنوان قهرمانی ناحیه را ن

از آنِ خود کند. بگذریم از خانواده، دوستان و محبوب نصفه نیمه ای که توقع داشت بدو بدو بروم و به او 

اظهار عشق کنم. اما در برابرم مردی ایستاده بود که از گوشت و خون خودم بود و به کمکم نیاز داشتو در 

و در عوض حتی یک خواهش ناقابل  دوران خردسالی  و کودکی ام، دایی پرس کارهای زیاده برایم کرده بود

 هم از من نکرده بود. تا آن زمان. چطور می توانستم رویش را زمین بیندازم؟

 ول می دی که همه چیز رو برای مربیم، مامان و بابام و کورتنی چتویند توضیح بدی؟ق -

 ایی پرس مثل گذشته لبخند مالیمی زد و گفت:د

 ونا درک می کنند.ا -

دلیل دیگری برای نرفتن با او پیدا کنم اما چیزی عایدم نشد. بنابر این آهی کشیدم و عی کردن در افکارم س

 گفتم :

 س باشه. بریم.پ -

ایی پرس، بی معطلی در جلویی را باز کرد. شانه ام را باال انداختم و راهی شدم. او به کیفم اشاره کرد و د

 گفت:

 ه اون کیف احتیاجی نداری.ب -

 نظرم عجیب بود و کمی حالت تهدید آمیز داشت. گفتم:می دانم چرا این حرفش در ن

 وضوع از چه قراره دایی پرس؟م -

گر صادقانه جواب سوالم را می داد به اتاقم در طبقه باال می دویدم و زیر تخت قایم می شدم. اما او چنین ا

 کاری نکرد. تنها چیزی که گفت این بود:

 ودت می فهمی.خ -
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برای همین کیفم را رها کردم تا به زمین بیفتد و یکراست به طرف در ایی م بود. بهش اعتماد داشتم. د

رفتم. دایی پرس، بالفاصله دنبالم نیامد. به پشت سرم نگاه کردم و او را دیدم که به گوشه و کنار خانه نگاه 

می انداخت. شاید خیال کرده باشم اما کمی غمگین به نظر می رسید، انگار آخرین باری بود که می 

 ست در آن جا باشد. پس از چند لحظه گفت: توان

 ین جا... و خانوادتو خیلی دوست داری، نه؟ا -

 ه سوال احمقانه ای. جواب دادم:چ

 ب... آره مغلومه. خ -

گاه حسرت بار دیگری به اطراف انداخت و بعد برگشت و به من رو کرد. از حالت غم زده چهره اش اثری ن

 را داشت که در جای دیگر کار مهمی داشتند. گفت:نبود. به جای آن، قیافه مصمم کسانی 

 یا بریم.ب -

ز کنارم گذشت و یکراست از پله های جلوی خانه پایین رفت و به خیابان قدم گذاشت. دایی پرس همیشه ا

یک جور لباس می پوشید، شلوار جین، چکمه و پیراهن کاری به رنگ قهوه ای تیره. از روی این لباس ها 

 خرمایی روشنی می پوشید که تا زانوهایش می رسید.هم کت چرمی بلندِ 

قتی راه می رفت کتش در باد تکان تکان می خورد. پیش از آن، بار ها اورا با این قیافه دیده بودم اما این و

بار به دلیل خاصی سر و وضعش به او حالت کسانی را می داد که زمان برایشان متوقف شده است. او در 

ی توانست گاوچرا خاک آلودی باشد که با قدم هایی بلند وارد شهری می شود یا زمان و مکان دیگری م

 قاصدی نظامی که اسنادی حیاتی را با خود می آورد. بی تردید دایی پرس شخصیت منحصر به فردی بود. 

لوی خانه مان، زیباترین موتور سیکلتی پارک شده بود که به عمرم دیده بودم. ظاهرش شبیه به یکی از ج

ن موتور سیکلت های رنگ و وارنگ کوچکی بود که در گذشته ای نه چندان دور با آن ها بازی می کردم. آ

با این تفاوت که این یکی خیلی بزرگ و واقعی بود. دایی پرس همیشه کارهایش را با شکوه و جالل انجام 

. بند آن را محکم بستم و او می داد. کاله ایمنی اضافی را از روی صندلی موتور برداشت و به طرفم پرت کرد

نیز همین کار را کرد. سپس موتور را روشن کرد و از این تعجب کردم که صدای آن چندان بلند نبود. انتظار 
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شنیدن صدای غرش مهیب و گوشخراشی را داشتم. اما آن موتور سیکلت تقریبا بی صدا بود. راستش، 

ود. جستی زدم روی صندلی موتور و ترکش صدایش مثل صدای موشکی بود که آن ممکن است روشن ش

 نشستم. او رویش را برگرداند و با نگاهی به من پرسید:

 ماده ای؟آ -

 ادقانه جواب دادم:ص

 ه.ن -

 الفاصله در جوابم گفت:ب

 وبه. اگر آماده بودی تعجب می کردم.خ -

پیش رفتیم که از  عد موتور سیکلت را در دنده گذاشت، گاز داد و به سرعت در آن خیابان آرام حومه شهرب

 چهارده سال پیش محل زندگی ام بود.

 میدوارم روزی دوباره آن جا را ببینم.ا

 

 

 

 

 

 مین دومز

 میدوارم روزی دوباره آن جا را ببینم.ا
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نگاهش را از دسته کاغذی که در دست داشت برداشت و نفس عمیقی کشید. قلبش را  12ارک دایمندم

علوم کلمات روزی کاغذ مقابلش را بهترین دوستش، بابی پندراگن، سرعت سرسام آوری می تپید. از قرار م

نوشته بود اما ماجرایی را در خود داشت که غیر ممکن بود. ولی چیزی غیر از آن نبود. بار دیگر نگاه سریعی 

به کاغذ ها انداخت. آنچه می دید دستخط شتاب زده ای بود. دستخط بابی با جوهر سیاه پخش شده ای 

کاغذ پوستی زرد رنگ قدیمی بود. واقعی به نظر می رسید و به راستی قابل لمس بود اما بیشتر روی نوعی 

ماجرایی که در آن کاغذ نوشته شده بود همان قدر نزدیک به واقعیت به نظر می رسید که یک رویای تب 

 آلود.

اهنمایی استونی مارک با اطمینان خاطر، پشت در قفل شدة دومین توالت دستشویی طبقه سوم مدرسه ر 

بروک نشسته بود. به ندرت کسی از این دستشویی استفاده می کرد زیرا در انتهاب ساختمان، در نزدیکی 

بخش هنر مدرسه و در جای پرت و دور افتاده ای بود. او همیشه برای فکر کردن به این جا می امد. گاهی 

رفت اما در بیشتر مواقع برای دوری از دیگران  حتی از این توالت همان استفاده ای را می کرد که انتشار می

به آن جا می رفت. جلوی پایش یک مشت ته هویج ریخته بود. هنگامی که کاغذ ها را از نظر می گذراند با 

اظطراب و نگرانی هویج ها را جویده بود. مارک در جایی خوانده بود که هویج بینایی را تقویت می کند. ولی 

اوم هویج، همچنان ناچار بود عینک بزند و فقط دهای پر از دندان های زدر برایش پس از ماه ها مصرف مد

 مانده بود که تالشش را به نمایش می گذاشت.

هم نمی پرید. تنها « باحال»ارک می دانست که یک دست و پا چلفتی تمام عیار نیست اما با بچه های م

با هم بزرگ شده بودند و کمابیش همان صمیمیتی  بابی بود. آن دو« پذیرفته شده ها»آشنای او در دنیای 

را داشتند که دو دوست می توانند داشته باشند. وقتی بابی بزرگ تر می شد و محبوبیت می یافت مارک یا 

پایش را محکم در دنیای کودکانه نگه داشته بود. هنوز کتاب های مصور می خواند و عکس بازیگران فیلم 

ش می گذاشت. از موسیقی عامه پسند هیچ شناختی نداشت و لباس هایش، های جنگی را روی میز تحریر

به عبارتی، لباس کار بودند. اما این ها از نظر بابی هیچ اشکالی نداشت. مارک او را می خنداند. او را به فکر 

پامال وا می داشت. آن دو ساعت ها درباره مسائل گوناگون و بی ربط مثل قانون اصالحیة اول و برتری نسبی 

 اندرسن، قبل و بعد از عمل جراحی زیبایی گفت و گو می کردند.

                                            
12 Mark Diamond 
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یلی از دوستان ورزشکار بابی، به مارک بی اعتنایی می کردند، اما نه در حضور بابی. خودشان بهتر می خ

 دانستند. حال گیری از مارک برابر بود با حال گیری از بابی و هیچ کس حال بابی را نمی گرفت. اما حاال، به

راستی کسی حال بابی را گرفته بود. مدرک این حال گیری درست همان جا در دست مارک بود. نمی 

خواست مطالبی را باور کند که در آن کاغذ آماده بود. در شرایط عادی می توانست آن را شوخی مسخره ای 

اشت که احتمال بدهد بداند که بابی سرهم کرده بود. اما چیز هایی که پیش آمده بود مارک را بر آن می د

این موضوع شوخی نباشد. به کاشی های سرد دیوار پشتش تکیه داد و افکارش او را به یاد چیزی انداخت 

 که شب گذشته پیش آمده بود.

ارک همیشه با چراغ روشن می خوابید. از تاریکی می ترسید. این رازش بود. حتی بابی نیز از آن خبر م

با خود فکر می کرد که نور چراغ خواب بدتر از تاریکی است زیرا سایه نداشت. هر چند که مارک گاهی 

هایی ایجاد می کند. درست مثل کت تیره ای که پشت دری آویزان باشد و مثل مامور مرگ به نظر برسد. 

این تصور وحشتناک چندین بار به سراغش آماده بود. این که مارک بدون عینک نمی توانست چیزی دور تر 

تختش را به روشنی ببیند نیز هیچ فایده ای نداشت. با این همه، هشیاری تکان دهنده گاه و بی  از انتهای

 گاه، بهتر از خوابیدن در تاریکی بود.

ب پیش، دوباره این اتفاق افتاده بود. مارک در رختخوابش دراز کشیده، در عالم خواب و بیداری بود. ش

ش  خواب آلودگی به نظرش رسید که کسی پایین تخت چشم خواب آلودش را باز کرد و در آن گیجی و

ایستاده است.ذهنش کوشیده به او بگوید که آن منظره فقط سایه ای است که دراثر عبور اتومبیلی ایجاد 

شده است اما دلش به او می گفت که بیدار شود. زود. ترشح سریع آدرنالین وجودش را فرا گرفت و مغزش 

د.کوشید وضوح دید چشم های نزدیک بینش را بر روی آن مزاحم تنظیم به حالت هوشیاری کامل در آم

کند تا مطئن شود که کوله پشتی اش است. فایده ای نداشت. نمی توانست بفهمد که آن چیست. بنابراین 

کورمال کورمال به جستجو بر روی میزش پرداخت، لیوان دسته دار پر از خودکار و آدمک اسباب بازی اش 

د اما باالخره توانست عینکش را به چنگ آورد. وقتی سر انجام آن را بر روی بینی اش می را واژگون کر

 فشرد به انتهای تختش نگاه کرد ... و از وحشت میخکوب شد. 

ر نور مالیم مهتاب که از پنجره می تابید زنی را دید که در ان جا ایستاده بود. قد بلند و سیاه پوست بود. د

داشت که از روی یکی از شانه های پایین افتاده و بازوی کشیده و عضالنی حیرت  شنل رانگارنگی به تن
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انگیزش را به نمایش گذاشته بود. در نظر مارک همچون ملکة آفریقایی زیبایی بود. مارک با فشار پاشنه 

 های پایش بر روی رختخواب، پشتش را به دیوار پشت تختش فشرد به این امید واهی که از بگذرد و در

 جهت مخالف بگریزد. 

مارک در اثر ترس شدید و فلج « هیس!»ن فقط انگشتش را روی لب ها گذاشت و با صدای مالیمی گفت: ز

کننده ای سرجایش میخکوب شده بود به چشم هایش زن نگاه کرد و اتفاق عجیبی افتاد. آرام گرفت. وقتی 

یپنوتیزم کرده یا نوعی جادو را بر رویش به آن لحظه را به خاطر می آورد اطمینان نداشت که زن، او را ه

اجرا در آورده بود زیرا به طور عجیبی ترسش فرو نشسته بود. نگاه مهربان و دوستانه زن به او می گفت 

 دلیلی برای ترس و وحشت وجود ندارد. 

یند و صدایش به نرمی وزش نسیم در البه الی برگ درختان بود. خوشا« 13شازا شوسا»ن با مالیمت گفت: ز

آرامش بخش بود اما معنایی نداشت. آن گاه زن تخت را دور زد و باالی سر مارک ایستاد. مارک عقب نپرید 

زیرا دلیل خاصی حس می کرد همه این ها... عادی است. کیسه چرمی کوچکی با ریسمانی از گردن زن 

مثل انگشتر هایی بود که در  آویخته شده بود. از داخل آن کیسه چرمی انگشتری را در آورد. در نظر مارک

دست بچه مدرسه ای ها می دید. انگشتری نقره ای بود که بر رویش نگین خاکستری رنگی به چشم می 

خورد. نوشته خاصی دور تا دور رنگین آن حکاکی شده بود اما هیچ یک از زبان هایی نبود که مارک به 

 عمرش دیده بود. 

 .«این از طرف بابیه»ن با مالیمت گفت: ز

ابی؟ بابی پندراگون؟ مارک هیچ سر در نمی آورد که چه اتفاقی افتاده است اما به هیچ وجه انتظار نداشت ب

خبردار شود زن عجیب و غربیی که در نیمه های شب در اتاق خوابش پدیدار شده است با صمیمی ترین 

 دوستش ارتباطی داشته باشد.

 «ناسین؟شما کی هستین؟ بابی رو از کجا می ش»و گفت: ا

                                            
13 Shaaa zaa shuu saaa 
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ن به آرامی دست راست مارک را گرفت و انگشتر را در انگشتش کرد. کامال اندازه بود. مارک به انگشتر ز

 «برای چی؟ این چیه؟»عجیب و سپس دوباره به زن نگاه کرد و پرسید: 

ن با مالیمت دستش را روی لب مارک گذاشت تا او را به سکوت فراخوانَد. بالفاصله مارک حس کرد که ز

شم هایش سنگین می شود. لحظه ای پیش مانند هر کس دیگری کامال بیدار و هشیار بود اما حاال چنان چ

 خسته بود که در دم به خواب می رفت. در یک آن، از هوش رفت. 

بح روز بعد، مارک مثل همیشه در ساعت شش و پانزده دقیقه با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شود. ص

نش رسید این بود که از ساعت های زنگ دار متنفر است. دومین چیز این بود که اولین چیزی که به ذه

عجیب ترین خواب عمرش را دیده است. در دل خندید و با خود گفت که باید خوردن سبزیجات خام پیش 

از خواب را از برنامه اش حذف کند. آن گاه دستش را دراز کرد تا دکمه قطع موقت زنگ ساعت را بزند... که 

 آن را دید. 

ر انگشتش انگشتری را دید که زن به او داده بود. مارک به تندی در رختخوابش نشست. و به نگین د

خاکستریِ انگشتر و حکاکی های عجیب روی آن خیره شد. واقعی بود. آن را لمس کرد. وزن داشت. خواب 

ه پدر و مادرش بگوید چه پیش و رویا نبود چه خبر شده بود؟ به سرعت لباس هایش را پوشید و بی آنکه ب

آمده است از خانه بیرون رفت. فقط یک نفر بود که می توانست این ماجرا را برایش توضیح بدهد. بابی 

پندراگون. اما پیش از آن اتفاقی برای بابی افتاده بود که باعث ایجاد دل آشوبه در مارک می شد. دیشب 

ابی نیامده بود. پدر و مادرش در آنجا حاضر بودند. خواهرش مسابقه نیمه نهایی بسکتبال ناحیه ای بود و ب

آنجا بود. اما بابی نبود. در پایان نیمه اول مارک به سراغ خانواده پندراگن رفت تا بپرسد بابی کجاست. ولی 

 آن ها رفته بودند. خیلی عجیب بود. 

می خواستند بدانند چه  یم استونی بروک باخت بدجوری باخت. همه در وسط بازی پچ پچ می کردند وت

بالیی بر سرقهرمانشان آمده است. هیچ کس چیزی نمی دانست. وقتی مارک به خانه رسید به خانه بابی 

تلفن زد اما هیچ کس جواب نداد. پیش خود فکر کرد که فردا او را در مدرسه می بیند و از ماجرا باخبر می 

القات کرد. حاال دیگر مارک عالوه بر عدم حضور او شود. سپس به خواب رفت و آن مهمان شبانة عجیب را م

 در مسابقه بسکتبال، چیز های بسیار دیگری را می خواست بداند. 

 قتی مارک به ساختمان مدرسه رسید. موضوع اصلی گفت و گو ها مسابقه بود.و
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 هان دایمند، رفیق فوق قهرمانت کجاست؟ آ -

 فیقت ترکوند. ر -

 ، دایمند. دا کنه دلیل موجهی داشته باشهخ -

 وضوع چیه؟م -

مه در باره بابی سر او داد و فریاد می کردند. این تنها یک معنی داشت. بابی به مدرسه نیامده بود. بدیهی ه

است که مارک هیچ جوابی برای آن ها نداشت. برای همین شانه هایش را باال می انداخت و به راهش ادامه 

بابی آن جا هم نبود. در عوض عده بیشتری از بچه های  می داد. به سراغ کمدِ وسایلِ بابی رفت ولی

 خشمگین آن جا منتظر بودند تا بابی را به دام بیندازند.

 ابی جا زد، درسته؟ ب -

 اقت باخت رو نداشت.ط -

ارک از میان آن ها جا خالی داد و به کالس بابی رفت. بابی آن جا هم نبود پس او کجا بود؟ بی تردید م

و آن وقت بود که آن اتفاق افتاد ابتدا مثل لرزشی خفیف بود. اما خیلی زود شدت  مشکلی پیش آمده بود.

 گرفت. انگشتر بود که تکان می خورد. مثل این بود که منقبض و منبسط می شود، منقبض و منبسط.

 ده بیشتری از بچه ها دور مارک جمع می شدند. ع

 ایمند، آهای دایمند! پس اون کجاست؟ د -

ی نبود. مارک نمی دانست چه کار کند. برای همین با دست دیگرش محکم انگشتری را صال زمان مناسبا

گرفت و دوید. به سرعت از میان بچه ها رد می شد، از میان عده ای به سالمت عبور می کرد و به عده 

قش زمین بیشتری تنه می زد. چند نفر از بچه های بزرگتر او را به عقب هل دادند و چیزی نمانده بود او را ن

کنند اما مارک هر طور بود سراپا ماند. زنگ خورد و همه به سوی کالس هایشان رفتند اما مارک تا زمانی 

 شخصی اش، دستشویی پسرانه طبقه سوم، نرسیده بود از پا نایستاد. « قلعه تنهایی»که به 
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ش تعلق نداشت. وان به وسط فضای دستشویی رفت و دستش را طوری جلو نگه داشت که انگار به خودد

انگشتر هنوز تکان می خورد و منقبض و منبسط می شد، درست مثل نبض. بعد نگین خاکستری شروع به 

درخشیدن کرد تا لحظة پیش مادة خاکستری و جامد بود اما در آن لحظه گویی جان گرفته و مانند الماسی 

 می کرد.  درخشان شده بود. پرتو های نور از انگشتر بیرون می زد و فضا را پر

ارک دیگر تحمل آن را نداشت. یک دفعه انگشتر  عجیب را از انگشتش بیرون کشید و پرت کرد. انگشتر م

پس از برخورد به کاشی های دیوار کمانه کرد و درست در وسط زمین دستشویی متوقف شد. پرتو های نور 

و دیوار ها می رقصید. چنان که به همچنان از نگین انگشتر به اطراف می تابید و انعکاِس ان بر روی سقف 

 نظر می رسید ستارگانی زیبا و درخشان سرتاسر فضای آن جا را در بر گرفته اند. 

ن گاه مارک در کمال حیرت حلقه انگشتر را دید که شروع به بزرگ شدن کرد. حلقه بزرگ و بزرگ تر شد آ

نی، جایی که باید کف دستشویی باشد سوراخ تا به اندازه فریزبی در آمد و در وسط آن حلقه بزرگ باور نکرد

تاریکی قرار داشت. انگشتر ورودی تاریکی را گشوده بود که به جایی راه داشت. مارک از داخل این ورودی 

می توانست صدای ضعیف نت های موسیقی را بشوند. نغمه خاصی نبود. تنها مجموعه ای از نت های خوش 

 می شد.  آهنگِ در هم بود که بلند و بلند تر

ارک عقب رفت و از آن انگشتر عجیب فاصله گرفت. زیرا نمی دانست باید برگردد و پا به فرار بگذارد،  یا م

باید بماند و شاهد ماجرا باشد. در آن واحد هم مسحور شده بود هم وحشت زده. صدای نت های موسیقی 

ایش را بگیرد. دیگر هیچ بخشی از که از ورودی بیرون می آمد چنان بلند شد که مارک ناچار شد گوش ه

اتفاق را نمی خواست که در پیش رویش بود. از این رو برگشت و به سوی در دوید. چیزی نمانده بود که در 

 را باز کند که ...

مه چیز متوقف شد. صدای موسیقی چنان ناگهانی متوقف شد، گویی کسی دکمه آن را خاموش کرده بود. ه

یز به پایان رسیده بود. تنها چیزی که از حرکت باز نایستاد ضربان قلب مارک بود. نور افشانی خیره کننده ن

هر اتفاقی که پیش آمده بود، اکنون به پایان رسیده بود و مارک می کوشید آرامش خود را به دست آورد. 

ویی دستش را از روی در برداشت و به پشت سرش نگاه کرد. چشمش به انگشتر افتاد که بر روی کف دستش

درست همانجایی قرار داشت که خودش آن را انداخته بود. انگشتر به اندازه عادی اش برگشته و نگین آن 

 نیز به شکل همان سنگ خاکستریِ سخت اولیه در آمده بود. 
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ما یک چیز دیگر نیز آن جا بود، بر روی زمین کنار انگشتر طوماری کاغذی قرار داشت. کاغذ پوستی زرد ا

آن را لوله کرده و بند چرمی باریکی را محکم به دورش بسته بودند. آن اتفاقی که برای انگشتر رنگی بود که 

 افتاد هر چه بود باعث شد این طومار کاغذی به این جا در کف دستشویی منتقل شود. 

ارک با احتیاط به سوی لوله کاغذی رفت. خم شد و با دست عرق کرده اش، آن را از روی زمین برداشت. م

ه راستی کاغذ لوله شده بود. جای هیچ ترس و نگرانی نبود، فقط عجیب به نظر می رسید. مارک بند ب

چرمی نگه دارنده کاغذ ها را کشید و به آرامی کاغذ های لوله شده را باز کرد. چهار صفحه پر از نوشته بود. 

او را تکان داد.  نفسش در  مارک به اولین سطر صفحه اول نگاه کرد و چیزی را خواند که مثل برق گرفتی

 سینه حبس شده بود نمی توانست فکر کند. این کاغذ پوستی عجیب، نامه بود، نامه ای برای او ...

 « امیدوارم تو باشی که این را می خوانی مارک.» ین جور شروع می شد: ا
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1وزنگاشت ر  

ادامه()  

 ندارند

حرکت بود چیز زیادی نمی توانستم از دایی پرس بپرسم.  با وجود ز پشت موتور سیکلتی که به سرعت در ا

زوزه موتور صدای وزش بادی که به سرعت می وزید، و با وجود این واقعیت هر دومان کاله ایمنی مدرن و 

پیشرفته بر سر داشتیم، گفتگو با یکدیگر برایمان امکان پذیر نبود. بدین ترتیب با تخیالتم به حال خود رها 

 بودم، تا با سعی و تالش خود حدس بزنم، عازم کجاییم و چرا به آن جا می رویم. شده 

ما یک چیز روشن بود. داشتیم از شهر خارج می شدیم. من در منطقه آرام، دنج و اقرار می کنم مالل ا

برای  آوری، از حومه نیویورک سیتی زندگی می کردم. چند باری با پدر و مادرم به شهر رفته بودم که بیشتر

در روز شکرگذاری بود. بعد  14تماشای مراسمی مثل نمایش ایام تعطیلی در رادیو سیتیف یا نمایش میسی

جیمز "ها یکبار هم، من و تو، مارک، با هم سوار آن قطار حومه شهری شدیم که خودمان را به آن فیلم 

 عما بود.برسانیم. یادش بخیر. به جز این موارد شهر بیشتر برایم مثل یک م "15باند

ز طرف دیگر، الزم نبود راننده تاکسی نیویورکی باشم تا بفهمم دایی پِرِس مرا به بخشی از این شهر می برد ا

که هر کسی با هر معیاری آن را ... جای بدی می داند. آن جا نیویورکی نبود که به چشم خود دیده بودم. 

اکی که تازه واقع شده بود تصویری از آن به شاید فقط در گزارشِ خبریِ تلوزیونی در باره جنایت هولن

چشمم خورده باشد. همین که مثل برق از بزرگراه کراس برانکس گذشتیم، درست در وسط محله های 

ناجور قرار گرفتیم. در هر سو ساختمان های سوخته به چشم می خورد. در خیابان ها پرنده پر نمی زد. 

                                            
14 Macy 

15 James bond 
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این حال حس هراس انگیزی به من می گفت. همانطور که ما  همه جا خالی و متروک به نظر می رسید. با

در حال عبور بودیم هزاران جفت چشم از پشت پنجره های آن ساختمان های مخروبه به ما دوخته شده اند 

 و صدالبته که تاریکی شب همه جا را فرا گرفته بود. 

م دایی پرس را چسبیده بودم که هر رسیده بودم، راستش با توجه به اینکه می خواستم باال بیاروم و محکت

آن انتظار داشتم صدای شکستن یکی از دنده هایش را بشنوم. به گمانم آره،  ترسیده بودم. دایی پرس، 

موتور سیکلت را به طرف یکی از آن باجه های قدیمی پرتاب کرد که مجاور پلکانی بود که به مترو می 

ی پرس موتور را خاموش کرد. همین که متوقف شدیم ناگهان رسید. وقتی از جدول خیابان باال رفتیم، دای

همه جا ساکت و آرام شد. درست است که بعد از نیم ساعت سواری بر ترک موتور سیکلت همه جا باید هم 

 ساکت و آرام بود؛ درست مثل دهکده ارواح یا شهر ارواح.واقعا  آرام به نظر برسد. اما آنجا

 سیدیم. ر -

این موضوع از روی موتور سیکلت پایین پرید. من هم پایین پریدم. و از خدا خواسته ایی پرس با اعالمِ د

کاله ایمنی را از سرم برداشتم. دست آخر دوباره می توانستم بشنوم. کاله ایمنی اش را روی موتور گذاشت 

رو همین آهای، قراره کاله های ایمنی و موتور »و یکراست به سمت ورودی مترو رفت. با تعجب پرسیدم: 

باورم نمی شد. حتی سوئیچ موتور را از روی آن برنداشته بود. من متخصص امور جنایی « جا ول کنیم؟

نیستم اما به راحتی می توانستم پیش بینی کنم که اگر موتور را آنجا رها کنیم در یک چشم  به هم زدن 

 آن را برده اند. 

وع به پایین رفتن از پله های ایستگاه مترو کرد. و شر« دیگه الزمش نداریم.»ایی پرس به تندی گفت: د

 پرسیدم: 

 را با مترو می ریم؟ پس چرا با موتور نمی ریم؟چ -

 ا لحن بی احساسی جواب داد: ب

 رای اینکه نمی تونیم موتور رو اونجایی ببریم که داریم می ریم. ب -

 ویش را برگرداند و چند پله دیگر پایین رفت. ر
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واب می خواستم و تا زمانی که جواب بعضی از سوال هایم را نگرفته بودم حتی یک ز جایم تکان نخوردم. جا

قدم دیگر بر نمی داشتم. دایی پرس متوجه شد که دنبالش نرفته ام. به همین دلیل ایستاد و رویش را 

 «چیه؟»برگرداند و به من نگاه کرد. با حالتی که کمی آمیخته به دل سردی بود، از من پرسید: 

ترین مسابقه زندگی ام رو از دست دادم. فردا بچه های تیم دارم می زنن، اونوقت توقع داری که ن مهمم -

 دنبالت بیام توی متروی بدیترین نقطه شهر نیویورک؟ فکر می کنم حق داشته باشم بدونم چه خبره!

تم دنبال کارم. ین ماجرا به اندازه کافی کش پیدا کرده بود و اگر جوابی نمی گرفتم، از همین جا می رفا

البته اگر دایی پرس مرا به حال خودم می گذاشت و به راهش ادامه می داد. درست نمی دانستم به کجا 

 باید بروم اما به گمانم چنین خطرکردنی مطمئن بود. هر چه باشد آن دایی ام بود. 

 فت: ایی پرس نرم شد. در یک آن چهره کسی را دیدم که یک عمر او را می شناختم. او گد

ق با توست بابی از تو انتظار نداشتم چشم بسته هر کاری می گم بکنی. اما اگر اینجا معطل بشیم تا من ح -

 هم همه چی رو برات توضیح بدم، ممکنه خیلی دیر بشه. 

 یر برای چی؟د -

 روهی از مردم که توی دردسر افتادن. اونا به کمک من تکیه دارن و من به کمک تو.گ -

همینه »او گفت: « راستی چجور دردسریه؟!»خودم امیدوار شدم هم جا خوردم. گفتم: ر آن واحد هم به د

 «که توضیحش تا ابد طول می کشه، ترجیح می دم، نشونت بدم.

می دانستم چه کار کنم حتی اگر هم می خواستم فرار کنمف هیچ سرنخی نداشتم که می توانم خود رل ن

ام. که مستقیم به چشم هایم نگاه کرده و گفته بود به کمکم نیاز  نجات دهم. و در مقابلم این مرد بود؛ دایی

دارد. انتخاب های زیادی در پیش رو داشتم، سرانجام تصمیم گرفتم مهمترین فکری را افشا کنم که در 

 سرم بود. همانجا آن را بر زبانم آوردم و گفتم:

 ن می ترسم. م -

 ی تا جایی که می تونم نمی ذارم اتفاقی برات پیش بیاد. ی دونم، اما خواهش می کنم حرفم رو باور کن. بابم -
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ین حرف را با چنان صداقتی گفت که به راستی حالم بهتر شده است...اما فقط حدود یک لحظه از او ا

مدتی زیادی طول نمی » دایی پرس لبخندی زد و گفت: « اگر نتونی چه اتفاقی برام پیش میاد؟»پرسیدم: 

 «کشه، هستی یا نه؟

ویند درست قبل از اینکه که کسی را قالب تهی کند، تمام زندگیش به سرعت برق از جلوی چشم ی گم

هایش می گذرد. در کمال تعجب چنین اتفاقی نیفتاد. به مسابقه فکر نکردم، به خانواده ام فکر نکردم، حتی 

ظه و همان جا ... این به یاد کورتنی چتویند هم نیفتادم. فقط به خودم و دایی پرس فکر کردم. به همان لح

 «جانمی جان! بزن بریم.»را به فال نیک گرفتم. بدین ترتیب با تمام توانم به ظاهر سازی پرداختم و گفتم: 

ایی پرس چنان خنده ای کرد که از مدت ها پیش در او سراغ نداشتم. سپس رویش را برگرداند و شتابان د

ا در گودال تاریک مترو می دیدم به دنبالش رفتم تا به از پله ها پایین رفت. همانطور که ناپدید شدنش ر

بهترین روش ممکن وانمود کنم که احمق بازی در نمیاورم وقتی به پایین پله ها رسیدم. دایی پرس را دیدم 

که جلوی دیواری از جنس تخته سه الیی ایستاده بود و روی آن پر از اعالمیه و نوشته های متعدد بود و راه 

می کرد. ایستگاه بسته بود و از ظاهر کهنه تخت سه الیی بر می آمد که از تعطیلی  آن مدت ورود را سد 

 زیادی گذشته باشد. خیلی راحت گفتم : 

 ب به مشکل برخوردیم. دیگه رفتن بی رفتن، نه؟ خ -

 ایی پرس رویش را به سمت من برگرداند و با صداقت و خلوص معلمِ تاریخی که کالم خردمندانة مهمی راد

 بر زبان می راند، گفت:

 شکلی وجود نداره. همش مبارزس ...م -

 ر مخالفت با او گفتم: د

ب اگه مبارزه به معنای این باشه که در یک ایستگاه تعطیل، سوار مترو بشیم، باید بگم، به مشکل خ -

 برخوردیم.
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ها را گرفت و تکان  ما نه برای دایی پرس. او با خونسردی یک دستش را به سمت دیوار برد و یکی از صفحها

محکمی به آن داد. به نظر نمی رسید که آن را چندان محکم کشیده باشد اما بالفاصله هر چهار تخته عظیم 

 به راحتی کنار رفتند و راهی به سوی ایستگاه تاریک باز کردند. 

 ایی پرس با لبخند موزیانه ای کفت:د

 ی از مترو سوار شدن حرف زد؟ک -

گ تخته ها را بروی پله ها انداخت و وارد ایستگاه شد. هیچ نمی دانستم که دایی و به راحتی قطعه بزرا

پرس تا این اندازه قوی است. این را هم نمی دانستم که چرا در آن وقت شب در بدترین بخش شهر وارد 

 یک ایستگاه متروی تعطیل می شدیم. 

 «اومدی؟» ایی پرس رویش را برگرداند و با تکان سرش گفت: د

دلم می گفت برگردم. از پله ها باال بدوم و موتور سواری را به طور فشرده به خودم یاد بدهم. اما این ک ی

کار را نکردم در هر حال این احتمال وجود داشت که موتور سیکلت را دزدیده باشند. چاره ی دیگری 

د. تنها نور آن جا، نور مدت زیادی از تعطیلی آن ایستگاه گذشته بو  نداشتم و برای همین دنبالش رفتم.

این نور مالیم،  چراغ های خیابان بود که از البه الی شبکه های فلزی پیاده رو به درون آن جا می تابید.

سایه های متقاطعی بر روی دیوار ها می انداخت و بقیه ایستگاه را در تاریکی مطلق می گذاشت. مدتی 

ز آن، بخش فراموش شده ای از تاریخ را در برابرم دیدم. طول کشید تا چشمم به تاریکی عادت کرد اما بعد ا

شاید آن ایستگاه، زمانی ایستگاه شلوغ و پر رفت و آمدی بوده است. می توانستم سرامیک های معرق پر 

زرق و برق زیبا را مجسم کنم که بی تردید در زمان نویی بسیار زیبا بوده اند ولی حاال به شکل توده ای از 

گرفته در آمده بودند که مانند تار عنکبوت کثیف عظیمی به نظر می رسید. همه جا پر از ترک های دوده 

 آشغال بود، نیمکت ها واژگون شده بودند و شیشه ی دور تا دور باجه بلیت فروشی شکسته بود. 

 ر یک کالم، وضعیت غم انگیزی داشت. د

ه متروک نشانه هایی از حیات شروع به مان طور که بر روی پله های سیمانی ایستاده بودم در ایستگاه

خودنمایی کرد. در آغاز مثل غرش ضعیفی بود که به تدریج بلندتر می شد. اگر چه آن ایستگاه تعطیل بود 

مترو همچنان دایر بود. ابتدا نور چراغ های جلویی را دیدم که در فضای خالی ایستگاه تابید و ترک های 
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د قطار آمد، با سرعت. دیگر الزم نبود در آن ایستگاه توقف کند و به روی دیوار ها را روشن کرد. سپس خو

همین دلیل غرش کنان مثل گلوله به حرکت به سوی جایی دیگر ادامه داد. در یک لحظه گذرا، توانستم آن 

ایستگاه را در دوران خودش مجسم کنم. اما ان تصویر با همان سرعتی ه به ذهنم آمده بود با رفتن قطار 

د شد. در یک آن، سکوتی مرگبار در آن محل حکم فرما شد. تنها نشانه ی عبور قطار از آن جا کاغذ ناپدی

 پاره هایی بودند که در اثر عبور سریع قطار در هوا به چرخش درآمده بودند. 

ه دایی پرس نگاه کردم تا ببینم او نیز مثل من محو تماشای آن قطعه متروک و غم انیز تاریخ نیویورک ب

یم است. اما او چنین نبود. نگاهش هشیار و تیزبین بود. به تندی ایستگاه خالی را از نظر گذراند گویی در قد

جستجوی ... چیزی بود. نمی دانستم دنبال چه می گردد. اما دقیقا حس می کردم به حالت وضعیت دفاعی 

 آرامش خاطرم نمی شد. در آمده است. در حالت آماده باش کامل بود و این چندان کایه  16 2شماره 

 «چیه؟»نها چیزی که توانستم بپرسم این بود : ت

ه تندی شروع به پایین رفتن از پله ها کرد. من درست پشت سرش بودم. دایی پرس طوری که انگیر وقت ب

 زیادی نداشت به من گفت:

 وش کن، بابی. اگر اتفاقی افتاد می خوام بدونی باید چی کار کنی.گ -

 « اتفاق؟ منظورت از اتفاق چیه؟»جالب به نظر نمی رسید. پرسیدم: ین به هیچ وجه ا

گر بدونی چی کار باید بکنی همه چیز به خوبی پیش می ره. ما برای این که سوار قطار بشم به این جا ا -

 نیومدیم. برای این اومدیم اینجا که دروازه این جاست. 

 دروازه؟ کدوم دروازه؟ - -

می بینی که پایین می ره و به ریل راه آهن می رسه. حدود سی متر که  ه آخر سکو که برسی پله هاییب -

 روی ریل جلو بری در امتداد دیوار یه در هست. روی در شکلی شبیه به ستاره کنده شده. 

                                            

(def con2) ۱يتي در نظام دفاعی ايالت متحده است که تمام نيرو های نظامی به حالت آماده باش در می  ۲يا وضعيت دفاعی شماره   ٦ وضع
 آيند. 
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ر آن لحظه، همه چیز اندکی سریع برایم پیش می آمد. دایی پرس قدم های تندش را به سوی انتهای د

ن که از او عقب نمانم ناچار بودم مراقب باشم تا به ستون ها نخورم و پایم را سکو حرکت می کرد. برای ای

 روی قوطی های کنسرو خالی واژگون شده نگذارم. او به تندی از من پرسید : 

 واست بال منه؟ح -

 ره، پله ها، در، ستاره. چرا ما داریم ...آ -

 « .دندارن»از کن، وارد شو و بگو: ون در دروازه است. اگر به هر دلیلی من همراهت نبودم در رو با -

 ن چی چی؟د -

 رن. یه بار بگو. –دا  –ن د -

 ندارن. فهمیدم. حاال این چی هست. یه جور کلمه عبوره؟د -

 ارو می بره به جایی که می خوایم بریم. م -

خالی یا چیز دیگری به همین « اجی مجی الترجی»ه به، از این مرموز تر هم می توانست باشد. چرا یک ب

انگی نمی گفتیم؟ کم کم داشتم به این نتیجه می رسیدم که همه این ها یه جور شوخی مسخره ی احمق

 بزرگ است. با نگرانی پرسیدم:

 را اینا رو به من می گی/ ما که داریم با هم می ریم. چ -

 -رناممون همینه. اما اگر چیزی ب -

 مون جا که هستین وایسین!ه -

یستدیم و همین که به سرعت برگشتیم تا پشت سرمان را ببینیم وهوه! تنها نبودیم. هر دو بالفاصله اا

 چشممان به یک پلیس افتاد. دستگیرمان می کرد. حاال به چه علت، نمی دانم. شاید برای ورود غیر قانونی.

 ی بچه ها، می خواین به من بگین این جا چی کار می کنین؟ ه -
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ود. مرد آراسته ای بود و اونیفورم خاکی نگ بی لیس مطمئن به نظر می رسید،نه، بیشتر از خود راضی بپ

نظیری به تن داشت با نشان بزرگی که بر سنه ای و اسلحه ای بزرگتر از آن به کمرش. دست کم فعال در 

جلدش بود. صادقانه بگویم با اینکه دستگیر شده بودیم. در واقع با دیدن او خیالم راحت شد. صادقانه بگویم، 

مرا از ترس زهره ترک می کرد. فکر نمی کردم کنترل خود را از دست داده یا از دایی پرس کم کم داشت 

این جور چیز ها. ولی این ماجرا لحظه به لحظه داشت عجیب تر می شد، شاید در آن لحظه که پلیسی در 

آن جا بود ناچار می شد مسائل را کمی بهتر توضیح بدهد. به دایی پرس نگاهی کردم و انتظار داشتم، 

اب پلیس را بدهد. آنچه را دیدم نمی پسندیدم. دایی پرس به پلیس خیره نگاه می کرد.حس می کردم جو

چرخ دنده هایی درون سرش می چرخند و مشغول محاسبه اند. آخرش چی؟ فرار؟ امیدوار بودم که چنین 

ل نباشد. اسلحه روی کمر پلیس شوم و خطرناک به نظر می رسید. مدت مدیدی به سکوت گذشت.مث

 مذاکره ای که به بن بست رسیده باشدو ان گاه شخص دیگری به جمع ما پیوست.

 می تونین آرامش منو بهم نزنین؟ن -

مگی به سرعت به گوشه تاریک نگاه انداختیم. که کپه ای آشغال روی هم جمع بود تا اینکه تکانی خورد و ه

شت و ما در آن بودیم. مرد درشت متوجه شدم که ولگردی بی خانمان است. تصحیح می کنم، او خانه دا

اندامی بود و نمی توانستم حدس بزنم چند سال دارد زیرا تنها چیزی که از او می دیدم موهای درهم 

گوریده و یک مشت کهنه پاره بود. در ضمن بوی خوبی هم نمی داد. خود را باال کشید و ایستاد و لخ لخ 

بریده بریده و به نوعی مثل دیوانه ها بود. جویده جویده کنان به سوی ما آمد، وقتی حرف می زد، کلماتش 

 گفت :

 رامش! این تنها چیزیه که می خوام؛ یه ذره آرامش، یه ذره سکوت.آ -

ایی پرس صاف و محکم ایستاد و نگاه سریعش بین پلیس و مرد بی خانمان در نوسان ماند، او به سرعت د

 فکری کرد. تجزیه و تحلیل بود.

 تازه وارد دچار هیچ تزلزی نشده بود. به آرامی به ما گفت:لیس از ورود آن پ

 کر می کنم بهتر باشه شما دو نفر همراه من بیاین.ف -

 ه دایی پرس نگاه کردم. از جایش تکان نخورد.مرد بی خانمان نزدیک تر شد و گفت:ب
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 -لعه! اینجا قلعه منه! از همتون می خوام که ق -

 ایی پرس از او پرسید:د

 می خوای که چیکار کنیم؟ ی؟ از هممونچ -

اورم نمی شد که او می کوشید با آن مرد دیوانه حرف بزند. آن گاه ایستگاه شروع به لرزیدن کرد، قطار ب

 زیرزمینی دیگری در راه بود.

 ز همتون می خوام که از اینجا برین. منو تنها بذارین.ا -

دیگر پاک گیج شده بودم. هر چه را که  ه دلیل نامعلومی این حرف لبخندی بر لب دایی پرس نشاند. حاالب

با تجزیه و تحلیلش می خواست بفهمد، فهمیده بود. رویش را از مرد بی خانمان برگرداند و به پلیس رو کرد 

 و گفت:

 و این قلمرو رو نمی شناسی، نه ؟ت -

به  ان؟ این چه معنایی می توانست داشته باشد. پشت سرمان نور چراغ های قطار زیر زمینی کم کمه

 ایستگاه راه می یافت. تا چند لحظه دیگر به آن جا می رسید. 

 رد بی خانمان برای تاکید بیشتر شروع به حرکت دادن دست هایش کرد و سر پلیس فریاد کشید.م

 و! با تو دارم حرف می زنم. بهت می گم از قلعه من برو بیرون!ت -

ی آن مرد اسلحه بکشد. اما او این کار را نکرد. ز این واهمه داشتم که پلیس برای محافظت از خودش به روا

فقط همانجا ایستاده بود و خیره به دایی پرس نگاه می کرد. مثل هفت تیر کش هایی شده بودند که هر 

 یک منتظر است دیگری پلک بزند. بعد پلیس لبخند مختصری زد و گفت :

 ولین سرنخت چه بود؟ا -

 ، آبی می پوشند، نه خاکی!ونیفورمت. پلیس های شهری توی این قلمروا -

ن مرد پلیس بود. پس کی بود؟ صدای سوت قطار به گوش رسید و صدای گوشخراش چرخ های فلزی آن، آ

 بر روی ریل ها بلند شد. دایی پرس به آرامی گفت:
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 لی سرافرازم کردی که خودت آمدی.و -

کسی که بود نزدیک تر می  ایی پرس می دانست آن مرد کیست. مرد بی خانمان دم به دم به پلیس یا هرد

 شد. 

 -ودشه! خودشه ! اگه همین االن نری خودم اینجا خ -

اگهان پلیس نگاه تحکم آمیزی به مرد بی خانمان انداخت. چنان نگاه سردی بود که نفس مرا در سینه ن

حبس کرد. نگاهش مرد بی خانمان را سر جایش میخکوب کرد. پلیس با چنان تمرکزی به او نگاه می کرد 

که هیچ وقت مشابهش را ندیده بودم. مرد بی حرکت ماند و بعد طوری شروع به لرزیدن کرد که اانگار تب 

 داشت. 

 دای سوت قطار بلند شد. دیگر کمابیش به ایستگاه رسیده بود. ص

یافه مرد بی خانمان طوری بود که انگار می خواست فرار کند اما نگاه خیره لیزرمانند پلیس، او را سر ق

ش میخکوب کرده بود. سپس اتفاقی افتاد که تا عمر دارم نمی توانم آن را فراموش کنم ولی ای کاش جای

می توانستم. مرد بی خانمان دهانش را باز کرد و نعره پر عذاب و هولناکی کشید. بعد شروع به دویدن کرد 

 د ایستگاه شد.اما فرار نکرد بلکه به سوی ریل ها دوید. قطار مانند توده تیره و تاری، وار

 اما فایده ای نداشت. مرد بی خانمان به دویدن ادامه داد و به جلوی قطار پرید.« نه! وایسا!» فریاد زدم:  

ر آخرین لحظه رویم را برگرداندم اما این کار مانع شنیدن صدای آن نشد. صدای ضربه تهوع آوری بود که د

حتی توقف نکرد. حاضرم شرط ببندم که هیچ یک از صدای فریاد مرد را به طور ناگهانی قطع کرد. قطار 

مسافران آن نفهمیده اند که چه اتفاقی افتاده است. اما می دانستم و می خواستم باال بیاورم. به دایی پرس 

نگاه کرد که چهره اش حالت دردناکی داشت. بالفاصله حالت چهره اش را عوض کرد که با لبخند 

 بود. رضایتمندانه ای آن جا ایستاده 

 ایی پرس از میان دندان های بر ه فشرده گفت:د

 ین کار در شان تو نبود، سنت دین.ا -
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نت دین، این اولین باری بود که این نام را می شنیدم. حس شومی به من می گفت که آخرین بار نیز س

 نخواهد بود. 

 فت :لیس یا همان سنت دین، معصومانه و با مالیمت شانه هایش را باال انداخت و گپ

 س رو بهش نشون بدم. قط می خواستم چشمه ای از چیز هایی که در انتظار پسرهف -

 ز لحن گفتارش خوشم نیامد.ا

آن گاه سنت دین شروع کرد به تغییر شکل دادن قیافه اش. آن چه را می دیدم باور نمی کردم. همه چیز  و

تی ابلهانه او را تماشا می کردم. تغییر کرد. وقتی کامال به شخص دیگری تبدیل می شد، در کمال حیر

موهایش بلند و صاف شد تا به سر شانه هایش رسید. قد و هیکلش آن قدر بزرگ شد که به حدود دو متر و 

ده سانتی متر رسید. پوستش به رنگ روشن شبح مانندی درآمد. لباسش که اونیفورم قهوه ای خاکی پلیس 

رآمد که به طور ابهام آمیزی مرا به یاد خاور دور می انداخت. بود تغییر کرد و به لباس یکدست سیاه رنگی د

اما هیچ یک از این ها به اندازه تغیر چشم هایش اهمیت نداشت. رنگ چشم هایش ابی سرد و روشنی شد و 

چنان تمرکز شرارت آمیزی داشت که باعث می شد از چه نیروی اراده قدرتمندی برخوردار است که می 

 د جلوی قطاری با سرعت سرسام آور بپرد و با مرگ هم آغوش شود. تواند کسی را وادار

نها یک چیز بود که تغییری نکرد. هنوز اسلحه داشت. و من وقتی به این نکته پی بردم که دایی پرس هم ت

اسلحه دارد، شگفت زده شدم. او با چنام مهارتی دست در جیب کت بلندش کرد و اسلحه ی خودکاری را 

ردم پیش از ان بار ها ازین کارها کرده است. سنت دین نیز به سراغ اسلحه اش رفت. سر دراورد که حس ک

به گوشت خورده؟ وصف حال من « مثل خر توی گل مانده » جایم میخ کوب شده بودم. تا به حال اصطالح 

زمینم دایی بود.نمی توانستم تکان بخورم . اولین چیزی که بعد از ان فهمیدم این بود که با نشیمنگاه روی 

 پرس مرا هل داده و به پشت نیمکتی چوبی انداخته بود. از سنت دین در امان بودیم، اما برای چه مدتی؟

ایی پرس به من نگاه کرد و با صدایی بسیار ارام تر از انچه موقعیتمان ایجاب می کرد یک کلمه ی ساده را د

 «بدو.» ورد:آبر زبان 

 -ولی چی به سر - 
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 فرارکن! -  

سپس خیز برداشت و از پناهگاهمان در پشت نیمکت بیرون پرید و شروع به تیر اندازی کرد. به اندازه ای    

انجا ماندم که ببینم سنت دین با یک خیز پشت ستونی پناه گرفت. دایی پرس تیز انداز تیز و ماهری بود 

می شدند. به خوبی روشن زیرا سرامیک های روی ستون، به محض برخورد با گلوله ها ، خورد و خاکشیر 

بود که او سرگرم چه کاری است. می خواست سنت دین را مشغول نگه دارد تابرایم فرصتی برای فرار مهیا 

 کند. اما به کجا باید فرار می کردم؟

 بابی، در! - 

 درست بود! دری با شکل ستاره ای بر روی ان و اجی مجی الترجی.  

 ر می شدم که دایی پرس هشدار داد:همیدم. داشتم سینه خیز از انجا دوف

 مراقب کوبیگ ها باش! -   

ان؟ کوبیگ دیگه چیه؟ بنگ! یکی از سرامیک ها درست باالی سرم خرد و متالشی شد. هدف من بودم! ه

این همان انگیزه ای بود که الزم داشتم. دویدم. پشت سرم صدای شلیک گلوله های دو طرف، در فضای 

. صدای سرسام اوری بود. از کنار ستونی گذشتم و بنگ! گلوله ای سرامیک دیگری خالیه ایستگاه می پیچید

را درب و داغون کرد. تکه هایی از سرامیک منفجر شده به پشت گردنم خورد. خطر از بیخ گوشم گذشته 

بود. به انتهای سکو رسیدم و پله هایی را دیدم که به ریل ها می رسید. درست همان طور که دایی پرس 

ته بود. لحظه ای ایستادم و به این فکر کردم که باید دیوانه باشم که سینه خیز بر روی ریل های قطار گف

بروم. اما تنها راهی که باقی می ماند بدتر از ان بود. برخورد با قطار زیر زمینی بهتراز رویارویی با ان مردک ، 

 رفتم. سنت دین ، بود. بنابراین نفس تندی گشیدم و از پله ها پایین

مین که به روی ریل ها قدم گذاشتم صدای تیر اندازی بسیار دور به نظر رسید. هنوز صدای شلیک اصلحه ه

ن لحظه بیشتر نگران چیزهایی بودم که در پیش رو داشتم نه پشت سر. لحظه ای به آرا میشنیدم اما در 

ر اندازی فکر چندان جالبی به فکرم رسید که برگردم و به دایی پرس کمک کنم اما پریدن وسط میدان تی

ن وضعیت براید. تنها کاری که می آنظر نمی رسید. فقط می توانستم امیدوار باشم که خودش از پس 

 توانستم بکنم عمل کردن بر طبق دستور هایش بود.
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مال به فضا تاریک بود. ناچار بودم برای اطمینان از اینکه ناقافل پایم را روی ریل ها نگذارم کور مال کور   

وری شنیده بودم که آبرقی شرم « خط سوم» دیوار روغنی دست بکشم و راهم را ادامه بدهم. درباره ی 

ن می گذاشت کباب می شد. بنابراین تا جایی که می آورد. اگر کسی پا روی آقطار ها را به حرکت در می

سی متر جلوتر از سکوست . حدود  در، نتوانستم نزدیک دیوار حرکت می کردم. دایی پرس می گفت که ای

کوشیدم زمین فوتبال را تصور کنم تا بتوانم مجسم کنم که سی متر چقدر می شود. فایده ای نداشت. به 

ن می ترسیدم آنقدر جلو بروم تا دستم به این در مرموز بخورد. بیش از هر چیز از آاین نتیجه رسیدم که 

 ن وقت... آن را پیدا نکنم و آکه 

 غررررررر.    

بیرون میزد؟ « خط سوم»صدای غرشی از پشت سرم امد. این چه بود؟ قطار بود؟ نیروی برقی بود که از     

 هیچ یک از اینها نبود زیرا دوباره ان را شنیدم که از جهت دیگری به گوش می رسید.

 غررررررر.    

بنابراین نمی  مثل صدای غرش حیوانات بود. گمان نمی کردم که موش های صحرایی غرش کنند    

توانست که موش صحرایی باشد. چه بهتر. از موش متنفرم. به اطرافم نگاهی کردم و در نور ضعیف چیزی 

ن طرف ریل ها یک جفت چشم، صاف به چشم من نگاه آدیدم که نزدیک بود قلبم از حرکت باز بماند. در 

که رنگشان زرد فسفری به نظر می  می کرد. چشم ها نزدیک زمین بودند و نور را طوری باز می تاباندند

بود که دایی پرس می گفت مراقبش باشم؟ یا شاید « کوبیگی»یا این همانآرسید. یک جور حیوان بود. 

سگ وحشی بود. هر چه بود، حیوان بزرگی بود و دوستانی داشت زیرا چشم های دیگری نمایان شدند. 

ششان به من می گفت که برخوردشان دوستانه دسته ای حیوان بودند که به هم می پیوستند و صدای غر

 نها احساس خطر نکنند.آنیست. قورت. نقشه ام این بود که هرکاری می توانم بکنم که 

 صمیم گرفتم که بسیار اهسته و بینهایت سنجیده حرکت کنم تا به در برسم و ....ت

 رررررر.غ

ن فضای تاریک جستی زدند آکه بودند، در یا کوبیگ ها، یا هر چه  یگر دیر شده بود! کل گله ی سگ ها ،د

چندان خطرناک به نظر نمی رسید. برگشتم و دویدم. ده « خط سوم »و به سویم حمله ور شدند! دیگر 
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دوازده تایی می شدند. وقتی جست و خیز کنان از روی هم می پریدند تا خود را به من برسانند صدای 

و...  ه شدن پنجه هایشان بر روی ریل فلزی را می شنیدمسایش دندان هایشان را بر روی هم وصدای کشید

نمی خواستم به این فکر کنم که اگر به من می رسیدند چه اتفاقی می افتاد. این فکر گذرا را به یاد دارم که 

به ذهنم رسید که شاید به خط سوم بخورند و پودر شوند اما چنین اتفاقی نیوفتاد. تنها امیدم پیدا کردن 

هر چیز  هن وآت و اشغال ها و گره های خط آ. خیلی تاریک بود و یکسره پایم روی سنگ ها و ن در بودآ

لیز می خورد اما همچنان به دویدن ادامه می دادم. چاره ی دیگری نداشتم. اگر می  دیگری که انجا بود،

 افتادم قیمه قیمه ام می کردند.

دیدم. تنها نوری که می تابید از المپ های  ن در راآن وقت مثل غریقی که طناب نجات را می بیند آ

هن بود اما همان نور کم برای دیدن در کفایت می کرد. در تو رفتگیه دیوار سیمانی آقدیمی و کثیف خط 

ن کنده کاری کرده بودند. آکه شکل ستاره مانند کم رنگی را بر روی سطح چوبی  در کوچکی وجود داشت

ن را باز آا به در رساندم متوجه شدم که دستگیره ندارد. نمی توانستم خودش بود ! وقتی دوان دوان خودم ر

 کنم!

به پشت سرم نگاه کردم و گله جانوران را دیدم که چیزی نمانده بود به من برسند. تنها چند ثانیه ی     

ن افتادم و به سرعت با آدیگر فرصت داشتم. در به سمت داخل باز شد نه به سمت بیرون! به داخل 

پاچگی بلند شدم و همین که در را بستم...تق، تق ، تق،... حیوان ها به در برخورد کردند. پشتم را به در دست

تکیه دادم و با درماندگی کوشیدم مانع ورودشان بشوم، اما جانوران قدرت مندی بودند. صدای پنجه هایشان 

نها را پشت آادی نمی توانستم میزی به در چوبی کشیده می شد. مدت زیآکه به طور جنون  را می شنیدم

 در نگه دارم.

ن افتاد خیلی مهم تر از آحاال ناچارم داستانم را همین جا متوقف کنم، مارک، زیرا اتفاقی که بعد از  

جانورانی بود که برای گرفتن من تالش می کردند. می دانم که باور کردنش سخت است ولی همین طور 

مرا نگرفتند . اگر به چنگشان  ،یا هر چه که بودند ا کوبیگ ها،ی ن سگ های وحشی،آبدیهی است  بود.

ن افتاد تنها رویداد مهم تمام آافتاده بودم نمی توانستم این ها را بنویسم . وای. به نظرم اتفاقی که بعد از 

هیچ راهی وجود . مده بودآن وقت برایم پیش آاین کابوس بود. مثل تمام چیزهای عجیب و ترسناکی که تا 

 .کشیدر، انتظارم را مین دآماده کنم که پشت آن بتوانم خود را برای مواجهه با چیزی آداشت که از طریق ن
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ن در نگه دارم به فضایی نگاه کردم که تازه وارد آر همان وقتی که می کوشیدم سگ های وحشی را پشت د

اید حدود صد و هشتاد سانتی متر نچه دیدم تونلی تاریک و تویل بود . تونل بزرگی نبود و شآن شده بودم. آ

ن را با ماشین آارتفاع داشت. دیوارهایش از جنس سنگ خاکستری و ناهمواری بود. به نظر نمی رسید که 

 ن را کنده بود.آاالت صنعتی کنده باشند. زمخت و عاری از ظرافت بودکه انگار کسی با ابزار های دستی 

ن در تاریکی گم شده بود. می توانست تا ابد ادامه آون انتهای توانستم ببینم که تا کجا ادامه دارد چنمی

 داشته باشد.

ن جانوران به آمی دانستم چکار کنم. اگر شروع به دویدن در تونل می کردم به محض دور شدن از در ، ن

حرف گیر افتاده بودم. اما همان وقت  ،مدند. اقدام جالبی نبودآوردند و به سراغم میآجا هجوم می آندرون 

ن کلمه ما آگفته بود . کلمه را بگویم نآدایی پرس به یادم امد. یک کلمه بود. او گفته بود از در وارد شوم و 

ن کلمه چه بود؟ دنیسن؟ دندلیون؟ دندراف؟ هیچ سر در آرا به جایی می رساند که می خواهیم برویم. 

صه نجات دهد، اما این تنها راهی ن مخمآوردم چطور گفتن یک کلمه ی اجق وجق می تواند مرا از آنمی

 بود که در پیش رو داشتم.

ن مخمصه نجات آوردم. دندارن. در نظرم هیچ معنایی نداشت اما اگر می توانست مرا از آن را به یاد آعد ب

دهد می توانست برایم محبوب ترین کلمه ی دنیا باشد . بنابراین پشتم را به در تکیه دادم، پاهایم را محکم 

 «!دندارن»ن فشردم. به تونل تاریک نگاه کردم و فریاد زدم:به زمی

نجا دور شده باشند اما به طور آالفاصله ضربه های جانوران به در متوقف شد. به نظر نمی رسید که از ب

نجا نبودند. از فرصت استفاده کردم و از در فاصله گرفتم و..... هیچ اتفاقی نیفتاد. دست کم آناگهانی دیگر 

 د اما تونل به کلی ماجرای دیگری بود.ادر هیچ اتفاقی نیوفت نآبرای 

ن رو به افزایش گذاشت. به داخل تونل نگاه کردم آغاز مثل همهمه بود ابتدا ضعیف بود اما بعد فرکانس آر د

و با تعجب دیوارها را دیدم که شروع به پیچ وتاب خوردن و حرکت کردند. دهانه ی لوله ی عظیم انعطاف 

ن ها به آانداری در برابرم بود. بعد دیوارها شروع به تغییر کردند .  جنس جامد خاکستری رنگ پذیر و ج

ن دیوار های زمخت و ناهموار به طور ناگهانی چنان عوض شدند که گویی از جنس آمد.  آحالت شفاف در

 ها به درون می تابید.بلور یا الماس بودند. همه جا پر از نور شد . طوری که انگار این نور درست از دیوار 
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ه راستی که منظره ی شگفت انگیزی بود. چنان شگفت انگیز بود که حتی لحظه ای به این فکر نکردم که ب

کل این ماجرا چه معنایی دارد. در همان موقع بود که صدای موسیقی را شنیدم. اهنگ قابل تشخیصی نبود 

درهم بر هم به گوش می رسید. صدای ان  . فقط یک سری نت های مالیم و خوش اهنگ بود که به طور

 کمابیش جادویی به نظر می امد. نت های درهم برهم بلند و بلندتر می شدند گویی جلوتر می امدند:

س عجیبی مرا به حال خود برگرداند. در دهانه ی تونل ایستاده بودم و تمام بدنم مورمور می شد. حس نا ح

س مورمور شدیدتر  شد. و کشش عجیب و تردید نا پذیری را جوری نبود فقط عجیب به نظر می رسید. ح

احساس کردم. ابتدا متوجه ان نشدم ولی طولی نکشید که فهمیدم به درون تونل کشیده می شوم ! دست 

نامرئی غول پیکری مرا گرفته بود و به داخل می کشید ! سعی کردم خودم را عقب بکشم اما ان نیرو 

شت افتاده بودم. برگشتم و سعی کردم چیزی پیدا کنم ، چیزی که بتوانم به شدیدتر شد. حاال دیگر به وح

ان چنگ بزنم . به زمین افتادم و ناخن هایم را در زمین فرو کردم اما فایده ای نداشت. ان تونل وحشت ناک 

 داشت مرا به درون خود می مکید و من به هیچ وجه نمی توانستم مانع ان شوم.

ست . از همین جا  بود که زندگیم تغییر کرد. اتفاقی که بعد از ان افتاد همه ی اصل مطلب همین جا    

 چیز هایی را که می دانستم، باور داشتم و واقعی می پنداشتم به کلی زیر و رو کرد.

 ه داخل النه ی خرگوش کشیده شدم، مارک ، و یکراست به سمت سرزمین عجایب رفتم.ب

 

 

 مین دومز

ت بیرون می رفت. گویی توالت فرنگی کوچک او را دربر می گرفت و در خود فرو می ارک باید از ان توالم

برد. کوشید جستی بزند و از روی ان بلند شود اما جایی از کوله پشتی اش به سیفون گیر کرده بود و تنها 

ا به کاری که توانست بکند این بود که دوباره به سر جایش بیفتد و سیفون ان توالت فرنگی احمقانه ر

بیندازد . کوله پشتی اش را ازاد کرد و کاغذ های پوستی را جمع کرد و در ان گذاشت، سپس کورمال 

کورمال به دنبال قفل در گشت تا خود را از روی ان توالت فرنگی برهاند. چنان سراسیمه بود که حتی نمی 
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خره ان را عقب کشید و همین توانست کار ساده ای مثل باز کردن جفت در را انجام دهد. خوشبختانه باال

 که در را باز کرد چه کسی را دید؟

 ندی میچل در برابرش ایستاده بود. با خونسردی به دیوار تکیه داده بود و سیگار می کشید.ا

 اوو اه، خیلی وقته که اون تویی، دایمند، همه اش راحت بیرون اومد؟ -    

 ش احمقانه اش را باز کرد.یچل که انگار حرف بسیار زیرکانه ای زده بود نیم

ارک لحظه ای خشکش زد. درست حس کسی را داشت که هنگام انجام عمل خالفی غافل گیر شده باشد. م

وقتی عصبی می شد زبانش کمی لکنت پیدا می کرد. چنان شدید نبود و فقط در مواقع پر تنش پیش می 

 امد. اوگفت:

 م من خوبم. -

به ان سوی دست شویی پرتاب کرد که درست در یکی از ابریزگاهای  یچل ماهرانه با تلنگری سیگارش رام

مردانه فرود امد. درست وسط هدف. در مواقع عادی مارک از مشاهده ی چنین حرکتی حالش به هم می 

 خورد اما در حال حاضر فکرش جای دیگری بود.

 یچل گفت:م

 ت مربوطه . توی کولت چیه؟خیلی با حاله . توی خلوت مستراح هر کاری می کردی به خود -    

ارک طوری کوله پشتی اش را به سینه فشرد گویی در ان اسناد ارزش مندی بود . که به راستی نیز بود. م

مغزش به سرعت کار می کرد . چه چیزی می توانست بگوید که میچل بپزیرد و بیش از ان سوال نکند؟ 

 پاسخ روشن بود.

 پ... پلی بویه. -    

 ای حیوانی کرد و گفت:میچل خنده     

 ای توله سگ، بده ببینم. -    
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ستش را به سمت کوله پشتی دراز کرد اما مارک ان را کنار کشید و عقب عقب به سمت در رفت و گفت د

 «ب...بخشید، دیرم شده.:» 

د یش از انکه میچل بتواند حرف دیگری بزند مارک برگشت و پا به فرار گذاشت. نمی دانست به کجا می روپ

با این حال می دوید. کلمه های ان نوشته ها در سرش می چرخیدند. ایا ممکن بود که ان ماجرا واقعی 

 باشد؟

ین از ان چیز هایی بود که فقط در فیلم ها می دیدند یا در کتاب های مصور می خواندند. مردم این جور ا

 داستان ها را برای سرگرمی به هم می بافتند. واقعی نبودند.

ی توانست کل ماجرا را به عنوان یک داستان تخیلی کنار بگزارد ولی مهمان عیبی را که شب پیش اید مش

به دیدنش امده بود و انگشتری را که در دستش بود و باعث شده بود ان نوشته ها کف دستشویی پدیدار 

. هیچ توضیح شوند چطور می توانست نادیده بگیرد؟ان دو مورد بیش از ان نمی توانستند واقعی باشند 

منطقی برای انچه گذشت وجود نداشت پس بنابر این تمام قوانین عادی واقعیت را باید دور می ریخت. باید 

با بابی حرف می زد. اما اگر این داستان حقیقت داشت بابی در ان لحظه حال و روز خوبی نداشت و نمی 

 توانست برای پرسش و پاسخ در دسترس باشد.

. مارک و بابی می بایستی در ان لحظه در کالس هندسه بودند. البته مارک در کالس اعت نه و نیم بود س

نبود زیرا در ان زمان مثل مشنگ ها دیوانه وار در راهروهای مدرسه ی راهنمایی استونی بروک می دوید 

سته وبرای کار دیگری فرصت نداشت . با این همه جلوی در کالس می پلکید و خداخدا می کرد بابی را نش

 در پشت میز تحریرش ببیند.

ارک محتاطانه به در کالس نزدیک شد. نفس عمیقی کشید و به داخل کالس نگاهی انداخت و جای بابی م

را خالی دید. چه بد. مارک دیگر نمی دانست چه باید بکند. باید با کسی حرف می زد ولی با چه کسی؟ می 

د اما مهم تر از هر چیز، نیاز به تایید کسی داشت تا خواست انچه را گذشته بود با کسی در میان بگذار

مطمئن شود عقلش به طور کامل از سرش نپریده است . در همان وقت بود که پاسخ پرسش راگرفت. یک 

 نفربود ه می توانست بخشی از ان ماجرا را تایید کند. کورتنی چتویند.
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ی استونی بروک جدا بود. تنها مواقعی که ر حالت عادی، کالس های ورزش دختر ها و پسر ها در مدرسه د

کالس ها مختلط می شدند سر کالس ژیمناستیک بود که ناچار بودند با هم از وسایل ورزشی استفاده 

کنند. در مواقع دیگر دیوار عظیم تاشویی بین کالس ورزش دخترها و پسرها می کشیدند. اما این قانون یک 

 استثنای دیگر نیز داشت.

ورتنی جتویند بود. در ورزش های گروهی کورتنی با دختر ها بازی نمی کرد. او قد بلند و قوی ین استثنا کا

بود و برتری اش نسبت به اکثر دخترها منصفانه به نظر نمی رسید. بنابر این اگر چه این موضوع ناقض 

زی کند. هیچ کسی هم قوانین و نظام مدرسه و ناحیه و ایالت بود به کورتنی اجازه داده بودند با پسر ها با

شکایتی نداشت . دختر ها همین که ناچار نبودند تا تمام مدت حمله های بی امان او را پاسخ گو باشند 

راضی و خوشحال بودند. و همین که کورتنی شایستگی خود را برای پسر ها به اثبات رساند که سی ثانیه 

دست کم نیز نگرفتند. در واقع بیشتر پسر ها از او بیشتر طول نکشید ، پسر ها از او استقبال کردند. او را 

 می ترسیدند. وقتی با کورتنیبازی می کردند سرعت بازی در تمام مدت در اوج خود بود.

 ورتنی در گروه والیبال بود .ک

ق! کورتنی باال پرید و از فراز تور و از باالی سر بازیکن بخت برگشته ی حریف، ابشار زد. بازیکن گیچ و ت

 ن ماند و کورتنی پیش از برخورد توپ با زمین به زیبایی فرود امد. با لبخندی گفت:حیرا

 رکورد شکسته شد. -    

 ورتنی هرگز ترحمی از خود نشان نمی داد. اکنون نوبت سرو زدن او بود و توپ را برایش انداختند.ک

 یاال سی سی. -    

 بزن بریم. -    

 ضربه ی نهایی. -    

وهای محکمی می زد و همه انتظار داشتند که این یکی نتیجه ی بازی را مشخص کند. اما کورتنی سر    

همین که به طرف خط سرویس رفت چیزی توجهش را به خود جلب کرد. مارک دایمند بود. این پسر ریز 

ب نقش در استانه ی در سالن، دیوانه وار برایش دست تکان می داد. همین که توجه کورتنی را به خود جل
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کرد با اشاره ی دست به او گفت که به نزدش برود. کورتنی انگشتش را باال اورد گویی می خواست 

اما این کارش باعث شد مارک با شدت بیشتری دستش را تکان بدهد. نمی « یک لحظه صبر کن.»بگوید:

 توانست او را نادیده بگیرد.

انگاه یکراست به « تو سرو بزن»داخت و گفت:ورتنی اخمی کرد و توپ را به سمت یکی از همگروه هایش انک

 سوی مارک رفت.

 بازیکن همگروهش از شدت ناراحتی نعره زد:    

 چی؟ این ضربه ی نهاییه. -    

 می دونم، پس خرابش نکن. -    

پسرها لحظه ای با تعجب به او نگاه کردند سپس شانه ای باال انداختند و به زمین بازی برگشتند.     

 یم حریف نفس راحتی کشیدند هرچند که هیچ یک حاضربه اقرار این مطلب نبودند.پسرهای ت

کورتنی یکراست به سوی در رفت و ان را باز کرد و مارک را دید که در راهروی خالی منتظرش بود. با     

 بی قراری به او گفت:

 امیدوارم دلیل قانع کننده ای داشته باشی. -         

 ی به جلو وعقب تاب خوردو این پا ان پا کرد.کورتنی لحظه ای او را تماشا کردهارک با حالتی عصبانم

 بعد گفت: و

 جیش داری؟ -   

 نه ... نه ... موضوع سر بابیه. -   

 شم های خاکستری کورتنی متمرکز شد و گفت:چ

 اون کجاست؟ چرا دیشب بازی نکرد؟ -  

 بر زبان اورد. اما این کار را کرد و پرسید:مارک کمی تردید کرد گویی نمی خواست سوالش را     
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 ش....شما دوتا دیشب با هم مالقات کردین؟ -    

کورتنی به او خیره شد و درست مطمئن نبود انچه را شنیده بود به درستی شنیده باشد. سپس از کوره در   

 رفت و گفت:

ا موند... یه دقیقه صبر کن... بابی برای این منو کشوندی اینجا؟ اون از مهم ترین مسابقه ی سال ج -    

 درباره ی دیدارمون به تو گفت؟ می کشمش!

 کو...کورتنی...صبر کن این جوری نبوده. -    

 مارک کوشید نطق خشم امیزش را متوقف کند اما او تازه روی دور افتاده بود.    

 ره ومسایل شخصی ادمو...اصال برام مهم نیست که اون کیه. حق نداره از این ور به اون ور ب -    

 مارک فریاد زد:    

 بس کن! -    

ورتنی ساکت شد اما بیشتر برای اینکه از مشاهده ی چنین اقدام گستاخانه ای از مارک شگفت زده شده ک

 بود. مارک این جوری نبود. هر دو به هم نگاه کردندو نمی دانستند که اقدام بعدیشان چه باید باشد.

جه او را جلب کرده بود و قدم بعدی را خودش باید برمی داشت.وقتی شروع به صحبت اال دیگر مارک توح

کرد گفتارش ارام و تفکر امیز بود. نمی خواست به لکنت بیفتد و مرتکب اشتباهی بشود. بنابراین عینکش را 

 روی بینیش عقب راند و گفت:

شب بین تو و اون گذشت یه بخشی از فکر کنم اتفاق عجیبی برای بابی افتاده باشه. چیزی که دی -    

ماجراست...متاسفم که ناراحت شدی ولی من باید بدونم. ایا شما دیشب توی خونه ی اونا با هم مالقات 

 کردین؟

ورتنی می کوشید فکر مارک را بخواند. او پسر کم رویی بود و این واقعیت که درباره ی موضوعی تا این ک

شخصیت او هم خوانی نداشت. اشکارا موضوعی بسیار مهمتر از گزافه حد شخصی می پرسید به هیچ وجه با 
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گویی های پسرها به یکدیگر درباره ی شروع دوستی موفقیت امیزشان با دختری در میان بود. کورتنی این 

 موضوع را از چشم هایش می خواند. مارک ترسید بود. کورتنی گفت:

 ره، درسته، اون کجاست؟آ -    

 تی غم زده گفت:مارک با حال    

 ن....نمیدونم.امیدوارم توی خونشون باشه. می یای با هم بریم اونجا و باهاش حرف بزنیم؟-    

دتی طوالنی نگاه هایشان به هم دوخته شد. کورتنی می کوشید افکار مارک را بخواند و مارک خدا خدا م

ایش را بر دوش او بگذارد. شاید حتی می کرد کورتنی همراهش برود تا بتواند بخشی از بار سنگین دانسته ه

 او می توانست در تجزیه و تحلیل مسایل کمک کند.

 را بر زبان اورد.« بیا بریم»ورتنی از کنار مارک گذشت و به تندی عبارت ساده ی ک

کنون کورتنی در ماموریت بود. می خواست با بابی صحبت کند. اگر ناچار بود برای پیدا کردنش به خانه ا

دپس می رفت. مارک اسوده خاطر بود که حاال دیگر متحدی دارداما نمی دانست چگونه انچه را می شان برو

داند به او بگوید یا اینکه ایا او حرفش را باور می کند یا نه. اما در ان لحظه خوشحال بود که کسی را داشت 

 که با او حرف بزند.

ردند که چندان دور از مدرسه نبود. وقت نهار انواده ی پندراگن در کوچه ی بن بست دنجی زندگی می کخ

بود در نتیجه کورتنی و مارک فکر کردند که می توانند خود را به خانه ی بابی برسانند و ته و توی قضیه را 

دراورند و پیش از انکه کسی از غیبتشان با خبر شود به مدرسه برگردند. وقتی با عجله در پیاده رو پیش می 

بود تند تند قدم بردارد تا از گام های بلند و مصمم کورتنی عقب نماند. می خواست با او رفتند مارک ناچار 

درباره ی مهمانی صحبت کند که شب گذشته به دیدارش امده بود و همچنین درباره ی ان انگشتر ، و ان 

روانی او را کاغذ های پوستی که ماجرای بابی را در خود داشتند اما می ترسید که کورتنی مثل یک بیمار 

 بگذارد و برود. ناچار بود کلماتش را با دقت انتخاب کند. محتاطانه پرسید:

 تو دایی پرس بابی رو میشناسی؟ -    

 ره.آ -    
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 دی...دیشب اونو دیدی؟ -    

 متاسفانه اره. همون کسی بود که موقع مالقاتمون موچمون رو گرفت. -    

القات کورتنی و بابی با رسیدن دایی پرس سر بزنگاه اهمیتی داشته قلب مارک فرو ریخت. نه این که م    

باشد. مشکل این بود که پاسخ کورتنی بخش بیشتری از ماجرایی را تایید می کرد که بر روی ان کاغذ های 

پوستی بود. ترس مارک از این بود که اگر بخشی از ان ماجرا حقیقت داشته باشد بقیه ی ان نیز می تواند 

 باشد. این فکر باعث شد دچار دل به هم خوردگی شود.واقعی 

یگر چیزی نمانده بود به خانه ی بابی برسند. مارک امیدوار بود بابی در خانه باشد تا همه چیز روشن شود. د

پیش خود مجسم کرد که به اتاق بابی می روند، کاغذ های پوستی را به او نشان می دهندو بابی را می 

نده را سر می دهد. بابی می گفت که تمام ان ماجرا مشخره بازی بوده و او هیچ فکر بینند که قهقهه ی خ

اورسن ولز که « جنگ جهانیان»نمی کرد که ان را واقعی تلقی کنند. سیاه بازی بوده مثل پخش رادیویی

بسته باعث شد همه تصور کنند که مریخی ها به زمین حمله کرده اند. این چیزی بود که مارک به ان امید 

 بود. اما انچه ان دو ، در لحظه ی بعد از ان دیدند این امید را به کلی نقش بر اب کرد.

، این نشانی ان ها بود. مارک هزار بار به انجا رفته بود. از زمانی که به مهد 2وچه ی لیندن پلیس، پالک ک

بابی مثل خانه ی دومش  کودک می رفتند برای بازی مرتب به خانه ی هم رفت و امد کرده بودند. خانه ی

بود. خانم پندراگن مارک را پسر دومش می دانست. برای همین هیچ امادگی نداشت صحنه ای را ببیند که 

در برابرش قرار می گرفت. کورتنی و مارک در پیاده رویی پیش رفتند که به نرده های چوبی می رسید که 

و همان جا خشکشان زد . هر دو مات و مبهوت به  دور تا دور حیاط جلویی خانه ی بابی را احاطه می کرد

 پالک دوی کوچه ی لندن پلیس زل زده بودند.

 نها چیزی که کورتنی به زمزمه توانست بگوید این بود:ت

 وای خدا جونم. -    

 مارک حتی همین را نیز نتوانست به زبان اورد. 
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چشم های گرد شده کنار هم ایستاده ز پالک دوی کوچه ی لیندن پلیس اثری نبود. هر دوی ان ها با ا

بودند و به زمین خالی نگاه می کردند. هیچ نشانه ای در ان جا وجود نداشت که نشان دهد زمانی در ان جا 

خانه ای بوده است. در ان زمین حتی یک تکه چوب، اجر،  سنگ یا یک رشته چمن نیز به چشم نمی 

به درخت افرای تناوری نگاه کرد که چند سال پیش  خورد. بر روی زمین ان جز خاک چیزی نبود. مارک

اقای پندراگن برای پسر ها الستیک کهنه ای را مثل تاب به ان اویخته بود. درخت سر جایش بود اما از تاب 

اثری نبود. حتی شاخه ای از درخت که در اثر سایش تناب تاب در طول چندین سال خراشیده شده بود 

 د. هیچ نوع خراشیدگی بر روی ان نبود هیچ.صحیح و سالم به نظر می رسی

 وتنی اول سکوت را شکست و گفت:ک

 این نشانی اشتباهه. -    

 مارک با مالیمت گفت:    

 اشتباه نیست. -    

 وتنی قبول نکرد. باخشم به داخل زمین خالی قدم گذاشت و گفت:ک

به ساختمان می رسید! در جلویی هم  ولی من دیشب اینجا بودم! درست همین جا پیاده رویی بود که -    

 «اینجا بود! جایی که من وبابی وایساده بودیم هم...

 صدایش به خاموشی گرایید و با وحشت به مارک نگاه کرد و گفت:         

 مارک چه اتفاقی افتاده؟ -   

خالی نشان می اال بهترین موقع بود. با این که نمی دانست چه اتفاقی افتاده است مشاهده ی ان زمین ح

داد که انچه می ترسید به سراغش امده است. تمام ماجرایی که در ان کاغذ درباره ی بابی خوانده بود 

حقیقت داشت. پرسش هایی که داشت بیشتر از پاسخ هایش بود اما در هر حال پاسخ هایی داشت که بیش 

میان بگذارد. دانستن تمام ان مطالب از ان نمی توانستند عجیب باشند. می خواست ان ها را با کورتنی در 

به تنهایی ، سخت وطاقت فرسا بود. بنابراین دست در کوله پشتی اش کرد و کاغذ پوستی های زرد رنگ را 

 دراورد و گفت:
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 ازت می خوام که چیزی رو بخونی . مربوط به بابیه. -   

س به مارک نگاه کرد. با اکراه کاغذ ها را اغذ ها را به طرف کورتنی دراز کرد که او نیز ابتدا به کاغذها وسپک

از دست او گرفت ونشست. درست همان وسط. درست وسط زمین پالک دوی کوچه ی لیندن پلیس، نه 

 چندان دورتر از نقطه ای که او و بابی اولین دیدارشان را تجربه کرده بودند.

 سرش را پایین انداخت و شروع به خواندن کاغذ ها کرد.   -   

 

 ادامه() 1 گاشتوزنر

       ندارند

 انتظار در که بود این آمد می بر دستم از که کاری تنها. است رسیده آخر به زندگیم کردم می فکر       

 کم و شد می شروع پاهایم از یا گرفت؟ می بر در را وجودم خشونت با و آمد می سرعت به آیا. بمانم درد

 سریع عذاب یک با رسید می سرم به وقتی درست و رفت می باال ما تنه باال از و رسید می هایم ران به کم

 شد؟ می تاریک جا همه و یافت می خاتمه ناگهان کشنده و

 درد از. نیامد اصال واقع در. نیامد سرعت به اما بهتر تر، سریع هرچه گفتم می بود من ی گفته به اگر  

. کردم می سقوط پایین به مارپیچی تونل آن در که آمدم خود به زمانی عوض، در. نمردم. نبود خبری

 تر تکان پر خیلی آبی های پارک ی سرسره اما. بود آبی های پارک ی سرسره روی خوردن سر مثل درست

 االن ولی. بود کننده سرگرم و جالب واقع در که بگویم آن یادآوری با توانم می شده تمام که حاال. بود آن از

 شدم. می ترک زهره ترس از اشتمد زمان، آن در. گویم می را این

به  و بازکردم را هایم چشم شوم نمی کشیده خردکن زباله دستگاه نوعی درون به شدم متوجه که مینه

 حرکتم. در سرعت به کردم می حس. انداختم نگاهی اطراف

 شفاف ال،کریست مثل اما. بودند خشن و ناهموار ، صخره مثل تونل های دیوار نوشتم، هم قبالً که طور مانه

 وقتی مثل درست و کردم می پرواز تونل امتداد در. نبود تکانی پر سواری که این عجیب ی نکته. بودند هم

 را تونل های دیوار. شناورم کردم می حس که بود طوری اما رفت می جلوتر پاهایم باشم سرسره روی که
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 ای دیواره به ها پیچ سر آبی، رکپا در سواری سرسره مثل ولی بود زیادی های خم و پیچ. کردم نمی حس

 داند می درستی به که باشم شناور ای پرنده فرش روی که بود این مثل درست. کردم نمی برخورد جایی

 ببرد. کجا به مرا

 که بودند هایی نت همان از. آهنگ خوش های نت. گوناگون های نت. رسید می گوش به هم داهاییص

 دالیلی از یکی این. بود شده بیشتر خیلی فواصلشان ولی رسید یم گوشم به درآمد حرکت به تونل وقتی

                            صدایی. گذشتم می ها نت کنار از زیرا حرکتم در زیادی سرعت با کنم فکر شد می باعث که بود

حس . شد می خاموش سرم پشت و گذشت می کنارم از آن یک در و آمد می سرم باالی از سرعت به

 بود. عجیبی

 چیز کریستال تونل جز کرد می کار چشم که جایی تا و انداختم نگاهی بودم گذاشته سر پشت که راهی هب

 و کران  بی. پیچ در پیچ تونلی. دیدم را انداز چشم همان باز و کردم نگاه پاهایم زیر به. ندیدم دیگری

 نامحدود.

 کنم متوقف را آن توانستم نمی ورتیص هیچ به حال هر در. کردم عادت آن به کمابیش مدتی از سپ

 تا که این نه)  ماجرا غریب و عجیب جای به رسیم می حاال بجنگم؟ آن با چرا که گفتم خودم به بنابراین

 فضای که ببینم کریستالی های دیوار پشت از توانستم!( نبود غریب و عجیب وجه هیچ به قضیه جای این

 بیشتری دقت با وقتی اما. بودم زیرزمین حال هر در زیرا بود لمعقو امری نظرم به. است تاریک آن بیرون

 اند. کرده دار خدشه را دست یک تاریکی آن ستاره، هزار هزاران که رسید نظرم به کردم نگاه

 پایین و پایین جا آن از و بودم کرده شروع زیرزمینی تونلی در را سفرم نه؟ است، احمقانه و عجیب دانم، یم

 این آمد نمی در جور عقل با چیز هیچ وقتی ببینم؟ هارا ستاره بتوانم بود ممکن چطور پس بودم رفته تر

 رفته و کرده خداحافظی من با که بود ها مدت ام عادی نسبیت حس باشد؟ عاقالنه بایست می چرا یکی

 .برد می کجا به مدتی چه برای مرا نداشت اهمیتی و بودم شده تسلیم تجربه این برابر در. بود

 راهم چراغ نکردنی باور سفر این در که نبود مالیمی های نت آن. خورد گوشم به متفاوتی صدای گاه نآ

 به. باشم رسیده آخر به که رسید می نظر به. بود خشن و زمخت. بود فشرده راستش، خب. صدا این. بودند

 شد می منتهی تاریکی به شاندرخ و پیچ در پیچ تونل آن. را پایان. دیدم را آن و انداختم نگاهی پاهایم زیر

 شکل از. کردند تغییر به شروع ناگهان پیرامونم دیوارهای تمام. بودم رهسپار آن سوی به سرعت به من و
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 در که آمدند می در ناهموار و خاکستری سنگی های صخره همان شکل به دوباره شفاف نیمه کریستالی

 بودم. دیده مترو ایستگاه نزدیکی در راه، آغاز

 از زمین ی هسته نبود قرار مگر کردم؟ می سقوط زمین مرکز به زودی به آیا. بازگشت وجودم به حشتو

 بیفتد بود قرار که اتفاقی هر بود؟ آتشین مرگ ی مقدمه جادویی پرواز آن آیا باشد؟ مذاب ماگمای جنس

 آماده ماجرا پایان برای ار خود تا رسید ذهنم به که کردم را کاری تنها بنابراین. افتاد می باید لحظه آن در

 بستم. را هایم چشم. کنم

 کرده حس تونل ی دهانه در که داشتم را موری مور حس همان. نبود آتشین برخوردی ماجرا پایان ماا

 شنیده مدت این در که آهنگی خوش های نت تمام. بارید سرم بر شماری بی صداهای آن، از بعد. بودم

 همین آن از بعد. کردم حس ام سینه ی قفسه در را سنگینی فشار. تندپیوس هم به سفرم آغاز مثل بودم،

 ی قالیچه. گراییدند خاموشی به موسیقی دلپذیر های نت امو ایستاده که شدم متوجه آمدم خود به که

 بود. داده قرار جایی در مرا مالیمت و نرمی با جادویی

. بود عجیب برایم وزنم تحمل بودم، کرده تجربه را وزنی بی ناچار به مدتی برای آن در که سفری آن از عدب

 را هایم چشم. کرد می عادت زمین ی جاذبه به دوباره باید و گشت می باز فضا از که بودم فضانوردی مثل

 نداشت. راه جا هیچ به و بود تاریک و خاکستری. دیدم را تونل و کردم نگاهی سرم پست به. کردم باز

 اطرافم به چین؟ در شاید دیگر؟ متروی استگاه یک بودم؟ کجا اما. ودمب رسیده مقصد به سالم و حیحص

. هستم مانندی غار فضای مدخل در که شدم متوجه و است رسانده کجا به مرا تونل بفهمم تا کردم نگاهی

 سفر پیچ آخرین طول در که تیزی صدای. است سردم که فهمیدم بود شده جمع حواسم دوباره که حاال

  نبودم. زمین زیر دیگر بودم که هرجا. بود باد ی زوزه ایصد بودم شنیده

 متوجه گذاشتم قدم تر بزرگ فضای ان به وقتی. شدم غار وارد و دور تونل ی دهانه از لرزان گام چند اب

 روی بر. بود مترو کوچک در آن روی که شده گذاری عالمت ای ستاره نشان همان با هم غار این که شدم

 . بود عجیب. بودند کرده کاری کنده را آن افراد، چشم سطح هم درجایی غار، دیوار

 شد می باعث که بود روشن چنان. تابید می درون به غار انتهای در شکافی از که دیدم را نوری هنگام آن رد

 از بیش زمانی در که گرفت فرا را وجودم حس این ناگهان. برسد نظر به ظلمانی و تاریک غار فضای ی بقیه
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 خیزان و افتان بنابراین داد می نشان را راهم نور و بروم بیرون خواستم می. ام بوده تاریکی در نیطوال حد

 این نور. است همان غار خروجی راه راستی به که فهمیدم رسیدم جا آن به وقتی. برسم آن به تا رفتم پیش

 بود؟ روز چین در یا را؟ شب تمام بودم؟ گذرانده تونل در را مدتی چه. است روز که داد می نشان نیز را

 تنگ را هایم چشم و  حایل را هایم دست شدم ناچار همین برای نداشت عادت روشنایی به هایم چشم

 داشتم تن به که چیزی تنها. است سردتر خیلی بیرون فضای که دریافتم بالفاصله.  رفتم بیرون غار از. کنم

 و سوز چه پسر،. کرد نفوذ آن در فوراً سرد باد نتیجه در بود بروکم استونی تیم ورزشی کاپشن و شرت تی

 برف از پوشیده زمین! خورد برف به چشمم کردم نگاه زمین به که همین و رفتم جلو قدم چند! سرمایی

. کرد می کورم داشت و شد می منعکس ها برف روی از خورشید نور. بود همین روشنایی آن دیگر علت! بود

 غار به که این جای به بنابراین کشید نخواهد طول زیادی مدت نور به هایم چشم کردن عادت دانستم می

 هستم. کجا بدانم خواستم می. شود دیدن به قادر چشمم تا کردم صبر شوم گرم تا برگردم

 تا هایم چشم مردمک باالخره. کردم دور هایم چشم از را ها دست احتیاط با و آهسته لحظه، چند از سپ

 زمین نقش مقابلم انداز چشم ی مشاهده از بود نزدیک و ببینم بتوانم که بود کرده عادت نور به حد آن

 بشوم.

 این. دیدیم می ورمونت در که نبود اسکی کوچک های کوه آن از کوه این اما! بودم ایستاده کوهی باالی رد

 کار چشم تا. ام دهایستا جهان بام در کردم می حس اما بلندی، آن به نه شاید البته. بود اورست مثل یکی

 توانستم می بود تر پایین حدودی تا که دوری ی فاصله در. بود گسترده برابرم در برفی های دشت کرد می

 شیب جا آن و جا این بین اما. دادند می خرمی و سبز ی دره به را خود جای که ببینم را برفی های زمین

 گذشتم. می آن از باید که بود تندی

 نداشتم را کسی اما بود، خوبی پرسش «هستم؟ گوری کدام. » شد نمی دور ذهنم از ای لحظه پرسش یک 

 نقشه و بگذارم هم روی را هایم فکر بتوانم و بروم غار امن فضای به تا برگشتم ترتیب بدین. بپرسم او از که

 های خرهص غار، ی دهانه از متری چند ی فاصله در محلی در غار، به ورود از پیش درست. بکشم چیزی ای

 یا استاالگتیت مثل. بودند سانتیمتر شصت حدود در که دیدم را زردی به متمایل صاف و تیز نوک

 زده بیرون برف از. است کدام به کدام که ماند نمی یادم وقت هیچ. بودند آورده سردر برف از استاالگمیت

 ی کلمه فقط و باشند نندتوا می چه که رسید نمی فکرم به هیچ. شدند می ختم تیزی نوک به.  بودند
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 از زحمت با و کردم بیرون سرم از را هولناک شدت به تصور این. آمد می نظرم جلوی یکسره «قبر سنگ»

 برگشتم. غار به ها برف میان

 می طلوع هایی صخره پشت از داشت تازه خورشید. بود تر عجیب همه از که دیدم را چیزی وقت، همان رد

 چشمم حایل خورشیدی نور برابر در را دستم آن از پیش دقیقه چند اما. ادندد می تشکیل را غار که کرد

 که شدم متوجه کردم نگاه سرم پشت به وقتی بود؟ ممکن طور چه! تابید می دیگری جهت که بودم کرده

 از مختلفی های نقطه در ها خورشید این که مارک، میخورم، قسم! بودند تا سه. ندارد خورشید یک جا آن

 آمده سرش بالیی یا کرده پیدا مشکل ام بینایی مبادا کردم بسته و باز را هایم چشم! داشتند وجود آسمان

 یک از اما بکنم فکری چه دانستم نمی. بود شده قفل مغزم. بودند تا سه همچنان. نداشت ای فایده اما باشد

 نبودم. چین در که بود این آن و داشتم کامل اطمینان چیز

 خورشید سه به بود شده خیس برف در ام ورزشی های کفش و بودم ایستاده کوه یباال که طور مانه

 می دلم. خواستم می را مامانم که ندارم شرمی هیچ موضوع این اقرار از. کردم می نگاه خیره تابناک،

 با خواست می دلم. کنم دعوا شنن با دور راه از کنترل سر و باشم نشسته تلویزیون جلوی خانه در خواست

 باشم. بازی های حلقه پرتاب حال در مارک، تو، با خواست می دلم. باشم اتومبیلمان شستن مشغول بابام

 خانه به خواستم می. رسید می نظر به دست دور قدر چه بود بدیهی چنان زندگیم در که چیزهایی اگهانن

. کردم را کار همان راستی به .بود گریستن و جا آن در ایستادن آمد می بر دستم از که کاری تنها اما بروم

 کردم. گریه

 داخل به مرا که برهمی هم در موسیقی های نت صدای. رسید گوش به غار داخل از صدا، آن دوباره پسس

 خودش بایستی می! پرس دایی. بود راه در دیگری شخص. آورد جا این به مبهوت و مات بعد و کشید تونل

 فکر وقت آن در اما. شناختم نمی پا از سر نبودم تنها دیگر که ینا از و برگشتم غار به دوان دوان! باشد

 که باری آخرین چه؟ بود دین سنت یارو، آن اگر چه؟ نبود پرس دایی اگر. آورد هجوم ذهنم به دیگری

 به وقتی که بگویم باید را این و کرد می شلیک طرفمان به داشت داشتم، را مردک این با زنی پرسه افتخار
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 و واقعی. نیست  17تندو نین بازی یا سینما های فیلم مثل وجه هیج به کنند می یراندازیت کسی طرف

 کنم. می حس را ستون ی شکسته ی تکه برخورد اثر در گردنم سوزش هنوز. است ترسناک

 می بیرون تونل از بود که هرکسی. ماندم منتظر و ایستادم غار وسط همین برای کنم کار چه دانستم مین

 یهتر بخورند؟ مرا خواستند می که بودند ترسناکی های سگ آن شاید یا دین؟ سنت یا بود پرس یدای. آمد

 دشمن؟ یا دوست باشد؟ توانست می کسی چه شد؟ می این از

 بابی؟ -

. آمد بیرون تونل از خورد می تکان تکان ها ران کنار در اش چرمی بلند کت که حالی در! بود پرس ایید

 با. دویدم طرفش به کوچکی ی بچه مثل. کردم را کار همین واقع در. بگیرم آغوش در را او توانستم می

 دین سنت یارو آن که این از همچنین و نبودم تنها دیگر که این از قدردانی حس با و غش و غل بی شادی

 کردم. حلقه دورش را هایم دست بود نکشته تیر با را جهان در کسم عزیزترین

 رفته بین از الوقوع قریب مرگ از وحشتم که حاال. داشت دوام ثانیه سه... اوه... دحدو فقط احساس این ماا

 او به که کسی. پرس دایی. بود جا آن در حضورم مسئول نفر یک فقط. آورد هجوم سویم به واقعیت بود،

 بار هشت حدود و کشید بیرون ام خانه از یکدفعه مرا که کسی داشتم دوستش که کسی. بودم کرده اعتماد

 چنان ضربه این و شدم جدا او از و دادم هل را او محکم ی ضربه یک با. دهد باد به را سرم بود نزدیک

 خواستم می. بکنم خواستم می که بود کاری همان این زیرا کند زمین نقش را او توانست می که بود محکم

 بود این مثل. بود نیرومند و قوی پرس دایی بودم شاهد هم قبال که طور همان اما. عصبانیم چقدر که بفهمد

 با و بدهم دست از را تعادلم که بود این بکنم توانستم که کاری تنها. بدهم هل را دیواری بخواهم که

 بیفتم. زمین به نشیمنگاه

 - زدم: فریاد نرسم نظر به ها احمق مثل کوشیدم می که حالی در و شدم بلند زمین از تقال و تالش با قتیو

 خبره! چه جهنم این توی معلومه هیچ

 -شدی گیج باره این در که دونم می بابی،  -

                                            

17 -  Nintendo 
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 !اولشه ی دقیقه پنج مال گیجی گیج؟ -

 :گفتم زنان فریاد و رفتم تونل ی دهانه سمت به خشم اب

 !دندارن! دندارن  -

 .نیفتاد اتفاقی هیچ اما. بروم جا آن از تا آورم زبان بر را ای کلمه هر بودم اضرح

 .دیگه جاییم همین ما. ارنهدند جا ینا -

 :زدم داد و کردم نگاه تونل داخل به. داشت معنایی انگار که گفت را این وریط

 !نمیشه آدم ی خونه جا هیچ! مترو! نیویورک! زمین پس، اشهب -

 هیچ اما. دویدم تونل داخل به ببرند خانه به کنان پرواز و کنند بلند مرا موسیقی های نت که امید این با     

 در که اقتداری ترین بیش با و ایستادم پرس دایی روی در رو درست و آمدم بیرون دوباره. نیفتاد اتفاقی

 :گفتم او به داشتم سراغ خود

 برم که اینه مهمه برام که چیزی تنها. کجاییم که نیست مهم برام حتی. چیه قضیه که نیست مهم رامب -

 !خونه... ببر... منو! برم هم االن همین و خونه

 همین برای ام زده وحشت و خشمگین قدر چه که دانست می باید دیگر. کرد نگاهم فقط پرس دایی     

 محتاطانه را کلماتش او که هم قدر هر. کند انتخاب محتاطاته را بعدیش کلمات کرد می سعی احتماال

 .نداشت وجود گفت من به آنچه گفتن برای جالبی راه هیچ متاسفانه بود کرده انتخاب

 .جایی این به متعّلق تو حاضر حال در. خونه بری تونی نمی ابی،ب -

. کنم کار چه دانستم نمی. گرفتم فاصله او از و رفتم عقب عقب مبهوت، و مات. بود همین مثل درست. ومب

 استدالل برایش خواستم می. بزنم را او خواستم می. کنم گریه خواستم می. کنم فکر چه به دانستم نمی

 .است بوده وحشتناک کابوسی ماجرا آن تمام که بفهمم و شوم بیدار خواب از خواست می دلم. کنم
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 آن وجود با اما. کنم جور و جمع را خودم که بود منتظر و کرد می تماشا مرا فقط. نگفت چیز پرس ایید

 تنها دبو شده سرازیر ام بیچاره زده فلک سر درون به آمیز خشونت چنان که ای کننده گیج اطالعات همه

 «چرا؟»:  بود ای کلمه یک ی ساده پرسش یک آورم زبان بر توانستم مانندی جیرجیر صدای با که چیزی

 .دارند نیاز کمکمون به که هستند مردمی دندارن در اینجا. گفتم که بهت  -

 :زدم ادفری. کرد ترم عصبانی هم ان/ از امر این و زد می حرف ای بچه با انگار که طوری گفت آهسته را ینا

 این فقط. دم می اهمیت خودم  به فقط. ندارن اهمیتی هیچ برام. شناسم نمی و مردم این که من ولی  -

 فهمی؟ نمی تو که سخته این کجای. برسم خونه به که مهمه برام

 :گفت قاطعانه پرس ایید

 .نیست امکانش این اما. فهمم می هم خوب خیلی  -

 هست؟ کجا... دندارن این کجاست؟ جا این اصال تازه مه؟مه انقدر مردم این چیز چه چرا؟ - 

 .سخته دادنش توضیح  -

 .بکن خودتو سعی - 

 بود کافی بود داده خوردم به راز و رمز هرچه یگرد

 .دانستم مسایل درک در من به کمک برای اش آمادگی ی نشانه را این. نشست سنگی روی پرس ایید

 یه اینجا. نیست دیگه ی سیاره یه کنی می فکر تو که طور اون جا اسن ولی. دوریم خیلی زمین از ما  -

 .قلمروه زمین که طور همون. قلمروه

 .است کلمه دو بین فرقشون تنها کنه؟ می فرقی چه سیاره، قلمرو،  -

. نبود اونجا زمین هست، زمین که جایی به رفتیم می اینجا از و داشتیم ای سفینه ما اگر. نیست نه،  -

 -کنی می سفر ناودونا توی از وقتی. نبود میکنی فکر تو که طوری ونا کم دست

 ناودون؟  -
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 ری می ها قلمرو به ناودونا توی از وقتی .اومدی ناودون ی وسیله به. اینجا اودی که طوریه همون منظورم -

 تهسخ درکش که دونم می. شی می جا به جا مکان و زمان در بلکه ری نمی دیگه جای به جایی از فقط

 .فهمی می خودت ولی

 دایی به. بمانم باقی خودم جهل در بود بهتر شاید. نه یا دارم آن فهمیدن به تمایل که نبودم مطمئن ندانچ

. نیست کردم می فکر که کسی مرد این که کرد خطور ذهنم به این بار اولین برای و کردم نگاه پرس

 او از. کردم می تصور که بود آن از تر عجیب خیلی دیگر اما است مرموزی شخصیت که دانستم می همیشه

 :پرسیدم

 .باشی عادی آدم داره امکان هستی؟ کی تو - 

 .نباشد آسان چندان نیز پاسخ این کردم حس کمابیش. انداخت پایین را سرش و زد لبخندی پرس ایید

 .هستی تو که طور همون. هستم هم «مسافر»  اما. بابی هستم، تو دایی من  -

 رکورددار پندراگن، بابی خواستم می. باشم «مسافر» خواستم نمی. «مسافر. »دیگر جدید ی کلمه کی

 .رسید می نظر به دوردست بسیار زندگی آن حاضر حال در اما. باشم بروک استونی بسکتبال تیم در امتیاز

 زمین روی شم،بک نفس میتونم اینجا که اینه منظورم زمینه؟ مثل اینجا چرا نیستیم، زمین روی اگر پس - 

 .چیزها جور این از و عادیه ش جاذبه نشسته، برف

 :گفت جوابم رد

 این خورشید تا سه مثال منظورت. دارند شباهت زمین به دقیق، طور به نه اما خیلی، ها قلمرو ی همه  -

 جاست؟

 .زده بیرون برف توی از که عجیبی زرد های سنگ اون مثل. زدی خوبی مثال - 

 :گفت و شد عصبی پرس دایی اگهانن

 هستن؟ تا چند بیرون؟ کجا؟ -

 .تا دوازده ده. نمیدونم اوه،  -
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 به را کتش سپس «بریم باید:»گفت و کرد کتش آوردن در به شروع و جست جا از برق مثل پرس ایید

 کنار به شروع. بود افتاده هم روی خشک نی شاخه ای کپه که رفت غار انتهای به شتابان و انداخت زمین

 .کرد ها آن دنکشی

 :گفتم او به بودم نگران ذره یک از بیشتر و شده گیج پاک که نم

 شده؟ چی  -

 شاخه کشیدن کنار به که طور همان. کند ساکت مرا تا گرفت دهانش جلوی را انگشتش و برگشت طرفم هب

: » فتگ او. بشنود را صدایش کسی خواست نمی انگار کرد زدن حرف به شروع آهسته داد می ادامه ها

 :پرسیدم امیدوارانه. بودم بیزار کلمه این از. نبود جدیدی ی کلمه. ها کوبیگ. اوخ اوخ.« ها کوبیگ

 درسته؟ سگند، مثل ها کوبیگ. نیستن کوبیگ اونا - 

 :کرد زمزمه هستهآ

     .نه اینجا ولی. سگند مثل اونا دوم زمین در. داره قلمروش به بستگی - 

 :پرسیدم نه، یا بدانم را پرسشم پاسخ خواهم می که نبودم مطمئن که این اب

 چیه؟ کوبیگ.... پس - 

 ازشون ناودونا از مسافرها داشتن نگه دور برای دین سنت. قلمروه هر خاص وحشی حیوون کوبیگ - 

 .کنه می استفاده

 برای طور چه اما. گردد می بر معادله این به دوباره عامل این که دانستم می. دین سنت. اسم این وبارهد

 برای فرصتی که آن از پیش کند؟ «استفاده» کاری انجام برای وحشی حیوان از که بود ممکن کسی

 نمایان خز و چرم از برهمی درهم ی کپه و کشید کنار نیز را شاخه آخرین پرس دایی کنم پیدا پرسیدن

 که حالی در. کرد تشتیشر آوردن در به شروع پرس دایی بعد. بود حیوانات خام پوست تخته چندین. شد

 :گفت داشت می بر را حیوانی ریخت بی پوست از ای قطعه

 .کن تنت رو اینا. بپوشیم رو دوم زمین های لباس تونیم نمی قلمروه این توی - 
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 :بود این بگویم توانستم که چیزی نهات

 گرفته؟ شوخیت  -

 .دارن می نگهت گرم اینا. بابی نکن، دو به یکی من با - 

 -ولی  -

 من که زدم حدس. ترسید می ها کوبیگ از راستی راست. گفت مانندی زمزمه صدای با را جمله این     

 :پرسیدم احتمالی جواب از وحشت با. کردم هایم لباس آوردن در به شروع همین برای بترسم باید هم

 زیرمو؟ لباس حتی   -

 :بشنوم خواستم نمی که گفت را چیزی همان دقیقاً وا

 .پوشه نمی دار پاچه شورت کسی رندندا توی -

. پوشیدم را چرمی و خزدار های لباس و کردم پیروی پرس دایی دستور از. شد می معذب آدم طوری نآ

 دندارن در چون بود باقی شکرش جای و بود لطیف و نرم حدودی تا که داشتند هم چرمی های چکمه حتی

 چیز برداشتیم کپه روی از هارا پوست از دیگری تعداد وقتی. پوشید نمی هم زربافت ورزشی جوراب کسی

 حدودی تا! افتاد نفره دو ی سورتمه به چشمم برداشتم که را خز پوست آخرین. شد نمایان آهسته دیگری

 آن از بخشی هیچ که تفاوت این با ایم دیده آالسکا در که داشت شباهت داری سگ های سورتمه به

 .نبود امروزی

 نی نوعی با را هایش صندلی. بودند کرده درست درخت های شاخه با را طرفش ود و بود چوبی هایش یغهت

 های شاخ با قدیمی ای شیوه به نیز را سورتمه جلویی بخش فرمان سیستم. بودند بافته هم به خیزران

 چیز اما. کرد می افتخار ای سورتمه چنین داشتن به  18فلینتستون فرد . بودند کرده طراحی گوزن بزرگ

 .کرد می نگرانم که بود سورتمه آن در دیگری

                                            

18 - Fred Flintstone 
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 و صاف های شاخه از را ها آن ی بدنه. بودند بسته محکم را مرگباری بلند های نیزه سورتمه، طرف دو رد

 و تیز جراحی تیغ مثل و بودند شده کاری چکش و فلزی ها سرنیزه جنس. بودند تراشیده درختان صیقلی

. بودند کرده متصل را خاصی پرهای انتهایشان به بیشتر، ثبات و تعادل برای. رسیدند می نظر به برنده

 مرگبار و کشنده میزان همان به نیز بد های پسر آن بود ابتدایی و زمخت وسیله، این که قدر همان درست

 طرف دو از تاریخ ماقبل هوای به هوا فراصوتی برد کوتاه های موشک مثل ها نیزه. رسیدند می نظر به

 .بودند شلیک برای آماده و آویخته سورتمه

 :پرسیدم میدوارانها

 کنیم؟ استفاده ازش ها کوبیگ با مقابله برای شه نمی شد؟ چی تفنگت  -

 .نداره وجود تفنگی قلمرو اینم توی - 

 :گفت و کرد نگاه من های چشم به یکراست بعد. داد ادامه کارش به و شد ساکت ای لحه پاسخ، این از سپ

 همیشه. مهمیه ی نکته این. گذاره می اختیارمون در قلمرو که کنیم استفاده هایی چیز از تونیم می فقط - 

 خب؟. باشه یادت اینو

 .بگی تو چی هر. حتما باشه،  -

 چرمی ریسمانی از که بود کوچکی ی شده کاری کَنده چیز. گذاشت دستم در محکم را چیزی گاه آن     

 ....مثل درست. بود آویزان

 .سوته - 

 :داد ادامه و گفت را این بود خوانده را فکردم انگار که پرس ایید

 .باشه دستت دم - 

 در پرس دایی که بودم امیدوار فقط. نداشت چندانی اهمیت لحظه آن در اما بپرسم را علتش خواستم یم

 سوت آن شد می بیریخت اوضاع اگر چون باشد داشته مهارت تیراندازی ی اندازه به نیز نیزه با کردن کار
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. آویختم گردنم به را سوت و کردم عمل دستورش طبق بر. کند محافظت ما از توانست نمی کوفتی کوچک

 :پرسید او

 حاضری؟ - 

 :دادم را پرسش این به ام همیشگی وابج

 .نه  -

 کامال عجیب های لباس آن اما ام شده ها غارنشین مثل کردم می حس. بودم حاضر که بگویم صادقانه ماا

 چرمی های بند با داد یادم پرس دایی که طوری همان بود گشاد که را آن جای هر. بود شده دازهان برایم

 توانستم نمی که بود این بدش ی نکته تنها. بودم راحت کامال ها لباس آن در راستی راست. بودم بسته

 می باری خشونت و مهم عملیات درگیر زودی به. شد می کاش ای اما باشم داشته تن به را زیرم های لباس

 .نداشتند هم  19تالک پودر دندارن در احتماال و شدیم

 به. شتافتم کمکش به هم من. کرد غار ورودی و روشنایی سمت به سورتمه کشیدن به شروع پرس ایید

 :گفت من به راهنمایی منظور

 می رو سورتمه جلو، از گمن .بنشین عقب صندلی روی و باال بپر انداختیم برف روی رو سورتمه وقتی - 

 .رفتیم ها کوبیگ شدن بیدار از قبل بیاربم شانس اگر. کنم می کنترل فرمانو و رونم

 :بود این ام بعدی پرسش که است دیهیب

 چی؟ نیاریم شانس اگه - 

 .بزنیم شونو یکی که اینه به امیدمون تنها. بزنیم جلو ازشون تونیم نمی  -

 کنی؟ معنی رو «بزنیم» شه می بزنیم؟ - 

 :گفت و کرد نگاه من به پرس دایی. بودیم رسیده غار ی دهانه به. نکرد چنین وا

                                            
 پودری که برای التيام عرق سوز و حساسيت به کار می رود  -۳
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 می خودت روزی یه که اینه بگم تونم می که چیزی تنها. متاسفم واقعا بابی، شد، جوری این که متاسفم  -

 .شد می طوری این باید چرا که فهمی

 او حرف کردن باور از که بود جا این نکته اما. مکرد باور را حرفش واقعا گفتکه را این راسخی اعتقاد چنان اب

 پیش که دردسری هر با که این جز نداشتم ای چاره داشت حقیقت گفت می او آنچه اگر زیرا. بودم متاسف

 و جالب چندان نیز بعدی های پیشامد بود آمده پیش زمان آن تا آنچه بر بنا و. شوم رو به رو بود رویم

 .نبودند کننده سرگرم

 :فتمگ

 .برونی اینو باشی بلد امیدوارم - 

 :بود این اسخشپ

 .بشین محکم فقط تو - 

 باالی را دستهایم شدیم می بازی شهر هوایی ترن سوار که موقعی مثل داشتم خیال من انگار. باشه ره،آ

 .بابا دیگه، بود بسم. بدهم تکان و ببرم سرم

 هایم چشم تا کشید طول ای ثانیه چند هم باز. ردیمآو برف روی به و کشیدیم بیرون غار از را سورتمه     

 بود شومی و زرد تیز نوک های سنگ آن خورد چشمم به که چیزی اولین آن از بعد اما کرد عادت نور به

 خطرناک ها آن است ممکن طور چه که فهمیدم نمی پرس، دایی ترس وجود با. بود زده بیرون برف از که

 به شروع و رفت سورتمه پشت به سپس. شوم سوار که کرد اشاره من به صدا و سر بی پرس دایی. باشند

 در. کرد می حرکت عالی و نرم خیلی بود ای قراضه تاریخی ماقبل ی سورتمه که این با. کرد آن دادن هل

 چندین ای محوطه در که شمردم را تایشان دوازده. داشت قرار زرد های سنگ از پوشیده دشت برابرمان

 چشمکی.  کردم نگاه پرس دایی به. شدیم تر نزدیک ها آن به صدا و سر بی کمابیش. بودند پراکنده متری

 رفتیم پیش که دیگر متر چند. باشم ساکت که کند یادآوری من به تا کرد نزدیک لبش به را انگشتش و زد

 تا داد می عبور ها آن میان از را سورتمه احتیاط و دقت با پرس دایی. گرفتیم قرار وسطشان در درست

. شد می تر بیش کوه شیب. شد افزوده سرعتمان بر کم کم که بود وقت همان در. نخورد هم بر آرامششان

 ناهموار و تند سرازیری از زودی به. رفت بین از ها کوبیگ ی درباره نگرانیم ناگهان و کردم نگاه جلو به
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 لق و تق چوبی ی تخته یک با هم آن مرفتی می پایین پراکنده های سنگ تخته و برف از پوشیده کوهستان

 چند است ممکن طور چه اندازی چشم چنین با درمقایسه. بودند بسته هم به چوبی های تسمه با را آن که

 برسند؟ نظر به وحشتناک متری سانتی شصت جانور

 .بردم می پی موضوع این به زودی هب

 فقط. کرد حرکت به شروع مقابلمان ایه برف که بودیم گذاشته سر پشت کمابیش را زرد های سنگ شتد

 برف رویمان، پیش در درست ناگهان،. بود کافی برایمان یکی همان اما بود مانده باقی دیگر سنگ یک

. نبود تیز نوک سنگ یک وجه هیچ به آن اما. کرد برخاستن به شروع زرد تیز نوک سنگ و برداشت شکاف

. بودم دیده عمرم به که بود زده بیرون ای درنده جانور ترین هولناک پشت از که بود استخوانی ای تیغه

 عظیم خرس یک مثل. گرفت قرار برف بیرون بدنش تمام سرانجام تا شد بلند و آورد بر سر برف از کوبیگ

 شباهت وحشی گراز های دندان یه نیشش های دندان و بود تر بزرگ سرش فقط. بود رنگ خاکستری

. بودند عادی حد از تر بزرگ نیز هایش پنجه. بودند تیز میخ مثل و زده بیرون باال و پایین فک از که داشتند

 سگ چشم مثل نیز هایش چشم. تیز پیانوی کلید البته. بود پیانو کلید ی اندازه به هایش ناخن از یک هر

 .بودند شده دوخته ما به خشمگین، و زرد مترو، های

 تا کرد دویدن به شروع داد می هل را سورتمه که طور همان و زد دور را آن سورتمه، حرکت با پرس ایید

  .کند بیشتر را حرکتمان سرعت

 :گفت زنان ریادف

 !بردار رو نیزه - 

 زد انگیزی هراس ی نعره چنان و ایستاد عقبش پاهای روی. بردارم چشم درنده جانور آن از توانستم مین

 که بود چیزی همان دقیقاً این و را ها کوبیگ قیهب کم دست یا. کرد می بیدار نیز را ها مرده گمانم به که

 می بیدار داشتند ها کوبیگ بقیه. آمد در لرزه به ها تیغه سایر اطراف های برف سرمان، پشت در. افتاد اتفاق

 .شدند

 !بجنب بابی، - 
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 را ها نیزه از یکی تا برداشتم خیز جلو به. آورد خود به مرا سرعت به و پرید سورتمه درون به پرس دایی     

 توانستم می سختی به. پریدیم می پایین و باال برف روی و کردیم می حرکت تر سریع اکنون. آورم چنگ به

 از را نیزه دو از یکی بتوانم بلکه تا شدم خم سمت یک به و داشتم نگه پایین را خود. کنم حفظ را تعادلم

 :گفت که یدمشن را پرس دایی صدای سرم پشت از. کنم جدا سورتمه ی بدنه

 .کن عجله کنم می خواهش - 

 دوازده ده لحظه، آن در که شدم متوجه و بیندازم نگاهی که برگشتم. بود مُصِر حال عین در و آرام وا

 .پاشند می سو هر به را ها برف و آیند می سرمان پشت کوبیگ

 به وقتی و بودم کرده باز را نیزه ی تسمه تقریباً که بود این مشکل. انداختم می نگاه سرم پشت به نباید  

 آمده، پیش اتفاقی چه بفهمم که آن از پیش و کرد برخورد برآمدگی یک به سورتمه کردم نگاه سرم پشت

 و افتاد ها برف روی به صدا سرو با. بود شده دیر خیلی دیگر اما بگیرم را ان کردم سعی. افتاد و شد رها نیزه

 .رفت که رفت. شد دور دسترسم از

 :زد فریاد پرس ایید

 !یاال! یکی اون سراغ برو - 

 نگه محکم و گرفتم را آن دست یک با. کنم باز را دیگر ی نیزه تا برداشتم خیز سورتمه دیگر سمت هب

 دست از هم یکی این بگذارم نداشت امکان. کنم باز را آن کوشیدم کورمال کورمال دیگرم دست با و داشتم

 :زدم فریاد. شد آزاد نیزه و بازکردم را تسمه سرانجام. برود

 !برداشتمش  -

 پشت و شدم بلند زانو روی گرفت را آن که همین. بگیرد را آن پرس دایی تا گرفتم باال را نیزه و رفتم قبع

 بود این مثل. بودند ور حمله ما سمت به دیگر که دیدم را ها کوبیگ وحشت و ترس با. کردم نگاه را سرمان

 که آوردم نمی در سر هیچ. باشیم گرفته قرار غران ی کرده رم وحشی های خرس از ای گله دیدرس در که

 .ببرد پیش از تواند می کاری چه مرگبار ی حمله آن برابر در کوچک ی نیزه یک

 :زد فریاد پرس ایید
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 !دار نگهش حرکت بی! فرمان -

 سورتمه. گرفتم دست در محکم را گوزن های شاخ و رساندم سورتمه جلوی به را خود پا و دست چهار     

 حق همه، این با. کند می چه دانسته می بود ساخته را آن هرکس. کرد می عمل کاست و کم بی طرزی به

 می تر نزدیک ما به داشتند. بگذاریم جا را ها کوبیگ که نبود ای اندازه به سرعتمان. بود پرس دایی با

 .شدند

 نگاه سرم پشت به یکسره. شد می تر نزدیک آمیزی تهدید طور به و بود بقیه از جلوتر خیلی کوبیگ ولینا

 عقب به رو دست به نیزه سورتمه، در. بود العاده فوق پرس دایی. افتد می اتفاقی چه ببینم که انداختم می

 ی مایه چیز هیچ دیگر. کردم می عادت پرس دایی خطرناک های کاری شیرین به داشتم. بود ایستاده

 کنان غرولند. بود کوبیگ منتظر نیز پرس دایی دیک، موبی شکار حال در اهب خدا نا مثل. شد نمی تعجبم

 :گفت می کوبیگ به طعنه و ریشخند به

 .جلوتر ذره یه. بیا. بیا - 

 با تا بود آماده و شد ور حمله سویمان به خوارگی خون با. بود سرمان باالی تقریبا. کرد می اطاعت وبیگک

 .بدرد را رسپ دایی اش آرواره سریع حرکت

 :زد فریاد و برگرداند را رویش پرس ایید

 !حاال همین! بزن سوت! سوت -

 به دستم یک که حالی در. نبود بحث و جر برای مناسبی زمان اما بکند؟ توانست می چه سوت وت؟س

. گشتم شده کاری کنده سوت دنبال به کورمال کورمال و بردم گردنم به را دستم بود گوزنی شاخ فرمان

 از را چرمی بند آورم، چنگ به را سوت شدم موفق سرانجام. بود پرس دایی سر باالی کمابیش درنده نورجا

 .دمیدم آن در و بردم دهانم به را سوت ، آوردم در سرم

 زیر چنان صدایشان که بود ها سگ صدای بی های سوت مثل آن طراحی احتماال. نداشت خاصی دایص

. آمد نمی خوششان آن از هیچ ها کوبیگ و ها سگ فقط البته. آنند نشنید به قادر ها شگ فقط که است
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 گردنم پشت موهای شد باعث که زد دیگری ی نعره و کرد باز را انگیزش هراس دهان ناگهان درنده جانور

 .کرد می نفوذ سرش درون به سوت زیر صدای گویی بود دردناک غرشی. شود بلند

 پرتاب را نیزه المپیک، ی نیزه پرتاب ی رشته ورزشکاران مثل. زد ار ضربه پرس دایی که بود وقت همان رد

 بیرون گردنش پشت از نیزه وقتی! رفت فرو بازش دهان در و کرد پرواز کوبیگ سمت به یکراست نیزه. کرد

 را برف از ای توده پهلویش روی به سقوط اثر در و شد متوقف بالفاصله. کرد ای خفه غرش درنده، جانور زد

 .ریخت می بیرون دهانش از خوفناکی ی چشمه همچون خون. پاشید رافاط به

 کوبیگ اولین به را خود دیگر های کوبیگ. آمد پیش آن از پس آنچه انگیزی نفرت به نه اما. بود انگیز فرتن

. بردند هجوم شان افتاده همنوع سوی به و شدند متوقف جا همان بیایند ما دنبال که آن جای به و رساندند

. است آن در خون که کنیم مشاهده آبی در را ها کوسه که زمانی مانند درست بود آمیزی جنون ی ذیهتغ

 از آن شدن جدا و گوشت شدن پاره صدای. است گوشم در آن دریدن هم از و شدن پاره پاره صدای هنوز

 زنده هنوز یگکوب آن ضمن، در. بشنود را آن دوباره بخواهد کسی که نیست صدایی شکسته، های استخوان

 .نکشید طول زیادی مدت که است باقی شکرش جای. بود وحشتناک دردش پر های جیغ. بود

 کوبیگ از یکی لحظه آن در. بودم نکرده را کار این کاش ای و انداختم سرم پشت به نگاهی بار آخرین رایب

 خون در غرق که افتاد نیشش های دندان و دهان به چشمم و انداخت ما به نگاهی و کرد بلند را سرش ها

 .بود چه ها کوبیگ از یکی «زدن» از پرس دایی منظور که دانستم می دیگر حاال. بود اش زنده غذای

 :زد فریاد پرس ایید

 !باش مواظب -

 برخورد اتومبیل بزرگی به سنگی تخته به دیگر ی ثانیه چند تا شدم متوجه و کردم نگاه را جلو تندی هب

. کوبید سنگ تخته به محکم را ما و لغزید آن عقب اما برگشت سورتمه. چرخاندم را فرمان محکم. کنیم می

 بود نزدیک. انداخت سورتمه کف به را پرس دایی که بود شدید چنان ضربه آن اما دادیم ادامه حرکتمان به

 بلرزمو ها باد این به که نبودم بیدی. بودم چسبیده گوزنی شاخ فرمان به محکم من اما کند پا کله نیز مرا

 ما به دوباره ها کوبیگ اگر. افتاد دستم از سوت بودم چسبیده را فرمان محکم وقتی که بود این مشکلم تنها
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 دور آن بند بودم نگذاشته چرا. سوت نه داشتیم نیزه نه دیگر. افتادیم می بزرگی دردس به کردند می حمله

 بماند؟ گردنم

 چیزی که دیدم می خوبی به. بود شده برابر دو کوه ی دامنه شیب. بودیم حرکت در سرعت به لحظه آن رد

 مراقب و کنیم عبور ها برف روی از ماهرانه بودیم ناچار فقط زمان، آن تا. برسیم درختان حاشیه به نمانده

 .رفتیم می جنگل سمت به یکراست حاال ولی. نخوریم سنگها تخته از بعضی به باشیم

 :زد فریاد پرس ایید

 !گرفتمش -

 فریاد. سپردم او به را سورتمه کنترل میل کمال با من و برساند سورتمه جلوی به را خود بود شده موفق وا

 :گفتم زنان

 نه؟. باشه داشته ترمز کنم نمی فکر -

 :داد جواب زنان ریادف

 داشت کاش -

 سوی به تسرع حداکثر با. نه وای،. نبود اسکی برای رفته شسته های دامنه آن از این. بود بدی وابج

 نمی دلم. بود جامد جسم یک کند متوقف مارا توانست می که چیزی تنها دیگر حاال. رفتیم می درختان

 .آمد می دردمان. کنم پیدا جامد جسم یک خواست

 :زد فریاد پرس ایید

 !شو خم راست سمت به! راست  -

 :گفت و زد دور را درختی او و کردم را کار مینه

 !چپ. ریم می طرف کدوم بینب! باشه من به حواست  -

سر پیچ ها خم شویم تا هردو بتوانیم  بودیم ناچار دو هر. بود سیکلتش موتور ترک در سواری مثل رستد

آن را رد کنیم. اما موتور سیکلت ترمز داشت و مجبور نبودیم از میدان مینی از درختان عبور کنیم. 
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سرسام آور از مسیر مارپیچی عبور می کردیم که پر وحشتناک بود. در آن سورتمه زهوار دررفته با سرعتی 

 از درختان کاج سفت و سخت بود.

ا سرعن از چند سانتیمتری درختان می گذشتیم. چپ، راست، دوباره راست. سرعنمان بیش از آن بود که ب

و به دایی پرس بتواند به من بگوید به کدام سمت خم سوم. باید جلو را نگاه می کردم و حدس می زدم که ا

کدام سمت می پیچد. شاخه درختان سر و صورتمان را می خراشید. به بعضی از آنها چنان نزدیک می 

شدیم که هنگام عبور سریع از کنارشان، صدایشان را می توانستم بشنوم. هر چه پایین تر  می رفتیم 

 جنگل انبوه تر می شد. داییی پرس فریاد زد:

قتی به اونجا رسیدیم می خوام یکهو بپیچم به راست! فقط یک قسمت بی درخت در پیش داریم! و -

 امیدوارم چپ نکنیم.

له، امید وار بود و امید وار بود به قل خوردنی نیفتیم که آخر سر به برخورد به درختی منجر شود! من هم ب

 نظری بهتر از آن نداشتم.

 و نعره زد:ا

 وقتی پیچیدم محکم به سمت راست خم شو. دیگه رسیدیم. -

ه جلو نگاهی انداختم و آنجا را دیدم. در میان درختان دشت سفیدی وجود داشت. احتماال جای بی ب

درخت همان جا بود. ولی برای رسیدن به آنجا از کنار درختان زیادی باید رد می شدیم و سرعتمان هنوز 

رخت رسیدیم. فریاد خیلی زیاد بود. چپ، چپ، راست. چند تا پیچ دیگر رارنیز رد کردیم و به جایی بی د

 زدم:

 داریم موفق می شیم! -

ما موفق نشدیم. تیغه سمت چپ سورتمه به ریشه پوشیده از برفی گیر کرد و مارا به سمت راست سورتمه ا

پرت کرد اما  همچنانا به حرکتمان ادامه دادیم. در آن زمان بر روی یکی از تیغه ها حرکت می کردیم و 

ج شده بود. تنها چند درخت دیگر بین ما و آن محل امن بی درخت مانده کنترل سورتمه از دستمان خار

بود که تصادف کردیم. سورتمه به درختی خورد و دور خود چرخید. ضربه شدیدی بود. یعنی به قدری 
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شدید که مرا از جا پراند. اما همچنان در سورتمه بودم. ام دایی پرس به اندازه من خوش شانس نبود و به 

 اب شد.بیرون پرت

ن همچنان به حرکتم ادامه می دادم. سورتمه بر روی تیغه راستش افاتد و دوباره صاف شد. اما من به م

پشت در سورتمه افتاده بودم و با فرمان یک دنیا فاصله داشتم. تغریبا به محدوده بی درخت رسیده بودم و 

ال پرید و من در هوا بودم. اگر قرار یک آن گمان کردم موفق شده ام. اما در همان وقت سورتمه ناگهان با

بود لحظه مناسبی برای ترک سورتمه وجود داشته باشد همان لحظه بود برای همین بیرون پریدم. سورتمه 

به یک طرف رفت و من به طرف دیگر. لحظه ای در هوا به پرواز درآمدم و بعد افتادم، محکم. ارتفاع برف 

ی فرود بی دردسر روی برف ها، به زمین سخت برخورد کردم. در اثر دیگر چندان زیاد نبود در نتیجه به جا

این برخورد نقش زمین شدم و سرم به زمین خورد. دنیا تبدیل به توده ی سفیدی شد که دور سرم می 

 چرخید. نمی توانستم فکر کنم. نمی توانستم نفس بکشم. اما دیگر در حرکت نبودم و همین عالی بود.

دت آنجا افتده بودم چون یکسره به هوش می آمدم و از هوش می رفتم. بعد از آن، رست نمی دانم چه مد

به یاد می آورم که صدای عجیبی شنیدم.ابتدا خیلی دور بود اما به سرعت داشت نزدیک می شد. ترسم از 

گوش می  این بود که کوییک ها ناهارشان را تمام کرده و برای دسر، خود را به ما رسانده باشند اما آنچه به

رسید به صدای آنها شباهتی نداشت. شبیه صدای پای اسب بود. اسب هایی که به تاخت، حرکت می 

 کردند. بیشتر از یکی بودند.

 ن گاه بود که صدای دایی پرس را شنیدم که مرا صدا می زد:آ

ت می کنن، بابی!بابی اگه صدامو می شنوی از جات تکون نخور. همونجا که هستی بمون! میالگوها پیدا -

 به کمکت می یان.

نظورش چه بود؟ میالگو چه بود؟ باید می دیدم چه پبش آمده است. به پهلو غلتیدم و واقعا چه دردی م

کشیدم. احتماال در اثرسقوط یکی دو دنده ام شکسته بود.در هر حال از جایم بلند نشدم. چندان مطمئن 

لند بشوم. سرم درد می کرد و حسابی گیج می رفت نیستم که اگر هم می خواستم، می توانستم از جایم ب

اما به برف ها چنگ انداختم و سینه خخز به طرف صدای دایی پرس رفتم. در آنجا پشته ای از برف به 

چشم می خورد و شاید همان بود که مرا به هوا پرتاب کرد. به روی شکم دردناکم، سینه خیز به سوی 

 با احتیاط از باالی آن دزدکی نگاهی انداختم.پشته برفی رفتم. وقتی به آن رسیدم 
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قتی دایی پرس را دیدم که در کناره ی  محوطه بی درخت، نه چندان دورتر از من، ایستاده است آسوده و

خاطر شدم. حالش خوب بود. وقتی فکرش را می کنم متوجه می شوم که حال و روز او خیلی بهتر از 

 احوال من در آن لحظه بود.

است محوطه بی درخت، اسب هایی که صدای پایشان را شنیده بودم به تندی اورا محاصره می ر حاشیه رد

کردند. و این اسب ها سوارکارهایی داشتند که چهار نفر بودند. در نظر من مانند شوالیه های باستانی بودند. 

رم سیاهی نیز لباس رزم سیاه رنگی بر تن داشتند که از چرم ضخیم ساخته شده بود. کاله خود های چ

داشتند که دارای نقابی فلزپوش شده هم بود. حتی اسب هایشان نیز پوشش محتفظ چرمی مشابهی 

داشتند. همه مثل هم بودند گویی لباس رزمشان نوعی اونیفرم بود. این را نیز متوجه شدم که شمشیر 

 ند.بیرون آمده ا« شوالیه های میز گرد»داشتند. به نظرم می رسید که از داستان 

قتی دورتادور دایی پرس حلقه می زدند او با حالتی دوستانه برایشان برایشان دست تکان داد و با همان و

 صمیمیت گفت:

 سالم! در روز به این خوبی چطورین؟ -

ا در آمریکا نبودیم. حتی در زمین هم نبودیم. چرا دایی پرس فکر می کرد که آن افراد اینگلیسی حرف م

 والیه ها به تندی فریاد زد:می زنند؟ یکی از ش

 بوتو! بوتو آگا فوردن. -

 ق با من بود آن ها اینگلیسی حرف نمی زدند. دایی پرس در جوابشان گفت:ح

 نه! دارم خرگوش شکار می کنم. برای خانواده م. -

 والیه دیگر با بد خلقی فریاد زد:ش

 سوبا بورد فیو! -

حرف می زدند و دایی پرس به زبان اینگلیسی، با این حال جیب و غریب بود. آن ها به زبان عجیب غریبی ع

 ظاهراً حرف هم را می فهمیدند. اما من، در این سوی قضیه، هیچ نمی فهمیدم. خبر جدید چی داری؟
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 والیه ی اول با انگشت به دایی پرس اشاره کرد و داد و فریاد به راه انداخت:ش

 بوتو، بوتو آگا فوردن کادار! -

چه معنایی داشت اما هرچه بود جنبه تعارف و خوشامد گویی « بوتو»می رسید. نمی دانم اجور به نظر ن

نداشت. دایی پرس معصومانه دست هایش را باال برد و شانه هایش را باال انداخت گویی نمی دانست آنها از 

 چه حرف می زنند. با لبخندی گفت:

ام که فقط به فکر تهیه غذا برای خانواده ام را بکنم؟ من یه معدنچی « کیگن»نه! چرا باید جاسوسی  -

 هستم.

 اسوس؟ معدنچی؟ کیگن؟ سرم شروع به زق زق کرد.ج

بعد اوضاع رو به وخامت گذاشت. شوالیه اول شالق بزرگ بد هیبتی را از ترک زینش برداشت و با آن،  و

ره ای زد و شوالیه شالق دایی پرس را تازیانه زد. شترق! شالق به دور دستش پیچید. دایی پرس از درد نع

 را کشید و او را بر روی زانوهایش روی زمین کشید.

وشیدم بلند شوم و به سویش بدوم اما درد پهلویم تمام بدنم را فراگرفت و نفسم بند آمد. سرم دوباره گیج ک

ترک  رفت. تا چند ثانیه دیگر از هوش می رفتم. اما نگاهم را به دایی پرس دوختم. دو شوالیه دیگر از

زینشان شالق درآوردند و مثل گاوهای پرواری در نمایش کمند اندازی، کمند را به دور بدنش انداختند. 

سپس اسب هایشان را به راه انداختند و به آن سوی دشت رفتند و دایی پرس را به پشت روی زمین با 

 خود کشیدند.

سوار بر اسب هایشان دایی ام را روی  ین آخرین صحنه ای بود که دیدم. آن شوالیه های سیاه خندان،،ا

برف ها می کشیدند. وقتی در اعماق جنگل از نظر ناپدید شدند گمشان کردم. سرگیجه امانم نداد. داشتم 

می افتادم. یادم است آخرین چیزی که به آن فکر می کردم این بود که همین چند ساعت پیش در چه 

توپ تنیس را برای مارلی می انداختم تا آن را بیاورد. امیدوار  حالی بودم. در آشپزخانه مان ایستاده بودم و

 بودم کسی به خاطر داشته باشد که آن را برای پیاده روی شبانه بیرون ببرد.

 ن گاه همه چیز سفید شد و از هوش رفتم.آ
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 1شت پایان روز نگا                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مین دومز

 

قتی کورتنی چتویند در زمین خالی شماره دوی لیندن پلیس روی کوله پشتی اش نشسته بود و و

کاغذهای پوستی اش را می خواند مارک دایمند با حالتی عصبی قدم می زد.مارک می خواست که او تند 

یز رو به راه است. دوست داشت او تر بخواند. دلش می خواست کورتنی سرش را بلند کند و بگوید همه چ

در جایی از آن نوشته ها سرنخی بیابد که ثابت کند هیچ یک از آن وقایع واقعی نیستند. اما بیش از هرچیز 

 دلش می خواست سرش را برگرداند و ببیند که خانه بابی سرجایش است.
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پایان رسید سرش را بلند کرد و ورتنی بی هیچ شتابی کاغذها را می خواند و وقتی سر انجام خواندنش به ک

 با قیافه ای شگفت زده به مارک نگاه کرد و بدون هیچ هیجانی پرسید:

 اینا رو از کجا آوردی؟ -

ارک دستش را در جیبش کرد و آن انگشتر عجیب را درآورد که سنگی خاکستری بر روی آن بود. بعد از م

حاضر نبود آن جواهر نفرین شده را دوباره در اتفاقی که در دستشویی پسرانه افتاد دیگر به هیچ وجه 

 انگشتش کند.

 ه آرامی انگشتر را جلو برد و گفت:ب

از توی این دراومد. انگار زنده بود. اشعه های نور چشمک می زدند و این انگشتر بزرگ شد و وسطش  -

 سوراخی باز شد. بعد صدایی آمد و یکهو کاغذها ظاهر شدند.

انداخت و دوباره نگاهش را به کاغذهای پوستی انداخت. مارک حس می کرد که ورتنی به انگشتر نگاهی ک

مغز کورتنی به سرعت کار می کند تا بتواند از آن همه چیزی که مارک بر سرش ریخته بود سر درآورد. 

سرانجام از جایش بلند شد و کاغذهای پوستی را همچون اخباری قدیمی به پشت سرش انداخت. بعد با 

 فت:پوزخندی گ

 بابا یه فرصتی بهم بده. -

نسیم مالیمی که می وزید  "آهای!"ارک که دیوانه وار به سراغ کاغذها می رفت جیغ جیغ کنان گفت:م

کاغذها را در زمین خالی پراکنده می کرد و برای همین مارک ناچار شد پیش از آنکه باد آنها را ببرد چهار 

 د خلقی گفت:دست و پا بر روی زمین بنشیند. کورتنی با ب

 شما دوتا در مورد من چه خیالی کردین؟ فکر کردین احمقم؟ -

 -نـ... نه! هی... هیچ همچی چیزی نیست -

 به بابی پندراگن بگو که من اونقدرها هالو نیستم که این مسخره بازی ها را باور کنم. -

 -و... ولی -
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این بازی دیشب را از دست داده که  بعدش چی؟ نکنه قراره من نگران بشم و به همه بگم بابی برای -

ناودانی  شده و به ابعاد دیگری رفته و ناچار شده با درنده های آدم خواری بجنگه و اگه موفق نشه دایی شو 

 از دست شوالیه ای سیاه پوش اسب سوار نجات بده ممکنه بازی بعدی رو هم از دست بده؟

 را... راستش، آره. -

 ورتنی فریاد زد:ک

و من مجبورم  "گول خوردین!"ه. حرف نداره. بعدش بابی از گوشه ای می پره بیرون و داد می زنه :اوه، آر -

به ایالت دیگه برم چون هیچکس نمی گذاره فراموش کنم که چه قدر هالو بودم که مسخره ترین خالی 

 بندی در تاریخ خالی بندی های مسخره رو باور کردم. باهات مخالفم!

وله پشتی اش را با خشونت از زمین برداشت و می خواست که از آنجا برود که مارک عد ازآن، کورتنی کب

 فریاد زد:

 صبرکن، کورتنی! -

ورتنی به طرف مارک چرخی زد و با حالتی به شدت تحقیر آمیز به او نگاهی انداخت. و قتی کورتنی ک

ود و در زمین فرو نرود. چتویند به کسی آنطور نگاه می کرد برای آن شخص واقعا سخت بود که آب نش

مارک تمام توانش را به کار گرفت تا بتواند ادامه دهد. وقتی شروع به صحبت کرد در کمال صمیمیت بود و 

 هیچ اثری از لکنت در کالمش وجود نداشت. او گفت:

برای منم باور کردنش سخته. ولی این شوخی و خالی بندی نیست. من نمی دونم که همه نوشته های  -

کاغذ درسته یا نه اما چیزهایی دیده ام که قادر به توضیحشون نیستم. قسم می خورم که به چشم اون 

 خودم دیده م و همین برام کافیه تا باور کنم اتفاق عجیبی برای بابی افتاده.

ورتنی از جایش تکان نخورد. آیا کم کم داشت حرف های او را باور می کرد؟ یا منتظر بود او حرفش را ک

 کند تا بتواند دوباره به او بگوید چه قد در نظرش احمق است؟تمام 

 ارک از این فرصت استفاده کرد و ادامه داد:م

 می دونم که هضمش مشکله. ولی اگه تمام این چیزها یه خالی بندی بزرگه پس خونه بابی اینا کجاست؟ -
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چیزی فکر می کند. آیا به یاد  ورتنی به زمین خالی پشت سر مارک نگاه کرد. مارک نمی دانست او به چهک

می آورد چطور شب گذشته به آن مکان آمده. به درون خانه ای رفته که دیگر سرجایش نیست و بابی 

 پندراگن را دیده است؟

 ارک اضافه کرد:م

 من می ترسم، کورتنی. می خوام بدونم چی شده اما فکر نکنم تنهایی بتونم از این ماجرا سر دربیارم. -

ظه ای دیگر به مارک خیره ماند گویی می کوشید فکر او را بخواند. سپس از کنارش گذشت و ورتنی لحک

درجه ای کرد تا همه جا را از نظر بگذراند. اماچیزی  360در مرکز زمین خیالی ایستاد. آهسته چرخشی 

با یک  نفره ای چهارنبود که از نظرش بگذرد. کوچک ترین مدرکی وجود نداشت که نشان بدهد خانواده 

سگ تا همین دوازده ساعت پیش در آنجا زندگی می کرده اند. کورتنی از آن کسانی بود که همیشه بر 

اوضاع مسلطند. فرقی نمی کرد مسابقه والیبال باشد یا مشاجره ای با پدر و مادرش، او همیشه می دانست 

ما این بار موضوع فرق می کرد. او چگونه اوضاع بغرنج را مهار کرده، همه چیز را به نفع خودش تمام کند. ا

 قادر به مهار این وضعیت نبود زیرا قوانین آن را نمی دانست. فعال نمی دانست.

 ورتنی متفکرانه گفت:ک

 باشه. نمیشه خودمونو بکشیم تا همه چیز رو باهم بفهمیم. ای قضیه زیادی... زیادی پیچیده است. -

 دای بلند فکر می کرد، ادامه داد:ورتنی که هم با مارک حرف می زد و هم با صک

 -من هیچی درباره کوییگ ها و مسافرها و نردبان ها نمی دونم که -

 ارک حرف او را تصحیح کرد که:م

 ناودان ها. -

 ورتنی با بی حوصلگی جواب داد:ک

حاال هرچی. به نظر من همش فکر و خیاله. اما این خونه... غیب شدن خونشون که دیگه واقعیه. اگه  -

 بتونیم بفهمیم چه بالیی سر خونشون اومده شاید این موضوع مارو به سمت بابی هدایت کنه.
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س از مدت ها مارک برای اولین بار لبخند زد. او اکنون متحدی داشت و مطمئن بود که او کسی است که پ

 می تواند کارها را سر و سامان بدهد.

 ارک پرسید:م

 از کجا شروع کنیم؟ -

 ای بلند و جسورانه به سوی خیابان رفت. اکنون در مأموریت بود. او گفت:ورتنی با گام هک

 ما باید پدر و مادرش رو پیدا کنیم. امکان نداره اونا هم ناپدید شده باشن. -

 داشتند به جایی می رسیدند. "عالیه!"ارک فریاد زد:م

حالی که با انگشتش محکم به  ورتنی به ناگهانی ایستاد و به عقب چرخی زد و با مارک رودر رو شد و درک

 سینه مارک می زد به او گفت:

ولی قسم می خورم، دایمند، اگر توی این ماجرا منو سرکار گذاشته باشی همچی می زنمت که نفهمی از  -

 کجا خوردی.

 "قبوله."ارک آب دهانش را قورت داد و گفت:م

ستی را در کوله پشتی اش می چپاند به ورتنی به راهش به سمت خیابان ادامه داد. مارک که کاغذهای پوک

دنبالش راه افتاد. وقتی می خواست به پیاده رو قدم بگذارد، برگشت و برای آخرین بار به آن زمین خالی 

نگاه کرد که روزی خانه بهترین دوستش در آن بود. می دانست که ناباوری کورتنی از کجا سرچشمه می 

ستی دشوار بود هرچند که ثابت شد که بخشی از آن واقعیت گیرد. باور کردن داستان آن کاغذهای پو

داشته است. به عبارتی، دست کم بخشی که مربوط به کورتنی می شد حقیقت داشت. این ساده ترین 

بخش قضیه بود. بقیه آن فقط باور نکردنی بود. در این میان، معمایی هم وجود داشت. در هیچ جای آن 

ناپدید شدن خانه شان نکرده بود. اگر همه چیز بر اساس نوشته های ان  صفحه ها بابی هیچ اشاره ای به

کاغذها اتفاق افتاده بود پس وقتی بابی و دایی پرس سوار بر موتور سیکلت از آنجا رفتند خانه هنوز 

سرجایش بوده است. بعد از رفتن آنها بالیی به سر خانه آمده بود و این بدین معنا بود که بابی نمی داند 

نه شان به تاریخ پیوسته است. عجیب آنکه این موضوع مایه دلگرمی مارک می شد. حق با کورتنی بود. خا
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اگر می توانستند بفهمند که چه بر سر خانه آمده است این امکان وجود داشت که بتوانند از اتفاقی که برای 

او را سخت می آزرد ولی در  بابی افتاده، سر در بیاورند. فکر دیگری در ژرفای ذهن مارک وجود داشت که

میان گذاشتنش با کورتنی چندان راحت نبود. دست کم فعال راحت نبود. موضوع مربوط به انگشتر بود و 

اگر تمام  "چرا؟"اینکه بابی ان کاغذها را برای او فرستاده  بود. پرسشی که مارک از خود می کرد این بود:

ماجرایی بس شگفت انگیز شده بود پس چطور فرصت می آنچه بابی نوشته بود حقیقت داشت و او وارد 

کرد همه ی چیزهایی را که بر سرش آمده به روی کاغذ بیاورد و برای او بفرستد؟ بی تردید آن دو 

دوستانی صمیمی بودند و بابی نوشته بود که امیدوار است آن نوشته ها روزیثابت کنند که او کل قضیه را 

نمی رسید که این دلیل برای توجح کار بابی کافی باشد. مارک حس می کرد سرهم نکرده است. اما به نظر 

 لزوم اگاهی او از آنچه بر سر بابی آمده، به نوعی، دلیل مهمی دارد.

ر حال حاضر از این خوشحال بود که در راه کشف اتفاق هایی بودند که بر سر بهترین دوستش آمده بود. د

ت پیذا کردن والدین بابی و پرس و جو در باره اتفاقی باشد که برای بهترین نقطه شروع این کار می توانس

خانه شان افتاده بود. به این ترتیب مارک با این فکر مثبت پشتش را به زمین خالی کرد و دوان دوان رفت 

تا خود را به کورتنی برساند. هردو اطمینان داشتند که به زودی پاسخ پرسش هایشان را می گیرند، بابی را 

 پیدا می کنند و روز بعد که می خواهند به مدرسه بروند زندگی به حالت عادی برگشته است.

 یش از آن نمی توانستند در اشتباه باشند.ب

حقیق پیرامون این موضوع، ابتدا آنها را به خانه مارک کشاند. آن دو به این نتیجه رسیدند که شاید گرفتن ت

ن تر از آن باشد که با دو چرخه هایشان یا با اتوبوس، از این سوی رد پدر و مادر بابی از طریق تلفن آسا

شهر به آن سو بروند. خانه مارک در کوچه بن بستی بود که با خانه بابی حدود هشت صد متر فاصله داشت. 

یعنی در هشت صد متری جایی بود که پیش از آن، خانه بابی قرار داشت. البته آن روز صبح که مارک از 

مدرسه می رفت هیچ پیش بینی نمی کرد که بعد از ظهر همان روز کورتنی چتویند افسانه ای از خانه به 

اتاق خوابش دیدن کند. احتمال وقوع چنین چیزی درست به اندازه ی... این احتمال بود که بهترین 

 دوستش در حال سفر در پهنه کیهان باشد.

و در را به روی کورتنی بست. کورتنی پشت  و به داخل اتاقش دوید "همین جا صبر کن."ارک گفت:م

 چشمی نازک کرد و اما حرمت حریم خصوصی او را نگه داشت.



 

 

 
/ ن گ ا ر د ن گ پ ر م ر  ج ا ت  / ل و ا د  ل  ج

 

75 

 

ارک نگاهی به اتاقش انداخت و نزدیک بود از هوش برود. نمی دانست کدان یک شرم آورتر است: جوراب م

انان کارتونی که فرصت ها و زیرپوش های کثیفی که در گوشه و کنار اتق پراکندة بود؛ پوسترهای ابر قهرم

نکرده بود از دیوار بکند؛ پوسترهای ورزشی شناگرانی که فرصت کرده بود به دیوار بزند؛ یا بوی تند و زننده 

ای که از قرار معلوم تمام آن فضای ننگین وفالکت بار را پر کرده بود.مارک توی دنده اضافی زد. پنجره ای 

ساجی توهین آمیز را به بغل گرفت و تا می توانست آنها در زیر را باز کرد، کپه ای از میوه های صنعت ن

 بالش تخت درهم رخته اش پنهان کرد.

 ن گاه در باز شد و کورتنی به داخل اتاق هجوم آورد و گفت:آ

 ببین، من دوتا برادر بزرگتر از خودم دارم. امکان نداره که حالم بهم بخوره ــ -

سر جایش میخکوب شد. مارک نیز با یک بغل جوراب خاکستری کثیف و نگاهی به گوشه و کنار انداخت و ا

 که در روز نویی سفید بودند خشکش زد.

 ورتنی هوای اتاق را بو کشید و ناچار شد به زحمت جلوی حالت تهوعش را بگیرد. فقط توانست بگوید:ک

 اشتباه کردم. واقعا حالم بهم خورد. نکنه جونوری چیزی این جا مرده؟ -

 کمال شرمندگی گفت: ارک درم

 بـ... ببخشید. این جا یه ذره هوای تازه الزم داره. -

 ورتنی شروع به خوشمزگی کرد و گفت:ک

 این جا باید ضد عفونی بشه. قبل از اینکه از هوش برم یه پنجره دیگه رو هم باز کن. -

ر را باز کرد. کورتنی ارک کپه جوراب های کثیفش را از یک پنجره بیرون انداخت و به سرعت پنجره دیگم

اتاق را ورنداز کرد و جلوی دو پوستر دیواری ایستاد. یکی از آن ها پوستر رنگارنگی از یک ابر قهرمان 

کارتونی بود و دیگری دختر خوشگلی بود که در ساحلی استوایی مایوی بندی پلنگی به تن داشت. کورتنی 

 گفت:

 وغ و اسباب بازی های کودکستانی تضاد شدیدی داری.از قرار معلوم در مورد امور مربوط به سن بل -
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 ارک جلوی پوستر ایستاد و جلوی پوسترها ایستاد و جلوی آنها را گرفت و گفت:م

 میشه لطفا حواسمونو روی مشکالت مهم تر متمرکز کنیم؟ -

ندی ورتنی بیام را گرفت. آن لحظه موقعیت مناسبی برای زجر دادن مارک نبود. همین که مارک به تک

هواپیمای مدل اف صد و هفدهی را برداشت که در حال شاخت آن بود تا جلوی دست کورتنی را برای کار 

 باز کند او پشت میز تحریر نشست.

 ورتنی بالفاصله دست به کار شد و گفت:ک

 کتاب راهنمای تلفن. -

ای پیدا کرد و یکی از ارک به سمت کمدش رفت تا یکی از این کتاب ها را پیدا کند. کورتنی کاغذ پاره م

 کشوهای میز تحریر در جستجوی قلم باز کرد. اشتباه بزرگی بود. او اعالم کرد:

 خب، من معمای بزرگی رو حل کردم. -

 ارک امیدوارانه پرسید:م

 چی؟ -

ورتنی دست در کشو کرد و قالب پنیر زرد و گندیده تهوع آوری را بیرون کشید. تکه پنیر کپک زده  ک

 ری بیرون آورد که گویی بیماری زا بود و شاید هم بود. او گفت:فاسدی را طو

 فهمیدم چرا اتاقت بوی پا گرفته. -

 ارک بالفاصله  آن را قاپید و با اظهار تعجب گفت:م

 هی، چقدر دنبال این می گشتم. -

نامه شان ورتنی پشت چشمی نازک کرد و کتاب راهنمای تلفنی را که مارک یافته بود از دست او قاپید. برک

این بود که به محل کار پدر و مادر بابی تلفن بزنند. آقای پندراگن نویسنده ای بود که در دفتر روزنامه 

محلی کار می کرد و خانم پندراگن معاون کتاب دار شهر بود. کورتنی هر دو شماره را پیدا کرد و به هردو 

ابه را گرفت. هیچ یک از والدین بابی در محل جا تلفن زد. متأسفانه هر بار همان اطالعات آزار دهنده مش
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کارشان  حاضر نشده و برای بیان علت غیبشان تلفن نکرده بودند. خیلی بد شد. سپس به دبستان گلن ویل 

تلفن زد که شنن، خواهر بابی، در کالس سوم آن درس می خواند. بازهم همان پاسخ را شنید. کورتنی پس 

 را سر جایش گذاشت و به مارک نگاه کرد و قیافه ای جدی گفت:از شنیدن خبر اخیر آهسته گوشی 

 همشون گمشده ان. -

 ارک به تندی گوشی را برداشت  و شماره ای را گرفت. کورتنی پرسید:م

 به کی زنگ می زنی؟ -

 دارم شماره خونه بابی اینا رو می گیرم. -

شماره "اتوری بود که می گفت:و همین کار را کرد و آنچه عایدش شد شنیدن صدای ضبط شده ی اپرا

 مارک گوشی را روی پایه اش کوبید و فریاد زد: "مورد نظر در شبکه موجود نمی باشد.

 غیر ممکنه! همین دیروز بهش تلفن کردم! نمی شه که یک خانواده همه با هم غیب بشن! -

رسید و به دنبال  «پ»ورتنی خم شد و کتاب راهنما را برداشت و شروع به ورق زدن آن کرد. به بخش ک

 گشت. بار اول نگاه کرد، دوباره بازبینی کرد و بعد از سومین بازبینی اعالم کرد:« پندراگن»نام 

 این جا نیست. اسمشون این جا نیست. -

در فهرست « پندراگن»ارک کتاب راهنما را قاپید و خودش به جستجو پرداخت. حق با کورتنی بود. نام م

 د:نیامده بود. کورتنی پرسی

 شماره تلفنشون ثبت نشده؟ -

 از قرار معلوم این موضوع بیشتر از هر چیز دیگری او را دلخور کرد. او گفت: "نه."ارک به تندی پاسخ داد:م

بگذار یه چیز دیگه رو بهت بگم. من و بابی حدود یه سال پیش این شماره رو توی همین کتاب پیدا  -

می دونم شوخی بی مزه ای «. ضدحال»نوشتم « پندراگن»ار کردیم. می خواستم سر به سرش بگذارم و کن

بریده شده،  –پاک شده، نه بر  –اون نوشته این جا نیست. نه پا  –بود ولی این کارو کردم. ولی حاال او 

 فقط... نیست، انگار از اول نبوده!
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 ین قضیه دیگر از کنترل خارج شده بود. خانواده ای به کلی ناپدید شده بودند.ا

ا یک کار می توانستند بکنند. باید این موضوع را به پلیس گزارش می دادند. این از آن کارهایی نبود که نهت

 بخواهند و تلفنی انجام بدهند بنابراین هردو یکراست به کالنتری استونی بروک رفتند.

نمی  ستونی بروک شهر کوچکی در کانکتیکت بود که مرکز مشخصی برای فعالیت های جنایی به شمارا

رفت. گاه و بی گاه موارد سرقت و یا درگیری پیش می آمد اما در بیش تر مواقع مشغولیت اصلی اداره 

پلیس استونی بروک این بود که مردم را به پیروی از قوانین راهنمایی و رانندگی و نظافت اماکن عمومی در 

 ارتباط با سگ هایشان وادار می کند.

پلیس شدند، به درستی مطمئن نبودند که چه باید بگویند. به این نتیجه  قتی کورتنی و مارک وارد ادارهو

رسیدند که فقط به این واقعیات آشکار بپردازند و آن این بود که نتوانسته بودند بابی و خانواده اش را پیدا 

بابی  کنند و خانه شان ناپدید شده بود. صحبت از انگشتر و کاغذ پوستی و داستانی که از قرار معلوم از

رسیده بود، آن هم در ابتدای امر، برای آن ها بیش از اندازه ثقیل بود. آنها با مأموری به نام گروهبان دی 

صحبت کردند که پشت میز تحریر بزرگ جلویی نشسته بود. کورتنی صحبت می کرد. مارک زیادی   iآنجلو

قه حاضر نشده و آن روز هم به عصبی بود. کورتنی توضیح داد که شب گذشته بابی برای بازی در مساب

مدرسه نیامده است. به او گفت که به خانه خانواده پندراگن رفته اند و دیده اند که خانه شان سر جایش 

نیست و هیچ یک از اعضای دیگر خانواده نبز در جاهایی نبوده اند که می بایست باشند. گروهبان دی آنجلو 

رگه ای نکاتی را یادداشت کرد. حس عجیبی به کورتنی می گفت تمام حرف های آن ها را شنید و بر روی ب

که آن مأمور پلیس حتی یک کلمه از حرف هایشان را باور نکرده اما ناچار است موضوع را پیگیری کند چرا 

که وظیفه اش این است. پس از آنکه گروهبان پر کردن برگه را به پایان رساند از میز جلویی دور شد و به 

وتر رفت. دکمه های صفحه کلید کامپیوتر را زد و مطالبی را بر روی صفحه ی کامپیوتر خواند. سراغ کامپی

در این میان گاه و بی گاه نگاهی هم به مارک و کورتنی می انداخت. آیا اخم هایش در هم رفته بود؟ 

 ی گفت:سرانجام از جایش برخاست و به پشت میز تحریر آمد و در مقابل آن ها قرار گرفت. با اخم

ببینید بچه ها، من نمی دونم چی شما رو به این جا کشونده ولی دارین وقت من و پول پرداخت  -

 کنندگان مالیات رو هدر می دین.

 ارک و کورتنی مات و مبهوت مانده بودند. کورتنی پرسید:م
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لیس استونی منظورتون چیه؟ مگه نشنیدین؟ یه خانواده گم شده. مگه این از اون چیزهایی نیست که پ -

 بروک قراره پیگیری کنه؟

 ین حرف تأثیری بر گروهبان دی آنجلو نگذاشت. او گفت:ا

 پندراگن بود، درسته؟ پالک دوی لیندن پلیس؟ -

 گروهبان با قاطعیت گفت: "درسته."ارک جواب داد:م

وجود نداره. در همین االن موارد ثبت شده را بررسی کردم. هیچ خانواده ای به این نام در استونی بروک  -

پالک دوی لیندن پلیس خونه ای نیست و هیچ وقت هم نبوده. بنابر این تنها توضیح احتمالی اینه که یا 

این یه جور شوخیه یا درباره خانواده اشباح صحبت می کنین. نه، پلیس استونی بروک عالقه ای نداره که 

 رد خانواده های اشباح رو بگیره!

را که پر کرده بود پاره کرد و در سطل زباله ریخت. کورتنی خشمگین بود. کامال س از این حرف، برگه ای پ

آماده بود از روی میز تحریر به آن سو برود، یقه آن مأمور از خود راضی را بگیرد و به زور به مدرسه شان 

 نع می شد.ببرد که در آن همه بابی را می شناختند. بعید نبود همین کار را هم بکند اما فقط یک چیز ما

 نگشتر در جیب مارک شروع به تکان خوردن کرد.ا

 یزی نبود دل و روده مارک از دهانش بیرون بپرد.چ

 ورتنی با تکیه بر میز تحریر جلو رفت به مأمور نگاه کرد و با خشم گفت:ک

 ـاصال برام مهم نیست که کامپیوترتون چی میگه. من خانواده پندراگن را می شناسم! بابی با من ـ -

ارک با دست پاچگی دست کورتنی را گرفت و با چنان نیرویی او را عقب کشید که حرفش نیمه تمام م

 ماند. تنها حرفی که مارک توانست بزند این بود:

 ما باید بریم. -

 نگشتر در جیبش با شدت بیشتری شروع به لرزیدن کرده بود.ا

 امکان نداره. من همین جا می مونم تا ــ -
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 ا بریم!کورتنی، بی -

ارک با چنان نفوذی به او نگاه کرد و که منظورش رافهمید. نمی دانست چه پیش آمده اما متوجه شد که م

 مارک جدی است.

ارک که کورتنی را با خود می کشید، عقب عقب به طرف در رفت. اما کورتنی می خواست حرف آخرش م

 را به گروهبان دی آنجلو بزند و از این رو فریاد زد:

بر می گردم این جاً بهتره دعا کنین اعضای اون خانواده حالشون خوب باشه و گرنه دودش توی من  -

 چشم خودتون می ره!

ارک او را کشان کشان از در بیرون برد و به کوچه ای کشاند تا از خیابان اصلی دور باشند. با این که م

 توانست دست کم بگیرد. فریاد زنان گفت:کورتنی درشت اندام تر  و قوی تر از مارک بود مارک را نیز نمی 

 مشکلت چیه؟ -

ارک دستش را در جیبش کرد و انگشتر را بیرون آورد و در حالی که آن را مقابلش نگه داشته بود به م

 کورتنی گفت:

 اینه. -

نگ خاکستری دیگر به شکل کریستال درآمده بود و بار دیگر پرتو های نور از وسط آن بیرون می زد. س

ی با شگفتی نگاه می کرد و در همان وقت مارک انگشتر را در پیاده رو گذاشت و چند قدم عقب تر کورتن

ایستاد. انگشتر پیچ و تاب خورد، غلتید وشروع به چرخیدن کرد. کورتنی مات و متحیر، نفس عمیقی کشید 

 و گفت:

 وای... خدا... جونم. -

باشد، گودال تاریکی به چشم می خورد. از درون ر وسط حلقه درخشان، جایی که می بایست کف خیابان د

گودال صدای همان نت های موسیقی می آمد که مارک در دست شویی پسرانه مدرسه شنیده بود. نور 

خیره کننده روی ساختمان ها می تابید و چنان چرخشی داشت که با این که روز بود مارک و کورتنی 

نند. صدای نت های موسیقی بلندتر شد. سنگ انگشتر مجبور شدند دست ها را سایبان چشم هایشان ک
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آخرین برق خیره کننده اش را تاباند و تمام شد. درخشش نور و صدای موسیقی خاموش شد و کورتنی 

 گفت:

 همین جوریه؟ -

ارک محتاطانه به سوی انگشتر رفت. درست همان جایی بود که مارک آن را گذاشته بود. بار دیگر به م

درآمده ونگینش به همان رنگ خاکستری برگشته بود. اما چیز دیگری هم آنجا بود. در  اندازه عادی اش

کنار انگشتر طومار دیگری از کاغذهای پوستی قرار داشت که بندی چرمی به دور آن بسته بودند. مارک 

 خم شد و آهسته ان را برداشت و به سمت کورتنی بازگشت. تنها چیزی که توانست بگوید این بود:

 نامه اومده. -

 

 ۲وز نگاشت ر

 ندارند

 رار است فردا دایی پرس بمیرد.ق

ز آخرین باری که برایت نوشتم اتفاق های زیادی افتاده، مارک. این وقایع خیلی عجیب، ترسناک، گیج ا

سرگرم کننده بودند. اما خالصه ی کالم  -تش را دارم که بگویم؟ ٲیعنی جر –کننده و گاهی حتی به نوعی 

 که فردا قرار است دایی پرس بمیرد.این است 

ر حال حاضر، در غار کوچکی نشسته ام که حدود شصت متر زیر زمین است. دارم با نور شمع این ها را د

می نویسم چون این جا برقی وجود ندارد. به اطرافم نگاه می کنم و تنها چیزی که به چشم می خورد 

ر هر لحظه ممکن است روی سرم خراب شوند. بهتر صخره و سنگ است. هزاران تن سنگ سیاهی که انگا

است از فکر کردن به این موضوع خودداری کنم چون دارم زهره ترک می شوم. این غار فرو نمی ریزد. من 

 این جا، دست کم در این لحظه، در امن و امانم. کسی که در دردسر افتاده دایی پرس است.
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به کمکت احتیاج دارم. خیال دارم از تو بخواهم کاری را انجام  گر این را به تو می گویم برای این است کها

بدهی که خیلی خطرناک است. در شرایط عادی، هرگز ازت نمی خواستم که چنین کاری را انجام بدهی اما 

این تنها چیزی است که به ذهنم می رسد تا شاید از طریق آن بتوانم دایی پرس را نجات بدهم. اگر 

انجام بدهی تو را درک می کنم اما پیش از آن که تصمیمی بگیری می خواهم تمام  نخواهی این کار را

اتفاق هایی را که برایت تعریف کنم که از آخرین باری که برایت نوشتم پیش آمده است. وقتی از همه چیز 

 با خبر شدی می توانی تصمیم بگیری.

یی پرس را روی زمین می کشیدند و من خرین نامه ام را آن جا تمام کردم که شوالیه های کیگن، داآ

چشمم سیاهی رفت. تا به حال چشمت سیاهی رفته یا بیهوش شده ای؟ به هیچ وجه مثل خوابیدن نیست. 

وقتی می خوابی درست نمی دانی که چه وقت به خواب می روی. همین جوری در جایی دراز می کشی و 

این است که یکهو صبح شده است. اما وقتی از منتظر می مانی و اولین چیزی که بعد از آن می فهمی 

هوش می روی خودت حس می کنی که ذره ذره از دست می روی. حس خوبی نیست. هشیاری بعد از آن 

هم چندان بهتر نیست. در یک لحظه درست نمی دانی کجایی و چه خبر است بعد ناگهان همه چیز به 

کان دهنده ای به واقعیت بر می گردی. تجربه ی سرعت برق در برابرت وضوح پیدا می کند و به طور ت

 بسیار ناخوشایندی است.

لبته این بار، حتی بعد از سقوط ناگهانی به واقعیت هنوز نمی دانستم کجا هستم و چه خبر است. اولین ا

چیزی که دیدم یک چهره بود. یک آن گمان کردم کورتنی است. اما همین که مغزم شروع به کار کرد 

آن دختر هیچ شباهتی به کورتنی ندارد. واقعاً زیبا بود. )ای وای، بد شد. نه این که کورتنی فهمیدم که 

واقعاً زیبا نباشد فقط آن دختر، راستش، جور دیگری بود.( به نظرم رسید که هم سن خودم باشد یا کمی 

مویش هم تیره  بزرگتر. رنگ قهوه ای پوست و چشم هایش چنان تیره بود که سیاه به نظر می رسید. رنگ

بود. موی بلند و بافته اش تا کمرش می رسید. از همان لباس های چرمی عجیبی پوشیده بود که دایی 
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پرس مرا وادار به پوشیدنشان کرده بود اما به تن او خیلی برازنده بود چون اندام زیبایی داشت. بی برو 

دونده های دوی المپیک بود. یک ذره  برگرد ورزشکاری چیزی بود. قد و قواره ی این دختر واقعاً مثل

چربی نداشت و تمام بدنش عضله بود. واقعاً شگفت انگیز بود. بلند قد هم بود. شاید ده دوازده سانتی متر از 

من بلندتر بود. اگر او را در والیت خودمان می دیدم حدس می زدم که آفریقایی تبار باشد. اما آنجا که 

 والیتمان نبود. 

به پشت، روی زمین دراز کشیده بودم او با نگاهی که هیچ حسی در آن نبود به من نگاه می مانطور که ه

کرد. نمی توانستم حدس بزنم که از زنده بودنم خوشحال است یا آماده است تا کاری را که کوییگ ها آغاز 

ان وضعیت ماندیم بی کرده بودند به پایان برساند و این قائله را برای همیشه ختم کند. چند ثانیه ای در هم

آن که حرکتی بکنیم. سرانجام آب دهانم را قورت دادم تا مطمئن شوم صدایم در می آید و با صدای گرفته 

 ای گفتم:

 من کجام؟ -

 اری به مختصات اصلی آنجا نداشتم ولی آخه بابا جان، می خواستم بدانم.ک

دو تا پیاله ی چوبی روی آن بود. یکی از ختر پاسخم را نداد. از جایش برخاست و به سوی میزی رفت که د

آن ها را برداشت و به تعارف جلوی من گرفت، ولی من آن را نگرفتم. از کجا معلوم که می خواست چه 

چیزی را به من بدهد؟ ممکن بود زهر باشد. ممکن بود خون باشد. شاید مایع بدمزه ای بود که در آن جا 

 استفراغ می انداخت.به نظرشان خوشمزه می آمد ولی مرا به 

 ختر به سادگی گفت:د

 آبه. -

 اوه. -
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ن را گرفتم. تشنه بودم. بعد دختر به سوی در رفت و دست به سینه ایستاد. جرعه ای نوشیدم و به اطرافم آ

نگاهی انداختم تا موقعیتم را بسنجم. من درون جایی بودم که مثل نوعی کلبه به نظر می رسید. چندان 

یوار داشت. این همان شش ضلعی منتظم است؟ دیوارها از جنس سنگ هایی بودند که بزرگ نبود و شش د

با گل خشک بر روی هم مانده بودند. به جای پنجره، چند حفره داشت و یک ورودی بزرگ در حکم دَرِ آن 

بود. سقفش به نقطه ای خشم می شد و از شاخه های به هم بافته ی درختان ساخته شده بود. کف خانه، 

کی اما چنان سخت بود که می توانست ازجنس سیمان باشد. من روی جای نیمکت مانندی دراز کشیده خا

بودم که از الوارهایی درست شده بود که محکم به هم بسته شده بودند. رویه ی آن از رشته های کاه در هم 

آن بخوابم. تعداد  بافته شده یا چیزی شبیه به آن بود. جای راحتی بود اما حاضر نبودم تمام شب روی

دیگری از آن تخت ها نیز در کلبه، کنار هم ردیف بودند که باعث می شد فکر کنم آن جا نوعی درمانگاه 

 است. با عقل جور در می آمد. بعد از آنچه پشت سر گذاشته بودم باید هم از درمانگاه سر در می آوردم.

در چند هزار سال قبل رفته باشم که در آن رست مثل این بود که وارد ماشین زمان شده و به زمانی د

دوران، مردم دنیایشان را با هر چه که به دستشان می رسید می ساختند... و برای بهداشت فردی اهمیت 

چندانی قایل نبودند. اوه، بله، گفتم که بوی آن جا طوری بود که گویی اتاق رختکن بزهاست؟ باعث می 

یوارهای سنگی را به هم می چسباند واقعاً گِل بوده یا چیز نفرت شد تردید کنم که آیا مالطی که آن د

 انگیز ی که اگر می دانستم چیست باال می آوردم.

ه آن دختر زیبا رو در آن سوی اتاق نگاه کردم. همان جا ایستاده بود و به من خیره نگاه می کرد. دوست ب

آن شوالیه ها بیایند و مرا مثل دایی پرس روی  بود؟ یا دشمن؟ آیا نگهبانی بود که از من مراقبت می کرد تا

 زمین بکشند؟ یک میلیون فکر به ذهنم هجوم آورد اما یکی از آنها از بقیه پر رنگ تر بود.

 اید ادرار می کردم.ب
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خرین باری که مثانه ام را خالی کرده بودم پیش از آمدن کورتنی به در خانه مان بود. چه وقت بود؟ یک آ

؟ با توجه به حسی که در مثانه ام داشتم دست کم همین مدت بود. بنابراین به جای آن میلیون سال پیش

 که آن جا دراز بکشم و شلوار چرمی ام را خیس کنم شروع به بلند شدن از جایم کردم و گفتم:

 هی، من باید ـــ -

و مثل برق مین که تکان خوردم دختر فوری حالت حمله به خود گرفت. بالفاصله روی زمین خم شد ه

میله ای چوبی را از زمین برداشت که احتماالً با تسمه ای به پشتش متصل بود. طولش حدود یک متر و 

نیم بود و در اثر استفاده حسابی کهنه و رنگ و رو رفته شده بود. دختر سالحش را با دو دستش صاف نگه 

تی حاضر به تصورشان نبودم پر از لکه داشت و من دو سر میله را دیدم که در اثر برخورد با چیزهایی که ح

های سیاه براق بود. چشم هایش از آن هم ترسناک تر بود. نگاهش را مستقیم به هدفش که از قضا من 

 بودم، دوخته بود.

مان جا میخکوب شدم. امکان نداشت از جایم بلند شوم و گرنه چنان سریع و فرز به من ضربه می زد که ه

مین سرم به زمین می خورد. از ترس اینکه مبادا او را به حمله وادارم دلم نمی پیش از تماس پاهایم به ز

خواست از جایم تکان بخورم. هر دو در همان حال ماندیم و منتظر شدیم تا دیگری حرکت بعدی را انجام 

د بدهد. از یک چیز مطمئن بودم و آن این که نفر بعدی من نبودم. اگر هم او یک قدم به من نزدیک می ش

 از روی آن نیمکت پایین می آمدم و با سر از پنجره بیرون می پریدم.

 ن وقت صدای کسی از بیرون به گوش رسید که گفت:آ

 باز اوبزس ووس ساگا! -

ست کم چنین چیزی به گوشم رسید ولی از درستی امالیش مطمئن نیستم. شخصی از در وارد شد. زنی د

ن به تن داشت که از قرار معلوم مد روز آن محله بود. بود که از همان لباس های چرمی خشک و خش

درست انگار نسخه ی مسن تری از آن دختر بود که قصد کشتنم را داشت. اما همان قدر که نیرومند و 
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قوی به نظر می رسید حالتی داشت که باعث می شد حس کنم ممکن است ناجی من باشد. به گمانم 

داشت. هیچ خشمی در آن ها وجود نداشت. وقتی به من نگاه  حالت چشم هایش بود. چشم های مهربانی

می کرد می دانستم که همه چیز رو به راه خواهد شد. قیافه اش آشنا بود هر چند که نمی دانستم کجا 

ممکن است او را دیده باشم. نگاه هشدارآمیزی به دختر انداخت و او در جوابش با بی میلی اسلحه اش را 

 بال از سرم دور شد.کنار گذاشت. آخیش. 

 مان وقت رو به من کرد و گفت:ه

 دخترمو ببخش. او اغلب خودش را بیش از حد جدی می گیره. -

بر جدیدی بود. این گروه دو نفر مادر و دختر بودند. به گمانم جای تعجب نبود. قیافه شان مثل هم بود. خ

هاجم خط میانی بود. هنوز جرأت نمی خیلی دلم می خواست بدانم که پدرش چه شکلی است. احتماالً او م

کردم تکان بخورم. آن زن فوق العاده بود اما بعد از آنچه پشت سر گذاشته بودم نمی توانستم بی گدار به 

 آب بزنم. زن به سویم آمد، کنار نیمکت دو زانو نشست و لبخند مهرآمیزی به من زد و به نرمی گفت:

 .2. اسم دخترم هم لوره1اسمم اوساست -

 نها حرفی که به ذهنم رسید این بود که بگویم:ت

 من... منم بابی ام و اهل این جا نیستم. -

 وسا با لبخندی گفت:ا

 ما هم نیستیم. در ضمن ما تو رو خوب می شناسیم، پندارگن. مدتیه که منتظرتیم. -

                                            

1- Osa 

2- Loor 
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طور خاصی از  ای! می دونست من کی هستم! یک میلیون فکر به ذهنم هجوم آورد. اما یکی از آن ها بهو

میان بقیه بیرون پرید. اگر آن ها مرا می شناختند پس چرا دختر آمازونی که آن جا ایستاده بود می 

خواست مغزم را متالشی کند؟ حدس زدم که بهتر است در این مورد چیزی نپرسم. خیال تنبیه لور را 

به طرفم پرتاب کند و گریه و  نداشتم. در هر حال این احتمال وجود داشت که او تصمیم بگیرد چوبش را

 زاری کند.

 رسیدم:پ

 منو از کجا می شناسین؟ -

 و جواب داد:ا

 معلومه، از پرس. تقریباً مدت زیادیه که اون از تو برامون تعریف می کنه. -

ر رست شد! حاال یادم آمد که قبالً او را کجا دیده بودم. دایی پرس او را به خانه مان آورده بود. قبالً همدیگد

را دیده بودیم! یادم است که با خودم فکر می کردم که چه قدر او زیباست و چه قدر عجیب است که حرفی 

نمی زند. معما حل شده بود. او از دوستان دایی پرس بود. اما این استنباط به سرعت جایش را به استنباط 

د. دست کم به گمان من به دیگری داد. پاک فراموش کرده بودم، پسر. دایی پرس به دردسر افتاده بو

دردسر افتاده بود. آن بچه شوالیه هایی که کمند به دورش انداختند و کشان کشان او را بردند شباهتی به 

دوستانش نداشتند. ترشح آدرنالین به سرعت تمام بدنم را فرا گرفت و به تندی از جایم بلند شدم و فریاد 

 زدم:

 اون به دردسر افتاده. -

بود. منظورم فریاد کشیدنم نیست بلکه منظورم به سرعت بلند شدن و به حالت نشسته در رکت ناجوری ح

آمدنم است. تمام بدنم در اثر تصادف با سورتمه در جنگل سیاه و کبود شده بود. چنان دردی به جانم افتاد 

ن کند. نمی دانم که انگار... انگار... خب مثل این بود که لور بخواهد ضربه زدن با چوبش را روی من تمری
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چرا قبالً متوجه نشده بودم که تا آن حد آسیب دیده ام. حس می کردم تک تک دنده هایم شکسته است. 

دردم چنان شدید بود که نفسم را بند می آورد. پاهایم سست شد و به ناچار دوباره دراز کشیدم وگرنه 

رامی مرا دوباره روی نیمکت خواباند. با صدای دوباره از هوش رفته بودم. اوسا فوراً شانه ام را گرفت و به آ

 آرامش بخشی گفت:

 همه چی رو به راهه. دردت مدت زیادی طول نمی کشه. -

ز کجا این را می دانست؟ شاید فکر می کرد به زودی می میرم. مگر این که مرگ می توانست آن درد ا

د هم حیرت انگیز بود. همان جا دراز کشیده طاقت فرسا را به سرعت آرام کند. اما اتفاقی که بعد از آن افتا

بودم و نفس های تند و کوتاه می کشیدم چرا که نفس عمیق دردم را شدیدتر می کرد. بعد اوسا دستش را 

دراز کرد و روی سینه ام گذاشت. مستقیم در چشم هایم نگاه کرد و قسم می خورم، مارک، درد از بدنم 

 بیرون رفت. اوسا با مالیمت گفت:

 استراحت کن. آهسته نفس بکش. -

همین کار را کردم. طول نکشید که تپش قلبم آرام گرفت و توانستم نفس عمیقی بکشم. اما از همه عجیب  

تر این که دردم از بین رفت. قسم می خورم لحظه ی پیش از آن، چنان دردی داشتم که حتی نمی 

 کلی از بین رفته بود. توانستم گریه کنم. ولی در آن لحظه اثری از آن نبود. به

وسا دستش را عقب برد و نگاهی به لور انداخت تا واکنش او را ببیند. لور رویش را برگرداند. تحت تأثیر ا

 قرار نگرفته بود. اما من یکی که تحت تأثیر قرار گرفته بودم. نوعی معجزه بود.

 قتی از جایم بلند شدم و دنده هایم را لمس کردم از او پرسیدم:و

 ه طوری این کارو کردی؟چ -

 وسا معصومانه جواب داد:ا

 چه کاری رو؟ -
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شوخیت گرفته؟ دنده هامو می گم! انگار داشتم می مردم. تو به من دست زدی و اینم مدرکش، هیچ  -

 اثری از آسیب دیدگی باقی نمونده.

 وسا از جایش بلند شد و گفت:ا

 دی.شاید آسیب دیدگیت به اون بدی نبوده که فکر می کر -

 الفاصله در جوابش گفتم:ب

 آره، درسته، ولی من می دونم درد یعنی چی، مخصوصاً وقتی که خودم درد بکشم. -

 ر همان وقت لور تصمیم گرفت که به جمع ما بپیوندد. با دلخوری گفت:د

 داریم وقتمونو تلف می کنیم. کیگن پرس رو گرفته. -

 ود. پرسیدم:ز برخورد لور دل خوشی نداشتم اما حق با او با

 این یارو کیگن کیه؟ -

 وسا گفت:ا

خیلی چیزها هست که باید یاد بگیری. قرار بود پرس تو رو آموزش بده اما تا وقتی که برنگشته این کار  -

 به عهده ی منه. بیا.

و به طرف حفره ی دیوار در آن سوی اتاق رفت که درِ کلبه به شمار می رفت و دخترش در کنار آن ا

ود. هر دوی آن ها به من نگاه کردند و این دومین نشانه ای بود که می گفت به دنبالشان بروم. از ایستاده ب

جایم برخاستم و آماده بودم که درد دنده هایم به سرعت مرا به جایم برگرداند. اما چنین نشد. حیرت انگیز 

ی آید. او نیز چنین نکرد. تا آن جا بود. بعد به لور نگاه کردم تا ببینم دوباره مثل برق به حالت دفاعی در م

 همه چیز خوب پیش رفته بود. پرسیدم:

 نباید دایی پرس رو پیدا کنیم؟ -

 وسا جواب داد:ا
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 همین کارو می کنیم. اما اول باید چیزهایی درباره ی دندارن یاد بگیری. -

چیز دندارن خوشم  ندارن. درست می گفت. همان جایی بود که در آن بودم. تا به آن لحظه که از هیچد

نیامده بود و پیدا کردن چیزی در آن که باعث عالقمندی ام به آن جا شود برایم قادر نبود. اما انتخاب های 

زیادی در پیش رو نداشتم به همین دلیل به دنبال بقیه به سوی در رفتم. دو قدم برداشته بودم که ایستادم 

 بودم. گفتم: زیرا موضوع بسیار بسیار مهمی را به یاد آورده

 ـــ اوه، کجا می تونم برم، اوه، می دونین، باید برم به -

 ور با بی اعتنایی کفت:ل

 اون جا خودتو راحت کن. -

 و به گوشه ای از اتاق اشاره کرد که صفحه ای چوبی، فضای کوچکی را از بقیه کلبه جدا کرده بود.ا

فتم. وقتی به پشت صفحه نگاه کردم دو چیز یاد و شتابان به آن سو ر« عالیه، ممنونم.»ر جوابش گفتم: د

گرفتم. یکی این که مردم آن جا در داخل ساختمان هایشان لوله کشی نداشتند. توالتشان چیزی نبود جز 

سوراخی در زمین که دورتادورش را سنگ هایی احاطه می کرد. جای چندان راحتی نبود. دومین چیز این 

اخل کلبه حل شد. به گمانم این مردم نمی دانستند که چنین بود که معمای بوی بد و زننده ی د

مستراحی باید بیرون از کلبه باشد. پسر، چنان بویی می داد که انگار فیل مریض از آن استفاده کرده بود. 

ولی هر کوفتی که بود خانه ی من نبود و من بد جوری به استفاده از آن نیاز داشتم. بنابراین در برابر آن 

، نفسم را حبس کردم و حدود پنج دقیقه طول کشید تا فهمیدم چه طور بند آن لباس های بوی گند

چرمی را باز کنم. به گمانم آن مردم هنوز زیپ را هم اختراع نکرده بودند. در همان گیر و دار بود که 

 متوجه شدم پوست های خزی که به تن داشتم دیگر به تنم نیستند. حدس زدم که وقتی بیهوش بودم

کسی آن ها را در آورده باشد. از نظر من عالی بود چون اگر می خواستم الیه ی دیگری را هم کنار بزنم 

 حتماً خودم را خیس می کردم.
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عد از تمام شدن کارم، با عجله به آن سوی کلبه رفتم تا به آن ها برسم. نمی دانستم باید انتظار دیدن چه ب

ابراین حدس می زنم چندان فرقی نداشت که چه خواهم دید زیرا چیزی را در بیرون کلبه داشته باشم بن

هر چیزی می توانست مرا به حیرت بیندازد. اما وقتی به فضای بیرون قدم گذاشتم نفسم بند آمد و ناجار 

شدم بایستم زیرا به دنیای دیگری قدم گذاشته بودم که هیچ چیز آن مثل چیزهایی نبود که در تمام عمرم 

لبه ای که تازه از آن بیرون آمده بودم وسط دهکده ای پر از کلبه های سنگی قرار داشت. همه دیده بودم. ک

ی کلبه ها، با دیوارهای سنگی و سقف هایی از جنس شاخه ها و حصیرهای به هم بافته، کمابیش هم 

بعضی از شکل بودند. هیچ نوع تزییناتی نداشتندکه بتوان آن ها را از هم تشخیص داد. از دودکش سنگی 

آن ها دودی پیچ و تاب می خورد و بیرون می آمد و معنایش این بود که درون کلبه ها آتشی برای پخت و 

پز یا گرم شدن افروخته اند. راه ها و کوچه هایی که در میان کلبه ها پیچ و تاب می خوردند خاکی، 

جور چیزها هم و غمی نداشتند. تمام  فرسوده و باریک بودند. چرا نباشد؟ آن ها که درباره ی اتومبیل و این

کلبه ها را دور تا دور محوطه ی بزرگ و سرسبزی ساخته بودند که مثل میدان شهر بود و سکوی بزرگ و 

گردی به قطر سه متر در وسط آن قرار داشت. پایه ی سکو را مانند دیوار خانه ها از سنگ بنا کرده بودند و 

محکم به هم متصل شده بودند. ساختار آن میدان مرا به یاد  رویه ی آن از جنس الوارهایی بود که

شهرهایی می انداخت که در وسط پارکشان برای برگزاری کنسرت و این جور چیزها کاله فرنگی می سازند. 

 اما در آن لحظه، صحنه خالی بود. آن روز نمایشی نداشتند.

در چنین دهکده هایی انجام می دهند. با  هکده شلوغ بود و مردم آن به همان کارهایی مشغول بودند کهد

عجله از این سو به آن سو در تکاپو بودند. عده ای سبدهای پر از غذا در دست داشتند و عده ای دیگر گله 

ی بزها را هدایت می کردند. همه ی آن ها از همان لباس های چرمی به تن داشتند که من پوشیده بودم 

به آن جا تعلق ندارم ظاهرم نشانگر احساسم نبود. کسانی که معلوم بود از این رو با این که حس می کردم 

به آن جا تعلق ندارند اوسا و لور بودند. همان طور که برایت توضیح دادم هر دوی آن ها قد بلند و سیاه 
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پوست بودند و اندام ورزشکاری داشتند. در آن دهکده، رنگ پوست هیچ کس دیگری مثل آن ها نبود. اتفاقًا 

بر عکس. مردم دندارن سفیدترین مردمی بودند که به عمرم دیده بودم. انگار حتی یک روز از عمرشان را 

هم در آفتاب نگذرانده بودند. این موضوع خیلی عجیب بود چون با این که در آن لحظه آسمان ابری بود 

ای آن جا رنگ پوست من در قله ی کوه سه خورشید دیده بودم. آیا این امکان وجود داشت که خورشیده

را تیره نکنند؟ یا در بیش تر مواقع هوای آن جا ابری بود، مثل سیاتل و این جور جاها؟ هر علتی که داشت 

 کامالً روشن بود که اوسا و لور اهل آن جا نیستند، درست همان طور که خودشان گفته بودند.

ز دهکده از یک سو در پشت کلبه ها از هکده را با قطع درختان بخشی از جنگل ساخته بودند. چشم انداد

زمین های کشاورزی پهناور تشکیل شده بود. عده ی زیادی را در حال کار کردن در زمین ها می دیدم که 

به محصوالتشان رسیدگی می کردند. وقتی به سمت مخالف نگاه کردم چشمم به کوهی افتاد که من و 

گ، سفر احمقانه مان با سورتمه را پشت سر گذاشتیم. در دایی پرس از باالی آن، برای فرار از چند کویی

تمام جهت های دیگر چیزی جز جنگل به چشم نمی خورد. من در علم مردم شناسی تخصصی ندارم ولی 

همان اولین نگاه گذرایم به دهکده مرا به یاد کتاب ها و فیلم هایی انداخت که درباره ی اروپای قرون 

 ه کم داشت قلعه ای بود که بر فراز دهکده سر به فلک کشیده باشد.وسطی دیده ایم. تنها چیزی ک

وسا و لور چند دقیقه ای مرا به حال خود گذاشتند تا بتوانم به بررسی محیط بپردازم. می خواستم به آن ا

 دو بپیوندم که ناگهان کسی پشت لباسم را گرفت و مرا چرخاند و گفت:

 اوگا تا وان برسا! -

بود با موی بلند در هم گوریده که چشم بندی روی یک چشمش را پوشانده بود و رد کوچک اندامی م

لبخندش بیش تر فضاهای خالی را نشان می داد تا دندادن هایش را. در هر یک از انگشت هایش انگشتری 

د بود که انگار از ریسمان بافته شده بودند. ده انگشتر در ده انگشت. مردک، زشت و کثیف بود ولی بی تردی

ازجواهر آالت خوشش می آمد. هیچ به فکرم نمی رسید که چه می خواهد تا این که چیز پشمالویی را 
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جلویم تکان تکان داد. عقب پریدم ولی همان وقت متوجه شدم که نوعی بلوز پشمی است، مثل گرمکن. در 

 حالی که با لبخندی آن لباس را جلویم گرفته بود دوباره گفت:

 اوگا تا وان. -

 این نتیجه رسیدم که آدم بی خطری است و می خواهد که من آن لباس را بگیرم. هی، چه خبر است؟ه ب

بود. هوا کمابیش سرد بود و آن لباس چرمی که به تن « خوشامد گویی»نکند این نوعی رسم محلی برای 

کردم که آن را داشتم درست و حسابی گرمم نمی کرد. بنابراین من هم به او لبخندی زدم و دستم را دراز 

بگیرم. اما همین که می خواستم آن را بگیرم مردک آن را عقب کشید و دستش را جلو آورد و انگشت 

هایش را به هم مالید. بله، او داشت این عالمت بین المللی را به کار می برد، نه، به گمانم این عالمتی 

آن مردک ریز نقش عجیب « لش را بده.اگر آن را می خواهی پو»کهکشانی بود برای گفتن این که  -میان

 می کوشید سر آن گرمکن با من معامله کند.

 وسا جلو آمد و بین من و او ایستاد و گفت:ا

 ، راحتش بگذار.1فیگس -

 ردک معصومانه گفت:م

 مب آبا کان فوربی. -

نگاهی  ست کم من فکر کردم که معصومانه گفته است. از زبانش هیچ چیز نمی فهمیدم. اوسا به فیگسد

 کرد و گفت:

 اون تازه از راه رسیده. برو جنس ها تو به یکی دیگه بفروش. -

                                            

1- Figgis 
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ردک فروشنده بود. از قرار معلوم ناامید و سرخورده شد و راهش را گرفت که برود اما بعد برگشت و با آن م

را در آورد و دهان بی دندانش لبخند موذیانه ای زد. از داخل لباس کثیف پاره پوره اش سیب سرخ و براقی 

 نشانم داد که وسوسه ام کند. سیب خوش آب و رنگی بود. اوسا با تحکم گفت:

 برو دیگه! -

 یگس پوزخندی به او زد و پا به فرار گذاشت.ف

 وسا برایم توضیح داد:ا

فیگس اگه می تونست نفسش رو هم می فروخت. می گن اون چشم بند رو برای این رو چشمش می  -

 به مرد کوری فروخته.بنده چون چشمش رو 

 ه جالب. چه تصویر نفرت انگیزی. از او پرسیدم:چ

 اوسا، تو اهل زمینی؟ -

وسا خندید و نگاهی به لور کرد تا در این خنده او را همراهی کند. اما لور به او نخندید. تعجبی هم نداشت. ا

 اوسا پرسید:

 چرا این فکر و کردی؟ -

 برای این که انگلیسی بلدی. -

 اه می کنی، پندارگن. من حتی یک کلمه انگلیسی رو هم نمی فهمم. بیا بریم.اشتب -

 را همان جا به حال خود گذاشت و همراه با لور راه افتاد.م

ی؟ شاید اشتباه می کردم ولی مطمئن بودم که داشتیم انگلیسی حرف می زدیم. می دانستم. این قضیه چ

کردم کم کم دارم از مسایل سر در می آورم چیزی سر  کم کم داشت زجر آور می شد. هر بار که فکر می

 عادت کنم.راهم سبز می شد و زیر پایم را خالی می کرد. به این نتیجه رسیدم که بهتر است به این وضع 
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وسا و لور خیلی جلوتر از من می رفتند برای همین ناچار شدم بدوم که به آن ها برسم. باید آهسته می ا

بلند آن ها عقب نمانم و در ضمن باید طوری حرکت می کردم که حتماً اوسا بین من دویدم تا از قدم های 

و لور قرار بگیرد. از مادره خوشم می آمد اما به دختره اعتمادی نداشتم. یکسره وقتی چشمم به چشمش 

تو ارزش نفس کشیدن در هوایی را نداری که شخص »می افتاد طوری نگاهم می کرد که گویی می گفت: 

موج منفی شدیدی می فرستاد. حدس می زدم بهتر باشد سر « سته تر از تو باید آن را تنفس کند.شای

 راهش قرار نگیرم. به اوسا گفتم:

 نمی فهمم. چه طور می توانی بگی انگلیسی بلد نیستی در حالی که داری انگلیسی حرف می زنی؟ -

 ر جوابم گفت:د

 حرف می زنم که قلمرو زادگاه ماست. 1من به زبان زاداییمن انگلیسی حرف نمی زنم تو حرف می زنی.  -

 ولی من حرف هاتو انگلیسی می شنوم. -

 البته که این طوره. این برای اینه که تو مسافر هستی. -

 ین قضیه لحظه به لحظه داشت پیچیده تر می شد.ا

 پس می خواهی بگی که مسافرها همه ی زبون ها رو می فهمن؟ -

 یگه، درسته؟ و جواب غیر منطقی سؤالم این بود:ین سؤال منطقیه دا

نه، مسافرها همه ی زبون ها رو به زبون خودشون می شنون. و وقتی حرف می زنن دیگران حرفشونو می  -

 فهمن و فرقی نمیکنه زبون محلی خودشون چی باشه.

می کردم و نمره زبان اسپانیایی  عرکه است. اگر این حقیقت داشت پسمن باید پیشرفت سریعی در کالسم

 هایی بهتر از نمره های افتضاح همیشگی ام می گرفتم. باز هم جور در نمی آمد. 

                                            

1- Zadaa 
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 باشه، پس چه جوریه که وقتی فیگس حرف می زد من دری وری می شنیدم؟ -

اگهان لور پرید جلوی من. مجبور شدم ترمز شدیدی بگیرم وگرنه محکم به او می خوردم. تصادف دردناکی ن

 ر حالی که دندان هایش را بر هم می فشرد با حالت مبارزه طلبانه ای گفت:می شد. او د

 برای این که ممکنه تو مسافر نباشی! -

هان! ناگهان همه چیز روشن شد. لور فکر نمی کرد من همان کسی باشم که هستم. برای همین تمام آ

ه قرار است چه کسی باشم رفتار عجیب و پرخاشگرانه ای داشت. البته، حتی خودم هم مطمئن نبودم ک

بنابراین هیچ حرفی نداشتم که بتوانم او را متقاعد کنم که خودم هستم. یا آن کسی هستم که هستم. یا... 

 خودت که مطلب را گرفتی.

 وباره اوسا به نجاتم شتافت و گفت:د

مسافر علت این که معنی حرف های فیگس رو نفهمیدی اینه که هنوز یاد نگرفتی بشنوی. چون ما  -

هستیم حرف هامونو می فهمی ولی فیگس مسافر نیست. باید یاد بگیری بدون تالش برای گوش دادن، 

 بشنوی.

 ی گفت؟ بدون گوش دادن بشنوم؟ مثل منطق بیسکوییت شانسی بود.چ

 لور با لحن تند و تیزی به مادرش گفت: 

ه. بیش از اون که بخواد کمک کنه ترسو و آسیب پذیر چه طور ممکنه مسافر باشه؟ اون یه پسر بچه ست! -

 باعث دردسره.

شود شخصیت کسی را خُرد کرد؟ آخ. متأسفانه حق با او بود. من به راستی  ای. می بینی تا چه حد میو

آسیب پذیر و ترسو بودم. شاید هم اصالً مسافر نبودم. صادقانه بگویم که اگر می فهمیدم مسافر نیستم از 

که اگر بودم کمک بزرگی به نمره هایم در درس اسپانیایی می کرد. کم کم غصه دق نمی کردم و هر چند 

 داشتم فکر می کردم که اشتباه بزرگی پیش آمده و به زودی مرا به خانه می فرستند.
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 وسا با آن چشمان سیاه و دانایش به من نگاه کرد ولی خطاب به لور گفت:ا

 د بگیره.نه، پندارگن مسافره. اما خیلی چیزها رو باید یا -

 عد به دخترش نگاه کرد و ادامه داد:ب

 ولی انگار یادت رفته که خودت هم هنوز بچه ای. -

ور با رنجش و خشم از ما دور شد. حس کردم خوشش نمی آید که کسی به او بگوید اشتباه کرده است. ل

 اوسا رویش را به من کرد و گفت: 

 نیست. خودت متوجه می شی که اون همیشه این قدر عصبانی -

 الفاصله در جوابش گفتم:ب

 نه بابا، اشکالی نداره. فقط به شرطی که از دست من عصبانی نباشه! -

وسا لبخندی زد و به راه افتاد. من نیز به دنبالش رفتم و او شروع کرد به توضیح دادن درباره ی دندارن و ا

 گفت:

میالگواند. همون طور که می بینی زندگی  مردمی که توی این دهکده زندگی می کنند از قبیله ای به نام -

ساده ای دارند. تمام مواد غذایی شونو خودشون کشت می کنند و در کنار قبایل دیگه ی دندارن در صلح و 

 صفا زندگی می کنند.

یالگو. دایی پرس درست پیش از آمدن آن شوالیه ها این کلمه را به کار برده بود. او گفت که آن ها مرا م

 حتماً آدم های خوبی هستند. پرسیدم: نند پسپیدا می ک

 پس اون افراد شوالیه مانندی که به دایی پرس حمله کردند چی؟ اونا هم از قبیله ی میالگواند؟ -

 نه. این همون چیزیه که می خوام نشونت بدم. -

رفتیم. ه راهمان ادامه دادیم و از دهکده خارج شدیم و حدود نیم کیلومتر در جاده ای جنگلی پیش ب

حدود همه ی مسیرها را از روی اندازه زمین ورزشی مدرسه استونی بروک حدس می زنم. دور تا دورش »
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از فضای جنگل خارج شدیم و « یک دور طی کرده ایم. پانصدمتر است و حس کردم که انگار آن مسافت را

ابرم دیدم. یادت است که به محوطه ی بی درختی رسیدیم و بار دیگر چشم انداز خیره کننده ای را در بر

تنها چیزی که کم دارد قلعه ی قدیمی و بزرگی است که بر فراز آن سر  گفتم آن دهکده ی قرون وسطایی

به فلک کشیده باشد؟ راستش از قرار معلوم، این قلعه ی بزرگ و قدیمی همان جا بود با با این تفاوت که 

 سر به فلک نکشیده بود.

: وقتی از کوره راه جنگلی بیرون آمدیم به دشت سبز و خرم پهناوری رسیدیم. نچه دیدم از این قرار استآ

از آن سبزه زار مواج عبور کردیم تا به صخره ای در حاشیه ی آن رسیدیم. پایین صخره را آب فرا می 

 گرفت. بله، در کنار اقیانوسی بودیم که مثل اقیانوس اطلس آبی و پهناور بود. دریا در سمت راستم بود و

همین که رویم را برگرداندم که به ساحل آن نگاهی بیندازم چشمم به ساحل ناهموار و پر فراز و نشیبی 

افتاد که صخره های بلند و زیادی داشت. متوجه شدم صخره ای که روی آن ایستاده بودیم یکی از صخره 

م که یکی پس از دیگری به های آن خلیجک است. وقتی از لبه ی آن پایین را نگاه کردم امواج دریا را دید

صخره ها می خورد. خیلی پایین بودند. ارتفاع صخره ای که روی آن بودیم چنان زیاد بود که کف دست 

هایم شروع به عرق کرد. من با ارتفاع های زیاد میانه ای ندارم. سرم را بلند کردم و به صخره ای در 

که روی آن دشت سرسبزتر و پر پشت تری وجود  مقابلمان نگاه کردم که در حاشیه ی خلیجک بود و دیدم

 دارد که در نسیم موج می زند. اما بعد از آن، آنچه در پایین سبزه زار دیدم نفسم را بند آورد.

رست در نمای جلویی صخره، قلعه ی عظیمی ساخته بودند. به نظر می رسید که به راستی آن قلعه را در د

شند. بالکن های سنگی چندیدن طبقه را می توانستم ببینم که در آن دماغه ی خلیج تراشیده و بنا کرده با

ها از همان شوالیه هایی که به دایی پرس حمله کردند نگهبانی می دادند. آن ها که نیزه های مرگباری بر 

دوش داشتند از این سو به آن سو قدم می زدند و بر می گشتند. اما درست نمی دانم که در برابر چه 

 لعه محافظت می کردند. به گمانم در برابر ماهی های غارتگر.خطری از ق
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الکن ها را شمردم که در پنج طبقه بنا شده بودند پس معلوم بود که قلعه ی بزرگی است. اوسا حتماً فکرم ب

 را خوانده بود زیرا گفت:

برای خودش منظره ای که می بینی فقط نمای بیرونی قصره. ساختمانش تا اعماق صخره ادامه داره.  -

 دهکده ایه.

ا توجه به آنچه تا آن زمان دیده بودم این مردم هیچ گونه ماشین آالت ساختمانی سنگین نداشتند ب

بنابراین آن قلعه را با دست، درون صخره تراشیده بودند. احتماالً ساختن چنان بنای عظیمی در دل صخره 

 داد: به کمک وسایل دستی، قرن ها طول کشیده بود. اوسا ادامه

ها که سربازها و 1همیشه در این جا دو قبیله بوده ن، میالگوها که در این سرزمین کار می کنند و بدووان -

حاکمین این سرزمین اند. در دوره ای تمام قبایل دندارن با هم می جنگیدند. قبیله ی بدووان در برابر 

ی میالگو غذای اونا رو تامین می کرد. هر  غارتگران از قبیله ی میالگو محافظت می کرد و در مقابل، قبیله

یک از این دو قبیله متکی به یکدیگر و در همان هنگام به کلی جدا از هم باقی موندند. قرن ها وضعیت به 

همین شکل بود و دو قبیله در هماهنگی نسبی زندگی می کردند. اما قبیله ی بدووان قدرتمند بود و قدرت 

منجر بشه. ازدواج میالگویی ها با بدووانی ها یا حتی دوستی میان آن ها  می تونه به غرور و خودپسندی

ممنوع شد. همون طور که اغلب در چنین شرایطی پیش می یاد کم کم بدووانی ها، میالگویی ها را به 

 چشم برده نگاه کردند.

 رسیدم:پ

 ولی هنوز هم ازشون محافظت می کنند، درسته؟ -

 می به این جا حمله نکرده. دیگه نیازی به محافظت ندارند.سال هاست که هیچ گروه مهاج -

                                            

1- Bedoovan   
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 پس میالگویی ها هنوز همه ی کارها رو انجام می دن و اون وقت بدووانی ها... چی کار می کنند؟ -

سؤال خوبیه. یه خانواده ی سلطنتی به بدووانی ها حکومت می کنند و در این خانواده پادشاهی به فرزند  -

ذشته ای نه چندان دور، پادشاه بدووان می خواست موانع بین دو قبیله رو از بین ببره ارشد می رسه. در گ

و اجازه بده که با هم یکی بشن. اما او مرد و حکومت به فرزند ارشدش رسید. عده ای می گن که این پدر 

 به دست کسانی به قتل رسید که نمی خواستند قبیله ی بدووان جایگاه برترشو از دست بده.

بگذار حدس بزنم: حکومت جدید دوست داره برده داشته باشه و می خواد این دو قبیله رو جدا از هم نگه  -

 داره.

 بله. میالگویی ها حتی از گفتن اسم... کیگن... می ترسند. -

 وباره این نام را شنیدم. کم کم تصویری در جلوی چشمم پدیدار می شد که از آن خوشم نمی آمد. گفتم:د

هایی که به دایی پرس حمله کردند فکر می کردند اون بر علیه کیگن جاسوسی می کنه. اما دایی  شوالیه -

 پرس وانمود می کرد که معدنچیه. این جا معدن داره؟

 و با آه غم انگیزی گفت:ا

 بله. این بدترین قسمت این قضیه س. -

یش از آن که اوسا بتواند به گفتارش وه، چه جالب، بدتر از این هم می شد. فقط همین را کم داشتم. اما پا

ادامه بدهد صدای طبلی را از فاصله ای دور شنیدم. صدای یکنواخت و پر طنین طبل از طرف دهکده ی 

 میالگو می آمد.

 ور دوان دوان خود را به ما رساند و با نفس های بریده گفت:ل

 موقع تحویله. زود باشین. -

 آمده بودیم برگشت. اوسا به من نگاه کرد و با نگرانی گفت:و به راه افتاد و به دو از راهی که ا

 از من دور نشو. نگذار اونا تو رو ببینند. -



 

 

 
/ ن گ ا ر د ن گ پ ر م ر  ج ا ت  / ل و ا د  ل  ج

 

010 

 

 س از این حرف او نیز پشت سر لور به راه افتاد.پ

مانطور که گفتم هر دوی آن ها ورزشکار بودند. اما برایم مهم نبود که آن ها با چه سرعتی می دوند می ه

ب نمانم. همان طور که از جاده ی جنگل به دو به دهکده ی میالگو بر می گشتیم خواستم از آن دو عق

خود را به اوسا رساندم و با فاصله ی کمی از او در سمت راستش به دویدن ادامه دادم. خدا را شکر که 

 حدود پانصد متر بیش تر با دهکده فاصله نداشتیم و گرنه پوستم کنده می شد.

ی شدیم متوجه شدم که همه دور تا دور منطقه ی مرکزی جمع می شوند که قتی به دهکده نزدیک مو

سکویی در وسط آن بود. حدس زدم که باید نمایشی در پیش داشته باشیم. مردم از کشتزارها می آمدند، از 

کلبه ها بیرون می ریختند و همگی هر کاری را که به آن مشغول بودند کنار می گذاشتند تا گرداگرد سکو 

 شوند.جمع 

ن نیز آماده بودم که به جمعیت بپیوندم که اوسا دستم را گرفت و مرا به سمت دیگری کشید. سه نفری م

به باالی بام یکی از کلبه های سنگی رفتیم و طوری روی بام قرار گرفتیم که به خوبی بتوانیم نمایش را 

 ببینیم. اوسا هشدار داد:

 ین ماجرا نیستیم.اونا نباید ما رو ببینند. ما بخشی از ا -

رقی نمی کرد. مشکلی نبود. در هر حال از داخل خانه هم دید خوبی داشتیم. بنابراین من در جایم مستقر ف

شدم و دلم می خواست بدانم چه نمایشی در پیش داریم. شاید عده ای نوازنده ی میالگویی برنامه اجرا می 

 کردند یا نمایشی کودکانه در پیش بود.

آیی نگاه کردم و روستایی های میالگویی را دیدم که در فضای دایره ای شکل گسترده ای ه محل گردهم ب

دور تا دور سکوی دهکده جمع می شدند که دیگر خالی نبود. بر روی آن چیز عجیب و غریبی گذاشته 

بودند که شبیه به االکلنگ بود. در یک طرفش صندلی یی به چشم می خورد و در طرف دیگرش سبد 

دهان گشادی قرار داشت. در کنار آن بند و بساط، یکی از شوالیه های کیگن روی سکو ایستاده  بزرگ و
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بود و بر طبلی می کوبید. امیدوار بودم هدف یارو از این کار جمع کردن مردم باشد زیرا اگر تمام نمایش 

ضرباهنگش هم  همان بود هیچ از آن خوشم نمی آمد. صدای پر طنین طبل در سرتاسر دهکده می پیچید.

خیلی مزخرف بود. شش شوالیه ی دیگر در کنار سکو ایستاده بودند. هر یک نیزه ی تهدید آمیزی را در 

جلویشان نگه داشته و خبردار ایستاده بودند. روستاییان میالگویی فاصله خود را با این افراد حفظکرده 

 دوستانه نبود.بودند. من هم اگر بودم همین کار را می کردم. ظاهرشان اصالً 

اگهان دوزاری ام افتاد که ظاهر هیچ یک از مردم طوری نبود که انگار قرار است اوقات خوشی را بگذرانند. ن

جو پر هیجان و اشتیاقی که پیش از واقعه ی سرگرم کننده ای وجود دارد بر این جمع حاکم نبود. هیچ 

طبل، سکوت مرگباری بر فضای دهکده کس حرف نمی زد، شوخی نمی کرد و نمی خندید. غیر از صدای 

 حکم فرما بود. در چهره های مردم وحشت و انزجار سایه انداخته بود.

ن گاه اوسا به شانه ام ضربه ای زد و به دورترین نقطه ی فضای خالی از درخت اشاره کرد. وقتی به آن سو آ

ته به سوی جمعیت می آمدند. نگاه کردم گروه چهار نفره ای از روستاییان میالگویی را دیدم که آهس

همگی مرد بودند و سر تا پایشان خاک آلود بود. البته نه این که بقیه ی میالکویی ها تمیز باشند اما این 

چهار نفر حسابی کبره بسته بودند. خاک چرک و سیاهی بر پوست سفید خمیر مانندشان نشسته بود. آن 

ای ناهموار در اندازه های گوناگون بود. بعضی به اندازه ها سبد بزرگی را حمل می کردند که پر از سنگ ه

ی توپ بولینگ بودند و بقیه بسار کوچک تر از آن. اما آنچه بیش از هر چیز در آن ها جلب توجه می کرد 

رنگ آبی شان بود. منظورم آبی روشنی است که مثل یاقوت کبود چشم را خیره می کرد. هرگز در عمرم 

 گی ندیده بودم. اوسا آهسته زمزمه کرد:چیزی به آن خیره کنند

در سر تاسر این منطقه معدن های زیادی هست. میالگویی ها شب و روز برای «. لعابه»اسم اون سنگ ها  -

 استخراج لعاب در معدن ها حفاری می کنند.

 ه ذکر بدیهیات پرداختیم و گفتم:ب
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 به گمانم خیلی با ارزشند. -

که باعث شده کیگن بخواد تسلطش به قبیله ی میالگو رو حفظ کنه.  خیلی. لعاب عمده ترین علتیه -

لغاب قبیله ی بدووان رو ثروتمند کرده. اونا با تاجرهای قبایل سرتاسر دندارن داد و ستد دارند. تا زمانی که 

 میالگویی ها لعاب استخراج کنند کیگن حاکم قدرتمندی خواهد بود.

ک مشت قلدر تنبل نبودند. قلدرهای طمعکاری بودند که میالگویی دین ترتیب کیگن و بدووانی ها فقط یب

ها را مجبور به انجام کار کثیفشان می کردند. چه آدم های خوبی. می خواستم چیزهای دیگری بپرسم ولی 

ناگهان طبل زن از کوبیدن بر طبلش باز ایستاد و سکوت شومی بر دهکده حاکم شد. چهار معدنچی سبد 

کو آوردند و با احتیاط زمین گذاشتند. کل ماجرا کم کم داشت حال و هوای نوعی مراسم لعاب را به روی س

 نامی بود که لور به کار برده بود.« تحویل»را به خود می گرفت. 

مان وقت بود که صدای پای اسبی را شنیدم که به تاخت می آمد. کسی به سرعت از همان جاده ای می ه

رفته بودیم. عجیب آن که هیچ کس رویش را بر نگرداند تا به او نگاه کند. آمد که از آن به کنار اقیانوس 

یعنی، هیچ کس غیر از من. همان طور که اسب به تاخت از جنگل به سمت دهکده می آمد چشمم به 

مردی افتاد که سوار بر آن بود و به نظر می آمد که او می داند چه می کند. مرد درشت اندامی بود با موی 

کی که نوعی لباس رزمی چرمی مشکی شبیه آنچه شوالیه ها پوشیده بودند به تن داشت ولی به بلند مش

نظر نمی رسید که لباس رزم این مرد جنگ های فراوانی به خود دیده باشد و بر خالف لباس رزم شوالیه 

اخت به حلقه ها که به کلی کهنه و رنگ و رو رفته به نظر می رسید، تمیز و بی خط و خش بود. وقتی به ت

روستاییان رسید همگی کنار رفتند تا راهش را به سوی سکو باز کنند. کار بسیار بجایی هم کردند زیرا او 

سرعتش را کم نکرد. به گمانم اگر مردم از جایشان تکان نخورده بودند به تاخت از رویشان عبور می کرد. تا 

 گفتم: آن لحظه که هیچ از آن مرد خوشم نیامده بود. به زمزمه

 این کیگنه؟ -
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وسا و لور نگاه های پنهانی رد و بدل کردند گویی واقعه ای در پیش بود که آن ها می خواستند درباره اش ا

 با من حرفی نزنند. متوجه نگاهشان شدم و از آن خوشم نیامد. اوسا در جوابم گفت:

 . مشاور ارشد کینگه.1اسمش مالوسه -

. آیا در آن حوالی من تنها کسی بودم که هم اسم داشتم هم فامیل؟ آن الوس، کیگن، اوسا، لور، فیگس..م

یارو، مالوس، به تاخت یکراست تا کنار سکو رفت و همان جا ایستاد. حدس می زدم که نمایش کم کم 

شروع شود. همان جا روی اسبش نشست و جمعیتی را که در آن جا جمع شده بودند چنان از نظر گذراند 

د. هیچ یک از میالگویی ها نگاهش را پاسخ ندادند. همگی با سرهای پایین انداخته گویی مالکشان بو

ایستاده بودند و نگاهشان را از او می دزدیدند. الزم نبود کسی نابغه باشد که بفهمد مردم از او می ترسند. 

آن پنهان شده  در آن هنگام مالوس از روی زینش برگشت و مستقیم به نقطه ای از بام نگاه کرد که ما روی

 بودیم. لور با حالت تحکم آمیزی دستور داد:

 سرتو بدزد! -

مگی کمی پایین تر رفتیم و خود را بر روی بام کلبه فشردیم تا بلکه خودمان را کوچک تر کنیم. اما من ه

می توانستم مالوس را ببینم. همان طور که اسبش سم ها را روی خاک می کشید خودش بر روی اسب بی 

نشسته و نگاهش به سمت ما بود. انگار می دانست ما آن جاییم. اما این غیر ممکن بود. امکان حرکت 

 نداشت بتواند ما را ببیند.

ر همان وقت بود که آن اتفاق افتاد. وقتی من نیز به چشمان او نگاه کردم واقعیتی چنان تکان دهنده را د

ردم. فکر می کنم این چشم هایش بود که او را لو دریافتم که از تعجب بی اختیار نفس را در سینه حبس ک

                                            

1- Mallos 
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داد. با این که در فاصله دوری بود آن چشم های آبی بی روح را شناختم. چه طور می توانستم آن ها را 

 فراموش کنم؟

 وسا و لور هر دو متوجه تعجبم شدند و با حالتی پرسش گرانه به من نگاه کردند.ا

 هسته گفتم:آ

 سنت دین. -

 انی ناگهانی زمزمه کرد:ور با تکل

 می شناسیش؟ -

 آره، وقتی در زمین بودم درست پیش از این که با ناودون راهی این جا بشم سعی کرد منو بکشه. -

اورم نمی شد که آن کلمات از دهان من آمده باشند. مفاهیم زیادی در آن جمله کوتاه نهفته بود. شاید تا ب

وع تنها خواب و خیالی به نظر می رسید ولی درست در آن بیست و چهار ساعت پیش از آن، این موض

لحظه به شدت معنا پیدا کرده بود. اوسا و لور بار دیگر با نگرانی نگاه هایی رد و بدل کردند. بعد لور به 

 زمزمه به من گفت:

 از زمانی که در زمین دوم بودی دنبالت بود؟ -

تفاقی است که پیش آمده بود. شانه هایم را باال انداختم وری این را گفت که انگار این حیرت انگیز ترین اط

تکان دادم. برای اولین بار با حالتی بس فراتر از نفرت و تحقیر به من « بله»و بی صدا سرم را به نشانه ی 

نگاه کرد. تا آن زمان، طوری رفتار می کرد که گویی از گرد و خاک نشسته بر چکمه هایش هم کم ترم. 

ه، نگاهش لبریز از، چه بگویم، کنجکاوی بود. شاید این واقعیت که من پس از رویارویی با ولی در آن لحظ

سنت دین جان سالم به در برده ام این نکته را ثابت می کرد که چندان آسیب پذیر هم نیستم. البته خیال 

 نبودم. نداشتم به او بگویم که در آن موقع تنها کاری که کردم این بود که فرار کنم. احمق که
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می خواهم به »ا مشاهده ی سنت دین، یا مالوس، یا هر اسمی که روی خودش می گذاشت موج شدید ب

سراپای وجودم را فرا گرفت. اما این چیزی نبود که به آن زودی ها به وقوع بپیوندد. آن جا « خانه مان بروم

می توانست مرا ببیند؟ آیا به زودی  گیر افتاده بودم و به مردی نگاه می کردم که سعی کرده بود مرا بکشد.

اسبش را به راه می انداخت و به سوی کلبه حمله ور می شد؟ آن جا روی بام خانه به دام می افتادیم. تنها 

 کاری که می توانستم بکنم حبس نفس در سینه ام بود.

نفس بکشم. با یک رانجام سنت دین گویی پس از یک عمر، رویش را از ما برگرداند. دوباره می توانستم س

 «شروع کنین!»اشاره ی دستش به تندی گفت: 

ای. انگلیسی حرف می زد. یعنی او انگلیسی بلد بود یا او نیز مسافر بود و به همین دلیل می توانستم و

حرفش را بفهمم؟ باید این پرسش را به بعد موکول می کردم چون بالخره ماجرای اصلی شروع شد. یکی از 

سبد لعاب را آورده بود یک قدم جلو رفت. مرد درشت هیکلی بود و حالتی در طرز راه معدنچی هایی که 

رفتنش بود که به من می گفت عهده دار مسئولیتی است. این مرد برای هر اتفاقی که در شرف وقوع بود 

به هیچ وجه خوشحال نبود. تک تک حرکاتش خشک و اجباری بود گویی فشار  کاری که ناچار به انجام 

 ن بود از نظر جسمانی نیز دردناک بود. اوسا به زمزمه گفت:آ

 . رییس معدنچی هاست.1اون رلینه -

 ه گمانم این را فهمیدم. البته او هم فرد یک اسمه ی دیگری بود. ب

لین از سکو باال رفت و به سوی جمعیت برگشت. سپس دستش را جلو آورد و به شخصی اشاره کرد. ر

مرد جلو رفت تا به او در روی سکو بپیوندد. مرد استخوانی قد بلند که فقط به جمعیت راه باز کردند و 

دلیل اتفاقی که بعد از آن افتاد به آن اشاره می کنم. مرد استخوانی به طرف آن وسیله ی االکلنگ مانند 

                                            

1- Rellin 
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رفت و بر روی صندلی یک طرف آن نشست. چون در طرف دیگر چیزی نبود که وزنی داشته باشد ته 

به کف سکو برخورد کرد. رلین به معدنچی های دیگر اشاره کرد و آن سه نفر سبد لعاب را به زور  صندلی

زحمت به روی سکو کشاندند و در نزدیکی سمت دیگر االکلنگ زمین گذاشتند. می خواستند چه کار 

 کنند؟ وزن مرد را برای لعاب بسنجند؟

 وسا توضیح داد:ا

مالوس یکی ازمیالگویی ها رو انتخاب می کنه و تعیین می کنه که روز  هر روز لعاب ها را تحویل می دن. -

 بعد چه مقدار لعاب باید برای کیگن استخراج کنند.

ق با من بود. سنجش مرد با لعاب، درست همان کاری که می خواستند انجام بدهند. آن االکلنگ بزرگ، ح

نگ ها کار را شروع کنند که سنت دین با کج ترازو بود. معدنچی ها دست در سبد بردند تا با در آوردن س

 «نه!»خلقی نعره زد: 

عدنچی ها متوقف شدند. همگی نفس ها را در سینه حبس کرده، منتظر حرکت بعدی سنت دین بودند. م

 سنت دین جمعیت را از نظر گذراند و بعد بدون هیچ احساسی به کسی اشاره کرد و گفت:

 اون. -

از میان جمعیت بلند شد. دو نفر از شوالیه ها با خشونت، چند روستایی را مهمه ای حاکی از نارضایتی ه

کنار زدند و از میانشان عبور کردند و یقه ی مردی را گرفتند که سنت دین نشان داده بود. او خیلی درشت 

ریاد اندام تر از اولین مرد بود. مقررات در همان لحظه عوض شده بود و رلین از این تغییر خوشش نیامد. ف

 «مالوس کا!»زنان گفت: 

ز کوره در رفته بود و با خشم بر سر سنت دین فریاد می کشید. کلماتی را که از دهان او شنیدم در این جا ا

بازگو نمی کنم چون همان طور که می دانی زبانش در گوشم معنایی نداشت. فقط ترجمه ای را برایت می 

 دود زیادی متوجه شده بودم اوسا برایم توضیح داد:گویم که اوسا می گفت. با این که خودم تا ح
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مالوس شخص دیگری رو برای تحویل انتخاب کرده و رلین داره بهش می گه که این بی انصافیه. داره  -

 بهش التماس می کنه که همون انتخاب دیروزشو به کار ببره.

اگر لعابی متناسب با وزن اولین  لتش را درک می کردم. این تازه وارد خیلی سنگین تر از نفر اصلی بود.ع

نفر استخراج کرده بودند امکان نداشت بتوانند با آن مقدار، نفر دوم را به توازن برسانند. رلین به سنت 

التماس می کرد که انصاف داشته باشد. سنت دین خم به ابرو نیاورد. طوری به رلین نگاه می کرد گویی 

ه ها از سکو باال رفت و با نیزه اش به یک سمت صورتش ضربه ای پشه ای بیش نبود. آن گاه یکی از شوالی

زد. رلین به سرعت چرخید و توانستم شراره های خشمی آتشین را در چشم هایش ببینم. در اثر آن ضربه 

از گونه اش خون سرازیر شده بود. می توانم بگوییم چیزی نمانده بود که جستی بزند و گلوی شوالیه را 

ن نکرد. کار درستی کرد زیرا شوالیه های دیگر، آماده و نیزه به دست، درست در همان جا بگیرد. اما چنی

 ایستاده بودند. در جا خرد و خمیرش می کردند.

 نت دین به او فرمان داده:س

 به من نگاه کن، رلین. -

حتی  لین سرش را بلند کرد و به دشمنش بر روی اسب نگاه کرد. سنت دین با خودپسندی و تکبری کهر

 خون مرا نیز به جوش می آورد به او گفت:

در مقام یک شهروند وفادار، خودت باید بخوای که بیش از اون که ازت انتظار داریم به کیگن خدمت  -

 کنی. می خوای بگی که تو حداقل کار الزم رو انجام می دی؟

 شده بود.وسا جواب رلین را برایم ترجمه کرد که نقطه آتشین و خشم آمیز اما مهار ا

داره این طوری استدالل می کنه که استخراج لعاب کار مشکل و خطرناکیه. هر ذره ی لعابی که از معدن  -

 ها استخراج می کنند به قیمت گزافی تمام می شه. میگه که به اندازه ی توانشون استخراج می کنند.

 «خواهیم دید!»نت دین کرکر خندید و گفت: س
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کرد. یکی از آن ها به روی سکو پرید و یقه ی مرد استخوانی را چسبید که در پس به شوالیه ها اشاره س

یک طرف االکلنگ نشسته بود و او را به سوی پایین سکو هل داد. بعد دو شوالیه ی دیگر مرد درشت اندام 

با را کشان کشان از سکو باال بردند و به زور بر روی صندلی االکلنگ نشاندند. این مرد وحشت زده بود. 

 نگاهی التماس آمیز به رلین نگاه می کرد اما هیچ کاری از دست رلین ساخته نبود. سنت دین گفت:

 حاال می تونین شروع کنین. -

عدنچی ها به رلین نگاه کردند که با حرکت مختصر سرش موافقت خود را اعالم کرد. چاره ی دیگری م

دشان و گذاشتن آن ها در سمت دیگر االکلنگ نداشتند و از این رو شروع به در آوردن لعاب ها از سب

 کردند. از اوسا پرسیدم:

 گر مقدار سنگ ها به اندازه ی وزن اون نشه چه اتفاقی می افته؟ا

 اسخ ناخوشایند او این بود:پ

 بهتره امیدوار باشیم که مجبور به فهمیدن این موضوع نشی. -

تند. از سنگ های بزرگتر شروع کردند و کم عدنچی ها به سرعت سنگ های لعاب را در ترازو می گذاشم

کم به سنگ هایی به اندازه ی تیله رسیدند. چشم تمام روستاییان به ترازو دوخته شده بود. حدس می زنم 

که هیچ کدام نفس هم نمی کشیدند. می دانم که خودم نفس نمی کشیدم. وقتی کار معدنچی ها به نیمه 

نگین وزن در آن سوی االکلنگ بسیار آهسته شروع به باال رفتن رسید ترازو شروع به حرکت کرد. مرد س

کرد. به محض احساس این حرکت، حس آسودگی خاطر بر چهره اش نشست. شاید مقدار لعاب ها برای 

میزان شدن ترازو کافی می شد. معدنچی ها با این امید تازه، به بر روی هم انباشتن سنگ ها در ترازو ادامه 

 آرامی حرکت کرد و مرد سنگین وزن در هوا باال رفت.دادند. ترازو به 

س می کردم که حال و هوای جمعیت در حال تغییر است. داشتند موفق می شدند. آن روز بیش تر از ح

مقدار معین استخراج کرده بودند درست همان طور که سنت دین از آن ها خواسته بود. با آخرین سنگ 
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 متوازن شد. تا آخرین سنگی که داشتند صرف این توازن شد اما موفق های کوچک، ترازو باال رفت تا کامالً

شدند. اگر این یکی از مجموعه بازی های جهانی کامپیوتری بود غریو شادمانه ی جمعیت به طور ناگهانی 

فضا را پر می کرد. اما این بازی نبود. با این که شادی و آسودگی خاطرشان را حس می کردم جیکشان در 

لبخندهای شادمانه شان را می دیدم که مخفیانه بینشان رد و بدل می شد. حتی چند نفری مخفیانه  نیامد.

یکدیگر را در آغوش گرفتند. لحظه ی خوشی بود. حتی رلین نیز آسوده خاطر به نظر می رسید گرچه می 

 قالنه ای نبود.کوشید آن را نشان ندهد. بالیدن به این پیروزی جلوی چشم سنت دین به هیچ وجه کار عا

نت دین واکنشی از خود نشان نداد. معلوم نبود از این که آن همه لعاب اضافی استخراج کرده اند س

خوشحال است یا از این که میالگویی ها در برابر عرض اندام ناجوانمردانه اش سربلند بیرون آمدند به خشم 

به روی سکو رفت و با لبخندی بی رمق به آمده است. با چرخش سریع یک پایش، از روی اسب پایین پرید. 

ترازوی متوازن نگاه کرد. ناگهان حال و هوای جمعیت سنگین و پر تنش شد. سنت دین داشت چه می 

کرد؟ به مرد سنگین وزن نگاه کرد که در یک سوی ترازو در نوسان بود. مرد سرش را پایین انداخت مبادا 

سنت دین به سمت دیگر ترازو رفت که سنگ های لعاب در  نگاهش با نگاه سنت دین تالقی کند. آن گاه

 سبدی بر روی هم انباشته بود. او گفت:

 ـــ آفرین رلین، مقدار زیادی استخراج کردین که -

اگهان حرفش را قطع کرد و خم شد تا به سبد سنگ های لعاب نزدیک تر شود. مردم برای قوت قلب ن

 بد لعاب خیره شد و گفت:دست یکدیگر را می گرفتند. سنت دین به س

 رلین! از تو انتظار نداشتم. این سنگی که این جاست لعاب خالص نیست! -

وهوه! رلین تکانی خورد تا به سمت سبد بدود اما دو شوالیه او را از این کار بازداشتند. رلین نعره زنان ا

ز کرد و بزرگ ترین چیزی به سنت دین گفت اما حرفش اهمیت چندانی نداشت. سنت دین دستش را درا

سنگ لعاب را برداشت و باال نگاه داشت. بالفاصله توازن ترازو به هم خورد و مرد سنگین وزن محکم به کف 
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سکو برخورد کرد. سنت دین سنگ را نزد رلین برد و جلوی صورتش گرفت. با حالتی تکبر آمیز از میان 

 دندان های بر هم فشرده اش گفت:

 فقط سنگ لعاب های خالص رو می پذیره.  خودت می دونی که کیگن -

لبته من متخصص زمین شناسی و این جور چیزها نیستم ولی ظاهر آن سنگ درست مثل بقیه ی سنگ ا

 های سبد بود. سنت دین دوباره داشت مقررات را عوض می کرد. با اندوهی دروغین گفت:

 خودتون می دونین که حاال باید چه طور بشه. -

رد سنگین وزن نیز این را می دانست. با دستپاچگی از جایش بلند شد و از روی سکو پایین ز قرار معلوم ما

پرید. می خواست مثل برق از آن جا دور شود. اما شوالیه ها او را گرفتند و محکم نگه داشتند. از اوسا 

 پرسیدم:

 حاال چی میشه؟ -

توجه شدم که در هر حال به زودی جواب وسا پاسخی نداد. با نگاهی غم زده به آن صحنه خیره ماند. ما

 سؤالم را می گیرم و رویم را بر گرداندم تا آخرین پرده ی آن نمایش غم انگیز را ببینم.

کی از شوالیه های دیگر به تندی زنجیر سنگینی رابلند کرد که به یک انتهای سکوی چوبی متصل بود. آن ی

باال رفت. زیر آن مثل... هیچ چیز نبود. سکو را روی حفره را کشید و نیمی از رویه ی سکو، مانند دریچه ای 

 ی عظیمی ساخته بودند.

 وسا بی آن که از آن صحنه چشم بردارد شروع به توضیح دادن کرد:ا

این چاه، اولین معدنیه که این جا در دهکده ی میالگو حفر شد. عمق این گودال بیشتر از اونه که چشم  -

 ونای تنهای زیادی ته این چاه آرمیده ن.بتونه ببینه. متأسفانه استخ

 غزم به سرعت کار می کرد. نمی توانستم چیزی را باور کنم که به چشم می دیدم.م

 ی خواستند آن یارو را ته چاه معدن بیندازند! گفتم:م
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 چرا میالگویی ها یه کاری نمی کنند؟ صدها نفرند! چرا جلوی این کارو نمی گیرند؟ -

باگا! باگا وا »ن وزن را کشان کشان به سمت دهانه ی باز چاه بردند. مرد فریاد زد: والیه ها مرد سنگیش

 وحشتناک بود.« پورداپی!

یچ یک از جمعیت از جایشان تکان نخوردند. هیچ کس سعی نکرد مرد بیچاره را کمک کند. حتی رلین. ه

را به پشتش برد و سالح  انگار می دانستند کار بیهوده ای است. متوجه شدم که لور در کنارم دستش

 چوبش را محکم گرفت. اما لوسا دستش را روی دست دخترش گذاشت و به نرمی گفت:

 خودت می دونی که االن وقتش نیست. -

ور بالفاصله سالحش را رها نکرد. می توانستم فشار عصبی اش را حس کنم. ذره ای فشار اضافی باعث می ل

ا شود. اما آن روز، روز موعود نبود. همان طور که به آن صحنه شد پایین بپرد و چون تیری از کمان ره

 چشم دوخته بود سالحش را رها کرد.

والیه ها مرد سنگین وزن را که داد و فریاد می کرد نزد دین بردند و او فارغ از ذره ای حس همدردی به ش

 مرد بخت برگشته نگاهی کرد و گفت:

 نده بمونی و طلوع دیگه ای رو ببینی.اگر این قدر شکمباره نبودی ممکن بود ز -

عد سنت دین با اشاره سر به شوالیه عالمت داد و آن ها مرد بیچاره را که جیغ و داد می کرد به سوی ب

 دهانه ی باز چاه کشیدند. مرد التماس کنان گفت:

ازشون مراقبت  کا... گا! ماگا کن دادا پی! ماگا کن داد! موی فل زن و دو تا بچه! خواهش می کنم! باید -

 کنم! اونا تنها می مونند!

ن صحنه چنان هراس انگیز بود که مدتی بعد تازه متوجه شدم که... می توانم حرفش را بفهمم. بی تردید آ

در گوش من مثل زبان انگلیسی بود اما امکان نداشت که مرد ناگهان زبانش را تغییر بدهد. اوسا گفته بود 
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ی زبان ها را دارند و حاال که به طور ناگهانی توانسته بودم حرف آن مرد را که مسافرها توانایی درک همه 

 بفهمم پس شاید واقعاً مسافر بودم.

ما این فکری بود که مدتی بعد به ذهنم رسید. درست در آن لحظه، شاهد دلهره آورترین لحظه ای بودم ا

دهانه چاه بردند. ناگهان زنی از میان  که در ذهن می گنجید. دو شوالیه، مرد چاق را کشیدند و به نزدیکی

جمعیت بیرون پرید و مرد را کشید تا از جالدهایش دور شود. زن به البه و زاری التماس می کرد که رحم 

داشته باشند. احتماالً همسر آن مرد بود اما اقدام شجاعانه اش اثری نداشت. به تندی به دست شوالیه ی 

 فتاد. همان جا روی سبزه ها نشست و زار زار گریست.دیگری عقب کشیده شد و بر زمین ا

ست آخر شوالیه ها مرد را به لبه ی گودال بردند و همین که می خواستند او را به درون آن هل بدهند د

مرد به طور ناگهانی از ناله و زاری خودداری کرد. تا آن لحظه گریه و زاری می کرد و التماس کنان تقاضا 

بگذارند. اما حاال دیگر دست از مقاومت کشیده بود و صاف ایستاده بود. قسم می می کرد که زنده اش 

خورم که چهره اش حالتی کمابیش آرام به خود گرفت. شوالیه ها نمی دانستند چه واکنشی نشان بدهند. 

 تا پیش ازآن کسی را ندیده بودند که در بدترین لحظه ی عمرش آرام باشد.

 سمت سنت دین برگرداند و با کلمات محکم و شمرده ای گفت:رد سنگین وزن رویش را به م

 تنها حسرتم اینه که اون قدر زنده نمی مونم تا ببینم کیگن دچار همین رنج و عذابیه که ما دچار شیم. -

 نت دین کرکر خندید و گفت:س

 هیچ کدومتون اون قدر عمر نمی کنین چون چنین روزی نخواهد رسید. -

را به طور نامحسوسی تکان داد و دو شوالیه مرد بخت برگشته را از پشت به درون ن گاه به تندی سرش آ

گودال هل دادند. همسرش جیغ کشید ولی هیچ صدایی از دهان مرد در نیامد. لحظه ای آن جا بود و بعد... 

 نبود. خوشبختانه مرگ سریعی در انتظارش بود و دیگر در مکانی بهتر از آن دهکده ی خوف انگیز جای

 داشت.
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والیه ای که زنجیر به دست داشت آن را رها کرد و سکوی چوبی با صدای مهیبی پایین افتاد. سنت دین ش

به طرف رلین رفت و مستقیم در چشم هایش نگاه کرد. بعد همسر مرد را نشان داد که هق هق می کرد و 

 با رضایت و خرسندی گفت:

قرار معلوم وزن زیادی نداره. باعث می شه روز کاری آسونی  از اون برای تحویل فردا استفاده می کنیم. از -

 داشته باشید. لطفاً ازم تشکر کن که این قدر مالحظه تونو می کنم.

لین به سنت دین نگاه کرد و لحظه ای گمان کردم می خواهد به صورتش تف بیندازد. اما این کار را نکرد. ر

« خواهش می کنم.»سنت دین با لبخندی گفت: « ونم.ممن»در عوض دندان هایش را بر هم فشرد و گفت: 

بعد از این حرف، با گام های بلندی خود را به اسبش رساند و روی زین پرید و می خواست به تاخت از آن 

جا برود که بار دیگر به سمت ما نگاهی انداخت. در واقع مثل این بود که دقیقاً به من نگاه کند. نگاهش را 

ست من آن جا هستم. آیا تمام آن معرکه، نمایشی برای من بود؟ سنت دین قهقهه حس می کردم. می دان

 زد و با فشاری به پهلوی اسبش، از میان جمعیت حیرت زده، به تاخت به سمت قصر بدووانی ها بازگشت.

 والیه ها با نیزه هایشان چند معدنچی را به سمت سبد لعاب راندند. باید آن سنگ های ارزشمند را برایش

کیگن می بردند و کامالً معلوم بود که این، کار آن ها نیست. این وظیفه ی برده هایشان بود. معدنچی ها 

سبد را از روی االکلنگ بلند کردند و راه دور و دراز قصر را پیش گرفتند. بقیه ی روستاییان کم کم 

د تا زن بیچاره را دلداری پراکنده می شدند. هیچ کس کلمه ای بر زبان نمی آورد. چند نفری جلو رفتن

بدهند که تازه همسرش را از دست داده بود. اما اکثر افراد به خانه هایشان بر می گشتند. اولین باری نبود 

 که چنان واقعه ی هولناکی را پشت سر می گذاشتند و احتماالً آخرین بار نیز نبود.

ودم که در آن مردی را با کمال بی رحمی و ما من مثل آن ها نبودم. در مرز جنون بودم. شاهد صحنه ای با

قساوت قلب به قتل رسانده بودند. حتی هولناک تر از هیپنوتیزم شدن آن مرد بی خانمان در نیویورک به 

دست سنت دین و واداشتن او به دویدن به سوی قطار مترو بود. آن صحنه هم وحشتناک بود ولی چندان 
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 واقعی بود و من قادر به درک آن نبودم. احساساتم می جوشید و واقعی به نظر نمی رسید. این یکی کامالً

سراسر وجودم را فرا گرفت. و بله، بدون هیچ شرمی اقرار می کنم که گریه کردم. اشک خشم بود، و ترس، 

و اندوه برای مردی که حتی نمی شناختم. و برای خانواده اش. برایم اهمیتی نداشت که جلوی لور یا هر 

 ریه می کردم. مهار احساساتم از دستم خارج شده بود. بر سر او فریاد زدم:کس دیگری گ

چرا هیچ کس کاری نکرد؟ می تونستند همگی با هم بریزند سر شوالیه ها. می تونستند اون مرد رو از  -

 جلوی گودال کنار بکشند. چرا جلوشونو نگرفتند؟

 . او گفت:مان قدر که من ناراحت و بر آشفته بودم اوسا آرام بوده

 اگر هر اقدامی کرده بودند کیگن برای مجازاتشون یه ارتشو می فرستاد. چاره ی دیگه ای نداشتند. -

ه لور نگاه کردم و از مشاهده ی گرفتگی چهره ی او به حیرت افتادم. درست است که مثل من داد و قال ب

نظرم رسید قطره اشکی را در راه نینداخت ولی آرامش سرد و یخ زده اش ترک برداشته بود. حتی به 

 چشمش دیدم. شاید در ورای آن ظاهر خشن قلبی وجود داشت.

 ا همه ی این ها گوشم به حرف های اوسا بدهکار نبود. فریاد زدم:ب

 خب که چی؟ باید کاری می کردند. اگر اقدامی نکنند این قضیه تا ابد ادامه پیدا می کنه. -

ردم به تدریج آرام تر می شوم. اما حرفی که بعد از آن زد چیزی وسا دستی به شانه ام گذاشت و حس کا

 بود که هیچ انتظار شنیدنش را نداشتم. او گفت:

دارن کارهایی می کنند. پندارگن. می خوان تقدیرشونو خودشون به دست بگیرند و در برابر کیگن قد  -

 ه تو کمکشون کنی.علم کنند. علت حضور ما در این جا همینه. قراره کمکشون کنیم. قرار

ین کلمات مثل صاعقه ای ناغافل بر من اصابت کرد. دایی پرس گفته بود مردمی هستند که به کمکمون ا

احتیاج دارند اما هیچ فکر نمی کردم منظورش کل جمعیت دهکده ای باشه که اسیر چنگ سپاه 

شان راه نمی دهند. جنون خونخواری اند که برای قتل و کشتار بی رحمانه ی مردم ذره ای تردید به دل
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آمیز بود. دلم برای آن مردم می سوخت ولی برای کمک به آنها هیچ کاری از دستم بر نمی آمد. لور هر قدر 

هم که خشن و مقاوم بود اهمیتی نداشت چون آن شوالیه ها قاتل بودند. در حالی که ما فقط سه نفر 

ر یک ارتش چه کاری از دستمان بر می آمد؟ نه، جنون بودیم... و با دایی پرس چهار نفر می شدیم. در براب

آمیز بود. درست همان جا تصمیمم را گرفتم که برگردم و به سراغ آن ناودانه بروم. حاال که مرا به این جا 

آورده بود راهی هم برای برگرداندنم به خانه داشت. بله، جوابم همین بود. می خواستم خودم را از آن 

 و آن مکان را ببوسم و کنار بگذارم... چه با دایی پرس چه بی دایی پرس. مخمصه بیرون بکشم 

 

 

 

 مین دومز

 های، بچه ها!آ

خواندند چشم برداشتند و گروهبان دنجلو را دیدند که از جلوی ساختمان ارک و کورتنی از متنی که میم

خواندند. مارک نعره بی را میبودند و کاغذهای باجا نشستهکرد. آن دو در تمام آن مدت همانصدایشان می

 زد:

 فرار کن! -

خواست از جایش بلند شود که کورتنی کمر شلوارش را گرفت و او را دوباره سرجایش نشاند و به آرامی یم

 پرسید:

 کنیم.برای چی؟ ما که کار خالفی نمی -
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بودند ها کردهآن ای به این موضوع فکر کند. حق با کورتنی بود. تنها کاری کهارک ناچار بود لحظهم

-نشستن در کوچه و خواندن بود. این که غیر قانونی نبود. ولی پس چرا آن مامور پلیس سرشان فریاد می

 کشید؟ کورتنی به پلیس نگاه کرد ولی از جایش تکان نخورد. فریادزنان گفت:

 خوای؟چی می -

 واب آمد:ج

 خوام باهاتون حرف بزنم.می -

 پس خودت بیا پیش ما. -

کرد. بسیار خوب، احترامی میراستی داشت به او بیاوخ. مارک صورتش را در هم کشید. کورتنی راست وخا

بود ولی در هر حال او پلیس بود. مارک اطمینان داشت تر نطقشان را کور کردهدرست است که یارو پیش

 کند.که به زودی آن دو را دستگیر می

 ای گفت:ها رفت و با لحن کامالً مودبانهه سوی آنکمر زده چند قدمی بهای بهنجلو با دستد

 ی پندراگن باهاتون حرف بزنم.ی خانوادهخوام دربارهمی -

 «برای چی؟»بارید پرسید: ورتنی که ناباوری از سر و رویش میک

 «کنم.چون حرفتونو باور می»نجلو جواب داد: د

بود. هر دو از آقا و خانم پندراگن را پیدا کرده ارک و کورتنی به سرعت به هم نگاه کردند. موفقیت! حتماًم

ی بابی در محل خواندهکه روزنگاشت نیمهجا جستند تا نزد مامور پلیس بروند. مارک پس از اطمینان از این

 دنبال دنجلو به مرکز پلیس برگشت. اش است به همراه کورتنی بهپشتیامنی در کوله

سوی دفترهای دو را راهنمایی کرد تا از سالن وروردی بگذرند و به قتی وارد ساختمان شدند گروهبان آنو

ی کرد که این معرکه است. او هرگز به پشت صحنهپشتی به راهش ادامه داد. مارک با خود فکر می

-طور دقیق چنان نبود که انتظار داشت. در تلویزیون، در کالنتریبود. اما این تجربه بهکالنتری واقعی نرفته

سوی دست بهو جوشی بر پا بود. همیشه ماموران پلیس در حال راهنمایی خالفکاران دستبند به ها جنب
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های ضربت شتابان برای انجام ماموریتی خارج گرفتند، گروهها گزارش میهای بازجویی بودند، کارآگاهاتاق

ستونی بروک از این خبرها جا در ای پلیسی دیگر در جریان بود. اما آنشدند و خالصه هزار و یک ولولهمی

بود تا پیتزا سفارش بدهد و دیگری که با کامپیوتری جا مردی به پیتزا فروشی دومینو تلفن زدهنبود. آن

های پلیسی رسید. در نهایت مثل کندویی لبریز از فعالیتنظر میکرد خسته بهسل بازی میقدیمی فری

 آمد.نظر میآور بهآسا نبود. خیلی یأسبرق

 برد به آن دو گفت:ها را در کالنتری پیش میطور که آنجلو همانند

صحبت  20که با سروان هیرشراستشو بخواین، فکر کردم شما دو تا دارین منو دست میندازین تا این -

 کردم.

 ارک پرسید:م

 اون چی گفت؟ -

 خودتون ازش بپرسین. -

ی با اشاره گفت که وارد شوند. آن دو به داخل روهبان این را گفت و دری را باز کرد و به مارک و کورتنگ

ای اتاق کنفرانسی قدم گذاشتند که دور تا دور میز بزرگ و فلزی آن هشت صندلی قرار داشت. اتاق ساده

بود. در یک سوی میز در باالی اتاق مرد خوش تر سطح دیواری را پوشاندهی بزرگی که بیشبود با آینه

ها از جایش برخاست و لبخند زد اما هر دوی شلوار به تن داشت. با ورود بچه بود که کت وای نشستهقیافه

ای در کنندهها متوجه شدند که آشفته و نگران است. خوب بود. باید هم نگران باشد. مسایل نگرانآن

 جریان بود. مرد گفت:

 ها. من سروان هیرشم. متشکرم که برگشتید.سالم، بچه -

-ها را حایل چشمنه رفت و صورتش را به آن چسباند و در همان حال دستراست جلوی آیورتنی یکک

 هایش کرد تا جلوی نور را بگیرد و پرسید:

                                            

20 Hirsch 
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 کنین؟ست؟ کی اون پشته؟ از ما بازجویی میی دوطرفهاین آینه -

 یرش به دنجلو نگاهی انداخت و هر دو کرکر خندیدند. هیرش گفت:ه

 کنیم.کس پشتش نیست و ما از شما بازجویی نمیهیچست. ولی ی دو طرفهبله، این آینه -

 کرد آن طرف آینه را ببیند. حرف او را باور نداشت. گروهبان گفت:چنان تالش میورتنی همک

 تر باشید.نشینید که راحتها چرا نمیبچه -

نشست و ارک و کورتنی بر روی دو صندلی کنار هم نشستند. دنجلو کنار در ایستاد. هیرش روی صندلی م

رفت. از قرار معلوم ها نیز به او نگاه کردند. هیرش با حالتی عصبی با ابرویش ور میها نگاه کرد. بچهبه بچه

ی کار دانست از کجا شروع کند. بنابراین کورتنی چون کورتنی بود تصمیم گرفت که خودش سر رشتهنمی

 را به دست گیرد. از هیرش پرسید:

 ی پندراگن باور کردین؟ امونو درمورد خانوادهپس چطور شد که یکهو حرف -

 بازی بابی در تیم بسکتباله.آقا و خانم پندراگن از دوستان خوب منند. پسرم جیمی هم -

 ارک فریاد زد:م

 ایه.العادهی فوقشناسمش. بازیکن خط حملهجیمی هیرش! می -

ها همراه شخص بزرگسالی با آن روان هیرش با حرکت سرش حرف او تایید کرد. خیلی خوب بود. حاالس

-هایی داشت به وقوع میکم اتفاقتر. حاال دیگر کمبود که از قضا پلیس هم بود. آن هم سروان، نه کمشده

 ها پرسید:پیوست. سروان از آن

 آخرین باری که بابی رو دیدین کی بود؟ -

 و پاسخ داد:داد. ادانست اما این کورتنی بود که باید جواب میارک جواب را میم

 شون دیدمش. حدود یک ساعت قبل از مسابقه.دیشب توی خونه -
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 ؤال بعدی در پی جواب کورتنی آمد:س

 خواد به جایی بره؟آیا چیزی نگفت که فکر کنی می -

است. اگر ماجرای دانستند که بابی به کجا رفتهطور دقیق میها بهورتنی و مارک به هم نگاه کردند. آنک

دانستند که دایی پرس او را ترک موتورسیکلتش سوار کرده و او را به ها میمار درست بود آننوشته در طو

است. اما هیچ یک از آن دو مطمئن نبودند که آن ماجرای ها بردهجایی به نام دندارن در آن سوی کهکشان

ه کنند. عالوه بر ی تمام عیاری جلوخواستند که در نظر دیگران دیوانهعجیب حقیقت داشته باشد و نمی

ی پندراگن آمده است. مارک و کورتنی پیش ی خانوادهها ننوشته بود که چه بر سر خانهآن، در آن صفحه

نشدنی تکیه کنند. و اثبات ناپدید بودند که فقط به حقایق اثباتاز رفتن به کالنتری به این نتیجه رسیده

باره، هر دو تصمیم گرفتند که بر گوی مجدد در اینشدن آن خانه بسیار آسان بود. بدین ترتیب بدون گفت

 شان پیش بروند. کورتنی جواب داد:ی اولیهطبق نقشه

جا رفتم. این آخرین باری بود زدم. دایی پرسش اومد و من از اونشون حرف میداشتم با بابی توی خونه -

 که دیدمش.

تر در که ظاهراً بیشبود. با ایندداشت کردهروان هیرش به تکه کاغذی نگاه کرد که روی آن نکاتی را یاس

 حال فکر کردن بود تا حرف زدن، با صدای بلندی گفت:

 درسته، دایی پرس. -

خواست چیزی بگوید اما اطمینان نداشت که گفتن آن کار درستی باشد. برای ز قرار معلوم هیرش میا

 راهنمایی به گروهبان دنجلو نگاه کرد و گروهبان گفت:

 رم باید بهشون بگین، جناب سروان.نظبه -

 ارک پرسید:م

 چی... چی رو به ما بگن؟ -
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ای داشتند. سروان هیرش از جایش برخاست و کنندهامالً روشن بود که این افسران پلیس اطالعات نگرانک

 گاه شروع به صحبت کرد و گفت:با نگرانی شروع به قدم زدن در اتاق کرد. آن

جا اومدین. راستش حرفتونو باور گروهبان دنجلو، اون به من گفت که به اینبعد از گفتگوی شما با  -

 دست بیاره.ی پندراگن بهی خانوادهگونه اطالعاتی دربارهبود هیچبود چون نتونستهنکرده

 ورتنی لب به اعتراض گشود و گفت:ک

 شناسین.ولی شما که اونا رو می -

 م.رفته شونشناسمشون. بارها به خونهبله. می -

 ارک گفت:م

 شون غیب شده.ولی خونه -

هایش را نگرفت. به دو بچه نگاه کرد و بعد به گروهبان دنجلو نگاهی انداخت. یرش بالفاصله دنبال گفتهه

 سرانجام گفت:

جا کالنتری کوچکی در شهر کوچکی باشه ولی ما به هر نوع شون غیب شده. ممکنه اینآره. خونه -

جا، از طریق کامپیوتر از سوابق عمومی باشه دسترسی داریم. بعد از اومدن شما به ایناطالعاتی که بخشی 

 ی پندراگن گشتیم... ولی هیچی پیدا نکردیم.به دنبال سوابق خانواده

 ای ندارند؟؟ یعنی در کالنتری سابقه«هیچی»گین ورتنی پرسید: منظرتون چیه که میک

 یرش گفت:ه

 ای از اونا در دست نیست.ور کلی هیچ سابقهکه به ط نه، منظورم اینه -

 شد ادامه داد:که آثار سرخوردگی در صدایش پدیدار میر حالید
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یی، نه سند بانکیای، نه شماره حسابیی، نه شماره شناسنامهی رانندگینه گواهی تولدی، نه گواهینامه -

ی پندارگن ، خالصه هیچی! خانوادهیییی، نه کارت اعتباریمالکیتی، نه قبض برقی، نه مدرک تحصیلی

 ن!وقت وجود نداشتهن... انگار که اصالً هیچناپدید نشده

وجه معقول نبودند اما حقیقت هایش به هیچهایش را تندتر کرد. او از این دلخور بود که حرفیرش قدمه

 داشتند. سرانجام مارک گفت:

 شناسیم.میو... ولی اونا وجود دارند، نه؟ یعنی، ما اونا رو  -

 یرش با بدخلقی گفت:ه

م. یه خبر م. خودم بابی رو به مرکز پیشاهنگی پسران رسوندهشون شام خوردهدونم! من توی خونهمی -

-ای رو بررسی کردیم که آقای پندراگن براشون کار میهای روزنامهی نسخهدیگه هم براتون دارم: ما همه

ی بعضی از اون م. دربارههاشو خوندهنکردیم. ولی من یادمه که مقالههاشو پیدا کنه و حتی یه دونه از مقاله

 م.ها با خودش بحث کردهمقاله

شد. ناپدید شدن به کنار. اما گم شدن تمام سوابق فردی کسی واقعًا تر میلحظه عجیببه  ین ماجرا لحظها

 رسید. مارک با نگرانی پرسید:نظر میغیرممکن به

 ی؟دا... دایی پرس چ -

 ن...باز هم هیچی. هیچ مدرکی وجود نداره که بتونیم ثابت کنیم این افراد وجود داشته -

 ورتنی اضافه کرد:ک

 غیر از خاطراتمون. -

بود اش باقی ماندههای سروان درست بود تنها چیزی که از بابی و خانوادهکر ترسناکی بود. اگه گفتهف

پشتی مارک بود. سروان هیرش به یی که در کولهذهای پوستیها داشتند... و کاغخاطراتی بود که از آن

اش را به کلی در هم ها نگاه کرد. این موضوع ذهن پلیسیپشت میز برگشت و با حالتی ملتمسانه به بچه

 ها گفت:بود. با حالتی که کمابیش از درماندگیش حکایت داشت به آنریخته
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ای هست که ممکنه به ما کمک کنه که ین. اگر چیز دیگهی این موضوع به من کمک کنها، دربارهبچه -

 ی پندراگن اومده به ما بگین.بفهمیم چی به سر خانواده

پشتی مارک بر روی میز جلوی های زیادی برای گفتن داشتند. تمامش در کولهارک و کورتنی حرفم

هیرش سر بدهند. او کاغذها را  کردند این بود که آن را به طرف سروانرویشان بود. تنها کاری که باید می

کنند. مسئولیت ترها میاست که بزرگگرفت. این همان کاری خواند و مسئولیت امور را به عهده میمی

ها شد زیرا نامهکنند. این موضوع به کورتنی مربوط نمیچیز را درست میگیرند و همهامور را به عهده می

ی کاغذها به پلیس چیزی بگوید این مارک بود که باید پا پیش هخطاب به مارک بود. اگر قرار بود دربار

 گذاشت.می

گذرد. دانست که در ذهنش چه میاش زل زده است. دقیقاً میپشتیورتنی متوجه شد که مارک به کولهک

هایشان با هم بر سر دادن یا ندادن آن کاغذها با خود در کشمکش بود. سپس به کورتنی نگاه کرد و نگاه

توانست در این تصمیم گیری به مارک کمک کند اما خودش نیز به کرد میقی کرد. کورتنی آرزو میتال

ای باال انداخت که معنایش این دانست که چه کاری درست است. در نتیجه با درماندگی شانهدرستی نمی

 هیرش پرسید:« دونی.خودت می»بود: 

 رسه؟ای به فکرتون نمیخب چی شد؟ چیز دیگه -

 ارک نفس عمیقی کشید و رو به هیرش کرد و گفت:م

 نه، ما هم مثل شما گیج شدیم. -

 ی حرف او گفت:گیری انجام شد. کورتنی به پیروی از تصمیم مارک در ادامهصمیمت

 آره پاک قاطی کردیم. -

 ها گفت:خاست به آنکه از جایش برمییرش، خسته و درمانده، آه عمیقی کشید و در حالیه

کنیم. به پدر و مادرتون بگین، به دوستانتون بگین به هر کسی که ، ما تحقیقاتمونو شروع میباشه -

 ی پندراگن داشت به من خبر بده. باشه؟گوشش بدهکار بود بگین. بهشون بگین هر کسی خبری از خانواده
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ی داد که ها کارت ویزیتورتنی و مارک با تکان سرشان موافقت کردند. سپس هیرش به هر یک از آنک

 جا بیرون رفتند.اش را برداشت و هر دو از آنپشتیی تلفنش بر روی آن بود. مارک کولهشماره

که از ساختمان خارج شدند مدتی ساکت و خاموش به قدم زدن ادامه دادند. کالنتری درست در مینه

ها و ثر فروشگاهرفت. اکشمار مینزدیکی خیابان استونی بروک بود که خیابان اصلی تجاری شهر به

طور از که همین« خیابان اصلی»جا که استونی بروک مرکز خریدی نداشت جا بودند. از آنها آنرستوران

های آن یک از وسوسهزدند. اما کورتنی و مارک به هیچکردند جایی بود که همه در آن پرسه میآن یاد می

نگاهی به ویترین آن آن که نیمگذشتند بی« سرادیسی»روز خیابان اصلی تمایلی نداشتند. از کنار 

ها را رسید نیز آنبه مشام می21دلی ی دنیا که از گاردن پولتریکردهزمینی سرخبیندازند. بوی بهترین سیب

نداشتند و حتی فکر کردن به کتابخانه نیز به  22های فروشگاه اسکوپوسوسه نکرد. هیچ میلی به بستنی

های جلویی کرد به پلهکه گشت و گذارش در خیابان اصلی را شروع می ذهنشان خطور نکرد. هر کسی

 جا خواهد دید.زد زیرا مطمئن بود که آشنایی را در آنکتابخانه سری می

های آشنا دیگر لی امروز نه. کورتنی و مارک که تمایلی به این کارها نداشتند. به دلیل خاصی، آن پاتوقو

چیز مثل همیشه بود اما چند ساعت اخیر چشمشان را به روی این همه رسیدند.نظر نمیچندان آشنا به

کنند پیش نرود. ماجرای بابی و ناپدید که تصور میاحتماال گشوده بود که ممکن است امور دنیا دقیقاً چنان

 بود. با چرخیدن افکاری از این دستی پندراگن تمام باورهایشان را دچار تردید کردهشدن اعضای خانواده

رسید. بدین ترتیب آن دو نظر نمیکرده چندان اشتها آور بهزمینی سرخی سیبهایشان دیگر جعبهدر ذهن

زدند و به پارک محلی ها پرسه میهایی گذشتند که مردم به طور معمول با دوستانشان در آناز کنار محل

های پارک یکی از نیمکتی بین دو ساختمان قرار داشت. بر روی کوچک و دنجی رفتند که در فاصله

 نشستند و به زمین چشم دوختند.

 رانجام مارک به کورتنی نگاه کرد و به آرامی گفت:س

 گفتم؟ی بابی بهشون میی نامهباید درباره -
                                            

21 Garden Poultry Deli 

22 Scoop 
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 واب کورتنی این بود:ج

 رسه.دونم. دیگه هیچی به فکرم نمینمی -

 ارک کوشید احساساتش را در قالب کلمات بیان کند و گفت:م

 فرسته.گه که بابی به دلیل مهمی داره داستانشو برای من مییه حسی بهم می -

 ورتنی گفت:ک

 ای داره.شو تا آخر نخوندیم که بفهمیم چه خواستهطور مگه؟ ما که هنوز نامهچه -

کنم حادثه بزرگی در شرف وقوعه و بابی فقط بخشی از تره. حس مینظرم موضوع از اینم مهمآره، ولی به -

 ی کیهانیه. حرفام عجیب غریبه؟افته. یعنی منظورم یه حادثههای جدی و مهمی داره میاونه. اتفاق

 ورتنی نخودی خندید و گفت:ک

 تونه عجیب و غریب باشه؟عجیب و غریب؟ حاال دیگه چی می -

ه افراد رو در فهمند، قلمروها، و ناودانی کی زبونا رو میی مسافرهایی که همهطوره! قضیهدقیقاً همین -

 ده.ی قوانین دنیا رو تغییر میهای ما دربارهکنه... این مسایل تمام دانستهجا میطول زمان و مکان جابه

ی ین حرف باعث شد کورتنی ساکت شود. حق با مارک بود. تا آن زمان، او فقط به بابی و اعضای خانوادها

تر از آن بود که بتوانند های عظیمی وجود داشت. عظیمهخواندند اشارچه میکرد. اما در آنپندراگن فکر می

 موفق به درکش شوند.

 ارک ادامه داد:م

ی بابی رو بهشون بدم چه بودیم به این موضوع فکر کردم که اگه نامهوقتی پیش مامورهای پلیس نشسته -

برای تمام دنیا اعالم کنند که اونا این قضیه رو اتفاقی ممکنه بیفته. دو تا احتمال به ذهنم رسید. یکی این

-افته و ما درست در مرکزشیم. یادت باشه که ممکنه باز هم نامهکه در این صورت جار و جنجال به راه می
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کنم بابی بخواد چنین قشقرقی راه بیفته به خصوص اگر از من بخواد ای به دستم برسه. فکر نمیهای دیگه

 شو به دفتر روزنامه ببرم.گفت که نامهمی کندهخواست رک و پوستکه کمکش کنم. اگر می

 ورتنی پرسید:ک

 احتمال دیگه چیه؟ -

کننده قدر برای دنیا نگرانممکنه درست برعکس این اتفاق بیفته. ممکنه چیزهایی که بابی نوشته اون -

-ثالً آدمباشه که کل قضیه رو به دست فراموشی بسپارند و وانمود کنند که هرگز چنین اتفاقی نیفتاده... م

طوری نبوده یا قتل کندی. مردم دوست ندارند بشنوند که دنیای قشنگ و آرومشون اون 23های رزولفضایی

 کنم. خود منم در این مورد اشتیاقی ندارم. ن. البته من سرزنششون نمیکردهکه فکر می

 ورتنی اضافه کرد:ک

های ساده مردم همیشه دنبال جواب یه احتمال سومی هم هست. ممکنه مردم فکر کنند تقصیر ماست. -

تره که فکر باشیم. برای مردم خیلی آسونترین جواب اینه که ما تمام ماجرا رو به هم بافتهگردند و سادهمی

تونن داخل سوراخی که بخوان باور کنن افرادی هستند که میکنند این یه شوخی احمقانه است تا این

 سفر کنند.ها بپرند و به گوشه و کنار کهکشان

ی ترین نگرانیشان غیبت بابی پندراگن در مسابقهشد که تا همین چند ساعت پیش بزرگاورشان نمیب

 است.بسکتبال بوده

 ورتنی به مارک نگاه کرد و پرسید:ک

 کار باید بکنیم؟به نظرت ما چی -

به جایی دور از دسترس پشتی مارک را قاپید و که او بتواند پاسخی بدهد کسی از پشت سر کولهیش از آنپ

 او پرتاب کرد! کورتنی و مارک با تعجب سرشان را بلند کردند.

                                            

23 Roswell 
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 ی دیگه؟چی داری، دایمند؟ چند تا مجله -

خواند ین اندی میچل بود همان پسری که وقتی مارک در دستشویی پسرانه، اولین روزنگاشت بابی را میا

 واند آن را باز کند. مارک از جا جست و فریاد زد:زد بلکه بتی مارک چنگ میمچ او را گرفت. به کوله

 می... میچل. کیفمو پس بده!  -

 کنان گفت:ور شد اما او جاخالی داد و خندهارک به سویش حملهم

 خوای با هم شریک بشیم؟ بس کن بابا! نمی -

ستش بقاپد که مارک خواست آن را از دپشتی را جلوی مارک گرفت. همینو دستش را دراز کرد و کولها

 میچل خندید و آن را عقب کشید و به طعنه گفت:

 ها شنا کنی؟قدر اصرار داری که حاضر بشی براش قاطی موشخوای پسش بگیری؟ اونانگار بدجوری می -

پشتی از آن بگذرد. مارک با قدر بزرگ بود که کولهقب عقب به سمت سوراخ فاضالب کنار جدول رفت. آنع

 اش را درست باالی سوراخ تاب داد و گفت:پشتیمیچل کوله« نکن!»درماندگی فریاد زد: 

 دی؟به جای این چی بهم می -

 ارک با نگرانی پرسید:م

 خوای؟چی می -

 شد و گفت:ای فکر کرد و چشمش به چیزی در دست مارک دوختهیچل لحظهم

 کنم.پشتی رو با اون انگشتر قدیمی گنده عوض میکوله -

خواست آن کاغذها را نیز از دست بدهد. هنوز وجه. اما نمینگشتر را به او بدهد، به هیچتوانست اارک نمیم

-ها را تا آخر نخوانده بود تا بفهمد بابی از او درخواست انجام چه کاری را دارد. میچل که همچنان کولهآن

 داد به طعنه و ریشخند گفت: پشتی را باالی سوراخ فاضالب تاب می
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 فکرهاتو بکن. کوله یا انگشتر... کوله یا انگشتر. یاال دایمند، -

دانست چه کار کند. ناگهان دستی به نیرومندی فوالد مچ دست میچل را محکم گرفت. میچل ارک نمیم

سرش را بلند کرد و با کورتنی رو در رو شد. او در نهایت خونسردی از روی نیمکت تمام آن صحنه را 

ی پندراگن را ی غیبت بابی و اعضای خانوادهطور باید مسئلهکه نداند چهبود. این امکان وجود داشت دیده

دانست که چگونه با قلدری است اما این را خوب میحل کند یا با این وضعیت کنار بیاید که دنیا وارونه شده

های ناش را به صورتش فشرد و با دندامثل اندی میچل برخورد کند. کورتنی مچ دست او را پیچاند و بینی

 بر هم فشرده گفت:

 ی فاضالب تا خودتم پشت سرش بری اون تو... اونم با کله.بندازش توی لوله -

دت مدیدی در همان حال ماندند. سرانجام پس از مدتی که گویی یک عمر طول کشید میچل لبخند زد م

 و گفت:

 کردم.بابا فقط داشتم شوخی می -

که آن را گرفت میچل را رها کرد. میچل در تی را قاپید. همینپشورتنی دست دیگرش را جلو برد و کولهک

که حفظ مالید تا خون در آن قسمت جریان یابد به تندی کنار رفت. برای آنکه مچ دستش را میحالی

 ظاهر کرده باشد گفت:

 ریخت مسخره رو از کجا آوردی؟ذاشتم. راستی اون انگشتر بیفقط داشتم سر به سرت می -

جا قدر به او خیره نگاه کردند تا معذب شد و تنها کاری که توانست بکند رفتن از آنرتنی آنارک و کوم

 ها گفت:گرداند تا برود به آنبود. وقتی رویش را برمی

 ای بابا، کوتاه بیاین دیگه. -

 پشتی را برای مارک پرت کرد و مارک با کمی شرمندگی گفت:ورتنی کولهک

 مرسی. -

 است.بود متوجه این نکته شد که به درستی عمل نکردهایان یافتهکنون که بحران پا
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 ورتنی گفت: از اون تحفه متنفرم.ک

 ارک با حالتی جدی گفت: م

ی ترسم اونا رو جلوی مردم از کیفم دربیارم. بیا برگردیم خونهباید بریم یه جایی و اینو تا آخر بخونیم. می -

 ما.

 ورتنی با ناراحتی گفت:ک

 ده.ها، ولی اتاقت... بوی گند میواه. قصد توهین ندارم واه واه -

 زده سرش را پایین انداخت. کورتنی لبخندی زد و گفت:ارک خجالتم

 ی ما.جوریه دیگه. بیا بریم خونهده. اینی پسرها بوی گند میخیالش بابا! اتاق همهبی -

نگفتند. کاغذهای بابی فکر هر دو را به  ی کورتنی فاصله زیادی نداشتند و هیچ یک در راه چیزیا خانهب

ها بیشتر از بقیه های بسیاری در ذهنشان نیازمند پاسخ بود اما یکی از آنبود. پرسشخود مشغول کرده

-خواست چه کار خطرناکی را برایش انجام بدهد؟ دل کورتنی لک زدهکرد: بابی از مارک میخودنمایی می

طور بود اما چندان اطمینان نداشت که از فکر انجام مارک هم همین بود که زودتر این موضوع را بفهمد.

کاری خطرناک خوشش بیاید حال هر قدر هم که مهم بود. تا آن زمان تصور مارک از انجام کاری خطرناک، 

بار بود اینچه بابی پشت سر گذاشتهی کسی از سر شیطنت و فرارکردن بود. با توجه به آنزدن زنگ خانه

 ها بود.ذره بیشتر از این حرفخطر یک 

ی ی آرامی در حومهی مارک داشت. هر دو در محلهی کورتنی رسیدند که شباهت زیادی به خانهه خانهب

های زیرزمین که مارک را به اتاق خودش ببرد او را از پلهجای آنکردند. اما کورتنی بهشهر زندگی می

ای گذرا متاسف شد که نتوانسته خلوتگاه کورتنی چتویند ظهپایین برد که کارگاه پدرش بود. مارک در لح

 تری در میان بود.مشهور را ببیند اما پای مسایل مهم

های اش را باز کرد. برگهپشتیای نشستند و مارک در کولهی قدیمی خاک گرفتهر دو بر روی کاناپهه

ای مردد ماندند. گذاشت. هر دو لحظهخوری جلویشان ارزشمند را از درون آن درآورد و بر روی میز قهوه

قرار بودند اما از محتوای چه بر سر بابی آمده کنجکاو و بی که بعد از آندرست است که برای فهمیدن این



 

 

 
/ ن گ ا ر د ن گ پ ر م ر  ج ا ت  / ل و ا د  ل  ج

 

031 

 

کردند اندکی نیز واهمه داشتند. هر دو نفس ای که بر مال میهای جدید و آزاردهندهها و شگفتیآن برگه

 مارک نگاه کرد و گفت:عمیقی کشیدند. بعد کورتنی به 

 ای؟آماده -

 آره. -

 بودند.جا خواندنشان را متوقف کردهی پیش در آنه کاغذها نگاه کردند و جایی را پیدا کردند که دفعهب

خواستم خودم را از آن مخمصه بیرون بکشم و آن مکان را ببوسم و کنار بگذارم... چه با دایی پرس چه یم

 بی دایی پرس.
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 ۲وزنگاشت ر

 ادامه()

 ندارند

ای را پیدا ی آدمخوار عبور کنم، دروازههای درندهی کوه برگردم، از جلوی کوییگام این بود که به قلهقشهن

رسید و از این جای گور به گوری بروم. ساده است، نه؟ آره، مطمئنم. حتی از این کنم که به ناودان می

که بتوانم هنگام صعود به قله با ن غار مسخره را پیدا کنم چه برسد به ایناطمینان ندارم که دوباره بتوانم آ

 جا بود.همه تصمیمم را گرفته بودم. بهتر از ماندن در ایندر ببرم. با اینها جان سالم بهوجود برف و کوییگ

رفت. تاریکی می رفتند و هوا رو بهپیوست. خورشیدها در افق پایین میما این واقعیت آن روز به وقوع نمیا

ها ی آنجا سه خورشید دارد؟ بله، همهگفتم اینبله، درست است. خورشیدها. اسم جمع. یادت است که می

کردند. شمال، جنوب و شرق... یا هر کلماتی های مختلفی از آسمان غروب میزمان، ولی در نقطهبه طور هم

جا بگذرانم ن نتیجه رسیدم که بهتر است شب را همانبرند.  به ایکار میجا برای تعیین جهت بهکه در این

ی جا جیم بشوم. از این گذشته، گرسنه بودم. از زمانی که پیش از مسابقهکه صبح شد از آنو همین

-بسکتبالی که هرگز در آن شرکت نکردم یک موز و چند شیرینی مربایی خوردم هیچ چیز دیگری نخورده

 بودم.

تر بود. در ه مثل همان بود که در آن بیدار شدم با این تفاوت که کمی کوچکای برد کور مرا به کلبهل

ای به من داد: ها دستور سادهبود. لور با اشاره به آنای پوست پشمالوی جانوران افتادهای از کلبه کپهگوشه

 «بنشین.»

ماهرانه آن را روشن یی داشت که لور به تندی و شستم. جای بدبو اما راحتی بود. بخاری دیواری سنگین

ای ای پارچهکرد و با این کار به اتاق روشنایی بخشید و سرمای آن را بیرون راند. اندکی بعد، اوسا با کیسه

از راه رسید و بالفاصله فهمیدم که پر از خوراکی است. بله! همگی جلوی آتش نشستیم و در خوردن قرص 
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خوردند و شان شبیه پرتغال بود ولی آن را مثل سیب میهای عجیبی که ظاهرنان های ترد و شکننده، میوه

نهایت گرسنه بیان با هم شریک شدیم. شاید به این دلیل که بیمانند با طعم شییرنهای آجیلمقداری دانه

ی گاردن شدهزمینی سرخطعم بودند. مقداری سیببودم آن غذاهای عجیب در دهانم خوشمزه و خوش

دادم ولی همان غذا هم خوب بود. هنگام صرف غذا، اوسا ان اصلی را ترجیح میپولتری دلی واقع در خیاب

 های عجیبی به من داد. از من پرسید:دستور عمل

 توی زمین دوم کسی هست که از همه بیشتر بهش اعتماد داشته باشی؟ -

د اعضای تردییدا کردن پاسخش مدت زیادی طول نکشید. به او گفتم که چنین شخصی تویی، مارک. بیپ

ها اعتماد دارم ولی دوست آدم کسی است که به خواست خودش به ما نظیرند و قطعًا به آنام بیخانواده

 کند نه از روی اجبار.اعتماد می

ی کوچکی پر از جوهر و قلم وسا یک دسته کاغذ پوستی خالی به دستم داد که زرد و شکننده بودند. پیالها

 بودند. او برایم توضیح داد:ی درخت تراشیدهآن را از شاخه زمختی نیز به من داد که انگار

این خیلی مهمه که هر اتفاقی رو که برات میفته به روی کاغذ بیاری. هر وقت فرصت کردی افکار،  -

 احساسات و چیزهایی رو که دیدی یادداشت کن. فرض کن دفتر خاطراتته.

 و او جواب داد:« چرا؟»دیهی است که پرسیدم: ب

گم، پندراگن. این فرستی تا برات نگهشون داره. من به تو دروغ نمیکه اونا رو برای دوستت میای اینبر -

 ده چه کارهایی کردی.ایه که نشون میشدهسفر خطرناکیه. اگر اتفاقی برات بیفته این تنها مدرک ثبت

را بنویسم. بخشی از وجودم ام نامهخواست آخرین وصیتی داد بیداد. چه وحشتناک شد. انگار از من میا

کرد که بر طبق بود این حس را در من ایجاد میخواست زیر بار برود زیرا انجام کاری که از من خواستهنمی

وجه چنین نبود. از سوی دیگر،حرفش عاقالنه بود اگر بالیی به سرم که به هیچروم. درحالیبرنامه پیش می

خواست در صورت از پا آمد. دلم میاز چنین چیزی خوشم نمی شد.کس از حقیقت باخبر نمیآمد هیچمی

 افتادنم همه علتش را بدانند. پرسیدم:

 رسونیم؟چطوری اینو به دست مارک می -
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 کنیم.دم که چجوری این کارو میاول بنویس. وقتی حاضر شد نشونت می -

دانست که چطور باید نی این را نیز میها را به دست تو برساند پس یعتوانست این برگهالب بود. اگر او میج

از ناودان در جهت مخالف استفاده کرد. شاید این فرصتی بود که بتوانم راهی برای بازگشت به خانه پیدا 

کنم. بدین ترتیب با چنین فکری قلم را گرفتم و مشغول کار شدم. کنار آتش نشستم و تکه چوبی را مثل 

طول کشید تا قلق استفاده از آن قلم دستم آمد زیرا اصالً مثل  میز تحریر روی پاهایم گذاشتم. مدتی

تیز آن را در جوهر فرو ببرم و قیژقیژ کنان روی کاغذ بنویسم. خودکار بیک نبود. ناچار بودم سر نوک

 ی کاملی را بنویسم.آور بود اما بعد از مدتی توانستم بدون فروبردن مکرر قلم در جوهر جملهعذاب

کار بود. درست مثل این بود که با هم مشغول انجام تکالیف مدرسه باشیم. ابلم سرگرم همینور نیز در مقل

پرسیدم که اختیار از خود میآورد بیوقتی لور قیژقیژ کنان افکارش را روی کاغذهای پوستی مشابهی می

ماندنم بعد از  کرد پسر مزخرفی هستم اما شاید زندهدانستم که فکر مینویسد. میی من چه میدرباره

جا بود. از سوی دیگر چه اهمیتی داشت؟ فردا دیگر از آندرگیری با سنت دین اعتبارم را کمی باال برده

 بودم.رفته

هایم سنگین شد روی رختخوابی از ی آن شب را به این ترتیب گذراندم. مدتی نوشتم و وقتی پلکقیهب

کار را کرد. ر شدم و کمی بیشتر نوشتم. لور نیز همینای خوابیدم بعد بیداپوست جانوران ولو شدم. ذره

رفت. در عجب آمد تا مقداری چوب در آتش بریزد و دوباره میرفت. میآمد و میاوسا به داخل کلبه می

های کیگن دستگیر شد جا نوشتم که دایی پرس به دست شوالیهبودم که او اصال خواب ندارد. وقتی تا آن

داد تا بیدارم کند. به نرمی آمدم. تنها زمانی به خود آمدم که اوسا با مالیمت تکانم میدیگر به کلی از پا در

 گفت:

 صبح شده، پندراگن. -

زدم زود هایم را باز کنم. کلبه روشن بود اما حدس میر خواب عمیقی بودم و ناچار شدم به زور چشمد

به اطرافم متوجه شدم که آتش خاموش شده زدند. با نگاهی ای نبود و پرندگان چهچهه میباشد چون سایه

 است. اوسا عامرانه گفت:جا رفتهو لور از آن

 خاطراتتو بده به من. -
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ها را از من گرفت و لوله کرد و بندی بودم جمع و جور کردم. آنرجایم نشستم و کاغذهایی را که نوشتهس

شست و چیزی را کف زمین گذاشت. چرمی را محکم به دور آن بست. بعد به وسط کلبه رفت، چهارزانو ن

خورد. ای بود که سنگ درشت خاکستری رنگی در وسطش به چشم میای قراضهانگشتر قدیمی بزرگ نقره

دانستم بود اما نمیای را ببینم که دور تا دور سنگ حکاکی شدهتوانستم نوشتهبودم میجا که نشستهاز آن

بینم بعد دستش را جلو برد و سنگ روی ود او را میمعنای آن چیست. اوسا نگاهم کرد تا مطمئن ش

 «زمین دوم.»انگشتر را لمس کرد و گفت: 

چه بعد از آن دیدم چنان موج شدیدی از آدرنالین را به سرعت در بدنم جاری کرد که از شدت تعجب نآ

ت مثل آلودگی از سرم پرید. سنگ خاکستری روی انگشتر شروع به درخشش کرد. درسآخرین آثار خواب

شده آورد. ناودان هم مثل انگشتر از سنگ خاکستری ساختهجا میبود که مرا به اینناودان در هنگامی شده

سنگ خاکستری ناودان هم درست مثل انگشتر شروع به درخشش کرد. نور « دندارن»بود. وقتی گفتم: 

مثل نوری که در ناودان بود. و های روی سنگ بیرون زد و بر دیوارهای کلبه تابید درست تابناکی از تراش

 های موسیقی عجیب به گوشم رسید.مثل وقتی که در ناودان بودم صدای نت

ی آن کش آمد و به قدری بزرگ عد از آن، انگشتر شروع کرد به پیچ و تاب خوردن... و بزرگ شدن! حلقهب

ایاند سوراخی وجود داشت. انگار نمی فریزبی رسید. اما داخل حلقه که باید کف کلبه را میاندازهشد که به

رسد. اوسا کاغذهای پوستی لوله بود که... معلوم نبود به کجا میی ناودانکی را گشودهکه این انگشتر دریچه

باشند ی انگشتر انداخت. کاغذها انگار که درون سوراخی در کف کلبه افتادهشده را برداشت و به درون حلقه

ی عادیش برگشت و همه چیز تمام شد. دیگر نه نوری تر به سرعت به اندازهاز نظر ناپدید شدند. بعد انگش

ی چرمی کوچکی بود، نه صدایی، نه سوراخی. فقط خود انگشتر بود. اوسا آن را برداشت و درون کیسه

 گذاشت که از گردنش آویزان بود.

 خاطراتت به دست دوستت مارک رسیده. -

 د. همین. نه توضیحی نه هیچی.جا بروین را گفت و برخاست که از آنا

 ز جا جستم تا مانع رفتنش شوم و پرسیدم:ا

 ها رو سوار کنی و به من نگی چی شد!شه که این کلکوای! نمی -
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 ا مالیمت گفت:ب

 گفتم که چی شد. خاطراتتو برای مارک دایمند فرستادم. -

 تم و پرسیدم:خواست به راهش ادامه بدهد و از کلبه خارج شود اما جلویش را گرفیم

 ولی چطوری؟ اون مثل یه ناودون قابل حمله؟ -

ی مسافر بودن چیزهای کرد. او صبورانه گفت: دربارهدیهی است که ذهنم با سرعتی فوق تصور کار میب

تونی شه و خودت میتر شدی این انگشتر مال تو میکه کمی آرومزیادی هست که باید یاد بگیری. همین

موقع همینو بدون که قدرت این انگشتر مشابه قدرتیه که توی دایمند بفرستی. تا اون خاطراتتو برای مارک

 ناودونا هست.

 خواستم به این سادگی ضایت بدهم. پرسیدم:مین

 تونه مارک رو پیدا کنه؟ ولی چطوری می -

ت این دانسشد. خیلی بد شد. او میهایم خسته میکم داشت از سوالوسا نفس عمیقی کشید گویی کما

 دانستم. او گفت:کند. من که نمیچیزها چطور عمل می

 م.ای رو به مارک دایمند دادهانگشتر دیگه -

جوری رفتی؟ بهش گفتی من چی؟ مارک رو دیدی؟ صبر کن ببینم، تو رفتی به زمین؟ کی رفتی؟ چه -

 -اینجام؟ پدر و مادرمو دیدی؟ دیدی

 ت کند. مالیم و آرام ولی جدی بود. برایم توضیح داد:وسا دستش را روی دهانم گذاشت تا مرا ساکا

ای رو ندیدم. دیگه سوال بی به زمین دوم رفتم و انگشتر رو به مارک دایمند دادم. همین. هیچ کس دیگه -

 سوال.

 رفت که به او گفتم:ستش را از روی دهانم برداشت و داشت از کلبه بیرون مید

 فقط یه سوال دیگه. -
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 رویش را به من کرد و منتظر ماند سوالم را بشنود.وسا برگشت و ا

تونه تونیم چیزهایی برای مارک بفرستیم اونم میکنه؟ یعنی وقتی ما میاین انگشتر دو طرفه کار می -

 چیزی برامون بفرسته؟

-کردم با زرنگی چیزی را از او پنهان میوسا لبخند زد. مثل لبخندهای مادرم در مواقعی بود که فکر میا

« تونی گولم بزنی.کنی، آقای زرنگ. نمیدونم به چی فکر میدقیقاً می»کنم. معنای آن لبخند این بود: 

 جواب اوسا این بود:

کنند. مارک دایمند جا کنند ولی فقط برای مسافرها کار میبهتونن چیزهای کوچیکو جاانگشترها می -

ای ت بزنی در چند صد قدمی جنوب دهکده رودخونهخوای آبی به بدنتونه برات چیزی بفرسته. اگه مینمی

 هست.

ی این انگشتر چشمم را به دنیایی از تر شد. قضیهز کلبه بیرون رفت و سرعت افکارم از قبل هم سریعا

ی کوه طی کنم شد که آن همه راه را برای رسیدن به قلهبود. شاید اصال الزم نمیاحتماالت جدید باز کرده

توانست به قدری بزرگ شود که بتوانم به داخلش بپرم. حاال که من مسافرم پس انگشتر . شاید انگشتر می

دست گرفتن کنترل ها برای اولین بار حس کردم دوباره دارم برای بهکند! بله! بعد از مدتبرایم کار می

-یت خروج از اینگیرم و مهر تایید را بر بلکنم. وقتی موقعش رسید انگشتر را از اوسا میزندگیم تالش می

کرد. آخ که هر چیزی بهتر از باال ی جدیدم بود و در من احساس خوبی ایجاد میزنم. این نقشهجا می

ها بود. بدین ترتیب با این امید تازه از کلبه بیرون رفتم تا روزم رفتن از آن کوه و گذشتن از جلوی کوییگ

 را شروع کنم.

خزیدند و متوجه شدم که روزی آفتابی در پیش است. اولین کاری که ورشیدها تازه داشتند از افق باال میخ

که فکر کنی از آن افراد تمیز خواستم بکنم این بود که آن رودخانه را پیدا کنم و خودم را بشویم. نه اینمی

های نخی وسواسی و از این جور چیزها هستم ولی پوست حیواناتی که به تن داشتم هیچ شباهتی به لباس

هایم. بهترین کار این بود که تنی به آب بزنم بنابراین دانم کدام یک بدتر بود: خودم یا لباست. نمینداش

 ی میالگو به راه افتادم.برای پیدا کردن رودخانه با احتیاط در دهکده
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رفت. چندین زن هیزم به ها باال میشد. دود از دودکش تمام کلبههکده تازه داشت از خواب بیدار مید

انگیزی ی غمی دور کشاورزانی را دیدم که در مزرعه مشغول به کار بودند. منظرهدویدند. از فاصلهت میدس

زدم آمدند. حدس میآهسته به سوی دهکده میراهی جنگلی آهستهرا نیز دیدم. گروهی از مردها از کوره

تحویل آوردند سرتاپایشان  ها را به مراسمهایی که روز پیش لعابکه معدنچی باشند زیرا مثل معدنچی

ها را دیدم باشند؟ بعد گروه دیگری از معدنچیآلود بود. آیا ممکن بود این افراد تمام شب را کار کردهخاک

ها گذشتند. متوجه شدم که زمان تغییر نوبت کردند و از کنار آنکه در جهت مخالف گروه قبلی حرکت می

 گرفتند.ا میکاری است. گروه روزانه جای گروه شبانه ر

انگیزتر از آن هم وجود داشت. چیزی که واقعا مرا تحت تاثیر قرار داد انگیزی بود اما غمی غمگرچه صحنها

کردند. سرشان به کار های هم نیز نگاه نمیزد. هیچ کس. حتی به چشمکس حرف نمیاین بود که هیچ

-دادند که در تکردند یا هر کاری را انجام میککردند یا به امور خانه رسیدگی میخودشان بود، یا کار می

گونه همکاری متقابل انسانی. به گمانم تعجبی نکردم. های دیگر به آن سرگرم بودند اما بدون هیچتک روز

اند. ارتش کیگن هرچه را که بودم که این مردم زندانیبودم این را فهمیدهچه روز پیش از آن دیدهبعد از آن

جا اثری از شادی نبود. امیدی نبود. شد. در آنبود که این شامل روحشان نیز میا دزدههممکن بود از آن

دانستند قربان بعدی کیگن کیست. بنابراین خواستند با هم دوست شوند زیرا نمیاحتماال به این دلیل نمی

 کردند.در الک خودشان بودند و در دنیای شخصی پر رنج و عذاب خودشان زندگی می

بودم و آن مردم را جا ایستادهطور که آنکند اما همانقرار این موضوع حس عجیبی در من ایجاد میرچه اگ

ام گرفت. به طور معمول از آن کسانی نیستم که آورشان بودند گریهکردم که درگیر زندگی ماللتماشا می

میرد و از این جور دیدم سگ کسی میها میاشکشان در مشکشان است. آره، یکی دو بار که توی فیلم

بودم و انگار بار غم بار فرق داشت. این واقعی بود. وسط آن دهکده ایستادهچیزها بغضم گرفت. اما این

آورد. موضوع این است که هر قدر زندگی کسی رو به وخامت بگذارد همیشه ام فشار میسنگینی به سینه

یابد. مثالً خود من. گرچه د و زندگی ادامه میگذراین امکان وجود دارد که اوضاع بهتر بشود. زمان می

مان برسانم. این امید را داشتم. کردم خودم را به خانهاوضاع و احوالم در آن زمان خوب نبود اما تالش می

شان به سردی و یکنواختی امروزشان بود. این اما برای این مردم هیچ راه گریزی وجود نداشت. آینده

ی گذرا توانستم درد و رنجشان را حس آن اشکم را درآورد. در آن لحظه اامیدیزندگیشان بود و یأس و ن

 کنم.
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ما از تو چه پنهان، که این احساس مدت زیادی دوام نداشت. اگر هم تاثیری در من گذاشت این بود که ا

های مدیدی جا بیشتر شود. آره برایشان ناراحت بودم ولی این مشکل من نبود. مدتتمایلم برای رفتن از آن

آمد. در آن لحظه ناچار بودم کاری از دستم بر نمیبود که این کشمکش ادامه داشت و برای تغییر آن هیچ

هایم را پاک کردم، سرم را پایین انداختم و به دنبال راهی گشتم که مرا نگران خودم باشم برای همین اشک

ام را گرفت و به سمت عقب چرخاند و شانه بودم که کسیبه رودخانه برساند. هنوز چند قدمی پیش نرفته

 گفت:

 خوری؟ی کربل مینوشابه -

ای چرمی را کرد بلوزی را به من بفروشد. کیسهاندام غریبی که قبالً سعی مییگس بود همان مرد کوچکف

 که از قرار معلوم پر از مایعی بود باال گرفت و گفت:

 ر تیغه.س. خیلی کمیابه. قیمتش فقط چهاخیلی خوشمزه -

 دس زدم که تیغ واحد پول دندارن باشد.ح

 خوام.ممنونم، نمی -

ی زمختی را جلویم گرفت ی مسخرهین را گفتم و راهم را گرفتم که بروم. اما فیگس جلویم پرید و کیسها

 اش را نشانمبست تا طرز استفادهکه آن را به کمرش میبود. درحالیشدهبه هم بافته که با کاه خشک شده

 بدهد قیمتش را اعالم کرد و گفت:

 بیست تیغ! -

شد. سعی کردم او را خواستم آن را بخرم تیغی نداشتم بنابراین فقط وقتم داشت تلف میتی اگر هم میح

 کنار بزنم و بروم ولی او دوباره راهم را بست و پیشنهاد دیگری کرد:

 واردی!ده تیغ، چون تازه -

آن نیستم اما اصرار داشت که چیزی به من بفروشد برای همین یکی از ده  بود که عالقمند به خریدهمیدهف

 هایش بود از دستش بیرون کشید و فریاد زد:انگشتری را که در انگشت
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 دو تیغ! -

 ببخشید، آقا، ولی من اصالً تیغ ندارم. -

م که پولی ندارم دست ز قرار معلوم این مرد فقط دنبال پول بود برای همین فکر کردم شاید اگر به او بگویا

بردار نبود. دستم را گرفت و مرا چنان سریع به طرف خودش کشید که فرصتی از سرم بردارد. اما دست

نداشتم جلویش را بگیرم. خم شد و چیزی در گوشم زمزمه کرد طوری که انگار داشت اطالعاتی مهم و 

 داد. او گفت:می داد. نفس داغش را مجاور گوشم حس کردم. بوی بزحیاتی به من می

 دونه. تک رو فراموش نکن. منو فراموش نکن.راه چاره تکه. تنها راه چاره است. رلین اینو می -

 ی پر جنب و جوش از نظر ناپدید شد.پس مرا رها کرد و پا به فرار گذاشت و در دهکدهس

ای نم چیز بسیار ویژهزد که باعث شد فکر کجیب بود. تک چه بود؟ با چنان شوق و ذوقی از آن حرف میع

-خواست با آن مرا وسوسه کند. شاید چیزی غیرقانونی بود و برای فروشش باید احتیاط میاست. انگار می

 کرد.

هایش هیچ معنایی نداشت. حاال فهمیدم. روز پیش حرفهایش را میین هم حس عجیبی بود که حرفا

زد ولی من آن را د. او به زبان دندارن حرف میزشنیدم که انگار انگلیسی حرف میهایش را طوری میحرف

«. کربل»و « تک»و « تیغ»شد مثل شنیدم. با این همه کلماتی بود که به انگلیسی ترجمه نمیانگلیسی می

ی دندارن بودند و برای همین معادلی در زبان انگلیسی نداشتند. چیزی که به گمانم این ها چیزهایی ویژه

بود خواهان آن نبودم. بنابراین راهم را به سمت رودخانه ادامه دادم. راه پر پیچ و خواست بفروشد هر چه می

-خمی به سوی خارج دهکده وجود داشت که در خالف جهت اقیانوس بود. چون تا آن زمان به جاده نرفته

، روی در جنگلرسد. بعد از حدود صد متر پیادهبودم حدس زدم که باید راهی باشد که به رودخانه می

-صدای جوش و خروش آب به گوشم رسید. چند متر جلوتر که رفتم به آن رسیدم. جاده به ساحل رودخانه

رسید عرض آن حدود بیست متر باشد. در کنار آب زانو زدم و دستم را در شد که به نظر میای منتهی می

ی شدههای آبدم که از برفبودم. مطمئن بوآن فرو بردم. وای! انگار دستم را در سطلی پر از یخ فرو کرده

شوند یخ یخند. ولی در اثر هایی که در اثر ذوب برف جاری میگیرد و رودخانهکوهستان سرچشمه می

بودم که آب چه بسته شدهخوابیدن با لباسی از جنس پوست حیوانات و تنفس دود آتش چنان کثیف و کبره
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میقی کشیدم و مقداری آب به صورتم زدم. وای. شستم. نفس عسرد بود چه نبود باید خودم را در آن می

-ی بزرگی از آن را در دهانم نگهبودند ولی درواقع خوب و خوشایند بود. جرعهانگار هزارتا سوزن به من زده

 کاش مسواکم همراهم بود ولی همین هم خوب بود.داشتم و با فشار آن را در دهانم چرخاندم. ای

ای را شنیدم. کسی در آن نزدیکی بود! صدای کسی را شنیدم که خهوقت بود که صدای شکستن شامانه

رسید. به گمانم در شرایط ی چند متری به گوش میکرد. صدایش از فاصلهآهنگ دلنشینی را زمزمه می

انگیخت. یادت است که رفتم. اما چیزی مرا به بررسی اوضاع برمیجا میگرداندم و از آنعادی رویم را برمی

انگیز جا از شادی خبری نیست. تنها چیزی که هست ماجرای غمردم این دهکده چه گفتم؟ ایندر وصف م

رسید. همین باعث شد که بخواهم نظر میی آهنگی دلنشین غریب بهبقاست. بنابراین شنیدن صدای زمزمه

 ببینم این چه کسی است.

راستی بخواهد آهنگی را ی میالگو بهکه یکی از مردم دهکدهنظر برسد اما آگاهی از ایناید عجیب بهش

 باشد.ماندهکرد که شاید هنوز هم امیدی در میان این مردم باقیزمزمه کند این احساس را در من القا می

زدیم که به تازگی در اثر حریق ویران شده بود. دور تا بار با پدرم در جنگلی قدم میادم است که یکی

ی ی سبز و خرم و زیبایی بود. منظرهچه روزی بیشهی آنو سوخته دورمان چیزی نبود جز بقایای سیاه

و  ی درختی روییدهی افتادهکه چشمم به تک برگ سرخس سبزی افتاد که از زیر تنهانگیزی بود تا اینغم

کرد که روزی آن جنگل به حالت بود. گرچه ویرانی وحشتناکی بود همان یک برگ، ثابت میسر برآورده

 بازخواهد گشت.عادی خود 

کسی آن نیدن آن آهنگ درمیان جنگل مرا به یاد آن تک برگ سرخس انداخت و دلم خواست ببینم چهش

ای را ها به سوی صدا رفتم. وقتی آخرین شاخهخواند. بنابراین بی سر و صدا و پنهانی از میان علفرا می

 و اصالً از اهالی میالگو نیست. ی آن آهنگ بود متوجه شدم که اکنار زدم که میان من و خواننده

شست. اول کمی دلسرد شدم اما این معمای بود و لباس میسنگی زانو زدهور بود. پشت به من، روی تختهل

ام لور دختر سرسختی است. از قلمروی که طور که برایت گفتهجالب دیگری را پیش رویم گذاشت. همان

 نبود کسی نابغه باشد تا بفهمد این دو تن جنگجو هستند. دانم اما الزمزادگاه او و اوساست چیزی نمی
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های انداخت که کمربند سیاه دارند و از بس به قابلیتوسا حال و هوای آرامی داشت. مرا به یاد کسانی میا

های آرامی هستند. البته اگر کسی پا روی دمشان بگذارد راستی آدمخود در مبارزه اطمینان دارند راست

آورند. از طرف دیگر، لور این حال و هوای آرام را نداشت. انگار تمام مدت آماده بود گارشان در میدمار از روز

آید. اما دست میکه دمار از روزگارت درآورد. شاید هم به دلیل جوانیش بود زیرا عقل و خرد در گذر عمر به

سنگ با موهای باز و در ن تختهی او روی آکرد. ولی مشاهدهترک میفرقی نداشت و در هر حال مرا زهره

ی لطیفی از رسید. شاید این جنبهنظر میی آهنگی دلنشین به کلی دور از شخصیت او بهحال زمزمه

داشت. در جایی بس ژرف. رویش به شخصیتش بود که آن را جایی در ورای آن ظاهر مردانه پنهان نگه می

بود. رنگ مویش مشکی پر کالغی و ها ریختهانهجا هستم. موی بلندش روی شمن نبود و خبر نداشت آن

 بسیار زیبا بود. 

-کردم باید توجه داشتهها او را تماشا میالی علفکه فکر کنی من منحرف بودم که از البهاال پیش از اینح

 دید که دارم او را نگاهگشت و میآوردم او برمیترین صدایی در میبودم. اگر کمباشی که من گیر افتاده

ساخت. تقصیری نداشت. تنها امیدم می 24داشت و از من یک بابی پینیاتاکنم و احتماالً چوبش را برمیمی

که آناین بود که شست و شویش را تمام کند و راهش را بگیرد و از کنار رودخانه به سوی جاده برود بی

و نهایت تالشم را کردم که حرکت ایستادم جا مثل سنگ بیجا هستم. بنابراین همانحتی بفهمد من آن

 نظر برسم.مثل درختی به

عد از مدتی که گویی یک عمر طول کشید لور از جایش برخاست و شروع به بافتن موهایش کرد... و ب

گفت که کسی از پشت سرم ی دیگری به من میوقت بود که آن صدا را شنیدم. صدای شکستن شاخههمان

بیند گردد و مرا میشنود، برمیباً مطمئن بودم که لور هم آن صدا را میتپید. تقریآید. قلبم به شدت میمی

آمد هر که بود دیر یا زود ام. این فکر را هم کردم که کسی که از پشت سرم میجا ایستادهکه مثل هالوها آن

-فت. هیچگرجا بروم چون لور بی بروبرگرد مچم را میدید. ولی ترسیدم از آنمرا در حال دید زدن لور می

 کدام از این سناریوها خوب نبود.

                                            

24  Pinata محفظهی تزیینشده و آراستهای پر از شکالت و اسباببازی است که در بعضی از کشورهای آمریکای التین به

 –شکند های بسته به کمک چوبی آن را بآویزند تا کودک خانواده با چشمعنوان بخشی از مراسم کریسمس آن را از سقف می

 م.
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 ی سناریوهای قبلی بدتر بود.دانستم این بود که سناریوی دیگری وجود داشت که از همهچه نمینآ

 گشتم، پندراگن.داشتم دنبالت می -

چه دیدم زانوهایم را به دای بمی بود که باعث شد لور با تعجب رویش را برگرداند. من هم برگشتم و آنص

ای در یک دست و طنابی در دست بودم! با نیزههای کیگن پشت سرم ایستادهانقباض انداخت. یکی از شوالیه

 بود.دیگر باالی سرم قد علم کرده

بود. در آن لحظه مطمئن بودم که سنت دین، یا مالوس، یا هر اسمی که روی خود ارو به چنگم آوردهی

بودند مرا نیز دستگیر کنند. در طور که دایی پرس را گرفتههمانبود تا بود این مردک را فرستادهگذاشته

که رفتم. بنابراین پیش از آنها همراه او نمیدانستم و آن این که به این راحتیضمن چیز دیگری را نیز می

 شوالیه بتواند حرکتی بکند خودم دست به کار شدم. برگشتم و به سمت رودخانه دویدم.

آمد. آسای دیگری گرفتم. او نیز با من میش نشان دادن نداشت و من تصمیم برقور فرصتی برای واکنل

ایستاد بدنم را به صورت افقی کامل مثل حالت پرواز درآوردم و به سویش وقتی داشت با دستپاچگی می

 سنگ به درون رودخانه افتادیم.هجوم بردم. با او برخورد کردم و هر دو از روی تخته

دانی سرد یعنی چی. تنها چیزی باشی نمیشده نیفتادهای لبریز از یخ ذوبی توی رودخانهرد بود؟ تا وقتس

شد به صورت یخ منجمد نباشد جریان سریعش بود. اما حقیقت این بود که برایم اهمیتی که باعث می

-خون در رگتوانست ما را از آن شوالیه دور کند برایم هیچ اهمیتی نداشت که نداشت. اگر این رودخانه می

 هایم یخ بزند. بعد از آن کلی وقت برای گرم شدن داشتم.

خورده در هم به درون رودخانه افتادیم. آب با چنان شتابی در جوش و خروش بود که ما ا دست و پایی گرهب

 توانست خودش را به ما برساند.کرد. به هیچ وجه نمیبرد و از شوالیه دور میرا به سمت پایین رودخانه می

رسید. نظر میها بهبود و مثل احمقی رودخانه ایستادهبه پشت سرم نگاه کردم و او را دیدم که در کناره

 حتی خیال نداشت سعی و تالشی بکند بلکه خود را به ما برساند.

دانی کردم. مییگر به دور شدن از شوالیه توجهی نداشتم و به جای آن به زنده ماندن در رودخانه فکر مید

شویم اما بعد بدنمان به سرعت پریم در اثر سرما دچار لرزش آنی میدفعه در آب دریا میوقتی یک که

جاها از این خبرها نبود. آب رودخانه کنیم. ولی در آنکند و به سرمای آن عادت میسازگاری پیدا می
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-زند و سفت مییخ میکردم بدنم واقعا دارد یی پیش بیاید. حس میسردتر از آن بود که چنین سازگاری

شود. اما ناچار بودم با آن مبارزه کنم زیرا در تنداب رودخانه بودیم و این بدین معنا بود که ممکن است 

 هایی در راه باشند.سنگتخته

ای افتادیم بهترین کار این است که پاهایمان را به سمت بودم که اگر در جریان تند رودخانهک بار شنیدهی

تری دارد و بتوانیم به داریم و با آن برویم تا به بخشی از رودخانه برسیم که جریان آرامنگهپایین رودخانه 

کرد. چنان محکم مرا ام این بود ولی لور داشت مسئله را بغرنج میی رودخانه شنا کنیم. نقشهسمت کناره

-شدم هر دو غرق میشدم. اگر از او دور نمیهایم با مشکل مواجه میبود که برای حرکت دستچسبیده

 شدیم. نعره زدم:

 پاهات به سمت جلو باشه! به پشت روی آب بخواب! -

وجه انتظار گذاشت. بعد او کلماتی را بر زبان آورد که به هیچعی کردم او را از خود دور کنم ولی او نمیس

ودند که ممکن بود شنیدنشان را از دهان این دختر جنگجوی نیرومند نداشتم. این کلمات بدترین کلماتی ب

 ها را بر زبان آورده و گفت:کسی در چنان وضعیتی بشنود ولی در هر حال او آن

 من شنا بلد نیستم. -

بود. بد شد. رودخانه ما را به این سو و آن سو وه، چه جالب. تعجبی نداشت که مثل کنه به من چسبیدها

کنان رفتیم. هر بار هر دو با هم سرفهپایین می رفت هر دو با همچرخاند و هر بار که سرمان زیر آب میمی

دانستم بخت تا کی با ما یاری خواهد کرد. باید هر طور شده کنترلمان را به دست آمدیم و من نمیباال می

خورد و بعد غرق سنگی میشدیم یا شاید هم اول سرمان محکم به تختهآوردم وگرنه دیر یا زود غرق میمی

سید شاید بتوانیم هر دو به پشت روی آب و در امتداد هم قرار بگیریم. او با پاهای رو به شدیم. به فکرم رمی

هایم مانند باشم و در همان حال بتوانم از دستپایین رودخانه جلوتر باشد و من از پایین هوایش را داشته

 سکانی استفاده کنم. فریاد زدم:

 به من تکیه بده! پاها به سمت پایین رودخانه! صورت رو به باال، -

خواست کاری بکند بلکه از شدت ترس گیج که نمیتوانست حرکتی بکند. نه اینو هیچ حرکتی نکرد. نمیا

طور است اما باید وحشتناک باشد. در ضمن با توانم تصور کنم که شنا بلد نبودن چهبود. من که نمیشده
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م خودم را از چنگش رها کنم. یک بار دیگر در آب توانستوجه نمیهیچای که او داشت بهالعادهنیروی فوق

-که سرمان را باال آوردیم که نفس بکشیم هر دو به تختهپایین رفتم و سر هردومان به زیر آب رفت. همین

ی سنگی برخورد کردیم. من درد چندانی حس نکرد زیرا لور با پشتش بیشتر ضربه را گرفت. احتماال ضربه

باعث شد مرا رها کند. بالفاصله او را گرفتم و چرخاندم تا به پشت در آب قرار گیرد. ناپذیری بوده زیرا تحمل

 به او دستور دادم:

 پاهامو بگیر. -

بودم. در طول چند داشتهو اطاعت کرد. من نیز مثل او به پشت بر روی آب قرار داشتم و او را با پاهایم نگها

 ثانیه دوباره بر روی آب قرار گرفتیم. 

رسید چه؟ امکان نداشت از انگیزی به ذهنم رسید. اگر جریان تند رودخانه به آبشاری میفکر هراس گاهنآ

در ببریم. ناچار بودم این فکر را به زور و زحمت از سرم بیرون کنم زیرا در آن آن یکی بتوانیم جان سالم به

 آمد. لحظه هیچ کاری در آن زمینه از دستم برنمی

زیر آب رفت و به یکی دو سنگ دیگر برخورد کردیم و بعد خوشبختانه جریان ند بار دیگر سرمان چ

بودیم و هیچ آبشاری در انتظارمان نبود. اما هنوز جانمان رودخانه آرام شد. با موفقیت از میان تنداب گذشته

د و توانست شنا کند. در آن لحظه بود که آموزش جزیی ناجیگری به دردم خوردر خطر بود زیرا لور نمی

شروع به کشیدن او به کنار رودخانه کردم. او چنان خسته و کوفته بود که نا و رمق کافی برای مقاومت در 

برابر مرا نداشت برای همین کشیدن او به کنار رودخانه چندان کار دشواری نبود. چیزی نگذشت که خود را 

-سنگی رودخانه رساندیم. بر روی قلوهاز آب یخ رودخانه بیرون کشیدیم و چهار دست و پا خود را به کناره

های کنار رودخانه افتادیم، خسته و کوفته، اما زنده بودیم. خوشبختانه هر سه خورشید در آن زمان در 

 پراکندند.بودند و گرما و حرارتشان را به اطراف میآسمان باالتر رفته

بود نگاه کردم. او به پشت دراز به دراز افتاده هایم نشستم و به لورکه نفسم جا آمد با تکیه بر آرنجعد از آنب

زد. باید اقرار کنم در آن لحظه که دیگر در امن و امان بودیم نسبت به خودم نفس میو همچنان نفس

بودم بلکه ده تنها آن دختر جنگوی بد گنده را از شر آن شوالیه خالص کردهاحساس خیلی خوبی داشتم. نه

-ی بیبودم. صبر و قرار نداشتم که او اقرار کند آن تاپهجانش را نجات داده دوازده بار هم در رودخانه

است. البته قصد نداشتم چنین تحسین و تمجیدی را از زبانش بیرون کردهخاصیتی نیستم که تصور می
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ما او گفت. بنابراین منتظر ماندم و ماندم و بیشتر ماندم. ابکشم. کار باجالی نبود. باید به خواست خودش می

شدم. حتی یک کلمه هم از من تعریف نکرد. مگر چه اشکالی داشت؟ انگار که به نوعی داشتم تنبیه می

باشم اما « اوه، پندراگن، تو قهرمان منی.»که منتظر تعریف و تمجید کامل و تمام عیاری مثل: البته نه این

نبود. سرانجام تصمیم گرفتم یخ ساده هم کافی و رضایتبخش بود. اما باز هم هیچ خبری « متشکرم»یک 

 سکوت را بشکنم و پرسیدم:

 حالت خوبه؟ -

 وابم بالفاصله آمد:ج

 کنم.هیچ تشکری ازت نمی -

 اف نشستم و فریاد زدم:ص

 چی؟ من تو رو از غرق شدن نجات دادم. -

 کردم.بودیم من به کمک کسی احتیاج پیدا نمیولی اگه توی رودخونه نیفتاده -

 د که گویی حسابی قصد توبیخم را داشت. بالفاصله در جوابش گفتم:زوری حرف میط

 کرد.ی کیگن به ما حمله میبودیم شوالیهولی اگه توی رودخونه نیفتاده -

االخره لور بلند شد و صاف نشست و به من نگاه کرد. ابتدا هیچ حرفی نزد اما نگاه سرد و خشکش باعث ب

 ستم. او گفت:تری در طبیعت هشد حس کنم موجود پست

 کردی.بودی و منو نگاه میها قایم شدهالی سبزه -

 . او در ادامه گفت:ورت. آبروم رفتق

 ام.گفتم که منتظر اون شوالیهزدی بهت میاومدی و با من حرف میها بیرون میاگر از الی سبزه -

 گنجید. مات و مبهوت پرسیدم:ان؟ چنین چیزی در ذهنم نمیه

 های کیگن بودی؟ برای چی؟ز شوالیهتو منتظر یکی ا -
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-ی پرس برامون بیاره. چیزی نموندهاومد که اطالعاتی دربارهکه اون مسافر دندارنه و داشت میبرای این -

جا توی این قلمرو داریم هر دومونو به کشتن بدی. حاال باید چی بود برای فرار از بهترین دوستی که این

 بهت بگم، پندراگن؟ متشکرم؟

نقطه افول جدیدی رسیده بودم. هرچه بیشتر درباره ی این دنیا می آموختم کم تر می فهمیدم. از همه ه ب

بدتر این که وقتی سرانجام کوشیدم اقدامی بکنم گند زدم. نزدیک بوود من و لور در آن رودخانه بمیریم و 

میخواستم تماس مالیم بینی خوابم باشم.  این تقصیر من بود. میخواستم به خانه بروم. میخواستم در رخت

مارلی را حس کنم و بوی زُهم نفس سگی اش به مشامم برسد. اما به جای همه این ها، سرد و مجروح در 

 ساحل رودی در آن سوی کیهان دراز کشیده بودم.

 لور، حالت خوبه؟ -

و می آمد. همان بتدا صدایش را شنیدم و بعد خودش را دیدم که راهش را از میان سبزه ها باز کرد و جلا

شوالیه ای بود که از ترسش ماجرای تندآب را پیش آورده بودم. وقتی از البه الی سبزه ها پدیدار میشد 

فهمیدم که چندان بزرگ تر از من نیست. قد بلند و لباس جنگی چرمی اش باعث میشد بلند قامت تر هم 

دیگری که دیده بودم افرادی دوره دیده و  به نظر برسد. با این حال چندان فرز و چابک نبود. شوالیه های

خطرناک و کمابیش مانند تفنگداران باستانی بودند. این شوالیه سر و وضع مناسبی داشت اما رفتارش مثل 

جوان درشت اندام خام و بی تجربه بود که دست و پا چلفتی و بی دست و پاست. او آن ماشین جنگنده ای 

وران از جنگل بیرون آمد، پایش به ریشه ی درختی گیر کرد و نزدیک نبود که انتظارش می رفت. تلوتلوخ

 بود با صورت نقش زمین شود و بعد با چشم های گرد شده و ترسان به ما نگاه می کرد.

 ور به او اطمینان داد و گفت:ل

 حالمون خوبه. -

 والیه آه و ناله کنان گفت:ش

 تقصیر من شد، خیلی متاسفم. -

 بدنش دست میزد تا ببیند استخوانی در جایی نشکسته باشد و گفت :ور به جاهای مختلف ل

 پندراگن، این آلدره. -

 ا این که از پیش پاسخم را میداستم پرسیدم:ب
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 آلدر چی؟ -

 والیه جواب داد:ش

 آلدر خالی. -

وهوکی! یک آدم یک اسمه ی دیگر. پس چه وقت جامعه ای به آن درجه از رشد و ترقی می رسد که دونام ا

 را برای افراد به کار ببرد؟ حاال بگذریم.

 لدر با شوق و ذوق گفت:آ

 نمیدونی ما چقدر خوشحالیم که باالخره اومدی، پندراگن. حاال دیگه میتونیم شروع کنیم. -

چه بود؟ دیگر داشت حالم به هم میخورد که همیشه یک فاز از بقیه « شروع کنیم»وهوه! منظورش از ا

 عقب تر بودم. پرسیدم:

 چی رو شروع کنیم؟ -

لدر طوری به لور نگاه کرد که انگار از این که من نمی دانستم از چه حرف میزند تعجب کرده است. باید به آ

این وضع عادت میکرد.من به لور نگاه کردم. از قراره معلوم آنها همه چیز را به من نگفته بودند. لور به 

باره ی این فکر میکند که پاسخ بدهد یا ندهد.انقباضی آنسوی رودخانه چشم دوخته بود. حدس می زدم در

 در آرواره هایش وجود داشت. دوباره به من نگاه کرد و لحظه ای خیره ماند و باالخره زبانش باز شد و گفت:

خودت دیدی که قبیله بدووان چه طور با میالگویی ها رفتار می کنند. چیز های دیگه ای هم هست که  -

نجه و گرسنگی و بیماری. بدووانی ها طوری با میالگویی ها رفتار می کنند که انگار هنوز ندیدی مثل شک

از سگ هم پست ترند. میالگویی ها غذا یا داروی کافی ندارند. نصف بچه هایی که بدنیا می یان سه چهار 

ناک متوقف ماه بیشتر زنده نمی مونند. معدن های لعاب هر روز قربانی می گیرند. اگر این رفتار های هول

 نشود نسل میالگویی ها منقرض میشه. وقتش رسیده که این روند متوقف بشه.

ز نتیجه ای که قرار بود از این حرف ها بگیرم هیچ خوشم نمی آمد. مطمئناً این مردم زندگی سخت و پر ا

کل این مشقتی داشتند و اوضاع نیاز به تغییر داشت. ولی چیزی که نمی فهمیدم این بود که نقش من در 

 ماجرا چه می توانست باشد. چندان مطمئن هم نبودم که بخواهم از این نقش آگاهی پیدا کنم. آلدر گفت:

میالگویی ها مردمان آرامی هستند. جنگجو نیستند. بعد از سال ها سختی و مشقت قبول کردند که  -

 ن کارو پیدا نمی کردند.اقدامی بکنند. شاید اگر زحمت های پرس نبود هیچ وقت آمادگی الزم برای ای

 رسیدم:پ
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 دایی پرس با این قضیه چه ارتباطی داره ؟ -

 لدر با احترام خاصی گفت:آ

 پرس منبع الهامشون بوده. پرس به میالگویی ها قدرت مبارزه رو القا کرده. -

به گوشم می خورد و از آن خوشم « مبارزه»مه چیز به سرعت پیش میرفت. اولین باری بود که کلمه ه

 نمی آمد. از آلدر پرسیدم:

تو چی؟ تو که میالگویی نیستی . از قبیله ی بدووانی. چی شده که تو این قدر سنگ میالگویی ها رو به  -

 سینه می زنی؟

 ور مستقیم در چشم هایم نگاه کرد و با حرارت گفت:ل

کنند. هرجا که نیاز به  اون یه مسافره، پندراگن. مثل من و پرس و مادرم. این همون کاریه که مسافرا می -

 کمکشون باشه دریغ نمی کنند. تو برای چنین مسئولیتی آماده ای؟

 ادقانه گفتم:ص

 خب... نه. -

 منم فکر نمیکردم آماده باشی. -

 لدر با سردرگمی به من خیره نگاه نگاه می کرد و شاید با اندکی دلسردی مصرانه گفت:آ

تعریف میکنه. می گفت اگه بالیی به سرش بیاد تو  ولی االن مدت هاست که پرس از تو برامون -

 جانشینشی.

 ر حالی که عقب عقب میرفتم تا از او دور شوم گفتم:د

ای وای، ای وای! دایی پرس هیچ کدوم از اینارو به من نگفته! تنها چیزی که گفت این بود که عده ای از  -

میکردم تنها کاری که باید بکنیم اینه که  مردم توی دردسر افتاده ان و به کمکمون احتیاج دارند. فکر

کسی رو به جایی برسونیم سا شاید در اسباب کشی و انتقال وسایل از جایی به جای دیگه کمک کنیم. 

 نمی دونستم داره از رهبری انقالب عجیب غریبی حرف می زنه.

 ور که آتش خشم در چشم هایش شعله میکشید به سمت من چرخید و گفت:ل

دشه. انقالب. میالگویی ها مدت هاست که دارن خودشونو برای شورش بر علیه بدووانی ها آماده  دقیقا خو -

میکنند. پرس متقاعدشون کرده که  میتونن موفق بشن. بدون پرس، اونا قدرت کافی برای مبارزه ندارن و 
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تو هم مثل همشون کشته میشن. هرچند که علتشو نمیدونم ولی پرس میالگویی هارو متقاعد کرده که 

 خودش میتونی رهبری اونا رو بعهده بگیری. برای همین این جایی، پندراگن. این کاریه که باید انجام بدی.

س می کردم دوباره در رودخانه افتاده ام و بی اختیار از این سو به آن سو می روم. قلبم به شدت همان ح

ک. نزدیک ترین ارتباطم با دعوا و زد و خورد زمانی میتپید که در رودخانه بودم. من انقالبی نیستم، مار

زمانی بود که سر این که چه کسیاول با چوب به توپ ضربه بزنه با هم کشتی گرفتیم. این به هیچ وجه 

 چیزی نیست که بشود برای رهبری یک انقالب واجب شرایط بشوم.

 ر حالی که سخت میکوشیدم لرزشی در صدایم ایجاد نشود:د

برای این مردم و اوضاع و احوالشون ناراحتم ولی من بدرد این کار نمیخورم. میگی من  ببین، منم خیلی -

مسافرم؟ درست، هرچی تو بگی. ولی تا همین دوروز من حتی خبر نداشتم که این چیز ها اصال وجود داره 

 حاال چجوری میتونم یکهو یک انقالب رو رهبری کنم؟

 لدر با لحنی جدی گفت:آ

 کنی. میالگویی ها باور کرده ان که تو جای پرس رو می گیری. ولی باید رهبری -

 ریاد زدم:ف

 پس برو دایی پرس رو بیار. -

 نگاه الدر سرش را پائین انداخت. کامال مشخص بود که اشکالی پیش آمده است. لور پرسید:آ

 االن پرس کجاست؟-

 لدر همان طور که به زمین چشم دوخته بود جواب داد:آ

 بدووان زندانیه. کیگن به مرگ محکومش کرده. فردا در زمان اعتدال اعدامش میکنند.توی قلعه ی  -

 ای، پسر! قرار بود دایی پرس بمیرد! یعنی اوضاع از این هم بدتر میشود؟و

ور چرخی زد و از آلدر رو برگرداند و قلوه سنگی برداشت.با غرشی خشم آمیز دستش را عقب برد و با ل

رودخانه پرتاب کرد. گویی میخواست با همین یک پرتاب قدرتمند، تمامی خشم و قدرت آن را به آن سوی 

ناامیدی اش را بیرون بریزد.همچون گاوی خشمگین به سویم هجوم آورد. از آن جاکه احتمال میدادم با من 

 برخورد کند چند قدمی عقب رفتم. ولی چنین نشد. فقط بینی اش را به صورتم فشرد و براشفته گفت:
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چ نمیفهمم که چرا پرس تورا قبول داره. تو ترسویی، ضعیفی و به هیچ کس جز خودت اهمیت هی -

نمیدی. ولی تو مسافری، و دیر یا زود مثل مسافرها رفتار خواهی کرد.وقتش رسیده که با حقیقت روبرو 

 بشی.

نم به زمین با این حرف مرا به سمت عقب هل داد. ناچار شدم با حرکتی دورانی دست هایم از افتاد و

 جلوگیری کنم. آلدر با مالیمت گفت:

 خودت میدونی که من نمیتونم باهاتون بیام. -

 ور گفت:ل

 می دونم. بعد از تاریکی هوا به دیدنمون بیا. -

ار دیگر مرا هل داد و از آنجا دور شد. من نیز به دنبالش رفتم چون نمی دانستم چه کار دیگری می توانم ب

به دهکده میالگو حرف چندانی نزدیم و این فرصتی به دستم داد تا به تجزیه و  بکنم. در راه بازگشت

تحلیل مطالبی بپردازم که تازه فهمیده بودم. حدس می زنم که مسافرها نوعی نیکوکار کیهانی باشند. این 

. خیلی شرافتمندانه و این جور چیز هاست ولی من که برای چنین افتخاری داوطلب نشدم. واقعاً برعکس

هیچ بخشی از آن را نمی خواستم. همه دایم می گفتند که من مسافرم و مسئولیتی دارم ولی آخر کدام 

شیر پاک خورده ای مرا مسافر کرده بود؟ یادم نمی آید که برای این مقام ثبت نام کرده باشم. شاید مثل 

سئول احضار مسافر ها بودم ارتشی هایی است که افراد را به خدمت سربازی فرا می خوانند. ولی اگر من م

دریایی یا  -هوایی  -مطمئنم که کسی مثل خودم را انتخاب نمیکردم! باید از میان افراد ناوگان زمینی 

گروه عملیات ایالتی یا از همه بهتر از میان قهرمانان جهانی سراپا عضالنی کسی را انتخاب می کردند. نباید 

میکردند.من حتی اگر هم میخواستم میالگویی ها را کمک کنم  جوجه ورزشکار چهارده ساله ای را انتخاب

همین که دهانم را باز میکردم همه می فهمیدند که یادی بیش نیستم. نه بهترین کاری که میتوانستم 

بکنم این بود که به برنامه ی شماره یکم بچسبم که همان رسیدن به ناوگان بود. و خروج هرچه سریع تر از 

 آنجا.

بود که آزارم میداد. دایی پرس توی دردسر افتاده بود. نه، بدتر از آن. قرار بود فردای آن روز ما چیزی ا

بمیرد. ولی چه کاری از دستم برمی آمد! اگر برای نجاتش می رفتم شوالیه های کیگن مرا قیمه قیمه 

 میکردند و هر دو باهم می مردیم. در وضعیت وحشتناکی بودم.
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رسیدیم اوسا به استقبالمان آمد و با نگرانی به هردومان نگاه کرد. حدسم این بود  قتی من و لور به دهکدهو

 که او فهمیده اوضاع بروفق مراد نیست. پیش از آن که اوسا بپرسد چه اتفاقی افتاده است لور گفت:

 باید معدن هارو ببینه. -

د و پیش از راه افتادن به من وسا علتش را نپرسید و نگاهی به دخترش انداخت و با درماندگی آهی کشیا

 گفت:

 دنبالم بیا، پندراگن. -

 ون نمی خواستم معدن هارو ببینم از او پرسیدم:چ

 اگر نخواهم معدن ها را ببینم تکلیف چیه؟ -

وسا با آن چشم های تیره ی نافذش نگاهم کرد. سرزنشم نمی کرد. سعی هم نداشت مرا بترساند. ا

تو میآیی و معدن هارو می » طمینان مطلق بود. نگاهش میگفت:توضیحش سخت است ولی در نگاهش ا

شاید این نوعی هیپنوتیزم بود ولی همین که نگاهش به من افتاد « بینی چون این کاریست که باید بکنی

 فهمیدم که چاره دیگری ندارم بنابراین بدنبالش رفتم. عجیب است، نه؟

ید. فقط خودمان دونفر بودیم و از نظر من این عالی بود. وقتی ور با ما نیامد و اوسا هم از او نخواست که بیال

در دهکده میالگو قدم میزدیم متوجه چیزی شدم که قبال به آن توجه نکرده بودم. هربار از کنار میالگویی 

ها میگذشتیم نگاه سریعی به من می انداختند. نگاهمان بهم تالقی می کرد و بعد به سرعت سرشان را 

اختند و به راهشان ادامه می دادند. عجیب بود. انگار مرا می دیدند اما می ترسیدند حضورم را پایین می اند

در آنجا تایید کنند. تا آن لحظه فکر می کردم که آنها حتی از وجودم نیز بی خبرند. هیچ کس با دیگری 

میالگویی بود که با حرف نمی زد و بدیهی است که با من هم حرف نمی زدند. البته به جز فیگس. او تنها 

من حرف می زد.سایر افراد همگی در الک خودشان بودند. با این همه، در آن لحظه داشتند وراندازم می 

چه طور ممکنه این همونی باشه که قراره انقالبمون رو رهبری کنه؟ این که یه »کردند و در دل می گفتند: 

 و حق با آنها بود.« بچه مبهوته.

اده ای برگشتم که به اقیانوس می رسید. چند متری در دل جنگل پیش رفتیم و چشمم ه دنبال اوسا به جب

به جاده ی باریک تر دیگری افتاد که به سمت راست می رفت. از همان جاده رفتیم و به محوطه ی بی 

درختی رسیدیم که پایه ی سنگی بزرگی در آن بود. شباهت زیادی به سکوی وسط دهکده داشت که 

ل بر روی آن برگزار می شد با این  تفاوت که روی آن را پوششی چوبی نمی پوشاند. بر روی مراسم تحوی
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پایه ی سنگی، چهار چوب چوبی بزرگی ساخته بودند که قرقره ی بزرگی به آن متصل بود. طناب ضخیمی 

یزی را از از باالی قرقره آویخته و درون گودال افتاده بود. دو مرد قوی هیکل طناب را می کشیدند تا چ

 داخل گودال بیرون بیاورند.

اختار آن مرا به یاد یکی از آن چاه های آب قدیمی انداخت که سطلی را با طناب به درونشان می س

انداختند و بعد سطل پر از آب را باال می کشیدند. اما در این مورد، آنچه از درون چاه باال می کشیدند آب 

ا به سطح زمین آوردند، آن را گرفتند و روی زمین خالی کردند. نبود، لعاب بود. دو مرد سبد بزرگ ر

مقداری از سنگ های لعاب از داخل سبد بیرون ریخت. آن دو به هم نگاهی انداختند و آه کشیدند. از قرار 

معلوم آن محموله چنگی به دل نمی زد. به یاد آوردم که آنها ناچارند به اندازه ای لعاب استخارج کنند که 

ن همسر مردی باشد که روز پیش کشته بودند. آنها سنگ های لعاب را به کپه ی بزرگتری افزودند هم وز

که در مجاورت پایه ی سنگی بود. مقدار سنگ ها چندان زیاد نبود. اگر لعاب بیشتری استخراج نمی کردند 

 زن بیچاره به همسرش در ته گودال می پیوست. ناگهان پشتم یخ کرد.

«. مراقب باش»سنگی رفت، همان جا نشست و پاهایش را از لبه ی آن آویخت و گفت:وسا به پایه ی ا

سپس پایین رفت. او کجا می رفت؟ آیا پرید؟ به لبه ی سنگی رفتم و پایین را نگاه کردم و چشمم به 

کشید نردبانی افتاد که به دیواره ی آن متصل بود. اوسا در گودالی به ظاهر بی انتها پایین می رفت. طولی ن

که در تاریکی گم شد. به دو معدنچی نگاه کردم. بی تردید هردو داشتند به من نگاه می کردند. اما همین 

که نگاه هایمان به هم برخورد نگاهشان را به جای دیگر انداختند و به کارشان ادامه دادند. نمی دانم کدام 

دن من بودند یا پایین رفتن از نردبانی یک از این ها ترسناک تر است: دانستن این که همه درحال محک ز

 زهوار در رفته به سوی فضایی تاریک و ناشناخته.

 دای اوسا از پایین طنین انداز شد که گفت:ص

 بیا دیگه، پندراگن. -

ود را به کناره ی پایه ی سنگی رساندم و برای اطمینان از محکمی نردبان به آن فشاری وارد کردم. خ

 آویختم ، نردبان را گرفتم و شروع به پایین رفتن کردم. پاهایم را از لبه ی آن

اریکی گودال خود نعمتی بود چون اگر می توانستم تا ته آن را ببینم شاید جرات پایین رفتن را پیدا نمی ت

کردم. نردبان را بدون هیچ ظرافتی با به هم بستن نهال های درختان درست کرده بودند اما با این همه 

از این که چند متری پایین رفتم متوجه شدم که پایه ی نردبان بر روی تاقچه ای سنگی  محکم بود. بعد
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قرار دارد. اما آن جا ته گودال نبود. باالی نردبان دیگری به لبه ی سنگی مجاور نردبان قبلی تکیه داشت و 

پانزده نردبان آنجا چون اوسا آنجا نبود حدس می زدم که باید از این یکی نیز پایین بروم. روی هم رفته، 

بود. باور نکردنی است. گودال عمیقی بود. سه لبه در میان، تونلی وجود داشت که به طور افقی از گودال 

دور می شد. متوجه شدم که این تونل ها بخش های متروک معدنند. احتماال با تمام شدن لعاب در هر 

 طبقه، معدن را عمیق و عمیق و عمیق تر می کردند.

به ته گودال رسیدم و اوسا را دیدم که منتظر ایستاده بود. این جا نور هم وجود داشت. شمع های  رانجامس

کوچکی در گوشه کنار به چشم می خوردند. چندان روشن نبود اما همین که چشمم به نور آنها عدت کرد 

ل آن رفت. من نیز توانستم اطراف را ببینم. در آنجا تونلی بود که از گودال دور می شد و اوسا به داخ

مطیعانه به دنبالش رفتم. تونل را در میان سنگ های سخت کنده بودند. من به راحتی می توانستم در آنجا 

بایستم ام اوسا ناچار بود سرش را کمی خم کند. چه خوب بود که به هراس از مکان های بسته دچار نبودم 

 . اوسا برایم توضیح داد:

ل پیش درست کرده ن. اما وقتی در این سطح رگه ای غنی تر از لعاب محور اصلی معدن رو چند نس -

 کشف شد تصمیم گرفتند که کارها رو به صورت دیگه ای انجام بدن.

 رسیدم:پ

 چه کار کردند؟ -

وسا اجباری برای پاسخ دادن نداشت. چند متر دیگر که جلو رفتیم تونل به غار گنده ای ختم شد. ارتفاع ا

 ر بود.سقف آن حدود نه مت

ارق العاده بود. غار به تونل های متعددی راه داشت. درست مثل این بود که در مرکز چرخ یک گاری خ

باشیم و تونل ها مثل پره های چرخ از مرکز آن به اطراف امتداد یافته باشند. کف هر تونل خط آهن 

زدم که این خط آهن کوچکی وجود داشت. پیش از آن، عکس هایی از معدن های طال دیده بودم و حدس 

 ها مخصوص واگن های معدن باشند. اوسا برایم توضیح داد:

همین که کشف کردند که این سطح از معدن جاییه که لعاب داره در تمام جهات تونل هایی ساختند.  -

هرکدام از این تونل ها کیلومتر ها طول داره و چنان تو در تو و پیچیده است که گاهی معدنچی ها در 

 این تونل ها راهشونو گم کرده ن و چند روز سرگردون بوده ن.داخل 
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اید اقرار کنم که آن منظره به شدت تاثیر گذار بود مخصوصا برای این که این افراد تمام کارها را با دست ب

انجام می دادند. در گوشه ای از غار ایستاده بودیم و فعالیتشان را تماشا می کردیم. در آنجا خبری از 

های سنگین حفاری نبود و فقط زور بازوی قدرتمند معدنچی های میالگویی کارها را پیش می برد. ماشین 

عده ای از گاری های دستی پر از خاک را می بردند و عده ای دیگر خاک گاری ها را در وسط غار خالی 

دنچی ها به می کردند و با غربال کردن آن ها به دنبال ذرات لعاب می گشتند. صدای برخورد کلنگ مع

سنگ جداره ی تونل ها را نیز می شنیدم که در جستوجوی لعاب بیشتر، می کوشیدند تونل ها را گسترش 

 بدهند. اوسا برایم توضیح داد:

 معدنچی ها شبانه روز کار می کنند. این تهنا راه ممکن برای تامین درخواست های غیر منطقی کیگنه. -

ی ها را از روی زمین برداشت. کلنگی فلزی با دسته ی چوبی بود. اوسا و خم شد و یکی از ابزار های معدنچا

 گفت:

استفاده از این ابزار ها در خارج از معدن ممنوعه چون از فلز ساخته شده ن. مجازات استفاده از یکی از  -

 این ابزارها در سطح زمین مرگه.

وع ابزار فلزی در سطح زمین به چشمم ر آن لحظه با اشاره ی اوسا به این موضوع، متوجه شدم که هیچ ند

نخورده است. تمام وسایلی که آن باال به کار می رفت از جنس سنگ یا چوب بود. انگار که بدووانی ها می 

کوشیدند میالگویی هارا در عصر حجر نگه دارند البته غیر از مواردی که مربوط به تامین لعاب 

 ارزشمندشان می شد.

عدن بوی عجیبی می آید. بوی بدی نبود و در واقع کمی به شیرینی می زد. م کم متوجه شدم که در مک

 پرسیدم:

 این چه بوییه؟ -

وسا پاسخی نداد و فقط اشاره کرد که دنبالش بروم. به آن سوی غار بزرگ رفتیم و از روی خط آهن ا

اندامم انداخت. گذشتیم. وقتی به انتهای آن قسمت نزدیک می شدیم کم کم چیزی را فهمیدم که لرزه بر 

به دلیل نور بسیار کم آن جا، قبال آن گوشه را ندیده بودم ولی در آن لحظه که به آن نقطه رفته بودیم همه 

چیز را به وضوح می دیدم. صادقانه بگویم آرزو کردم ای کاش هنوز هم نمیتوانستم آن صحنه را ببینم ام 

وحشتناکی داشتند. بعضی ها از درد ناله می کردند  می دیدم. ده ها معدنچی کف غار افتاده بودند. وضعیت

 و بعضی دیگر با نگاهی بی حالت نشسته بودند. گفتم:



 

 

 
/ ن گ ا ر د ن گ پ ر م ر  ج ا ت  / ل و ا د  ل  ج

 

055 

 

 مثل این که اینا مریضند. -

 اسخ غم انگیز اوسا این بود:پ

بله مریضند. این بوی گازیه که در اثر جدا شدن لعاب از سنگ آزاد می شه. گازی سمیه که آهسته  -

 رو از بین می بره. آهسته توانایی تنفس

 ر حالی که آماده بودم به سرعت برق خودم را به نردبان برسانم از او پرسیدم:د

 یعنی ما داریم گاز های سمی رو تنفس می کنیم؟ -

 وسا با آرامش و خونسردی گفت:ا

 نگران نباش این گاز ها برای کسی مضره که سالها اونارو استنشاق کنه. -

 ار انداختم و پرسیدم:گاهی به معدنچی های بیمن

 این بیچاره ها سال ها این گاز رو استنشاق کرده ن؟ -

 وسا با ناراحتی سرش را تکان داد و گفت:ا

 بله مرگ دردناکیه. -

 ا وحشت و هراس پرسیدم:ب

 پس چرا اینا باال نمی رن و خودشونو به هوای آزاد نمی رسونن؟ -

 اسخ دردناک اوسا این بود:پ

 ون نمونده. این بیچاره ها در آخرین مراحل این بیماری اند و همین جا می میرند.دیگه توانی براش -

قب عقب رفتم و چند قدمی از معدنچی های بیمار فاصله گرفتم. از اقرار آن شرمنده ام ولی می ترسیدم ع

د. انگار که این بیماری کوفتی را از آن ها بگیرم. ناگهان آن غار عظیم دیگر چندان عظیم به نظر نمی رسی

که دیوار ها لحظه به لحظه نزدیک تر می شدند و بدجوری دلم می خواست که زودتر از آنجا  بیرون بروم. 

هیچ بعید نبود که کمابیش به هراس از فضاهای بسته مبتال باشم. برای آگاهی از علت این عمل اوسا از او 

 پرسیدم:

 مجبور بودی این چیزها رو نشونم بدی؟ -

 لی مهمه که تو بفهمی وضعیت میالگویی ها تا حد اضطراریه.آخه این خی -

لم میخواست جیغ بکشم. اوسا داشت حالم را جا می آورد. شدت وخامت زندگی آن بیچاره ها را نشانم د

می داد که دلم به حالشان بسوزد و با رهبری انقالبشان موافقت کنم. ولی چرا؟ به ظاهر اوسا نمی آمد که 
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به چشم خود می دید من از آن افرادی نیستم که بتوانم انقالبی را رهبری کنم. دخترش  احمق باشد. او که

خیلی زود به این نتیجه رسید. چرا اوسا از همان الگو پیروی نمی کرد؟ نمی خواستم جلوی آن معدنچی 

. او های بیچاره با او بحث کنم به همین دلیل یکراست به سوی تونلی رفتم که به نردبان ها می رسید

 پرسید:

 کجا داری میری؟ -

 واب ساده ام در یک کالم این بود:ج

 خونه! -

ا عجله به آن سوی غار رفتم، از روی خطوط آهن پریدم و از البه الی واگن های معدن گذشتم. بعد ب

درست همان وقتی که می خواستم وارد تونلی بشوم که به نردبان ها می رسید کسی دوان دوان از جلویم 

فیگس بود. اما این بار جلویم نایستاد تا بلکه بتواند چیزی به من بفروشد. عجله داشت و من حتی  رد شد.

مطمئن نبودم که او فهمیده باشد از جلوی من گذشته است. مردک کوچک اندام را دیدم که دوان دوان از 

پایم شروع به لرزیدم  تونل به سوی نردبان ها می رفت و می خواستم من نیز به دنبالش بروم که زمین زیر

کرد. اوهوه، یعنی زلزله شده بود؟ یا سقف جایی ریزش می کرد؟ لحظه ای بعد صدای انفجار مهیبی به 

گوش رسید! چرخی زدم تا ببینم این صدا از کدام سمت می آید و چشمم به دود سیاهی افتاد که از یکی 

 به تونل پر از دود نگاه می کردند.  از تونل ها بیرون می آمد. بسیاری از معدنچی ها هاج و واج

ن که متخصص نیستم ولی آن افراد مدت های مدیدی بود که به کار حفاری مشغول بودند. بدون شک م

پیش از آن هم با چنین انفجار هایی رو به رو شده بودند، انتظار می رفت که فورا در وضعیت اضطراری قرار 

زند یا از ایجاد خسارت های بیشتر جلوگیری کنند. ممکن بود بگیرند و به سرعت به تخلیه ی معدن بپردا

عده ای از معدنچی ها در آن جا گیر افتاده باشند و باید آنها را نجات می دادند ولی چنین چیز در کار 

نبود. معدنچی ها فقط با آمیزه ای از ترس و سردرگمی به هم نگاه می کردند. انگار نمی داستند که چه 

 باید بکنند.

 رانجام اوسا فریادزنان گفت:س

 کسی توی اون بوده؟ -

 کی از معدنچی ها فریاد زد:ی

 رلین! -
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ویی این نام بقیه را نیز هشیار کرد. به سرعت به خود آمدند و یکراست به سمت تونل پر از دود رفتند تا گ

دود ها گذشت  سرپرستشان را نجات بدهند. یکی از معدنچی ها طنابی دور کمرش بست، جسورانه از میان

و وارد تونل شد. چند معدنچی دیگر سر طناب را نگه داشتند. حدس زمدم که علتش این باشد که اگر 

 بیهوش شد بتوانند او را بیرون بکشند و نجات بدهند. چه مرد شجاعی.

مین دیگر نلرزید. تنها خسارت ناشی از انفجار مربوط به همان تونل بود. احساس نمی کردم خطری ز

 دم کند و می خواستم آنجا بمانم و مطمئن شوم که حال رلین خوب است. پرسیدم:تهدی

 چند وقت یکبار از این انفجار ها پیش می یاد؟ -

وسا همانطور که به تونل پر از دود چشم دوخته بود حرفی زد که به هیچ وجه از او انتظارش را نداشتم. او ا

 گفت:

 انفجار چیه؟ -

او نداند انفجار چیست؟ ان زن هرچه را که بود و نبود می دانست. امکان  ان؟ چه طور ممکن بود کهه

 نداشت که مشکل زبانی باشد زیرا مسافر ها تمام زبان ها را می فهمیدند. ادامه دادم:

 خب میدونی، انفجار دیگه. همان صدای مهیب. در اثر دینامیت و این جور چیز ها. -

 وسا با سردرگمی نگاهم کرد و گفت:ا

هیچ وقت نشده بود که اتفاقی مثل این مورد در این جا یا در قلمروی زادگاهم پیش بیاد. منظورت اینه  -

 که اون صدای بلند خسارت ایجاد کرده؟ مثل صاعقه؟

ین دیگر خیلی عجیب بود. هرچند که شاید همین مطلب توضیح میداد که چرا معدنچی ها چنین واکنشی ا

هم اصال نمیدانستند چه اتفاقی افتاده است. اما پس چه چیزی باعث آن  از خود نشان دادند. شاید آنها

 انفجار شده بود؟ شاید به منبعی از گاز های زیرزمینی نفوذ پیدا کرده بودند.

یش از آن که بتوانیم حرف بیشتری در این باره بزنیم معدنچی ها سراسیمه شروع به کشیدن طناب پ

دندو با نگرانی آن صحنه را تماشا کردند. به تونل پر از دود چشم کردند. معدنچی های دیگر نیز جمع ش

دوخته و منتظر بودند که ببینند چه چیزی از آن بیرون می آید. پس از چند لحظه کارگری که در آن 

سوی طناب بود از میان دود بیرون آمد و در دست هایش کسی نبود جز....رلین. سراپای رییس معدنچی ها 

ی سیاه بود و رگه های خون بر روی پیشانیش به چشم می خورد، اما سالم بود. حیران اما آلوده به دوده 



 

 

 
/ ن گ ا ر د ن گ پ ر م ر  ج ا ت  / ل و ا د  ل  ج

 

058 

 

سام. به او کمک کردند تا بنشیند و پوستی چرمی پر از آب برایش آوردند که بنوشد. رلین جرعه ی بزرگی 

 را در دهانش چرخاند و تف کرد.

عدنچی ها نگاهی انداخت که آن ها نیز در مقابل ن گاه اتفاق عجیبی افتاد. رلین سرش را بلند کرد و به مآ

به یکدیگر نگاه کردند و بعد شروع به خندیدن کرد. معدنچی های دیگر معنای این خنده را نمی فهمیدند. 

شاید نجاتش از چنگال مرگ به این خنده ی عصبی منجر شده بود. شاید هم دیوانه شده بود. مطمئن بودم 

و از قیافه های هاج و واج معدنچی ها معلوم بود که آنها نیز نمی دانند. باید  که نمی دانم چه بر سرش آمده

اقرار کنم که صحنه ی ترسناکی بود. به گمانم اوسا نیز چنین حسی داشت چون دستش را روی شانه ام 

 گذاشت و گفت:

 باید بریم باال. -

از نردبان ها باال رفتم. هنگام باال رفتن از زم نبود این را برای بار دوم بگوید. بالفاصله وارد تونل شدم و ال

نردبان سرم را بلند کردم و دایره ی آبی آسمان را دیدم که هرچه باالتر می رفتم بزرگ و بزرگ تر می شد. 

مثل روشنایی انتهای تونلی باریک و دراز بود که هرچه می رفتم به آن نمی رسیدم. وقتی سرم از دهانه ی 

یقی کشیدم و به خودم قول دادم که دیگر هرگز به درون آن سوراخ جهنمی پا چاه بیرون آمد. نفس عم

 نگذارم.

کی از معدنچی ها که سبد لعاب را باال می کشید به چهارچوب چوبی قرقره تکیه داده بود و مرا نگاه می ی

 کرد. معدنچی دیگر رفته بود.

ی نگاهش با نگاهم رویش را ن گاه حس عجیبی پیدا کردم. به دلیل خاصی، معدنچی پس از تالقآ

 برنگرداند. همچنان نگاه خیره اش را به من دوخته بود.

 وسا سرش را از دهانه ی چاه باال آورد و بر روی زمین پرید و گفت:ا

 درباره ی این چیزی که بهش می گی .... انفجار، بیشتر برام توضیح بده. -

توجه اوسا را به خود جلب کرد. رویم را  یش از آن که بتوانم جوابش را بدهم چیزی در پشت سرمپ

برگرداندم و همان معدنچی را دیدم که به من زل زده بود. اوسا که از او چشم بر نمی داشت از کنارم 

گذشت. مرد همچنان همان جا ایستاده بود و با قیافه ی ابلهانه ای هنوز به من نگاه می کرد. اوسا یکراست 

 او خیره ماند و بعد به سرعت چرخید و به سویم برگشت و فریاد زد:به سویش رفت، لحظه ای دیگر به 

 فرار کن، پندراگن! -



 

 

 
/ ن گ ا ر د ن گ پ ر م ر  ج ا ت  / ل و ا د  ل  ج

 

059 

 

 ان؟ه

یش از آنکه اوسا کلمه ی دیگری بر زبان آورد معدنچی تلو تلو خورد و جلوی پای اوسا به زمین افتاد. پ

. پیش از آن هیچ مرده نگاهم به تیری چوبی خیره ماند که از پشت مرد بیرون زده بود. آره، یارو مرده بود

ای ندیده بودم. نمی توانستم از جایم تکان بخورم. اوسا به سویم دوید دستم را گرفت و کشان کشان مرا به 

سمت جنگل برد. هنوز چند قدمی نرفته بودیم که چهار نفر از شوالیه ها کیگن جستی زدن و جلویمان 

 آمده است. شوالیه ها گفتند: پریدند در آن لحظه فهمیدم چه بالیی بر سر آن معدنچی

 اومدیم دنبال پسره. -

ین بار دیگر هیچ اشتباهی در کار نبود. برخالف شوالیه ای که آلدر نام داشت و قبال در کنار رودخانه او را ا

با دشمن اشتباه گرفته بودم این افراد از ما نبودند. آنها اسلحه هایی چماق مانند در دست داشتند و با توجه 

د آن معدنچی تیره بخت که تیر از پشتش بیرون زده بود، می شد فهمید که اگر مقابله با هر آشوبی به جس

 را ضروری بدانند در استفاده از سالح هایشان کوچکترین تردیدی به دل راه نمی دهند.

د وسا از جایش تکان نخورد اما می توانستم حس کنم که بدنش سراپا منقبض شده است. دستم را رها کرا

و آهسته به پهلو چرخید. می دانستم معنی این کارش چیست. این دقیقا همان کاری بود که انجامش را در 

کالس کاراته به ما آموخته بودند. یک وری ایستادن باعث می شود هدف کوچک تری باشیم. آره، قرار بود 

باهوش تر از آن بود که  نزاعی در بگیرد و من در وسط میدان بودم. اوسا خیال نداشت اول حمله کند.

 دست به چنین کاری بزند. اگر قرار بود اتفاقی بافتد این شوالیه ها بودند که آن را شروع می کردند.

کی از آن ها چماقش را باال برد و یک قدم به سمت ما آمد. خشکم زد. اوسا زانو هایش را خم کرد و آماده ی

حمله کند و .....َپق! شوالیه ناگهان طوری خم شد و پایین  ی دفاع از خود شد. شوالیه نعره ای زد و خواست

افتاد که انگار تیر خورده بود. شوالیه های دیگر نیز به اندازه ی من تعجب کرده بودند اما من پیش از آن ها 

 علت وقوع آن حادثه را دیدهم.

و کاستی بود. اسلحه ی شت سر آنها لور ایستاده بود و چوبدستیش را در دست داشت. نشانه گیری بی کم پ

دیگری نیز داشت که به سرعت آن را به سوی مادرش انداخت. اوسا آن را گرفت و کمی قوز کرد تا به 

حالت حمله درآمد. حاال دیگر هردوی آنها مسلح بودند و شانس موفقیتمان کمی بیش تر بود. اما بازهم این 

که این دو زن جنگجو چه طور می خواهند در شوالیه ها جنگجوهای حرفه ای بودند. درست نمی دانستم 

 برابر آن ها بجنگند.
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مه چیز خیلی به سرعت پیش آمد. پیش از آن که شوالیه ها از حیرت مشاهده ی رفیقشان بیرون بیایند ه

که با صورت نقش زمین شده بود. لور چماق شوالیه ای را که زده بود از دستش گرفت و در یک حرکت 

من پرتاب کرد. تا من آن را گرفتم لور نیز در کنار مادرش جای گرفت. حاال دیگر سه سریع آن را به سمت 

به سه بودیم. خب، درواقع دو و نیم به سه بودیم چون احنمال این که با آن چماق به یکی از شوالیه های 

ر بشوم. لور وحشتناک حمله کنم به همان اندازه ای بود که بتوانم بال درآورم و پرواز کنان از آن جا دو

 فرمان داد:

 بجنگ، پندراگن. -

ر همان لحظه هر سه شوالیه با هم حمله کردند، اوسا و لور جلو رفتند تا با آن ها مقابله کنند. من خشکم د

زده بود و همان جا ایستاده بودم. پیش بینی ام درباره ی جنگ جو بودن اوسا و لور صد در صد درست از 

انگیز بودند. اگر تا این حد وحشت زده نبودم شاید از مشاهده ی آن لذت می  آب درآمد. این دو نفر شگفت

بردم. آن دو با چنان سرعتی چوب های بلندشان را می چرخانند و پیچ و تاب می دادند که تنها لکه ی 

محوی از آن ها به چشم می آمد. از سوی دیگر شوالیه ها چندان خوب نمی جنگیدند آنها چماق هایشان 

هوا می چرخاندند اما زن ها یا با یک ضربه ی استادانه ی چوبشان چماق ها را از خود دور میکردند  را در

یا دربرابرشان جاخالی می دادند و با چوب دستیشان به حمله آنها پاسخ می دادند و ضربه ای به بدن آنها 

ها شرط میبستم. اما اوسا می زدند که صدایش در فضا میپیچید اگر این جنگی تن به تن بود روی شوالیه 

و لور لحظه ای ارام نمی گرفتند تا شوالیه ها بتوانند ضربه ی محکمی به آنها بزنند مثل تماشای حمله ی 

ناجوانمردانه ی زنبور ها به خرس هایی بود که سنگین و آهسته حرکت می کردند. و اکنون زنبور ها 

 داشتند برنده می شدند.

یه ها زره به تن داشتند. برای متوقف کردن این افراد، چیزی فراتر از چند نها مشکل این بود که شوالت

ضربه ی دفاعی الزم بود. اما اطمینان داشتم که اوسا و لور از عهده ی آن ها بر می آیند و برای همین آرام 

 و قرار گرفتم.

باال گرفته بود و  ه اقدام ناجوری. در همان وقت یکی از شوالیه ها به طرفم حمله ور شد. چماقش راچ

طوری نعره می زد انگار می خواست نیروی الزم برای جدا کردن سرم از بدنم را جمع کند. نمی دانستم چه 

باید بکنم. باید برای محافظت از خود، چماق را باال می گرفتم. باید ابتدا جا خالی می دادم و بعد حمله می 

رها را نکردم. تنها کاری که کردم این بود که از ترس چند کردم تا از سرعتش بکاهم. اما هیچ یک از این کا
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قدم عقب رفتم، پایم به چیزی گیر کرد و با نشیمنگاه به زمین افتادم. مثل خر توی گل وامانده بودم.  

شوالیه کمابیش به باالی سرم رسیده بود. می توانستم شعله های خشم را در چشم هایش ببینم. برخورد 

 د قدم دیگر کافی بود تا در تیررس چماقش قرار بگیرم.دردناکی می شد. چن

ما در همان لحظه اوسا چوبدستی اش را مثل نیزه ای به سوی مرد پرتاب کرد که درست به زانوهایش ا

خورد. پاهایش خم شد و محکم به زمین افتاد. لور بالفاصله به سراغش رفت. با چوبدستی اش ضربه ی 

 بیهوش بر روی زمین مچاله شد. دوتای آنها از میدان به در رفتند.جانانه ای به او زد و شوالیه 

 ور به من نگاه کرد ئ آتش نبرد را در چشم هایش دیدم. آمرانه گفت:ل

 ای بزدل، بجنگ! -

 ویا به سوی ما دوید و فریاد زد:ا

 نه! از این جا ببرش. قایمش کن -

 ا بود که باید تصمیم می گرفت. او گفت:ور می خواست بماند و در کنار مادرش بجنگد ولی این اوسل

 نبایند اونو بگیرند. برید. -

مان مناسبی برای جر و بحث نبود چون دو شوالیه ی دیگر دوباره درحال حمله بودند. لور با اکراه دستم را ز

گرفت و مرا از زمین بلند کرد. باید این را بگویم، مارک، که هیچ وقت در عمرم تا این حد احساس 

دگی نکرده بودم. به معنای واقعی کلمه دست و پا چلفتی بودم. همه همیشه می خواهند بدانند که در شرمن

زمان خطر چطور از خود واکنش نشان می دهند. همیشه این تصور را دارند که با مشکل رو در رو می 

نچه بر سرم آمده بود شوند و مثل قهرمان ها از وقوع حادثه جلوگیری می کنند. اما بگذار برایت بگویم با آ

چنین تخیلی با واقعیت فرسنگ ها فاصله داشت. از اقرار به این موضوع شمنده ام ولی مثل کودکی هراسان 

 و وحشت زده بودم.

قتی لور کشان کشان مرا از آن صحنه دور می کرد و به سوی جنگل می برد نگاه سریعی به پشت سر و

نچه دیدم باور نکردنی بود. او به تنهایی حتی بهتر از پیش می انداختم تا ببینم اوسا در چه حال است. آ

جنگید. این زن جنگجوی حیرت انگیز در آن واحد با دو شوالیه می جنگید. می چرخید، ضربه می زد، دفع 

 حمله می کرد و به ندرت در نشانه گیری خطا می کرد. کمابیش آسان به نظر می رسید.
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بی درخت بیرون رفتیم و به درون جنگل قدم گذاشتیم. سپس برگشتیم ن و لور با یک خیز از محوطه ی م

و خود را پنهان کردیم تا شاهد پایان کار باشیم. می دانستم که لور دوست دارد آنجا در میان میدان باشد و 

 در کنار مادرش بجنگد. ماندن در آنجا و پرستاری از من، برایش از مرگ بدتر بود.

 :مزمه کنان به لور گفتمز

 مادرت حیرت انگیزه. -

ور اظهار نظری نکرد ولی می دانستم که او نیز حس مشابهی دارد. چند لحظه بعد همه چیز به پایان ل

رسید. نیروی شوالیه ها رو به کاهش گذاشت و پس از چند ضربه ی پُر طنین دیگر هردو یا در اثر خستگی 

درجه ای  360ن باقی ماند و با یک چرخش مفرط روی زمین ولو شدند. اوسا به حالت خمیده روی زمی

مطمئن شد که نبرد پایان یافته است. سپس صاف ایستاد، چوبدستی اش را مثل استاد نینجا در هوا 

 چرخاند و در بندی چرمی جا داد که از پشتش آویخته بود. در آن نبرد برنده شده بود.

 ور با بدخلقی به من گفت:ل

 دراگن.تو الیق چنین چیزی نیستی، پن -

ق با او بود. این دو زن جانشان را برای من به خطر انداخته بودند و من به هیچ وجه قادر نبودم در مقابل، ح

مطابق انتظار آن ها رفتار کنم. بی دلیل نبود که حس بدی داشتم زیرا وحشت حقیقی آن اوضاع هنوز 

رگشتیم. اوسا ما را دید. چند قدمی شروع نشده بود. من و لور بلند شدیم و به سمت محوطه ی بی درخت ب

به سوی ما برداشت و بعد به طور ناگهانی متوقف شد. لور این صحنه را دید و به سرعت دستش را جلوی 

من گرفت تا مرا نیز متوقف کند. مشکلی وجود داشت. آیا شوالیه در حال به هوش آمدن بودند؟ اوسا را 

.او دوباره به حالت هشیاری و آماده باش کامل درآمده  دیدم که آهسته به وضعیت جنگی خود برمی گشت

بود و می خواست چوبدستی اش را به دست بگیرد. به گوشه و کنار محوطه ی بی درخت نگاه کردم ولی 

هیچ تکان و حرکتی به چشم نمی خورد. شوالیه ها همان جا که سقوط کردند بیهوش افتاده بودند. پس 

 چرا همه عصبی و مضطرب بودیم؟

حظه ای بعد پاسخم را گرفتم، لحظه ای که تا آخر عمر از یادم نخواهد رفت. اول صدای خش خشی ل

شنیدم و فکر کردم کسی از میان سبزه ها نزدیک می شود. اما خیلی زود متوجه شدم که آن صدا از البه 

در نهایت ترس و وحشت  الی سبزه ها نمی آید از باالی سرمان بود. ال به الی درخت ها. باال را نگاه کردم و
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چهار شوالیه ی دیگر را دیدم که بر روی شاخه ی درخت ها نشسته بودند. این شوالیه ها به چماق مسلح 

 نبودند. تیر و کمان داشتند. فراموش کرده بودم که آن معدنچی با تیر و کمان به قتل رسیده بود.

می کردند و حاال قصد داشتند که خود دست به ین شوالیه ها در تمام مدت اینجا بودند و صحنه را تماشا ا

 کار شوند.

وسا بدون هیچ حفاظ و پوششی وسط محوطه ی بی درخت ایستاده بود. چیزی نمانده بود لور به سویش ا

 بدود اما اوسا نعره زد:

 قایمش کن! -

س غریزی اش ین لور را متوقف کرد. حتما تمام قدرت اراده اش را بکار گرفته بود که بتواند برخالف حا

عمل کند و مطیع حرف مادرش باشد ولی در هر حال همین کار را کرد. عقب رفت، دست مرا کشید و در 

 همان وقت ماجرا آغاز شد.

والیه ها تیر هایشان را از چله کمان رها کردند و همگی اوسا را نشانه گرفتند. آن زن شجاع هیچ نوع ش

او را از آن باران مرگ بار محافظت کند. هر چهار تیر به  لباس جنگی به تن نداشت. هیچ چیزی نبود که

هدف خورد و اوسا با زانو به زمین افتاد و از پا درآمد. لور فریاد دردناک خفه ای کشید و شروع به دویدن به 

طرف مادرش کرد اما من او را عقب کشیدم. تا آن هنگام شوالیه ها بار دیگر تیر ها را در کمان گذاشته 

اگر لور به سمت مادرش می دوید او نیز به سرنوشت شوم مادرش دچار می شد. لحظه ای همان جا  بودند و

ایستادیم و به چشم های پر مهر آن زن بیچاره چشم دوختیم. شاید دچار فکر و خیال شده باشم ولی االن 

 که این ها را می نویسم حاضرم قسم بخورم که او لبخند مالیمی به ما زد.

ار دیگر رگباری از تیر رها کردند. اما این تیر ها برای اوسا نبودند. بسوی ما اشاره رفته بودند. والیه ها بش

خوشبختانه درخت ها از ما محافظت می کردند و همه تیر ها یا در تنه درختان فرود آمدند یا در هر حال 

و به عمل وادارد. دستم را کشید و به ما برخورد نکردند. اما همین کافی بود تا لور را بار دیگر به خود آورد 

 هر دو به درون جنگل دویدیم و مادرش را با زخم های مهلکش پشت سر جا گذاشتیم.

ور آن جنگل را به خوبی می شناخت. پا به پای او پیش رفتن مثل دویدن به همراه یک گوزن بود. از روی ل

باد از میان بیشه ای گذشت. در یک درختان افتاده بر زمین جست زد، تخته سنگ ها را دور زدو مثل 

مسیر راست هم حرکت نمی کردیم و فهمیدم علت انتخاب چنین مسیری فقط برای خالص شدن از شر 

شوالیه هایی بود که احتمال داشت مارا تعقیب کنند. داشتم خسته می شدم و پهلویم بدجوری درد می 
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د از آنچه آن زن به خاطر من انجام داده بود کرد ولی به هیچ وجه جای شکوه و شکایتی نبود. دست کم بع

 چنین کاری جایز نبود.

رانجام بعد از دور زدن جنگل به نقطه ی دور افتاده ای از دهکده رسیدیم و لور مرا به کلبه ای سنگی در س

آن منطقه برد. از محل هایی که برای مخفی شدن انتخاب می کرد چندان هیجان زده نمی شدم. هر 

ر یک جستوجوی سریع در دهکده می توانست مارا پیدا کند اما خیلی زود متوجه شدم که لور شوالیه ای د

 افکار دیگری در سر دارد.

و به تندی با یک خیز خود را به تخته های پوست جانورانی راند که پای یکی از دیوار ها افتاده بود و آنها ا

ی بود که زمین همه ی کلبه ها را تشکیل می داد. را کنار زد. زیر آنها از همان خاک سفت و کوبیده شده ا

لور چوب دستی اش را بدست گرفت و شروع به خراشیدن سطح زمین کرد. با کندن سریع چند قسمت، 

حلقه ای چوبی را از زیر خاک بیرون آورد. چوبدستی اش را به زمین انداخت و محکم کشید. دریچه ای در 

 کف کلبه بود.

 رایم توضیح داد:ب

 ن به معدن ها راه داره.ای -

وه، چه عالی! به خودم قول داده بودم که دیگر هیچ وقت به آن معدن ها برنگردم. قولی که بیست دقیقه ا

 بیشتر دوام نداشت. او گفت:

 بدووانی ها از گاز معدن می ترسند. هیچ وقت توی معدن ها نمیرند. -

را پدیدار ساخت که به پایین راه داشت. دوباره  ریچه کف کلبه را باز کرد و نردبان نخراشیده ی دیگرید

کارمان درآمده بود. به من اشاره کرد که اول پایین بروم. لور به تندی به دنبالم آمد و دریچه را پشت سرش 

بست. فقط از یک نردبان پایین رفتیم. نردبان به تونل کوچکی راه داشت که برای راه رفتن در آن ناچار 

 نظرم میرسید که سرپایینی باشد.لور گفت: بودیم قوز کنیم. به

 از این تونل های کوچک خیلی زیاده. اینا هوا رو به داخل معدن ها میارند. -

س به طور کلی داشتیم در امتداد یک تونل تهویه ی هوا قدم میزدیم. معقول بود. اما چون این تونل فقط پ

برایمان روشن کند. انگار داشتیم از میان قیر رد برای تهویه بود هیچ شمعی در آن وجود نداشت که راه را 

میشدیم. دائم یک دستم را جلویم نگه میداشتم مبادا دیواری جلویم سبز شود. ولی به تندی لور حرکت 
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نمیکردم. او جلو افتاده بود و راه را پیدا میکرد. او خیلی سریعتر حرکت میکرد و رفتن به دنبال او بهتر از 

 بود. فقط امیدوار بودم بداند به کجا میرود. جلو رفتن به تنهایی

ین تونل تهویه به تونل بسیار پهن تری راه داشت که در آن چندین ریل مخصوص واگن های باری بود. ا

حدس میزدم که این باید یکی از اولین تونل های ی باشد که میالگویی ها قبل از حفر آن تونل بزرگ را 

تونل پیش رفتیم تا سرانجام به فضای آشنایی ختم شد. همان چاه معدنی کنده اند. چند دقیقه ای در این 

بود که من و اوسا بار اول از آن پایین آمده بودیم. چه وقت بود؟ انگار یک قرن پیش بود اما در واقع یک 

ساعت بیشتر از آن زمان نگذشته بود. بر روی یکی از لبه های سنگی قدم گذاشتیم و متوجه شدم که فقط 

 طبقه پایینتر از سطح زمینیم. دایره آبی آشنا از آن باال مرا به سوی خود فرا میخواند.سه 

ور بر روی لبه ی سنگی ایستاد و باال را نگاه کرد. کامال مشخص بود که چیزی فکرش را به خود مشغول ل

 کرده و مدت زیادی طول نکشید که فهمیدم آن چیست. به من دستور داد:

 ایین میبینمت. برو!برو پایین. اون پ -

ن قدر خیره نپگاهم کرد تا شروع به پایین رفتن از نردبان کردم. همین که شروع به پایین رفتن کردم او از آ

نردبان باال رفت. درست همان طور که حدس زده بودم. میخواست به سراغ مادرش برود. روی نردبان ماندم 

که باید همان طور که لور گفته بود به پایین رفتن ادامه  و او را نگاه کردم که به سطح زمین رسید. میدانم

میدادم ولی نتوانستم. اوسا جانش را فدای من کرده بود و من باید از حال اوباخبر میشدم. بدین ترتیب پس 

 از چند لحظه کش مکش با این تصمیم ، شروع به باال رفتن از نردبان کردم.

زمین میرسید صدایی از بیرون به گوشم رسید. اول آن صدا را قتی به آخرین نردبان رسیدم که به سطح و

تشخیص ندادم اما بعد که باالخره آن را شناختم قلبم در سینه فرو ریخت. صدای لور بود. داشت همان 

آهنگ دلنشینی را زمزمه میکرد که قبال در کنار رودخانه زمزمه اش را شنیده بودم. خودم را از چاه معدن 

 حنه ای که در برابرم دیدم قلبم را شکست.باال کشیدم و ص

ور کنار پایه سنگی چاه روی زمین نشسته بود. سر اوسا را که روی پایش بود نوازش میکرد و به آرامی ل

تکان تکان میداد گویی میخواست نوزادی را بخواباند. نمیدانستم اوسا زنده است یا مرده. در کنارش چهار 

ابت کرده بود. لور تیرها را در آورده بود. همان جا که بودم ماندم چون تیری قرار داشت که به اوسا اص

 نمیخواستم مزاحم شوم. لور دختر مغروری بود و اطمینان داشتم که نمیخواهد گریه اش را ببینم.
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ه اطراف محوطه ی بی درخت نگاهی انداختم و متوجه شدم که شوالیه ها رفته اند. احتماال کماندار های ب

ختان، بدن دوستان بی هوششان را کشان کشان از آنجا برده بودند. اما جسد معدنچی میالگویی باالی در

 هنوز همانجا بود. به پشت روی زمین افتاده بود و نگاه بی فروغش به آسمان خیره مانده بود.

. ر همان وقت دست اوسا را دیدم که تکان خورد. به زحمت دستش را دراز کرد و دست دخترش را گرفتد

او زنده بود! به سرعت جلو دویدم تا ببینم آیا کمکی از دستم بر می آید. لور به حضورم در آنجا اعتنایی 

نکرد جز اینکه صدای زمزمه اش خاموش شد. اما اوسا میدانست آنجا هستم و با چشم های خسته اش مرا 

 نگاه کرد و با صدای ضعیفی گفت:

 اشین. این همان چیزیه که باید اتفاق می افتاد.ناراحت نباش. هیچ کدومتون ناراحت نب  -

ه زحمت می توانستم جلوی ریزش اشک هایم را بگیرم. اوسا جان سالم به در نمی برد. تنها کلماتی که ب

 توانستم بر زبانم جاری کنم این بود!

 من...متاسفم، اوسا. -

گرفت که از گردنش آویزان بود.  نوقت اوسا دستش را از دست لور درآورد و به جای آن کیسه ی چرمی راآ

 همان کیسه ای بود که انگشتر نقره ای را در آن گذاشته بود. او گفت:

 اینو بگیر، پندراگن. ازش هرطوری که سالح میدونی استفاده کن. -

یسه را گرفتم و انگشتر را از داخل آن درآوردم. اوسا با حالتی تشویش آمیز سر تکان داد و برای همین آن ک

 ر انگشت انگشتریه دست راستم کردم. عجیب آنکه کامال اندازه بود. اوسا که ضعیف تر میشد گفت:را د

هردوی شما در آغاز سفری طوالنی هستید. پندراگن، میدونم که احساس میکنی آمادگی الزم رو برای  -

 این مبارزه نداری. اما اشتباه میکنی.

 شد. اوسا ادامه داد:ا حرکت سر حرفش را تصدیق کردم اما باورم نمیب

 ______هاال در دست های توست. اینو به یاد داشته باش. بگذار هدایتت کند شما دوتا با هم. -

 فس اوسا بند آمد، لرزش خفیفی کردا و چشم هایش را بست. آن چشم ها دیگر هیچ وقت باز نمی شدند.ن

م. ولی خودم هم حس میکردم حظه ی دردناکی بود. البته من نسبت به لور احساس همدردی می کردل

کسی را از دست داده ام. در دوره ی کوتاهی که اوسا را میشناختم به او عالقه مند شده بودم. او تنها 

صدای منطقی در میان توفان سردرگمی بود که به آن دچار شده بودم. به او اعتماد داشتم. در کنارش 
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تمادم به جا بوده است چرا که او برای نجات من احساس امنیت می کردم. و به من ثابت شده بود که اع

 جانش را فدا کرده بود. این دینی بود که تا ابد قابل جبران نبود.

ی خواستم لور را دلداری بدهم ولی نمیدانستم چطور باید این کار را بکنم. در تقال بودم که کلمات م

 مناسبی پیدا کنم ولی لور زودتر از من به حرف آمد و گفت:

 و توی معدن، پندراگن. اونجا می بینمت.بر -

 صد جرو بحث نداشتم. سری تکان دادم و از او دور شدم. پیش از پایین رفتن از نردبان به او گفتم:ق

 متاسفم، لور. -

و به من اعتنا نکرد همانجا نشست و همچنان به نرمی مادرش را تکان تکان داد. وقتی از نردبان پایین می ا

یدم که دوباره همان آهنگ کنار رودخانه را زمزمه می کرد. به زور و زحمت می رفتم صدایش را شن

 توانستم جلوی اشکم را بگیرم.

ز نردبان پایین و پایین تر رفتم تا غار بزرگ را پیدا کردم. وقتی به آنجا رسیدم دیدم که کار مثل همیشه ا

ی از انفجار از بین رفته بود. چون می ادامه دارد. آنجا شب و روزی وجود نداشت. تمام آثار هیجان ناش

دانستم چه باید بکنم گوشه ی دنجی پیدا کردم و نشستم تا بلکه تالشی برای تفکربکنم. اگر بکنم ذهنم 

 کالف سردرگمی از افکار ضد و نقیض بود کم گفته ام. انگشتر نقره ای را در انگشتم چرخاندم.

شت به خانه باشد. اما با این که خیلی دلم می خواست ن قطعه جواهر عجیب می توانست عمال بلیط برگآ

از آن استفاده کنم فکر فرار از اینجا باعث میشد به طرزی باور نکردنی احساس گناه کنم. به دلیلی که هنوز 

از آن سر در نمی آوردم همه از من انتظار داشتن به این مردم مفلوک کمک کنم تا در راه آزادی بجنگند. 

شخص بی نظیری جانش را فدا کرده بود تا من زنده بمانم و این ماموریت را به انجام  عجیب تر اینکه

 برسانم.

ی کاش می دانستم چه باید بکنم. اگر این مردم چیزی نیاز داشتند که من می توانستم برایشان محیا کنم ا

جا نشستم و حتی کمی با کمال میل این کار را می کردم. اما رهبری یک انقالب؟ جنون آمیز بود! مدتی آن

 خوابیدم. سرانجام لور سبد به دست از راه رسید و دستور داد:

 همراهم بیا. -

نابراین بلند شدم و دنبالش رفتم. او مرا به داخل طونل معدنی هدایت کرد که به نظر می رسید فعالیتی ب

ی اتاق کوچکی بود و در آن جریان نداشته باشد. چند قدمی که پیش رفتیم به درگاهی رسیدیم که ورود
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با تراشیدن صخره ای ایجاد شده بود. وسایل این اتاق نیز مثل یکی از آن کلبه هایی چیده بودند که رخت 

 خوابی از پوست حیوانات، میز و شمعی برای روشنایی داشت. لور برایم توضیح داد:

 و امانی. اینجا جاییه که هروقت کین دنبالمون بود باید بیایم.اینجا باشی در امن -

نگاه سبد را به دستم داد و دیدم که پر از نان و میوه است. باید چیزی میخوردم ولی اشتهای چندانی آ

 نداشتم.

 ز فرصت استفاده کردم و پرسیدم:ا

 اوسا کجاست؟ -

 ور بی هیچ احساسی گفت:ل

 توی دهکده س. فردا می برمش به زادا. -

به آن تعلق داشتند. پس این بدین معنا بود که لور میداند چطور  ادا. این همان قلمرویی بود که لور و اوساز

باید از ناودان ها استفاده کند. و حاال که او می خواست جسد مادرش رابه زادگاهش برگرداند به هیچ وجه 

نمی توانستم تصورم کنم که خیال داشته باد که برای این منظور خودش را به قله آن کوه برساند. احتماال 

 دیگری برای استفاده از ناودان ها وجود داشت.روش 

رست در همان وقت، سنگینی شدیدی در آن اتاق کوچک سنگی بود. لور عصبانی بود اما درست مطمئن د

 نبودم که چه مقدار از خشمش به سوی من نشانه خواهد رفت.

دی داشت و اگر تصمیم ن افسرده و غمگین بودم و صادقانه بگویم کمی از او ترسیده بودم. او اخالق تنم

می گرفت این تند خویی را به من نشان بدهد از بابی پندراگن بیچاره چیزی جز لکه ای بر روی دیوار باقی 

نمی ماند. تصمیم گرفتم که با حرف زدنم لور را تحت فشار قرار ندهم. بنابراین بر روی پوست پشمالو 

 هستم.نشستم و سعی کردم طوری رفتار کنم که انگار نامرئی 

ور مثل گربه ای در قفس در اتاق قدم می زد و برمیگشت. ترسم از این بود که خشمش چنان به اوج برسد ل

که ناگهان منفجر شود و مرا تکه پاره کند. بطور عجیبی این دقیقا همان چیزی بود که اتفاق افتاد. اما 

ین نکرد. حتی سرم داد هم نکشید. طوری پیش آمد که اصال انتظارش را نداشتم. مرا کتک نزد. به من توه

همه این چیز ها می توانست قابل درک باشد اما رفتاری که او کرد بیشتر از همه این ها آزارم داد. او صریح 

 و قاطعانه گفت:

 فردا تو را به خونتون می برم. تو مال اینجا نیستی. -
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 زی گفتم:ی وای. انتظار هرچیزی را داشتم غیر از این. با حالت تردید آمیا

 ولی.... پس انقالب چی می شه؟ -

تو فکر می کنی چون جنگجو نیستی نمی تونی به این مردم کمک کنی ولی میالگویی ها به جنگجو نیاز  -

 ندارند اونها به کسی احتیاج دارند که بتونند بهش اعتماد کنند. تو چنین آدمی نیستی.

ل لور جنگجنو نیستم و بطور قطع از آن افراد شجاع ز این حرف به حیرت افتادم کامال مشخص بود که مثا

و قهرمان هم نبودم. اما قابل اعتماد؟ ای بابا! دیگر به من اعتماد که میشد کرد. آدم بدی که نبودم. به چه 

 جراتی مرا غیر قابل اعتماد خطاب می کرد؟ پرسیدم:

 چرا اینو گفتی؟ -

 ستقیم به چشم هایم نگاه کرد و گفت:م

ه به کسی اعتماد کرد که فقط به فکر خودشه؟ از همون لحظه ای که رسیدی اینجا داری چطور میش -

نقشه ی فرار از اینجا رو میکشی. برات هیچ اهمیتی نداشت که میالگویی ها تا چه حد به کمکت نیاز دارند. 

 تنها چیزی که مهم بود رفتن به خونه بود.

 بودم. به نظرم داشت بی انصافی می کرد. به او گفتم:ه اینجا که رسید کمی حالت تدافعی پیدا کرده ب

 باشه. شاید حق با تو باشه. ولی من بدون یه هشدار خشک و خالی توی این جنجال و هیاهو پرتاب شدم. -

 ین انتظار خیلی زیادیه که از کسی توقع داشته باشیم بگذاره زندگیش در فاصله ی یک روز زیر و زبر بشه!ا

ن. همین اتفاق برای من هم افتاد. اما بین من و تو فرقی هست که ربطی به جنگجویی می دونم، پندراگ -

 نداره.

 حاال اون چی هست؟ -

ر همان وقت باالیی را که می خواست به سرم آورد. در حالی که می کوشید احساساتش را کنترل کند به د

 من گفت:

کاری می کردم ولی تو ..... هیچج خودت دیدی که مادرم چطوری مرد. اگه میشد برای نجاتش هر -

 نمیتونم بفهمم که تو چطور میتونی فقط به فکر خودت باشی در حالیکه داییت بزودی میمیره.

ین حرف برایم گران تمام شد. حق با او بود. دایی پرس به دردسر افتاده بود. از همان وقتی که با آن ا

می دانستم. با این همه نقشه ام این بود که حتی  سورتمه در کناره ی برفی رودخانه فرود آمدیم این را
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بدون تالش برای نجات او از آنجا بروم. چنان نگران نجات خودم بودم که حتی یک لحظه هم به فکرم 

 نرسید که دایی پری به من نیاز دارد. لور درست میگفت و من شرمنده بودم.

 ور با قاطعیت گفت:ل

 ی نمی خوری، پندراگن.برای همین هم تو اینجا به هیچ درد -

 یالگویی ها به کسی نیاز دارند که بهش ایمان داشته باشند. تو چنین آدمی نیستی.م

 ویش را برگرداند و بسوی در رفت اما درست پیش از خارج شدن از اتاق گفت:ر

 بعد از این که کمی خوابیدی، میبرمت به خونتون میتونی به همون زندگی ای برگردی که انقدر برات -

عزیزه و دلتنگشی. میتونی تمام چیز هایی رو که تا حاال اتفاق افتاده فراموش کنی به گمانم دیر یا زود 

 پرس رو هم فراموش می کنی.

 ین را گفت و رفت.ا

ازه چیزی درباره خودم فهمیده بودم که از آن خوشم نمیآمد. آیا ممکن بود که تا این حد خودخواه باشم؟ ت

ال درست بود. بی تردید برای دایی پرس نگران بودم ولی به خودم قبوالنده بودم که تمام حرف های لور کام

برای کمک به او هیچ کاری از دستم بر نمی آمد. اما آیا این حقیقت داشت؟ یا فقط راه ساده ای برای شانه 

؟ چند ساعت خالی کردن از تالش بود؟ آیا گذاشته بودم که ذهنم به امکان تالش برای نجات او بیاندیشید

بعد را با پرسش از خودم گذارندم. خاطرات چند روز گذشته بارها و بارها از جلوی نظرم گذشت. تصویر آن 

مرد لحظه ای از ذهنم بیرون نمی رفت که بدلیل این که میالگویی ها لعاب کافی استخراج نکرده بودند بی 

می کردم که برای نجات جانش میجنگید  رحمانه محکوم به مرگ شد. دائم وحشت اوسا را در زمانی تصور

و دست آخر در برابر رگباری از تیر به زانو درآمد. حالت چهره ی لور را در زمانی به یاد آوردم که می 

 خواست به مادرش کمک کند انا به جای این کار تصمیم گرفت که از من محافظت کند.

ه رفتم و به یاد اولین خاطراتم از او افتادم. همیشه ما بیش از هر چیز به یاد دایی پرس می افتادم. به گذشتا

در کنارم بود. بسیار غم انگیز بود اگر آخرین خاطره ام از او منظره میشد که شوالیه های کیگن او را کشان 

 کشان می بردند. این درست نبود نباید اینطور به پایان می رسید و برای همین به کمکت نیاز دارم ، مارک.

که نوشتن این روزنگاشت را تمام کنم می خواهم روی یک تکه کاغذ پوستی جداگانه دستور عمل عد از اینب

هایی برایت بنویسم.اینطوری میتونی آن را همراه خودت داشته باشی. به نظرم باید روزنگاشتم را در جای 

پیش می آید به جداگانه و امنی نگه داری. حق با اوسا بود. خیلی مهم است که همه ی چیز هایی را که 
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روی کاغذ بیاورم. اگر دیگر برنگردم این کلمات تنها گزارشیست که نشان میدهد چه به سرم آمده. مثل 

 طال از آن مراقبت کن رفیق.

می دانم آیا منصفانه است از تو بخواهم این کار را بکنی یا نه. کم کم دارم فکر می کنم که شایستگی این ن

ک کنی تو را درک می کنم. هیچ مسئله ای نیست، کار بدی نکرده ای در هر را ندارم. اگر نمی توانی کم

حال باز هم کاری را که می خواهم میکنم. حتی اطمینان ندارم کمکی که درخواست میکنم فایده داشته 

 باشد.

مینطوری به فکرم رسید عامل غیر قابل پیشبینی واقعی لور است. ممکن است به من فرصتی ندهد و ه

ک او احتمال شکستم واقعا زیاد است. ولی خودت میدانی که هیچ اهمیتی ندارد. چه این طرفی بدون کم

 چه آن طرفی، چه با او چه بدون او، تصمیمم را گرفته ام.

 روم.ردا به دنبال دایی پرس میف

 

 

 ۲ایان روزنگاشت پ

 

 

 

  

 مین دومز

آن را روی میز گذاشت. مارک چند دقیقه انگیز بابی را تا آخر خواند و ورتنی دومین روزنگاشت حیرتک

کرد که بابی به آخرین پیش از او، خواندن آن را تمام کرده بود و داشت به تکه کاغذ پوستی اضافی نگاه می

ی بلندباالیش ضمیمه کرده بود. مدتی طول کشید تا کورتنی توانست چیزی بگوید. ماجرایی که در نامه

کرد تا شد و او به ناچار باید صبر میانگیزتر میتر و شگفتجدید، جالب کاغذهای بابی آمده بود با هر بند

 مطالب در ذهنش جا بیفتد. سرانجام به مارک نگاه کرد و پرسید:
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 خواد چی کار کنی؟ازت می -

کوشید ارک از جایش برخاست و شروع به قدم زدن در طول کارگاه پدر کورتنی کرد و در همان حال میم

برای انجام کاری بیابد که در پیش داشت. در کاغذ پوستی اضافه، بابی به طور خالصه برای در ذهنش راهی 

 مارک نوشته بود که باید کاری را انجام بدهد که نسبتًا ساده ولی خطرناک بود. مارک توضیح داد:

 این یه فهرسته. ازم خواسته یه مشت وسایل رو براش تهیه کنم و به دستش برسونم. -

 غذ پوستی را از دست او قاپید و با نگاهی به آن فریاد زد:ورتنی کاک

 به دستش برسونی؟ چه جوری؟ -

 ارک فهرست را با یک حرکت سریع از او پس گرفت و به سمت او تکان داد و با نگرانی گفت:م

هایی نوشته. اول باید سعی کنم از اون انگشتر به روش اوسا این قسمت سخت ماجراست. دستور عمل -

فاده کنم. ولی اگر این روش عملی نبود که نباید هم باشه چون من مسافر نیستم، ازم خواسته که است

 ی ناودان توی ایستگاه مترو رو پیدا کنم.دروازه

 ورتنی ناباورانه پرسید:ک

 های آدمکش داره؟ این مثل.... خودکشیه.منظورت همون ایستگاه متروی متروک در برونکسه که سگ -

 و بگو.آره، همین -

 ورتنی و مارک ساکت شدند. بابی انجام کار خطرناکی را از او درخواست کرده بود.ک

 االخره کورتنی پرسید:ب

 کنی، نه؟ولی این کارو می -

ارک به تندی جواب کورتنی را داد انگار او حتی با طرح این پرسش نیز به او توهین کرده بود. مارک م

 جواب داد:

 کنم؟ ولمون کن بابا!ترین دوستم پشت میالبته! فکر کردی به به -
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 ترین تردیدی گفت:ورتنی بدون کمک

 یام.پس منم باهات می -

 ارک به تندی گفت:م

 شه.نمی -

 خوای که جمعت کنه.شه. تو یکی رو میخوبم می -

 کنه؟کی تو رو جمع می -

 اش گفت:ورتنی با غرور و خودپسندی همیشگیک

 بیام. تونم از پس خودم برمن می -

توانست از پس خودش بر بیاید. اما مارک تردید رو بحث در این مورد دشوار بود. کورتنی به راستی میج

های ناجوری مثل برونکس جنوبی در برابر یک گله سگ کوییگ داشت که او ناچار شده باشد در محله

ینان داشت که کورتنی پیش وحشی و قاتلی اهریمنی به نام سنت دین چنین کاری بکند. نه، او کامالً اطم

خواست این کار را به تنهایی از آن در چنان وضعیت دشواری درگیر نشده است. اما از سوی دیگر، نمی

 ی تمام به این تنگنا اندیشید و بعد پرسید:افتاد. پنج ثانیهانجام بدهد. از فکر آن به وحشت می

 خوای کمک کنی؟مطمئنی که می -

 صد در صد. -

گفت بار دیگر فهرست بابی را از دست مارک قاپید و پس گرفت. پس از مرور آن ه این را میر حالی کد

 گفت:

خواد... چراغ قوه، ساعت مچی... ولی با دستگاه پخش سی معلومه که بعضی از این چیزها رو برای چی می -

 خواد چی کار کنه؟دی می

 آمیز گفت:ارک با حالتی کنایهم
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 که انگار باید بدونم. از نظر من هیچ کدوم از این چیزها معنی خاصی نداره.پرسی همچی از من می -

 ورتنی بار دیگر فهرست را مرور کرد و بعد گفت:ک

 خواد.شون میاوخ اوخ اوخ. یه چیزهایی هم از خونه -

 ای رو به جای اونا بگذارم.تونم چیزهای دیگهآره، دیدم. ولی می -

 ای به مارک انداخت و گفت:ری را به میان آورد. کورتنی نگاه عاقالنهی دیگین موضوع، مشکل پیچیدها

اش ناپدید تونیم بهش بگیم که خانوادهاگر بتونیم این وسایلو به دست بابی برسونیم معنیش اینه که می -

 ن.شده

آمده  دانست چه پیشکرد. حدس کورتنی درست بود. بابی باید میی این موضوع فکر میارک باید دربارهم

دانستند. تنها چیزی که از آن مطمئن بودند این بود که ها به درستی این را نمیاست هر چند که خود آن

 ی پندراگن ناپدید شده است.خانواده

 ارک که همچنان سرگرم سر و سامان دادن به افکارش بود محتاطانه گفت:م

 یچ اقدامی در این زمینه بکنه.تونه هبابی باید بدونه. ولی هنوز زوده. در حال حاضر نمی -

 ورتنی مخالفت کرد و گفت:ک

 شه.ولی موضوع سر خانواده -

خواد برای نجات ای کشیده، ولی میدونم بابی چه نقشهدونم. ولی دایی پرس هم همین طوره. نمیمی -

 ده.ش در این جا کاری انجام بکنم بتونه برای پیدا کردن خانوادهداییش تالشی بکنه. فکر نمی

ورتنی متوجه شد که حق با مارک است. بابی باید کاری را که در دندارن ناچار به انجامش بود به انجام ک

اش داشت. از آن گذشته، پلیس هم سرگرم رساند. بعد از آن فرصت زیادی برای پیدا کردن خانوادهمی

 ند؟توانست کاری بیش از آن بکی این پرونده بود. مگر بابی میتحقیق درباره

 ارک قاطعانه گفت:م
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 گیم.هر وقت برگشت بهش می -

 ورتنی پرسید:ک

 حاال اگه برنگشت چی؟ مارک، به نظرم باید به والدینمون بگیم چی شده. -

 ارک فریاد زد:م

 تونیم بگیم.نه.... نه! نمی -

 ورتنی امیدوارانه گفت:ک

سایلو به ایستگاه ببریم خیلی خیلی چرا نه؟ شاید بتونن کمکی بکنند! اگه بتونیم همه با هم اون و -

 مطمئن تره، درسته؟

خواست تمام این بار را بر دوش شخص بزرگسالی خواست که با او موافقت کند. میمارک از ته دل می 

دانست که اگر چنین کاری بکند بیندازد که بیش از خودش صالحیت و اختیار داشته باشد. اما به یقین می

 گزید گفت:. در حالی که با دقت کلماتش را برمیچه اتفاقی خواهد افتاد

خوام که به پدر و مادرمون بگیم و ازشون کمک بگیریم و همراه سروان هیرش و کورتنی، من از خدا می -

-دونی اگه بهشون بگیم چی میماموران مسلح اداره پلیس استونی بروک به این ایستگاه مترو بریم. ولی می

-شون دور هم میحتمالش هست که در خونه رو به روی ما قفل کنند. بعد همهگیرند. اشه؟ جلومونو می

کنند به طور منطقی وقایع رو بررسی کنند و تا اونا بخوان تصمیمی بگیرند ممکنه برای نشینند و سعی می

 بابی خیلی دیر بشه... برای پرس هم همین طور.

ها بود ولی چلمن باهوشی ین پسر از آن چُلمنورتنی اندکی درنگ کرد تا حرف مارک برایش جا بیفتد. اک

رساندند شد. باید این کار را به تنهایی به انجام میگفتند همه چیز تمام میبود. اگر به پدر و مادرشان می

 ها شد. او گفت:مارک به تندی کاغذهای پوستی را جمع کرد و سرگرم لوله کردن آن

ا رو جور کنیم. تنها مشکل ما اینه که یه جوری جیم بشیم که تونیم این چیزهتا یکی دو ساعت دیگه می -

 _پدر و مادرمون نفهمند 
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 ورتنی حرف او را قطع کرد و گفت:ک

 کنی امشب باید این کارو بکنیم؟آهای، این قدر تند نرو. نکنه فکر می -

 ارک معصومانه گفت:م

 خب، چه اشکالی داره؟ -

عنای حرفش را بفهمد به طور آهسته و شمرده، با او شروع به خواست مارک به طور دقیق مورتنی که میک

 صحبت کرد گویی او کودکی بیش نبود. او گفت:

گه رفتن به این خیلی مهمه. ولی تا ما این چیزها رو جور کنیم هوا تاریک شده و یه حسی به من می -

 جایی که باید بریم بعد از تاریک شدن هوا خطرناکه.

های ها قصد رفتن به بخش خطرناکی از شهر را داشتند و بخشفکر فرو برد. آنبه  ین حرف، مارک راا

تردید در روشنایی روز احتمال موفقیتشان برای شدند. بیتر میخطرناک شهر بعد از تاریکی، خطرناک

 تر از انجام سریع آن بود. مارک گفت:تر بود. به انجام رساندن این امر بسیار مهمانجام این کار بیش

 کنه.حق با توست. فکرم درست کار نمی -

کنه. فقط هیجان زده شدی. بیا چیزهای این فهرست رو بین هم تقسیم کنیم، اونا رو چرا، درست کار می -

 جور کنیم و فردا صبح همین جا همدیگه رو ببینیم.

گشت تا بتواند برای هر ای کاغذ و قلم ین عاقالنه بود. فردا زمان انجام این کار بود.کورتنی به دنبال تکها

های بابی بر روی آن ای بنویسد. آن تکه از کاغذ پوستی را برداشت که دستور عملیک، فهرست جداگانه

ی آن نگاه کرد. مارک متوجه شد که او فکر دیگری در سر دارد. های پر از لکهبود و مدتی طوالنی به نوشته

 ن بدهد. سرانجام کورتنی رو به مارک کرد و پرسید:اندکی صبر کرد تا بتواند فکرهایش را سر و ساما

 چه شکلی بود؟ -

 ارک پرسید:م

 کی چه شکلی بود؟ -
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 اوسا، اون انگشترو به تو داد، نه؟ چه شکلی بود؟ -

های ماجرای ین حقیقت داشت. مارک کمابیش این را فراموش کرده بود. او به راستی یکی از شخصیتا

ی های لوله شده را زمین گذاشت و رشتهخوابش بود. مارک کاغذ پوستی بابی را دیده بود. او در اتاق

 ی شب پیش در ذهنش جریان یابد. بعد به نرمی گفت:افکارش را رها کرد تا خاطره

-کرد احساس... امنیت میتر از همه یادمه اینه که وقتی به من نگاه میمثل رویا بود. اما چیزی که بیش -

 کردم.

 که در انگشتش بود نگاه کرد و ادامه داد:ارک به انگشتری م

 ولی حاال دیگه اون مُرده. از قرار معلوم اون چندان هم قادر نبوده امنیت رو برقرار کنه. -

-های خاطرات بابی او را میی برگای در سکوت غرق اندوه برای زنی شدند که تنها به واسطهر دو لحظهه

رسید. با و شروع به نوشتن کرد. کاری بود که باید به انجام می شناختند. آن گاه کورتنی قلمش را برداشت

تر است. کورتنی شان برایشان آسانکردند تهیهمرور فهرست بابی هر یک، وسایلی را برگزیدند که گمان می

ی نوشتن دو فهرست را به پایان رساند و بعد با این برنامه که صبح روز بعد در ساعت هفت جلوی خانه

 کدیگر را مالقات کنند از هم جدا شدند تا به کارشان برسند.کورتنی ی

ها های بابی را با خود برد. بابی از او خواسته بود که مثل طال از آنارک به خانه رفت و کاغذ پوستیم

خواست بکند. مارک مکانی مخفی داشت که هیچ یک از اعضای محافظت کند و این کاری بود که او می

خبر نداشتند. اتاق زیر شیروانی پر از وسایل کهنه بود. در پشت این وسایل، میز تحریری اش از آن خانواده

ای از نظر پنهان بود که از زمانی پیش از تولد مارک جا به جا نشده بود. کشوهای آن قفل بود و کرکره

ک کلید داشت. والدین مارک هیچ گاه برای باز کردنشان تالشی نکرده بودند زیرا کلید نداشتند. ولی مار

ای، زیر میز تحریر، پنهان بود. او هیچ گاه این را به زمانی که هشت ساله بود آن را پیدا کرد که روی لبه

والدینش نگفت زیرا برایشان اهمیت چندانی نداشت ولی از نظر مارک بهترین مکان برای پنهان کردن 

های بیس نخورده؛ کارتنوی دست 25های َمدی پنهانش شامل مجلههایش بود. گنجینهارزشمندترین دارایی

                                            

25 Mad magazines 
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-؛ چندین مجسمه از شخصیت28و ماریانو ریورا 27، برنی ویلیامز26ی بازیکنان تازه کار از درک جتربال ویژه

ای از سال هفتم مدرسه که دو شان بودند؛ کارنامهبندی اولیههای فیلم جنگ ستارگان که هنوز در بسته

ها چه قدر ساده است؛ و رای به خاطر سپردن این که خراب شدن نمرهی تک در آن بود.... فقط بنمره

 ای از خرده ریزهای دیگری که فقط در نظر او ارزشمند بودند.مجموعه

اش نگاهی بیندازد. این کار مانند رفت تا به این گنجینهارک هر چند وقت یک بار به اتاق زیر شیروانی میم

کرد. بیش از همه، دوست داشت اسباب خوبی را در او ایجاد میمالقات دوستان قدیمی، همیشه احساس 

ها بازی کند اما همیشه او را به یاد دوران خوشی از تر از آن بود که با آنها را تماشا کند. بزرگبازی

ای کوتاه. این لذتی بود که الزم نبود کسی از آن خبر داشته انداختند حتی شده برای لحظهزندگیش می

 باشد.

های بار وقتی کشو را باز کرد یاد خوش و آشنای گذشته در دلش زنده نشد. وقتی به خرت و پرت ینا

ها از آنِ شخص دیگری است. از یک نظر نیز ی آنکرد این حس عجیب را داشت که همهعزیزش نگاه می

رین دلمشغولیش تی گذشته، که مهمتجربهها متعلق به مارک پیشین بودند، مارک ساده و بیچنین بود. آن

اش های غروری بود که به سرعت بر روی بینیتمام کردن به موقع تکالیفش و سر و کله زدن با جوش

پخش شده بودند. اما این به گذشته تعلق داشت. امروز او ناچار بود با مسایلی دست و پنجه نرم کند که نه 

ی زادگاهش نیز مربوط ت زندگی در سیارهی کهکشان بود بلکه به حقیقتنها امری حیاتی در دورترین نقطه

دانست در طول چند ساعت گذشته چه قدر تغییر کرده شد. تا زمانی که آن کشو را باز نکرده بود نمیمی

هاش خواست یکی از مجلهی چوباکا را بردارد و غرشی چوباکایی بکند. میخواست مجسمهاست. دلش می

اش را به کار خواست سگ عروسکیبخندد. می« بر علیه جاسوس جاسوسی»را ورق بزند و به داستان مصور 

ی ایالتی در سن شش سالگیش نگه داشته بیندازد که یویوی سوت داری داشت و آن را از روز بازار مکاره

بود. اما به جای تمام این کارها، کارتنی پیدا کرد، کشو را در آورد و تمام محتویاتش را در آن ریخت. در 

ای ی فراموش شدههای خاک گرفتهی کارتنست و آن را به زیر میز تحریر هل داد تا کنار همهکارتن را ب
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گذاشت تا اش را کنار میباشد که پُر از وسایلی فراموش شده بودند. درست مثل این بود که زندگی قدیمی

 برای زندگی جدیدش جا باز کند.

ماند با این تفاوت که های مارک باقی مین داراییین کشوی میز تحریر همچنان مکانی برای ارزشمندتریا

جا های به یادگار مانده از دوران خوش کودکی نبودند. از این به بعد آنها دیگر خرت و پرتاین دارایی

ی مکانی برای نگهداری داستان بابی بود. با دقت کاغذهای لوله شده را در کشوی چوبی گذاشت. اندازه

ی طول کشو بود. مارک این نکته را به ذهنش سپرد که آن کشو برای اندازهی کاغذی درست به لوله

ی بسیار دیگری نیز جا دارد. به طور معمول کلید کشوی میز تحریر را در کشوی میز کاغذهای لوله شده

ای به او داده بود که جا دیگر به قدر کافی امن نبود. مادرش زنجیر نقرهگذاشت ولی آنتحریر اتاقش می

ی اتاق آویخت. آویز آن نماد صلح بود و مارک آن را به آینهقتی خودش همسن مارک بود به گردنش میو

خوابش آویخته بود. زنجیر را برداشت و به جای آویز، کلید را از آن آویخت. آن گاه زنجیر را به گردنش 

بود که جای کاغذهای بابی امن انداخت تا دیگر هیچ گاه از او دور نماند. حاال به طور معقولی خیالش راحت 

 رسید.ترین جایی بود که به عقلش میاست. دست کم در امن

ی کورتنی به صدا در آمد. وقتی کورتنی در را باز کرد مارک را دید رست سر ساعت هفت صبح، زنگ خانهد

 که با کوله پشتی بزرگی با نشان قرص شکالتی ال ال جلوی در ایستاده بود. مارک پرسید:

 دیشب خوابت برد؟ -

 ای به دستت نرسیده؟نه. کاغذ دیگه -

 نه. بیا کارمونو شروع کنیم. -

جا ی فهرستش را در آنن دو به کارگاه پدر کورتنی در زیرزمین رفتند که کورتنی وسایل مربوط به نیمهآ

 چیده بود. مارک از او پرسید:

 پدر و مادرت کجان؟ -

 ن سر کار.رفته -

 ی انجام این کار باید امروز قید مدرسه رو بزنیم.دونی که برامی -
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 از نظر تو اشکالی داره؟ -

جا ایستاده بودند و به وسایل دانستند دیگر چه باید بکنند آنیازی نبود مارک پاسخ بدهد. آن دو که نمین

 کردند. کورتنی سنگینی فضا را شکست و گفت:نگاه می

 اون انگشتره رو امتحان کن. -

های لوله ی کاغذ پوستیی آن کمابیش به اندازهرا از نظر گذراند و چراغ قوه را برداشت. اندازه ارک وسایلم

ترین نمونه در میان آن وسایل بود. بعد انگشتر را از دستش در آورد و روی زمین ی بابی و مناسبشده

د. کورتنی برای تشویق گذاشت. دو زانو نشست، انگشتش را روی نگین انگشتر گذاشت و به کورتنی نگاه کر

 او گفت:

 برو که رفتیم. -

، اما این بار کمی بلندتر. باز «دندارن»هیچ اتفاقی نیفتاد. دوباره گفت: « دندارن»ارک آهسته زمزمه کرد: م

 هم هیچ تأثیری بر انگشتر نداشت. کورتنی روی زمین زانو زد و گفت:

 بگذار من امتحان کنم. -

حرکت بر روی کردند اما همچنان بیهر دو به انگشتر نگاه می« دندارن!»زد: نگشتر را لمس کرد و فریاد ا

 زمین بود. مارک با حالتی جدی گفت:

 به.... به گمونم باید بریم به مترو. -

-کرد انگار میورتنی از جا جست و شروع به گذاشتن وسایل در کوله پشتی مارک کرد. او سریع کار میک

کند و به آنچه پیش رو داشتند بیندیشد، جا بزند و میدان را خالی کند. مثل  ای درنگترسید که اگر لحظه

 افراد خبره و کارآمد گفت:

بریم و بعد از اون  125تونیم با قطار خط کمربندی به خیابون م. میجدول زمان بندی قطارها رو گرفته -

 جا سوار مترو بشیم.
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ای آن را بست و به مارک نگاه کرد. وقت رفتن بود. هی وسایل را در کوله پشتی جا داد سگکقتی همهو

 مارک با دستپاچگی گفت:

 ترسم.کورتنی، من می -

 ای درنگ کردند تا این اعتراف مارک در فضای کارگاه طنین انداز شود.ر دو لحظهه

 ما بعد کورتنی سینه را سپر کرد و گفت:ا

 شیم.ترسم. ما موفق میدونی چیه؟ من نمیمی -

اش، دلگرم ی کورتنی با اعتماد به نفس همیشگیای گستاخانه بود اما مارک با مشاهدهحرف حقه اید اینش

توانستند این کار را به انجام برسانند. بنابراین کوله پشتی را باال کشید و روی و امیدوار شد. شاید هم می

 اش انداخت و هر دو به سوی ایستگاه قطار رهسپار شدند.شانه

استونی بروک در انتهای خیابان اصلی بود. هنوز اول صبح بود و سکو همچنان پر از  یستگاه قطارا

رفتند. ای بود که کت و شلوار پوشیده بودند و به محل کارشان در نیویورک سیتی میمسافرهای روزانه

ها را نهایشان دور نگه دارند که ممکن بود آکورتنی و مارک ناچار بودند خود را از چشم والدین همکالس

ها بپرسند که چرا در مدرسه نیستند. چشمشان به مردی افتاد که مارک از دوران بشناسند و از آن

شناخت اما درست به موقع او را دیدند و وقتی قطار به ایستگاه رسید برای اطمینان سوار پیشاهنگی می

م مسافرهای قطار سخت سرگرم ی او شدند. الزم نبود تا این حد احتیاط کنند. تماای غیر از کوپهکوپه

 کردند.هایشان بودند و به هیچ یک از افراد روی سکو نگاه نمیخواندن روزنامه

خواندند به خواب رفته فرشان به نیویورک سیتی با قطار، سفر آرامی بود. مسافرهایی که روزنامه نمیس

ی بود چون این امکان وجود داشت ی مأموریتشان امر دشواربودند. برای مارک و کورتنی گفت و گو درباره

خواندند نگاهی انداخت و های صبحشان را میکه کسی حرفشان را بشنود. مارک به مسافرهایی که روزنامه

ی ورزش ی بازار سهام بود یا در زمینهخواندند که یا دربارههایی را مینتوانست در دل نخندد. همگی مقاله

ای که بود قابل خواندند در هر زمینهمیدان رژه. اما خبرهایی که می ی سخنرانی رییس جمهور دریا درباره

ها قید درس و مدرسه را یی نبود که او و کورتنی برای اجرای آن جلوی چشم آنمقایسه با داستان واقعی
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توانست عنوان مقاله را تصور کند: پسری محلی با ناودان به آن سوی کهکشان رفت تا زده بودند. مارک می

 گویند یک گزارش خبری.قالبی را رهبری کند. به این میان

خواست بکند این بود که آن دقایق انگشت شمار را برای آرامش و استراحت نها کاری که کورتنی میت

خواست چنان شود و او میدانست همین که از آن قطار پیاده شوند ماجرا شروع میغنیمت بشمارد. می

از پس هر آنچه در پیش رویشان بود بر بیاید. به همین دلیل به پشتی صندلی  آرام و مسلط باشد که بتواند

 تکیه داد و کوشید از سرعت ضربان قلبش بکاهد.

جا به راهش منهتن رسیدند. قطار از آن 125ر یک چشم بر هم زدن به ایستگاه مورد نظرشان در خیابان د

ی قطار بود. اما خیابان تر مسافرهای روزانهبیش داد تا به ایستگاه بزرگ مرکزی برسد که مقصدادامه می

 ای در سکوت، کورتنی و مارک از قطار پیاده شدند.تر بود و از این رو با اشارهخیلی به برونکس نزدیک 125

دانستند میشه از زبان پدر و مادرشان شنیده بودند که آن محله، بخش ناجوری از شهر است. درست نمیه

کرد زیرا در هر حال نگران و مضطرب ور چیست اما این تفاوتی در حالشان ایجاد نمیها از ناجمنظور آن

ها در نیویورک سیتی بودند همان ی کانکتیکت نبود. آنجا حومهبودند. از یک چیز اطمینان داشتند. آن

یرهای ی مسی خاص و عام است. کورتنی نقشهبندان، سر و صدا و ازدحام جمعیتش شهرهنیویورکی که راه

متروی نیویورک سیتی را داشت و با دقت مسیری را مشخص کرده بود که به نزدیکی ایستگاه متروی 

رفتند تا به ، مسیر کوتاهی را پیاده می125رسید. باید از ایستگاه قطارهای عادی خیابان متروک بابی می

های ایستگاه مترو . از پلهترین ایستگاه مترو برسند و این مسیر را بدون هیچ مشکلی طی کردندنزدیک

 پایین رفتند و بلیت خریدند و سوار قطار شدند.

هایی از نیویورک ی مسیرشان تا برونکس در قطار زیرزمینی، یکنواخت و خالی از هر ماجرایی بود. محلهط

های گوناگون و نژادهای مختلفی بود که هیچ یک شامل نژاد که در مسیرشان بود پر از افرادی از ملیت

رفتند و سرشان به کار ها فقط افرادی بودند که به محل کار یا مدرسه میی آنشد. همههیوالها نمی

بردند. اما شرایط خودشان بود. اگر مارک و کورتنی در چنین شرایطی نبودند احتماالً از این سفر لذت می

 ها شرایط عادی نبود. آن دو در مأموریت بودند.آن

ار عوض کردند به ایستگاه مترویی رسیدند که به ایستگاه متروی متروکی که بابی س از آن که دوباره قطپ

های ایستگاه باال رفتند و به فضای آفتابی قدم گذاشتند و متوجه شدند تر بود. از پلهتوضیح داده بود نزدیک
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رویی است که ی اولین ایستگاه متای از برونکس هستند که به همان شلوغی و رنگ و وارنگی محلهدر محله

 ابتدا وارد آن شده بودند.

ی آن چند شان، ایستگاه متروی بابی سه بلوک جلوتر، در سمت شرقشان بود. وقتی فاصلهطابق با نقشهم

کردند ایستگاهی که بابی و دایی پرس به آن رفته بودند کردند هر دو در دل خدا خدا میبلوک را طی می

این را بر زبان نیاوردند. هر دو ته دلشان امیدوار بودند که هیچ یک  وجود خارجی نداشته باشد اما هیچ یک

ها حقیقت نداشته باشد و بابی همه چیز را سر هم کرده باشد. اما زمانی تمام این امیدها نقش بر آب از این

 شد که به تقاطع شلوغی رسیدند و چشمشان به آن سوی چهار راه افتاد. مارک با نگرانی گفت:

 اونه، نه؟او....  -

ی زم نبود کورتنی جوابی بدهد. آن ایستگاه دقیقاً به همان شکلی بود که بابی توصیف کرده بود. باجهال

کوچکی بود که رنگ سبز روی آن پوسته پوسته شده بود. مارک نگاه نگرانی به کورتنی انداخت ولی 

کم دارد عصبی و نگران و نیز کمخواست مارک بفهمد که اکورتنی نگاهش را از آن ساختمان برنداشت. نمی

ای نداشت جز شود. در عوض از روی جدول پایین آمد و یکراست به طرف ساختمان رفت. مارک چارهمی

های سیمانی افتاد که پر از آت و این که به دنبالش برود. وقتی وارد باجه شدند چشمشان به پایین پله

. پس از نگاه سریعی به اطراف برای اطمینان از این که تردید ایستگاهی متروک بودجا بیآشغال بود. آن

ها پایین رفتند. به پاگردی رسیدند، برگشتند و با ورودی تخته کند به دو از پلههیچ کس نگاهشان نمی

 ای رو به رو شدند که بابی توصیف کرده بود.کوب شده

ی که دایی پرس آن را کنار زده بود ها را گرفت و به همان راحتورتنی دستش را جلو برد و یکی از تختهک

تخته را به کناری کشید. او با این کار ورودی تاریکی به زیرزمین باز کرده بود. پیش از آن که فرصتی برای 

تغییر عقیده داشته باشند کورتنی خود را جمع کرد و از کنار تخته عبور کرد و پشت تخته ناپدید شد. 

پشتی ناچار بود حسابی بدنش را راست به دنبال او رفت. با وجود کولهمارک با ترس و لرز نفسی کشید و یک

جمع کند اما موفق شد و با کشیدن تخته، راه ورودی را پشت سرش بست. همه چیز دقیقاً به همان 

کردند که این تشابه رفت که برای بابی پیش آمده بود. اما کورتنی و مارک خدا خدا میترتیبی پیش می

ها رو به رو شوند. از چند خواستند با سنت دین یا کوییگیان برسد. هیچ یک از آن دو نمیهمان جا به پا
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زنگی و هشیاری، شانه به بهی آخر نیز پایین رفتند و به ایستگاه متروک قدم گذاشتند و در نهایت گوشپله

 ی هم ایستادند.شانه

 ارک با ترسی آمیخته به حیرت گفت:م

 م.جا بودهکنم قبالً این حس می -

ها تردید همه چیز درست همان طوری بود که بابی وصف کرده بود. ایستگاه پرت و متروکی بود که سالیب

ها رنگ مسافر را به خود ندیده بود. بعد، از دور صدای غرش قطاری زیرزمینی را شنیدند که به زودی به آن

آن که از سرعتش کاسته شود با سرعتی و بی رسید. در طول چند ثانیه، قطار مثل برق به ایستگاه رسیدمی

 سرسام آور از ایستگاه گذشت و رفت. گویی این اتفاق آن دو را به خود آورد.

و به تندی کوله « صبر کن»و یکراست به سمت انتهای سکو رفت. مارک گفت: « بیا بریم»ورتنی گفت: ک

در ته آن به دنبال چیزی گشت. کورتنی  اش پایین آورد. در آن را باز کرد و با دستشپشتی را از شانه

 پرسید:

 کنی؟داری چی کار می -

 داد به او جواب داد:وجویش ادامه میارک که همچنان به جستم

 م.برای احتیاط یه چیز کوچولو آورده -

ای پیچیده شده بود ای را که در کاغذی قهوهگشت پیدا کرد و بستهاالخره چیزی را که به دنبالش میب

 ن کشید. کورتنی با کنجکاوی پرسید:بیرو

 این توی فهرست بود؟ -

 نه، این یه چیز کوچیکه که خودم اضافه کردم. -

ها را بندی را باز کرد و دو تکه گوشت استیکی آبدار نمایان شد. مارک با غرور خاصی آنن گاه کاغذ بستهآ

 باال آورد و گفت:

 های گرسنه رو به رو بشیم.ست، برای وقتی که خدای نکرده با کوییگرشوه -
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 ورتنی نتوانست جلوی لبخندش را بگیرد و گفت:ک

 من کاری ندارم که بقیه چی میگن ولی تو پسر خوبی هستی. -

های استیکی را از دستش قاپید و به راه افتاد. مارک در برابر این تعریف و تمجید، لبخند ن گاه، گوشتآ

ترین تمجید دنیا نبوده لبخندش محو شد. کوله پشتی ین بزرگغرورآمیزی زد ولی بعد که متوجه شد که ا

 را برداشت و شتابان به دنبال کورتنی رفت.

 رسید. مارک گفت:ه انتهای سکو رسیدند و چشمشان به پلکان کوچکی افتاد که به خطوط آهن تاریک میب

 این جا نباشه چی؟ این جا خیلی ترسناکه. اگر در دروازه -

ای ندارم جز این که باور کنم این یکی هم یزهایی که گفته بود حقیقت داشته. چارهتا حاال همه چ -

 حقیقت داره.

ی سکو شد. چند قدمی از لبهها نزدیک میرست در همان وقت صدای قطار دیگری را شنیدند که به آند

عبور قطار کسی فاصله گرفتند و چند لحظه بعد قطار با سرعت از جلویشان گذشت. تصور این که در زمان 

 ها باشد تصور وحشتناکی بود.روی آن خط آهن

 ارک آب دهانش را به طور صدا داری فرو داد. کورتنی فریاد زد:م

 فکر نکن، بجنب! -

رفت از نظر ناپدید شد. این کار ی سکو رفت و در حالی که به سمت خط آهن میوان دوان به لبهد

تری برای کردی دالیل بیشتر به آن فکر می. هر چه بیشکمابیش مثل پریدن در آب سرد اقیانوس بود

 کردی. بهتر بود فقط اقدام کنی و این کاری بود که کورتنی کرد.تأخیر در این کار پیدا می

جا ها پایین رفت و آنارک درست پشت سرش بود. دوان دوان به انتهای سکو رسید و با عجله از پلهم

 زد به مارک گفت:وار چسبانده بود. در حالی که به سختی نفس نفس میکورتنی را دید که پشتش را به دی

 شه که این کارو کردم.باورم نمی -

 ارک گفت:م
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 آره، منم همین طور. ولی حاال وقت مکث کردن نیست. -

-رفتند. همه جا تاریک بود و آنرفت هر دو با احتیاط در امتداد تونل پیش میر حالی که کورتنی جلو مید

ال نداشتند با پرسه زدن روی خط آهن جانشان را به خطر بیندازند برای همین کورتنی در تمام ها خی

 داشت. کورتنی پرسید:ی تونل نگه میی چرب و دوده گرفتهمدت یک دستش را روی دیواره

 گفته بود این در چه قدر جلوتره؟ -

 ه آن صدا را شنید و پرسید:و در همان وقت بود ک« _یادم نیست. فقط ادامه »ارک جواب داد: م

 این صدای چی بود؟ -

 چی صدای چی بود؟ -

 یه چیزی شنیدم، مثل صدای غرش. -

چه »های استیکی را از کورتنی پس گرفت و آن را دور از خود نگه داشت و گفت: ارک یکی از گوشتم

 «سگ خووووبی! چه سگ خووووبی!

 ضعیف اما غیر قابل تردید بود. او گفت:ن گاه کورتنی نیز آن صدا را شنید. صدایی بسیار آ

 یاد!صدای غرش سگ نیست. قطاره! یه قطار دیگه داره می -

و رویش را برگرداند که به سمت سکو بدود. اما کورتنی کوله « گردممن بر می»ارک فریاد زنان گفت: م

 پشتی را چنگ زد و گرفت و او را محکم سرجایش نگه داشت و آمرانه گفت:

 ید زیاد دور باشیم!نه! نبا -

داد. پس برگشت و در امتداد دیوار به راهش ادامه داد و در این میان مارک از پشت سر او را هل میس

هایش مستقیم به ی جلویشان دیگر دشوار بود زیرا قطار پیچ تونل را طی کرده بود و نور چراغمشاهده

 شد. مارک التماس کنان گفت:یک میها نزدتابید. از آن گذشته، به سرعت به آنها میچشم آن

 زود باش! -
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کشید پایش به سوزن خط آهن گیر کرد و با زانو به زمین افتاد. ورتنی که با درماندگی به دیوار دست میک

ها نزدیک مارک به تندی او را از زمین بلند کرد و به سمت جلو هل داد. دیگر قطار به طور خطرناکی به آن

ی های قطار بر روی خط آهن کر کننده بود. بین دیوار تونل و خط آهن فاصلهشد. سر و صدای چرخمی

 چندانی وجود نداشت.

 ورتنی فریاد زد:ک

 شیم! خودتو بچسبون به دیوار!موفق نمی -

اش پایین آورد و پشتش را محکم به دیوار چسباند. قطار دیگر به چند متری ارک کوله پشتی را از شانهم

هایش را بست کورتنی که خود را هر دو دست یکدیگر را محکم گرفته بودند. مارک چشمها رسیده بود. آن

فشرد به امید یافتن در، برای آخرین بار با درماندگی دستش را به دیوار کشید. چند محکم به دیوار می

 سانتی متر دیگر جلو رفت... و دستش به چیزی خورد. فریاد زد:

 پیداش کردم! -

سیده بود. صدای سوتش در فضا پیچید. کورتنی محکم دست مارک را نگه داشت و به سمت ها رطار به آنق

بخشی که امیدوار بود دروازه باشد خیز برداشت. تورفتگی تاریک دیوار را فشار داد و آن قسمت فرو رفت. 

در طول همین که کورتنی و مارک سکندری خوردند و به داخل افتادند قطار مثل برق از مقابلشان گذشت. 

چند ثانیه قطار رفته بود و همه جا مثل لحظاتی قبل آرام و ساکت شده بود. کورتنی و مارک که به کلی از 

ای طول کشید تا آن دو به فکر مشورت با یکدیگر نفس افتاده بودند روی زمین قرار داشتند. یک دقیقه

ای که ر همزمان آن را دیدند. تنها کلمهافتادند و در همان وقت هر دو با هم سرشان را بلند کردند و به طو

 «وای!»از شدت حیرت و شگفتی از دهان مارک در آمد این بود: 

مان تونل سنگی خاکستری بود. در حالی که هر دو به آن ورودی ناهموار چشم دوخته بودند از زمین ه

ه بودند و به بیرون آن برخاستند. آن گاه کورتنی شتابان به سوی در چوبی برگشت که تازه از آن وارد شد

 سرک کشید و گفت:

هه این جاست. درست همون طور که بابی گفته بود. او به داخل ورودی برگشت و به این جاست. ستاره -

 ای گفت:مارک پیوست که همچنان به تونل مقابلشان چشم دوخته بود. مارک با هیجان فزاینده
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 بابی نوشته حقیقت داره.ی چیزهایی که ش حقیقت داشت. همههمینه. همه -

ها نوشته بود که به دروازه بیایند و اش برای آنرساند. در نامهها را تا همان جا میهای بابی آنستور عملد

شان چه باید باشد چند دانستند که اقدام بعدیمنتظر بمانند. اما منتظر چه بمانند؟ چون درست نمی

 آمیزی به مارک نگاه کرد و گفت:نی با لبخند شیطنتای همان جا ایستادند. سرانجام کورتدقیقه

 خوام امتحانش کنم.می -

 ک قدم به سمت تونل خاکستری جلو رفت اما مارک او را عقب کشید و با دلشوره نعره زد:ی

 این کارو نکن! -

 تونم.چرا این کارو نکنم؟ اگه بابی بتونه این کارو بکنه پس منم می -

ی ناودان قدم گذاشت. مارک عقب رتنی وار بود. مارک را از خود راند و به دهانههای کوین از همان جوابا

پایان بود. همان جا رفت و با دلواپسی کورتنی را نگاه کرد که رویش به سوی اعماق آن تونل تاریک بی

اند صاف ایستاد، نگاه سریعی به مارک در پشت سرش انداخت و بعد دوباره رویش را به سمت تاریکی برگرد

 «دندارن!»و گفت: 

شنیدند اما غیر از آن هیچ یچ اتفاقی نیفتاد. هیچ. انعکاس صدایش را پس از برخورد به دیوارهای تونل میه

 اتفاق دیگری نیفتاد. مارک گفت:

 اینم باید مثل اون انگشتره باشه. اگر مسافر نباشی، قدرتشو نداری. -

ی ی تونل برگشت. چیزی نمانده بود سوار بر قالیچهدهانه ای حاکی از ناامیدی کامل ازورتنی با قیافهک

جادویی که بابی وصف کرده بود در میان نور به پرواز درآید اما گویی قرار نبود چنین اتفاقی بیفتد. او با 

 ی کمابیش دلخوری پرسید:قیافه

 _پس چه طوره که بابی این قدرتو داره؟ چه چیزی اونو این قدر خاص کرده که  -

 کورتنی پرسید:« هیس!»رک دستش را باال آورد تا کورتنی را ساکت کند و گفت: ام

 چیه؟ -
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 شنوی؟می -

 ورتنی گوشش را تیز کرد و بعد گفت:ک

 یاد.حتماً یه قطار دیگه داره می -

 ارک در حالی که گوشش را تیز کرده بود که بهتر بشنود گفت:م

 ای موسیقیه.نه، این صدای قطار نیست. مثل.... مثل... صد -

تری گوش کرد و طولی نکشید که او هم صدا را شنید. صدای موسیقی بود. این ورتنی با دقت بیشک

های در هم برهم تر مثل صدای نترسید. اما آهنگ نبود. بیشای بس دور به گوش میموسیقی از فاصله

 های زیر در هم برهم.بود، نت

 ارک با شگفتی گفت:م

 شه.م. وقتی انگشتره باز مینیدهقبالً این صدا رو ش -

رش را پایین انداخت و به انگشتری که در دست داشت نگاهی کرد اما نگین خاکستری آن درخششی س

رسید. کورتنی به داخل تونل نگاه کرد و آنچه دید باعث نداشت. نه، این موسیقی از انگشتر به گوش نمی

 شد دهانش از تعجب باز بماند. بهت زده گفت:

 بینی؟ی، مارک. داری میوا -

کرد و آنچه دید باعث شد دهان او نیز از تعجب باز بماند زیرا چیزی ارک نیز به انتهای تونل نگاه میم

ی بسیار دوری نزدیک های قطاری که از فاصلهای نورانی بود، مثل چراغآمد. نقطهداشت به سویشان می

 صدای موسیقی بلندتر شد.تر و ی نورانی بزرگتر شد لکهشود. وقتی نزدیک

 ارک با صدای لرزانی پرسید:م

 خوای فرار کنیم؟می... می -

 تونیم.آره، ولی نمی -
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 تر شدن نور، آن دو متوجه شدند که دیوارهای خاکستری تونل شروع به تغییر کردند.ا نزدیکب

کل و تبدیل شدن به بلور شدند. سنگ ناهموار و خاکستری دیوارها در حال تغییر شنگار داشتند ناپدید میا

داد. پشت دیوارهای شفاف، فضای شفاف بود، درست همان طور که نگین خاکستری انگشتر تغییر شکل می

ها را خورد. نور چنان درخشان شد که مارک و کورتنی ناچار شدند دستای به چشم میپهناور پر ستاره

آن که فکری بکنند عقب عقب رفتند . هر دو بیها کنند. صدای موسیقی نیز بلندتر شده بودبان چشمسایه

جا خیلی ها گیر افتاده بودند. دیگر برای یافتن در و خروج از آنتا این که پشتشان به دیوار برخورد کرد. آن

هایشان را بگیرند، روی زمین توانستند بکنند این بود که جلوی چشمدیر شده بود. تنها کاری که می

 ار باشند این ماجرا هر چه زودتر به پایان برسد.چمباتمه بزنند و امیدو

ا یک نور ناگهانی نهایی، فضا تاریک و صدای موسیقی خاموش شد. همه جا ساکت و آرام بود. مارک و ب

ها را از جلوی صورتشان پایین آوردند تا ببینند چه اتفاقی پیش آمده است. کورتنی آهسته آهسته دست

رسید که تا آن لحظه دیده بودند. با این همه، این تمام چیزهایی به نظر می تر ازدیدند غیر ممکنآنچه می

-ی تونل ایستاده بود و کمی گیج به نظر میحقیقت در کمال سادگی در برابرشان بود. بابی بود. در دهانه

 رسید. به اطراف نگاهی انداخت تا موقعیتش را بسنجد و آن گاه چشمش به مارک و کورتنی افتاد که از

دانستند چه بگویند. برای مدتی طوالنی هر سه ترس پای دیوار رو به رو چمباتمه زده بودند. هیچ یک نمی

 ی مالیم بر زبان آورد.«اوهو»فقط به هم خیره ماندند. سرانجام بابی یک 

ین سنگینی فضا را در هم شکست. مارک و کورتنی از جا پریدند، به سوی بابی دویدند و هر سه در یک ا

نشده گویای ریزیی سه نفری یکدیگر را بغل کردند. الزم نبود چیزی بگویند. همین یک حرکت برنامهقهحل

همه چیز بود. این رهایی از آن همه ترس، تردید و اندوهی بود که از زمان شروع ماجرا در دلشان جا خوش 

 کرده بود. مدتی به همان وضع باقی ماندند تا دست آخر بابی گفت:

 شم.گه، دارم خفه میبسه دی -

ای درنگ دوباره میلی یکدیگر را رها کردند و یک قدم از هم فاصله گرفتند. پس از لحظهر سه با بیه

 همدیگر را در آغوش کشیدند. این بار هر سه به خنده افتادند. بابی گفت:

 ها، شما از همه بهترید.بچه -
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 شید. مستقیم به کورتنی نگاه کرد و گفت:ن وقت بود که انگار دوزاریش افتاد و خود را عقب کآ

 کنی؟صبر کن ببینم، تو این جا چی کار می -

 ارک اقرار کرد:م

 من خاطراتتو بهش نشون دادم. متأسفم. نتونستم به تنهایی از پسش بر بیام. -

ای مارک هایش را خطاب به مارک و فقط برکرد. با خود فکر کرد که او نوشتهابی باید در این باره فکر میب

ی دوستش گذاشته بود و متوجه شد که شاید در نوشته است. اما این مسئولیت سنگینی بود که او بر شانه

توانست به مارک در انجام میان گذاشتن این موضوع فکر خوبی بوده است. اگر در دنیا یک نفر بود که می

 بخشی به دوستش لبخند زد و گفت:این کار کمک کند آن یک نفر کورتنی بود. بنابراین به طور اطمینان

 دونه؟ای هم میعالیه، مارک. خوشحالم که این کارو کردی. کس دیگه -

 ورتنی جواب داد:ک

 نه، فقط خودمون. -

 ابی گفت:ب

 ی این ماجرا زیادی سنگینه.کردم همه باید بدونند ولی حاال زیاد مطمئن نیستم. همهخوبه. اول فکر می -

 ارک گفت:م

 مین فکرو کردیم.ما هم ه -

 ابی اضافه کرد:ب

 رسه که همه باید بدونند ولی فعالً نه، باشه؟زمانی می -

 ها در یک صفحه بودند. بابی پرسید:ی آنورتنی و مارک سر تکان دادند. اکنون همهک

 شن؟پدر و مادرم دارند از ترس زهره ترک می -
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د پاسخ بدهند. مارک و کورتنی نگاه سریعی به خواستناالخره پیش آمد. این پرسشی بود که آن دو نمیب

هم انداختند. آن دو قبالً به این نتیجه رسیده بودند که این فکر خوبی نیست که به بابی بگویند پدر و 

-اند. بابی بدون آگاهی از این موضوع هم به قدر کافی مشغله و نگرانی داشت. ولی نمیمادرش ناپدید شده

دانست چه باید بگوید برای همین کورتنی به میان حرفشان پرید و د. مارک نمیخواستند به او دروغ بگوین

 گفت:

 همه واقعاً نگران تواند. -

-ای به طور قطع نگران او بودند. فقط تمام حقیقت نبود. اما بهترین چیزی بود که میین دروغ نبود: عدها

 توانستند بگویند زیرا بعد بابی گفت:

تر هایی افتاده بیشخبری نگه دارم ولی به نظرم اگر بدونند چه اتفاقرو در بی خواد اوناهیچ دلم نمی -

 شن. برای همین بهشون چیزی نگین، باشه؟نگران می

ورتنی و مارک هر دو به تندی سر تکان دادند. آخیش. خطر از بیخ گوششان گذشت. در آن وقت بود که ک

 ال افتاد که مارک و کورتنی با خود آورده بودند.چشم بابی به کوله پشتی با عالمت قرص شکالتی ال 

 ها پرسید:کرد از آنر حالی که به تندی محتویات آن را بررسی مید

 همه چیزها رو آوردین؟ -

 ارک جواب داد:م

 تک تکشونو. -

 ابی پرسید:ب

 برای اومدن به این جا که توی دردسر نیفتادین؟ -

 ورتنی جواب داد:ک

 مهم نیست. -
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دید که به خاطر او دید. او کسانی را میها را مییگر به دوستانش نگاه کرد گویی برای اولین بار آنابی بار دب

راه دور و درازی را پشت سر گذاشته بودند در حالی که به راستی الزامی برای انجام این کار نداشتند. او 

 صمیمانه گفت:

 یاقت دوستانی مثل شما رو ندارم.دونم چه جوری باید ازتون تشکر کنم. من لها، نمیبچه -

 ورتنی و مارک هر یک با لبخندی پاسخ او را دادند. مارک با دستپاچگی گفت:ک

 نوشتی؟شون میبابی، این حقیقت داره؟ منظورم اون چیزهاییه که درباره -

 ابی گفت:ب

 آره، عجیبه، نه؟ -

ها را با گفتن این حرف متوقف ی آنتری کردند ولی بابهای بیشورتنی و مارک شروع به پرسیدن سوالک

 کرد:

دونم. خودم م چیزی نمیتر از اونی که براتون نوشتهیاد بیشی ماجرایی که داره پیش میها، دربارهبچه -

-دونم دندارن در چه زمانیه. یه میلیون سوال بیدونم دندارن کجاست. نمیدونم چرا مسافرم. نمیهم نمی

 شم.زهره ترک میجواب دارم و دارم از ترس 

پاسخ. سرانجام کورتنی یک قدم به سوی بابی رفت. های بسیاری وجود داشت اما همه بیله، پرسشب

خواست بگوید دشوار بود. باالخره تمام نیرویش را جمع کرد و ای مردد ماند گویی گفتن آنچه میلحظه

 گفت:

این جا تعلق داری. تنها کاری که باید بکنی  برنگرد. اون جا دنیای تو نیست. اون زندگی تو نیست. تو به -

 کنم، بابی، همین جا بمون.فهمه. خواهش میاینه که همراه ما از این در بیرون بری. هیچ کس نمی

 ابی به مارک نگاه کرد. مارک که انگار با کورتنی موافق بود سرش را تکان داد و گفت:ب

 .ت هستی، بابی. همین جا بمونتو االن توی خونه -
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جا دور کرد این بود که از آنابی به این احتمال فکر نکرده بود. خیلی آسان بود. تنها کاری که باید میب

-انگیز بود. ابتدا پاسخی نداد زیرا این مهماش بود. در امن و امان بود. خیلی وسوسهشود. حاال دیگر در خانه

ش نگاهی انداخت، به تونل تاریک نگاهی کرد گرفت. به اطرافترین تصمیمی بود که باید در تمام عمرش می

پشتی با نشان قرص شکالتی ال ال نگاه کرد که پر از وسایلی بود که دوستانش آورده بودند. و بعد به کوله

 تصمیمش را گرفت. با حالتی جدی گفت:

امی نکنم دونم و اون اینه که اگر من اقددونم. اما یه چیز رو خوب میچیزهای زیادی هست که من نمی -

 دایی پرس خواهد مُرد.

شد. بابی ماند دایی پرس محکوم به مرگ میو نفر دیگر سرها را پایین انداختند. حق با بابی بود. اگر او مید

 اضافه کرد:

یک چیز دیگه هم هست. من کسی نیستم که بتونم به اون مردم کمک کنم که برای انقالبشون بجنگند.  -

کنند من چنین آدمی هستم. ولی اون من نیستم. کسی که باید بهشون کمک دونم چرا اونا فکر مینمی

کنه دایی پرسه. اگه اون بمیره اونا دیگه هیچ شانسی برای موفقیت ندارند. باید برگردم و به خاطر 

 ها هم که شده دایی پرس رو نجات بدم.میالگویی

 د:اش انداخت. مارک پرسیابی کوله پشتی را برداشت و روی شانهب

 خوای با این وسایل چی کار بکنی؟می -

 ابی جواب داد:ب

 دونم. ولی بهتره زودتر یه فکری بکنم.خودم هم درست نمی -

 و بندهای کوله پشتی را محکم کرد و یک قدم به سمت ناودان عقب رفت و گفت:ا

جا بزنم بیرون. به من قهرمان بزرگی نیستم. خیال دارم سعی کنم دایی پرس رو نجات بدم و بعد از اون  -

 مونم.گردم و برای جنجال واقعی اون جا نمیمحض این که بتونم، برمی

 ارک گفت:م
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 مونیم.ما منتظرت می -

دانستند چه باید بگویند. دیگر وقت رفتن بابی رسیده بود. بابی ر سه به هم نگاه کردند و درست نمیه

 گفت:

نم که این کارو برام انجام دادین و به خوندن خاطراتم ادامه تونم ازتون تشکر کها، با هیچ کالمی نمیبچه -

 دین.می

 ارک با لبخندی گفت:م

 فقط پشت سر هم بفرستشون، رفیق. -

 ها گفت:ابی لبخند زد و بار دیگر هر سه یکدیگر را در آغوش گرفتند. بابی پیش از جدا شدن از آنب

 نویسم.در اولین فرصتی که بتونم براتون می -

 لوی اشکشان را گرفته بودند. بابی به سمت ناودان برگشته بود که کورتنی پرسید:مه جه

 راست راستی لور به همون باشکوهیه؟ -

 ابی چشمکی زد. خراب کرده بود. با دستپاچگی گفت:ب

 تیپ من نیست.قرار نبود تو اونا رو بخونی. اون هم -

 ای گفت:ورتنی با لبخند موذیانهک

 تونیم حسابتو برسیم.و اون وجه مشترکی داریم. هر دومون می نیست؟ به نظرم من -

 گفت. کورتنی اضافه کرد:تردید درست میابی به این حرف خندید. بیب

 به سالمت برگرد. -

 جوابش این بود: و

 کنم.هر چه زودتر این کارو می -
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کشید و گفت:  ارک برایش دست تکان داد و بابی به سمت ناودان برگشت. وارد تونل شد، نفسیم

 «دندارن!»

های موسیقی بلند شد و الفاصله تونل بار دیگر به کار افتاد. دیوارها شروع به درخشیدن کردند، صدای نتب

نور شدیدی از جایی در انتهای تونل به طور ناگهانی درخشید. بابی به سمت آنان برگشت و به سرعت 

 دستی برایشان تکان داد و گفت:

 تا بعد. -

یک چشم به هم زدن بابی رفته بود. نور و موسیقی در ژرفای تونل به خاموشی گرایید و بابی را به  بعد در و

جا ایستاده بودند و به سوی مقصد دوردستش برد. خیلی زود همه جا دوباره آرام و ساکت شد. آن دو آن

سفر دور و درازشان به کردند. دیگر هیچ کاری نداشتند جز این که داخل تونل تاریک خالی، خیره نگاه می

 «اوهوه!»سوی خانه را آغاز کنند. مارک گفت: 

 ورتنی با دلواپسی پرسید:ک

 چیه؟ -

ارک دستش را جلو آورد و هر دو، نگین خاکستری انگشتر را دیدند که شروع به درخشیدن کرده بود. م

رفتند و به انگشتر زل مارک به تندی آن را از انگشتش در آورد و روی زمین گذاشت. هر دو یک قدم عقب 

های موسیقی آشنا بار زد. صدای نتشد و نور درخشانی از نگین آن بیرون میزدند که بزرگ و بزرگتر می

تری گرفت. ناگهان برقی ناگهانی به چشم خورد و به همان سرعتی دیگر به گوش رسید و نور شدت بیش

و در کنارش طومار دیگری از کاغذهای  حرکت روی زمین بودکه شروع شده بود تمام شد. انگشتر بی

 پوستی قرار داشت. کورتنی پرسید:

 چه طور تونسته به این سرعت بنویسه؟ -

 ی آن کرد و گفت:ارک کاغذها را برداشت و شروع به باز کردن لولهم

 گه که زمان این جا و اون جا با هم تناسبی نداره.یه حسی به من می -

 ورتنی گفت:ک
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 اً به زبون خودمون بگی.شه لطفچی؟ می -

 ارک توضیح داد:م

ای هم باشه. ممکنه ایه در زمان دیگهکنم ممکنه دندارن عالوه بر این که در مکان دیگهمن فکر می -

ها، در ها عالوه بر سفر در بین مکانبندم ناودانهزاران سال پیش یا یه میلیون سال دیگه باشه. شرط می

 کنند.ها هم سفر میبین زمان

افتاد نیز سر در ورتنی درست متوجه این موضوع نشد اما در هر حال او از خیلی از چیزهایی که اتفاق میک

ها انداخت و بعد با لبخندی سرش را بلند کرد ی کاغذها را باز کرد، نگاه سریعی به آنآورد. مارک لولهنمی

 و به کورتنی نگاهی کرد و گفت:

 درست فهمیدم. از بابیه.  -

 

 

 3زنگاشت ور

 ندارند

 چه ها، وقت زیادی را تلف کردم.ب

عی کردم مسئولیت این کار را به عهده بگیرم و کار درستی انجام بدهم ولی متاسفانه اوضاع را وخیم تر س

کردم. بعد از دیدار با شما دو نفر در مترو، ماجرای سختی را پشت سر گذاشتم اما اصل مطلب اینجاست که 

م را برایتان می نویسم همگی در آستانه ی فاجعه ای هستیم که می تواند دندارن را حاال که دارم خاطرات

زیر و رو کند. همه ی تقصیرها به گردن من نیست. اما متاسفانه من قضیه را به لبه ی پرتگاه نزدیک تر 

 وشتم پیش آمد.راندم. اول باید به عقب برگردم و سراغ اتفاق هایی بروم که بعد از آخرین باری که برایتان ن
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خرین روزنگاشتم را پیش از مالقات با شما دو نفر تمام کردم برای همین باید برایتان بگویم که پیش از آ

سفرم به زمین دوم که طی آن شما کوله پشتی را به من دادی چه اتفاق هایی افتاد. همان قدر که از دیدن 

زو می کنم که به این سفر نیامده بودم زیرا این شما دو نفر سر از پا نمی شناختم، به همان میزان هم آر

 سفر یکی از دالیلی است که ما را به مرز فاجعه کشانده است.

قتی اوسا کشته شد چیزی در ذهنم جرقه زد و توانستم به روشنی فکر کنم. البته این موضوع هیجان و

م یک مسافر، تقدیرم را به تحقق در انگیزی مانند این نبود که به طور ناگهانی فهمیده باشم که باید در مقا

آورم و میالگویی ها را تا رسیدن به پیروزی رهبری کنم و از این جور چیزها. به هیچ وجه، ولم کنید، بابا. 

درباره دایی پرس بود. از خودم خجالت می کشیدم که برای کمک به او هیچ تالشی نکردم. تنها دفاعم از 

مسائل درهم برهم بر سرم ریخته بود و من برای به دست آوردن  خودم این است که یک دفعه یک دنیا

آرامش و خونسردی ام تحت فشار شدیدی بودم. اما انگار مرگ اوسا برایم حکم شیپور بیدار باش را داشت. 

آنچه اور از دست داده بود با آنچه من از دست داده بودم حتی قابل قیاس نبود. اوسا مادرش بود. مجسم 

دست دادن مادر خودم چگونه خواهد بود. نه، حرفم را پس می گیرم. نمی توانستم تصور کنم کردم که از 

 که از دست دادن مادرم چگونه خواهد بود. حتی فکرش هم بیش از اندازه وحشتناک بود.

وسا مستحق مرگ نبود. او فقط می کوشید به عده ای کمک کند که راه بهتری برای زندگی بیابند. دایی ا

همینطور بود. او تالش می کرد به میالگویی ها کمک کند و برای همین قرار بود او را اعدام کنند.  پرس هم

این عادالنه بود؟ به نظر من که نبود و متوجه شدم که کسی باید پا پیش بگذارد و این را بگوید.متاسفانه 

برای « متاسفانه»می گویم  این را هم فهمیدم که تنها کسی که می تواند چنین کاری بکند من هستم. اگر

این نیست که نمی خواستم به دایی پرس کمک کنم، بلکه برای این است که می دانستم که من به هیچ 

وجه بهترین داوطلب برای اجرای یک حمله ی ضربتی شوارتزینگری به قصر بدووانی ها نیستم و نمی توانم 
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گم و راهم را باز کنم. این تخیل خاص همچنان در بازگشت در حالی که دایی پرس را با خود می کشم بجن

در عالم تخیل باقی می ماند. با این همه باید کاری می کردم  و اگر قرار بود اساسا شانسی برای موفقیت 

داشته باشم به کمک نیاز داشتم. و این کمک کسی جز لور نبود. برای دلداری او در زمینه ی آنچه بر سر 

برای گفتن نداشتم. پسر، حتما از من متنفر بود. اما او تنها کسی بود که می مادرش آمده بود هیچ حرفی 

 توانستم از او درخواست کمک کنم، بنابراین باید تیری در تاریکی می انداختم.

ه پرسه زدن در غار اصلی معدن پرداختم تا او را پیدا کنم. او را در انتهای غار اصلی پیدا کردم که تک و ب

و نشسته بود و تکه چوب کوچکی را می تراشید. از قرار معلوم داشت طرح صورتی را می تنها، چهار زان

تراشید که نیمی از آن خورشید و نیم دیگرش ماه بود. او کامال حواسش را به کارش متمرکز کرده بود و 

من نمی خواستم مزاحمش بشوم، برای همین منتظر ماندم تا باالخره خودش شروع به حرف زدن کرد. 

چند دقیقه ای بی اعتنا به من، کنده کاری اش را ادامه داد. دست آخر به گمانم حدس زد که خیال رفتم 

 از آنجا را ندارم برای همین گفت:

این یه ژاژاست. در قلمروی ما این نماد پایان یک زندگی و شروع زندگی دیگه ست. می خوام اینو به -

 دگی بعدی شانس بیاره.دست مادرم بدم چون میگن باعث می شه توی زن

 فتم:گ

 خیلی عالیه. -

 ه تندی باکج خلقی جواب داد:ب

این یه قصه تخیلی قدیمیه که هیچ معنایی نداره. ولی مادرم به این چیزها اعتقاد داشت و من به  -

 اعتقادش احترام می گذارم.
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ذارم. ناچار بودم خودم را دس می زنم که باز حرف نابجایی زدم. آماده بودم که جا بزنم و او را تنها بگح

وادار به ماندن کنم و تا آخر راه بروم. در حالی که سعی می کردم قوی تر از آن چه حس می کردم به نظر 

 برسم گفتم:

 من فردا به خونه مون بر نمی گردم. می رم دنبال دایی پرس. -

شم را کردم که بدون پلک ین حرف من باعث شد لور کارش را متوقف کرده، به من نگاه کند. نهایت تالا

زدن نگاهم را به نگاهش ثابت نگه دارم. می خواستم او بفهمد که چقدر جدی ام. اما بعد او زد زیر خنده. 

 کامال روشن بود که تصور برخاستن من بر علیه شوالیه های بدووانی برایش خیلی مسخره است.

 لوی خنده اش را گرفت و به طعنه گفت:ج

 بتونی شاهد مرگش باشی همون طوری که شاهد مرگ مادرم بودی؟ چرا، پندراگن؟ که -

 خ. این بی رحمانه بود.آ

 ر حالی که می کوشیدم طوری صحبت کنم که به نظر برسد توانایی انجام این کار را دارم به او گفتم:د

 نه، می خوام نجاتش بدم. -

 ا حالتی تحقیر آمیز گفت:ب

 برو بخواب. از دیدنت خسته شدم. -

ع به ادب کردنم کرده بود. آره، او سختی های زیادی را پشت سر گذاشته بود ولی الزم نبود با من مثل روش

 یک تکه آشغال رفتار کند. بر موضعم پافشاری کردم و گفتم:
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تو گفتی به داییم اهمیت نمی دم ولی اشتباه می کنی. اونقدر بهش اهمیت می دم که به خاطرش به  -

 بیارمش بیرون.داخل اون قلعه برم و 

 سخره ام کرد و گفت:م

 شوالیه های بدووانی پیش از این که بتونی به داییت نزدیک بشی تکه تکه ات می کنند. -

 شاید حق با تو باشه. برای همین تو به من کمک خواهی کرد. -

ایش ور نگاهی حاکی از تعجب به من انداخت. اوهو. نکند بیش از حد تند رفته بودم. او آهسته از جل

برخاست و صاف ایستاد و به من که از او کوتاه تر بودم نگاه کرد. این تنها کاری بود که می توانستم بکنم 

 وگرنه باید عقب نشینی می کردم و در این صورت باخته بودم.

 ا چنان جوش و خروشی که پیش از آن ندیده بودم به من گفت:ب

حالی که مادر من در حالی مُرد که سعی می کرد از تو چرا باید کمکت کنم که داییت رو نجات بدی در  -

 محافظت کنه؟

 ر حالی که می کوشیدم صدایم محکم باشد در جوابش گفتم:د

دقیقا برای همین باید کمک کنی. هر دومون می دونیم من کسی نیستم که بتونم انقالب میالگویی ها  -

ن می خوام نجاتش بدم چون داییمه. حاال اگه در برابر بدووانی ها رو رهبری کنم ولی دایی پرس هست. م

تو به همون اندازه ای که میگی نگران میالگویی هایی پس باید بخوای که نجاتش بدی چون این مردم 

 بهش نیاز دارند.
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ور بالفاصله حرکتی از خود نشان نداد. به نظرم رسید که چیزی را در چشم هایش دیدم. آیا تردیدی گذرا ل

 من کرد و رفت و سالح چوبی اش را از کف غار برداشت. به سردی گفت: بود؟ پشتش را به

 جلسه ای تشکیل می شه. بهت اجازه می دم که به این جلسه بیایی. -

لسه. چه عالی. نمی دانستم این جلسه درباره چیست ولی دست کم یخ لور به قدری باز شده بود که مرا ج

م جلو آمد و نوک اسلحه اش را با حالت تهدید آمیزی به سوی نیز به شمار آورد. این یک شروع بود. یک قد

 من گرفت و گفت:

 من نمی تونم مراقبت باشم، پندراگن. اگر با من میای خودتی و خودت. -

ا اعلم این وعده ی مختصر و دلنشین به راه افتاد. درست نمی دانستم چه باید بکنم تا این که رویش را ب

 االی شانه اش نگاهم می کرد با لحن تندی گفت:برگرداند و در حالی که از ب

 بیا دیگه! -

رست نمی دانستم به کجا می رویم ولی مشتاق بودم همراهش بروم تا به این موضوع پی ببرم. مرا به د

باالی پله های نردبان راهنمایی کرد و به سطح زمین برد. شب شده بود و روشنایی نور ستاره ها به قدری 

وضوح دید. لور نگاه سریعی به اطراف انداخت. احتماال به دنبال شوالیه هایی می گشت بود که می شد به 

که ممکن بود همچنان در حال پرسه زدن در آن حوالی و در جست و جوی ما باشند. چه فکر خوبی. من 

هم به اطرافمان نگاه کردم اما همه جا ساکت و آرام بود. پشت سر لور به دهکده ی میالگو برگشت و 

یکراست به کلبه ای رفتم که اولین بار در آن بیدار شده بودم. وقتی پنهانی وارد کلبه شدیم متوجه شدم 

که حدسم درست بوده و آنجا بیمارستان یا چیزی مشابه آن است. دو تا از نیمکت های چوبی اشغال شده 

ای که در دیگری همان معدنچیبود. اما این دو نفر برای درمان در آنجا نبودند. یکی از آنها اوسا بود و 
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مجاور دهانه ی چاه معدن به قتل رسید. آنها اجساد را در آنجا نگه می داشتند تا بعد هر اقدامی که قرار 

 بود برایشان بکنند به انجام برسانند. به گمانم بهتر بود یواشکی از آنجا خارج شوم اما چنین کاری نکردم.

مان دو نفر زنده و سالم بودند. یکی آلدر، شوالیه ای که به گفته ی لور و نفر دیگر هم آنجا بودند و فقط هد

مسافر دندارن بود، و دیگری رلین، سرپرست معدنچی ها. آن دو جلوی آتشی که در بخاری دیواری می 

سوخت چهار زانو نشسته بودند. لور یکراست به سوی آنها رفت و کنارشان نشست. حدس زدم که ای باید 

 ی باشد که لور مرا به شرکت در آن دعوت کرده بود برای همین رو به روی لور نشستم.همان جلسه ا

 لین جلسه را با گفتن این حرف آغاز کرد:ر

برای اتفاقی که برای مادرت افتاد متاسفم، لور. مادرت انسانی خوبی بود. وقتی میگم بی نهایت ممنونم  -

ن از طرف همه ی مردم میالگو صحبت می کنم. اما حیف که تو ودوستانت برای کمک به ما به اینجا اومدی

 که همه چی باید اینجوری تموم بشه.

 ور به سرعت در جواب او گفت:ل

برای همدردیتون از شما ممنونم ولی مرگ مادرم آخر این ماجرا نیست. ما همچنان به راهنمایی  -

 میالگویی ها ادامه می دیم تا آزادیشونو به دست بیارند.

فته به نظر می رسید. ناگهان فضای کلبه سنگین شد. هم من این سنگینی را حس کردم هم لور. لین آشر

 درست نمی دانم که آلدر چه حسی داشت چون به قدر کافی او را نمی شناختم.

 لین با قطعیت گفت:ر

 نه. همه چی تموم شد. دیگر جنگی در پیش نخواهد بود. -



 

 

 
/ ن گ ا ر د ن گ پ ر م ر  ج ا ت  / ل و ا د  ل  ج

 

214 

 

است که برود. اما لور از جا جست و جلوی او را گرفت. اظهار نظر لین با اعالم این موضوع از جایش برخر

 رلین او را غافلگیر کرده بود. از او پرسید:

تون می چطور می تونی این حرفو بزنی، رلین؟ اگر میالگویی ها از سارات بدووانی ها آزاد نشن همه -

 میرین!

 لین گفت:ر

 ما جنگجو نیستند. تو اینو می دونی، آلدر.اگر هم باهاشون بجنگیم زودتر می میریم. مردم  -

 لین به آلدر نگاه کرد که سرش را پایین می انداخت. بعد دوباره به لور نگاه کرد و گفت:ر

 تو هم اینو می دونی، لور. ما در جنگ با شوالیه های بدووانی هیچ شانسی نداریم. قتل عام می شیم. -

 ور از پا ننشست و گفت:ل

ت: ممکنه شما جنگجو نباشید ولی قوی هستین. او گفت اگر میالگویی ها برای یادته پرس چی گف -

 گرفتن حقشون محکم بایستند بدووانی ها قابلیت الزم برای مقاومت در برابر اونا رو ندارند. پرس گفت ...

 لین فریاد زد:ر

 نه؟ تو؟ اون؟پرس رفته! اوسا هم رفته. دیگه کی مونده که توی این آشفته بازار مارو رهبری ک -

 لین به من اشاره کرد و ادامه داد:ر

 شما بچه اید. انگیزه تون قابل تقدیره ولی دیگه وقتش رسیده که این رویای احمقانه رو تموم کنیم. -
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لین بعد از این حرف ها رویش را برگرداند و با خشم از کلبه بیرون رفت. جلسه به پایان رسیده بود. به ر

ی خواهد به دنبالش برود ولی نرفت. ممکن بود لور جنگجو باشد اما نمی توانست با نظرم می آمد که لور م

 کالمش نظر او را عوض کند.

 لدر با مالیمت گفت:آ

 اشتباه می کنه. بدووانی ها اونقدرها که رلین فکر می کنه قوی نیستند. -

طوری دستش را لمس کرد ور به نرمی به سوی جسد مادرش رفت. به پیکر آرمیده ی آن زن نگاه کرد و ل

گویی می کوشید از او نیرو بگیرد. ژاژایی را که کنده کاری کرده بود برداشت و در دست بی جان مادرش 

گذاشت. هی پسر، این صحنه جگرم را ریش کرد. من فقط می توانم مجسم کنم که لور چه احساسی 

 داشت.

 ور با قاطعیت گفت:ل

 رلین داره دروغ میگه. -

ی سرش را بلند کرد. این حرف، او را نیز به اندازه ی من من متعجب کرده بود. تنها چیزی که لدر به تندآ

 توانستم بگویم این بود:

 هان، چی گفتی؟ -

 ور توضیح داد:ل

رلین در تمام عمرش می خواسته با بدووانی ها بجنگه. خشم و نفرتش خیلی بیشتر از ترسشه. من باور  -

 ز فکرش رو عوض کرده باشه.نمی کنم که به این سرعت طر
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 لدر از جا برخاست. او نیز به اندازه ی من گیج شده بود. پرسید:آ

 پس چرا گفت که دیگه جنگی در کار نیست؟ -

 ور که نگاهش را به مادرش دوخته بود در جوابش گفت:ل

چون ما خیلی  نمی دونم ولی یه چیزی تغییر کرده. یه چیزیه که رلین درباره ش به ما حرفی نزده. شاید -

 جوونیم بهمون اعتماد نداره.

ه یاد دو باری افتادم که در گذشته رلین را دیده بودم. اولین بار در زمان مراسم تحویل بود. با این که از او ب

فاصله ی زیادی داشتم نفرتش نسبت به بدووانی ها را حس کردم. دفعه ی دیگر بعد از انفجار در معدن 

را نجات دادند خنده ی عجیبی به لب داشت که به نظرم بیجا و نامناسب بود. لور  بود. بعد از این که او

 راست می گفت. اتفاق غیر عادی و عجیبی در حال وقوع بود. پرسیدم:

 به مادرت اعتماد داشت، نه؟ -

 اسخ بالفاصله لور این بود:پ

 البته. -

 فتم:گ

 م به تو می گفت، درسته؟پس اگر چیزی عوض شده بود به مادرت می گفت و مادرت ه -

 ور پرسید:ل

 می خوای بگی دارم اشتباه می کنم؟ -
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 ه تندی جواب دادم:ب

نه. می خوام بگم که اگر تو درست گفته باشی پس موضوع عجیبی در کاره و این واقعیت که اون در این  -

 باره به مادرت چیزی نگفته دلمو به شور میندازه.

 کردیم. آخر سر آلدر گفت: مگی مدتی درباره این مطلب تامله

 حاال باید چی کار کنیم؟ -

 ن پاسخ این پرسش را می دانستم. لور هم می دانست اما من می خواستم جواب بدهم برای همین گفتم:م

 دایی پرس رو نجات می دیم باید اونو به اینجا برگردونیم. -

دانستم به چه چیزی فکر می کند. نجات گاه سریعی به لور انداختم. الزم نبود کالمی بر زبان آورد. می ن

دایی پرس دقیقا همان کاری بود که باید می کردیم و او تصمیم گرفته بود کمکم کند. بعد به آلدر نگاه 

 کرد و گفت:

 این جنگ سختی خواهد بود، آلدر. ناچار می شی مسافر بودنت رو برمال کنی. -

 لدر با حالتی غرورآمیز ایستاد و گفت:آ

 تم که چنین روزی در پیشه. آماده ام.می دونس -

 ک قدم جلو رفتم و بین آن دو قرار گرفتم و گفتم:ی

 آهای، آهای، کی حرفی از جنگ زد؟ -

 ور با تمسخر گفت:ل
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اگر فکر کردی بدون جنگیدن می تونیم وارد قلعه ی بدووانی بشیم، پرس رو پیدا کنیم، نجاتش بدیم و  -

 ینکه بزدلی، احمق هم هستی!از اونجا بیرون بریم عالوه بر ا

فتار جاهل مآبانه ی لور کم کم داشت قدیمی می شد اما نمی خواستم با گفتن این مطلب او را عصبانی ر

 کنم. باید جلویش می ایستادم وگرنه مرا زیر پایش له می کرد.

 ر حالی که می کوشیدم از نظر عرض اندام از او کم نیاورم به او گفتم:د

جدی؟ فعال هدف ما بیرون کشیدن دایی پرس از اونجاست و اگه فکر کردی با جنگیدن در برابر شوالیه  -

 های کیگن شانسی برای انجام این کار دریم شاید تو احمق باشی!

 ور جوابی در آستین نداشت. آلدر هم نعنا داغش را به نفع من زیاد کرد و گفت:ل

 یدن بهشون حمله کنیم قبل از پیدا کردن پرس کشته می شیم.راست میگه، لور. اگر ما برای جنگ -

ین حرف مایه ی رنجش لور شد. به خوبی روشن بود که اولین واکنش او در زمینه ی حل مسئله چندان ا

محکم و قاطع از آب در نیامده است. اما او احمق نبود و کم کم داشت متوجه می شد که ممکن است راه 

 ین راه حل نباشد. او پرسید:حلش برای این مشکل بهتر

پس باید چی کار کنیم؟ مودبانه از کیگن خواهش کنیم که پرس رو آزاد کنه؟ شاید اگر بگیم خواهش  -

 می کنم موفق بشیم.

ی داد و بیداد! کله گنده مون اهل طنز و شوخی هم بود. شاید استعدادهایش فراتر از اعتباری بود که من ا

 برایش قایل بودم. گفتم:
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تنها در صورتی شانس موفقیت داریم که دزدکی وارد اونجا بشیم بدون این که اطالع داشته باشند. هر  -

چه مدت طوالنی تری از چشم اونا پنهان باشیم شانس بیشتری برای بیرون آوردن دایی پرس از اونجا 

 داریم.

 لدر داشت هیجان زده می شد. او گفت:آ

بلدم. تمام راهروهای قلعه رو هم می شناسم. از بعضی از راهروها و تونل بله! من راهی برای ورود به اونجا  -

 ها به ندرت استفاده می کنند.

ور دوست نداشت کسی اشتباهش را به او گوشزد کند مخصوصا اگر برای این شخص که من بودم، ل

 تر است. لور گفت: احترامی هم قایل نبود. اما به گمانم به قدری باهوش بود که بفهمد راه حل من عاقالنه

 حاال نقشه ای هم داری که بدونیم بعد از این که آلدر ما رو به داخل قلعه برد چی کار باید بکنیم؟ -

ر حقیقت، داشتم. کمابیش. البته یک نقشه ی واقعی که نبود، بیشتر یک مشت فکرهای جور واجور بود. د

ندارن وجود نداشت. به یک مشت خرت و پرت متاسفانه تمام فکرهایم مستلزم وجود چیزهایی بود که در د

 از خانه مان نیاز داشتم. پرسیدم:

اگر پیغامی به دوستانم در سیاره ی زادگاهم بفرستم راهی هست که اونا بتونن چیزهایی رو از اونجا برم  -

 بفرستند؟

ه من بگوید. هنوز ور یک قدم از من فاصله گرفت. او پاسخم را می دانست اما به گمانم تمایلی نداشت که بل

کل این قضیه ی مسافر بودن برایم ناآشنا بود. شاید لور هنوز تردید داشت که بتواند همه ی اسرارش را در 

 اختیارم بگذارد.
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 ما آلدر که این نگرانی ها را نداشت معصومانه گفت:ا

 البته که هست. می تونی با ناودان به قلمروت برگردی و هر چی می خوای برداری. -

کم داشت از این یارو خوشم می آمد. آیا ممکن بود به همین سادگی باشد؟ تنها کاری که باید می  مک

کردم برگشتن به ناودان بود و بعد می توانستم به خانه برگردم؟ چه عالی. اما مشکل پیچیده ی باال رفتن از 

ار را بکنم، به خانه بروم و بعد آن کوه برای رسیدن به دروازه همچنان باقی بود. امکان نداشت بتوانم این ک

به موقع خودم را برای نجات دایی پرس پیش از اعدامش به اینجا برسانم. از آن گذشته، این احتمال وجود 

 داشت که آن کوییگ ها یک لقمه ی خامم کنند. گفتم:

 نه، این راه خوبی نیست. راه دیگه ای وجود نداره؟ -

 ور گفت:ل

ی. توی معدن ها دروازه ی دیگه ای هست که کوییگ ها ازش نگهبانی نمی الزم نیست به کوهستان بر -

 کنند.

وه، وضعیت داشت لحظه به لحظه بهتر می شد. شاید بهترین بخش ماجرا این بود که لور با دادن این ا

اطالعات، کم کم داشت راضی می شد که به من اعتماد کند. شاید در نهایت می توانستیم با هم همکاری 

همین که مطمئن شدم که می توانم به خانه برگردم ذهنم شروع به سنجش تمام چیزهایی کرد که  کنیم.

می توانستم از آنجا بیاورم تا از آنها برای ورود دزدانه به قلعه استفاده کنیم. از همه عالی تر این بود که 

ی ساده ای مثل چراغ قوه، مردم دندارن درباره ی روش زندگی در زادگاهم هیچ چیز نمی دانستند. وسیله ا

هوش از سرشان می برد. هی پسر، عجب قدرتی! کم کم داشتم فکر می کردم که شاید به راستی بتوانیم 

 دایی پرس را از آنجا بیرون بکشیم هر چند که درست نمی دانستم این کار چطور باید انجام شود.
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ی برقرار شده بود. هر دو می دانستیم که به ور مرا به معدن ها برگرداند. بن ما آتش بس موقت ناخوشایندل

کمک هم نیاز داریم اما هیچ یک از این موضوع چندان خوشحال نبودیم. اولین کارم این بود که به اتاق 

کوچک سلول مانندی برگردم که لور مرا در آن منتظر گذاشته بود تا بتوانم یادداشت هایم را تمام کنم. 

که برایتان فرستادم هم در همان وقت نوشتم. همین که آماده شدند همه فهرست وسایل و دستور عملی را 

را لوله کردم و درست همان کاری را کردم که اوسا هنگام فرستادم اولین روزنگاشتم برای تو انجام داده بود. 

 «زمین!»انگشتر را از دستم در آوردم و روی زمین گذاشتم و با لمس سنگ خاکستری آن گفتم: 

تفاقی نیفتاد. دوباره امتحان کردم. باز هم خبری نبود. ناگهان فکر وحشتناکی به ذهنم رسید. اوسا ما هیچ اا

گفته بود که این قدرت فقط از آنِ مسافرهاست و بس. اگر واقعا مسافر نبودم چه؟ درست همان کاری را 

 بودم!می کردم که او انجام داده بود اما انگشتر کار نمی کرد. شاید من اصال مسافر ن

 ور در تمام مدت از آستانه ی در مراقبم بود. پیش از آن که هراسم به اوج خود برسد به من گفت:ل

 تو اهل زمین نیستی. اهل زمین دومی. -

وه، درسته. اوسا هم همین را گفت. زمین دوم. آیا معنایش این بود که زمین اولی نیز وجود دارد؟ به خاطر ا

نم. در آن لحظه کار مهم تری داشتم. به سنگ انگشتر دست کشیدم و گفتم: سپردم که بعد این سوال را بک

بله، خودش بود. سنگ شروع به درخشیدن کرد، حلقه ی انگشتر بزرگ تر شد، صدای نت « زمین دوم!»

های موسیقی به گوش رسید و من خاطراتم را به همراه فهرستم در سوراخ وسط آن انداختم. کاغذها 

چیز به حالت عادی برگشت. چه عالی. اما در آن وقت، فکر دیگری به مغزم خطور  ناپدید شدند و همه

 کردم. پرسیدم:
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لور، از کجا باید بدونم که چه موقعی باید به ... زمین دوم برگردم؟ ممکنه مدتی طول بکشه تا دوستانم  -

 بتونن این وسایل رو جور کنند.

م به این دنیا گرفته بودم. از قرار معلوم خودش هم اسخ لور دقیق ترین پاسخی بود که از زمان ورودپ

 چندان مطمئن به نظر نمی رسید گویی او هم از موضوع سر در نمی آورد. او گفت:

وقتی مسافرها با ناودان به جایی می رن همیشه موقعی می رسند که خودشون می خوان. اما خودم هم  -

 درست نمی دونم که این چه جوری اتفاق می افته.

زه آن وقت فهمیدم که لور درباره ی مسافر بودن چندان بیشتر از من نمی داند. البته خود را از تک و تا ات

 نمی انداخت اما به گمانم همچنان می کوشید از چند و چون این موضوع سر در آورد چون اضافه کرد:

وه بر مکان، در طول زمان مادرم کم کم داشت این چیزها رو برام توضیح می داد. می گفت ناودان ها عال -

 حرکت می کنند. اما برام روشن نشد که چرا مسافرها همیشه در همون زمانی می رسند که باید برسند.

 پس منظورت اینه که وقتی با ناودان به زمین برگردم ... -

 رفم را اصالح کرد و گفت:ح

 به زمین دوم. -

 که دوستانم از اون طرف رسیده باشند؟آره، حاال هر چی. یعنی وقتی به زمین دوم می رسم  -

 بله. -

 این قضیه دو طرفه است؟ هم رفت و برگشت؟ -
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 منظورت چیه؟ -

منظورم اینه که اگه من همین االن از اینجا برم دوستانم اونجا منتظرند؟ با این که همین یک دقیقه  -

 پیش فهرست رو فرستادم؟

 فکر کنم همین طوره. -

 پس بزن بریم! -

به غرا بزرگ برگرداند و از آنجا به تونلی در آن سوی غار رفتیم. تونلی قدیمی بود، قدیمی تر از بقیه ور مرا ل

ی تونل ها. سنگ های پراکنده ای که روی واگن های معدن افتاده بود نشان می داد که مدت های مدیدی 

ل نیز سخت تر از بقیه است که پای هیچ یک از معدنچیان به آنجا نرسیده است. جنس سنگ دیواره ی تون

به نظر می رسید گویی با توجه به روش های حفاری در زمان حفر آن، جنس سنگ ها برای ادامه ی کار 

 مناسب نبوده است.

 دتی در تونل پیش رفتم تا این که پرسیدم:م

 از کجا می دونی که داریم از راه درست می ریم؟ -

دست داشت که درست لنگه ی انگشتر خودم بود. باورم  ور با باال آوردن دستش پاسخ داد. انگشتری درل

نمی شد که قبال آن را ندیده بودم. به گمانم وقتی کسی عضو باشگاه مسافرها می شود انگشتر ویژه ای 

دریافت می کند. اما نکته اینجا بود که نور بسیار ضعیفی از سنگ خاکستری انگشتر بیرون می زد. لور برایم 

 توضیح داد:



 

 

 
/ ن گ ا ر د ن گ پ ر م ر  ج ا ت  / ل و ا د  ل  ج

 

204 

 

وز پیش مادرم این دروازه رو نشونم داد. اینم بهم یاد داد که از کجا بفهمم به دروازه نزدیک می چند ر -

 شم. سنگ انگشتر نشون می ده.

دیهی است که من به انگشتر خودم نگاه کردم و متوجه شدم که سنگ روی آن شروع به درخشیدن کرده ب

ا دیدم. دری چوبی در دل صخره جاسازی شده است. بعد از این که پیچ دیگری را پشت سر گذاشتیم آن ر

 بود.

ند متر جلوتر، ورودی دیگری قرار داشت که کپه ای سنگ جلوی آن بود گویی به تازگی آن را کنده چ

بودند. پشت این ورودی واگن فرسوده ای بر روی خط آهن به چشم می خورد که احتماال در چند دهه ی 

 ور پرسیدم:گذشته از جایش تکان نخورده بود. از ل

 از کجا می دونی که این تونله و اون یکی نیست؟ -

ور به در چوبی اشاره کرد. روی آن طرح ستاره ای را کنده بودند درست مثل همان دری که در ایستگاه ل

متروی برونکس بود. وارد آن شدیم و چشمم به تونل آشنایی افتاد که راه به جایی نداشت و به همه جا می 

 یم به سوی آن رفتم و بعد رویم را به سمت لور برگرداندم و پرسیدم:رسید. چند قد

 چه کار کنم؟ -

 فکر کنم می دونی. -

له، می دانستم. چند قدم دیگر به سوی دهانه ی تونل پیش رفته بود که لور صدایم کرد. رویم را ب

 برگرداندم و او گفت:

 .پندراگن، دایین مرد خوبیه. منم می خوام که آزادش کنم -
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کر کردم که از این بهتر نمی شود. به نشانه ی موافقت سری تکان دادم و بعد رویم را به سمت تاریکی ف

 «زمین دوم!»برگرداندم و گفتم: 

 ودتان می دانید که بعد چه اتفاقی افتاد.خ

 3وزنگاشت ر

 ادامه()

 ندارند

به آن ایستگاه مترو برگردم  چه ها، هیچ دلم نمی خواست از شما جدا شوم. وقتی سوار ناودان شدم کهب

تمام فکرم روی دایی پرس و ماموریتی متمرکز بود که در پیش داشتم. اما وقتی به آنجا رسیدم و شما دو 

نفر را دیدم به یاد آوردم که چقدر برای زندگی واقعی ام دلتنگم. زمان کوتاهی که در دندارن گذرانده بودم 

د اما همین که چشمم به شما دو نفر افتاد به طور ناگهانی حس حواسم را به کلی به جای دیگری برده بو

کردم که هرگز از زادگاهم دور نشده ام. در یک آن، فکر قدم گذاشتن در ناودان و بازگشت سریع به دندارن 

برایم غیر ممکن شد. حق با تو بود، کورتنی، کار آسانی بود. تنها کاری که باید می کردم این بود که بگذارم 

 روم.و ب

عد به یاد دایی پرس افتادم و فهمیدم چه کار باید بکنم. ناچار بودم برگردم. شاید اگر پیش شما می ماندم ب

بهتر بود چون وضعیت را از آن که بود وخیم تر کردم. خوش نیتی همیشه کافی نیست. هوش و زرنگی هم 

م. برایتان می گویم که چه پیش شرط است ولی گاهی اوقات فکر می کنم که آنقدرها باهوش و زرنگ نیست

آمده تا خودتان قضاوت کنید. وقتی سوار بر ناودان به دندارن برگشتم با استقبال لور مواجه شدم. اولین 

 چیزی که گفت این بود:
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 مطمئن نبودم که برگردی. -

 راپا خشم شدم و گفتم:س

 آهای، می شه یه سر سوزن ارزش و اعتبار برای من قائل بشی؟ -

او کامال حق داشت. چیزی نمانده بود در زمین دوم بمانم اما نمی خواستم او این را بداند. دلم می لبته ا

 خواست او فکر کند به ماموریتمان اعتقاد دارم. لور گفت:

 هر دومون خسته ایم. قبل از شروع کار، هر دومون باید کمی بخوابیم. -

 رسیدم:پ

 وقت کافی برای خواب داریم؟ -

اعدام کنند، حاال هر وقتی که بود. اگر از من می « زمان اعتدال»ه قرار است دایی پرس را در ی دانستم کم

 پرسیدند می گفتم شاید ده دقیقه دیگر باشد.

 ور توضیح داد:ل

زمان اعتدال، ظهر فرداست. وقتی سه خورشید در یک نقطه روی هم قرار می گیرند. برای استراحت  -

 کوتاه وقت داریم.

دم. زمان اعتدال همان ظهر بود. من و لور به اتاق کوچک داخل معدن برگشتیم. از من نپرسید ازه فهمیت

که در کوله پشتی ام چیست و من هم خیال توضیح دادن نداشتم. بعد برایش توضیح می دادم. فقط یک 

است اما چیز را الزم داشتم که از کیف در آوردم. ساعت کامپیوتری ام بود. نمی دانستم که ساعت چند 

حاال که قرار شد بخوابیم دلم نمی خواست کارم به جایی بکشد که ده ساعت در رختخواب بیفتم و وقتی 
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بیدار شدم بفهمم که دیگر دیر شده است. زنگ ساعت را تنظیم کردم که دو ساعت بعد زنگ بزند. برای 

همه، یکی دو ساعت خواب چرت زدن زمانی طوالنی بود ولی درجه ی خوابم به صفر رسیده بود. با این 

 بهتر از هیچی بود.

قتی زنگ ساعت را تنظیم می کردم لور کنجکاوانه مرا می پایید. حتی وقتی صدای بیب بیش بلند شد از و

تعجب از جا پرید. حدس زدم در دنیایی که او از آمده بود ساعت مچی وجود ندارد. این موضوع باعث شد 

یک هیچ به نفع من شده است. از آن مهم تر این که تعجبش از  احساس کنم برای یک بار هم که شده،

صدای بیب بیب ساعت نشان داد که حدسم درست بوده است. در نظر مردم دندارن، وسایل ساده ای که از 

آن کوله پشتی خارج می کردم در حکم جادویی عظیم بود. بر هم زدن تعادل اشخاص، حتی شده برای 

 ان تفاوت میان پیروزی و شکست باشد. یا تفاوت بین مرگ و زندگی.مدتی کوتاه، می توانست هم

قتی در کوله پشتی به دنبال ساعت مچی ام می گشتم چیز اضافی غافلگیر کننده ای را پیدا کردم که تو و

را دوست دارم و آن  29«میلکی وی»در آن گذاشته بودی، مارک. تو بهترینی. می دانستی که چقدر شکالت 

کوله پشتی گذاشته بودی خوشمزه ترین خوراکی در تاریخ خوراکی ها بود. ممنونم. حتی  شکالتی که در

تکه ای از آن را به لور تعارف کردم. فکر می کردم این نهایت لطفم است چون امیدی نداشتم که در آن 

انش اطراف بتوانم شکالت میلکی وی دیگری پیدا کنم. تکه ی کوچکی از آن را گرفت و محتاطانه در ده

گذاشت و بالفاصله آن را تف کرد. حرامش کرد! حدس زدم که در قلمروشان شکالت و آب نبات هم نداشته 

 باشند. با دلخوری گفت:

 دفعه ی بعد که خواستی زهر بهم بدی قبلش بهم هشدار بده. -

                                            

29Milky Way به معنای راه شيری 
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 ن که همچنان می خندیدم به او گفتم:م

 خوراکی عالیه. چی داری میگی؟ اونجایی که من زندگی می کنم این یه -

 پس تو جای عجیب غریبی زندگی می کنی، پندراگن. -

ین را گفت و جرعه ای آب را در دهانش چرخاند تا مزه ی شکالت از دهانش برود. انگار که من کلم ا

 بروکسل یا چیزی مثل آن به او داده بودم.

مثل دو انسان معمولی کارهای  ین اولین باری بود که من و لور در حضور یکدیگر عصبی و ناراحت نبودیم.ا

عادی می کردیم. البته نه این که یکهو با هم صمیمی شده باشیم و از این حرف ها، باور کن، فقط طوری 

 بود که جرات کردم از او چیزی بپرسم. از او پرسیدم:

 مادرت درباره ی مسافر بودن چه چیزهای دیگه ای بهت گفته؟ -

شتر باشد احتمال این که بتوانم از آن معرکه جان سالم به در ببرم ببشتر ه نظرم رسید هر چه اطالعاتم بیب

 است.

ور جوابم را نداد و خودش را با پهن کردن پوست جانورانی مشغول کرد که در سمت خودش کف سلول ل

 افتاده بود. می دانستم که صدایم را شنیده است برای همین دوباره سوالم را تکرار نکردم. دیگر داشتم از

 گرفتن جوابم ناامید می شدم که گفت:

 شاید از چیزی که باید بگم خوشت نیاد. -

 وه، چه شود. باز هم خبرهای خوش. گفتم:ا

 اگر مهمه، باید بشنوم حاال چه خوشم بیاد چه خوشم نیاد. -
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ور روی پوست جانوران نشست و به دیوار پشتس تکیه داد. با وجود حرفی که زدم مطمئن نبودم که ل

 اهم حرفش را بشنوم. ولی چاره ی دیگری نداشتم. او حرفش را این طور شروع کرد:بخو

مدت کوتاهیه که فهمیدم مسافرم. چیزهایی که می دونم خیلی بیشتر از چیزهایی که تو می دونی  -

نیست. اما مادرم یه چیزی بهم گفت که خیلی مهمه. شاید از نجات دادن پرس و کمک به میالگویی ها هم 

 تر باشه.مهم 

 نگار قضیه خیلی مهم بود. تمام توجهم روی او متمرکز شده بود.ا

می دونم که می خوای بدونی چرا ما مسافریم ولی من اینو نمی دونم. این یه حقیقته. مادرم گفت که یه  -

روزی خودم علتشو می فهمم اما فعال این موضوع اهمیتی نداره. اما چیزی که به من گفت این بود که ما 

 باید ماموریتمونو درک کنیم.

 ماموریت؟ منظورت اینه که ماموریتمون به کمک به میالگویی ها ختم نمی شه؟ -

بله. مادرم توضیح داد که قلمروهای زیادی هست و همه شو در آستانه ی رسیدن به زمان مهمی هستندو  -

ا در قلمرو صلح و سعادت برقرار و اون زمانیه که بعد از اون ی« نقطه ی عطف»مادرم به این زمان می گفت 

 می شه یا مردم رو به هرج و مرج و نابودی می کشونه.

 رسیدم:پ

 پس جنگ بین میالگویی ها و بدووانی ها نوعی نقطه ی عطف برای کل دندارن حساب می شه؟ -
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و  این چیزیه که مادرم می گفت. اگر میالگویی ها از سلطه ی بدووانی ها آزاد بشن دندارن در صلح -

آرامش به بقای خودش ادامه می ده. اما اگر بدووانی ها پیروز میدان باشند ممکنه تبدیل به فاجعه بشه و 

 کل این قلمرو رو به نابودی بکشونه.

قیقت عظیمی بود. این تالش و کشمکش نه فقط برای کمک به معدنچی های بیچاره، بلکه برای نجات ح

 کل این قلمرو بود. پرسیدم:

 چیزها رو از کجا می دونست؟ مثل اینه که آینده رو پیشگویی کرده باشه!اون این  -

 ور شانه هایش را باال انداخت و گفت:ل

این بخشی از مسافر بودنه. روزی ما این موضوع رو درک می کنیم. ولی در حال حاضر باید بدونیم که  -

فشون می رسند و هر کاری می تونن ماموریت مسافرها اینه که به قلمروهایی برن که دارند به نقطه ی عط

بکنند تا حوادث در مسیر صحیحی قرار بگیرند و پیش بیان. مادرم برای همین اینجا بود. پرس برای همین 

 اینجاست. برای همینه که من و تو اینجاییم.

در ین مطلب برایم کمی سنگین بود. فکر می کردم باالخره دارم از چگونگی انجام امور سر در می آورم ا

 حالی که بسیار سطحی به کل ماجرا نگاه می کردم. پرسیدم:

 حاال این سنت دین کیه؟ -

سنت دین هم مثل ما مسافره. اما بر علیه ما فعالیت می کنه. خواسته ی اون اینه که امور قلمروها در  -

 مسیر نادرست قرار بگیره و آشوب و بی نظمی ایجاد بشه.

 آخه ... چرا؟ -
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میم همه چیزهایی رو که باید بدونیم فهمیدیم. در حال حاضر من جواب این سوال ها رو وقتی اینو بفه -

 ندارم. دیگه بهتره بخوابی.

ره، درسته. بخوابم. فقط برایم فاش کرد که آینده ی دندارن در دست ماست، حاال بگذریم که ممکن بود آ

م و به خواب فرو می رفتم؟ و فقط قلمروهای دیگر هم به مشکل دچار شوند آن وقت من باید چرت می زد

برای این که اوضاع ذره ای جالب تر شود، آن بیرون آدمکشی بود که می کوشید جلوی ما را بگیرد. دیده 

بودم که آن یارو، سنت دین قادر به انجام چه کارهایی است. خواب های خوب ببینی، بابی کوچولو! من در 

مان حال ناچار بودم آرامشم را حفظ کنم. به خودم گفتم که آستانه ی سکته ی مغزی وسیعی بودم و در ه

هیچ یک از اینها ربطی به من ندارد. من فقط و فقط یک هدف داشتم: نجات دایی پرس. بعد از آن، دیگر 

اینجا نبودم. اگر دایی پرس می خواست بماند و برای ایجاد تغییر در وقایع تاریخی بکوشد، اختیار خودش را 

 با اولین ناودان خود را به خانه می رساندم. داشت. ولی من

 ین فکرها کمی آرامم کردم و تصمیم گرفتم کمی بخوابم. اما پیش از آن که سرم را زمین بگذارم پرسیدم:ا

 همه ش همین بود؟ چیز دیگه ای نیست که به من نگفته باشی؟ -

 ط توانست بگوید:ور که کمابیش به خواب رفته بود حتی چشم هایش را باز نکرد اما فقل

 این تمام چیزهاییه که من می دونم، پندراگن. کافی نیست؟ -

وه، چرا. زیاد هم بود. دیگر ساعت خاموشی فرا رسیده بود. فکر نمی کردم به راحتی به خواب بروم اما در ا

واقع از شدت خستگی حتی یادم نیست که چه وقت سرم را روی پوست جانوران گذاشتم. چه خواب خوبی 

ود، حیف که وقتی زنگ ساعتم به کار افتاد فکر می کردم تازه چشم هایم را بسته ام. انگار که به جای دو ب

ساعت، دو ثانیه گذشته بود. پسر، نمی دونی به چه بدبختی بیدار شدم! از آن لحظات بیداری عجیب 
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دم هستم و اولین وغریب بود که نمی دانستم کجا هستم. به نظر رسید که در خانه و در رختخواب خو

اما در یک چشم به هم زدن، به سرعت « باید مارلی را بیرون ببرم.»فکری که به ذهنم رسید این بود: 

 حقیقت اوضاع به یادم آمد. بلند شدم و نشستم و کوشیدم ذهنم را از هر فکری خالی کنم.

ه سراغ کوله پشتی ام رفتم تا ور آنجا نبود. بعد از آن که کش و قوسی به خود دادم و خمیازه ای کشیدم بل

ببینم همه ی موارد در آن هست یا نه که دیدم سگک های آن باز است. کسی به سراغ کوله پشتی ام رفته 

بود! به تندی آن را باز کردم و به سرعت همه ی وسایل داخل آن را از نظر گذراندم. از قرار معلوم همه ی 

ریخته بودند. سر به سرم گذاشته بودند. سگک های کوله پشتی آنها سر جایشان بودند اما بدون شک به هم 

 را بستم و رفتم که لور را پیداکنم.

دم زنان به غار اصلی و آشنای معدن رفتم. در آنجا طبق معمول همه مشغول کار بودند. آن بیچاره های ق

مراسم تحویل  مفلوک هیچ وقت از کار دست نمی کشیدند. در لحظه ای گذرا دلم خواست بدانم که در

اخیر چه پیش آمده و آیا توانسته ام هم وزنی که مالوس انتخاب کرده بود لعاب استخراج کنند. امیدوار 

بودم که موفق شده باشند اما در این زمینه کاری از من ساخته نبود. باید لور را پیدا می کردم و عملیات 

 نجات را شروع می کردیم.

اندم و چیزی به چشمم خورد. رلین داشت از تونلی در سمت چپم بیرون می وشه و کنار غار را از نظر گذرگ

آمد.او تندتند راه می رفت و در همان حال با معدنچی دیگری صحبت می کرد.رلین طوری به پشت 

معدنچی دیگر می زد که انگار تازه جوکی را برایش گفته بود و بعد معدنپی شتابان به جایی رفت.درحالی 

بهانه ای برای شادمانی نداشتند.آخرین باری که با رلین حرف زده بودم او با عدم پذیرش که این افراد 

ایستادگی در برابر کیگن،تمام قبیله شان را کمابیش به مرگ تدریجی محکوم کرده بود.حاال چه شده بود 
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تازه از آن بیرون  که ناگهان این قدر خوشحال بود؟وقتی از آنجا دور شد،رفتم تا نگاهی به تونلی بیندازم که

 آمده بود.

ا ورود به تونل فهمیدم که آن جا نیز راه متروک دیگری است.خطوط آهن واگن های باری معدن،قدیمی و ب

پوسیده بود.احتمال میدادم که این تونل یکی از اولین تونل هایی باشد که در غار اصلی کنده اند.مانده بودم 

ال ها پیش؟دهه ها پیش؟یا قرن ها پیش؟این را هم نمی دانستم که چند سال پیش آن را حفر کرده اند. س

که چرا رلین و معدنچی دیگر به این جا آمده بودند.چند متر جلوتر که رفتم پاسخ پرسشم را گرفتم.در این 

تونل نیز مثل بسیاری از تونل های دیگر،در دل صخره های کناری تونل،اتاقی کنده بودند. اما بر خالف 

آن خوابیده بودم،این اتاق دری چوبی داشت.نگاه سریعی به اطرافم انداختم تا مطمئن شوم  سلولی که در

 کسی نگاهم نمی کند و بعد در را باز کردم و وارد اتاق شدم.

ین اتاق کمابیش دو برابر اتاقی بود که در آن خوابیده بودم و این یکی پر از وسایل و تجهیزات بود.اول فکر ا

گهداری وسایل حفاری شان است اما پس از بررسی دقیق تر به حقیقت پی بردم.آن جا کردم این جا محل ن

انبار وسایل حفاری نبود بلکه اسلحه خانه ای پر از سالح بود!در آن جا صدها نیزه مانند نیزه هایی بود که 

ن نوک تیز دایی پرس به کناره ی سورتمه ای وصل کرده بود که با آن از باالی کوه پایین آمدیم.از دید

فلزی آنها که در نور برق می زد تعجب کرده بودم.میالگویی ها اجازه نداشتند در جایی غیر از معدن ها از 

 وسایل فلزی استفاده کنند اما اطمینان داشتم که اجازه ی ساختن اسلحه را هم ندارند.

انباشته بودند.شاید هزاران تیر در ک سمت اتاق پر از این نیزه ها بود . زیر آنها ،تیرها را کپه کپه روی هم ی

آن اتاق به چشم می خورد.در مقابل تیرها و نیزه ها ، کمان هایی قرار داشت.شاید روی هم صد کمان می 

شد.از قرار معلوم آن اتاق زرادخانه ی مخوفی بود. بعد چشمم به چیزی افتاد که درست از آن سر در 

دند. از همان سبدهایی بودند که برای حمل لعاب به سطح نیاوردم.پای دیوار عقبی سبدهایی گذاشته بو
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زمین به کار می بردند.این سبدها پر بودند،اما نه از لعاب. جلوتر رفتم یکی از چیزهایی را که در آنها بود 

برداشتم.تکه چوب کوجک و محکمی بود که طولش به پانزه سانتی متر می رسید. به یک سر آن دو بند 

ودند که حدود چهل و پنج سانتی متر بود.به سر دیگر بند،کیسه ای چرمی به اندازه ی باریک چرمی بسته ب

کارتهای بیس بال بسته بودند. به آن اختراع عجیب و غریب نگاه می کردم و می کوشیدم بفهمم که 

چیست.و فهمیدم. تیرکمان بود!تیرکمانی ابتدایی!این بیچاره ها کش نداشتند برای همین تیرکمانشان 

ری نبود که برای پرتاب سنگ بتوان کش آن را کشید و رها کرد. با این وسیله باید چوب را می گرفتی طو

و به طرز خاصی سنگ را پرتاب می کردی. شاید چیزی حدود دویست سیصد تا از این کوچولوها در آن 

ید.حق با رلین بود. سبدها بود.همانطور که تیرکمان به دست آنجا ایستاده بودم فکر غم انگیزی به ذهنم رس

میالگویی ها برای جنگ با شوالیه های کیگن آمادگی نداشتند.آن تیرکمان ها رقت انگیز بودند.البته همه 

ی ما داستان کشته شدن جالوت به دست داوود را شنیده ایم ولی آن فقط یک داستان است. چه طور این 

انند کمترین شانسی برای ایستادگی در برابر بیچاره ها فکر می کردند که با یک مشت اسباب بازی می تو

شوالیه های جوشن پوش آدمکش ورزیده داشته باشند؟نیزه ها کمی خطرناک تر به نظر می رسیدند.تیرها 

هم همین طور ،اما میالگویی ها اصال طرز استفاده از آن ها را بلد بودند؟به طور ناگهانی ،نگرانی رلین به 

 د.اگر آنها برای جنگ با بدووانی ها اقدام می کردند قتل عام می شدند.نظرم بسیار واقعی و جدی رسی

 ی خواستم تیرکمان را به سبدش برگردانم که کسی دستش را دراز کرد و آن را قاپید!م

ا تعجب برگشتم و فیگس را دیدم.جست و خیزکنان از من دور می شد و تیرکمان را باالی سرش می ب

 نی گفت:چرخاند.با صدای بلند و شادما

 ظرت عوض شده ،نه؟برای معامله آماده ای؟ن -

 ا نهایت عاطعیتی که در توانم بود به او گفتم:ب
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 ن از تو هیچی نمی خوام.م -

 ا دهان بی دندانش لبخندی زد و گفت:ب

 می خوای؟من خیلی چیزها دارم که ممکنه به دردت بخوره ها!این چه طوره؟ن -

گرفت.یک چاقوی سفری سویسی قرمز رنگ بود.در حالی که ز کیسه ی کمری اش چیزی درآورد و جلویم ا

 آن را از چنگش در می آوردم فریاد زدم:

 ین مال منه!پس تو سراغ کوله پشتیم رفته بودی!دیگه چی برداشتی!ا -

 عمای به هم ریختگی کوله پشتی ام حل شد.فیگس مقاومتی نکرد.م

 قط خس خس کنان قهقهه زد و موذیانه گفت:ف

 تو واقعا چی الزم داری .می دونم . می دونم. ن می دونم کهم -

 ن که دیگر صبر و تحملم داشت به پایان می رسید از او پرسیدم:م

 ی الزم دارم؟چ -

 ک الزم داری.تنها کسی که میتونه برات تک تهیه کنه خودمم و خودم.ت -

 ک.باز این کلمه به گوشم می خورد.پرسیدم:ت

 ک چیه؟ت -

 ر کیسه اش کرد وبا حالت احترام آمیزی گفت:یگس دوباره خندید و دستش را دف

 ک جواب معماست.تک امیده.ت -

ک هر چه بود نمی توانست چندان بزرگ باشد.چون در کیسه اش جا گرفته بود.چیزی نمانده بود آن را از ت

 کیسه اش درآورد که ...رلین وارد اتاق شد و فریاد زد!
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 یگس!ف -

اما خالی.به طرزی باورنکردنی احساس گناه می کردم.رلین یگس بالفاصله دستش را از کیسه اش درآورد،ف

 برای سرزنش او گفت:

 باید می آوردیش این جا،پیرمرد.ن -

 یگس با ترس خود را پس کشید و مثل توله سگ های گناهکار دوان دوان از اتاق بیرون رفت.ف

 لین با صدایی خسته گفت:ر

ه هنوز امیدی برای جنگ با بدووانی ها داریم.این متاسفم که این اتاقو دیدی.دلم نمی خواد فکر کنی ک-

 اسلحه ها به زودی نابود می شن.

یزی درست نبود. رلین همه حقیقت را به من نمی گفت.به این نتیجه رسیدم که چون او با من صادق و چ

لیل روراست نبود من هم باید درباره ی حرف هایی که به او می زنم جانب احتیاط را نگه دارم.به همین د

درباره ی تکی که فیگس می خواست به من بفروشد به او چیزی نگفتم.تنها حرفی که به فکرم رسید که به 

 او بگویم این بود:

 ه گمونم شما همون کاری رو میکنین که باید بکنین.ب -

یچ دلم نمی خواست آنجا باشم مخصوصا که چیزی در جریان بود که از آن خبر نداشتم.بهترین کاری که ه

توانستم بکنم این بود که از آنجا بروم.بنابراین از کنار رلین گذشتم و از در بیرون رفتم.او هم حرف می 

 دیگری به من نزد!

مین که از آنجا بیرون آمدم ذهنم روی مشکلی متمرکز شد که در پیش رو داشتیم یعنی دایی پرس.به دو ه

ل اتاق قدم گذاشتم لور و آلدر را دیدم که سلولی برگشتم که بند و بساطم در آن بود. همین که به داخ
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سرگرم زیر و رو کردن وسایلم بودند!تمام آنها را کف اتاق ولو کرده بودند. نمی دانم مگر در این دیار حریم 

 شخصی تعریف نشده بود؟

 ریاد زدم:ف

 های!آ -

و بدون کوچکترین  لدر از جا پرید و با شرمندگی عقب رفت.اما لور به زیر و رو کردن وسایلم ادامه دادآ

 اثری از پوزش خواهی گفت:

 ارم دنبال اسلحه هایی می گردم که با خودت آوردی ولی این جا که اسلحه ای نیست.د -

مله ی اخیر را در حالی گفت که یکی از واکی تاکی های زردی را که فرستاده بودید تکان تکان میداد.آن ج

 را از دستش قاپیدم و گفتم:

 خودم نیاوردم.حتی نمی دانم چه طور باید اسلحه رو به کار برد. ن هیچ اسلحه ای بام -

 ور با بدخلقی گفت:ل

 س دیگه فایده ای نداره.پ -

 اکی تاکی را به او پس دادم و گفتم:و

 کر کردی.ف -

عد واکی تاکی دیگر را پیدا کردم و به دورترین نقطه اتاق رفتم.آن را جلوی دهانم گرفتم و دکمه اش را ب

لور و آلدر با هم از تعجب از جا پریدند.لور طوری واکی تاکی را پرت کرد که انگار «یخ!»گفتم:روشن کردم و 

داغ بود. آلدر آن را گرفت و بعد او هم آن را انداخت.هی پسر ،چه عالی شد!این درست همان واکنشی بود 

 که انتظارش را داشتم.آلدر با چشم های گردشده پرسید:



 

 

 
/ ن گ ا ر د ن گ پ ر م ر  ج ا ت  / ل و ا د  ل  ج

 

228 

 

 ین دیگه چه جور جادوییه؟ا -

 فتم:گ

ین جادو نیست.باید اینو بفهمین که قلمروی من خیلی پیشرفته تر از این جاست . این جور چیزها ا -

 در جایی که من زندگی می کنم عادیه.این جادو نیست علمه.

ستگاه پخش سی دی را که برایم آوردید از زمین برداشتم و دکمه ی پخش آن را زدم.بالفاصله اولین د

ندن کرد. آهنگ راک پر سروصدایی بود که با ضربات خشن به گیتار اجرا می شد و آهنگ آن شروع به خوا

لور و آلدر را حسابی به وحشت انداخت. هر دو گوش هایشان را گرفتند و مثل خرگوش های وحشت زده به 

 دورترین نقطه اتاق دویدند.محشر بود!نمی خواستم رنج و عذابشان را طوالنی کنم و برای همین خیلی زود

دستگاه را خاموش کردم. هر دو همان جا نشستند و با چشم های گشاد شده از حیرت نگاهم کردند.با 

 لبخند موذیانه ای پرسیدم:

 از هم فکر میکنی اسلحه الزم داریم؟ب -

ن گاه شاهد چیزی بودم که به کلی هوش از سرم پراند.لور مستقیم به چشم هایم نگاه کرد و چه باور آ

 ید،به من لبخند زد و گفت:کنید چه باور نکن

 ز این علم خوشم می یاد.ا -

 «منم همینطور.»لدر گفت:آ

ا آن زمان همه چیز خوب پیش رفته بود. واکنش هایشان این امید را به من داد که ممکن است فکرهایم ت

سرعت  عملی شود . نقشه ام این بود که از آن وسایل استفاده ی درست و بجا بکنم و زمان انجام این کار به

نزدیک می شد.با یک مرور دقیق و سریع متوجه شدم که غیر از چراغ قوه،همه ی چیزهای دیگر را توانسته 

اید فراهم کنید.بچه ها ،شما فوق العاده اید.اما وقتی دیدم هیچ یک از آن وسایل ،وسایل خودم نیست کمی 
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وسایل را بخرید یا وسایل خودتان را تعجب کردم.به هیچ وجه نمی خواستم که از خانه بیرون بروید و این 

برایم بیاورید،مارک.اما بعد که درباره ی این موضوع بیشتر فکر کردم متوجه شدم که برایت چه قدر سخت 

بوده که به خانه مان بروی و سایل خودم را بیاوری.احتمال داشت والدینم ازت چیزهایی بپرسند و این 

 ی که بتوانم،پول همه ی این وسایل را پس می دهم.مشکل ساز میشد.بنابراین در اولین فرصت

 کی از واکی تاکی ها را به دست لور دادم و طرز کارش را به او آموختم.ی

گر از هم جدا می شدیم وجود این ها حیاتی بود. بقیه ی تجهیزات را به داخل کوله پشتی برگرداندم.بعد ا

 باسی داد که بدووانی ها در داخل قصرشان می پوشند.آلدر کاری کرد که غافلگیرمان کرد.به هر یک از ما ل

لوز آستین بلند و شلوار ساده ای بود. شلوار،جیب داشت و کمرش با بندی محکم میشد.جلوی بلوز نیز با ب

تکه چوب های دکمه مانندی بسته می شد.رنگشان ترکیبی از سبز و آبی بسیار روشن بود.اما آنجه بالفاصله 

افتشان بود.جنسشان از نوعی کتان بود و به راستی راحت بودند.حتی کفش های توجهم را جلب کرد لط

چرمی بدووانی ها نیز راحت بود.هر کس نمی دانست فکر میکرد بدووانی ها لباس هایشان را از مرکز خرید 

می خرند. واقعا جا خوردم که میالگویی ها مثل انسان های غارنشین با پوشیدن پوست ضخیم و «گپ»

حیوانات عمرشان را می گذارنند در حالیکه بدووانی ها این لباس های باحال و راحت را می پوشند بدبوی 

 که مثل لباس خواب است. 

ور نمی خواست آن لباس را بپوشد.از آلدر می خواست که برایمان جوشن شوالیه ها را بیاورد.ولی آلدر ل

بپوشند. اگر ما با جوشن به قصر می رفتیم  توضیح داد که شوالیه ها اجازه ندارند در داخل قصر جوشن

بالفاصله توجه بدووانی ها را جلب می کردیم و کارمان تمام بود.با پوشیدن لباس هایی که آلدر به ما داده 

بود بهترین فرصت را برای یکرنگ شدن با بدووانی ها داشتیم . لور از آن لباس خوشش نمی آمد،اما در 

 لفت نبود برای همین به سرعت لباس بدووانی ها را به تن کردیم.برابر این منطق قادر به مخا
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لدر یک چیز ارزشمند دیگر هم داشت:نقشه ای از قصر.نقشه ی ناقص و ناشیانه ای بود که آن را روی یک آ

تکه کاغذ پوستی کشیده بودند اما هرچه بود به درد ما می خورد.همه جا را نشان نمی داد اما شامل بخش 

ی شد که آگاهی از آنها برایمان ضرورت داشت:محدوده ی سلولی که دایی پرس را در آن نگه های اصلی م

می داشتند و قرارگاه نگهبان ها که محل استقرار شوالیه ها بود. ظاهرا همه چیز جور بود جز یک چیز 

 جزئی . شاید این مهمترین موضوع جدی بود که در دست داشتیم.

 فتم:گ

 طوری باید وارد قصر بشیم؟ین خیلی خوبه.ولی چه ا -

 لدر گفت:آ

اهی هست که بدووانی ها ازش خبر ندارند و میالگویی ها هم تک و توک اون راهو بلدند. برادرم ر -

 روز قبل از مرگش این راهو نشونم داد.

ین اطالعات جدیدی بود. آلدر برادری داشت که مرده بود.دلم می خواست بدانم ماجرا چه بوده است ولی ا

 ظه ، وقت مناسبی برای گپ زدن نبود.گفتم:آن لح

 س راه بیفتیم.پ -

وله پشتی را به شانه آویختم و پشت سر بقیه از سلول بیرون رفتم.به جای برگشتن به سوی دهانه ی ک

 اصلی معدن و باال رفتن از نردبان،آلدر ما را به سوی یکی از واگن های باری معدن برد و گفت:

 اده باشیم.بپرین باال.لیلی نداره که همه مون پید -

قصدمان هرجا که بود در زیر زمین قرار داشت. من و لور در یکی از واگن های باری نشستیم و آلدر شروع م

به هل دادن آن کرد.به سمت انتهای تونل دیگری پیش می رفتیم که از چاه اصلی معدن منشعب می 
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جهی به ما نشان نمی دادند.این بیچاره شد.وقتی ازک نار بعضی از معدنچی ها می گذشتیم کم ترین تو

 های بخت برگشته مثل مرده های متحرک بودند.

لدر،جوان نیرومندی بود و به راحتی واگن را پیش می برد. خوشبختانه کف تونل تخت بود و شاید در هر آ

حال جلو راندن واگن چندان هم سخت نبود. مدتی طوالنی در حرکت بودیم و تا اعماق معدن پیش 

تیم.پس از مدتی همه جا کامال تاریک شد اما از قرار معلوم قرار نبود به سمتی بپیچیم و تغییر مسیر رف

بدهیم برای آلدر به هل دادن واگن ادامه می داد. وقتی به تدریج فضای تونل روشن تر می شد جلو را نگاه 

از چند و چون آن بپرسم آلدر کردم و در نقطه ی دوری لکه ی نورانی کوچکی دیدم. پیش از آن که بتوانم 

 گفت:

ین تونل به دریا می رسه.دیگه چیزی به آخرش نمونده.کسی از بیرون نمی تونه وارد تونل بشه ا -

 چون ورودیش در جای مرتفعی باالی دماغه س . این تونل برای رسیدن هوای تازه به داخل معدنه.

ین برود،گازی که داشت تک تک معدنچی ها را وای تازه،آره،درسته.اما نه چندان که گاز سمی معدن از به

از پا در می آورد.بعد متوجه چیز عجیب دیگری شدم. دیوار سرتاسر تونل ها به هم شباهت داشت.همه از 

جنس سنگ سخت و ناهمواری بودند که با اسکنه آنها را کنده بودند. اما این یکی با بقیه تفاوت داشت.در 

رد سنگی به چشم می خورد.قطر این ستون ها زیاد بود و شاید به امتداد یک سمت تونل ستون های گ

 حدود یک متر می رسید. در نظر من مثل ستون های باستانی خرابه های یونان بودند.

 لدر گفت:آ

عدنچی ها سال ها پیش به طور اتفاقی این جا را کشف کرده ن.این ستون ها ،پایه های قصر م -

 بدووانی هاست.

 ود که ما درست زیر قلعه بدووانی ها بودیم!ای ،منظورش این بو
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 لدر اضافه کرد:آ

دووانی ها نمی دونن که میالگویی ها زیر قصرشون تونل کنده ن.اگر می دونستند این تونل رو می ب -

 بستند و برای مجازات معدنچی ها چند تاشونو کشتن.

ر فاصله وجود داشت. همان اید حدود بیست ستون در آنجا بود که بین هر یک چیزی نزدیک به ده متش

طور که با چشم ستون های سنگی را دنبال می کردم در میان دو ستون ، تونل دیگر ی دیدم.در 

واقع،بیشتر مانند یک فرو رفتگی اندک بود چون در آن نردبانی وجود داشت. کامال واضح بود که انتهای آن 

 نردبان به قصر می رسید ای داد بیداد!

 بیرون می آمدم آلدر گفت: قتی از واگن باریو

یچ کس نمی دونه که این ورودی مخفی رو برای چی درست کرده ن.قدمت این ورودی بیش تر ه -

 از عمر همه ی معدنچیانیه که امروز زنده اند.

 ایین نردبان ایستادم و باال را نگاه کردم.بعد دوباره به آن دو نگاه کردم .زمان عمل فرا رسیده بود.گفتم:پ

مئن بشیم که همگی طبق یک نقشه عمل می کنیم.نقشه مون اینه که خودمونو هر چه هتره مطب -

بی سروصداتر به سلولی برسونیم که دایی پرس رو در اون نگه می دارن.اگر کارمون به جنگ و نزاع 

 بکشه بازنده ایم.

تم که با من موافق نگام گفتن این حرف،مستقیم به لور نگاه می کردم.او رویش را از من برگرداند.می دانسه

 است اما از ناراحتی داشت دق میکرد.گفتم:

 لدر،می تونی ما رو به حوالی این سلول ببری؟آ -

 وابش این بود:ج
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 له ،فکر کنم بتونم.ب -

 می خواستم به هیچ وجه اقدامی اهلل بختکی بکنیم.پرسیدم:ن

 کر می کنی یا میدونی؟ف -

 ا اطمینان بیشتری جواب داد:ب

 ی دونم.م -

 وبه.خ -

 در اضافه کرد:لآ

 لی برگشتنمون از اون جا به سادگی رفتنمون نیست که توجهی جلب نشه.و -

 ور گفت:ل

 اون زمانیه که باید بجنگیم. و -

 فتم:گ

 ره،حاال هر چی.آ -

ا این حرف،برگشتم که از نردبان باال بروم.خداوندا،این دختر فقط به یک چیز فکر می کرد.تازه وقتی از ب

باال رفته بودم متوجه شدم که دلم نمی خواهد اولین کسی باشم که آن باال می  نیمی از پله های نردبان

 رسد.چه فکری کرده بودم؟

صال تصورش را هم نمی کردم که آن باال چه چیزی در انتظارم است.ولی دیگر خیلی دیر شده بود.در آن ا

این به باال رفتن ادامه دادم و وضعیت که بین زمین و هوا بودیم نمی توانستیم جاهایمان را عوض کنیم.بنابر
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به سکوی سنگی تاریکی رسیدم.سقف آن هم سنگی و چنان کوتاه بود که نمی توانستم صاف بایستم.بقیه 

 به تندی به من رسیدند. پرسیدم:

 اال چی کار کنیم؟ح -

لدر خوب می دانست از کجا باید برویم.روی سکوی سنگی چند قدمی جلو رفت و بعد دستش را باال آ

.تازه متوجه شدم که باالی سرش دری چوبی قرار دارد.دریچه ی سقفی !آلدر به آسانی آن را به سمت برد

باال هل داد و خود را از دریچه باال کشید.لور نفر بعدی بود.او نیز به آسانی خود را باال کشید. برای من به 

ریچه ایستادم و باال را نگاه کردم و آن آسانی نبود.عالوه بر کوتاهی قدّم،کوله پشتی هم بر دوشم بود.زیر د

 گفتم:

 وه،ببخشید.میشه یه کمکی بدین؟ا -

ور و آلدر هر دو دستشان را دراز کردند،هر یک یکی از دست هایم را که به سویشان دراز بود گرفتند و ل

 ه کرد:چنان راحت مرا باال کشیدند که انگار کودکی بیش نبودم.حاال در اتاق تاریک دیگری بودیم.آلدر زمزم

 ین جا به انباری پشت آشپزخانه راه داره.ا -

 ز زمزمه ی آلدر زدم باید به جایی نزدیک شده باشیم که احتمال رو در رو شدنمان با بدووانی ها هست.ا

لدر ما را به آن سوی اتاق کوچک برد و کورمال کورمال بر روی یکی از دیوارها به جستجو پرداخت.درست آ

ی گردد تا این که آنچه را می خواست پیدا کرد. شکاف کوچکی بود که بر روی نمی دانستم دنبال چه م

سنگ کنده بودند.آلدر انگشت هایش را در آن فرو برد و آن را کشید.ناگهان دیوار،مثل در باز شد!به سرعت 

وارد شدیم و آلدر در مخفی را پشت سرمان بست.وقتی به پشت سرم نگاه کردم ، متوجه شدم که بعد از 

سته شدن در،امکان ندارد کسی به این سادگی ها بتواند درز در را ببیند.دیوار چنان صاف و یکدست بود ب
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که گویی آن را با گچ ساخته بودند.عجیب به نظر می رسید.همه ی چیزهایی که تا آن زمان در دندارن 

 دیده بودم خشن و زمخت بودند.این در کمابیش امروزی به نظر می رسید.

نگاهی انداختم و دیدم که در یک انبار هستیم . آن جا پر از سبدها و گونی های پر از مواد غذایی  ه اطرافمب

بود.در آن اتاق کوزه های سفالی را کپه کپه روی هم انباشته بودند.چند بوی جدید به مشامم خورد در چند 

ر آن لحظه دقیقا بوی ساعت گذشته،تمام مدت بوی نفرت انگیز و شیرین معدن را حس کرده بودم.ولی د

 خوش غذای پخته به مشامم می خورد.

یچ نمی دانستم بوی چه غذایی است اما هر چه بود دهانم را آب می انداخت.تنها چیزی که به ذهنم می ه

رسید بوی خانه مان در روز شکرگزاری بود. شکمم قاروقوری کرد.در نهایت خوشحالی باید بگویم که شکم 

 لور هم قاروقور کرد.

ر روی دیوار رو به رویمان ،دری چوبی قرار داشت. آلدر بی سروصدا و پاورچین به سوی آن رفت و به ب

آرامی آن را باز کرد.بالفاصله صدای به هم خوردن قابلمه ها و قل قل غذاها فضا را پر کرد،درست همان 

قور کرد. دلم می صدایی که در آشپزخانه ی رستوران های شلوغ به گوش می رسید.دوباره شکمم قارو

خواست زودتر از آنجا بیرون بروم.چون آن وضعیت برایم حکم شکنجه را داشت . آلدر با دست به ما اشاره 

کرد که جلو برویم و ببینیم . من و لور در آستانه ی در به او پیوستیم و با دقت بیرون را نگاه کردیم.آنچه 

 دیدم باعث شد حسابی جا بخورم.

لوغی بود. چندین آشپز ب ابوقمون های تنوری آبدار که در اثر سرخ شدن به رنگ نجا آشپزخانه ی شآ

طالیی خوشرنگی در آمده بودند با عجله به این سو و آن سو می رفتند. بقیه ی آشپزها سر میز چوبی 

بزرگی مشغول پوست کندن سبزیجات و خرد کردن سیب زمینی بودند.عده ی دیگری نیز قابلمه های پر از 

خوش عطری را هم می زدند که بر روی اجاق های روشن می جوشیدند. آنچه باعث تعجبم می شد سوپ 
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امروزی بودن آن آشپزخانه بود. باور کن،با معیار های ما باز هم قدیمی به نظر می رسید ولی در مقایسه با 

ری ناشیانه ی فلز سیاه چیزهایی که تا آن زمان در دندارن دیده بودم این طور نبود.قابلمه ها را با چکش کا

رنگی شکل داده و اجاق ها را از سنگ ساخته بودندو آتش در داخشان شعله ور بود. سر آشپزها ،بوقلمون 

ها و سایر غذاهای کبابی را با کفگیرهای دسته بلند به درون این اجاق ها می سراندند و بیرون می 

از مرکز خریدهای ما خریده باشند.همه ی آنها کشیدند. بقیه ی وسایلشان طوری نبود که انگار آنها را 

خالی از ظرافت و ساده بودند اما تشکیالتشان چندین سال جلوتر از همه چیزهایی بود که میالگویی ها 

 داشتند.

ر آن جا وسیله ای را دیدم که مانند باالبر غذا بود.سرآشپزها دیس غذاهای شاهانه را که از رویشان بخار د

سوراخی در دیوار می گذاشتند و بعد طنابی را می کشیدند که آسانسور کوچک و بارشرا بلند می شد درون 

باال و به داخل قصر می برد.حتی آب جاری هم داشتند. لگن هایی آهنی و در آن جا دیدم که تلمبه ی 

 دستی داشت و آب تازه و تمیزی را در دسترس آنها قرار میداد.باورکردنی نبود.بدووانی ها آب جاری

داشتند در حالی که میالگویی ها در کلبه های ابتدایی شان مجرای فاضالب سوراخ مانند نفرت انگیز 

 داشتند!

ازه آنوقت بود که به کارگرهای آشپزخانه توجه کردم. آن کارگرها که سخت سرگرم انجام وظایفشان بودند ت

امشان خیلی کوچک و ظریف بود و قیافه شان با تمام کسانی که در دندارن دیده بودم فرق می کرد. اند

درست مثل عروسک ها بودند. همه اعضای بدنشان کوچک بود:دست،پا و حتی قدشان . شکل چشم 

هایشان هم متفاوت بود گوشه چشم هایشان به سمت پایین متمایل بود و باعث می شد قیافه ی آسیایی 

ا پوشیده بودیم با این تفاوت که لباس ها را داشته باشند.همگی از همان لباس هایی به تن داشتند که م

 آنها سفید بود.
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ما چیزی که بیش از هر چیز در ظاهر آنها جلب توجه می کرد رنگ پوستشان بود. پوست آنها نیز سفید ا

سفید بود. منظورم سفید مهتابی مثل رنگ پوست میالگویی ها نیست،منظورم خود رنگ سفید است. 

باور نکنید ولی وحشتناک بود. ب هطرز عجیبی ، مردمان زیبایی بودند. میخواهید باور کنید ،می خواهید 

 فقط مثل عروسک های چینی بودند.

 ه احتمال زیاد آلدر فکرم را خوانده بود چون آهسته زمزمه کرد:ب

 می یارن که اون طرف اقیانوسه.« 30نوا»ارگرهای قصر بدووانی نیستند.اونا رو از جایی به نام ک -

 رسیدم:پ

ی انجام کارهاشون از میالگویی ها استفاده نمی کنند؟اونا میالگویی ها رو وادار به انجام هر را براچ -

 کار دیگه ای می کنند.

 لدر با لحنی که تلخی آن محسوس بود جواب داد:آ

رای این که نمی خوان میالگویی ها بفهمند که بدووانی ها چه قدر خوب زندگی می کنند.از این ب -

 باعث شورش بشه. واهمه دارند که این

ین کمترین چیزی بود که ممکن بود بر زبان آید.اگر من میالگویی بودم و آن صحنه را می دیدم حسابی ا

جوس می آوردم. در هر حال در آن لحظه هم جوش آورده بودم هم گرسنه ام بود. آن بوقلمون ها چه بوی 

 خوبی داشتند.

 ور که به آن سوی آشپزخانه اشاره می کرد گفت:ل

                                            
30  Nova  
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 ون جا رو!ا -

ر آستانه ی در مردی ایستاده بود که کامال مشخص بود نوایی نیست.چنان درشت اندام بود که تمام د

ورودی آشپزخانه را گرفته بود. از همان لباس های ما به تن داشت و دست به کمر ایستاده بود و با دقت 

چماق کریه المنظری از آن  آشپزخانه را زیر نظر داشت. به دور کمرش کمربندی چرمی بسته بود که

 آویخته بود. حس کردم که آلدر سراپا منقبض شد. او به زمزمه گفت:

ین یه شوالیه ی بدووانیه.هیچ از این وضع خوشم نمی یاد.شوالیه ها هیچ وقت به آشپزخانه ها نمی ا -

 یان.حتما دنبال چیزی می گرده.

 ا دلواپسی پرسیدم:ب

 کر می کنی بدونه ما این جاییم؟ف -

 لدر جواب داد:آ

 می دونم.ولی اگر ما رو بگیره ، پیش از شروع عملیات ،کارمون تمومه.ن -

والیه وارد آشپزخانه شد آهسته شروع به قدم زدن در گوشه و کنار آنجا کرد تا همه چیز را بازرسی ش

همه چیز را از کند.نوایی ها هیچ توجهی به او نکردند و او نیز به آنها اعتنا نمی کرد. با نگاهش به آرامی 

نظر می گذراند و چیزی را جا نمی انداخت.به دام افتاده بودیم. بدون شک تا چند دقیقه دیگر وارد آن 

 گنجه می شد و ما را پیدا می کرد.

 لدر با دلواپسی گفت:آ

 اید به معدن ها برگردیم.می تونیم منتظر بمونیم و وقتی اون رفت،برگردیم.ب -

 ور با بدخلقی گفت:ل
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 ت نداریم. وقتی از این در وارد انبار شد بیهوشش میکنیم و میندازیمش توی معدن.یگه وقد -

ین هم فکر جالبی نبود. ما که خیال کشتن یارو رو نداشتیم ،دست کم من یکی که نداشتم. باالخره یارو به ا

اویی ها هوش می اومد و زنگ هشداری چیزی رو به صدا در می آورد.در ضمن از کجا معلوم بود که وقتی ن

ببینند شوالیه ای وارد انبارشان شد و بیرون نیامد چه عکس العملی از خود نشان می دهند؟نه،زدن یارو راه 

حل مناسبی نبود. به سرعت کوله پشتی را از شانه ام پایین آوردم و در یکی از جیب های بغلی آن به دنبال 

 چیزی گشتم، بلکه راه حل بهتری پیدا کنم. لور پرسید:

 ی چی کار می کنی؟ارد -

 فتم:گ

 کری به ذهنم رسید . اگر این کارساز نشد،راه حل تو رو در پیش می گیریم.ف -

یزی را که می خواستم پیدا کردم و به سرعت به سمت در برگشتم . شوالیه فقط چند متر دورتر از چ

را به داخل  ما بود.فرصت زیادی نداشتیم.به درون قابلمه ی سوپ بزرگی نگاه کرد و تنه لش ،دستش

 آن برد که از سوپ بچشد. درست همان وقت بود که کارم را شروع کردم.

یزی که از کوله پشتی در آوردم چراغ قوه ی لیزری بود که برایم فرستادید.آن را روشن کردم و نور چ

سرخ رنگش را روی قابلمه ی سوپ انداختم. از جایی که ایستاده بودیم مشاهده ی لکه ی قرمز لیزری 

 ر روی قابلمه ی سیاه بسیار راحت بود. فقط می توانستم امیدوار باشم که شوالیه هم آن را ببیند.ب

ستش را از داخل قابلمه درآورد و شروع به لیسیدن انگشتش و چشیدن سوپ کرد اما هنوز نور لیزری د

ن نور لیزری پیست را ندیده بود. آلدر و لور از پشت من شاهد ماجرا بودند.البته آنها نمی دانستند ای

 ولی آن لحظه ، زمان مناسبی برای پرسش نبود.
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راغ قوه را کمی تکان تکان دادم تا نقطه ی قرمز رنگ روی قابلمه به رقص در آید . شوالیه همان جا چ

ایستاده بود و انگشت خوشمزه اش را می لیسید.همین که می خواست بار دیگر انگشتش را در سوپ 

. حتی پیش از آن که بتواند انگشتش را از دهانش در آورد کنجکاوانه به نقطه ی  فرو ببرد...آن را دید

سرخ رنگ روی قابلمه خیره ماند که باال و پایین می پرید. ابله. بعد آهسته نقطه ی نورانی را به حرکت 

آن درآوردم از روی قابلمه به سمت دیگر اجاق روانه کردم.شوالیه که همچنان انگشتش در دهانش بود 

را دنبال کرد. این درست مثل چراغ قوه بازی با مارلی بود.نور چراغ قوه را روی زمین می انداختم و 

مارلی روی آن می پرید. سگ بیچاره هیچ وقت نفهمید که نور چراغ قوه چیزی نیست که بتواند پنجه 

 اش را به آن برساند. اما این مانع تالش سگ نمی شد.

که برای شوالیه افتاد . آهسته نقطه ی قرمز لیزری را روی گرده های نان  ین درست همان اتفاقی استا

حرکت دادم،از روی قابلمه های جونشان گذراندم،روی میز چوبی ،روی زمین و بعد روی دیوار 

انداختم.شوالیه ی کنجکاو لحظه ای از آن چشم برنداشت.او مثل سگی که نور چراغ قوه را دنبال 

ی را دنبال می کرد.آنچه او نمی فهمید این بود که من داشتن او را از خودمان میکند نور قرمز جادوی

 دور و دورتر می کردم.

 مین که پشتش را به ما کرد با دست بقیه اشاره کردم که بجنبند.ه

نها آهسته و بی سروصدا در انبار را باز کردند و پاورچین پاورچین وارد آشپزخانه شدند. من هم آ

حواسم را متمرکز کرده بودم که نور لیزری را بی حرکت نگه دارم تا شوالیه ی بهت  همچنان که تمام

زده سرگرم بماند پشت سر دونفر دیگر وارد آشپزخانه شدم.به تندی به سمت در خروجی در آن سوی 

آشپزخانه رفتیم.نوایی ها کمترین توجهی به ما نکردند.من آخرین کسی بودم که از آشپزخانه بیرون 

بدنم بیرون از آشپزخانه بود ولی خم شده بودم و نور را هدایت میکردم . بعد چراغ قوه لیزری را رفتم.
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خاموش کردم و نتوانستم از ماندن در آخرین لحظه برای دیدن و اکنش شوالیه ی هاج و واج خودداری 

اه کرد . کنم.واکنشش حرف نداشت . لحظه ای آرام و بی حرکت ماند بعد دیوانه وار به اطرافش نگ

زکی،حتی مارلی هم آن قدر ها احمق نبود که چنین کاری بکند.دلم می خواست با صدای بلند قهقهه 

بزنم ولی نمی توانستم بمانم و از آن نمایش لذت ببرم. باید عجله می کردیم به همین دلیل من هم به 

 دنبال بقیه به داخل قصر رفتم.

یدا کردن راه رسیدن به سلولی بود که دایی پرس را در وفق شدیم . درون قصر بودیم . قدم بعدی پم

آن نگه می داشتند. آلدر داشت نقشه را بررسی می کرد.تنها کاری که من و لور می توانستیم بکینم 

این بود که به دنبال او برویم و بکوشیم با مردم آنجا هم نوا شویم. از قرار معلوم کار چندان سختی 

ووانی بود که همگی کمابیش سرو وضعی شبیه به ما داشتند.بله،رنگ پوست لور نبود. قصر پر از افراد بد

کمی تیره تر از پوست آنها بود اما نه آن چنان که جلب توجه کند. اگر هیچ کس هویت واقعی ما را 

تشخیص نمی داد ممکن بود بتوانیم موفق بشویم . آنچه هنگام عبور از راهروها دیدم ن هتنها تعجب 

 ود بلکه چنان خشمی را در درونم برانگیخت که برایم تصور ناپذیر بود.برانگیز ب

لعه به هیچ وجه آن طوری نبود که انتظار داشتم. نمیا بیرونی آن مانند آن قصرها سنگی باستانی در ق

قرون وسطی بود. تصاویری از این جور قصرها دیده ام که هنوز در انگلستان بر پا هستند و داخلشان به 

ی نمای بیرونی اشن ساده و ابتدایی است. انتظار داشتم در آنجا راهروهایی با دیوارهای سنگی و  اندازه

اتاق های کوچک و سلول مانندی ببینم. انتظار داشتم کف آنجا خاکی باشد و روشنایی آن را چندین 

هیچ وجه آن پنجره یا مشعل تامین کند. می دانی،از همان قصرهای ابتدایی رابین هودی. اما این به 

 چیزی نبود که در داخل قلعه ی بدووان با آن روبه رو شدیم.
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شپزخانه اولین نمونه ای بود که نشان داد همه چیز مطابق با تصورهایم نیست.اما مارک و کورتنی ، آ

یک چیز را باید به شما بگویم و آن این که آن قصر زیبا بود!دیوارهای آن صاف بود و آنها را با رنگ 

یار روشن نقاشی کرده بودند. در نزدیکی سقف ها،نقاشی های تزئینی ظریفی را مستقیم روی های بس

دیوارها کشیده بودند.در بعضی از راهروها نقاشی هایی از انواع پیچک ها و گل ها سرتاسر دیوار را 

گذشته پوشانده بود.در راهروهای دیگر،نقاشی هایی از مرم بدووانی به چشم می خورد که احتماال در 

افراد سرشناسی بوده اند.سقف ها را با شیشه های ریز رنگی آراسته بودند که به شکل های زیبایی 

تراش خورده بودند.کفپوش آنجا از جنس مرمر بود و با ظرافت خاصی کار شده بود.در ضمن همه جا 

ست و پا کف تمیز تمیز بود.هر چند وقت یک بار از کنار خدممتکاری نوایی رد می شدیم که چهار د

زمین را با کف کشی می کرد یا مجسمه هایی را گردگیری می کرد که روی میزهایی قرار داشتند انگار 

 که آنجا موزه بود.

ن و لور نگاهی رد و بدل کردیم.هر دو به یک چیز فکر می کردیم.چه طور این مردم می توانستند به م

ند؟لور را میدیدم که آرواره اش منقبض شده خرج میالگویی ها چنین زندگی مجلل و شاهانه ای بکن

 بود. او هم خشمگین بود.

نگام عبور از مقابل اتاقی صدای موسیقی به گوشمان خورد. وقتی از جلوی آن می گذشتیم ، نگاهی ه

به داخل آن انداختم و دیدم که در آن کنسرت کوچکی برگزار می شود. سه نوازنده بر روی صندلی 

ی عجیب و غریبی می نواختند که پیش از آن ندیده بودم. سازهای زهی بودند نشسته بودند و سازها

ولی شکلشان شبیه به بدن انسان بود.راست راستی که خیلی عجیب غریب بود.آهنگی که می نواختند 

مالیم و دلنشین بود.چنیدن بدووانی دور تا دور آنها روی بالش های بزرگ و پف دار لمیده بودند و به 



 

 

 
/ ن گ ا ر د ن گ پ ر م ر  ج ا ت  / ل و ا د  ل  ج

 

243 

 

ش می کردند!بالش!این مردم بالش داشتند!و از همه مهمتر این که چندین خدمتکار نوایی موسیقی گو

 در تکاپو بودند و با دیس های بزرگی پر از میوه از آنها پذیرایی می کردند.

ر چه بیشتر بدووانی ها را می دیدم بیشتر متوجه می شدم که چه مردمان شکننده و آسیب پذیری ه

ای شوالیه ها .غیر از شوالیه ها،همه چاقی کودکانه ای داشتند.مردها،زنها،حتی اند...البته به استثن

کودکان...همگی ظاهرشان طوری بود که انگار به ورزش و تحرک نیاز داشتند.به گمانم وقتی کسی هیچ 

کاری نداشته باشد جز این که لم بدهد،بخورد و به موسیقی مالیم گوش بدهد همین بال به سرش می 

 آید.

حاال می رسیم به چیزی که از همه عجیب تر است.در امتداد دیوارهای تمام راهروها لوله های شیشه  و

ای به قطر سکه های پنج سنتی به چشم می خورد. این لوله ها در امتداد تمام راهروها ادامه داشت و 

 از آن ها نور می تابید!

مصنوعی پیدا کرده بودند!خالصه ی کالم این که ور!آنها در آنجا برق نداشتند ولی راهی برای تولید نور ن

این مردم به طرزی باور نکردنی پیشرفته بودند.بر طبق معیارهای ما همچنان در دوران تاریک قرون 

 بودند! 31وسطی به سر می بردند ولی در مقایسه با میالگویی ها مثل جتسون ها

گرفت.میالگویی ها در حال انقراض  ول حسابی تعجب کردم ولی بعد خشم و عصبانیت جای تعجبم راا

بودند و در فقر فالکت زندگی می کردند تا این خانم ها و آقایان چاق و چله شوند و چنین زندگی 

پرتجملی داشته باشند.این به هیچ وجه درست نبود.هر چه بیشتر طرز زندگی این افراد را می دیدم 

                                            

يت هايي کارتونی است که در فضايی بسيار پيشرفته و ماشينی زندگی می کنند.م.-۳۱  ادگي شخص  جنسون نام خانو
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برم تا بتواند به میالگویی ها کمک کند که بیشتر مصمم می شدم که دایی پرس را از آنجا بیرون ب

 تغییری،هر قدر اندک،در وضعیتشان ایجاد کنند.

ر تمام مدتی که غرق تماشای محیط باشکوه اطرافمان بودم با راهنمایی آلدر از هزارتوی پر پیچ و خم د

فته و به طبقه راهروها می گذشتیم.آشپزخانه در پایین ترین طبقه قصر بود.ازپلکان دورانی پهنی باال ر

ی بعدی آمده بودیم.بر طبق نقشه،این همان نقطه ای بود که زندانی ها را در آن نگه می 

داشتند.سرانجام به منطقه ای رسیدیم که زرق و برق آن کمتر از جاهای دیگر قلعه بود.دیوارها را 

ا باشد. هر چند که نقاشی نکرده بودند و کف ان خالی بود.حدس زدم آنجا باید محل نگهداری زندانی ه

باز هم کمی از محل زندگی میالگویی ها زیباتر بود.با رسیدن به پیچ یکی از راهروها،آلدر با اشاره ی 

دست به ما فهماند که توقف کنیم . نگاهی دزدکی و محتاطانه به این سو و آن سو انداخت و به طرف 

 ما برگشت و گفت:

س رو در اون نگه می دارند نگهبان داره. معنیش اینه م خبر خوب دارم و هم خبر بد.سلولی که پره -

 که اون هنوز این جاست.

 فتم :گ

 اشه . خبر بدت چیه؟ب -

 بر بدم اینه که شش تا شوالیه دارند نگهبانی می دن.خ -

وهوه!از سر پیچ راهرو نگاهی دزدکی انداختم تا به چشم خودم ببینم.آلدر راست می گفت.شش نگهبان ا

بدووانی های چاق و شیک و پیک هم نبودند.از آن شوالیه هایی بودند که مقاوم و نیرومند آنجا بودند. از آن 

به نظر می رسیدند.همگی از همان لباس های ما به تن کرده بودند و از کمربندشان از همان چماق هایی 
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از سر راهمان آویخته بود که آن شوالیه در آشپزخانه داشت. بد شد. به هیچ طریقی نمی توانستیم آنها را 

 کنار بزنیم. دزدکی به سوی دو نفر دیگر رفتم و مستقیم در چشم های لور نگاه کردم و گفتم:

 صال حتی فکر درگیر شدن با اونا رو هم نکن.ا -

 ور مخالفت کرد و گفت:ل

 اید کاری بکنیم وگرنه تمام زحمت هامون به باد میره.ب -

 لدر اضافه کرد:آ

 ت داره نزدیک میشه.هم به سرع«زمان اعتدال»ر ضمند -

 فتم:گ

اید شوالیه ها رو از اون رو در دور کنیم. آلدر ، تو با مسایل این قصر آشنایی.چه طور می تونیم ب -

 کاری کنیم که اونا پستشونو ترک کنند؟

 لدر فکری کرد و بعد گفت:آ

 اید یه جوری وضعیت اضطراری باشه. یه چیزی که ناچار بشن یه سرعت اقدامی بکنند.ب -

 م:فتگ

 دامه بده.فکر کن.ا -

لدر به اطراف نگاهی انداخت. هیچ سرنخی نداشت.اما بعد چشمش به چیزی در نزدیکی سقف افتاد.لحظه آ

به آن خیره ماند و بعد لبخند زد. من و لور با هم به نقطه ای نگاه کردیم که نگاهش به آن دوخته شده بود. 

تقریبی پانزده سانتی متر بود که روی دیوار ،درست زیر آنچه دیدیم چیزی مانند لوله بود.لوله ای به قطر 

 سقف،امتداد می یافت.پرسیدم:
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 ون چیه؟ا -

 لدر گفت:آ

 ه چیزی تو کیف هست که یه دسته داره و یه تیغه ی فلزی دندونه دار.ی -

رست می دانستم که چه چیزی را می گوید.از ته کوله پشتی ام ارّه ی سفری را در آوردم.این یکی خیلی د

تر از آن بود که ازت خواسته بودم برایم بیاوری،مارک.من فقط خواسته بودم که ارّه ی کوچک کارگاه به

پدرم را بیاوری. ولی تو این ارّه ی معرکه را آوردی که از وسط تا می شود و در کیف جا میگیرد.آلدر ارّه را 

 هایش را سنجید و پرسید: باز کرد و تیغه ی آن را محکم در جایش قفل کرد و با دست،تیزی دندانه

 ین برای بریدنه؟ا -

 واب دادم:ج

 ره.چه فکری داری؟آ -

 لدر دوباره سرش را بلند کرد و به لوله ی زیر سقف نگاه کرد و جواب داد:آ

 ون لوله آب رو به همه جای قلعه می رسونه.ا -

د و در جوابش به او عد به ما دو نفر نگاه کرد و لبخند موذیانه زد. در یک آن فهمیدم چه نقشه ای دارب

 لبخند زدم و پرسیدم:

 و می تونی اونو ببری؟ت -

 اسخ اطمینان بخش او این بود:پ

 رام مثل آب خوردنه.ب -

 ور که هنوز متوجه موضوع نشده بود با عصبانیت پرسید:ل
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 رای چ این کارو می کنی؟ب -

 ز این که ما چند پله از او جلوتر بودیم رنجیده بود. آلدر جواب داد:ا

 چند تا راهرو جلوتر می رم و تکه ی بریده شده رو پیدا کنه. ن بهم -

 فتم:گ

 الیه ،رفیق ،شروع کن!ع -

لدر دوان دوان در جهت مخالف راهروی زندان حرکت کرد و از آنجا دور شد.من و لور در اتاق کوچکی در آ

 آن نزدیکی پنهان شدیم و منتظر ماندیم تا ولوله به راه بیفتد.لور گفت:

 م این همه بتونیم جلو بیایم.کر نمی کردف -

 نم همین طور.م -

ند دقیقه ای منتظر ماندیم اما هیچ خبری نشد. کم کم دلم داشت به شور می افتاد. لور آرام خونسرد به چ

نظر می رسید. نقاب شجاعتش را بر چهره داشت. شاید او به لحظه های پیش از نبرد عادت داشت ولی دل 

 شید. دیگر تاب تحملش را نداشتم و برای همین از جا پریدم و گفتم:من داشت مثل سیر و سرکه می جو

 اید برم و ببینم کارش چه طور پیش میره.ب -

 ور سعی کرد مرا بگیرد و با صدای آهسته گفت:ل

 ه،پندارگن!ن -

لی من به هیچ وجه نمی توانستم بیش از آن در آنجا منتظر بمانم.به سرعت در مسیری پیش رفتم که و

ود و در هر تقاطع با احتیاط اطرافم را به دقت نگاه می کردم بلکه او را ببینم.سرانجام در همان آلدر رفته ب

نزدیکی ها او را دیدم.روی میز ایستاده بود و لوله را ارّه می کرد. تا آن زمان نقطه ای از لوله را تا آخر بریده 
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بزرگ و بزرگ تر می شد.اما بهترین بود و آب به سر و رویش می چکید. آبی که روی زمین جمع شده بود 

بخش ماجرا در پیش بود. با چند حرکت نهایی ارّه ، دومین نقطه را نیز تا انتها برید و تکه لوله ای به طول 

تقریبی شصت سانتی متر را پایین کشید و جدا کرد. همین که قسمت بریده شده ی لوله را بیرو کشید آب 

ی بیرون زد.آلدر خیس آب شد و چیزی نمانده بود در اثر فشار آب با شدت تمام مثل شیر های آتش نشان

از روی میز به زمین بیفتد . بدون شک من امیدوار بودم آن آب،آب تمیز باشد نه فاضالب.در این صورت 

نفرت آور بود.موثر اما نفرت انگیز.آلدر به خود آمد و مرا دید و تکه ی لوله را با حالتی پیروزمندانه باال 

 .و بعد ناگهان:گرفت

 ...خ!آ -

نی بدووانی از انتهای راهرو پیچید و چشمش به خرابی لوله ی آب افتاد.صدای زنگ خطر به طور رسمی ز

بلند شده بود. آلدر تکه لوله را مثل توپ راگبی قایم کرد و دوان دوان از من دور شد.حاال من در نقطه ی 

چار بودم هر طور شده قدم زنان پیش بروم . نمی ناجوری ایستاده بودم و به سمت لور حرکت کردم. نا

خواستم کسی فکر کند که دارم از صحنه جرم فرار میکنم...که دققا همان کاری بود که می کردم. اتفاقا کار 

بسیار بجایی بود چون همین که از سرعت حرکتم کاستم چشمم به شوالیه های نگهبان دایی پرس افتاد 

دند. یا بهتر بگویم به طرف زنی می رفتند که جیغ می کشید.دوان دوان از که دوان دوان به طرفم می آم

کنارم گذشتند انگار نه انگار که من آنجا بودم.واقعا دلم می خواست آنجا بمانم و صحنه ی جنون آمیز 

 تالش آنها برای متوقف کردن ریزش آب را تماشا کنم.ولی من برای این کار به آنجا نیامده بودم. وقت آزاد

 کردن دایی پرس فرا رسیده بود.

قتی نزد لور برگشتم از اتاق بیرون آمده بود و داشت از پشت دیوار راهرو دزدکی سلول دایی پرس را نگاه و

 می کرد.نزدیک شدنم را حس کردو برگشت که با من روبه رو شد و گفت:
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 قط یه نگهبان باقی مونده.حاال نوبت منه.ف -

وزش نمونه ی کوچک تری از اسلحه ی چوبیش را در آورد . هیچ نمی ستش را پشتش بردو از زیر بلد

دانستم آن ر اآورده است. ای آب زیرکاه!سراپا آماده ی جمله بود ولی من جلویش را گرفتم و با قاطعیتی 

 هرچه بیشتر گفتم:

 ه. اونا هنوز نمی دونند که ما اینجاییم.هر چه بیشتر مخفی بمونیم شانس بیشتری برای بیرونن -

 رفتن از این جا داریم.

 ور که می خواست بجنگد با خشم و خروش گفت:ل

 یچ راه دیگه ای وجود نداره،پندراگن.ه -

گاه سریعی به اطراف راهرو انداختم تا نگهبانی را ببینم که آن جا ایستاده بود. کمی جلوتر،راهرو به بالکنی ن

 ختم می شد.حدس می زدم که این بالکن رو به اقیانوس باشد.

 کری به ذهنم رسید. پرسیدم:ف

 ی تونی طوری که اون نفهمه خودتو به اون بالکنه برسونی؟م -

ور نگاه سریعی انداخت و رویش را برگرداند و متوجه شد که راهروی دیگری به موازات آن راهرو ، پشت ل

 سرمان است و بعد گفت:

 له.ب -

 س برو اون جا.من اونو می فرستم پیشت.پ -

چه طور می خواهم این کار را بکنم اما پیش از آن فرصتی برای پرسش داشته باشد ور می خواست بپرسد ل

او را هل دادم که برود.به نظرم رسید حاال که کلک چراغ قوه لیزی یک بار گرفته دوباره هم می تواند به کار 
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قوه ی  آید.بنابراین چند دقیقه ای صبر کردم تا مطمئن شوم لور سرجایش قرار گرفته است. بعد چراغ

لیزری را از جیبم در آوردم.وقتی دکمه اش را زدم که روشن شود،کار نکرد!چند بار دکمه اش را روشن و 

خاموش کردم،به آن ضربه زدم،باتریش را درآوردم که تمیزش کنم اما هیچ یک از این کارها فایده ای 

والیه های دیگر تا چند وقت نداشت. از کار افتاده بود و من نیز وضعیت مشابهی داشتم. نمی دانستم ش

 دیگر سرگرم آن آب فشان خواهند بود و از طرفی لور منتظر بود که من اقدامی بکنم.

ه امید یافتن پاسخی برای این معما،دوباره در کوله پشتی جستجو کردم...و پاسخ را یافتم!و آن چیزی نبود ب

تمام شده بود دیگر هیچ شانسی نداشتیم. جز موتور سیکلت کنتری نمایشی.اگر باتری های این کوچولو هم 

مهارتم در هدایت موتورسیکلت به اندازه ی مهارتی نبود که در ماشین جنگی چهارچرخم داشتم ولی بچه 

ها شما را درک میکنم که چرا نتوانستید به خانه مان بروید و آن را برایم بیاورید . غیر از آوردن 

روزی را به خاطر دارم که آن را در روز تولدت گرفتی،مارک . هر موتورسیکلت هیچ چاره ای نداشتید.هنوز 

دوی ما خیلی زود طرز کارش را یاد گرفتیم و طولی نکشید که کارمان به جایی رسید که آن را از 

سراشیبی ها می پراندیم. کاله ایمنی پالستیکی راننده اش هنوز در اثر سقوط های متعددی که یا سر 

است. ولی امروز خیال نداشتم هیچ شیرین کاریی با آن انجام بدهم.تنها کاری که داشت پر از خراشیدگی 

می خواستم بکنم این بود که آن را با حرکتی نرم و مستقیم به جلو برانم.اگر می توانستم از پس این کار بر 

 بیایم ممکن بود شانسی برای موفقیت داشته باشیم.

پشتی ام در آوردم ،خودم را به انتهای دیوار راهرو رساندم و آن دین ترتیب موتورسیکلت کوچک را از کوله ب

را روی زمین گذاشتم . نقشه ام این بود که آن را آهسته جلو بفرستم که از کنار نگهبان عبور کند ولی نمی 

خواستم مرا ببیند که با دستگاه کنترل آن جا ایستاده ام. باید چشم بسته این کار را انجام می دادم.نفقس 

عمیقی کشیدم و دکمه ی حرکت به جلو را فشار دادم.موتورسیکلت با همان صدای ویژویژ همیشگی اش به 
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حرکت درآمد.درست نمی دانستم با چه سرعتی پیش می رود،اما نمی توانستم به آن زودی خطر نگاه 

بود.اگر هم  کردن را به جان بخرم. اگر طوری آن را می راندم که از مسیر اصلی خارج میشد مرگم حتمی

بیش از حد آهسته حرکت می کرد ممکن بود نگهبان به راحتی خم شود و آن را از زمین بردارد.بنابراین 

 خود را وادار کردم تا ده بشمرم و بعد نگاهی دزدانه به آن سوی راهرو انداختم.

بود و به آدمک  رست همان صحنه ای را دیدم که میخواستم ببینم.نگهبان مات و مبهوت کنار در ایستادهد

سوار بر موتورسیکلت خیره نگاه می کرد.نمی توانم تصور کنم که در ذهنش چه می گذشت. موتورسیکلت 

را در مسیر کامال مستقیمی به سوی انتای راهرو پیش می راندم . تا آن زمان که همه چیز به خیر گذشته 

می گذشت،او یک قدم جلو رفت و  بود. اما درست همان وقتی که موتور سیکلت داشت از جلوی نگهبان

 خم شد که آن را بردارد.

ه تدی دکمه ی گاز را فشار دادم و موتورسیکلت با سرعت جلو رفت و از چنگ نگهبان گریخت.شاید ب

مهارتم در کار با این موتورسیکلت بهتر از آن بود که فکر می کردم.از قرار معلوم این حرکت باعث شد 

ش شود زیرا به دنبال آن راه افتاد.عالی شد.درست مثل بازی دادن ماهی ها با کنجکاوی نگهبان بیش از پی

قالب ماهیگیری بود.با آهسته کردن سرعت موتورسیکلت . نگهبان را سرکار می گذاشتم .همین که خم می 

شد تا آن را بردارد به سرعت آن را جلو می راندم در تمام مدت او در حال نزدیک و نزدیک تر شدن به 

 لکنی بود که لور در آن به انتظار ایستاده بود.با

ا یک فشار نهایی دکمه ی گاز موتورسیکلت ،به سرعت آن را جلو راندم طوری که پرت شد و در بالکن ب

افتاد.نگهبان پشت سرش به بالکن قدم گذاشت . به موتور نگاه کرد و لحظه ای مردد ماند زیرا انتظار داشت 

وتورسیکلت از جایش تکان نخورد. لحظه ای به آن خیره ماند و بعد یکدفعه خم که دوباره حرکت کند.اما م

شد و با یک حرکت سریع آن را از روی زمین قاپید . اما پیروزیش دیری نپایید زیرا دیگر نتوانست بلند 
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، شود و بایستد.لور جلو پرید و با چوبدستی کوچکش به او ضربه ی محکمی زد. با دو حرت سریع او را زد 

چرخاند و از روی نرده ی بالکن به درون اقیانوس پرتاب کرد.ماموریت انجام شده بود و ما حضورمان را فاش 

 نکرده بودیم.

برو آلدرو »ه تندی دستم را در جیبم کردم و واکی تاکی را در آوردم.در واکی تاکی زرد رنگ آمرانه گفتم:ب

فاصله در بالکن شروع به دویدن کرد و از نظر پنهان لور بی تردید صدایم را شنیده بود چون بال«پیدا کن.

شد.واکی تاکی را کنار گذاشتم و به در سلول نگاه کردم. بین من و دایی پرس هیچ چیزی جز آن در باقی 

 نمانده بود.به همین دلیل فوری کیفم را برداشتم و دوان دوان به سویش رفتم.

د و باز هم نبود.سوراخ کلیدی قدیمی داشت اما چه فایده،من می توانستم انتظار داشته باشم که در باز باشن

که کلیدی نداشتم.در کوله پشتی ام به دنبال چیزی گشتم که به کمک آن بتوانم قفل در را باز کنم. تنها 

چیزی که پیدا کردم چاقوی سفری سوییسی بود که آن را از فیگس قاپیده و پس گرفته بودم.تیغه ی 

ن کشیدم و در سوراخ کلید فرو بردم بلکه بتوانم به طریقی قفل آن را باز کنم.ولی درفش مانندش را بیرو

فایده ای نداشت.با درماندگی درفش را باال و پایین می آوردم . اگر نمی توانستم قفل را باز کنم. ممکن بود 

خش ، قفل بتوانم آن را  بشکنم. به گمانم این درست همان چیزی بود که پیش آمد زیرا با آخرین چر

فنری تکانی خورد و در باز شد . به درون سلول راه پیدا کرده بودم!یا بهتر بگویم،دایی پرس به بیرون سلول 

 راه پیدا کرده بود.با عجله به داخل سلول دویدم و فریاد زدم:

 ایی پرس!منم!باید بریم...د

خالی نگهبانی می  لول کوچک خالی بود.دایی پرس آنجا نبود!نمی دانم برای چه جلوی سلولس

 دادند.پاسخم را به سرعت گرفتم.
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سی از پشت به جانم پرید. روی پشتم پرید و فوری پاهایش را دور کمرم گیر داد و سعی کرد مرا به زمین ک

 بیندازد . فریاد زد:

 گذار از این جا برم بیرون ای خوک کثیف بدووانی!ب -

. تنها کاری که باید می کردم این بود که یک بار دور خودم ودمانیم،یارو آن قدرها سنگین یا قوی نبودخ

بچرخم و بالفاصله یارو به گوشه ای پرتاب شد. با صدای گرمپ بلندی محکم به زمین سخت خورد و همین 

باعث شد رویش کم شود. به چهره ی او که روی زمین افتاده بود نگاهی کردم و متوجه شدم که او اصال 

کوچک اندام چرک و کثیفی بود که از آن گوست های میالگویی به تن داشت.ریش دایی پرس نیست. مرد 

 و مویش به طرزی باورنکردنی بلند بود و نشان می داد که مدت زیادی آن جا بوده است.

 ریاد زدم:ف

 اییم کجاست؟د -

 ردک عجیب و غریب با نگاهی هاج و واج به من نگاه کرد و پرسید:م

 و...تو بدووانی هستی؟ت -

 اومده م این جا که داییمو ببرم.اون کجاست؟ه!ن -

دتی طول کشید تا یارو جوابم را داد.به گمانم به این همه هیجان عادت نداشت . از شما چه پنهان که من م

 هم نداشتم.گفت:

 و باید ... پندراگن باشی.ت -

 له!و دارم دنبال داییم می گردم.تو میدونی اون کجاست؟ب -
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 ندانی میالگویی گفت:ز

 .  صبح زود بردنش،پیش از باال اومدن خورشیدها.قراره امروز اعدام بشه.ردنشب -

ره،خودم می دونم.یارو کمک زیادی نکرد.دیگر نمی دانستم که به کدام طرف رو کنم.دایی گرس هر جایی آ

می توانست باشد. مغزم به سرعت کار می کرد ولی به هیچ جوابی نمی رسیدم. مغزم به کلی قفل کرده بود 

 اکی تاکی به صدا در آمد.صدای آلدر به گوشم رسید که گفت:که و

 ندراگن ، پرس را پیدا کردم . توی سلولش نیست.پ -

 اکی تاکی را محکم چسبیدم و گفتم:و

 ره ، میدونم. اون کجاست؟آ -

 دایش دوباره به گوش رسید که گفت:ص

 الن پیش منه.من راهنماییت میکنم که بیای اینجا.عجله کن.ا -

 ته بودیم به کار خودمان.به زندانی میالگویی نگاه کردم و گفتم:وباره برگشد

 اال که این فرصت نصیبت شده،برو بیرون!ح -

عد برگشتم و به دو از سلول بیرون رفتم . به سرعت به سمت آشوبی دویدم که آلدر به پا کرده بود.آب ب

ده بود. شوالیه ها و نوایی ها دوش به همچنان با سرعت از لوله ها بیرون می زد و در راهرو سیلی به راه افتا

دوش کار می کردند و می کوشیدند جریان آب را متوقف کنند اما فس فس کنان کارشان را انجام 

 میدادند.. چه بهتر باعث میشد سرشان گرم باشد.

 دای آلدر از واکی تاکی آمد که گفت:ص

 رو به سمت پله ها و دو طبقه دیگه بیا باال.ب -
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کاری را کردم که گفته بود.اما وقتی به راه پله رسیدم صحنه ای را دیدم که نزدیک بود همیدم . همان ف

قلبم از تپیدن باز بماند.از یک طبقه پایین تر ، ده دوازده شوالیه با سرعت از پله ها باال می آمدند.در ضمن 

ره زنگ خطری چیزی این شوالیه ها لباس جنگی کامل به تن و سپرهایی در دست داشتند. به گمانم باالخ

 به صدا در آمده بود.آن ها می دانستند ما آنجاییم.

 کی از آن ها سرش را باال کرد و مرا دید و فریاد زد:ی

 وناهاش!ا -

ی داد،آن ها می دانستند ما آنجاییم.شوالیه ها شروع به دویدن کردند.به هیچ وجه نمی توانستم از چنگ ا

را رو کردم.دستگاه پخش سی دی را از کوله پشتی درآوردم،آن را آنها بگریزم و برای همین آخرین کارتم 

را زدم. بالفاصله صدای کوبنده ی گیتار موسیقی «پخش»جلویم گرفتم،صدا را تا آخر باال بردم و دکمه ی 

 راک از بلندگوها بلند شد.

در چهره ی  رست مثل این بود که بمبی را به سوی آنها پرتاب کرده باشم. سرجایشان میخکوب شدند ود

تک تکشان بهت و حیرت نمایان شد. پیش از آن هرگز چنین چیزی به گوششان نخورده بود و احتماال بعد 

از آن هم نمی خورد.سراپا وحشت و هراس ، برگشتند و به سرعت از پله ها پایین رفتند. در هر شرایطی 

ظه فقط حس می کردم پیروز شده غیر از آن ، چنان صحنه ای به نظرم خنده دار می رسید.اما در آن لح

 ام.

ستگاه پخش را روی پله ها گذاشتم زیرا به نظرم آمد که این کار برای نگه داشتن آنها در آن پایین،از د

 بنای دروازه ای در آن نقطه نیز بهتر است.

 دای آلدر از واکی تاکی آمد که می گفت:ص
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 ندراگن،زود باش!پ -

 رده بودم واکی تاکی را درآوردم و به آلدر گفتم:قتی دوباره شروع به دویدن از پله کو

 ارم به طبقه چهارم می رسم.د -

 را راهنمایی کرد و گفت:م

 قتی به باالی پله ها رسیدی به سمت چپ بپیچ و تا آخر راهرو برو.و -

 ا توی آخرین اتاق سمت چپ ، نرسیده به بالکن ، قایم شدیم.م

وان به جایی رفتم که اوگفته بود.ذهنم درگیر بررسی اقداماتی اکی تاکی را در کوله پشتی چپانده و دوان دو

 بود که بعد از آن باید می کردیم.

اید لور را پیدا می کردیم و از آنجا بیرون می رفتیم . ولی نمی توانستیم از آشپزخانه بیرون برویم چون ب

 شوالیه ها را آن جا گیر انداخته بودم.

.امیدوار وبدم که آلدر در دیگری سراغ داشته باشد چون من یکی تما در خروجی دیگری هم وجود داشتح

 که نداشتم.

ه باالی پله ها رسیدم،به سمت چپ پیچیدم و دوان دوان به سوی انتهای راهرو رفتم.در یک آن متوجه ب

شدم که تزئینات و زرق و برق این راهرو خیلی بیشتر از راهروهایی است که تا آن وقت دیده بودیم.روی 

ارهای آن پیکره های بزرگی را کنده و نقاشی های عظیمی را کشیده بودند.جای معرکه و بی نظیری دیو

بود حیف که داشتم ازترس زهره ترک می شدم اما به مقصدم رسیده بودم.آخرین اتاق در سمت چپ راهرو 

باشد.به داخل  همان جایی بود که آلدر و دایی پرس در آن منتظرم بودند.خدا خدا می کردم لور هم آنجا

 اتاق دویدم و به طور ناگهانی توقف کردم و اندکی لیز خوردم.
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ر کسری از ثانیه متوجه شدم که کار خراب است.برگشتم که از اتاق بیرون بدوم اما دو شوالیه ی بدووانی د

تاد که واکی از جلویم پریدند و جلوی در را گرفتند. به دام افتاده بودم.به آرامی برگشتم و چشمم به آلدر اف

 تاکی به دست آنجا ایستاده بود.شوالیه ای نیزه ای را به سمت گلویش گرفته بود.

 یافه آلدر طوری بود که انگار می خواست گریه کند.گفت:ق

 نو...منو ببخش ، پندراگن . می خواستن اونو بکشند.م -

جری را نزدیک گلویش نگه و شوالیه ی دیگر،لور را گرفته بودند. یکی دست هایش را گرفته و دیگری خند

 داشته بود.

 ور به نشانه ی اعتراض،با خشم گفت:ل

 اید میگذاشتی این کارو بکنند.ب -

ند نفر دیگر هم در ان اتاق بودند. با دیدن آنها بود که فهمیدم همه چیز از دست رفته است.یکی از آن ها چ

ینه ایستاده بود و لبخند رضایتمندانه سنت ین بود،یا همان مالوسی که این جا خود را می نامید.دست به س

ای به لب داشت. اما بیش ترین تعجبم از دیدن اخرین کسی بود که در آن اتاق نشسته بود که آن را با 

قطعه های تراش دار لعاب آراسته بودند.الزم نبود کسی به من بگوید که او کیست. او وارث تخت سلطنت 

ش را به قتل رسانده بودند تا بتوانند حکومت ظالمانه شان بر بدووانی ها بو. فرمانروایی بود که پدر

میالگویی ها را آغاز کنند. این همان کسی بود که به همان راحتی که لعا بیشتری درخواست می کرد،حکم 

قتل میالگویی های بی شماری را نیز می داد. آن جا جایگاه تخت سلطنت کیگن بود که در آن لحظه روی 

 بود.همان تخت نشسته 

 ما آنچه باعث حیرتم شد این بود که کیگن زن بود.ا
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 ن دین گفت:س

 الم،پندارگن.برای اعدام روز دل انگیزیه ،این طور نیست؟س -

 نها کسی که در آن اتاق حضور نداشت دایی پرس بود.ت -
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 3وزنگاشت ر

 ادامه(    )

 

 ندارند

 

   یگن با پوزخندی گفت:ک

 گویی که این همه درباره ش شنیدم؟ بوی بدنش ناراحتم می کنه.اینه اون پسر میال-

داوندا! ممنونم، بانو. من هم از مالقات با شما خوشوقتم. بچه ها، باید قیافه کیگن را برایتان وصف کنم خ

چون راست راستی برای خودش شاهکاری بود. اول از همه این که چاق بود. نه این که مثل بچه ها تپل 

ک چیزی می گویم یک چیزی می شنوید. شک ندارم که در آشپزخانه ی پایین پله ها نمی مپل باشد، ی

گذاشت کسی سرش را بخاراند. پیراهن رادا مانند زرد رنگ لطیفی به تن داشت که آنچنان گوشت های 

طبقه طبقه اش را نمی پوشاند. خوشبختانه، لباسش تا روی زمین می رسید و آستین بلند بود چون به 

نم بازو و ساق پایش منظره ی خوش نمایی نداشت. البته پیراهنش پنجه های پایش را نمی پوشاند. گما

انگشت پاهایش از جلوی صندل هایی که به پا داشت مثل سوسیس بیرون زده بود. صحنه ی جالبی نبود. 

 غبغبش هم از باالی یقه پیراهنش آویزان بود. اَه اَه اَه.

. ممکن بود از هجده تا سی سال داشته باشد. چربی چنان زیر پوستش یچ نمی دانم چند سال داشته

جمع شده بود که پوستش مثل نوزادان صاف و نرم بود. البته او نوزاد نبود بلکه ملکه ی غول پیکر پلیدی با 

انگشت ها گنده بود. همه اعضایش بزرگ بودند، دست ها، پاها، سر و حتی چشم هایش. عجیب آن که با 

هیکل عظیم، دهانش کوچک بود. چنان دهان کوچکی که به آن صورت عظیم رنگ پریده نمی وجود آن 

آمد. مویش هم بلند بود اما براق و شانه زده نبود، فقط بر روی شانه هایش ریخته بود و به نظر می رسید 
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و  که  یک ماه رنگ آب را به خود ندیده است. جالب است. جالب است نه؟ انگار شخصیت کارتونی زن

 عجیب و غریبی شبیه به قهرمان های کشتی ژاپنی )سومو( بود.

ردن بند نقره ی چند رشته ای و النگوهای متعددی داشت که نیمی از ساعد دست هایش را گرفته بود. گ

در هر پنج انگشت دست هایش هم انگشتر بود. نیم تاجی هم روی فرق سرش بود که کمی احمقانه به نظر 

ز اندازه کوچک بود. نیم تاجش رو سر هر شخص عادی  دیگری بسیار زیبا هم بود اما می رسید زیرا بیش ا

روی سر گرد و گنبدی شکل عظیم او با آن موهای پرب و کثیف انگار تاج عروسکی بر سر غولی بود. بدیهی 

ام اندازه ها است که تمام این زینت آالت  نقره را با لعاب آراسته بودند. آن سنگ های آبی گرانبها را در تم

و شکل های گوناگون قابل تصور تراش داده بودند. احتماالً یک هفته طول می کشید تا معدنچی های 

میالگونی آن همه لعاب را استخراج کنند. تخت سلطنتش را هم با لعاب آراسته بودند. سنگ هایی به 

 درشتی توپ بیس بال را سرتاسر آن صندلی طالیی کار گذاشته بودند.

مشاهده ی تمام این ها، یکسره به یاد آن مراسم تحویلی می افتادم که در آن یکی از معدنچی ها  س ازپ

مرد چرا که نتوانسته بود لعاب کافی استخراج کنند. صادقانه می توانم بگویم که به عمرم از هیچ کس 

 متنفر نبودم. اما این خانم اولین نفری در صف کسانی بود که از آنها نفرت داشتم.

 یگن با صدای زیرش که مثل صدای کشیدن ناخن روی تخته سیاه گوشخراش بود دستور داد:ک

 اون اسباب بازی رو نشونم بده.-

والیه ای که آلدر را گرفته بود واکی تاکی را از دستش قاپید و با تعظیم چاپلوسانه ای آن را  به دست ش

 وایای آن پرداخت و پرسید:کیگن داد. کیگن آن را گرفت و به مشاهده و بررسی تمام ز

 این دیگه چه جور جادوییه؟-

 توانستم خودداری کنم. واکی تاکی خودم را برداشتم و دکمه اش را روشن کردم و گفتم:ن

 بگذارش زمین!-

ار ناجوری کردم. کیگن جیغی کشید و واکی تاکی را طوری انداخت که انگار جان داشت. با صدای تلق ک

یکی از شوالیه ها بالفاصله مثل حشره ی مزاحمی آن را زیر چکمه اش خرد کرد. تولوقی به زمین خورد و 
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من با دومین واکی تاکی )که دیگر به هیچ دردی نمی خورد( آنجا ایستاده بودم و آرزو   می کردم آن 

نمایش را به اجرا در نیاورده بودم. کیگن به زحمت روی تخت بلند شد و با قدم هایی اردک وار به سویم 

 آمد و در همان حال صدای جیرینگ جیرینگ زیورآالتش بلند شد.

ا آن چشمان سیاه گرد و درشتش به من زل زد و دست گوشتالویش را باال آورد و با آن دست سنگینش ب

 کشیده ای به صورتم زد.

ای، چه دردی داشت. اما نمی خواستم او بفهمد که چه قدر دردم آمده و خوشحال شود برای همین و

ان هایم را روی هم فشار دادم و به زور جلوی سرازیر شدن اشکم را گرفتم. به کیگن نگاه کردم و دند

عجیب آن که ظاهراً او نیز می کوشید جلوی اشکش را بگیرد. به دستش نگاهی کرد و بعد با تعجبی 

 اساسی به من نگاه کرد و گفت:

 تو دستمو درد آوردی!-

تقصیر من بود چون بالفاصله دو شوالیه به سویم دویدند و با نوک نیزه له؟ این تقصیر کی بود؟ به گمانم ب

 هایشان به گردنم فشار آوردند.

 عره زدم:ن

وای خداجونم! ببخشید که »آهای، آهای! ببخشید، دیگه تکرار نمی شه! آنچه می خواستم بگویم این بود: -

نباشد که تا این حد حماقت به خرج اما حدس می زدم که این فکر خوبی « دستت به صورتم خورد، خیکی!

 بدهم. به خصوص زمانی که دو تا نیزه به سمت گلویم نشانه رفته بود.

 الوس یا همان سنت دین دستور داد:م

 ولش کنید.-

والیه ها نیزه هایشان را کنار کشیدند و لی در دو طرفم مانند. کیگن به سوی تختش برگشت و خود را ش

ه مثل کودکان لب ورچیده بود هق هق گریه کرد. مالوس برای دلداری دادن روی آن انداخت و در حالی ک

 او گفت: 

 اجازه می دین جراح رو خبر کنم، واالحضرت؟-
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 راح؟ حتماً داشت شوخی می کرد.ج

 یگن بینی اش را باال کشید و گفت:ک

 نه، می خوام شجاع باشم.-

 ی خیال بابا. این سرکار خانم واقعاً شاهکار بود.ب

 ات می شه.مجاز-

 الوس این را گفت و اضافه کرد:م

 همراه با داییش.-

د شد ما آمدیم که دایی پرس را نجات بدهیم ولی از قرار معلوم خودم هم باید به او ملحق می شد و با او ب

در سرنوشت شومی که برایش رقم زده بودند شریک می شدم. آخر بابا نجاتی چیزی، نبود؟ بعد مالوس 

 خودش گذاشت و سراغ من آمد و با لبخند تملق آمیزی گفت: کیگن را به حال

 پرس از دیدنت خیلی خوشحال می شه.-

 ر حالی که می کوشیدم صدایم طوری نباشد که معلوم شود از ترس میخکوب شده ام به او گفتم:د

 اون کجاست؟-

 الوس با خنده ای جوابم را داد. روش را به سمت کیگن برگرداند و گفت: م

 ره جاسوسه، مثل داییش، مثل این دختره.این پس-

 ن گاه به سمت آلدر رفت و مستقیم در چشم هایش نگاه کرد و ادامه داد:آ

 مثل این بدووانی خائن.-

 الوس چنان به آلدر نزدیک شد که بینی هایشان داشت به هم می خورد.م

 لدر ترسیده بود اما می کوشید چهره اش را در هم نکشد. مالوس گفت:آ
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 اولش می دونستم  که تو خائنی ولی می خواستم پندراگون رو به این جا برسونی.از -

 لدر از شرم سرش را پایین انداخت.آ

ور تقال کرد که خود را از چنگ دو شوالیه ای نجات بدهد که او را نگه داشته بودند ولی با همان قدرتی که ل

یکی از شوالیه ها برای بازداشتن او از تقالی بیش ار،  او تقال می کرد شوالیه ها نیز او را محکم گرفته بودند.

با تیغه ی خنجر ضربه ای به گلویش زد. وقتی باریکه ی خونی را دیدم که از گردنش سرازیر شد، قلبم در 

سینه فرو ریخت. اما لور خم به ابرو نیاورد. اجازه نمی داد یارو بفهمد که  مایه ی درد و ناراحتی اش شده 

 نداشت.است. تعجبی 

 ن گاه مالوس به سمت تخت پادشاهی رفت و گفت:آ

همه شون دست به دست هم دادن که میالگویی ها رو به قیام بر علیه ما تحریک کنند، واالحضرت. و -

 برای همین باید اعدام بشن.

 یلی سریع، همه چیز داشت و از هم پاشید. فریاد زنان به مالوس گفتم:خ

 چیه؟« ما»نظورت از م

 اب به کیگن گفتم:عد خطب

 اون بدووانی نیست! ازش بپرسین اهل کجاست!-

 یگن به مالوس نگاه کرد. آیا اثری از تردید در ذهنش وجود داشت؟ک

گر می توانستم این واقعیت را برمال کنم که مالوس مسافری از قلمرو دیگری است ممکن بود حرف هایش ا

بسیار ضعیف بود اما این تنها چیزی بود که به ذهنم  دیگر در نظر کیگن خریداری نداشته باشد. احتمالش

 می رسید. گفتم:

این واقعیته و می تونم اینو ثابت کنم. حقه ی کشوندن من به این جا فکر کی بود؟ حتماً فکر مالوس بوده. -

ه هیچ کس دیگر طرز کار اون واکی تاکی ها رو بلد نیست، درسته؟ اگر کسی بدووانی باشه امکان نداره بدون

 چه طور این جادو رو به کار ببره.



 

 

 
/ ن گ ا ر د ن گ پ ر م ر  ج ا ت  / ل و ا د  ل  ج

 

264 

 

یگن به واکی تاکی خرد شده روی زمین و بعد به مالوس نگاه کرد. داشتم واقعیت را به او می فهماندم. با ک

 اقتدار گفتم:

 مالوس بدووانی نیست. نمی تونی بهش اعتماد کنی!-

 و گفت: ین فین کنان گریه اش را  متوقف کرد، به مالوس نگاهی کرد و لبخندی زدف

معلومه که مالوس بدووانی نیست. سال ها پیش از اون طرف اقیانوس پیش ما اومد و از همون وقت قابل -

 اعتمادترین مشاورم بوده. چرا چیزهای رو به من می گی که خودم می دونم؟

ر وه، بله، این هم نقشه ی بی نظیر من. خودش می داند. کیگن دستش را دراز کرد و از روی میز مجاوا

تختش میوه ای ارغوانی رنگی را برداشت. احتماالً از وقت غذایش گذشته بود که شاید هر پنج دقیقه یک 

بار بود. گاز گنده ای به آن میوه آبدار زد و آب ارغوانی رنگ آن از چانه اش سرازیر شد و بر روی سینه ی 

مان دهان پر از میوه ی جویده بود. فراخ لباسش فرود آمد. می خواستم باال بیاورم. وقتی حرف می زد با ه

 گفتم که می خواستم باال بیاورم؟

 ا آن صدای جیر جیر مانند آزار دهنده اش پرسید:ب

 چرا سعی می کنین میالگویی ها رو مجبور کنین که با ما بجنگند؟-

جیب بود. حالت صدایش بی نهایت معصومانه بود در ست مثل کودک سه ساله ای که می پرسد چرا ع

مان آبی است. آیا ممکن بود که او  نداند میالگویی ها در چه وضعیت ناجوری زندگی می کنند؟ آیا آس

راست راستی مالوس کسی بود که فرمان تیر می داد و اختیار این زن کودک مآب وحشتناک را مثل 

سخ بدهم. عروسکی خیمه شب بازی به دست گرفته بود؟ به نظرم رسید که باید این سوال را محتاطانه پا

 گفتم:

برای این که اونا زندگی فجیعی دارند. تول کلبه هاب کثیف زندگی می کنند و غذای کافی برای خوردن -

ندارند. اگر لعاب کافی استخراج نکنند اونا رو می کشند. اما از همه بدتر اینه که دارند می میرند. هوای 

 تره که می خوان بجنگند.معدن داره مسمومشون می کنه. برای نیازشون به زندگی به
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ین خالصه ای از مطلب بود. نمی خواستم بدووانی ها را متهم به سوءاستفاده از میالگویی ها بکنم چون ا

ممکن بود پایان کار کیگن از خشم دیوانه شود. اما می خواستم تصویر روشنی از زندگی سخت میالگویی 

چیزها را نمی دانست شاید وقتش فرا رسیده بود که ها در برابرش بگذارم. اگر این واال خیکی خودش این 

 به وضعیت مردمش فکر کند و ذره ای حس همدردی از خود نشان بدهد.

از آبدار دیگری به میوه ارغوانیش زد و به من خیره شد. چه فکری می کرد؟ لور آلدر او نگاه می کردند و گ

ته و کسل به نظر می رسید. سپس کیگن منتظر بودند که ببینند چه واکنشی نشان می دهد. مالوس خس

هسته ی خیس آبدار میوه را روی زمین انداخت. بالفاصله خدمتکاری نوایی از پشت تخت جلو آمد، هسته 

را برداشت و جایش را تمیز کرد و دوباره ناپدید شد. تعجبی نداشت که آن زن چنان چاق بود. برای انجام 

 دهد.کارها حتی الزم نبود انگشتش را تکان ب

 عد کیگن معصومانه گفت:ب

همیشه همین وضع بوده. میالگویی ها لعاب استخراج می کنند تا بدووانی ها بتونند اونارو معامله کنند و -

 به جاش چیزهای خوب خوب بگیرند. تا بوده همین بوده.

لی نداشت که ی بابا. راست راستی ممکن بود که او تا این حد از مرحله پرت باشد؟ از نظر او هیچ اشکاا

میالگویی ها به خاطر آن ها فالکت بکشند و بمیرند. نگاه سریعی به لور انداختم و همان بهت و حیرتی را 

در چهره اش دیدم که بی تردید در چهره ی خودم هم بود. آلدر همچنان به زمین چشم دوخته بود. به 

دانستم دیگر چه باید بکنم ولی  گمانم او می دانست که کیگن به چه تصمیمی خواهد رسید. درست نمی

 باید چیزی می گفتم. پرسیدم:

 حاال بدووانی ها در قبال کار سخت میالگویی ها چه کاری براشون می کنند؟-

یگن با تعجب سرش را باال گرفت گویی از او چیزی پرسیده بودند که هرگز پیش از آن به فکرش نرسیده ک

داخت که صدای عجیبی می شنید و سرش را بر      می گرداند و بود. مرا به یاد حالت مارلی در زمانی ان

گوش هایش را باال می برد. او پیش از پاسخ دادن، دستش را دراز کرد و میوه ی ارغوانی رنگ دیگری 

برداشت و ریز ریز شروع به خوردن آن کرد. صدای ملچ مولوچ و هروت کشیدنش طوری بود که دلم را به 

ود. تمام مدت طوری به نقطه ی دوری چشم دوخته بود که انگار داشت به طور هم می زد. عجب خولی ب



 

 

 
/ ن گ ا ر د ن گ پ ر م ر  ج ا ت  / ل و ا د  ل  ج

 

266 

 

جدی درباره ی پاسخ پرسشم فکر می کرد. خیلی دلم می خواست که هر چه زودتر پاسخش را بشنوم 

چون تا جایی که من می دانستم بدووانی ها جز سوءاستفاده از میالگویی ها هیچ کار دیگری در حقشان 

در و لور هم منتظر شنیدن این پاسخ بودند. حتی مالوس هم در انتظار پاسخ به ملکه نگاه نمی کردند. آل

 می کرد.

 یگن با شلختگی گاز دیگری به میوه زد و پس از بلعیدن آن مستقیم به من نگاه کرد و گفت:ک

 سؤال های تو باعث شد سرم درد بگیره.-

 عد از آن، به مالوس نگاه کرد و گفت:ب

 بکشیدشون.-

ی بابا، چه پاسخ ناجوری. بالفاصله شوالیه ها مرا گرفتند و شروع به کشیدن من و لور و آلدر به سوی در ا

 کردند.

 ور حسابی از جلویشان در آمد. سرش را برگرداند و فریاد زنان به کیگن گفت:ل

 مهم نیست که چه بالیی سر ما می یاد! میالگویی ها تا ابد برده نمی مونند!-

ح و گستاخانه ای بود ولی من داشتم به این فکر می کردم که اتفاقاً مهم است که چه بالیی ین حرف صریا

بر سر ما می آید. شوالیه ها ما را کشان کشان به راهروی بیرون اتاق برند وقتی ما را به سمت پله ها می 

 کشاندند صدای مالوس را از پشت سرمان شنیدم که فریاد زد:

 یکی صحبت کنم. صبر کنید. مایلم با او-

نظورش من بودم. شوالیه ها از کشیدن من خودداری کردند و مالوس به ما نزدیک شد. مدتی به من نگاه م

 کرد گویی می خواست مرا محک بزند. بعد با حالتی جدی گفت:

به  اتفاقی رو که امروز می افته به خاطر بسپار، پندراگن. از این به بعد همین طور خواهد بود. هیچ امیدی-

 تو نیست. حاال سقوط می کنه و تو هم باهاش سقوط می کنی.

 پس به شوالیه نگاه کرد و دستور داد:س
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 ببریدشون به اتاقک.-

 قتی شوالیه ها کشان کشان مرا از آن جا دور می کردند مالوس گفت:و

 یادت باشه، پندراگن.-

همه تون به مرگ »یا « نابود شدند!میالگویی ها »ز چه حرف می زد؟ انتظار داشتم چنین چیزی بگوید: ا

یا مزخرفات دیگری از این قبیل. اما در عوض، چیزی گفت که معنایی نداشت. هاال « دردناکی محکومید!

چیست؟ اوسا پیش از مرگش چیزی درباره ی هاال گفته بود اما من سردر نیاوردم که از چه حرف می زد. 

و به من گفت اتفاقی را که در شرف وقوع بود به خاطر بسپارم؟ همه تر این که اگر قرار بود بمیرم. پس چرا ا

با توجه به شرایطی که پیش آمده بود آن قدرها زنده نمی ماندم که فرصتی برای فراموش کردن داشته 

باشم. می خواهید باور کنید، می خواهید نکنید ولی به همان اندازه ای که می ترسیدم حرف مالوس مایه 

. حرفش به من یادآوری کرد که در واقع این جنگ وسیع تر از آن است که به نظرم ی امیدواری ام شد

رسیده بود. فقط مربوط به میالگویی ها و بدووانی ها نمی شد. با آینده ی کل قلمروی دندارن ارتباط 

داشت. اگر مالوس مرا تهدید می کرد که همیشه مرا شکست می دهد پس حتماً انتظار داشت جنگ های 

ی نیز در پیش باشد. و شاید منظورش این بود که اصالً خیال کشتن ما را ندارد. دست کم امیدوار دیگر

 بودم که این طور باشد.

والیه ها هر سه مان را کشان کشان تا راه پله دورانی بردند. انتظار داشتم ما را به طبقه ی پایین و حدوده ش

ند. یک طبقه ی دیگر باال رفتیم و بعد ما را شتابان به راهروی ی زندان ها ببرند ولی ما را از پله ها باال برد

عریضی بردند که به دری پوبی با قفل بزرگی بر آن می رسید. یک از شوالیه ها کلید قدیمی بزرگی را در 

آورد، در را باز کرد و ما را به داخل اتاق راند. پشت سرمان در با صدای گرمپ بلندی به هم خورد و ما در 

ی اتاق رها شدیم. به نظرم همگی وحشت زده و متحیرتر از آن بودیم که بتوانیم به اطرافمان نگاه تاریک

 کنیم. البته نه این که آن جا چیزی برای تماشا باشد.

 ور مثل همیشه با صدایی که حالتی گستاخانه داشت از آلدر پرسید:ل

 همین؟ همین جا باید بمیریم؟-

 لدر:آ
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 که توش می میریم.نه، این جا جایی نیست -

لدر نسبت که کل ماجرا بسیار خونسرد به نظر می رسید. عجیب بود. او به طور کلی آدمی بسیار عصبی آ

بود ولی حاال مقابل مرگ حتمی تا آن حد عادی رفتار می کرد. حدس می زنم از میان ما سه نفر، خودم 

 دم:تنها کسی بودم که راست راستی می ترسیدم. عادالنه نبود. پرسی

 چه طوریه که تو اینقدر خونسردی؟-

 ز جوابش خوشم نیامد. او گفت:ا

برای این که این جا محل نگهداریه. این جا هیچ اتفاقی برامون نمی افته. وقتی آماده بشن با وحشت -

 واقعی رو به رومون می کنند.

ست که این دس زدم معنی حرفش این باشد که رفتارش عادی نیست و هول کرده است. او می دانح

وضعیت، آرامش قبل از توفان است. واقعه ای در پیش بود و فکر آن چنان وحشتناک بود که او را چنان 

 هراسان و وحشت زده می کرد که جایی برای نشان دادن اضطراب و نگرانی باقی نمی ماند. لور پرسید:

 چه بالیی سرمون می یارن؟-

ظر بماند. دری در آن سوی اتاق باز شد و نور درخشان زم نبود برای گرفتن پاسخش مدت زیادی منتال

خورشید همه جا را فرا گرفت. با تابش نور خورشید تازه فهمیدم آن جا سلولی است که غل و زنجیرهایی بر 

روی دیوار ها و کف آن برای بستن دست و پای زندانیان وجود دارد. دو شوالیه با لباس کامل جنگی در 

اده بودند. یکی از آن ها با دست اشاره کرد که خارج شویم. می دانستیم که چاره ی آستانه ی در باز ایست

دیگری نداریم برای همین به سوی آفتاب حرکت کردیم. لور جلوتر رفت اما پیش از رفتن رو به ما کرد و 

 گفت:

 من نمی میرم مگر این که دو سه تا از او بدووانی های حیوون رو هم با خودم ببرم.-

 ویش را برگرداند و رفت. من و آلدر نیز پشت سرش را افتادیم.پس رس

قتی به منطقه آفتاب قدم گذاشتیم شدت نور چشمم را زد و ناچار شدم دستم را سایه بان چشم هایم و

کنم. پیش از آن که چشم هایم به نور عادت کند حس عجیبی داشتم. به نظرم شاد به دلیل سرو صدا بود 
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نیستم. وقتی چشمم به نور عادت کرد فهمیدم تنها که نیستیم هیچ، همراه با  ولی حس می کردم تنها

هزاران تن دیگر در ورزشگاه بزرگی ایستاده ایم. آن ورزشگاه، نوع بدووانی یک میدان ورزشی بود. آن را در 

ها بودیم. دو هوای آزاد بنا کرده بودند. باالی سرمان آسمان آبی بود، پس ما در باالترین طبقه قصر بدووانی 

روز پیش که از خلیجک، دماغه ی باالی قصر را نگاه می کردم به نظرم رسید که آن جا زمینی بایر است. 

ولی در آن لحظه فهمیدم که از جایی که بودم نمی توانستم میدان ورزشی را ببینم که پایین تر از سطح 

 زمین بنا شده بود.

زمین هایی می انداخت که در آن ها مسابقات تنیس را برگزار می رزشگاه مربع بود. مرا به یاد یکی از آن و

کردند. حدس می زدم که جمعیتی در حدود چندین هزار نفر بتوانند در آن جا بنشینند. در ضمن ورزشگاه 

پُرِ پُر بود. در هر سمت آن، یکی از قبیله ها بودند. در یک سمت همه بدووانی بودند. روی صندلی های 

ی نشسته بودند و بالش هایی برای تکیه دادن داشتند. بخش بعدی را خدمتکارهای نوایی کوسن دار نرم

اشغال کرده و روی نیمکت های طویلی نشسته بودند. دیدن آن همه چهره ی عروسک مانند با پوست 

سفید گچی و لباس های یک شکل سفید رنگ عجیب به نظر     می رسید. بخش بعدی پر از مردم 

. کامالً معلوم بود که میالگونی اند و این از لباس های چرمی کثیفشان و این که حتی اجازه میالگونی بود

ی نشستن نداشتد به خوبی مشخص بود. مجبور بودند روی ردیف های سنگی بایستند. حدس می زدم که 

ان، تقریباً از باالی ورزشگاه وارد شده باشند. زیرا اجازه ی ورود به قصر را نداشتند. چهارمین سمت مید

خالی بود. در نیمه های  جایگاه تماشاچیان، تاق نمایی با تختی در آن، به چشم می خورد. بدیهی است که 

 آن جا محل نشستن کیگن بود.

ا سیم خاردار، دیوارهای بلندی بین بخش های مختلف کشیده بودند تا به هیچ وجه امکان مخلوط شدن ب

ی اگر هم میالگویی ها می خواستند ذره ای شر به پا کنند، نمی قبیله ها وجود نداشته باشد. اما حت

توانستند چون شوالیه های مسلح دور تا دور باالی ورزشگاه را احاطه کرده بودند. روی باالترین سکوی 

 ورزشگاه صف کشیده بودند و نیزه به دست نگهبانی می دادند. 

و زیر تاق نمای کیگن بود. آن جا خبری از  ا در بخشی ایستاده بودیم که  درست مجاور زمین بازیم

صندلی نبود و تنها چیزی که وجود داشت نرده ی کوتاهی بین ما و زمین بازی بود. دست کم من که فکر 

می کردم آن جا زمین بازی است فقط درست نمی دانستم چه بازی یی می کنند. زمین صاف و همواری 
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را چمن پوشانده بود اما هیچ خط و نشانه ای در آن نبود که  بود در ابعاد زمین مسابقه بی سال. سطح آن

 حد و مرز بازی را نشان بدهد. فقط یک زمین چمن ساده بود.

رم را بلند کردم و به قبیله های متعدد حاضر در جایگاه تماشاچیان نگاه کردم و متوجه شدم رفتار هر س

رگرم حرف زدن با یکدیگر هم  بودند و آرام و گروه با سایر گروه ها تفاوت بسیاری دارد. بدووانی ها س

راحت به نظر می رسیدند. عده ای لبخند می زند، بقیه می خندیدند. بچه هایشان هم بودند. حال و هوای 

مردمی را داشتند که پیش از مسابقه ی بیس بال  در ورزشگاه حاضر شده باشند. نوایی ها ساکت نشسته 

بیش ترشان مؤدبانه دست ها را روی پاها گذاشته بودند و تکان نمی  بودند و به زمین نگاه می کردند.

خوردند. چهره هایشان بی روح و بی حالت بود. نمی شد فهمید از حضور در آنجا خوشحالند یا نه. تشخیص 

حال و هوای میالگویی ها خیلی آسان تر بود. بی قرار بودند. یکسره به نگهبان های دور ورزشگاه نگاه می 

 . معلوم بود که به خواست خودشان به آن جا نیامده اند و موضوع تفریح و سرگرمی در میان نیست.کردند

ر کمال تأسف، از این ناراحت بودم که من و لور و آلدر مرکز توجه همه ی آن ها بودیم. به سمت آلدر خم د

 شدم و پرسیدم: 

 این جا چه جور بازی یی می کنند؟-

 ازی دوخته بود با مالیمت گفت:لدر که چشمش را به زمین بآ

 این بازی نیست، پندراگون.-

یش از آن که سوال دیگری بکنم صدای ناقوسی به گوشم خورد. سه نت ساده بود که انگار با زیلوفونی پ

بزرگ ولی خوش صدا نواخته می شد. همه ی نگاه ها به سوی تاق نمای خالی مشرف به زمین بازی 

کردم و دو شوالیه را دیدم که وارد تاق نما شدند و پشت سر آن دو، مالوس، و برگشت. من هم باال را نگاه 

به دنبالش کیگن وارد شد. نه برای مردم دست تکان داد نه از آن کارهایی کرد که انتظار می رود ملکه ای 

 برای قدردان از شهروندانش انجام بدهد. فقط آهسته به سوی تختش رفت و مثل بچه ی لوس و ننر خسته

ای، تلپی روی آن نشست. همچنان سرگرم خوردن بود. عجب! از قرار معلوم ران بوقلمونی را ریز ریز می 

خورد. در آن لحظه تمام ورزشگاه ساکت بود و جز صدای ملچ ملوچ کیگن که در حال تمام کردن تازه 

ی که مانعم می ترین خوراکیش بود هیچ صدای دیگری نمی آمد. حالم داشت به هم می خورد و تنها چیز
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شد این حقیقت بود که هر اتفاقی قرار بود بیفتد در شرف وقوع بود. ضربان قلبم شدت گرفت. درست نمی 

دانم کدام یک بدتر بود: آگاهی از سرنوشتمان یا بی خبری از آن. وحشت از ناشناخته ها که هولناک بود. 

 ولی در هر حال نمایش داشت شروع می شد.

 رد و به مالوس نگاهی انداخت و با بی قراری گفت:یگن سرش را بلند کک

 یاال دیگه.-

الوس چند قدم جلو آمد و دستش را به سمت زمین بازی حرکت داد. بالفاصله در کوچکی را دیدم که در م

آن سوی زمین بازی باز شد. چند ثانیه بعد شخصی را از داخل به بیرون هل دادند که سکندری روی چمن 

که او نمی خواست آن جا باشد. در طول چند ثانیه فهمیدم که او کیست. همان زندانی  افتاد. بدیهی است

میالگویی الغر مردنی در سلول دایی پرس بود. به گمانم وقتی فرصت فرار را داشت از آن جا نرفته بود. مرد 

که در برابر بیچاره وحشت زده به نظر می رسید. خود را جمع و جور کرد و از زمین بلند شد و در حالی 

 آفتاب دستش را سایه بان چشم ها کرده بود به این طرف و آن طرف ورزشگاه نگاه کرد.

رست در همان لحظه، تماشاچیان بدووانی مثل تماشاچیان مسابقات فوتبال هلهله ی شادی را سر دادند. د

آن ها دور باشد. در همان  این حرکت، مرد را از جا پراند و تلو تلو خوران خود را به وسط زمین رساند تا از

وقت نوایی ها مؤدبانه شروع به کف زدن کردند. نه صدای جیغی از آن ها در آمد نه صدای سوتی، فقط 

مؤدبانه کف زدند و با همان سرعتی که تشویقشان را شروع کرده بودند  به آن خاتمه دادند. میالگویی ها 

، مرد عقب عقب به سمت مرکز زمین رفت زیرا جز تماشای آن صحنه در سکوت هیچ کار دیگری نکردند

آن جا تنها مکانی بود که می توانست در دورترین نقطه از همه قرار گیرد. تک و تنها در مرکز زمین 

ایستاده بود و هراسان و حیران نگاه ها سریعی به این سو و آن سوی جایگاه تماشاچیان می انداخت. به نظر 

. سرانجام نگاهش به من افتاد و همان جا متوقف ماند. ترسناک بود. می رسید که در جستجوی کمک است

نمی دانستم چه باید بکنم. آیا من تنها آشنای او در میان جمعیت بودم؟ آیا از من انتظار داشت برایش 

 دست تکان بدهم و از این جور کارها بکنم؟ با درماندگی دوباره به او نگاه کردم.

رمرد خمیده ای بود که پشت گردی داشت و حدس می زدم یک عمر کار در عد چیز عجیبی پیش آمد. پیب

معدن او را به این روز در آورده باشد. اما همان طور که ایستاده بود و به من خیره نگاه می کرد ترس و 

وحشت از چهره اش رفت. صاف ایستاد، شانه ها را عقب برد، دستش را روی قلبش گذاشت و به سوی من 
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حتی لبخند مالیمی هم به من زد. می دانم که عجیب غریب به نظر می رسد ولی حس کردم نگه داشت. 

که با دیدن من به نوعی قوت قلب گرفت. باور کنید من اصالً نمی دانم که چرا این اتفاق افتاد. نه این که 

کل داد. حاال دیگر من کار خاصی کرده باشم یا بتوانم او را کمک کنم اما بعد از دیدن من انگار که تغییر ش

 او برای هر اتفاقی که در شرف وقوع بود آمادگی داشت و من نقش کوچکی در این ماجرا داشتم.

زم نبود مدت زیادی منتظر بمانیم تا بفهمیم آن مرد چه در پیش رو دارد. در سمت راست جایی که ما ال

ه چشم می خورد. دو شوالیه از وسط نشسته بودیم دری بزرگ تر از آن که مرد میالگویی از آن آمده بود ب

زمین چمن دوان دوان به سوی آن رقتند. چفت برنزی بزرگی داشت که از بس محکم بود همین دو شوالیه 

ی قوی هیکل با هم می توانستند آن را باز کنند. همین که چفت در را کشیدند در را باز کردند و به دو 

ا به یاد فیلم های مربوط به گاوبازی انداخت که قبالً دیده سمت جایگاه تماشاچیان برگشتند. آن صحنه مر

بودم. به اعماق تاریک پشت آن در بزرگ باز نگاه کردم و منتظر بودم که گاوی حمله کنان از آن بیرون 

 بیاید.

نان که معلوم شد من چندان هم از مرحله پرت نبودم. صدای جنبش و غرشی از پشت آن در باز به چ

ی نگاه ها از جمله نگاه لور و آلدر به سوی آن در متمرکز شد. حتی بدووانی ها هم لحظه گوش رسید. همه 

ای گفت و گویشان را متوقف کردند تا با اشتیاق شاهد آن صحنه باشند. کوییگ درنده ای از در بیرون 

ها دوباره  جست و به حالت چهار دست و پا قوز کرد. از بخش بدووانی ها صدای فریاد شوق بلند شد. نوایی

کف زدند و میالگویی ها خود را پس کشیدند. عده ای جلوی چشم هایشان را گرفتند و بقیه صاف ایستادند 

گویی شجاعت به خرج دادن و تماشای آن صحنه کم ترین کاری بود که به افتخار هم قبیله ایشان می 

 توانستند انجام بدهند.

ظر می گذراند و آماده بود تا به محض دیدن شکار وییگ با چشم های زرد جستجوگرش زمین را از نک

جست بزند. لب های سیاهش را به عقب کج کرد تا ردیف دندان های تیز و مرگبارش را به نمایش بگذارد. 

حتی از آن جایی که بودم می توانستم چکیدن آب دهان سرازیر شده از چانه اش را ببینم که در انتظار 

ل برق، کوییگی را به یادم آورد که دایی پرس با نیزه کشت و کوییگ شکارش جاری شده بود. ذهنم مث

های حریص دیگری را که با ولع همنوعشان را خوردند و زنده زنده گوشتش را دریدند و از استخوان جدا 

 کردند.
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رد. رم را بلند کردم و به کیگن نگاهی انداختم که با لبخندی بر لبش، مشتاقانه کوییگ را تماشا      می کس

بی آن که از آن جانور چشم بردارد گاز گنده ای به ران بوقلمونش زد. بالفاصله فکر صحنه ی گاو بازی از 

سرم بیرون رفت. این صحنه به هیچ وجه مثل گاوبازی نبود. این به یکی از آن نمایش میدان کولیزیوم روم 

نی ها می خواستند شاهد خونریزی شباهت داشت که در آن مسیحی ها را جلوی شیرها می انداختند. بدووا

 باشند. آرزویشان در حال برآورده شدن بود.

ندانی میالگویی از زمانی که کوییگ وارد میدان شده بود آرام و بی حرکت باقی مانده بود. چرا آرام نباشد؟ ز

بدود.  کاری از دستش بر نمی آمد. نحیف تر از آن بود که بخواهد بجنگد و راه فراری نداشت که بخواهد

مالوس به یکی از شوالیه های نزدیک به میدان اشاره ای کرد و شوالیه چیزی را به سوی مرد میالگویی 

انداخت. یکی از آن سالح های چوبی بود که لور به کار می برد. اما امکان نداشت معدنچی میالگویی بتواند 

انم آن سالح را به این امید به او دادند که از آن سالح به درد نخورد برای دفاع از خود استفاده بکند. به گم

نبرد بیش از چند ثانیه طول بکشد. مرد انتظار چیزی بهتر از آن را نیز نمی توانست داشته باشد. سالح را از 

زمین برداشت اما از طرز نگه داشتنش فهمیدم که طرز استفاده از آن را نمی داند. اگر برای جنگ با 

 دادند چندان فرقی نمی کرد.گوییک بالش هم به او می 

وییگ کمین کرده بو کشید. بوی مرد میالگویی به مشامش رسیده بود. بدنش منقبض و توجهش را به ک

 شکارش متمرکز کرد.

گاهی به کیگن در آن باال انداختم و دیدم که ران بوقلمونش را کنار گذاشته و از باالی نرده خم شده و ن

. مالوس که دست هایش را پشتش در هم گره کرده بود پشت سر کیگن مشتاقانه صحنه را تماشا می کند

ایستاده بود. سرش را برگرداند و مستقیم به من نگاه کرد. به جای دیگری نگاه کردم. دیگر نمی خواستم 

 چشمم به او بیفتد.

حمله ن وقت گوییک حمله کرد. مثل گربه ها قوز کرد و جستی زد و به سمت معدنچی میالگویی بیچاره آ

ور شد. میالگویی برگشت و شروع به دویدن کرد. صحنه ی دلخراش و هولناکی بود. به کناره ی میدان 

دوید ولی آن جا محل امنی نبود. در نتیجه در حالی که سالح را دنبال می کشید شروع به دویدن به دور 

 میدان کرد.
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ی بخت برگشته را نجات بدهد ولی ور نتوانست تحمل کند. می خواست از آن جا بیرون بپرد و معدنچل

همین که اولین قدم را برداشت آلدر او را متوقف کرد. کار خوبی هم کرد. در برابر آن جانور درنده شانس 

 موفقیت لور هم چندان بیش تر از آن معدن چی ژولیده نبود.

هره شایشان می یالگویی ها در جایگاه تماشاچیان در سکوت شاهد ماجرا بودند وحشت و عذاب را در چم

دیدم. نوایی ها هم در سکوت تماشا می کردند. معلوم نبود درباره ی آنچه پیش آمده بود چه حسی دارند. 

بعد به بدووانی ها نگاه کردم. نکته ی وحشتناک این بود که این مردم می خندیدند. صحنه ی فرار یک 

 ار بود!معدنچی میالگویی برای حفظ جانش در نظرشان فوق العاده خنده د

وییگ فاصله اش را با میالگویی حفظ می کرد، کمابیش مثل گربه ای که پیش از کشتن موش با آن بازی ک

می کند او را به بازی گرفته بود. پس از چند لحظه، معدنچی میالگویی متوجه شد که دویدن دور میدان 

اسلحه چوبی را باال آورد اما حتی یک بیهوده است بنابراین ایستاد و برگشت تا رو به آن جانور درنده باشد. 

نفر از تماشاچیان هم فکر نمی کرد که به کمک آن بتواند آن جانور وحشی را عقب براند. گویی زمان 

متوقف شده بود. میالگویی اسلحه چوبی را آماده نگه داشته و ایستاده بود. کوییگ در فاصله دو سه متری 

 . همه ی حاضران در ورزشگاه نفس را در سینه حبس کرده بودند.قوز کرده و سر بزرگش را تکان تکان داد

بعد کوییگ پرید. معدنچی میالگویی سالح چوبیش را باال آورد تا از خود دفاع کند. آخرین صحنه ای که  و

دیدم  این بود که کوییگ با یک حرکت سریع و نیرومند پنجه ی چنگال مانندش آن را از سر راهش کنار 

ه آن سوی میدان پرتاب شد و وقتی فرود آمد در کمال وحشت و هراس دیدم که دست زد. چوبدستی ب

 معدنچی همچنان محکم آن را گرفته است.

رم را بلند کردم و به کیگن و بقیه بدووانی ها نگاه کردم. آنچه دیدم کمابیش به همان وحشتناکی س

و آمده بود و مثل دختر بچه ای که کشتاری بود که در میدان به وقوع می پیوست. کیگن رو صندلیش جل

نمایش دلقک ها را تماشا  کند بع شادی و سرور دست ها را در هم گره کرده بود. بقیه ی بدووانی ها قاه 

قاه می خندیدند. انگار شاهد نمایش کمدی خنده داری بودند. در آن هیاهو می شنیدم که کوییگ گوشت 

 معدنچی میالگویی را پاره پاره می کرد.
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د بخت برگشته جیغ کوتاهی کشید و بعد ساکت شد. خوشبختانه خیلی زود مرد. تنها چیزی که مانده رم

بود غذا خوردن کوییگ بود. آن صحنه دلم را به هم می زد و باعث می شد از بدووانی ها بیش از پیش 

 متنفر شوم که در برابر موجود درنده ی دیگری ذره ای حس همدردی نداشتند.

نگاه کرد و خندید. شاید این هولناک تر از هر لحظه ی دیگری بود چون در آن لحظه حس  الوس به منم

کردم که او تمام آن نایش را فقط برای من ترتیب داده است. تصور این که شاید به نوعی من مسئول آن 

 فاجعه باشم دلم را به درد آورد.

است که بدووانی ها طوری تشویق و هلهله می  مایش خیلی زود به پایان رسید. از آن جا فهمیدم کار تمامن

کردند که انگار کوییگ نمایش خوبی را اجرا کرده بود. نوایی ها هم مؤدبانه کف می زدند هر چند که شور و 

هیجانشان خیلی کم تر از بدووانی ها بود. میالگویی ها فقط با وحشت تماشا می کردند. چندتایی شان 

 گریه می کردند.

وس های دیگری به گوش رسید. بالفاصله شش شوالیه با طناب شنابان وارد زین شدند. پس صدای ناقس

سه نفرشان نیزه ها را به سمت کوییگ نشانه گرفتند و بقیه کمندی به دور گردنش انداختند و  را به سمت 

مقاومتی با در بزرگ کشیدند. کوییگ بعد از خوردن غذا بسیار آرام تر از پیش شده بود. در واقع بدون هیچ 

آنها رفت. وقتی آن را به سمت دری می کشاندند که به النه ی کوییگ ها    می رسید قطره های خونی را 

دید که از دهانش می چکید. دوباره به نقطه ای نگاه کردم که در آن به معدنچی میالگویی حمله کرده بود. 

چمن بود. یکی از شوالیه های بدووانی از تنها چیز باقی ماند از مرد بیچاره لکه ی سرخ و مرطوبی روی 

شولیه نزدیک النه ی کوییگ ها سطلی چوبی را پر از آب کرد و شتابان به طرف محل جنایت رفت و آب را 

 روی خون ها ریخت. آب و خون به درون چمن ها فرو رفتند و انگار هرگز در آن نقطه وجود نداشتند.

انگیزی به ذهنم رسید. نوبت ما شده بود. سرنوشتمان را در  پس دو صدای ناقوس دیگر آمد و فکر هراسس

برابرمان به نمایش درآورده بودند و حاال دیگر نوبت ما بود. به اطرافم نگاه کردم و انتظار داشتم شوالیه ها ما 

د. را به داخل میدان برانند. اما چنین نکردند. سر را باال بردم و به مالوس نگاه کردم که ببینم چه می کن

 اون نیز به من نگاه  کرد و آسمان را نشان داد. باال را نگاه کردم و فهمیدم بعد از آن چه پیش خواهد آمد.

فرا رسیده بود. بعد صدای باز شدن در دیگری « زمان اعتدال»ه خورشید  در آسمان به هم می پیوستند. س

ه چنی پیش تلوتلوخوران از آن را در میدان شنیدم. همان دری بود که معدنچی میالگویی بخت برگشت
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بیرون آمده بود. اما قرار نبود آن رو هیچ میالگویی دیگری اعدام بشود. آنچه در آستانه ی در دیدم باعث 

شد قلبم در سینه فرو ریزد. مردی به میدان آفتابی قدم گذاشت، صاف ایستاد و سرش را باال گرفت. به 

 گمانم همین که او را دیدم نفسم بند آمد.

 ایی پرس بود. زمان اعتدال فرا رسیده بود و او نفر بعدی بود که می مرد.د
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ایی پرس جسورانه جلو آمد و در مرکز حلقه ی جنایت ایستاد. از آخرین باری که او را دیده بودم فقط د

ه انگار ماه ها از آخرین دیدارمان گذشته چند روزی می گذشت ولی با آن همه حوادثی پیش آمده بود ک

بود. از دیدن او در لباس های چرمی میالگویی ها تعجب کردم. عادت کرده بودم او را با شلوار جین و کت 

بلندش ببینم که وقتی سوار موتور سیکلت می شد پایینش در باد تکان تکان می خورد. اما همه چیز تغییر 

رس بود، با ریش سه روزه و موهای ژولیده اش مثل هر معدنچی میالگویی کرده بود. اگر چه هنوز دایی پ

دیگری به نظر می رسید. اما برخالف میالگویی های دیگر، دایی پرس قیافه ی مطمئن و سرشار از اعتماد 

به نفسی داشت. بدووانی ها گفتگور و خنده هایشان را قطع کردند. در آن زمان در جایگاه آن ها تنشی 

 د گویی این گالدیاتور جدید قرار بود ثابت کند حریفی بس قَدَرتر از نفر قبلی است.حاکم بو

ه تماشاچیان میالگویی نگاه کردم و دید که آنها کمابیش مثل قبل ورود او را تماشا می کنند. اما به جای ب

این امید را داشتند  نگاه هراسانشان به زندانی میالگویی بیچاره ای که تازه به کام کوییگ رفته بود، ظاهراً

که شاید، این بار تیم  مهمان گلی به دروازه ی حریف بزند. فقط نوایی ها بودند که درست همان واکنش 

 قبلی را نشان می دادند. آنها دست مؤدبانه و خالی از احساسی برای دایی پرس زدند.

، برای شکست دادن یک کوییگ ا این که دایی پرس اعتماد به نفس بی کم و کاستی از خود نشان می دادب

حمله و گرسنه چیزی فراتر از اعتماد به نفس الزم بود. با این همه دایی پرس چنان قیافه ای به خود گرفته 

بود که این حس را ایجاد می کرد که اگر یک نفر در دنیا بتواند کوییگی را شکست بدهد همین مرد است. 

درجه ای زد و وقتی به بخش بدووانی ها  360ی انداخت. دور در مرکز زمین ایستاد و به تماشاچیان نگاه

رسید همان جا متوقف شد. او را می دیدم که با تأسف سر تکان می دهد و می دانستم چه فکری می کند. 

 از این تصور ناراحت می شد که آن مردم برای تماشای ورزش خونباری آن جا جمع شده اند.

ها را حس نمی کرد. با همان شخصیت عادی و غافل همیشگی اش  یگن در لژ سلطنتی هیچ یک از تنشک

روی تخت نشسته بود و ریز ریز ران بوقلمونش را می خورد. مالوس خم شد و چیزی در گوشش زمزمه 

کرد. کیگن در جوابش شانه باال انداخت و فهمیدم این حالت یا آن حالت آنچه مالوس از او پرسیده بود 

لوس به واالخیکی تعظیمی کرد و جلوی تاق نما قدم گذاشت و با دقت مردم برایش تفاوتی نداشت. ما

ورزشگاه را از نظر گذراند. دست هایش را باال برد و بالفاصله همه ی نگاه ها متوجه او شد. حتی دایی پرس 
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ند هم سرش را بلند کرد تا ببیند این استاد شرور خیمه شب بازی چه حرفی بای گفتن دارد. او با صدای بل

 نعره زد:

مردم دندارن! مردی که در برابرتان می بینید به اتهام گناه بزرگ خیانت این جاست. جرم این مرد توطئه -

برای نابود کردن تعادل آرام جامعه ی ما و تحریک میالگویی ها برای سرنگون کردن سلطنت شکوهمند 

 ملکه کیگن محبوب ماست.

رد. کیگن در پاسخ به نگاه او آروغ جانانه ای زد. چه رفتار ممتاز الوس با گفتن این جمله به کیگن نگاه کم

 و برازنده ای!

 الوس واکنشی نشان نداد و در ادامه ی حرفش گفت:م

به این جرم به مرگ در زمان اعتدال محکوم شده یعنی زمانی که روشنایی به اوج خودش می رسد تا همه -

ین اعدام یادآورد این نکته باشد که نظم طبیعی امور هرگز ی ما بتوانیم شاهد مجازاتش باشیم. باشد که ا

نباید دچار آشوب و اغتشاش بشه. تالش برای تغییر وضع عادی امور، جرمی بر علیه بشریته و مجازاتش 

 فوری و سخت خواهد بود. زنده باد دندارن. زنده باد ملکه کیگن. مرگ بر مخالفان سلطنت.

و دو شوالیه به سمت وسط میدان دویدند تا در  را برای ورود کوییگ  پس مالوس اشاره ای به زمین کردس

دیگری باز کنند. به خوبی روشن بود که موضوع از چه قرار است. مالوس داشت از دایی پرس برای ترساندن 

میالگویی ها از شورش استفاده می کرد. میالگویی ها به دایی پرس اعتماد داشتند. تا چند لحظه دیگر 

یگری از آن در تاریک بیرون می جست و حمله ور می شد. این به معنای پایان شورش و مرگ کوییگ د

 داییم بود. به توجه به آنچه تا کنون پیش آمده بود قربانبان بعدی میدان، من و لور و آلدر بودیم.

ی ر کمال ترس و وحشت، متوجه شدم که آن جا تصویر به مراتب عظیم تری در ذهنم شکل گرفت. داید

پرس ما را آن جا آورده بود تا صلح و آتش را در میان بدووانی ها و میالگویی ها برقرار کنیم. بین این دو 

خصومتی قبیله ای بود که مالوس )یا سنت دین( حسابی به آتش آن دامن می زد. با حذف دایی پرس و ما 

د. قلمروی دندارن دچار هرج و هیچ چیز نمی توانست مانع نابودی میالگویی ها به دست بدووانی ها بشو

 مرج می شد و مأموریت شرورانه ی مالوس انجام می گرفت.
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لبته این در صورتی بود که من برای جلوگیری از آن کاری انجام نمی دادم. به درستی می دانستم که چه ا

باید  باید بکنم. داشتم از ترس زهره ترک می شدم ولی باز در همان حال هم می دانستم که چه کاری

انجام گیرد. پیش از آن که فرصتی برای جا زدن  داشته باشم از روی نرده ای پریدم که بخش ما را از 

 میدان جدا می کرد و به سوی دایی پرس دویدم.

به گمانم حسابی تعجب کرده بود که برا تنوع هم که شده، من اولین نفر « پندراگن!»ور با تعجب فریاد زد: ل

به او نگفته بودم چه نقشه ای دارم. فرصتی نبود. اما احتمااًل حدس زده بود که چیزی  بودکه اقدامی کردم.

به ذهنم رسیده، برای همین او و آلدر نیز بدون معطلی دنبالم آمدند. می دانمی چه فکری می کنی، مارک، 

ده بودم که ولی در اشتباهی. دچار توهم نشده بودم. ناگهان به یکی از آن قهرمان های قلدر تبدیل نش

بخواهم فکر کنم می توانم کوییگی را در یک چشم به هم زدن نقش زمین کنم. اصالً چنین چیزی نبود. اما 

فکری داشتم و اگر فکرم درست از آب در می آمد ممکن بود فرصتی پیش بیاید که زنده از آن جا خارج 

 بشویم.

ظارم این بود که از دیدنم بسیار تعجب کند و ه دو، خودم را به دایی پرس رساندم و کنارش ایستادم. انتب

اما او چنین نکرد. در عوض طوری « بابی، نه! برگرد! خودتو نجات بده!»فریاد زنان چیزی مثل این بگوید: 

 نگاهم کرد که انگار در تمام این مدت منتظر آمدنم بود و به آرامی گفت:

 .یادم رفت بهت بگم که کورتنی چتویند خیلی ناز و ملوسه-

 اید به او آفرین می گفتم، واقعاً که خیلی باحال بود. شاید کمی خل و چل بود ولی باحال هم بود.ب

ور و آلدر به سرعت به ما پیوستند. لور اسلحه ی چوبی را برداشته بود که زندانی میالگویی آن را به کار ل

م دست قطع شده ی یارو را از آن برد و آماده برای استفاده از آن بود. خیلی خوشحال شدم از این که دید

 جدا کرده است.

پس صدای هلهله ی ناگهانی از جمعیت بدووانی ها باال گرفت. می دانستم این چه معنایی دارد. به محل س

ورود جانوران نگاه کردم و کوییگ غول پیکری را دیدم که سنگین و آهسته از تاریکی بیرون می آمد. این 

بود. وقتی بیرون آمد برآمدگی های تیز پشتش باالی چهارچوب در را خراشید.  یکی، از آن اولی هم بزرگتر

 از قرار معلوم نسبت به اولی کندتر هم بود ول شاید دلیلش این بود که خنوز خونش به جوش نیامده بود.
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 لبته هنوز.ا

 ور جستی زد و بین ما و کوییگ قرار گرفت و فریاد زد:ل

 من چشماشو نشونه می گیرم.-

 می زنم که از نظر او جنگیدن تنها چاره ی کارمان بود. تعجبی ندارد. دسح

اف جلوی جانور ایستاد و برای حمله ی آن آماده شد. حتماً این را می دانست که جنگیدن با آن جانور ص

 حکم خودکشی را داشت. اما جنگیدن تنها کاری بود که او بلد بود و برای همین آماده بود.

 ه دایی پرس از خطر قریب الوقوع غافل است. رو به من کرد و گفت:ه نظر می رسید کب

 شرط می بندم این چند روز گذشته خیلی برات جالب بوده.-

وخی می کرد؟ هر لحظه ممکن بود جانور وحشی درنده ای با دندان های تیز هفت هشت سانتی متری و ش

گپ می زد! شاید فکر     می کرد در برابر  تشنه به خون انسان، به ما حمله کند و در چنین وظعیتی با من

آن هیوال شانسی برای زنده ماندن نداریم و تصمیم گرفته بود آخرین لحظه های عمرش را در آرامش 

 سپری کند.

ز وسایلی که برایم فرستاده بودید یک چیز نهایی باقی مانده بود و آن لحظه وقت استفاده از آن بود باید ا

ا چیزی بود که گمان نمی کردم بتوانید گیر بیاورید. می دانستن که تهیه چراغ قوه اقرار کنم که این تنه

لیزری یا چاقوی سفری سوییسی یا ساعت مچی یا هریک از وسایل دیگر مشکل نخواهد بود اما می دانستم 

واهید این آخرین قلم پر دردسر است. وقتی آن را در کوله پشتی دیدم سر از پا نمی شناختم. راستش را بخ

امیدوار بودم که ناچار به استفاده از آن نشوم اما فعالً که من مانده بود و سوت در جیبم، و استفاده از آن 

 تنها شانسی بود که داشتیم. بچه ها، از شما متشکرم.

وییگ ما را دید. یا شاید بویمان به مشامش خورد. فرقی نمی کرد کدام یک باشد، در هر حال دورمان ی ک

آماده ی حمله بود. چشم های زرد و ترسناکش را روی ما تنظیم کرده و منتظر لحظه ی مناسب  چرخید و

برای جهیدن بود. به هم نزدیک شدیم و سعی کردیم بزرگتر از آنچه بودیم به نظر بیایم. نگاه سریعی به 

آماده ی جایگاه تماشاچیان انداختم و دید چشم همه ی حاضران در ورزشگاه به ما خیره شده است. 
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تماشای نمایش بودد. فقط این بار در انتظار کشتار پرهیجانی بودند زیرا به جای یک لقمه، چهار لقمه لذیذ 

 نصیب کوییگ می شد. لور گفت:

 وقتی حمله کرد پشت من بایستید.-

 ا تمام قدرتی که در خودر سراغ داشتم به او گفتم:ب

 نه.-

 عد دوباره نگاهش را روی کوییگ تنظیم کرد و گفت:ور با تعجب نگاه سریعی به من انداخت و بک

 احمق نشو، پنداگن. من تنها کسی هستم که سالح دارم.-

یش از آن که به کسی بگویم چه نقشه ای دارم کوییگ روی پاهای عقبی اش ایستاد، نعره ای زد و پ

یک دست از پشت چهارنعل به سوی ما آمد. لور شروع به دویدن به سوی کوییگ درنده کرد ولی ن با 

 کمربندش را گرفتم و او را عقب کشیدم. سرم نعره زد:

 پندراگن!-

و را رها نکردم. محکم او را نگه داشتم و با دست دیگرم آخرین راه حلم را در آوردم... سوت خاموش سگ ا

درد شروع به ها. آن را به لب بردم و با تمام توانم در آن دمیدم. بالفاصله کوییگ با لغزشی متوقف شد و از 

غرش کرد، درست مثل همان کوییگی رفتار کرد که من و دایی پرس سوار بر سورتمه به سرعت از آن دور 

می شدیم. اما احتماالً این سوت سگی مدرن صدایی بسیار تیزتر از صدای آن سوت تو خالی چوبی  ایجاد 

ی شدیدتر بود. این کوییگ با زانو به می کرد که در کوهستان به کار برده بودم زیرا واکنش این کوییگ خیل

زمین سقوط کرد و چنان غرش بلندی کرد که به نظرم رسید سرش دارد منفجر می شود. اما خیال نداشتم 

از شدت آن کم کنم. همین که ریه هایم از هوا خالی شد نفس دیگری گرفتم و شدیدتر از بار اول در سوت 

 دمیدم.

به گوشه و کنار ورزشگاه انداختم و دیدم تک تک تماشاچیان با دهان باز وییگ از درد نعره می زد. نگاهی ک

از تعجب به من خیره شده اند. البته، همه به جز مالوس. مالوس فقط سرش را با خونسردی به یک سو کج 

 کده بود گویی حادثه ی اخیر چیزی جز یک غافلگیری جالب و جزیی نبود.
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 لدر فریاد زد:آ

 چه خبره؟-

ت و مبهوت ایستاده بود. فقط دایی پرس تعجب نکرده بود. سرانجام او خود را جمع کرد و جور ور هم مال

 کرد و دستور داد:

 به طرف لونه کوییگ ها!-

 عد طوری که انگار با خودش حرف می زد به من گفت:ب

 سر بزنگاه اقدام کردی ها، نه؟-

ا می دانست؟ شاید خبر نداشت سوتی س او در تمام این مدت می دانست که سوت همراهم است! از کجپ

که در کوهستان به من داد از دستم افتاده است. در هر حال خونسردی او به این دلیل بود که می دانست 

برای مقابل با کوییگ ها از سوت استفاده می کنم. باید دوباره بگویم که این مرد راست راستی باحال است 

شده بود چون نقشه ی من چیزی فراتر از دمیدن در سوت برای و خوشحال بودم که دوباره وارد میدان 

متوقف کردن آن کوییگ نداشت. هیچ نمی دانستم که بعد از آن چه باید بکنیم ولی دایی پرس می 

دانست. خیلی خوب شد. نقشه ی او این بود که از تنها راهی که به رویمان باز بود  فرار کنیم... النه ای که 

نگه می داشتند. ناجور بود. ولی حق با او بود، راه دیگری وجود نداشت و بدین ترتیب  کوییگ ها را در آن

 همگی به سوی در دویدیم.

معیت مات و مبهوت تماشا می کردند. اولین کسی که از خود حرکتی نشان داد کیگن بود. از روی ج

و با صدای جیر جیر  تختش پایین پرید و در حالی که ران بوقلمونش را محکم گرفته بود جلو دوید

 مانندش گفت:

 جلوشونو بگیرید!-

تماشاچیان میالگویی دیگر نیز به « فرار کنید!»کی از تماشاچیان میالگویی با شور و هیجان فریاد زد: ی

پیروی از او شروع به تشویق ما کردند. طوری برایمان هورا می کشیدند که انگار به طور ناگهانی حال و 

ل را پیدا کرده بودند و ما هم در حال گل زدن بودیم. از زمانی که به آن جا آمده بودم هوای طرفداران فوتبا
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این بیش ترین شور و نشاطی بود که در این مردم دیده بودم. شاید مشاهده ی فرار ما از آن میدان، اولین 

گار تمام آن تجربه شان بود که در آن تیمشان فرصتی برای پیروزی داشت. در آن چند لحظه ی گذرا، ان

 میالگویی ها در میدان و کنار ما بودند و برای رسیدن به آزادی می دویدند.

ما آنچه پیش رو داشتیم به همان خطرناکی و مرگباری چیزی بود که از آن می گریختیم. همان طور که ا

می می دویدیم به دمیدن در سوت ادامه می دادم و کوییگ همچنان از شدت درد و ناراحتی به خود 

پیچید. ناگهان دستی را بر شانه ام احساس کردم که مرا عقب کشید و متوقف کرد. دایی پرس بود. چه قدر 

خوب شد که مرا متوقف کرد چون اگر یک قدم جلوتر رفته بودم دست سر راه نیزه زوزه کشان فرو آمد و 

وی کوییگ متمرکز کرده درست در همان نقطه ای فرود آمد که من به سویش می رفتم. چنان حواسم را ر

بودم که فراموش کردم نگهبانان بدووانی مثل مور و ملخ به داخل میدان سرازیر شده اند. باالرا نگاه کردم و 

دیدم که همگی دوان دوان از پله های ورزشگاه پایین می آیند تا خود را به ما برسانند. از آن بدتر این که 

ت ما رها کرده بودند و آن تیرهای سیاه مرگبار از آن باال مثل باران چند نفر از آنها نیزه هایشان را به سم

 به سویمان روانه بود. دایی پرس دستور داد:

 سرتونو باال بگیرید و به حرکت ادامه بدین.-

ایی پرس چنان حضور ذهن داشت که نیزه ای را بردارد که چیزی نمانده بود به من بخورد. لور هم یکی د

یزه ای برنداشتم. آن سوت فلزی لوچک سالحی به قدرتمندیی همان نیزه ها بود و من برداشت. اما من ن

هیچ نمی خواستم این یکی را مثل سوتی که گم کردم از دست بدهم. سالح های تیز و برنده را به کسانی 

 وا می گذاشتم که طرز استفاده از آنها را می دانستند.

گویی و نیزه هایی که در اطرافمان به زمین دوخته می شد از ر میان هلهله ی پر شور معدنچی های میالد

وسط زمین گذشتیم و وارد تونل تاریک شدیم. پیش از ورود به تونل نگاه سریعی به لژ سلطنتی و به 

مالوس انداختم. از آنچه دیدم خوشم نیامد. انتظار داشتم که در جلوی لژ خم شده باشد و فریاد زنان به 

دهد جلوی ما را بگیرند. در هر حال، این نمایش بزرگ او برای میالگویی ها بود و در شوالیه ها دستور ب

مقابل چشم هایش داشت از هم می پاشید. اما این چیزی نبود که دیدم. به جای چنین صحنه ای، مالوس 

ذیانه را دیدم که دست به سینه و خونسرد کنار تخت ایستاده بود. حاضر بودم که قسم بخورم که لبخند مو

ای بر لب دارد. شاید در استنباطم زیاده روی کرده باشم ولی ظاهرش کمابیش طوری بود که انگار از آنچه 
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پیش آمده بود تعجبی نکرده است. نه، انگار که داشت از آن وضع لذت می برد! آیا امکان داشت که او خود 

پیش رفته بود؟ به یاد حرف هایی  تدارک چنین وضعی را دیده باشد؟ آیا اوضاع چنان که او می خواست 

افتادم که در قصر به من زده بود. با این که ما را به سوی مرگ قطعی می راند طوری حرف می زد که انگار 

 این آخرین نبردمان نخواهد بود. البته سوال این جاست که اگر نبرد نهایی این نیست پس کدام است؟

کنم زیرا ما در مسیر از چاله در آمدن و در چاه افتادن بودیم می توانستم مدت زیادی به این موضوع فکر ن

و ناچار بودم درست فکر کنم. من آخرین کسی بودم که وارد تونل شدم و از تیر رس نیزه ها در امان ماندم. 

اما هنوز چندان پیشرفت نکرده بودم که صدای آمرانه ی خشونت آمیزی را پشت سرم شنیدم که دستور 

 «ایست!»داد: 

رگشتم و در آستانه در بزرگ، دو شوالیه بدووانی را دیدم. هر دو نیزه هاشان را عقب برده و آماده ی پرتاب ب

بودند و من چنان به آن ها نزدیک بودم که امکان نداشت تیرشان به خطا برود. بقیه جلوتر از من، در 

انده بودم و شوالیه ها. از قرار معلوم تاریکی النه ی کوییگ ها از نظر ناپدید شده بودند و در آن لحظه من م

بعد از پشت سر گذاشتن آن همه پیشامد، باید با زوبین یکی از این شوالیه ها به زمین دوخته می شدم و 

 کارم تمام می شد.

مان طور که آن جا ایستاده بودم و خیره به شوالیه هایی نگاه می کردم که قصد جانم را داشتند سرجایم ه

و از دمیدن در سوت سگی بازماندم. هنوز به لبم بود اما دیگر در آن نمی دمیدم. بیش از  میخکوب شدم...

 حد ترسیده بودم. وقتی آدم چند ثانیه با مرگ فاصله داشته باشد. همین حال و روز را پیدا می کند.

م بکنم این والیه ها دست هایشان را  کج کردند و آماده ی پرتاب نیزه شدند. تنها کاری که می توانستش

بود که نفسم را نگه دارم و در برابر ضربه ی نیزه بدنم را سفت و منقبض کنم. تنها فکری که در سر داشتم 

 «وای پسر ایکاش در زیادی نداشته باشد.»این بود: 

ر همان لحظه فرشته نجاتم از راه رسید. کوییگی که در میدان بود با غرش گوشخراشی دوباره وارد عمل د

شت به شوالیه ها حمله کرد و هر یک از پنجه های غول پیکرش را روی یکی از شولیه ها گذاشت شد. از پ

و آنها را محکم به زمین کوبید. وقتی من از دمیدن در سوت بازمانده بودم کوییگ دوباره به خود آمده بود... 

ودم چون در آستانه ی و در آن لحظه می خواست انتقام بگیرد راست راستی برای آن دو شوالیه ناراحت ب

مرگ خونینی بودند. کوییگ نعره ی خشم آمیزی زد که زمین را لرزاند. با این که چیزی نمانده بود آن دو 
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شوالیه مرا بکشند تحمل نداشتم شاهد مرگشان به آن صورتی باشم که انتظارشان بود. برای همین نفس 

ا پیش از آن که بتوانم سوت بزنم دایی پرس عمیقی گرفتم تا در سوت بدمم و کوییگ را متوقف کنم. ام

 دستم را گرفت و با حالتی جدی گفت:

 اگر نجاتشون بدی می کشنت.-

است می گفت. اگر شوالیه ها جان سالم به در می بردند از من قدردانی نمی کردند بلکه دوباره می ر

شوالیه ها قربانی های بعدی کوشیدند مرا بکشند. بعد هم به سراغ بقیه می رفتند. نه، این جنگ بود و 

بودند. با تکان سرم حرف دایی پرس را تصدیق کردم و او دستم را رها کرد. او در النه ی کوییگ ها جلوتر 

رفت و من برگشتم که دنبالش بروم. گمان نمی کنم  بتوانم صداهایی را فراموش کنم که هنگام دویدن از 

توصیف هم نمی کنم چون خیلی وحشتناک بود. فقط  پشت سر می شنیدم. حتی آن صداها را برای شما

همین را بگویم که مرگ آنها به سرعت مرگ زندانی میالگویی اتفاق نیفتاد زیرا کوییگ ناچار بود اول لباس 

 رزم شوالیه ها را کنار بزند.

رای حظه ای احساس گناه گذرایی کردم. نه برای شوالیه ها که به کام کوییگ سرازیر می شدند بلکه بل

معدنچی میالگویی بیچاره که اندکی پیش در میدان مرده بود. وقوع سریع و پی در پی حوادث چنان مرا 

مات و متحیر کرده بود که به فکر استفاده از سوتم نیفتادم. آیا این امکان وجود داشت که بتوانم او را نجات 

م دانست. تنها چیزی که مایه ی بدهم؟ نمی دانم که به طور قطع می توانستم یا نه، هرکز هم نخواه

آرامشم می شد این واقعیت بود که اگر در آن زمان دستم را رو کرده بودم دوباره به دایی پرس نمی 

 پیوستیم که در آن لحظه کمکمان می کرد تا از آن جا فرار کنیم. شاید هر چیزی به دلیلی اتفاق می افتد.

متفاوتی روبرو بودیم. در آن لحظه در اعماق محل نگهداری ما فرارمان هنوز قطعی نبود. اکنون با خطر ا

کوییگ ها بودیم. فقط می توانستم امیدوار باشم که در نقطه ای از آن جا در دیگری باشد که ما را به خارج 

از آن مکان برساند. حتماً در دیگری وجود داشت. تنها مشکل این بود که به قدری زنده بمانیم که بتوانیم 

دا کنیم. آفتاب از درز دیوار های سنگی به داخل نفوذ می کرد و ستون های روشنی از نور را در آن را پی

سرتاسر آن جا پدید می آورد. به دلیل درخشش زیاد آن پرتوهای نورانی، گوشه و کنار آن مکان را سایه 

ود در سایه های تاریک های تاریکی فراگرفته بود. این همان چیزی بود که مرا می ترساند. سایه ها. ممکن ب

 کوییگ هایی پنهان باشند که هر لحظه برای حمله آماده اند.
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حل نگهداری کوییگ ها چیزی نبود جز غار بزرگی که آن را در دل صخره ها کنده بودند. فضای غار مانند م

 آن جا را دیوارهای سنگی کوتاهی به بخش های متعدد تقسیم کرده بود که در آن حکم اصطبلی برای

کوییگ ها بودند. این جا از آن جا فهمیدم که به دیوار بخش های متعددی زنجیرهایی متصل بود که 

اطمینان داشتم برای بستن کوییگ ها به کار می رفت. در تمام بخش اصطبل، ماده ی کاه مانندی ریخته 

چند که چندان  بودن که حدس زدم برای جذب تمام موادی بود که  کوییگ ها میل به دفعشان بودند. هر

مؤثر نبود. آن مکان بوی تهوع آوری می داد. توضیحی را که درباره ی سوراخ فاضالب کلبه ی میالگویی ها 

برایتان نوشتم به یاد دارید؟ آن بو را هزار برابر کنید تا بفهمید اصطبل کوییگ ها چه بوی داشت. ترکیبی 

 از بوی مدفوع کوییگ ها، گوشت گندیده و بوی مرگ بود.

 ایی پرس رویش را به سویم برگرداند و گفت:د

 اون سوت رو دم دست نگه دار.-

ره. حتماً. انگار نیازی به یادآوری داشتم. اگر آن را ذره ای محکم تر نگه می داشتم از وسط نصف می شد. آ

 دایی پرس نیزه اش را  آماده در دست گرفته بود و محتاطانه پیش می رفت. با این که دوست نداشتم

آخرین نفر باشم با فاصله ی کمی از او، دنبالش می رفتم. یکسره سرم را بر می گرداندم و نگاهی به پشت 

سرم می انداختم تا مطمئن شوم چیزی پنهانی از پشت به من نزدیک نمی شود. بعد از آن که چند دقیقه 

و از اصطبلی از سمت ای پیش رفتیم صدایی به گوشم رسید که باعث شد یکهو بایستم. صدای غرش بود 

 راستم می آمد. نگاه سریعی به آن سمت انداختم و کوییگی را دیدم که به پهلو دراز کشیده بود.

حتمال دادم همان کوییگی باشد که تازه زندانی میالگویی را خورده بود زیرا کامالً آرام و خواب آلود به نظر ا

ن پنجه غول پیکرش سرگرم نظافت خود بود.  خونی می رسید. آن هیوال عالقه ای به ما نداشت. با لیسید

که می لیسید و از پنجه اش می زدود سرنخ قطعی این واقعیت بود که آن جانور بی تردید همان است که 

تازه از ضیافت برگشته است. نکره. در حالی که به کوییگ شکم گنده چشم دوخته بودم به راهم ادامه 

و سکندری خوردم. وقتی پایین را نگاه کردم تا ببینم چه بوده قسم می  دادم... و  پایم به چیزی گیر کرد

خورم نزدیک بود استفراغ کنم. استخوان ران بود. استخوان ران انسان. می دانستم که استخوان ران انسان 

است چون اسکلت پنجه آن هنوز به استخوان وصل بود. با دقت بیشتری زمین را نگاه کردم و دیدم هزاران 
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خوان کف زمین پراکنده است. به طور نفرت انگیزی معلوم بود که وعده غذای کوییگ ها به معنای است

 مرگ عده ای بیشتری از میالگویی هاست.

ه راهمان ادامه دادیم و متوجه شدم که در آن جا اصطبل های متعددی برای کوییگ ها وجود دارد اما ب

زمان کوییگ های زیادی را در آن جا نگه نمی  کوییگ دیگری آن جا نبود. حدس می زنم که در یک

داشتند. به نظر من که کار خوبی می کردند. شاید دو کوییگی که آن روز دیده بودم تنها کوییگ های 

موجود در آن مکان بودند. اما با نگاهی به اطرافم، تونل های زیادی در آن هزارتوی تاریک دیدم که معلوم 

  نبود به کجا می رسیدند.

تمال زیادی وجود داشت که در انتهای هر یک از تونل ها کوییگی باشد و بوی ما به مشامش برسد و اح 

 دوان دوان به سراغمان بیاید. تا زمانی که از آم جا خارج نشده بودیم نمی توانستم نفس راحتی بکشم.

بود. گوشم را تیز عد دایی پرس ایستاد و دستش را جلویم گرفت تا مرا نیز متوقف کند. صدایی شنیده ب

کردم و من هم آن صدا را شنیدم. چیزی داشت به سویمان می آمد. به سرعت هم می آمد سوت را به 

دهان بردم و آماده بودم با تمام توانم در آن بدمم که دایی پرس جلویم را گرفت. می خواست اول مطمئن 

شد که آنچه که به طرفمان می آمد  شود که چه چیزی به طرفمان می آید. فکر خوبی هم کرد زیرا معلوم

 کوییگ نیست. آلدر بود. با دمیدن در سوت ممکن بود پرت کوییگی را پاره کنم.

 لدر که از نفس افتاده بود دوان دوان به سویمان آمد و گفت:آ

 لور راه خوروجی رو پیدا کرده. از این طرف!-

 پس برگشت و دوان دوان از راهی که آمده بود بازگشت.س

شد. یک قدم به خروج از آن جا نزدیک تر شده بودیم. دایی پرس برایم سری تکان داد و دوان دوان  الیع

به دنبال آلدر رفت. من هم مثل سایه دنبالشان رفتم. در تونل های تاریک، هر چه بی سرو صداتر، می 

گذاشتیم کم کم نوری دویدیم تا زنگ شام را به صدا در نیاوریم. بعد از آن که چند پیچ دیگر را پشت سر 

را در برابرمان دیدم یک راست به سمت بخشی از اصطبل کوییگ ها می رفتیم که روشن تر از جای قبلی 

 بود. پس از دور زدن آخرین برآمدگی صخره، به علت آن روشنایی پی بردم.
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صدای فره ی گرد بزرگی در سقف غار به چشم می خورد. آسمان آبی را بر فراز سرمان دیدم. حتی ح

جوش و خروش امواج به گوشم رسید. درست در لبه دماغه ها بودیم. حفره ی بزرگی بود که شاید کمابیش 

هم اندازه ی استخر پالستیکی تو بود، مارک. اندازه ی آن درست به قدری بود که برای عبور یک کوییگ 

تنها کاری که باید می کردند مناسب باشد. تازه فهمیدم بدووانی ها چطور از آن اصطبل استفاده میکنند. 

این بود که از باال کوییگی را به سمت حفره برانند تا با سقوط به درون غار، به دام بیفتد. تنها راه خروجی 

هم در ورزشگاه بود. حدس می زنم وقتی کوییگی را  به آن جا می بردند دیگر از آن جا خارج نمی شد زیرا 

ر بتواند از آن بیرون بخزد.البته به عبارت دیگر، آن حفره برای خروج ما ارتفاع حفره بیش از آن بود که جانو

هم بیش از حد بلند بود. آزادی چیزی در حدود نه متر با ما فاصله داشت اما این فاصله، عمودی و دور از 

 دسترسمان بود. هیچ به فکرم نمی رسید که  چطور ممکن است بتوانیم خود را به آن برسانیم. 

می دانست. وقتی من و آلدر و دایی پرس به زیر حفره رسیدیم لور سخت مشغول گره زدن ساقه ی ما لور ا

 پیچک بلندی به انتهای نیزه ی بدووانی اش بود. بالفاصله تو ضیح داد:

اون باال یه طنابه. اونو می ندازم پایین تا بتونیم ازش باال بریم. باال را نگاه کردم و دیدم واقعا طناب کلفت -

لقه شده ای درست از زیر حفره آویزان است. حدس می زنم که آنجا راه فراری برای هر بدووانی بیچاره ح

ای بود که به طور اتفاقی در آن جا گیر می افتاد. یکی از رفقایش می توانست از آن باال طناب را برایش 

 بیاندازد تا بتواند از آن باال برود و از غار خارج شود.

 ایی پرس گفت:د

 بجنب! باید قبل از رسیدن شوالیه ها خارج بشیم.-

رست می گفت. هیچ معلوم نبود که حتی در صورت خروج از آن جا، شوالیه های بدووانی آن باال د

منتظرمان نباشند. ممکن بود از تمدن بویی نبرده باشند ولی احمق که نبودند. اگر این تنها راه خروج بود 

مدند. هر چه زودتر از آن جا خارج می شدیم فرصت بهتری برای فرار به طور یکراست به سمت آن می آ

داشتیم. یکدفعه تمام نگرانیم به جای تمرکز روی کوییگ به چیزی متمرکز شد که ممکن بوود آن باال در 

 انتظارمان باشد.
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ود پیچک ور ماهرانه ساقه ی پیچک را به انتهای نیزه گره زد و برخاست. از آن جا که نیزه به دلیل وجل

نامتعادل شده بود وزن آن را سبک و سنگین کرد. سپس به هدفش در آن باال نگاه کرد. صادقانه بگویم که 

شک نداشتم او در اولین پرتاب نیزه را به هدف خواهد زد. تا این حد ماهر بود. با نفس صدا داری مثل 

ف به پرواز در آمد و  پیچک دراز ورزشکاران نیزه را به سوی طناب آوزان پرتاب کرد. نیزه به سمت سق

همچون رد هواپیما در آسمان در مسیرش امتداد یافت. نیز قوس کاملی را طی کرد و درست از وسط حلقه 

ی طناب آویزان عبور کرد و در امتداد همان مسیر قوسی شکل به سوی زمین سرازیر شد. لور سوزنی را در 

یزه از حلقه ی طناب آویخته و دو سرش در سطح زمین قرار فاصله نه متری نخ کرده بود.پیچک دنباله ی ن

داشت. آلدر به سرعت پیچک را قاپ زد و تکان محکمی به آن داد و طناب را به سمت پایین کشید. در آن 

 لحظه دیگر مسیر فرارمان آماده بود. لور این مسیر را آماده کرده بود. گفتم که او ماهر بود.

آن باال نگاه می کردم تنها چیزی که به یادم آمد هراس باال رفتن از طناب در ر آن لحظه که طناب را در د

کالس ورزش بود. از این کار بیزار بودم. بعضی بچه ها مثل میمون از طناب باال می رفتند. اما من جزو آنها 

به درد می  نبودم بی تردید می توانستم از آن باال بروم اما نه به سرعت. در حالی که در آن لحظه، سرعت

خورد. اما مگر چاره ی دیگر بود؟ ابداً. تنها امیدم این بود که ترشح آدرنالین در باال رفتن از آن طناب 

 کمکم کند.

ور اولین نفری بود کا از طناب باال رفت. هیچ تعجبی نکردم که دیدم او مثل یکی از آن پسرهای میمون ل

الً از پاهایش استفاده کرده باشد. چنان با قدرت از طناب فوق الذکر از طناب باال رفت. گمان نکنم که اص

باال رفت که انگاز جذبه ی زمین مسئله چندان مهمی نبود. در طول چند ثانیه به باال رسید و از حفره ی 

 سقف بیرون رفت. نگاه دقیقی به اطرافش انداخت و خم شد تا بگوید:

 هیچ کس این جا نیست، عجله کنید.-

ها هنوز نفهمیده بودند که قصد چه کاری را داریم. شاید هم راست راستی احمق بودند.  وب شد. شوالیهخ

لور چیزی را برایمان پایین انداخت. ناچار شدم جاخالی بدهم و گرنه به من می خورد. وقتی به آن نگاه 

رومندی کردم با آسودگی خاطر لبخن زدم. نردبان طناب بود. حدس می زنم که همه ی بدووانی ها به نی

 لور نباشند. بعضی از ریزه میزه هاشون باید مثل من از نردبان باال می رفتند. از نظر من که مشکلی نبود.

 ایی پرس پایین نردبان را گرفت و آن را محکم نگه داشت. سپس دستور داد:د
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 آلدر برو.-

ی دست و پاچلفتی بود  وست بدووانی مان بدون هیچ معطلی شروع به باال رفتن کرد. از آن پسرهای گندهد

برای همین به سرعت لور از طناب باال نمی رفت. در هر حال داشت باال می رفت و همین کافی بود. وقتی 

 آلدر سرگرم باال رفتن شد دایی پرس به من نگاه کرد و برای اولین بار لبخند زد و گفت:

 کار شجاعانه ای کردی، بابی، که اون جوری پریدی وسط میدون.-

به خود احساس خیلی خوبی داشتم. البته این درست است که اطمینان کامل داشتم که آن سوت  سبتن

درست کار می کند ولی باز هم کار ترسناکی بود. شاید حتی لور را هم تحت تأثیر قرار داده بودم. اما با این 

فتار کنم. با که احساس سر بلندی می کردم ناچار بود در آن وضعیت مثل همه ی قهرمان های خوب ر

 فروتنی هر چه بیشتر گفتم:

 کار مهمی نکردم. شما هم اگر جای من بودین همین کارو می کردین.-

اال را نگاه کردم و آلدر را دیدم  که تقال می کرد ولی تقریباً به حفره رسیده بوده. از چند لحظه ی باقی ب

چیزی را بپرسم که کالفه ام کرده بود. به دایی  مانده که تا زمان باال رفتن خودم مانده بود استفاده کردم تا

 پرس گفتم:

 چه طور بود که شما از دیدن من تعجب نکردین؟-

 اسخش این بود:پ

ن تو رو می شناسم، بابی. شاید از خودتم بهتر بشناسمت. می دونستم که  دنبالم میای، و چون    می م

 کنی. دونستم اون سوته همراهته می دونستم که ازش استفاده می

به یاد افکارم در زمانی    مان نمی کنم که دایی پرس فهمیده باشد که چقدر نزدیک بود که دنبالش نروم.گ

افتادم که تازه برای اولین بار به دندارن آمده بودم. از به یاد آوردن این نکته شرمنده شدم که نجات دایی 

ید،  مهم این است که تصمیم درستی گرفتم. پرس، در فهرست نگرانی هایم چه قدر پایین بود. اما می دان

بنابراین تا زمانی که مثل بچه ننه ها رفتار نکرده ایم شاید اشکالی نداشته باشد که گاهی مثل آن ها فکر 
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کنیم. در این کار فلسفه ی عظیمی نهفته است. این را به شما می سپارم بچه ها، که ببینید آن فلسفه 

 چیست. گفتم:

 تید. غیر از یک مورد.همه را درست گف-

 ایی پرسید:د

 چه موردی؟-

 این اون سوتی نیست که شما به من دادین. وقتی به اون صخره برخورد کردیم اون سوته رو گمش کردم.-

ایی پرس نگاه پرسش آمیزی به من کرد. این اولین باری بود که بعد از آغاز این ماجرا، تردید را در چهره د

 اش دیدم. او گفت:

 نمی شم. یعنی تو یه سوت دیگه درست کردی؟ متوجه-

 وت نقره ای رو نشانش دادم و گفتم:س

 نه، این مال خونه س.-

 ایی پرس به تندی نردبان طنابی را رها کرد و سوت را از دستم قاپ زد و پرسید:د

 اینو از کجا آوردی؟ با خودت آوردیش؟-

 ی عصبانی گفتم:وهوه. حسی به من می گفت که کار بدی کرده ام. با حالتا

 نه...نه. برای دوستانم نامه نوشتم و بهشون گفتم سوت الزم دارم. بعد با ناودان برگشتم به مترو و...-

 ایی پرس کار حیرت انگیزی انجام داد. سوت را در هوا چرخاند و از حفره سقف به بیرون پرتاب کرد!د

 پس فریاد زنان به لور گفت:س

 اال!بندازش توی اقیانوس! همین ح-
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ور بدون هیچ پرسشی اطاعت کرد. سوت را برداشت و آن را پرتاب کرد. آن گاه دایی پرس با چرخشی ل

روی پاشنه ی پایش به سمت من رو کرد و با چنان غضبی به من زل زد که زانوهایم سست شد. با خشم و 

 ناراحتی گفت:

وی در اختیارمون می گذاره! برای بهت گفتم ما فقط می تونیم از چیزهایی استفاده کنیم که هر قلمر-

 همین بود که تفنگم رو با خودم نیاوردم.

غزم با سرعت سرسام آوری کار می کرد. او درست در این زمینه به من هشدار داده بود اما صادقانه بگویم م

 که فراموش کرده بودم. پرسید:

 از خونه چیز دیگه ای هم آوردی؟-

دیگری آورده بود بلکه آنها را در گوشه و کنار قصر بدووان جا گذاشته وهوه. باز شروع شد. نه تنها چیز ا

بودم. درست نمی فهمیدم که چرا این کار، بد بوده است. اما از قیافه ی دایی پرس معلوم بود که اشتباه 

بزرگی مرتکب شده ام. پیش از آن که بتوانم اقرار کنم صدایی به گوشمان خوردم. از اعماق یکی از تونل 

یی می آمد که پشت سرمان امتداد داشت. من و دایی پرس هر دو به سمت صدا چرخیدیم. لحظه ای ها

گوشمان را تیز کردیم... و بعد دوباره آن را شنیدیم. وای، صدای غرش بود. از قرار معلوم بیش از دو کوییگ 

از خواب بیدار شده آن جا بوده و از صداهایی که به گوش می رسید معلوم بود که دوست جدیدمان تازه 

 است. دایی پرس دستور داد:

 رو باال.ب

زم نبود دو بار بگوید. نردبان طنابی را در هوا قاپیدم و شروع به باال رفتن کردم. سعی کردم تند تند باال ال

بروم ولی باال رفتن از نردبان طنابی مثل باال رفتن از نردبان های عادی نیست. نردبان های عادی سفت و 

است. در حالی که نردبان شُل و ول است و در هوا تاب می خورد. همین که پایت را روی یکی از پله محکم 

ها بگذاری زیر پایت خم می شود و پایین می رود. اگر نتوانی تعادلت را به طور کامل حفظ کنی شروع به 

ز زیر پایت می لغزد تاب خوردن می کند. اگر هم وقتی پایت را روی آن می گذاری دقت نکنی به سادگی ا

و ممکن است به فاجعه ای تبدل شود. بنابراین کوشیدم سریع باال بروم اما هر چه می خواستم سریع تر برم 

 کارم سخت تر می شد.
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 لدر از آن باال گفت:آ

 عجله کن، پندراگن.-

برای نجات جانم چیزی نمانده بود پایم را روی پله ای لیز بخورد و ناچار شدم  ره از راهنماییت متشکرم.آ

لحظه ای متوقف شوم. حرکتم باعث تاب خوردن نردبان شد و ناچار بودم هر طور که شده دوباره تعادلم را 

حفظ کنم. دایی پرس هم پایین نردبان را نگه نداشته بود و این کارم را سخت تر    می کرد. پایین را نگاه 

حتماالً حس کرده بود که دارم او را نگاه می کنم چون کردم و او را دیدم که به اعماق غار خیره شده بود. ا

 بی آنکه باال را نگاه کند فریاد زد:

 برو باال!-

عره ی دیگری از اعماق غار به گوش رسید. با این تفاوت که این یکی بلندتر و نزدیک تر بود. بی تردید ن

 رسم گفتم:کوییگ بو را حس کرده و در راه بود. از آن باال فریاد زنان به دایی پ

 بیا باال!-

 ور نعره زد:ل

 نه! طنابش اون قدر محکم نیست که بتونه دو نفر رو نگه داره.-

 لدر با اشاره به غار گفت:آ

 اوناهاش!-

مان طور که سرگرم باال رفتن بودم نگاه سریعی به پایین انداختم. از فضای تاریک و ظلمانی غار، کوییگی ه

آمد. مانند گربه ای در حال شکار، قوز کرده بود و شکمش به زمین  پیدا شد که آهسته آهسته نزدیک می

می خورد. هر لحظه ممکن بود حمله ور شود. تنها چیزی که دایی پرس برای دفاع از خود داشت نیزه ی 

بدووانی بود. چرا سوت را دو انداخت؟ اگر هنوز سوت را داشتم دایی پرس در امن و امان بود. حاال او دوباره 

ان وضعیتی برگشته بود که در ورزشگاه داشت با این تفاوت که این بار من نمی توانستم او را کمک به هم

کنم. به نزدیک سقف رسیده بودم و نگاه دزدکی سریعی به پایین انداختم و دیدم دایی پرس در حال 

طنابی کشیدن سنگ تخت و سنگینی به ست پایین نردبان است. داشت چه کار می کرد؟ از دو پله ی 
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دیگر باال رفتم و به ارتفاعی رسیدم که دیگر در دسترس آلدر و لور بودم. هر کدام یکی از دست هایم را 

 گرفتند و مرا باال کشیدند. فریاد زنان به دایی پرس گفتم:

 رسیدم باال!-

ند ه تندی خودم را جمع و جور کردم و هر سه از باال به داخل غار چشم دوختیم. کوییگ دیگر فقط چب

متر با دایی پرس فاصله داشت و آهسته آهسته نزدیک می شد. چشم های زرد  وحشتناکش را به او دوخته 

بود. اگر دایی پرس شروع به باال رفتن از نردبان می کرد کوییگ جستی می زد و به راحتی او را می گرفت. 

یافت. البته به مرگ دایی تنها چاره ی کارش جنگیدن بود و جنگ با کوییگ ها فقط به مرگ خاتمه می 

پرس، نه کوییگ. تاریخ داشت تکرار می شد. نزدیک بود شخصی که برایم مهم بود به کام مرگ برود تا من 

 زنده بمانم.

وییگ از پیشروی خودداری کرد گویی حس کرده بود که دایی پرس خطرناک تر از معدنچی میالگویی ک

 ر گرفت که نیزه را آماده نگه داشته و ایستاده بود.عادی است. قوز کرد و رودر روی دایی پرس قرا

عجب کردم که دیدم اولین کسی که حرکتی از خود نشان داد دایی پرس بود. ولی او کار عجیبی کرد. آرام ت

گرفت و سر نیزه را پایین آورد و کنار بدنش نگه داشت. چرا چنین کاری می کرد؟ مثل این بود که بخواهد 

روی سنگ سنگینی قدم گذاشت که آن را به زیر نردبان کشیده بود و دست هایش را خود را تسلیم کند. 

به حالت تسلیم از دو طرف باز کرد. احتماالً از نظر کوییگ، دایی پرس آماده بود تا بی هیچ مقاومتی خورده 

ردیدش کدت شود. کوییگ از جایش تکان نخورد. احتماالً آن جانور هم به اندازه ی من گیج شده بود. اما ت

زیادی طول نکشید. وقت شام بود. کوییگ خود را جمع کرد، پشتش را تکان تکان داد و با غرشی به سمت 

 دایی پرس حمله ور شد.

ایی پس دست به کار شد. همین که کوییگ خود را درگیر حمله کرد دایی پرس ته نیزه را به زیر سنگ د

و زد و زاویه ی نیزه را با زمین طوری تنظیم کرد که سر گیر داد که حاال پشت سرش بود. در همان وقت زان

نیزه به سمت کوییگ حمله ور قرار گیرد. کوییگ دیر فهمیده بود که دایی پرس برایش دامی گسترده و 

 خودش به سرعت در حال حرکت به سوی نیزه ای صد و هشتاد سانتی متری است! بله!
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کافت و از پشتش بیرون آمد. از آن جا که نیزه در زیر تخته وییگ روی نیزه فرود آمد. نیزه سینه اش را شک

سنگ به حالت اهرم در آمده بود از جایش تکان نخورد. دایی پرس آن را رها کرد و درست پیش از آن که 

کوییگ مجروح به زمین برخورد کند با یک جست جاخالی داد و کنار رفت. اما جنگ هنوز به پایان نرسیده 

شده بود اما از قرار معلوم نیزه به نقطه ی مهمی صدمه نزده بود. جانور خشمگین مثل  بود. کوییگ مجروح

ماهی هایی که بیرون از آب می افتند، وول می خورد و نعره می زد و به خود می پیچید. اما هنوز درست و 

 حسابی زنده بود... و خطرناک. دایی پرس باید هر چه زودتر از آن جا خارج می شد.

س با یک جست خود را به نردبان طنابی رساند. کوییگ این صحنه را دید و با پنجه اش او را نشانه ایی پرد

گرفت اما پنجه اش فقط به هوای زیر پای او رسید. دایی پرس در باال رفتن از نردبان طنابی خیلی بهتر از 

. اما کوییگ دست بردار من بود. طوری که از نردبان باال می آمد که انگار مثل سنگ، سخت و محکم است

نبود. نعره های دردناکش نشان می داد ک عذاب شدیدی می کشد اما همچنان می خواست تکه ای از بدن 

دایی پرس را به چنگ آورد. همان طور که پبچ و تاب می خورد خود را به نردبان طنابی رساند و با یک 

آن کرد. وزن کوییگ شاید سیصد و  حرکت سریع پنجه ی نیرومندش آن را قاپید و شروع به کشیدن

پنجاه، سصت کیلویی می شد. امکان نداشت آن نردبان طنابی سست در برابر چنین فشاری تاب مقاومت 

داشته باشد. به کنار دستم نگاه کردم و دیدم که انتهای طنابب به درختی بسته شده است. قسمتی که گره 

 ار زیر باران پوسیده بود. فریاد زدم:خورده بود بد جوری فرسوده به نظر می رسید انگ

 اون جارو!-

ور و آلدر به باالری نردبان طنابی نگاه کردند و دیدند که دارد پاره می شود. لور فرصت فکر کردن را به ل

خود نداد. از باالی سرم جستی زد و محکم طناب را نگه داشت. این دیوانگی بود. نردبان طنابی داشت پاره 

لحظه ی پاره شده لور آن را نگه می داشت با آن پایین می رفت. آلدر متوجه این نکته می شد و اگر در 

شد و به سوی لور دوید. پشت او نشست و کمرش را محکم گرفت و پاشنه های پایش را در زمین فرو کرد. 

اری بود که شاید قدرت دو نفر کافی بود. یا شاید قدرت سه نفر. باید کمک می کردم. دیوانی بود اما تنها ک

از دستمان بر می آمد. با جستی خود را به پشت آلدر رساندم و کمرش را گرفتم. آن گاه بود که صدای 

 درقی را شنیدم!
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ردبان طنابی از درخت کنده شده بود. لور که آن را محکم نگه داشته بود تنها حلقه ی رابطی بود که مانع ن

رماندگی می کوشید آن را نگه دارد عضالت بازوهایش سفت و افتادن نردبان به ته گودال می شد. وقتی با د

 برآمده می شد.

لدر او را و من آلدر را نگه داشته بودیم ولی هر سه با هم کم کم داشتیم به سمت لبه ی گودال می آ

لغزیدیم. پاشنه ی پاهایمان را در زمین فرو می کردیم و عاجزانه می کوشیدیم خودمان را نگه داریم ولی 

اثر وزن نردبان، وزن دایی پرس و نیروی کوییگی که از آن پایین نردبان را می کشید به سمت گودال در 

 کشیده می شدیم انقباض بدن آلدر و لور را حس می کردم.

نگار که ساعت ها در حال کش و قوس بودیم ولی شاید چند ثانیه بیش تر نبود. پس دایی پرس کجا بود؟ ا

ود؟ آیا طناب را نگه داشته بودیم تا کوییگ وجود نحسش را از آن سوراخ باال بکشد آیا کوییگ او را گرفته ب

 و ما را بخورد؟ در واقع اهمیت چندانی نداشت چون بیش از آن نمی توانستیم مقاومت کنیم.

عد باالخره، درست وقتی که داشتیم به لبه ی گودال می رسیدیم باال را نگاه کردم سر خجسته ی دایی ب

دیدم که از حفره بیرون زد. او به سطح زمین خزید و غلتی زد تا از طناب فاصله بگیرد و سپس  پرس را

 فریاد زنان به لور گفت:

 لش کن!و

ور همین کار را کرد. طناب شالقی پایین رفت و همه ی ما به زمین افتادیم. لحظه ی بعد صدای مهیب ل

 ی زد. خوب شد. حقش بود.برخورد کوییگ به زمین غار را شنیدم. از درد نعره ا

مان طور که همگی آن جا ولو شده بودیم تا نفسمان جا بیاید به پایین داغه و جایگاه ورزشگاه نگاه کردم. ه

حدود سیصد متر با ما فاصله داشت. در جایگاه نگهداری کوییگ ها راه دور و درازی را طی کرده بودیم. باور 

ایین تر از سطح زمین ساخته بودند و از آن عجیب تر این بود که کردنی نبود که ورزشگاه با آن عظمت را پ

 در زیر ورزشگاه قصر چند طبقه ی با شکوهی وجود داشت.

حظه ای بعد متوجه شدم هنوز در امن و امان نیستیم. شوالیه ها بدووانی باالخره فهمیده بودند که ما چه ل

 تا به سراغمان بیایند. کرده ایم. عده ای از آن ها از ورزشگاه باال می آمدند
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 ر حالی که به قصر اشاره می کردم به دیگران گفتم:د

 باید بجنبیم.-

دون آن که کلمه ی دیگری رد و بدل کنیم همگی از جا پریدیم و به سوی جنگل دویدی. تنها امیدمان ب

با آنچه تا آن  این بود که در جنگل انبوه پیرامون دهکده میالگو آن ها را گم کنیم. این کار در مقایسه

 لحظه پشت سر گذاشته بودیم مثل آب خوردن بود.

از هم لور جلو می رفت. ما را به جست و خیز دیگری در اعماق جنگل می بر اما این بار دیگر       می ب

دانستم که باید در انتظار چه باشم. دوی سرعت سحرایی دور و درازی  در پیش رو داشتیم اما برایم اهیتی 

ر چه از قصر دورتر می شدیم  بیش تر متوجه می شدم که کارمان درست بر طبق برنامه ریزی نداشت. ه

مان به انجام رسانده ایم. اگر دایی پرس کنارمان می دوید برای این بود که او را نجات داده بودیم. وارد قصر 

ن که ماجراجویی من کمابیش شدیم، او را پیدا کردیم و از آن جا بیرون آوردیم. باحال نبود؟ از آن بهتر ای

به پایان رسیده بود. به محض این که او را به دهکده ی میالگو بر می گرداندیم می توانست رهبری 

انقالبشان را به عهده بگیرد و من می توانستم به خانه برگردم. بدین ترتیب با این که مثل یک گله گوزن 

ر     می شدم چون کارم رو به پایان بود. شروع به هراسان در جنگل می دویدیم کم کم داشتم آسوده خاط

برنامه ریزی کرده بودم که چه طور به داخل معدن ها برگردم، وارد ناودان شوم و خودم را به خانه برسانم و 

 دیگرآن طرف ها پیدایم نشود.

ر از یک ور ما را در مسیری طوالنی دواند. به ابتدای زمین های کشاورزی رسیده بودیم و شاید کم تل

 کیلومتر با دهکده میالگو فاصله داشتیم.

 لدر پرسید:آ

 می شه کمی استراحت کنیم؟-

 

وشحال بودم که برای تنوع هم که شده، این بار من اولین کسی نبودم که بریده است. بدین ترتیب توقف خ

گاه کردم و لبخند زدم کردیم و چهار نفری کنار هم ایستادیم تا نفسمان جا بیاید. پس از چند ثانیه به لور ن
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ولی او در مقابل به من لبخند نزد. آلدر هم همین کار را کرد. به دایی پرس نگاه کرد و او به من اخم کرد. 

چه خبر شده بود؟ آیا علت رفتارشان این بود که از سوت سگی قلمرو خودمان استفاده کرده بود؟ بله، شاید 

رده بودم همگی در آن لحظه در شکم کوییگ ها بودیم. از نظر این برخالف مقررات بود ولی اگر این کار نک

خودم سزاوار احترامی بیش از آن بودم که دریافت می کردم. پیش از آنکه فرصتی برای صحبت در این باره 

داشته باشم صدایی را شنیدیم. صدای بلند و تیزی مثل ترقه بود. نه، از آن هم بلند تر بود. بیش تر مثل 

بود. لور و آلدر هر دو مضطرب شدند. دایی پرس هم نگاه سریعی به سمت صدا انداخت. از  صدای نارنجک

حالت چهره اش فهمیدم که اشکالی پیش آمده است. هر چند که از نظر خودم هم امری عادی نبود. در 

ا حتی خانه مان تمام مدت از این جور صدا ها می شنوم. ممکن است صدای اگزوز اتومبیل، یا صدای ترقه ی

صدای تلوزیون همسایه ای باشد. ولی ما که در قلمرو خودمان نبودیم. این صدا از هر جایی که در می آمد 

 در دندارن صدایی عادی نبود.

و صدای ترق دیگر به گوش رسید. ترق. ترق.دایی پرس به صورت دوی آهسته به سمت صدا رفت. بقیه د

 مان هم به دنبالش رفتیم.

جنگل طی کردیم تا به لبه ی محوطه ی خالی از درختی رسیدیم. منطقه ای بود که  سیر کوتاهی را درم

پیش از آن ندیده بودم. محل آن در سوی کشتزار میالگویی ها و دور از آبادی بود. دایی پرس پشت 

درختی پنهان شد تا ببیند چه خبر است. همه ما نیز پشت سرش رفتیم. آنچه دیدیم صحنه ای از تمرین 

گیری بود. در یک سوی محوطه ردیفی از آدمک های مترسک مانند به چشم       می خورد که آن  نشانه

ها را بی هیچ ظرافتی ازکاه ساخته بودند. در سمت مخالف آدمک ها گروهی از معدنچی های میالگویی 

معدنچی ها بودند که هر یک، یکی از آن تیرکمان هایی را در دست داشتند که در معدن پیدا کرده بودم. 

در حال تمرین پرتاب سنگ به مترسک ها بودند. هر یک کپه ای سنگ در کنار پایشان داشتند که هر 

کدام اندازه ی گردو بود. یکی از سنگ ها را در تیروکمان می گذاشتند آن را باال سر می چرخاندند و رها 

چکی که با تیرو کمان پزتاب می می کردند. نشانه گیری هم خیلی دقیق و درست بود. اما باز هم سنگ کو

 شد کمک چندانی برای متوقف کردن شوالیه ای با لباس کامل رزمی نبود.

 ن وقت بود که فهمیدم چقدر در اشتباهم.آ
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خصی جلو آمد که سبد کوچکی در دست داشت. فیگس بود، همان دست فروش ریزنقش حقه باز. جلوی ش

ن می گرفت. سنگ اندازها از داخل سبد نوع دیگری از تک تک سنگ اندازها می رفت و سبدش را جلویشا

سنگ را برمی داشتند. این سنگ های جدید ظاهر متفاوتی داشتند. کمابیش هم اندازه ی سنگ هایی 

بودند که پرتاب می کردند اما سطحشان صیقلی و رنگشان قهوه ای مایل به قرمز بود. به نظرم رسید که 

سنگ های پیشین ایجاد می کنند ولی سنگ اندازها چنان با احتیاط  این سنگ های جدید آسیبی کمتر از

آن ها را نگه می داشتند که انگار ارزشمند بودند. اولین سنگ انداز یکی از سنگ ها را در تیرکمانش 

گذاشت، آن را باالی سرش چرخی داد و پرتاب کرد. سنگ قرمز سوخته با سرعت به سمت هدفش در 

همین که به مترسک برخورد کرد مترسک منفجر شد و به شکل گویی آتشین سمت مقابل محوطه رفت. 

 در آمد!

جب! میالگویی ها نوعی ماده ی انفجاری داشتند که به محض برخورد منفجر می شد! پس صداهای ع

انفجاری که می شنیدیم همین ها بود. به لور و آلدر نگاه کردم. آن ها نیز به اندازه ی من مات مبهوت شده 

 ند. دایی پرس با حالتی جدی آن صحنه را تماشا می کرد. هیچ چیز مایه ی تعجبش نمی شد.بود

عدنچی بعدی نیز سنگش را به سوی مترسک پرتاب کرد و آن هم منفجر شد و مثل توپی آتشین به نظر م

 رسید. فیگس مثل بچه ها باال و پایین می پرید و از خوشحالی دست می زد. لور پرسید:

 رو از کجا پیدا کرده ن؟ چنین چیزی-

 ایی پرس گفت:د

 اونا پیدا نکرده ن. اون پیدا کرده.-

 ایی پرس با این حرف به فیگس اشاره کرد.د

ردک عجیب و غریب سبد مواد انفجاری را روی سرش نگه داشته بود و می رقصید. داشت حسابی خوش م

 می گذراند.

 ایی پرس گفت:د
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لی نمی دونستم چه کاری... حاال فهمیدم. حتماً داشته این ماده رو می دونستم این مردک سرگرم کاریه و-

 به میالگویی ها می فروخته.

ک کلمه به ذهنم آمد. تک. همان چیزی که فیگس می کوشید به من بفروشد. نوعی سالح بود. سالحی ی

ر کافی از این و شاید درست می گفت. اگر میالگویی ها به مقدا« تک چاره ی کاره.»انفجاری. او می گفت: 

ماده دسترسی داشتند می توانستند بر علیه بدووانی ها استفاده کنند. و یکدفعه احتمال شکست آن ها 

 بسیار زیاد می شد. شاید امیدی وجو داشت. ممکن بود تک واقعاً چاره ی کار باشد.

 :ما دایی پرس نگران به نظر می رسید. از آنچه می دید خوشش نمی آمد. از او پرسیدما

 چی شده؟-

 ا حالتی جدی جواب داد:ب

 اگه میالگویی ها از اون ماده استفاده کنند کار دندارن تمومه.-

 مه با تعجب به او نگاه کردیم. گفتم:ه

کار دندارن تمومه؟ نکنه من اشتباه فهمیدم؟ اون ماده می تونه به میالگویی ها کمک کنه که بدووانی ها -

 ؟رو شکست بدن. مگه هدف همین نیست

یش از آنکه دایی پرس بتواند جوابی بدهد دنیا روی سرمان خراب شد. به ما حمله کردند. اما شوالیه های پ

بدووانی به ما نرسیده بودند. بلکه گروهی از معدنچی های میالگویی بودند. از پشت سر به ما حمله کردند و 

داد و صورتم را به خاک مالید. کسی دستور ما را روی زمین انداختند. یکی از آنها زانویش را به پشتم فشار 

 داد: 

 نگهشون دارین.-

قالیی کردم که باال را نگاه کنم تا ببینم چه کسی دستور می دهد و رلین را دیدم که با گام های بلند از ت

جلوی معدنچی ها گذذشت. چه پیش آمده بود؟ این افراد که خوب بودند، نه؟ پس چرا به ما حمله کردند؟ 

ا دقت آن صحنه را از نظر گذراند تا مطمئن شود هیچ یک از ما نمی توانیم فرار کنیم و بعد چشمش رلین ب

 به دایی پرس افتاد و گفت:
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 سالم، پرس. ای کاش می تونستم بگم از دیدنت خوشحالم.-

 و معدنچی دایی پرس را بلندکردند تا بایستد و او را رو به روی رلین نگه داشتند. دایی پرس گفت:د

 نمی تونی این کارو بکنی، رلین.-

 لین گفت:ر

 خوشحالم که زنده ای. ولی سعی نکن جلومو بگیری.-

 ایی پرس با شور و حرارت گفت:د

گوش کن، من دلم می خواد که بدووانی ها رو شکست بدین. خودتم اینو می دونی. اما استفاده از او سالح -

 اشتباهه. همه چیز رو عوض می کنه.

 فت:لین با خشم گر

اشتباهه؟ چطور ممکنه تموم کردن بدبختی و فالکتمون اشتباه باشه؟ بدون تک هیچ امیدی برای شکست -

دادن بدووانی ها نداریم. ولی با تک، می تونیم قرن ها رنج و شکنجه رو در طول چند ثانیه ی کوتاه متوجه 

 خودشون کنیم.

 ایی پرس پرسید:د

 ولی به چه قیمتی؟-

 زد و گفت:لین لبخندی به او ر

 بگذار یه چیزی رو نشونت بدم. -

و به سمت محوطه ی بی درخت رفت و به معدنچی ها اشاره کرد که به همراه ما دنبال او بروند. معدنچی ا

ها ما را کشیدند و از زمین بلند کردند و کشان کشان به دنبالش بردند. مبارزه با آن ها فایده ای نداشت 

. در هر حال من چندان اطمینان نداشتم که باید با آن ها بجنگیم یا نه. تا چون تعدادشان خیلی زیاد بود

همین چند دقیقه پیش، آن ها طرف ما بودند. ولی در آن لحظه، راستش نمی دانستم چه خبر شده است. 

 همان داستان همیشگی.
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ابی غافلگیر شده لین وارد محوطه بی درخت شد و بالفاصله معدنچی های میالگویی خبردار ایستادند. حسر

بودم. شاید این افراد سازمان یافته تر از آن بودند که فکرش را می کردم. آیا ممکن بود که تمام آن سکوت 

و هراس نمایشی باشد برای این که بدووانی ها تصور کنند که آن ها رام و بی آزارند؟ رلین به سمت چیزی 

وه ای بزرگی کشیده باشند. همان جا ایستاد و رفت که شبیه به جعبه ی بزرگی بود که رویش پتوی قه

 سمت ما برگشت و با غرور و سربلندی گفت:

به زودی نبرد بزرگ زندگیمونو شروع می کنیم. ولی به لطف تو، پندراگن، مدت زیادی طول نخواهد -

 کشید.

نیز مرا نگاه ن؟ من چه ربطی به کل این قضیه داشتم؟ دایی پرس نگاه سریعی به من انداخت. لور و آلدر م

کردند. تنها کاری که توانستم بکنم این بود که شانه ام را باال بیندازم. هیچ سر در نمی آوردم که چه حرف 

 می زدند. رلین ادامه داد:

 تک قدرتمنده ولی وقت زیادی می طلبه.-

رداشت یگس از پشت او ظاهر شد و سبدش را باال گرفت. رلین دستش را داخل سبد برد و تکه ای تک بف

 که بزرگ تر از نخود نبود. سپس ادامه داد:

 تنها چیزی که برای آزاد شدن قدرتش الرمه یه ضربه ی کوچکه.-

لین تک کوچک را روی زمین انداخت و این ماده با صدای مهیبی منفجر شد که در تمام جنگل پیچید. ر

به اندازه ی یک بشکه باقی در نقطه لحظه ای آتشی پدیدار شد و دودی از آن برخاست و حفره عمیقی 

ماند. هی پسر، این ماده راست راستی خیلی قدرتمند بود. فیگس کرکر خندید. دلم می خواست بدانم برای 

 هر تکه تک چه مقدار پول دریافت می کند. رلین گفت:

ش تر تک استفاده از مقداری بیش تر از این حد خطرناکه اما ناچار بودیم راهی برای به کار بردن مقدار بی-

پیدا کنیم. باید راهی پیدا می کردیم که بتونیم به مقدار کافی انرژی تک رو آزاد کنیم که برای یک ضربه 

 ی ویرانگر به بدووانی ها کافی باشه. تا امروز هیچ راهی برای کار پیدا نکرده بودیم.
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قلبم در سینه فرو ریزد.  لین دستش را به زیر پتوی قهوه ای برد  چیزی از زیر آن در آورد که باعث شدر

یک باتری دوازده ولتی با دوام از آن نوعی بود که در چراغ قوه های بزرگ به کار می رود. اول، دوزاریم 

نیفتاد. از کجا آن را آورده بود؟ بعد تازه فهمیدم، حدس زدم که شما برایم چراغ قوه فرستاده باشید. شاید 

این بود که فیگس همان موقع که چاقوی سفری سوییسی را علت این که متوجه این موضوع نشده بودم 

 برداشت چراغ قوه را هم از کیفم دزدیده بود.

 لین باتری را باال گرفت و گفت:ر

چه وسیله ی جالبی برامون آوردی، پندراگن. اینم نیرویی رو آزاد می کنه ولی نمی دونم چه طوری. -

 قدرتش هم طوریه که می شه مهارش کرد.

را به زیر پتو برد و چراغ قوه را در آورد. نگاه تحسین آمیزی به آن انداخت و با دکمه ی  پس دستشس

روشن خاموشش بازی کرد. به دایی پرس نگاه کردم. می خواستم از او عذرخواهی کنم ولی دیگر خیلی دیر 

ین در ادامه ی شده بود. دایی پرس به من نگاه نکرد. دهانش بسته بود و به رلین خیره نگاه می کرد. رل

 حرفش گفت:

 حاال ما می توانیم از نیروی این وسیله ی عجیب برای آزاد سازی مقدار زیادی تک استفاده کنیم.-

 مان طور که این حرف ها را می زد دکمه ی چراغ قوه را روشن و خاموش می کرد. او ادامه داد:ه

کنه. بدووانی ها سرنگون می شن و برای  یه فشار کوچولو می تونه هر مقداری از تگ رو که بخوام منفجر-

 رفتاری که با ما داشتند رنج و عذاب زیادی خواهند کشید.

ازه فهمیدم که چه قصدی داشتند. می خواستند بمب بسازند. به پرتاب تکه های ریز ماده ی انفجاری به ت

رد نیازشان برای این امر وسیله تیرکمان قانع نبودند. نه، آن ها انفجار مهیب می خواستند و من وسایل مو

را به دستشان رسانده بودم. می خواستند از نیروی الکتریسیته ی باتری برای انفجار یک بمب عظیم 

 استفاده کنند. دستت درد نکند، بابی.

لین با حالتی نمایشی پتوی قهوه ای رنگی را که جعبه ی بزرگی را پوشانده  بود از روی آن برداشت. ر

ود اصالً جعبه نبود. یکی از آن واگن های باری معدن بود. در کمال وحشت دیدم که چیزی که زیر آن ب
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واگن باری پر از تک است. احتماالً چند صد کیلویی می شد. با توجه به انفجار بزرگی که آن تکه ی ریز 

 تک ایجاد کرد اگر این همه تک منفجر می شد مثل این بود که بمب اتمی منفجر شده باشد.

 س با خواهش و تمنا گفت:ایی پرد

این اشتباهه، رلین. فکر می کنی این، میالگویی ها رو نجات می ده؟ اشتباه می کنی. اگه از این سالح -

 استفاده کنی ممکنه از اسارت بدووانی ها آزاد بشین اما اسیر قدرت دیگه ای خواهید شد: قدرت تک.

در آستانه ی تولید سالحی با قدرت عظیم و الفاصله فهمیدم که دایی پرس نگران چیست. میالگویی ب

وحشتناک بودند. اگر آن را به کار می بردند مسیر سرنوشت دندارن تا ابد تغییر می کرد. عالوه بر ویرانی 

خانمان براندازی که ایجاد می شد اگر این مردم ساده از قدرت این ماده ی انفجاری استفاده می کردند 

مان هنگام هم به استفاده از مقدار کمی از این ماده قانع نبودند. آن ها کارشان به کجا می کشید؟ در ه

خواهان قدرت بیش تری بودند. درست مثل این بود که میالگویی ها بدون گذراندن دوران باروت و اسلحه، 

 یکراست به دوره ی انرژی هسته ای رسیده باشند... و به آخر زمان.

این ماجرا به این دلیل پیش آمده بود که دو نفر نتوانسته بودند پیش  نون آمیزترین نکته این بود که تمامج

بینی کنند که عملشان چه عاقبتی خواهد داشت. یکی خودم که ابلهانه آخرین قطعه ی معمای بمب را از 

قلمروی خودمان آورده بودم؛ و دیگری فیگس بود، مردک عجیبی که زندگیش از این راه می گذشت که 

ز این و آن تلکه کند و آن ها را به کسانی بفروشد که پولی برای پرداخت دارند. حاال دیگر روز چیز هایی را ا

بره کشان فیگس فرا رسیده بود. دیگر انواع بلوز و چاقو نمی فروخت. نه، حاال دیگر فیگس تاجر مرگ بود و 

 مشتری هایش مشتاقانه کاالیش را می خریدند.

ود. نقطه عطف دندارن جنگ میان میالگویی ها و بدووانی ها نبود، بلکه اال دیگر همه چیز برایم روشن بح

آشنایی این قلمرو با این قدرت جدید و عجیب و هولناک بود.  همان طور که به کپه ی آن ماده ی 

انفجاری مرگبار در واگن باری نگاه می کردم نکته ی دیگری نیز برایم روشن شد. به قلمروی خودمان بر 

تی اگر هم می توانستم خودم را به ناودان برسانم حاال دیگر به هیچ وجه امکان نداشت که نمی گشتم. ح

بتوانم برگردم. به هیچ وجه، آن هم بعد از خسارتی که ایجاد کرده بودم. هیچ     نمی دانستم چه باید بکنم 

وقت تصمیم گرفتم که یا چه گونه باید از وقوع این حادثه ی هولناک جلوگیری کنم. اما همان جا و همان 

 بمانم و تا آخر ماجرا هر کمکی از دستم بر می آمد انجام بدهم... حتی اگر آخر ماجرا مرگ خودم باشد.



 

 

 
/ ن گ ا ر د ن گ پ ر م ر  ج ا ت  / ل و ا د  ل  ج

 

315 

 

اید این آخرین روزنگاشتی باشد که برایتان می نویسم، مارک و کورتنی، اگر چنین بود پس خواهش می ش

تید. تنها کاری که کردید کمک به یک دوست کنم بدانید که شما در قضیه ی چراغ قوه هیچ تقصیری نداش

بود. تمام تقصیرها به گردن خودم است. اگر دیگر از من خبری به دستتان نرسید پس خواهش می کنم 

بدانید که من برای خنثی کردن خرابکاری ام هر کاری که می توانستم کردم. شاید موفق نشوم ولی دست 

 ا خواندید و برای این که دوست منید از شما ممنونم.کم، تالش خودم را کردم. از این که این ر

  میدوارم که این خداحافظی نهایی نباشد.ا

 

 مین دومز

 ارک با عصبانیت کاغذهای پوستی را کف اتاق خوابش انداخت و فریادزنان گفت:م

 باید می دونستیم. همون قدر که بابی تقصیر داره ما هم مقصریم! -

به خانه شان در استونی بروک رسیدند آخرین روزنگاشت بابی را خواندند. بعد  ورتنی و مارک بعد از آن کهک

از خداحافظی با بابی در آن ایستگاه متروی متروک، بازگشتشان به خانه یکنواخت و خالی از هیجان بود. از 

را به همان مسیری که به ناودان ایستگاه برونکس آمده بودند، به سوی خانه برگشتند یعنی با مترو خود 

رساندند و با اولین قطار روزانه به کانکتیکات برگشتند. همین که به شهر خودشان رسیدند  125خیابان 

یکراست به خانه مارک رفتند و در اتاقش را قفل کردند تا بتوانند در جای دنج و خلوتی خاطرات بابی را 

 بخوانند.

 ورتنی در مخالفت با او گفت:ک

ها از انسان های اولیه هم یک پله عقب ترند. از کجا می دونستیم که می فهمند  تقصیر ما نبود! میالگویی -

 با اون وسایل می تونند بمب درست کنند؟

 ارک در جوابش گفت:م

ما که خاطراتشو خونده بودیم همون چیزهایی رو می دونستیم که بابی می دونست. پرس بهش گفت که  -

 یگه نبره. ما اینو خوندیم ولی باز هم این کارو کردیم!هیچ وقت چیزی رو از قلمرویی به قلمروی د
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 ارک در اثر تجمع انرژی عصبی خالص در وجودش در طول اتاق قدم می زد. کورتنی مخالفت کرد و گفت:م

ما به بابی کمک کردیم. شاید حتی به میالگویی ها هم کمک کرده باشیم. راستش من از خدا می خوام اونا  -

 اش بتونن اون بدووانی های چاپلوس رو بفرستند هوا. حقشونه.بمبی بسازند که باه

 ارک در مخالفت با کورتنی گفت:م

 تو متوجه نیستی. میالگویی ها برای چنین قدرتی آمادگی ندارند. نمی دونن چه طوری مهارش کنند. -

 اال کورتنی داشت عصبانی می شد. از جا پرید و گفت:ح

شی که از نظر اجتماعی متحول شده ن اجازه دارند که خودشونو چی داری می گی؟ فقط مردم تیزهو -

 داغون کنند؟

 ارک بی مطعلی در جوابش گفت:م

نه. مردم تیزهوشی که از نظر اجتماعی متحول شده ن الزمند تا چاره ای بیندیشند و خودشونو داغون  -

اکی باشند. بدووانی ها قرن ها اونارو نکنند. ماجرا رو از این زاویه ببین. میالگویی ها شاکی اند و حق دارند ش

شکنجه داده ن. حاال یکدفعه سالحی به دستشون رسیده که اون قدر قدرتمنده که با فشار یک دکمه تمام 

دشمنانشونو نابود می کنه. اونا واقعاً این موضوع رو درک نمی کنند. راست راستی نمی دونند چه طوری باید 

اند در هر حال ازش استفاده می کنند. اگر اون تک به همون قدرتمندی  مهارش کنند ولی از بس که عصبانی

 باشه که بابی نوشته، ممکنه آخر کار، خودشون هم نابود بشن.

 ین حرف ها کورتنی را متوقف کرد. او با حالتی متفکرانه پرسید:ا

 آیا واقعاً می شه به کمک یه باتری اون ماده رو منفجر کرد؟ -

 ارک جواب داد:م

می دونم. به گمانم میشه. اگه تا این حد ناپایدار باشه، یه بار الکتریکی جزیی هم میتونه باعث شروع یه ن -

 واکنش زنجیره ای بشه و ... بوم.

 ر دو لحظه ای ساکت شدند تا پیامدهای قضیه را مجسم کنند. بعد کورتنی گفت:ه
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ودشون جای دیگه ای باشند. فکر حدس می زنم مشکل این جاست که باید وقتی دکمه رو می زنند خ -

 نکنم به عقلشون برسه که تایمری چیزی درست کنند.

 ارک با حالتی جدی گفت:م

این مهم نیست. تک مثل هیچ یک از موادی که می شناسیم نیست. اگر ذره ای از اون باعث انفجاری به  -

نها قصر بدووانی رو نابود می کنه اون بزرگی بشه پس اون مقداری که بابی می گفت توی واگن باری بوده نه ت

دهکده میالگو رو هم با خاک یکسان می کنه. اگر هم انفجار مثل وقتی که مترسک ها آتش گرفتند باعث 

آتش سوزی بشه ممکنه توفان آتشینی ایجاد کنه. تا شعاع چند کیلومتری، هر نوع موجودی زنده زنده 

 رع، جنگل...خاکستر می شه... بدووانی ها، میالگویی ها، مزا

 ورتنی آهسته گفت:ک

بابی، آلدر، لور و پرس هم همین سرنوشت در انتظارشونه. به نظرم این یارو فیگسه راست راستی تاجر  -

 مرگه.

ارک جدیدترین روزنگاشت بابی را برداشت و از نظر گذراند، گویی به دنبال چیزی می گشت. مدت زیادی م

 کرد. او گفت: طول نکشید که آنچه را می خواست، پیدا

 اینو گوش کن. این حرفیه که لور به بابی زد. -

 ارک شروع به خواندن از روی روزنگاشت کرد:م

مادرم برام توضیح داد که قلمروهای زیادی وجود دارند که همگی در حال رسیدن به زمان مهمی هستند.  -

وی صلح و آرامش و توانگری می . و اون زمانیه که در نتیجه اش قلمرو به س"نقطه ی عطف "بهش می گفت 

 ره یا مردمش رو در ورطه ی آشوب و ویرانی میندازه.

 ورتنی گفت:ک

 آره، حاال اگه میالگویی ها بدووانی ها رو شکست بدن همه چی درست می شه. -

 ارک گفت:م
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فکر نمی کنم این باشه. فکر می کنم همش مربوط به تک باشه. درباره ش فکر کن. قرن هاست که  -

الگویی ها برده ی بدووانی ها هستند. اگر باهاشون بجنگند و شکست بخورند همه ی امور در روال عادی می

خودش ادامه پیدا می کنه. ولی اگر میالگویی ها با استفاده از چیزی به وحشتناکی اون ماده منفجره تعادل 

 جامعه رو به هم بزنند خدا می دونه نتیجش چه خواهد شد.

 ی کنیم از این کار جلوگیری کنیم!پس ما باید سع -

 وال بدیهی مارک این بود:س

 چه طوری؟ ما که نمی تونیم با ناودان سفر کنیم. برای ما کار نمی کنه، یادته؟ -

 ورتنی قدم می زد و ذهنش با سرعت زیادی کار می کرد. او گفت:ک

 پس شاید بتونیم چیزی برای بابی بفرستیم، مثل... مثل..... -

 د زد:ارک فریام

مثل چی؟ نمی تونیم چیزی براش بفرستیم. این طوری فقط اوضاع وخیم تر می شه! تنها کاری که می  -

 تونیم بکنیم اینه که....

 . صدای زنگ در، حرف مارک را قطع کرد. هر دو بالفاصله ساکت شدند. کورتنی پرسید:ینگ دانگد

 منتظر کسی هستی؟ -

 ارک با نگرانی گفت:م

 سه جیم شدیم. شاید اومدن در این زمینه تحقیق کنند.امروز از مدر -

 وباره صدای زنگ بلند شد. مارک گفت:د

 بی... بیا قایم شیم. -

 ورتنی نگاه سرزنش آمیزی به او انداخت و گفت:ک
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قایم شیم؟ ولم کن بابا، به نظر من که مسایل مهم تری برای نگرانی داریم و اگر هم فهمیده باشند از  -

 دیم چندان مهم نیست. برو اون در کوفتی رو باز کن.مدرسه جیم ش

ارک با خود فکر کرد که حق با کورتنی است. چه اهمیتی داشت که مچ آن ها را هنگام جیم شدن از م

مدرسه گرفته باشند؟ او جواب هر کسی را که پشت در بود می داد و به سراغ مشکل بزرگ تری می رفت که 

ی پایین رسید لحظه ای مردد ماند و از ترس این که مبادا به راستی کسی در دست داشتند. وقتی به طبقه 

از مدرسه برای تحقیق آمده باشد کوشید قیافه ی مریض ها را به خود بگیرد. سرفه ی مختصری کرد و با 

 صدای ضعیفی به کسی که پشت در بود گفت:

 اومدم. -

 "بابی!"وی پاشنه چرخید و باز شد فریاد زد: ود را به در رساند، قفل آن را باز کرد و همین که در رخ

ه راستی بابی پندراگون با همان لباس هایی که در شب ناپدید شدنش به تن داشت جلوی در خانه ایستاده ب

 بود. لباس های چرمی میالگویی به تاریخ پیوسته بود. بابی بی رودرواسی گفت:

 آهای مارک، می شه بیام توی خونه؟ -

 ر چشم هایش حلقه زده بود شتابان به طبقه ی پایین دوید و فریاد زد:ورتنی که اشک دک

 بابی؟ -

 ابی وارد خانه شد و به کورتنی لبخند بی رمقی زد و گفت:ب

 دلتون برام تنگ شده بود؟ -

ورتنی او را بغل کرد و مارک هر دوی آنها را در آغوش گرفت. بابی به خانه برگشته بود. در امن و امان بود. ک

 چیز دیگر درست می شد. همه

قتی باالخره از هم جدا شدند مارک و کورتنی ناباورانه به بابی نگاه کردند. باور کردنی نبود. همین چند و

لحظه پیش از این می ترسیدند که دیگر هیچ وقت نتوانند بابی را ببینند. حاال او همان جا در برابرشان 

بود. مارک و کورتنی هر دو متوجه این موضوع شدند. تردیدی ایستاده بود. اما قیافه ی بابی تغییر کرده 
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نداشتند که خودش است. اما خسته به نظر می رسید انگار تجربه ی سخت و طاقت فرسایی را پشت سر 

 گذاشته بود که شیره جانش را کشیده بود. مارک پرسید:

 حالت خوبه، پسر؟ انگار که ..... مریضی. -

 اسخ بابی این بود:پ

 ض نیستم ولی حسابی خسته و کوفته ام. باید یه ذره دراز بکشم.مری  -

ارک و کورتنی فوراً بابی را از پله ها باال بردند و به اتاق مارک رساندند. وقتی قدم برمی داشت او را نگاه م

کردند و متوجه شدند کمی می لنگد. روی صورت و گونه هایش نیز رگه هایی از خون به چشم می خورد که 

راش های بی شمار صورتش بیرون زده بود. معلوم بود از زمانی که او را دیدند که به مقصد دندارن سوار از خ

ناودان شد اتفاق های زیادی افتاده است. برای مارک و کورتنی از آن زمان فقط چند ساعت گذشته بود. اما 

یگر بر هم منطبق نبودند. تا آن همان طوری که قبالً متوجه شده بودند زمان زمین دوم و زمان قلمروهای د

جا که آن ها می دانستند ممکن بود بابی زمانی بیشتر از چند روز را پشت سر گذاشته باشد. قیافه ی بابی 

طوری بود که انگار از جنگ برگشته بود ولی نه مارک نه کورتنی هیچ یک نمی خواستند در این باره از او 

 چیزی بپرسند.

ده بودند که هرگاه بابی آمادگی داشته باشد همه چیز را برایشان می گوید. بنابراین ر دو به این نتیجه رسیه

بی هیچ حرف دیگری پشت سر بابی وارد اتاق خواب مارک شدند و او را تماشا کرند که روی تخت مارک دراز 

 می کشید. بابی با صدای ضعیفی گفت:

 م. اشکالی که نداره؟باید برم خونه مون. ولی می خوام اول کمی استراحت کن -

 ارک گفت:م

 به هیچ وجه. هر طور میلته. -

 ممنونم، رفیق. -
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ابی این را گفت و سرش را روی بالش گذاشت. مارک خودش را جمع کرد و در این فکر بود که درباره ی ب

رگه های خون روبالشی سفیدش به مادرش چه توضیحی بدهد. اما بعد حتی از این فکر خودخواهانه حس 

 پیدا کرد و این افکار را از سر بیرون راند. بدی

 ابی بی آن که چشمش را باز کند از آن دو پرسید:ب

 بچه ها، شما با من می آیید؟ -

 ورتنی جواب داد:ک

 حتماً، بابی. ولی... کجا؟ -

 ابی با صدای ضعیفی حرف می زد طوری که انگار داشت به خواب می رفت.ب

 و گفت:ا

 از بس دنبالم گشته ن خل شده ن. برای توضیح مسایل به کمکتون احتیاج دارم.خونه ی ما. احتماالً  -

ارک و کورتنی نگاه هایی رد و بدل کردند. هر دو می دانستند که دیگری به چه چیزی فکر می کند. خانه م

انواده ی بابی دیگر سر جایش نبود. خانواده اش ناپدید شده بودند و به همراه آن ها هر سابقه و نشانی که خ

ی پندراگن داشت از میان رفته بود. والدینش، خواهرش، و حتی سگش... همه نیست و نابود شده بودند. 

پلیس تحقیقاتی را شروع کرده بود تا بلکه بفهمد چه بر سرشان آمده است اما تا آن زمان به هیچ جا نرسیده 

 بودند.

 ورتنی گفت:ک

 به هر قیمتی که شده، کنارت می مونم. -

 لبخند زد. ابیب

ز سوی دیگر، مارک داشت از کنجکاوی پس می افتاد. دلش نمی خواست بابی پیش از بازگو کردن حوادثی ا

 که در دندارن پیش آمده بود به خواب برود. برای همین پرسید:

 پس برامون بگو چه اتفاقی افتاد! -
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 ا محکم گرفت. کورتنی گفت:ورتنی به بازوی مارک سقلمه ای زد. مارک آخی گفت و بازوی دردناکش رک

 بگیر بخواب بابی. بعد برامون تعریف می کنی. -

 ابی چشم هایش را باز نکرد اما به کنجکاوی دوستانش کرکر خندید و گفت:ب

 اوه آره، داشت یادم می رفت. -

 ین را گفت و در همان حال دستش را به طرف پیراهنش برد.ا

اهنش طورماری از کاغذهای پوستی را درآورد. با صدایی که لحظه ند دکمه ی آن را باز کرد و از داخل پیرچ

 به لحظه ضعیفتر می شد به آن ها گفت:

همه ش این جاست. همه ی چیزی که بعد از آخرین نوشته هام اتفاق افتاده. تا آخرش که خوندین بیدارم  -

 کنین.

ت داشت، هفت پادشاه را در خواب ین آخرین حرفی بود که زد. در حالی که هنوز طومار کاغذها را در دسا

می دید. مارک نگاه سریعی به کورتنی انداخت، لحظه ای درنگ کرد و بعد خاطرات ارزشمند را از دست بابی 

گرفت. کورتنی لحاف تا شده را از پایین تخت مارک برداشت و به آرامی روی بابی انداخت و آن را تا چانه 

ن اولین بار بود که در رختخواب می خوابید و کورتنی می خواست اش باال کشید. شاید بعد از مدت ها ای

مطمئن باشد که جایش گرم و نرم و راحت است. سپس هر دو به آرامی به آن طرف اتاق رفتند. مارک به 

 زمزمه گفت:

 می خوای بریم پایین و تنهاش بگذاریم؟ -

 اسخ کورتنی این بود:پ

 ه.نه االن هر کاری هم بکنیم بیدار نمی ش -

ارک سر تکان داد. او هم نمی خواست از اتاق بیرون برود. بند چرمی آشنا را از دور طومار درآورد و آن را به م

 قدری باز کرد که بتوانند اولین سطر آن را بخوانند. کورتنی پرسید:

 روزنگاشت چهاره؟ -
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 ارک جواب داد:م

 روزنگاشت چهاره. -

 به خواندن آخرین فصل ماجرای بابی کردند. ر دو روی زمین، کنار هم نشستند و شروعه

 

 4وزنگاشت ر

 ندارند

اورم نمی شود که هنوز زنده ام. دست کم فکر می کنم که هنوز زنده ام. تک تک ماهیچه ها، استخوان ها و ب

سلول های بدنم دارد از درد می ترکد و همین به من می گوید که هنوز در میان زنده ها هستم. االن که دارم 

ین خاطراتم را برایتان می نویسم هنوز کار مهمی در پیش دارم که پیش از آن نمی توانم به خانه برگردم. آخر

اما در حال حاضر حتی نمی توانم فکر هیچ حرکتی را بکنم. حتی تالش برای کشیدن این قلم روی کاغذ هم 

م را برای ضربه ی نهایی آماده دردناک است. خیال دارم استراحتی بکنم. این خاطرات را بنویسم و بعد خود

 بکنم.

ه یاد آوردن حوادث چند روز گذشته به اندازه ی دردی که اکنون در بدنم حس می کنم آزار دهنده است. ب

اما چاره ای ندارم جز این که همه را به روی کاغذ بیاورم چون وقتی نوشته شد می توانم نهایت تالشم را 

 ه کار ببرم.برای فراموش کردن تمام آن حوادث ب

اید بگویم که خیلی از چیزهایی را که می خواهم برایتان بنویسم به چشم خودم ندیده ام. اما نهایت تالشم ب

را می کنم که بر اساس آنچه دیگران گفته اند خاطراتم را هرچه صحیح تر و دقیق تر بازسازی کنم. در انجام 

که برایم توضیح داده اند حقیقت دارند. پس این کار هیچ مشکلی ندارم چون مطمئنم تمامی وقایعی 

 بنشینید، نفسی تازه کنید و صبور باشید. ماجرای وحشیانه و خشنی خواهد بود.

خرین روزنگاشتم را درست زمانی نوشتم که دایی پرس را نجات داده بودیم و دوباره در دست کسانی اسیر آ

، رهبرشان، بمب عظیمی از تک را نشانمان داد شده بودیم که دوست خود می دانستیم: میالگویی ها. رلین

که می خواستند با استفاده از آن بدووانی ها را خرد و خاکشیر کنند. این جا باید چیزی را بدانید. میالگویی 
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ها دشمن ما نبودند فقط از این می ترسیدند که مانعشان بشویم و نگذاریم آن اسلحه کوفتی را به کار ببرند. 

د. اگر آن بمب کوفتی را منفجر می کردند ویرانی هولناکی ایجاد می شد. اگر می توانستیم، البته حق داشتن

 بودیم. "دشمن مهربان و صمیمی"حتماً جلویشان را می گرفتیم. بدین ترتیب در مقام عجیب و غیرعادی 

ندانی کردند و نگهبان ا را به کلبه ی درمانی برگرداندند که قبالً چند بار به آن رفته بودم و ما را در آن زم

هایی جلوی در آن گذاشتند. گفتند همین که نبرد به پایان رسید آزادمان می کنند که برویم. چه عالی. اگر 

آن بمب را منفجر می کردند دیگر جایی برای رفتن ما باقی نمی ماند. بدین ترتیب هر چهار نفرمان یعنی من 

 م.و دایی پرس  لور و آلدر، دوباره زندانی شدی

 ه محض ورود به کلبه، دایی پرس نگاه سریعی به اطراف انداخت و گفت:ب

 اوسا این جا نیست. حتمًا توی پناهگاهه. -

خ آخ آخ. هنوز فرصتی پیش نیامده بود که به دایی پرس بگوییم چه بر سر اوسا آمده است. خودم هم تازه آ

 ی پرسید:متوجه شدم که جسد اوسا دیگر آن جا نیست. دایی پرس به تند

 چی شده؟ -

 ور مرا نشان داد و گفت:ل

 برای نجات اون در برابر شوالیه های بدووانی کشته شد. -

ه عالی. نه این که در آن لحظه بار گناهی که به دوش می کشیدم سبک بود مجبور شدم نقشم در مرگ چ

ادرش بود. حق داشت خشمگین اوسا را هم به یاد آورم. ولی من که نمی توانستم از او عصبانی باشم. اوسا م

 باشد.

لی ای کاش همه ی تقصیر ها را گردن من نمی انداخت. مالوس و شوالیه های بدووانی هم نقش کوچولویی و

 در این قضیه داشتند.

مگی به دایی پرس نگاه کردیم که واکنشش را ببینیم. واکنش عجیبی داشت. به جای اینکه ذره ای ه

وری سرش را تکان داد که انگار خبر مرگ اوسا حقیقت ساده ای بود که باید ناراحتی از خود نشان بدهد ط
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بایگانی می شد. به گمانم خودش می دانست که این قضیه برای هر سه ی ما خیلی سخت تر از اینها بوده 

 است چرا که دستش را روی شانه ی لور گذاشت و گفت:

 ناراحت نباش. همان طوری شد که باید می شده. -

رست همان حرفی بود که اوسا پیش از مرگش زد. نکند این شعار مسافرها بود؟ در این صورت، شعار ین دا

مزخرفی داشتند. حال مرا که به هیچ وجه بهتر نمی کرد چه برسد به لور. شک داشتم که کمکی به حال لور 

 داشته باشد.

 ایی پرس فرمان داد:د

 پیش داریم. همه کمی استراحت می کنیم. فردا روز سختی در -

رست می گفت. همگی نیاز به استراحت داشتیم. بنابراین هر یک در گوشه و کنار کلبه در جاهایی جدا از د

هم جای گرفتیم. همان وقت آخرین خاطراتی را نوشتم که برایتان فرستادم. لور و آلدر هم خاطراتشان را 

کردیم هر چند که کامالً اطمینان دارم که  نوشتند. همه ی ما تجربه هایمان را در مقام یک مسافر ثبت می

درباره ی آنچه بر ما گذشته بود هر یک نظر و دیدگاه متفاوتی داشتیم. تنها کسی که چیزی نمی نوشت دایی 

پرس بود. روی یکی از نیمکت ها دراز کشید و چشم هایش را بست. دلم می خواست بدانم در دوران اسارتش 

 انسته است بخوابد. احتماالً زیاد نخوابیده بود.در قصر بدووانی ها چه قدر تو

مان طور که می نوشتم حس کردم فضای اتاق سنگین است. شاید این حس در اثر بدگمانی و کج خیالی ه

خودم ایجاد شده بود اما حس می کردم برای وضعیت سختی که در آن گرفتار بودیم همه مرا سرزنش می 

 کنند.

لور و آلدور، هر دو بالفاصله جای دیگری را نگاه می کردند. حقیقت این بود که  ر وقت باال را نگاه می کردمه

من آن ها را برای این کارشان سرزنش نمی کردم. وقتی حوادث چند روز گذشته را در ذهنم مرور می کردم 

یی به این دریافت نفرت انگیز می رسیدم که وضعیت دندارن به خاطر وجود من وخیم تر شده است. اگر دا

پرس مرا به اینجا نیاورده بود شاید در دست بدووانی ها گرفتار نمی شد. و اگر او زندانی نشده بود دیگر نیازی 

نبود که کسی او را نجات بدهد، در نتیجه من هم برای شما نمی نوشتم که آن وسایل را از قلمروی خودمان 

عظیم را به دست نمی آوردند. اگر من اینجا بفرستید و در آن صورت میالگویی ها توانایی انفجار آن بمب 
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بدانید  "اگر"نبودم شاید اوسا هم هنوز زنده بود چون... اگر، اگر، اگر. هر وقت به گذشته فکر کردید و گفتید: 

که به دردسر افتاده اید. هیچ اگری وجود ندارد. تنها چیزی که به حساب می آید وقایعی است که به راستی 

یقت این بود که در هر فرصتی که به دست آوردم گندی زدم. حتی زمانی که فکر می پیش آمده است و حق

 کردم دارم کار خوبی انجام می دهم هر بار کار ناجوری از آب درآمد.

عد زنگ ساعتم، فقط برای آن که نمک به زخم همه بپاشد شروع به بیب بیب کرد. ساعت کاسیوام را به ب

لور بالفاصله به من نگاه کردند. هیچ نمی دانستند که صدا از چیست. اما  کلی فراموش کرده بودم. آلدرو و

دایی پرس فقط الی چشمش را باز کرد و نگاه ناجوری به من کرد. بی آن که کالمی بر زبان آورد از جا 

جستم به گوشه ای از کلبه رفتم که ساعت را گذاشته بودم. آن را خاموش کردم و در توالت صحرایی کلبه 

اختم. به نظرم آن جا جایش امن بود چون هیچ کس آن پایین به سراغش نمی رفت. حتی چاقوی سفری اند

سوییسی را هم از جیبم در آوردم و در فاضالب انداختم. وقتی به بقیه نگاه کردم دیدم همگی به من چشم 

 دوخته اند. دیگر تاب تحمل نداشتم. نعره زدم:

ره، من اون چیزها رو از خونه آوردم، ولی غیر از این هیچ راه دیگه ای چیه؟ آره بابا جون من گند زدم! آ -

 برای بیرون آوردن دایی پرس به فکرم نرسید. اون وسایل به دردمون خورد، مگه نه؟

یچ کس کالمی بر زبان نیاورد. فقط به من خیره شده بودند. نگاهشان داشت مرا دیوانه می کرد. اضافه ه

 کردم:

 شما هم جلوی منو نگرفتین. شما هم از اون وسایل استفاده کردین! لور... آلدر... -

 ور به آرامی گفت:ل

 ولی ما که نمی دونستیم کار اشتباهیه. تو می دونستی. -

 می توانستم با این حرفش مخالفتی بکنم اما از آن جا که هنوز می خواستم ساز مخالف بزنم نعره زدم:ن

ی دونی که! انگار چاره ی دیگه ای نبود! من مثل لور یا اوسا جنگجو من که نمی خواستم بیام اینجا، م -

نیستم. مثل آلدر هم شوالیه نیستم. مثل... مثل... دیگه نمی دونم تو چی هستی، دایی پرس، ولی مطمئنم که 

 مثل تو هم نیستم! تو نباید منو می آوردی اینجا!



 

 

 
/ ن گ ا ر د ن گ پ ر م ر  ج ا ت  / ل و ا د  ل  ج

 

307 

 

آدم بی جنبه ای هستم چون جواب تند و تیزی ماده ی درگیری بودم. دلم می خواست که به من بگویند آ

برایشان داشتم. با آن ها موافقت می کردم. هیچ وقت ادعا نداشتم که چیزی بیش از یک بچه مدرسه ای از 

اهالی حومه ی شهرم. موضوع همین بود. من نه انقالبی بودم، نه جنگجو، نه هر چیز دیگه ای که توقع 

مرا به این دلیل سرزنش کنند که نتوانسته ام انتظارهایشان را برآورده کنم. داشتند باشم. این انصاف نبود که 

 من نهایت تالشم را کرده بودم. اگر کافی نبود، خب، شرمنده!

 ما این چیزی نبود که پیش آمد. در عوض دایی پرس بلند شد و روی نیمکت نشست و با مالیمت گفت:ا

 بیا جلو، همه تون بیایید. بنشینید. -

با تعجب نگاهی به هم کردیم و نزد او رفتیم. هیچ نمی دانستیم که آخر این ماجرا به کجا می انجامد. مگی ه

آن وقت دایی پرس با چنان آرامشی با ما شروع به صحبت کرد که تمام سنگینی فضای کلبه از بین رفت. یاد 

هد. دایی پرس حرفش را این طور اوسا افتادم که همیشه انگار این توانایی را داشت که به دیگران آرامش بد

 شروع کرد:

می دونم که این ماجرا چه قدر برای همه تون سخته. مدت های مدیدی هیچ کدومتون خبر نداشتید که  -

 مسافرید و این آدمو گیج می کنه.

 لدر گفت:آ

 نمی فهمم چرا این اتفاق باید برای من می افتاد. چرا ما باید مسافر می شدیم؟ -

 رد:ور اضافه کل

 من اصالً حق انتخاب نداشتم. هیچ منصفانه به نظر نمی رسد. -

ازه آن موقع بود که فهمیدم فقط من گیج و ویج نشده ام. آلدر و لور هم مدت های مدیدی نمی دانسته اند ت

که مسافرند. تنها تفاوتی که وجود داشت این بود که آن ها برای انجام این ماموریت مهم آمادگی بیشتری 

ند. بهترین آموزشی که در این زمینه ها دیده بودم شرکت در کالس کاراته ی شنبه صبح در زمان ده داشت

سالگی ام بود. همیشه کارم به جایی می رسید که با دماغ خون آلود گریه کنان به سوی خانه مان می دویدم. 

 در این جا من به کلی از مرحله پرت بودم.
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 گفت:ایی پرس لبخند صمیمانه ای زد و د

اگر می خواهین بدونین که چرا مسافر شدین کافیه نگاهی به گذشته تون بندازین و کارهایی رو که تا به  -

حال کردین مرور کنین. روشی که برای نجات من از اون قصر به کار بردین حیرت انگیز بود. ثابت کردین که 

که مشتاقانه جونتونو به خطر انداختین چون تیزهوش و شجاع و باتدبیرید. اما از اون مهمتر این واقعیت بود 

این کار، کار درستی بود. مردم عادی از این کارها نمی کنند. می خواین بدونین چرا مسافر شدین؟ اول 

 نگاهی به خودتون بندازین.

 ور پرسید:ل

 ولی این قدرت ها چی هستند؟ ما زبانی رو می فهمیم که نباید بفهمیم. -

 ای پرس گفت:د

زیادی هست که باید یاد بگیرید اما بهترین راه برای یادگیری این مطالب اینه که خودتون تجربه  چیزهای -

 شون کنین. به مرور زمان همه چیز براتون روشن می شه ولی الزمه که خودتون همه چی رو یاد بگیرین.

 ا بی حوصلگی گفتم:ب

هستند؟ منظورم اینه که مسافرهای دیگه  یاال دیگه، باید اطالعات بیشتری بهمون بدی. کسان دیگری هم -

 ای هم هستند؟

 ایی پرس گفت:د

بله. هر قلمرویی مسافری داره. وقتی وارد قلمرو جدید می شین همیشه دنبال پیدا کردن مسافر اون قلمرو  -

باشین. اونا بیشتر از هر کسی از آداب و رسوم و تاریخ قلمروی خودشون اطالع دارند و می تونن کمکتون 

 نند.ک

 ور گفت:ل

 مثل آلدر. -

 ایی پرس در تایید حرف او گفت:د
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 بله، مثل آلدر. -

 رسیدم:پ

 پس مالوس... یا سنت دین چی؟ اونم مسافره، درسته؟ -

 یافه ی دایی پرس در هم رفت و به سردی گفت:ق

گ و نزاع و بله. این چیزیه که از همین االن باید بدونید. هر قلمرویی در تضاد و درگیریه. همیشه جن -

برخوردهایی هست. این طبیعت هر چیزیه. همیشه بوده و همیشه خواهد بود. اما تضاد هر قلمرویی بر سر هر 

چیزی که باشه، دشمن واقعی، سنت دینه. این جا در دندارن دشمن ما بدووانی ها، ملکه کیگن یا حتی 

 بشه.کوییگ ها نیستند. خطر واقعی سنت دینه. اون کسیه که باید متوقف 

 رسیدم:پ

 منظورش چیه؟ چرا این قدر خطرناکه؟ -

س کردم که داریم وارد مقوله ی وحشتناکی می شویم برای اینکه دایی پرس بار دیگر قیافه ی شجاعانه ای ح

 به خود گرفت و جواب داد:

به این دلیل خطرناکه چون هیچ وقت متوجه نزدیک شدنش نمی شیم. اون تغییر شکل می ده. توی  -

رن مالوس شده، مشاور ملکه. بابی اون موقع که توی زمین دوم بودیم تو دیدیش. خودشو به شکل افسر دندا

پلیس در آورده بود. مطمئن نیستم که از نظر جسمانی تغییر شکل پیدا می کنه یا از نوعی کنترل ذهن 

یچ وقت نمی تونین استفاده می کنه که طرف مقابل فکر کنه اون شکل دیگه ایه اما نکته مهم اینه که ه

 متوجه نزدیک شدنش بشین. اما درباره ی شرارت و پلیدی این مرد هیچ وقت هیچ شکی به دلتون راه ندین.

ایی پرس سریع پیش رفت. همگی با دقت به حرف هایش گوش می دادیم چون معلوم بود که الزم است د

 آنچه را می گوید بشنویم. ادامه داد:

نه کسی رو می کشه نه سیل و آتش سوزی به وجود می یاره. روش های کارش اما شرارتش آشکار نیست.  -

خیلی موزیانه تر از این حرف هاست. به یه قلمرو می ره و در مقامی قرار می گیره که بتونه بر حوادث تاثیر 
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جعه بگذاره. تیزهوشه و شخصیت نافذی داره. در ظاهر با آدم دوسته ولی در تمام مدت داره آدمو به سمت فا

 پیش می بره.

 رسیدم:پ

 همون کاری که با بدووانی ها می کنه؟ -

 ایی پرس بالفاصله جواب داد:د

دقیقاً. میالگویی ها و بدووانی ها قرن هاست که با هم در تضادند ولی سنت دین این تضاد رو به لبه ی  -

هیچ وقت حال و روزشون  پرتگاه کشونده. قبل از اومدنش به اینجا میالگویی ها وضعیت سختی داشتند ولی

 به بدی حاال نبوده. اون تا جایی پیش رفته که اعتماد ملکه کیگن رو جلب کرده. من اضافه کردم:

 که اونم دانشمند موشک و راکت نیست. -

 ر موافقت با من گفت:د

سنت  نه، نیست. مدتی به نظر می رسید که ممکنه بدووانی ها تخفیفی به میالگویی ها بدن ولی با نفوذ -

دین، بدووانی ها متقاعد شدند که سخت گیریشونو بیش تر کنند. اون کسیه که درخواست های غیرمنطقی 

لعاب و مراسم تحویل و کشتار میالگویی ها توسط کوییگ ها در ورزشگاه رو شروع کرد. از نظر میالگویی ها 

واقع این خواسته های سنت دین طوریه که انگار بدووانی ها همه ی این چیزها رو خواسته باشند ولی در 

بوده، یا همون مالوس که اسمش در این قلمروه. پیشنهادهاشو در گوش کیگن زمزمه می کنه و اون این 

 پیشنهادها رو به صورت حکم و قانون درمیاره.

 لدر پرسید:آ

 ولی برای چی این کارو می کنه؟ -

 اسخ قاطعانه ی دایی پرس این بود:پ

آشوب و هرج و مرج ببره. سنت دین هیچ اهمیتی به میالگویی ها یا بدووانی ها نمی  که قلمرو رو به سوی -

ده. از بدووانی ها استفاده می کنه که میالگویی ها رو چنان مستأصل کنند که به فکر جنگ متقابل بیفتد. 
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د. تازه اینو اون می خواد جنگ راه بیفته. اما نه هر جنگی. اون می خواد میالگویی ها از تک استفاده کنن

 فهمیدم.

 رسیدم:پ

 می خواد اونا همه چیز رو داغون کنند و بفرستند هوا؟ -

 ایی پرس ادامه داد:د

نه به این صورت. بله، به کار بردن اون بمب خسارت وحشتناکی ایجاد می کنه ولی تأثیرهای دراز مدت این  -

ن جا می کشه ولی نفهمیدم. از وجود تک کار، چیزیه که سنت دین دنبالشه. باید می فهمیدم که کار به ای

 خبر نداشتم.

 رسیدم:پ

 ممکنه سنت دین اونو از قلمروی دیگه ای به این جا آورده باشه؟ -

شک دارم. حدس می زنم که تک از مواد طبیعی دندارن باشه و فیگس به طور اتفاقی پیداش کرده باشه..  -

رو می کنه. در حال حاضر، تک در نظر میالگویی ها نماد سنت دین هم که داره از این قضیه حداکثر استفاده 

قدرته. مدت های مدیدیه که اونارو اون قدر پایین نگه داشته ن که حاضرند به هر چیزی چنگ بزنند تا 

خودشونو باال بکشند. اما اگر تک رو بر علیه بدووانی ها به کار ببرند کی این استفاده رو تموم می کنند؟ می 

هایی بسازند که اونارو تبدیل به قدرتمندترین قبیله دندارن بکنه. این جا هزاران قبیله داره. هیچ تونند اسلحه 

کدومشون چنین اسلحه ای ندارند. گذاشتن قدرت تک در اختیار یکی از قبیله ها یعنی بر هم زدن تعادل. 

چند ساله دارند. کافیه ممکنه میالگویی ها االن قوم صلح دوستی باشند اما خشم سرکوب شده ی چندین و 

چنین قدرتی در اختیارشون باشه تا کل دندارن رو به تصرف خودشون در بیارن. این از همون آشوب هاییه 

 که سنت دین دنبالشه.

ین هم از این. لور درباره ی مأموریت مسافرها برایم گفته بود ولی در آن لحظه، دایی پرس این موضوع را ا

ود. اگر این جنگ شروع می شد و میالگویی ها تک را به کار می بردند فاجعه ای خیلی شفاف تر بیان کرده ب
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به بار می آمد. راست راستی موضوع خیلی بزرگ تر از جنگ بین دو قبیله متخاصم می شد. اما چیز دیگری 

 بود که آزارم می داد. از دایی پرس پرسیدم:

 هاال چیه؟ -

 کرد و گفت: ایی پرس نگاه سریع و شگفت زده ای به مند

 این اسم رو از کجا شنیدی؟ -

 فتم:گ

از سنت دین شنیدم. پیش از اینکه ما رو به ورزشگاه ببره به من گفت که هاال سقوط می کنه و ما هم  -

 همراهش سقوط می کنیم. هاال چیه؟

 واب داد:ج

وجود داشته. هاال هاال همه چیزه. همه ی قلمروها، همه ی افراد، همه ی موجودات زنده، هر زمانی که  -

چیزیه که نظم رو از آشوب جدا می کنه. اگر هاال از هم بپاشه چیزی جز تاریکی باقی نمی مونه. همه جا و 

 برای همه.

ی وای. حاال در ذهنم مفهومی داشتم که می توانستم با آن کلنجار بروم. تا مدتی هیچ کداممان حرفی ا

یا امکان داشت؟ آیا ممکن بود که نبرد میان میالگویی ها و نزدیم. دیگر در مسیر جدیدی افتاده بودیم. آ

بدووانی ها عالوه بر آینده دندارن به آینده تمام قلمروها مربوط باشد؟ آیا ممکن بود که در صورت وخامت 

اوضاع در این جا، به نوعی، مسایل قلمروی خودمان هم تحت تأثیر قرار بگیرد؟ این کوبنده ترین چیزی بود 

زمان شنیده بودم. مسایل چنان عظیم شده بودند که درکشان دشوار بود. پیش از آن که یکی از ما  که تا آن

فرصتی برای سوال کردن داشته باشد در چوبی کلبه به شدت باز شد و یک معدنچی میالگویی مثل اجل 

 معلق به درون کلبه آمد و گفت:

 رلین می خواد تو رو ببینه. -

 دنچی با باال بردن دستش او را متوقف کرد و گفت:ایی پرس بلند شد اما معد
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 تو رو نه، پندراگن رو. -

 رلین می خواد منو ببینه؟ برای چی؟ -

 ایی پرس گفت:د

 همراهش برو بابی. ببین چی می خواد بهت بگه. خودت می دونی که قضیه چقدر مهمه. -

ی به جای من می رفت. ولی از جایم ره، مهم بودنش درست. اما از بس مهم بود آرزو می کردم کس دیگه اآ

بلند شدم تا همراه معدنچی میالگویی از کلبه بیرون بروم. قبل از بیرون رفتن به دایی پرس نگاه کردم و 

 گفتم:

 گند زدم، ببخشید. -

 ایی پرس لبخندی زد و گفت:د

 اشکالی نداره، بابی. اشتباه ها جبران می شن. -

د. هنوز در عمق فاجعه بودیم و این هنوز تقصیر من بود اما دست کم به ین حرف به راستی حالم را بهتر کرا

خاطر کاری که کرده بودم حس نمی کردم که یک نمرود تمام عیارم. هر چند که یک چیز را با اطمینان می 

الب توانستم بگویم: دیگر این کار را تکرار نمی کردم. به گمانم منظور دایی پرس از این که به ما گفت باید مط

مربوط به مسافر بودن را خودمان به تجربه یاد بگیریم، همین بود. تا زمانی که چیزی واقعی نباشد نمی توانیم 

آن را یاد بگیریم و بمبی که قرار بود همه مان را پودر کند خیلی واقعی بود. این راه سخت و خشنی بود برای 

 درس گرفتن.

ده بود ولی من نمی دانستم ساعت چند است. ساعت مچی ام ه دنبال معدنچی از کلبه بیرون رفتم. شب شب

در کثافت ها شناور بود، یادتان است؟ دهکده خالی بود. نور کلبه ها را می دیدم ولی هیچ کس در رفت و آمد 

نبود. درست مثل آرامش قبل از طوفان بود. معدنچی تند تند پیش رفت تا به یکی از کلبه های بزرگ تر 

 دست اشاره کرد که داخل شوم. از آن جا که چاره ی دیگری نداشتم وارد شدم. رسیدیم. با حرکت

لین منتظرم بود. نزدیک آتش نشسته بود و فنجانی پر از نوعی مایع را به من تعارف کرد. درست نمی ر

تنش دانستم که باید آن را بنوشم یا نه. ممکن بود زهر باشد. یا شاید تعارف مصلحت آمیزی بود که با نپذیرف
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به او اهانت می کردم. تصمیم گرفتم فنجان را بگیرم و تظاهر به نوشیدن کنم. البته اگر زهر بود و من با درد 

و عذاب گلویم را نمی چسبیدم او به طور قطع می فهمید که تظاهر به خوردن کرده ام. شاید زیادی داشتم 

 در این زمینه وسواس به خرج می دادم.

تظاهر به نوشیدن کردم ) بدون آن که رلین واکنشی از خود نشان بدهد( از جایش قتی فنجان را گرفتم و و

بلند شد و به سوی میز چوبی رفت. روی آن، باتری چراغ قوه ام قرار داشت. اما چیزی به آن وصل شده بود. 

و با دقت بیشتری به آن نگاه کردم و وقتی متوجه شدم تکه ی کوچکی از تک است دلم هُری ریخت. سیم 

کلید چراغ قوه را از درون آن بیرون کشیده بودند و از آن ها برای اتصال تک به باتری استفاده کرده بودند. 

این افراد چه زود یاد می گرفتند. آن ها بمب کوچکی ساخته بودند. اگر کلید باتری را می زدند جریان کامل 

ضعیفی بود اما احتماالً برای منفجر کردن  می شد و الکتریسیته را به تک منتقل می کرد. شاید این جریان

آن ماده ی انفجاری ناپایدار کافی بود. رلین آن را برداشت و بررسی کرد. می خواستم فریاد بزنم و به او بگویم 

 که احتیاط کند ولی معلوم بود که از قدرت آن آگاه است و با احتیاط عمل می کند. او گفت:

 شتیم ولی تا حاال در این امر ناموفق بودیم.دنبال راهی برای مهار تک می گ -

ر ذهنم لحظه ای خاطره ی آن زمانی زنده شد که در معدن بودیم و انفجاری پیش آمد و ناچار شدند رلین د

را نجات بدهند. احتماالً مشغول انجام آزمایش روی تک بوده و اشتباهی پیش آمده بوده است. کم کم تکه 

 ار می گرفت. رلین ادامه داد:های این معما در کنار هم قر

این جوری تک رو منفجر می کنیم. فردا این وسیله ی کوچولو منفجر می شه و باعث انفجار مقدار بیشتری  -

از این ماده می شه. وقتی ارتشم صدای انفجار رو بشنوند اونو عالمتی برای حمله می دونند. اون وقت اونا 

 ین می برند. کار به همین سادگیه و همه ش به خاطر توست.نیروهای باقی مانده ی بدووانی رو از ب

دایا، شکرت. از هیجان در پوستم نمی گنجم که کمک کردم همگی به نبرد آخر زمان نزدیک شویم. رلین خ

بمب کوچک را کنار گذاشت و دوباره کنار آتش نشست. به من اشاره کرد که جلو بروم و رو به رویش 

 وه گفت:بنشینم. با ناراحتی و اند
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زندگی ما رو که دیدی. داریم می میریم. بدووانی ها هیچ وقت اجازه نمی دم که ما آزاد باشیم. تک راه  -

نجات ماست. میالگویی ها با تک می تونند خودشونو از خواری و ذلت باال بکشند و می تونیم همون ملت 

 سربلندی بشیم که تقدیر برامون رقم زده.

یی ها روزگار سختی را می گذراندند. مثل جانورانی در زیر شکنجه زندگی می امالً حق داشت. میالگوک

کردند. هیچ یک سزاوار چنین وضعیتی نبودند. آن ها از هر جهت حق داشتند که به مقابله بپردازند ولی نمی 

 فهمیدند که برای این کار مسیر اشتباهی را در پیش گرفته اند. او ادامه داد:

خواین به ما کمک کنین و ما برای این امر ازتون ممنونیم. ولی ما از شما چیزی می تو و دوستانت می  -

 خوایم که فایده اش برای ما خیلی بیش تر  از اونیه که تصورشو می کنین.

 ا نگرانی پرسیدم:ب

 اون چیه؟ -

اشت که لین بلند شد و به تندی به سراغ بمب کوچک دست سازش رفت. آن را برداشت و طوری باال نگه در

 انگار جام مقدسی بود. سپس با حرارت خاصی گفت:

مقدار بیشتری از اینا برامون بیارید. اگر تعداد بیشتری از اینا داشتیم می تونستیم قدرتمندترین ارتش  -

دندارن بشیم. با شکست بدووانی ها دیگه هرگز الزم نیست میالگویی ها با ترس و هراس زندگی کنند. می 

 کت بارمونو تغییر بدیم و فرمانده ی کل دندارن بشیم!تونیم زندگی فال

ی پسر. دایی پرس کامالً حق داشت. حاال که میالگویی ها ذره ای طعم قدرت را چشیده بودند دیگر به ه

شکست دادن بدووانی ها هم قانع نبودند. هنوز بر آن ها پیروز نشده، خواب فتح بقیه دندارن را می دیدند. 

 د تبدیل به آدم بدها می شدند و نتیجه ی آن، آشوب و هرج و مرج بود.آدم خوب ها داشتن

 لین صمیمانه پرسید:ر

 کمکمون می کنی، پندراگن؟ -

ین فرصتی بود که برایم پیش آمده بود. شاید تنها فرصتی بود که می توانستم تالشی برای ایجاد تغییر در ا

تشان حرف بزنم بنابراین بهترین کاری که می توانستم برنامه ی رلین بکنم. نمی توانستم برخالف قرن ها نفر
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بکنم این بود که سعی کنم جنبه های منفی نقشه اش را در برابرش بگذارم. باید با احتیاط کلماتم را انتخاب 

 می کردم. گفتم:

قی من در زمینه این جور چیزها تخصصی ندارم. اما اگه شما اون همه تک رو منفجر کنین دیگه بدووانی با -

نمی مونه که بخواین فتحش کنین. بدتر از اون اینه که ممکنه از میالگو هم چیزی باقی نمونه. من از جایی 

میام که انواع و اقسام این جور سالح ها وجود داره. اما بیشترین نگرانی ما از اینه که روزی از این سالح ها 

ممکنه که االن زندگیتون وحشتناک باشه. اما  استفاده بشه. شما نمی دونین دارین چه کار می کنین، رلین.

 بعد از انفجار ممکنه وضعتون وخیم تر بشه. باید راه بهتری وجود داشته باشه.

 لین با خشم فریاد زد:ر

 نه! -

 ن کلماتم را با احتیاط کافی انتخاب نکرده بودم. سرم داد زد:م

ردی. این تنها راهه. این تنها راهیه که تو نمی فهمی! تمام عمرت با ترس و رنج و گرسنگی زندگی نک -

 میالگویی ها از طریقش می تونن بدووانی ها رو شکست بدن. حاال کمکمون می کنی؟

 حظه ای کلیدی بود. با قاطعیتی هر چه بیشتر گفتم:ل

کمکتون می کنم. همه مون کمکتون می کنیم. اما به شرطی که این کمک به معنای به کار بردن تک  -

 نباشه.

 ین خشکش زد و گفت:لر

 پس برگرد پیش دوستانت. هیچ آسیبی به شما نمی رسه. بعد از جنگ آزادید که برید. -

غزم به سرعت سرسام آوری کار می کرد. می خواستم راهی برای تغییر دادن عقیده اش پیدا کنم. اما ذهنم م

یی ها بدون کمک چیزی مثل از همه چیز خالی شده بود. در واقع نمی دانستم چه طور ممکن است میالگو

 تک بدووانی ها را شکست بدهند. راه حل بهتری نداشتم که به او پیشنهاد کنم.

 ک فرصت داشتم و آن را بر باد دادم. اما در همان وقت فکری به ذهنم رسید. پرسیدم:ی
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 چه طوری بمب رو منفجر می کنین؟ هر کسی که اون کلید رو بزنه می ره هوا. -

 و افتخار ایستاد و گفت:لین با غرور ر

 مرگ در راه آزادی میالگویی ها یه افتخاره. -

ی پسر. رلین داشت به مأموریتی افتخاری می رفت. موضوع بر سر قدرت و افتخار شخصی نبود. او مرد ه

نیکی بود که به آینده ی ملتش بیشتر از زنده ماندن خودش اهمیت می داد. دیگر حرف بیشتری برای گفتن 

بدین ترتیب با احساس تأسف برای رلین از کلبه خارج شدم اما در همان حال احترام زیادی هم  نداشتم.

برایش قایل بودم... و به شدت می ترسیدم. وقتی کسی حاضر بود در راه هدفش بمیرد چلمنگی مثل من 

اری از دست شانسی برای منصرف کردن او نداشت. فردا قرار بود آن بمب منفجر شود و در این مورد هیچ ک

 من بر نمی آمد.

 عدنچی مرا به کلبه ی درمانی برگرداند و من به تندی ماجرای مالقاتم را برای بقیه تعریف کردم. لور گفت:م

پس این حقیقت داره. میالگویی ها تبدیل به قبیله ی قدرتمند و جنگجویی می شن و تمام دندارن رو  -

 ویرون می کنند.

 ضافه کردم:ا

 ر صورتی که با اون بمب نکره شون هوا نرفته باشند.آره البته د -

نوز سوال مهمی بود که نیاز به پاسخ داشت. میالگویی ها می خواستند آن بمب را کجا منفجر کنند؟ به ه

هیچ وجه نمی توانستند در آن اطراف چنین کاری بکنند وگرنه دهکده ی خودشان دود می شد و به آسمان 

دوی باشند ولی مطمئنم که از این جزئیات ریز آگاهی داشتند. نه، احتماالً نقشه می رفت. ممکن بود مردمی ب

شان این بود که آن را نزدیک قصر بدووان منفجر کنند. اما چه طور می خواستند این نقشه را عملی کنند؟ 

ی صد متری نمی توانستند که آن را جلوی در قصر بیندازند، زنگ را بزنند و فرار کنند. همین که به فاصله 

 قصر می رسیدند شوالیه های بدووانی جلویشان را می گرفتند. حتماً نقشه ای داشتند، اما چه نقشه ای؟

 علوم شد که پاسخ چنان ساده بود که شاید خودم هم می توانستم به آن برسم.م
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هنوز خواب  بح روز بعد، همگی با یک چیز از خواب بیدار شدیم. صدای بوم بوم پی در پی و بمی بود. منص

بودم و این صدا ابتدا به درون خوابم راه یافت. خواب می دیدم در میدان جنگم. در اطرافم انفجارهای 

متعددی اتفاق می افتاد. به هر طرف که رو می کردم با انفجاری رو به رو می شدم. مثل این بود که در میدان 

م فهمیدم که در میدان مین نیستم و در کلبه ی مینی به تله افتاده باشم. وقتی کم کم داشتم بیدار می شد

درمانی دهکده ی میالگوام. اما صدای بوم بوم بلند همچنان ادامه داشت. چه صدایی بود؟ چند ثانیه ای همان 

جا دراز کشیده بودم و سعی می کردم به یاد آورم که آن صدا را کجا شنیده ام. بعد ناگهان به ذهنم آمد. به 

تم که قبالً آن صدا را کجا شنیده ام و از درک این مطلب چنان جا خوردم که درست و طور دقیق می دانس

حسابی بیدار شدم. به تندی در جایم نشستم و دیدم که بقیه زودتر بیدار شده اند و از پنجره های کوچک 

 دم می دانستم.کلبه، بیرون را نگاه می کنند. الزم نبود از آن ها بپرسم که چه چیزی را تماشا می کنند. خو

دایی که می شنیدم صدای طبلی بود که میالگویی ها را برای شرکت در مراسم تحویل فرا می خواند. می ص

توانستم طبل زن را مجسم کنم که به تنهایی بر روی سکوی چوبی محوطه ی خالی از درخت دهکده ی 

به هیچ وجه خاطره ی خوشی نبود. میالگو ایستاده است و آهسته اما پیوسته بر طبل می کوبد. این خاطره 

زیرا به مرگ هولناک یکی از معدنچی های میالگویی خاتمه می یافت. با تمام وجود امیدوار بودم که مراسم 

 مثل همیشه تمام نشود.

ز جا پریدم و نزد دایی پرس در کنار یکی از پنجره ها رفتم. لور و آلدر با دقت از پنجره ی دیگر بیرون را ا

ردند. کلبه از میدان مرکزی دهکده فاصله ی چندانی نداشت. تمام چیزهایی را که باید می دیدیم نگاه می ک

 به زودی مشاهده می کردیم.

حنه ی میدان به طور دردناکی آشنا بود. روستایی های میالگویی آهسته دور سکوی مرکزی جمع می ص

چاره ی بعدی را وزن کند. طبل زن تنها، روی شدند، وسیله ی االکلنگ مانند سرجایش آماده بود تا قربانی بی

سکو ایستاده بود، بر طبلش می کوبید و همه را فرا می خواند و مشتی شوالیه بدووانی، نیزه به دست، کنار 

سکو ایستاده بودند. طبل زن ناگهان از کوبیدن بر طبلش دست کشید و سکوت شومی فضای دهکده را 

سم های اسبی را شنیدم. مالوس در راه بود. جمعیت راه را باز کردند و  فراگرفت. بعد، گویی سربزنگاه صدای

 مالوس به باالی سکو رفت و پیش از آن که اسبش توقف کامل بکند از روی آن پایین پرید.
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ه طور ممکن بود کسی تا این حد شرور باشد؟ چه چیزی او را بر آن می داشت که ترس و آشوب و وحشت چ

ود ببرد؟ آیا به این دلیل بود که از این کار لذت می برد؟ آیا در او نوعی شور و هیجان را به هر کجا که می ر

ایجاد می کرد؟ آیا شرارت فقط به دلیل شرارت وجود دارد؟ این پرسش ها باید پاسخی داشته باشند اما 

 یافتن آن ها باید برای زمان دیگری می ماند زیرا پرده در حال باال رفتن بود.

 ه زد:الوس نعرم

 پس لعاب کو؟ چرا قبل از اینکه لعاب آماده ی تحویل باشه منو خبر کردین؟ -

ر انتظار پاسخ، جمعیت را با دقت از نظر گذراند اما هیچ کس جلو نیامد. هیچ کس نمی توانست حتی به د

گری وادارد. چشم مالوس نگاه کند. از این می ترسیدم که عالمتی بدهد و شوالیه ها را به تاخت و تاز و وحشی

اما چنین چیزی پیش نیامد. در عوض، رلین جلو رفت. سردسته ی معدنچی ها خونسرد و مطمئن به نظر می 

 رسید. او گفت:

 مالوس با تمام وجود امیدوارم از خبرهایی که برات دارم خوشحال بشی. -

ی اش را به صورت او الوس بالفاصله نگاه مشکوکی به رلین کرد و به رییس معدنچی ها نزدیک شد و بینم

 چسباند و با حرص گفت:

اونا کجان، رلین؟ می دونم که اینجان. اگه اونا رو پنهان کنی حتی فکرشم نمی تونی بکنی که چه مجازاتی  -

 در انتظارته.

الوس داشت درباره ی ما حرف می زد. از قرار معلوم به طرزی باور نکردنی از فرار ما ناراحت بود و داشت م

ها را به مخفی کردن ما متهم می کرد. هر چهار نفرمان نگاه هایی به هم کردیم ولی هیچ یک  میالگویی

 حاضر نبودیم خودمان را تسلیم کنیم. ریلن خیلی باحال بود. اصالً خودش را نباخت و گفت:

ه ن این همون اخباریه که براتون آوردم. ما برای تمام دردسرهایی که این خارجی ها براتون درست کرد -

متاسفیم. فکر می کردیم دوستان ما هستند در حالی که نیستند. و با توجه به این که خاطر ملکه کیگن رو 

 مشوش کرده ن حاال دیگه در هر حال دشمن ما هستند.
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یا راست می گفت؟ آیا بعد از آن که به من گفته بود آزادمان می کند خیال داشت ما را به مالوس و شوالیه آ

د؟ گمان نمی کردم رلین دروغگو باشد اما شنیدن آن حرف ها ناجور بود. معلوم بود که مالوس ها تحویل بده

هم درست نمی داند رلین با گفتن آن حرف ها می خواهد به چه نتیجه ای برسد. با حالت مشکوکی به 

 معدنچی نگاه کرد و با دندان های بر هم فشرده پرسید:

 اونا کجان؟ -

 لین جواب داد:ر

 دونم ولی هر وقت پیداشون کنیم بالفاصله میاریمشون پیش شما.نمی  -

رست شد. شاید روی هم رفته او مرد دروغگویی بود. اما دست کم به من دروغ نگفته بود. خیال نداشت ما را د

 تحویل بدهد. پس چه خیالی داشت؟

 لین ادامه داد:ر

که کیگن و همه ی بدووانی ها درست کردیم در این فاصله، برای عذرخواهی از دردسری که برای شما و مل -

 مایلیم هدیه ای رو بهتون تقدیم کنیم.

ا دست اشاره ای کرد و جمعیت راه باز کردند. سه معدنچی با مقدار زیادی لعاب جلو آمدند. اما بارشان بار ب

اگن بزرگ ترین و معمولی نبود. آنها واگنی باری را حمل می کردند که لبریز از لعاب بود! چشمگیر بود. در و

درخشان ترین سنگ های لعابی که تا آن زمان دیده بودم روی هم انباشته شده بود. رلین با غرور و سربلندی 

 گفت:

دیروز به رگه ی جدید و امیدبخشی از لعاب برخوردیم. این خبر خوب ماست. مقدار لعابی که در این رگه  -

آخر عمرمون استخراج کنیم. یک شبانه روز کامل طول  ی جدیده بیش تر از مقداریه که امید داشتیم تا

کشید تا تونستیم این واگن رو پر کنیم و پیش بینی می کنم که صدها واگن دیگر به همین پری خواهیم 

 داشت.

ز قرار معلوم مالوس تحت تاثیر قرار گرفته بود. باید هم تحت تاثیر قرار می گرفت. لعاب فوق العاده زیادی ا

 فت:بود. رلین گ
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 این هدیه ی ما به شماست. در عوض من فقط یک خواهش ازتون دارم. -

 الوس با بدخلقی گفت:م

 چه خواهشی؟ -

آرزوم اینه که بتونم اینو خودم به ملکه کیگن تقدیم کنم. می دونم که یک معدنچی میالگویی پیش پا  -

ر از لعاب رو به ورزشگاه بدووانی ها افتاده رو هرگز به داخل قصر راه نمی دن ولی شاید بشه که این واگن پ

 بیاریم. این باعث افتخارمه که اینو به ملکه کیگن تقدیم کنم و قول خیلی بیش تر از اینو بهشون بدم.

لین شاهکار بود. داشت مالوس را مثل یک ماهی بازی می داد و چیزی نمانده بود که ماهی قالب را بگیرد. ر

تیم. آن واگن باری اصالً پر از لعاب نبود. حدس می زدم که اگر یک البته همه ی ما حقیقت را می دانس

چهارم آن بار را کنار بزنند کم کم اثری از لعاب نخواهند دید و به تک می رسند. بله، رلین راهی پیدا کرده 

آن بود تا بمب غول آسایش را مخفیانه درست به قلب قصر بدووانی ها ببرد. مثل قصه ی اسب تروا بود که در 

یونانی ها با تروایی ها در جنگ بودند و به آن ها اسب چوبی غول پیکری را هدیه دادند. غافل از اینکه آن 

اسب بزرگ، پر از سربازهای یونانی بود. همین که آن اسب بزرگ را روی چرخ هایش به داخل شهر تروا بردند 

 ی مهمان کردند.سربازها بیرون پریدند و تروایی های حیرت زده را به اردنگی سیر

ما این یکی، اسب تروایی پر از سرباز نبود. این پر از ماده ی انفجاری مرگباری بود که قصر بدووان و شاید ا

بخش اعظمی از دهکده ی میالگو را با خاک یکسان می کرد. نقشه  جنون آمیز و بی نظیری بود. سوال این 

 بود که آیا مالوس به دام می افتد؟

واگن پر از لعاب انداخت. نزدیک آن شد و دستش را در کپه ی آن سنگ های ارزشمند الوس نگاهی به م

فروبرد. انقباض رلین را حس کردم اما خم به ابرو نیاورد. مالوس دستش را به همراه مشتی از آن سنگ های 

 آبی درخشان بیرون آورد. سپس به رلین نگاه کرد و گفت:

ی. به نظر من همه ی مردم بدووانی باید در ورزشگاه شاهد تقدیم این چرا فقط در برابر ملکه کیگن قول بد -

 هدیه باشند و قول تو رو بشنوند.

 لین تمام تالشش را کرد که لبخند نزند و فقط گفت:ر
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 بله، شما مرد عاقلی هستید. -

داشت تمام اور نکردنی بود. مالوس نه تنها به رلین اجازه داد که بمب را به داخل قصر ببرد بلکه خیال ب

 بدووانی ها را نیز دور آن جمع کند.

 ن وقت مالوس سوار اسبش شد و نعره زد:آ

 همین االن لعاب ها رو بیارید. من ورزشگاه رو آماده می کنم! -

 س از این حرف پاهایش را به پهلوی اسب فشرد و به تاخت به سوی قصر رفت.پ

بودند. بی آن که اثری از رضایتمندی نشان بدهد به لین به معدنچی هایی نگاه کرد که بمب تک را آورده ر

سوی واگن باری رفت. هیچ کس کالمی بر زبان نیاورد. مردها می دانستند چه باید بکنند. همگی خم شدند 

واگن سنگین را بلند کردند و راه طوالنیشان به سوی قصر بدووانی ها را آغاز کردند. مأموریت مرگ، در حال 

 انجام بود.

 س از جلوی پنجره کنار رفت و گفت:ایی پرد

 مالوس می دونه. -

 فتم:گ

 امکان نداره. چرا باید بگذاره بمبی رو به ورزشگاه بدووان ببرند؟ -

 اسخش این بود:پ

برای این که اون می خواد که میالگویی ها اون بمب رو به کار ببرند. براش مهم نیست که کی برنده می  -

اد که میالگویی ها از تک استفاده کنند. اگر اون بمب منفجر بشه مالوس شه یا کی می میره. اون می خو

 موفق شده.

اید دایی پرس درست می گفت. اگر مالوس می خواست جنگی را شروع کند که احتمال داشت دندارن را ش

ان را به هرج و مرج و آشوب بکشاند، برای شروع، چه کاری بهتر از اینکه بگذارد میالگویی ها انفجار مهیبش

در حیاط پشتی بدووانی ها به انجام برسانند؟ از نظر مالوس این نقشه، کامل بود. همگی دقیقاً می دانستیم 
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که این ماجرا دقیقاً به کجا می انجامد ولی برای جلوگیری از آن هیچ کاری نمی توانستیم بکنیم چون در آن 

 کلبه ی مسخره به دام افتاده بودیم.

نی. لور، بی آن که برای صحبت با ما معطل شود به سوی پنجره رفت و با یک حرکت لی نه برای مدتی طوالو

سریع آکروبات بازی خود را از پنجره باال کشید و از آن بیرون رفت. در طول چند ثانیه سرگرم باال رفتن از 

یم واکنشی دیوار و رسیدن به بام کلبه شد. این قضیه چنان به سرعت پیش آمد که هیچ یک از ما نتوانست

نشان بدهیم. فقط به هم نگاه می کردیم و می خواستیم بدانیم او می خواهد چه کار بکند. صدای گام های 

آرامش را روی پشت بام شنیدیم تا اینکه با باالی در کلبه رسید. آنچه که بعد از آن به گوش رسید صدای 

چند خرخر سریع به گوش رسید. آن گاه  درگیری مختصری در بیرون کلبه بود که پس از آن بالفاصله صدای

 لور سرش را از در کلبه به داخل آورد و با آرامش خالی از هرگونه احساسی گفت:

 حاال می تونیم از اینجا بریم. -

یچ کداممان درست نمی دانستیم چه پیش آمده است اما همگی به سوی در دویدیم و به دنبال لور از کلبه ه

ه هر سه نگهبان را دیدیم که بیهوش شده و به در کلبه تکیه داشتند. لور پیش از خارج شدیم. در بیرون کلب

آن که آن ها بفهمند از کجا می خورند به آن ها ضربه زده و موفق شده بود در مدتی کم تر از بیست ثانیه ما 

 را آزاد کند.

د پیش از آن که دستگیرمان ارش معرکه بود ولی آن لحظه زمان مناسبی برای تحسین و تشویق او نبود. بایک

کنند از دهکده ی میالگو خارج می شدیم. چنان که بعداً معلوم شد این کار، چندان سخت نبود. نقشه ی 

رلین در حال اجرا بود و این بدین معنا بود که بقیه معدنچی ها داشتند خود را برای حمله آماده می کردند. 

ه قصر بدووان را آغاز می کردند. آن معدنچی ها چنان نگرانی همین که صدای انفجاری را می شنیدند حمله ب

مهمتری داشتند که دیگر نمی توانستند نگران نگهبانی از ما باشند. بنابراین بیرون رفتن از دهکده و گم 

 شدن در میان درختان جنگل کار آسانی بود.

ه گرفته ایم که در امن و امانیم. ر چهار نفرمان می دویدیم تا این که حس کردیم به قدری از آن جا فاصله

آن گاه دایی پرس دستش را باال آورد و همگی توقف کردیم تا نفسی تازه کنیم. دایی پرس به لور نگاه کرد و 

 چیزی را گفت که در ذهن همه مان بود. با خنده گفت:
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 .تو شگفت انگیزی. چرا به ما نگفتی که می خوای چه کار بکنی؟ می تونستیم کمکت کنیم -

 ور یکی از آن واکنش های مخصوص به خودش را نشان داد و گفت:ل

به کمکتون نیازی نداشتم. غافلگیری بهترین سالح در جنگه. معدنچی ها داشتند مالوس و رلین را نگاه می  -

م کردند. هیچ به فکر ما نبودند. اگر معطل می کردم ممکن بود دوباره به یاد نگهبانی از ما بیفتند. نمی خواست

 چنین فرصتی بهشون بدم.

 ایی پرس گفت:د

 بهت افتخار می کنم، لور. مادرت هم اگر اینجا بود بهت افتخار می کرد. -

 ور گفت:ل

 مادرم خوب تعلیمم داده. -

ادر من هیچ وقت از این جور چیزها یادم نداده بود. او زمان زیادی را صرف این می کرد که آداب غذا م

تزریق کند اما هیچ وقت به این درس نرسیدیم که چه گونه باید سه نفر را که  خوردن سر میز را به مغزم

هیکلشان دو برابر خودم است خلع سالح کنم و از پا در آورم. بی تردید آموزش من در این زمینه ها ناقص 

 بود. آلدر گفت:

 پس بمب چی می شه؟ باید کاری بکنیم! -

 ا کرد و گفت:ایی پرس روی پاشنه ی پا چرخید و رو به مد

 درسته، اولین کاری که باید بکنیم اینه که وارد قصر بشیم. این جا هیچ کاری از دستمون بر نمی یاد. -

ندان مطمئن نبودم که رفتن به داخل قصر در باالی فهرست امور مورد نظرم باشد. قصر، هدف بود و تا چ

داشتیم تنها نتیجه ی نزدیک تر شدن به زمانی که فرصت درست و حسابی برای منع رلین از انفجار بمب ن

قصر این بود که تضمین می کرد به محض انفجار بمب، همگی کشته می شویم. اما خیال نداشتم این ها را بر 

زبان بیاورم. حقیقت این بود که اگر امیدی برای متوقف کردن رلین وجود داشت در همین بود که ما به آن 

 جا برویم.
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 ایی پرس گفت:د

 ، ازت می خوام که برگردی به دهکده.آلدر -

 لدر با صدای بلندی گفت:آ

 نه! من می خوام پیش شما بمونم. -

ببین، هیچ نمی دونم که می تونیم جلوی این کارو بگیریم یا نه. پس تو برگرد به دهکده و با هر کسی که  -

که به فکرشون می رسه. به حرفت گوش داد صحبت کن. بهشون هشدار بده که این بمب عظیم تر از اونیه 

 سعی کن اونارو به داخل معدن ها ببری. شاید در زیرزمین جاشون امن باشه.

 ولی من... -

ولی بی ولی، آلدر. می دونم که می خوای با ما باشی ولی اگر شکست بخوریم ممکنه تو باز بتونی عده ای از  -

 میالگویی هارو نجات بدی.

انست حتی یک نفر را از کشته شدن در اثر انفجار نجات بدهد ایی پرس حق داشت. اگر آلدر می تود

 مأموریتش با موفقیت به انجام رسیده بود. باید برمی گشت.

لدر با تکان سرش موافقتش را به دایی پرس اعالم کرد و فهمیدم که متوجه شده است مأموریتش چه قدر آ

نبود که آلدر را می شناختم اما به او عالقه مهم است. فرصتی برای خداحافظی طوالنی نداشتیم. مدت زیادی 

مند شده بودم. کما بیش خنگ و کودن بود ولی حتی لحظه ای تردید نمی کردم که در صورت لزوم جانش 

 را برای هر یک از ما فدا خواهد کرد. دلم می خواهد بگویم که من هم برای او همین کار را می کردم.

 ه همه ی ما لبخند زد و گفت:ب

 ق باشید، مسافرها.موف -

 ایی پرس گفت:د

 تو هم موفق باشی، آلدر. عجله کن. -
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ن گاه آلدر روی پاشنه ی پا چرخید و دوان دوان به سوی دهکده ی میالگو برگشت. حاال دیگر فقط ما سه آ

نفر مانده بودیم. یک جنگجو، یک رییس و کودکی که از شدت ترس ممکن بود شلوارش را خیس کند. 

 دام یک من بودم.حدس بزنید ک

 بریم. -

ایی پرس این را گفت و به سوی اعماق جنگل دوید. اولین هدف ما بازگشت به قصر بدووانی ها بود. بعد از د

آن، نقشه ی دیگری نداشتیم. باید به محض رسیدن به آن جا، همین طوری بدون نقشه کاری می کردیم 

ه از ال به الی بوته های انبوه پیش می رفتیم سرعت البته در صورتی که به آن جا می رسیدیم. از آن جا ک

حرکتمان کم بود. مطمئن بودم که لور دارد کالفه می شود اما دیر رسیدن بهتر از خطر دستگیری مجدد بود. 

منطقه ی وسیعی از جنگل را دور زدیم و به دریا رسیدیم، سپس سینه خیز بر روی دماغه ها پیش رفتیم تا 

عمودی بلند قرار گرفتیم که قصر بدووان رویشان بنا شده بود. با این که قصر را نمی در دیدرس صخره های 

دیدیم می دانستیم که کجا قرار دارد زیرا صفی طوالنی از شوالیه ها، قدم رو به سویش می رفتند. پشت سر 

یده بودند. در آن ها چهار معدنچی واگن باری پر از لعاب و تک را حمل می کردند. دیگر کمابیش به قصر رس

 طول چند دقیقه ی دیگر، از ورزشگاه پایین می رفتند.

ه حرکت سریعمان در امتداد دماغه ها ادامه دادیم و به ورزشگاه نزدیک تر شدیم. کار هوشمندانه ای بود ب

زیرا هیچ یک از شوالیه ها گمان نمی کردند که کسی از سمت دریا به آن سو برود. این درست است که آن 

میشه هوشیار و گوش به زنگ بودند اما همیشه نگاهشان فقط به محدوده ی جنگل متمرکز بود. می ها ه

توانستیم آرام و بی سر و صدا، پشت سرشان حرکت کنیم و چند متر آخر را سینه خیز جلو برویم تا به کنار 

 ورزشگاه برسیم. موفق شده بودیم. حاال پرسش این بود که باید چه کار بکنیم؟

ه نفر با دقت داخل ورزشگاه را نگاه کردیم و دیدیم که صف شوالیه ها از پله های شیب دار به سوی ر سه

زمین چمن پایین ورزشگاه می رود. پشت سر آن ها رلین آمد و به همراهش معدنچی هایی بودند که زور می 

تم و دیدم که دو بخش از زدند تا واگن باری سنگین را حمل کنند. به بقیه قسمت های ورزشگاه نگاهی انداخ

جایگاه تماشاچیان در حال پر شدن است. بدووانی ها و نوایی ها بار دیگر در جاهایشان می نشستند و منتظر 

نمایش می ماندند. احساس وحشتناکی داشتم. هیچ یک از آن مردم خبر نداشتند که قرار است رویداد اصلی 

ه پیش از آن جایگاه میالگویی ها بود و دیدم که خالی آن روز مرگ خودشان باشد. به بخشی نگاه کردم ک
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است. تعجبی نداشت. آن ها می دانستند که چه چیزی در شرف وقوع است و نمی خواستند در آن نقشی 

داشته باشند. بعد به لور و دایی پرس نگاه کردم. کسی حرفی نزد. این فکر به ذهنم رسید که می توانیم از 

ایین بدویم و فریاد زنان به همه بگوییم که فرار کنند و جانشان را نجات بدهند. اما پله های سنگی ورزشگاه پ

تنها کاری که رلین می کرد این بود که بایستد، دکمه بمب دست سازش را بزند و همه چیز تمام می شد. 

هر چه زودتر این کار به هیچ وجه نتیجه ای نداشت. اما اگر هم قرار بود نقشه ی بهتری داشته باشیم باید 

اقدام می کردیم چرا که رلین و معدنچی ها به زمین چمن رسیده بودند و به زودی واگن باری را در وسط 

 میدان زمین می گذاشتند. لور گفت:

 اگر تیری داشتم از همین جا می توانستم رلین را بکشم. -

 ایی پرس گفت:د

 در این صورت یکی دیگه کلید رو می زد. -

گ سه تایی را شنیدم که ورود ملکه کیگن را اعالم می کرد. بدیهی است که وقتی به لژ ن گاه صدای زنآ

سلطنتی نگاه کردم چندین شوالیه را دیدم که وارد آن جا شدند و به دنبالشان ملکه خیکی شان آمد. سرگرم 

 خوردن چیزی بود که ظاهرش واقعاً شبیه به گوشت گوساله ی بریان بود. عجب شاهکاری بود.

 ایی پرس گفت:د

مالوس اون جا نیست. حدس می زنم که سوار بر اسبش داره چهار نعل می ره تا هر چه زودتر، تا می تونه  -

 از این جا دور بشه.

ی تردید، مالوس جایی نبود که بشود او را دید. این هم مدرک دیگری بود که نشان می داد همه چیز بر ب

 طبق نقشه ی او انجام می گیرد.

 در همان وقت بود که فکری به ذهنم رسید. بی آن که حتی فکری بکنم گفتم:درست  و

 من... من یه فکری دارم. -

ا این که این را گفته بودم هنوز داشتم فکرم را در ذهنم سبک و سنگین می کردم و احتماالت مختلف و ب

 امکان ثمر بخشی اش را می سنجیدم.
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من ابتدا واکنشی نشان ندادم. هنوز داشتم فکرم را بررسی می  ایی پرس و لور به من نگاهی انداختند ولید

 کردم. دایی پرس گفت:

 وقت تلف نکن، بابی. وقت زیادی نداریم. -

 ا دلواپسی گفتم:ب

 باشه، باشه. ممکنه راهی وجود داشته باشه ولی اگه عملی نشه همه مون می میریم. -

 ور گفت:ل

 در هر صورت همه مون می میریم. -

خوبی بود. به داخل ورزشگاه نگاه کردم و متوجه شدم که چیزی نمانده برای انجام کار جنون آمیزی کته ی ن

داوطلب بشوم. اگر چنین می کردم احتماالً می مردم. اگر هم نمی کردم به طور قطع می مردم. احتمال بهتر 

 از امری قطعی بود.

 اد هم نبود، گفتم:ا بیش ترین اطمینانی که در خود سراغ داشتم که چندان زیب

 فکر کنم بدونم چه طوری می شه جلوی این قضیه رو گرفت. -

یش از آن که کلمه ی دیگری بر زبان آورم دو زنگ دیگر به صدا در آمد و جمعیت ساکن شدند. رلین و پ

آن معدنچی ها کنار هدیه نحسشان ایستادند. ملکه کیگن کباب بریانش را انداخت و از باالی نرده خم شد که 

 ها را تماشا کند. سپس حریصانه فریاد زد:

 بگین ببینم این چیه که برای آوردین! -

 گر قرار بود کاری بکنیم همان موقع زمانش بود.ا

 ندارند

  

 لین از وسط زمین ورزشگاه با صدای بلند گفت :ر

 وز به خیر ، ملکه کیگن! ر -
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ووانی را مخاطب قرار می داد. هرگز چنین اید اولین باری بود که یک معدنچی میالگویی ، ملکه ای بدش

اتفاقی نیفتاده بود. احتماالً آخرین بار هم بود. رلین توجه همه ی حاضران در ورزشگاه را به خود جلب کرده 

بود. امیدوار بودم که حرف های زیادی برای زدن داشته باشد زیرا اگر تصمیم می گرفت حرفش را کوتاه کند 

رود نقشه ام فرصتی برای اجرا شدن پیدا نمی کرد. اما اگر او این فرصت را غنیمت و به سراغ دکمه ی بمب ب

می شمرد تا آنچه را در ذهن داشت بر زبان آورد و نوعی بیانیه ی سیاسی عظیم برای کتاب های تاریخ اظهار 

 کند در این صورت شاید شانسی برای موفقیت پیدا می کردیم.

یک وظیفه متفاوتی را باید به عهده می گرفتیم. متأسفانه شاید کار من از  رای آن که نقشه ام عملی شود هرب

همه خطرناک تر بود. نه این که من خطرناک ترین کار را برگزیده باشم ، فقط این کار تنها کاری بود که می 

 توانستم انجام بدهم. خوشا به حالم.

ی برای بحث درباره ی نقشه ام معطل نشدند. ه تندی فکرم را برای دایی پرس و لور بازگو کردم.آن ها حتب

زمان بحث و بررسی به پایان رسیده بود و چون هیچ کس فکر بهتری نداشت نقشه ی من اجرا می شد. نقشه 

موفق » ام مستلزم این بود که ما سه نفر از هم جدا بشویم. پیش از آن که فرصتی داشته باشیم که به هم 

م لور دوان دوان از ما دور شد. دایی پرس به آن سرعت از آن جا نرفت. به بگویی« خدانگهدار » یا « باشی 

قدری صبر کرد که از آن نگاه های نگران عمو ها به من بکند. حس کردم که باید چیز مهمی بگویم اما تنها 

رم. راست راستی آرزو می کنم گذاشته بودی به اون مسابقه بسکتبال ب»  چیزی که به ذهنم رسید این بود : 

 بسیار خوب ، شاید این گفتار نهایی شیوایی نباشد ولی احساسی بود که داشتم.« 

 ایی پرس لبخندی زد و گفت :د

 ه، این طور نیست.ن -

 پس شروع به دویدن کرد.س

حظه ای مردد ماندم چون راستش می ترسیدم. ولی الزم بود درباره ی حرفی که تازه دایی پرس به من زده ل

ی تردید اگر به آن مسابقه ی بسکتبال رفته بودم آن جا رو در روی مرگی قطعی قرار نمی بود هم فکر کنم. ب

گرفتم. ولی این چیزی نبود که در فکر داشتم. توضیح این مطلب برایم سخت است چون خودم هم مطمئن 

ازه هم درست نیستم آن را فهمیده باشم اما آن وضعیت به همان اندازه ای که دشوار و بغرنج بود به همان اند

و بجا به نظر می رسید. باور کنید، طوری نبود که بخواهم تفریح کنم و  از این جور چیزها. اتفاقا ً برعکس . 

اما وقتی چند ثانیه ای را صرف ارزیابی جرأت و  جسارتم کردم حس عجیبی به من گفت که حضورم در آن 

در تنها جایی است که می توانستم باشم. آن جا به معنای حضور در درست ترین جا ، نه به معنای حضور 



 

 

 
/ ن گ ا ر د ن گ پ ر م ر  ج ا ت  / ل و ا د  ل  ج

 

341 

 

بسیار خوب، شعار ابلهانه ای است  اما راست « . همان طوری است که باید باشد » شعار مسافرها چه بود؟  

راستی حس می کردم همان طوری است که باید باشد. منظورم این نیست که ماجرا را هیجان انگیزتر از 

بود. شاید این « سرنوشت » که درست در آن لحظه به ذهنم رسید چیزی بکنم که بود، اما کلمه ای 

سرنوشتم بود. حاال دیگر فقط می توانستم امیدوار باشم روزی روزگاری بار دیگر فرصتی برای شرکت در بازی 

بسکتبال پیدا کنم . اما اگر نمی جنبیدم این فرصت هرگز پیش نمی آمد. بنابراین از جا پریدم و دویدم که 

 از نقشه را که به عهده ام بود به اجرا درآورم.بخشی 

مان طور که در آن باال در امتدا ورزشگاه می دویدم نگران نبودم که دستگیرم کنند چرا که همه ی نگاه ها ه

به رلین دوخته شده بود. حتما ً برای مردم بدووانی دیدن آن معدنچی میالگویی که ملکه شان را مخاطب 

لب و تماشایی بود. نمایشی بود که اگر مالوس آن را رهبری نکرده بود هرگز به اجرا در قرار می داد بسیار جا

نمی آمد. حدس می زنم وقتی دایی پرس می گفت که مالوس هرگز هیچ یک از کارهای کثیفش را خودش 

ی انجام نمی دهد منظورش همین جور چیزها بود. او گفت که مالوس چه طور دیگران را تحت تاثیر قرار م

دهد تا کاری برایش انجام بدهند. بسیار خوب، رلین به طور قطع در آستانه ی انجام کار کثیفی بود، البته به 

 لطف مالوس.

 لین ادامه داد :ر

ردم دندارن، امروز با هدیه ای به حضورتون اومده م که ارزشمند تر از اونیه که بتونین تصورشو م -

 بکنین.

می خواست سخرانی کند. خیلی خوب شد. امیدوار  بودم که حسابی روده ز قرار معلوم رلین راست راستی ا

درازی بکند چون هیچ نمی دانستم عملی شدن نقشه ام چه مدتی طول خواهد کشید. رلین با صدای بلند 

 گفت : 

دیه من ارزشمندتر از لعابیه که در برابرتون می بینید، ارزشمندتر از  تمام لعاب هاییه که تا امروز از ه -

معادن استخراج کردیم. این هدیه، آینده ای درخشان و متعلق به تمام مردم خوب دندارنه که در این 

 موهبت با هم شریک باشند.

گر این مردک داشت نمایش اجرا می کرد؟ خوب، چرا نکند؟ برنامه اش این نبود که آن قدرها بماند که م

ی عمرش بود. در دل گفتم : ادامه بده، رلین، مرورهای بد سخرانیش را بشنود. این درخشان ترین لحظه 

 سخنرانی خوب و طوالنی یی بکن.
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مان طور که می دویدم دیدم که لور و دایی پرس موفق شده اند که اولین بخش مسئولیتشان را به انجام ه

اس برسانند. آن دو هر یک دزدکی و از پشت سر به شوالیه ای بدووانی حمله کرده، و به او ضربه زده و لب

رزمش را گرفته بودند. حاال باید لباس های رزم را می پوشیدند تا بدون جلب توجه دیگران بتوانند به زمین 

پایین ورزشگاه بروند. برای همین، کار را به عهده ی آن ها گذاشته بودم. به هیچ وجه امکان نداشت که خودم 

اگر هم به طور معجزه آسایی می توانستم این بتوانم شوالیه ای را بیهوش کنم و لباس رزمش را بدزدم. حتی 

کار را بکنم بیش از حد کوچک بودم. اگر لباس رزم را می پوشیدم مثل بچه هایی می شدم که لباس های 

 پدرشان را می پوشند. 

ه، من کار دیگری داشتم و به طور دقیق می دانستم که کجا باید بروم. همین دیروز آن جا بودم. همان وقتی ن

م خوردم که هیچ وقت دوباره به آن جا برنگردم حاال یکراست به آن جا برمی گشتم. چند دقیقه بیش که قس

تر  طول نکشید تا به آن جا برسم. خیلی سریع می دویدم بنابراین دویدن مسافتی سیصد متری که چیزی 

گر  به قدر کافی سریع نبود. اما وقتی به مقصدم نزدیک می شدم لحظه ای تردید کردم . فکر کردم که شاید ا

بدوم و از آن جا دور بشوم بتوانم از انفجار بمب تک در امان بمانم. اما این فکر فقط کسری از ثانیه دوام 

 داشت. به هیچ وجه امکان نداشت که بخواهم از اجرای نقشه شانه خالی کنم.

به حفره ی وحشتناکی که  ر آن لحظه ترسم حتی از بمب هم نبود. برای این که به مقصدم رسیده بودم.د

 اعماق تاریک جایگاه کوییگ ها را نمایان می کرد.

ی وای اگر قرار بود نقشه ام عملی شود باید از آن حفره پایین می رفتم و پس از عبور از میدان مینی که ا

نم شامل کوییگ های گرسنه می شد خودم را به ورزشگاه می رساندم.سوت وفادارم را هم نداشتم که پشتیبا

 باشد.

ین می توانست آزار دهنده باشد. لبه ی حفره ایستاده بودم و می کوشیدم به خودم جرأت پایین رفتن بدهم. ا

نردبان طنابی پایین حفره روی هم کپه شده بود، یعنی درست همان جایی که دیروز افتاده بود. اما طناب 

بود.آن طناب بلیتم برای پایین رفتن بود بود. کلفتی که لور از آن باال رفت و گریخت هنوز همان جا آویزان 

ناچار بودم دلواپسی را رها کنم و مشغول کار شوم چون هر لحظه ممکن بود رلین آن دکمه را بزند. بدین 

 ترتیب طناب را گرفتم ، پاهایم را آویختم و لغزیدم و با طناب به ته جهنم رهسپار شدم.

وجهم را جلب کرد آن بو بود. به همان نفرت انگیزی بود که به قتی به آن پایین رسیدم اولین چیزی که تو

یاد داشتم. بعد متوجه شدم در میان نوعی مایع غلیظ و چسبناک قهوه ای رنگ فرود آمده ام. فهمیدم که 

چیست و نزدیک بود استفراغ کنم. گودالی پر از خون لخته شده ی کوییگی بود که دایی پرس به سیخ 
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جلوی باال آمدن استفراغم را گرفتم و به تندی به اطراف نگاه کردم. کوییگ زخمی آن  کشیده بود. به زحمت

جا نبود. شاید مرده بود. یا شاید بهتر از آن ، کوییگ های دیگر آن را خوره بودند. باورتان می شود که در آن 

 لحظه ذهنم در چنین مسیری کار می کرد؟

ری برسم که به ورزشگاه باز می شد. نمی توانستم آرام و دف بعدی ام این بود که هر چه سریعتر به ده

دزدکی از جایگاه کوییگ ها عبور کنم. نه، ناچار بودم پاهایم را به زمین بکوبم و سریع به آن جا برسم و برای 

همین شروع به دویدن در جهتی کردم که روز پیش مسیرش را طی کرده بودم. دویدن در جایگاه کوییگ ها 

به هر پیچ آن هزار تو که می رسیدم انتظار دیدن کوییگ غول پیکری را داشتم که با دهان باز  هولناک بود.

منتظرم بود تا شامش بشوم . آدرنالینم چنان به شدت جریان می یافت که فکر کنم اگر هم می خواستم نمی 

نوز سر پا بودم. ترس این توانستم آرام و محتاطانه راه بروم. تا آن لحظه می بایستی از پا می افتادم ولی ه

طوری عمل می کند. اگر کوییگی مرا نمی گرفت آن بمب در انتظارم بود. درست مطمئن نبودم که کدام یک 

دردناک تر است. حدس می زدم که بمب سریع تر عمل می کند. اما به زور این افکار بیمار گونه و هراس 

 ود نه انتخاب مرگی که عذابش کم تر است.انگیز را از سرم بیرون کردم زیرا هدف زنده ماندن ب

عد از گذراندن چند پیچ دیگر ، در ورزشگاه را دیدم. موفق شده بودم! باور کنید هرگز فکر نمی کردم که تا ب

این جای کار پیش بروم. به سوی در عظیم دویدم و گوشم را به آن چسباندم. صدای رلین را شنیدم که 

خوب. اما صدای دیگری بود که آن را هم می خواستم بشنوم. وظیفه ای همچنان سرگرم سخنرانی بود. چه 

که به عهده ی لور گذاشته بودم این بود که خود را به زمین ورزشگاه برساند و چفت در را باز کند. کار آسانی 

نبود چون همین که شروع به کشیدن چفت در می کرد کسی او را می دید و می کوشید جلویش را بگیرد. 

چیز به زمان بندی بستگی داشت. اگر در را خیلی زودتر از موقع باز می کرد نقشه ام خراب می شد و همه 

اگر دیرتر از موقع نیز باز می کرد باز هم نقشه ام خراب می شد. پنجره کوچکی از فرصت ها باز بود و هر 

 لحظه نزدیک تر می شد. 

دو تقه ی سریع به در خورد. این عال مت بود. لور این وباره گوش کردم و همان وقت بود که صدا را شنیدم. د

ضربه ها را زده و بیرون ایستاده بود. چه عالی! حاال باید منتظر عالمت من می ماند و بعد از شنیدن عالمت ، 

در را باز می کرد. البته او به هیچ وجه نمی توانست بفهمد که من آن طرف در هستم یا نه. هیچ بعبد نمی 

کوییگی در حال خوردن من باشد که طعمه ای ناغافل از آسمان در دامنش افتاده بود. با این همه، دانست که 

می دانستم که این هیچ اهمیتی ندارد. همان جا آن قدر می ایستاد تا این که یا من عالمت بدهم یا بمب 

 منفجر شود. هر کدام که زودتر اتفاق افتاد.
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سیده بود. زمانی را بگو که جراتم را ارزیابی می کردم. در مقایسه با اال نوبت به سخت ترین بخش ماجرا رح

اقدامی که بعد از آن باید می کردم تمام کارهایی که تا آن لحظه کرده بودم مثل آب خوردن بود. به اطرافم 

یه نگاه کردم و به دنبال چیزی می گشتم که به کارم بیاید و سپری فلزی پیدا کردم که دیروز یکی از شوال

های بدووانی پیش از آن که خوراک کوییگ شود به زمین انداخته بود.به چیز دیگری هم نیاز داشتم. امیدوار 

بودم که نیزه یک از آن شوالیه ها را پیدا کنم اما به دلیلی، اثری از آن ها نبود. زمان به سرعت می گذشت و 

و چیزی بی کم و کاستی را دیدم. از فکر استفاده  من باید سریع تر کار می کردم. دوباره به اطرافم نگاه کردم

از آن دلم به هم خورد ولی نمی خاستم اجازه بدهم که دل آشوبه ام مرا از انجام کاری باز دارد که باد به 

انجام می رساندم. بنابراین آن را برداشتم. استخوان ران بود. استخوان ران انسان. همان قدر که نفرت انگیز 

اندازه نیز به کارم می آمد و درست همان چیزی بود که می خواستم. دست کم به این یکی بود به همان 

دیگر استخوان های پنجه پا متصل نبود. جلوی نفرتم را گرفتم و چند قدم به داخل غار برگشتم وزنگ شام را 

 به صدا در آوردم. 

برای ضربه زدن به سپر فلزی استفاده  له، داشتم از خودم مثل طعمه ای استفادن می کردم. از استخوان رانب

کردم و امیدوار بودم چرت تمام کوییگ ها را پاره کنم که از دویدن جنون آمیز چند ثانیه پیشم غافل مانده 

 بودند. فریاد زدم : 

 یا جلو، بیا بگیرش ! گوشت خوشمزه درست همین جاست! ب -

تا خوراک جانور درنده ای بشوم که پیش از آن سه ین دیوانگی بود. فکرش را بکنید. همان جا ایستاده بودم ا

نفر دیگر را دریده و خورده بود. دست هایم از ترس می لرزیدند. راستی، این فکر چه کسی بود؟ اوه، درست 

 است، فکر خودم بود.

ند ضربه ی دیگر به سپر زدم و آن صدای آزار دهنده در سرتاسر غار پیچید. فکر وحشتناک دیگری به چ

اه یافت. اگر افرادی که در ورزشگاه بودند این صدا را می شنیدند چه ؟ اگر در آن جا کوچک ترین ذهنم ر

 مشکلی پیش می آمد رلین دکمه را می زد و بازی تمام می شد. فریاد زدم : 

 یاین بریم! آهای ترسوها، بیاین! من همونی هستم که باالی کوه رفیقتونو کشتم! بیان و منو بگیرین! ب -

هیچ اخطاری اتفاق افتاد. کوییگ دیروزی وقتی به دایی پرس حمله کرد اول آهسته و محتاطانه به قدر دون ب

کافی نزدیک شد بعد حمله کرد. ولی در آن لحظه چنین اتفاقی در کار نبود. از اعماق هزار توی سنگی صدای 

نده ی سپر بود. شاید به نعره ی کوییگی را شنیدم که داشت هجوم می آورد! شاید به علت صدای آزار ده

علت فریاد های خودم بود. شاید به شدت گرسنه بود. نمی دانم برای چه بود اما هر کاری که کرده بودم به 
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نتیجه رسیده بود. کوییگی با سرعت می دوید و به سویم هجوم می آورد. صدای برخورد پنجه های 

 آمد و برای کشتار آماده بود. نیرومندش را با زمین سنگی غار می شنیدم که نزدیک تر می

قتش رسیده بود. پنجره ی فرصت ها باز بود. اگر لور هر چه زودتر در را باز نمی کرد لقمه ی خامش می و

شدم. سپر را زمین انداختم و به سوی در دویدم و عالمت محرمانه ی از پیش تعیین شده را به لور دادم تا 

 کارش را انجام بدهد.

 ندتر فریاد زدم :ا صدایی هر چه بلب

 ین در لعنتی رو باز کن! ا -

ین عالمت محرمانه چه طور بود؟ لور پیامم را دریافت کرد. در حالی که گوشم به در بود صدای کلنجار ا

رفتنش با چفت محکم در را شنیدم.این همان چفتی بود که برای باز شدن به دو شوالیه نیاز داشت. امیدوار 

ت باز کردنش را داشته باشد. دایی پرس می توانست به او کمک کند ولی او نیز بودم که لور به تنهایی قدر

 مسئولیت خودش را داشت و احتماال ً در نزدیکی آن در نبود. همه چیز به لور بستگی داشت. فریاد زدم : 

 جله کن!ع -

د که دیگر چیزی ین تنها زمانی بود که به اعتماد به نفس یا باحال بودن فکر نمی کردم. می خواستم بفهما

نمانده خوراک کوییگ بشوم. صدای غرشی شنیدم و برگشتم که داخل غار را نگاه کنم که آن را دیدم. 

کوییگ را دیدم. چشم های زردش برق می زد و در زیر لکه های نورانی آفتاب به تاخت جلو می آمد و 

قش را می دیدم که از دهان بازش سرعت می گرفت وتشنه به خون بود. آن قدر نزدیک شده بود که ذرات بزا

به اطراف می پاشید. آن جانور گرسنه بود و من شامش می شدم. پشتم را به در تکیه دادم و امیدوار بودم که 

باز شود. ولی باز نشد. صدای کشمکش لور با چفت در را می شنیدم. اگر بیش از آن طول می داد به طور 

رفت. یا شاید رلین دکمه را می زد. یا این یا آن ، در هر حال تا قطع کسی او را می دید و جلویش را می گ

 چند ثانیه دیگر همه چیز تمام می شد.

 وییگ قوز کرد و به زمین نزدیک تر شد و داشت آماده می شد می شد که جست بزند. فریاد زدم : ک

 گه در رو باز نکنی همین االن این کوییگه منو ...ا -

از شد و من به پشت روی زمین افتادم. درست در همان لحظه کوییگ جست زد ا صدای بلندی در چارتاق بب

، اما چون من افتاده بودم از باالی سرم گذشت و از در باز عبور کرد و یکراست وارد ورزشگاه شد. قسم می 

خورم که وقتی از باالی سرم رد می شد باد پنجه اش به من خورد و در چند سانتی متری قیمه قیمه شدن 

رار داشتم. به تندی از جا پریدم و ایستادم و دوان دوان به ورزشگاه رفتم که ببینم چه اتفاقی می افتد. چند ق
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ثانیه ی بعد از آن ، ثانیه هایی حیاتی بودند. همه چیز بستگی به این داشت که کوییگ چه کاری بکند ... و 

 همچنین دایی پرس.

کنترل خاج شده بود. چندین شوالیه ی بدووانی به داخل زمین ر ورزشگاه آشوبی برپا شده بود. کوییگ از د

دویدند بلکه بتوانند آن را بگیرند یا بکشند. لور را دیدم که مورد حمله ی دو شوالیه قرار گرفته بود. اما دیگر 

و دو مشکل آن دو لور نبود. او را رها کردند و به دنبال کوییگ رفتند. به او کمک کردم که از زمین بلند شود 

نفری پشت در باز پناه گرفتیم. کوییگ غول پیکر موضع گیری می کرد. وقتی شوالیه ها با نیزه هایشان به او 

حمله می کردند از حالت حمله به حالت دفاعی تغییر موضع می داد. درست مطمئن نیستم که کدام یک 

که به سوی آن جانور وحشی  آسیب بیشتری وارد می کردند ، کوییگ یا شوالیه ها؟ چون با هر نیزه ای

پرتاب می کردند کوییگ احتماال ً دو شوالیه را زخمی می کرد. از شدت خشم و درد، به طرز عنان گسیخته 

خون می طلبید. اما نکته اصلی این بود که کشمکش برای مهار کوییگ درست همان طوری عمل می کرد 

 ی افتاد وقفه ای ایجاد می کرد.که انتظارش را داشتم. در حوادثی که در میدان اتفاق م

ه وسط میدان نگاه کردم که ببینم رلین چه می کند. احتماال ً با ظهور ناگهانی کوییگ لحظه ای سر جایش ب

میخکوب شده بود زیرا همراه با سایر معدنچی ها همان جا ایستاده و به صحنه چشم دوخته بود. اما این 

ود آمد و به سمت واگن باری پر از تک رفت. همین بود. همین وضعیت مدت زیادی دوام نداشت. رلین به خ

 لحظه بود. رلین می رفت که دکمه را فشار بدهد.

ز گوشه ی چشمم رگه ی سیاهی را دیدم که یکراست به سوی رلین می رفت. نیزه ای بود که پرواز کنان ا

و او را به کنار واگن باری  پیش می رفت. نیزه یکراست به سوی معدنچی ها رفت و درست به بازویش خورد

چوب دوخت. رلین از درد فریاد برآورد اما درست نمی دانم که این فریاد از درد بود یا ناکامی زیرا نتوانسته 

بود به بمب تک برسد. سپس شوالیه ای بدووانی را دیدم که می دوید و به سمت واگن باری می آمد. اما می 

ت. او دایی پرس بود. به سراغ چاشنی بمب می رفت. رلین نمی توانست دانستم که او شوالیه ی بدووانی نیس

تکان بخورد ولی معدنچی های دگیر می توانستند. آن ها فهمیدند دایی پرس چه می کند و به او حمله ور 

شدند. آن معدنچی های ساده حریف دایی پرس نمی شدند. وقتی دایی پرس یکی یکی به معدنچی ها ضربه 

ا را نقش زمین می کرد دست و پایش مثل لکه ی تیره ای در هوا به نظر می رسید. به هیچ می زد و آن ه

 وجه خیال نداشت که اجازه بدهد دست یکی از آن ها به چاشنی برسد.

حنه ی حیرت انگیزی بود. شوالیه های را بدووانی کوییگ را کشته بودند و دایی پرس بر رلین و معدنچی ص

 اورم نمی شد. نقشه ام عملی شده بود.ها تسلط کامل داشت . ب
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مین که داشتم فکر می کردم سختی کار به پایان رسیده است بار دیگر انگار دنیا روی سرمان خراب شد. ه

فراموش کرده بودم که کوییگ دیگری در اسطبل کویییگ ها هست و در همچنان باز است. دومین کوییگ 

میدان حمله ور شد. اما شوالیه ها دیگر رمقی نداشتند و  که خشم و خروشش کم تر از اولی نبود به سمت

نمی توانستند و نمی خواستند کوییگ دیگری را بکشند. به زودی کشتاری به راه می افتاد. هیچ چیز نمی 

 توانست جلوی آن کویییگ خونخوار را بگیرد ... جز دایی پرس.

طانه ، بمب کوچک دست ساز را از زیر ایی پرس کار آخرین معدنچی را ساخت ، سپس به سرعت و محتاد

واگن باری پر از تک بیرون کشید. رلین سعی کرد جلوی او را بگیرد ولی واقعا ً به واگن باری چوب دوخته 

شده بود و به زحمت می توانست تکان بخورد. کوییگ بر روی چهار دست و پایش قوز کرد و صحنه را از نظر 

می گشت و خیلی زود تصمیمش را گرفت. کوییگ، دایی پرس را می  گذراند. به دنبال اولین قربانی اش

 خواست. فریاد زدم :

 ایی پرس!د -

ایی پرس به باال نگاه کرد و کوییگ را دید که با سرعت زیادی یکراست به سویش حمله ور است. بدون آن د

وقتی آن را پرتاب  که لحظه ای تردید کند بمب کوچک را به سوی کوییگ حمله ور پرتاب کرد. نمی دانم که

کرد دکمه اش را زد یا نه اما هر کاری که کرده بود، نتیجه ای تماشایی ... و هولناک داشت. بمب کوچک 

تک، میان زمین و آسمان به کوییگ برخورد کرد و منفجر شد. قدرت انفجار تک، آن جانور درنده را از هم 

ران فضای ورزشگاه را گرفت. نفرت انگیز و در همان درید و تکه تکه کرد و قطعه های خون آلود بدنش مثل با

 حال، زیبا بود. کوییگ کشته شد و وسیله ی انفجار بمب بزرگ تر از بین رفت. 

ر آن لحظه، سکوت عجیبی بر فضای ورزشگاه حاکم بود. انگار هیچ کس نفهمیده بود چه اتفاقی افتاده  د

یه های بدووانی مجروح شده یا در اثر درگیری با کوییگ است، یا بعد از آن چه باید بکند. بسیاری از شوال

خسته و از نفس افتاده بودند. کیگن در لژ سلطنتی اش ایستاده بود و کشتار آن پایین را تماشا می کرد. 

احتماال ً پاک گیج شده بود چون حتی غذا هم نمی خورد. تماشاچیان بدووانی در سکوتی حیرت زده، صحنه 

. هیچ نمی دانستند آنچه پیش آمد برنامه ریزی شده بود یا در اثر اشتباه فاحشی اتفاق را تماشا می کردند

افتاد. فقط نوایی ها از خود واکنش نشان دادند. از همان تشویق های مؤدبانه و مخصوص به خودشان بود. 

 خیلی دوست داشتنی بودند. 

 ه لور نگاه کردم و گفتم :ب

 کردی؟ را این قدر دیر در اسطبل رو بازچ -
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 واب داد : ج

 و تا شوالیه پشت سرم بودند.د -

ه تنها چفت محکم در را باز کرده بود بلکه در همان حال با دو شولیه ی بدووانی هم جنگیده بود. دایی ن

پرس به سراغ رلین رفت و نیزه را از دستش در آورد و آزادش کرد. سپس تکه پارچه ای به دستش داد تا 

ر نیز به او ملحق شدیم. هیچ کس نمی دانست چه بگوید. معلوم نبود رلین زخمش را ببندد. من و لو

 خشمگین است، یا ناامید است، یا درد می کشد یا هر سه با هم.

 ر همان وقت رلین شروع به خندیدن کرد.د

ز او انتظار هر واکنشی را داشتم جز این. از همان خنده های جنون آمیز می کرد که در معدن از او دیده ا

 بودم. انگار چیزی را می دانست که ما نمی دانستیم. بار دیگر، خنده اش مرا ترساند. سرانجام رلین گفت :

 کر کردی این ماجرا تموم شده ولی تموم نشده.ف -

 ایی پرس گفت :د

 را تموم شده. حاال دیگه هیچ جوری نمی تونی اون مقدار تک رو منفجر کنی.چ -

 در ذهنش چه می گذشت؟ لین با شدت بیشتری از قبل خندید.ر

 و گفت : ا

لی این تمام تکی نیست که از معدن آوردیم. شاید این اسلحه ی بزرگ از کار افتاده باشه ولی در و -

 همان حال عالمت داده شده. و این تو بودی، پرس، که این عالمت رو دادی، دوست من.

فهمیدم. یاد حرفی افتادم که رلین شب ر سه هاج و واج به هم نگاه کردیم.از چه حرف می زد ؟ بعد تازه ه

قبل به من گفته بود. او گفت همین که معدنچی ها صدای انفجار را بشنوند این برایشان عالمت حمله خواهد 

بود. اگر چه این صدا، صدای انفجار مهیبی نبود که همه انتظارش را داشتند در هر حال صدای بلندی بود. 

که همه جا پخش شده بود. آیا امکان داشت معدنچی های میالگویی  مدرکش هم دل و روده ی کوییگ بود

آن صدا را شنیده باشند؟ پاسخ این پرسش بالفاصله رسید. از باالی ورزشگاه صدای بوقی به گوش رسید. 

همه باال را نگاه کردند و شوالیه ی بدووانی تنهایی را دیدند که آن جا ایستاده بود. او با صدای بلندی که همه 

 توانند بشنوند فریاد زد :ب

 یالگویی ها! دارند حمله می کنند! م -
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الفاصله شوالیه های بدووانی با دستپاچگی از زمین بلند شدند. حتی شوالیه هایی که شجاعانه با کوییگ ب

مبارزه کرده و زخمی شده بودند به حالت خبردار ایستادند. نیزه هایشان را برداشتند، کالهخودشان را صاف 

 و به سرعت از پله های ورزشگاه باال رفتند. کردند

 ور با اشاره به لژ سلطنتی کیگن گفت :ل

 ون جا رو !ا -

ن چه دیدیم شوالیه های بیشتری ، شاید صد ها تن، بودند که دسته دسته از داخل قصر بیرون می آمدند تا آ

می زد و می خندید و آن  به دوستانشان بپیوندند. ملکه کیگن روی تختش ایستاده بود و مثل کودکی دست

ها را تشویق می کرد. از نظر او، این یک بازی بود. هیچ نمی دانست که این افراد یکراست به سوی میدان 

 جنگی بسیار واقعی می روند. یا شاید فقط به این موضوع اهمیت نمی داد.

بودند. قدم رو از پله های والیه ها اکنون نیرویی چند صد نفره بودند. مثل یکان های جنگی با شکوه شده ش

ورزشگاه باال می رفتند تا به دوستان دیگرشان بپیوندند و دفاع از قصر را آغاز کنند. آن گاه اتفاق عجیبی 

افتاد. تماشاچیان بدووانی نیز شروع به باال رفتن از پله ها کردند تا خود را به سطح زمین برسانند. آن ها با 

وق و ذوق با هم گپ می زدند. بعد نوبت به نوایی هایی رسید که دنبالشان شور و هیجان می خندیدند و با ش

بروند. باور نکردنی بود. انگار می خواستند صحنه نبرد را به چشم خودشان ببینند. آیا فکر می کردند این نیز 

نمی  نمایشی است که مثل نبرد کوییگ ها، برای تفریح و سرگرمی آن ها ترتیب داده اند؟ آیا به فکرشان

 رسید که چه اتفاقی در شرف وقوع است؟ 

 لین گفت : ر

رسته که نتونستیم بیانیه ی مهممون رو اظهار کنیم ولی جنگمونو که هنوز داریم. ما به تک د -

 مسلحیم و پیروز می شیم. تالش هاتون بی فایده بود. جنگ داره شروع می شه.

 

 

 

 4وز نگاشت ر

 ادامه ( )

 ندارند
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. انداز جنگ، دیگران برایم تعریف کردهیی که االن می خواهم بنویسم مطالبی است که بعد بیش تر چیزها     

همان طور که قبال ً نوشتم، هیچ شکی ندارم که همه ی این مطالب حقیقت است و یا اضافه کردن آن ها به 

 روزنگاشتم هیچ مشکلی ندارم.

ان میالگویی هشدار بدهد در دهکده می دوید و قتی آلدر ما را ترک کرد تا در زمینه ی بمب، به روستاییو

اما هیچ کس به حرفش اعتنا نمی کرد. « همه بروید توی معدن ها ! جونتونو نجات بدین ! » فریاد می زد : 

اما حدس می زنم که روستاییان حتی روحشان هم از وجود تک با خبر نبود چه رسد به بمب عظیمی که 

د. بنابراین وقتی آلدر مثل دیوانه ها دوان دوان از راه رسید در خانه هایشان را قرار بود بدووانی را از بین ببر

به رویش بستند و به او اعتنایی نکردند. آن ها را سرزنش نمی کنم، من هم اگر کسی را می دیدم که مثل 

ی نمی مرغی در کارتون ها می دوید و جیغ می کشید که آسمان دارد می افتد، شاید من هم به او اعتنای

کردم. آلدر به سرعت فهمید که تالش برای نجات آن ها بی فایده است. آخرین امیدش این بود که گروهی از 

مردم را پیدا کند که به حرفش گوش بدهند: معدنچی هایی که خود را برای نبرد آماده می کردند. آن ها 

د. بدین ترتیب ، آلدر دوان دوان به ماجرای تک را می دانستند و از نقشه ی جنون آمیز رلین آگاهی داشتن

 همان منطقه ی تعلیماتی رفت که روز قبل در آن جا رلین دستگیرمان کرده بود.

نچه در آن منطقه یافت چیزی جز صحنه ای هراس انگیز نبود. همه ی معدنچی های میالگویی جمع بودند. آ

دهکده ساکن باشند اما دلیلش این بود صدها نفر بودند. هیچ به نظر نمی رسید که آن همه معدنچی در آن 

که بیش تر آن ها معموال ً در معدن بودند. اما امروز در معدن نبودند. همه ی معدنچی ها در آن لحظه در 

سطح زمین و آماده برای درگیری بودند. به گفته ی آلدر ، آن ها مخفیگاه محرمانه ی اسلحه ها در اعماق 

یزه یا تیر و کمان مسلح بودند. اما از آن مهم تر این که عده ای از معدنچی معدن را خالی کرده و هر یک به ن

ها سالح مرگبارتری را با خود حمل می کردند. دور تا دور کمرشان کیسه های چرمی داشتند که پر از بمب 

 های کوچک تک بود.

ین معدنچی های قتی آلدر در میان جمعیت می دوید و به دنبال مقام مسئولی می گشت به چشم های او

آبدیده نگاه کرد. به من گفت که آنچه دید بدنش را لرزاند. یا این که در آستانه ی شروع جنگی بودند که 

ممکن بود به قیمت جانشان تمام بشود. ذره ای ترس و هراس از خود نشان نمی دادند. به گمانم یک عمر 

یزی بودند. خون بدووانی ها. ممکن بود برای بردگی آدم را به این صورت در می آورد. آن ها خواهان خونر

جنگاوری تربیت نشده باشند اما هر کمبودی که در زمینه ی مهارت های جنگی داشتند با کینه ی 

خالصشان نسبت به بدووانی ها جبران می شد. اعتماد به نفس هم داشتند. همین که رلین بمبش را منفجر 



 

 

 
/ ن گ ا ر د ن گ پ ر م ر  ج ا ت  / ل و ا د  ل  ج

 

351 

 

ووانی در دم مرده اند. شوالیه هایی که جان سالم به در برده کرد گمان کردند که بیش تر شوالیه های بد

 بودند نیز با تک ارزشمندشان از پا در می آمدند. آن ها تصور می کردند نبردشان کوتاه و آسان خواهد بود.

 ما به کلی در اشتباه بودند.ا

یستاده بود و دستور می داد. لدر سرانجام رهبرشان را پیدا کرد. یکی از معدنچی ها بود که در مقابل گروه اآ

 آلدر دوان دوان خود را به او رساند و با نفس های بریده به او گفت : 

مب ... بمب تک. مرگبارتر از اونیه که بتونین فکرشو بکنین ! اگر رلین موفق بشه ممکنه همه مون ب -

 کشته بشیم ! باید همه رو به داخل معدن ها ببریم تا ...

اق افتاد . این همان لحظه ای بود که دایی پرس بمب کوچک را به سمت کوییگ رست در همان وقت اتفد

انداخت و از او کوییگ برگر درست کرد. همین که صدای انفجار در میان تپه ها پیچید همه سمت قصر 

 بدووانی ها را نگاه کردند. سپس وقتی اخرین پژواک آن خاموش شد رهبرشان فریاد زد : 

 ! « مرگ بر بدووانی ها »

دای هلهله ی بلندی در فضا پیچید و معدنچی ها شروع به دویدن به سوی قصر کردند. آلدر ناچار بود خیز ص

بردارد و از سر راهشان کنار برود چرا که می ترسید زیر دست و پای معدنچی هایی بماند که با حرارت و 

به سوی کل ارتش بدووانی ها می خشم، شتابان به سوی سرنوشت می رفتند. هیچ نمی دانستند که یکراست 

 روند.

*** 

رزشگاه کمابیش خالی بود. حتی ملکه کیگن از آن جا رفته بود که نمایش را تماشا کند. چهر نوایی تختش و

را بلند کرده ، او را از پله ها باال برده و به میدان جنگ در بیرون ورزشگاه برده بودند. آن افراد سفید پوست 

رومند تر از آن بودند که به نظر می رسید زیرا آن تخت همراه با آن خپله شاید حدود کوچک اندام خیلی نی

یک تن وزن داشت. آن سه معدنچی که به همراه رلین ، بمب تک را آورده بودند نیز دیگر آن جا نبودند. هر 

نده بودند من و سه برای جنگیدن در کنار دوستانشان شتافته بودند. تنها کسانی که در آن ورزشگاه بزرگ ما

لور و دایی پرس و کوییگی مرده بودیم. البته در واقع دو کوییگ مرده در آن جا بود اما دومی بیش تر به 

 گوشت چرخ کرده ی همبرگری شباهت داشت.

لین تقالیی کرد تا برخیزد. دایی پرس به او کمک کرد. این دو مرد دشمن هم نبودند. به نوعی هر دو یک ر

 ها اختالفشان بر سر چگونگی رسیدن به آن هدف بود.هدف داشتند. تن

 ایی پرس به او گفت :د
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عدنچی هات برای جنگ با اون شوالیه ها آمادگی ندارند. ممکنه تک باعث طوالنی تر شدن جنگ بشه ولی م

 در نهایت بدووانی ها شکستشون می دن.

 لین گفت :ر

 حال بردگی. مکنه. اما همون بهتر که در حال جنگیدن بمیرند تا درم -

ین کلمات، کلمات قدرتمندی بودند. من زندگی سخت و طاقت فرسای میالگویی ها را دیده بودم. وقتی قرار ا

بود بمیرند چه بهتر که مرگ شرافتمندانه ای داشته باشند. انتخاب وحشتناکی بود اما شاید درست ترین 

 انتخاب به شمار می رفت. سپس رلین گفت : 

 ه مردانم بپیوندم؟جازه می دی  که با -

ایی پرس نیزه ای را از زمین برداشت که از آن برای جلوگیری از انفجار بمب به دست رلین استفاده کرده د

 « موفق باشی. » بود. نگاهی به آن کرد و سپس آن را به دست رییس معدنچی ها داد و گفت : 

شروع به دویدن کرد تا به آن افراد سیاه  لین نیزه را گرفت، سرش را تکان مختصر و تشکر آمیزی داد و بعدر

بخت بپیوندد. وقتی از چمن ورزشگاه به آن سو رفت و از پله ها به میدان جنگی قدم گذاشت که هر لحظه 

ممکن بود شروع شود او را تماشا کردیم. نمی دانستم که آیا دوباره او را زنده می بینیم یا نه. بعد دایی پرس 

 او پرسیدم : نیزه دیگری برداشت. از 

 ارین چی کار می کنین؟د -

 واب داد :ج

ارم به دهکده ی میالگو بر می گردم. بدووانی ها تلفات زیادی می دن. هیچ وقت چنین چیزی د -

براشون پیش نیومده بود. می ترسم اون قدر عصبانی بشن که تالفیشو سر بعضی از روستایی ها در 

 بیاورند.

 ور پرسید :ل

 جلوشونو بگیرین؟ لی چه طوری می تونینو -

 اسخش این بود :پ

می تونم جلوشونو بگیرم. اما می تونم به آلدر کمک کنم که اونارو با هم به داخل معدن ها ببریم. ن -

 شوالیه ها اون پایین نمی رن و این فرصتیه برای این که خشمشون فروکش کنه.

 فتم:گ

 ا هم با شما می آییم.م -
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 از تک گفت:ایی پرس با اشاره به واگن باری پر د

 ه، ببینید با اون بمب چه کار می تونید بکنید.ن -

 رسیدم :پ

 خه چه کاری؟آ -

 ایی پرس شروع به دویدن کرده بود اما برگشت و رو به ما کرد و با صدای بلند گفت:د

نمی دونم. از شرش خالص بشین . بارشو توی اقیانوس خالی کنید. فقط نگذارید به دست بدووانی   -

 ها برسه.

ایی پرس از پله ها باال می رفت او را نگاه کردم. بعد از آن که لحظه ای برایمان دست تکان داد ، لبه قتی دو

 ی ورزشگاه ناپدید شد و رفت. به واگن باری و سپس به لور نگاه کردم و گفتم:

 یوونه نیست؟ این سنگین تر از اونیه که بتونیم از پله ها ببریمش باال.د -

گ های لعاب ، سنگ هایی عادی پیش پا افتاده بودند شروع کرد به برداشتن و و چنان که انگار آن سنا

 کنارانداختن آن ها و گفت:

 گر بارشو سبک کنیم اون قدرها سنگین نیست.ا -

 ر مخالفت با او گفتم:د

اال اگر لیز خوردیم و اونو از پله ها انداختیم چی؟ همون انفجار بزرگی که قرار بود اتفاق نیفته پیش ح -

 یاد.می 

 ور بالفاصله جواب داد :ل

 س باید دقت کنیم که از دستمون نیفته.پ -

ره ، شوخی نداشت. به سراغ واگن باری رفتیم و وزن آن را سنجیدم. سنگین بود! چهار چرخ داشت که روی آ

خط آهن معدن حرکت می کرد. جلو وعقب آن هم دسته هایی برای هل دادن یا کشیدن آن قرار داشت. 

م که لور چه قدر قوی است در هر حال دو نفری نمی توانستیم آن را از پله های ورزشگاه باال کاری نداشت

ببریم. دستم را به میان لعاب ها بردم و آن قدر پایین رفتم تا به تک رسیدم. مثل خاک رس نرم بود. داشتم 

به جای کل بار ، آن ها  به این فکر می کردم که شاید بتوانیم آن را به بخش های کوچک تری تقسیم کنیم و

را باال ببریم. ذره ای از آن را بیرون آوردم. چیزی به آن مرگباری چه قدر بی خطر به نظر می رسید. همان 

طور که قبال ً نوشتم رنگ مایل به قرمزی داشت و مثل بتونه ی درز شیشه ی پنجره بود. آن را به هم مالیدم 
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دون دون بود و وقتی آن را می مالیدم مقداری از این ماده به  و به شکل تیله ی گردی در آوردم. کمابیش

 دستم چسبید.

 ور که همچنان سرگرم خالی کردن لعاب ها بود با کالفگی پرسید : ل

 االخره کمک می کنی یا نه ؟ب -

 فتم :گ

 ه فکری دارم.ی -

داده بودم اما الزم سپس به سوی اصطبل کوییگ ها دویدم. لور طوری نگاهم می کرد انگار عقلم را از دست  

نبود نگران باشد. نقشه ام با بازگشت به دنیای کوییگ ها ارتباطی نداشت. در واقع ، اقدام بعدی ام این بود 

که گلوله ی کوچک تک را در جیبم بگذارم تا دست هایم آزاد شود. بعد در اصطبل کوییگ ها را بستم مبادا 

النه ای بود اما علت اصلی رفتنم به آن سمت این نبود. به پسر بد دیگری در حال پرسه زدن باشد. کار عاق

دنبال شیر آبی می گشتم که شوالیه ی بدووانی سطلش را از آن پر کرد و از آب آن برای شستن خون 

معدنچی میالگویی استفاده کرد. وقتی آن را پیدا کردم شیر را کمی چرخاندم تا جریان کمی از آب آهسته 

نم را بررسی کردم که هنوز ته مانده ی قهوه ای مایل به قرمز رنگ تک چسبیده به آن روان شود. بعد انگشتا

ها در آب حل می شد! این درست همان چیزی بود که امیدوار بودم اتفاق بیفتد. گرچه این ماده انفجاری ، 

ل، و زمین بسیار قدرتمند بود در هر حال ماده ای معدنی و طبیعی بود که در آب حل می شد.  از آقای جی

 شناسی ترم هشتم ممنونم. او فکر می کرد که بیش تر  ساعت کالس را خوابم، ولی خواب نبودم.

 ور فریاد زد:ل

 اری چی کار می کنی؟د -

ه تندی یکی از سطل های چوبی کنار شیر را برداشتم، پر از آب کردم و آن را نزد لور و واگن باری آوردم. ب

 : لور با بی قراری فزاینده ای گفت

 اریم وقت تلف می کنیم، پندراگن.د -

ه او اعتنایی نکردم و آب سطل را در واگن باری خالی کردم. لور چنان قیافه ی خشمگینی به خود گرفته ب

بود که انگار دوباره داشتم کار احمقانه ای می کردم. اما در طول چند ثانیه ، پاداش صبرم را دریافت کردم. 

که در تک نفوذ کرده ، راهش را باز کرده بود و از درزهای کف چوبی واگن  پاداشم فقط قطره ای کوچک بود

باری بیرون می ریخت. رنگ آب به رنگ قهوه ای مایل به قرمز در آمده بود که تنها یک معنی می توانست 

 داشته باشد ... تک قابلیت حل شدن در آب را داشت!
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 عالم کردم:ا

 . می تونیم مثل خاک در آب حلش می کنیم.زم نیست این بار سنگین رو خالی کنیمال -

ور انگشتش را زیر جریان قطره های آب گرفت و متوجه شد که به راستی پر از تک حل شده است. فکری ل

 کرد و گفت :

 ب بیشتری الزمه!آ -

ز جا جست و دوان دوان به سمت شیر رفت تا سطل دیگری بیاورد. در ده دقیقه ی بعد دوان دوان در رفت و ا

میان شیر آب و واگن باری بودیم و آب در آن می ریختم. ذره ذره، تک به صورت مایع در آمد و از واگن آمد 

 سرازیر شد.

قتی مقداری کافی از تک حل شد و بیرون ریخت که واگن سبک شود و بتوانیم آن را تکان بدهیم به نوبت و

مین پخش کنیم تا از قدرتش کاسته شود. شروع به هل دادن آن کردیم. فکرم این بود که تک را در سرتاسر ز

مایع قهوه ای مایل به قرمز از واگن باری سرازیر بود و روی زمین چمن می ریخت و مثل کود مرگباری به 

میان چمن ها فرو می رفت. نمی دانستم که با این کار بعدها چه مشکلی بروز خواهد کرد. اما همین را می 

ین مثل میدان مین خواهد شد. ولی به آن اهمیتی نمی دادم. مهم دانستم که وقتی تک خشک شود آن زم

 ترین چیز این بود که قدرت آن بمب مهیب تا ابد از بین برود. 

رانجام نگاهی به داخل واگن باری انداختم و دیدم که بیش تر تک حل شده و بیرون ریخته است. اما هنوز س

بود اما نه آن قدر که خسارت زیادی به بار آورد. به گمانم ته مانده ی ان به دیواره های واگن باری چسبیده 

کرده  "نقش بر آب  "متوجه شده اید که ما به طور موفقیت آمیزی بمب را خنثی کرده بود و نقشش را 

 بودیم.

 ا حالتی که اندکی کنایه آمیز بود به لور گفتم :ب

 ین بهتر بود یا خالی کردن اون همه تک؟ا

ا برای نیش و کنایه زدن به لور پیش نمی آمد و برای همین هر وقت پیش می امد از میشه از این فرصت هه

فرصت استفاده می کردم. به نظر آمد که می خواهد جواب را بدهد و چیزی بگوید اما در پیدا کردن کلمات 

 مناسب دچار مشکل شده است. انتظار داشتم که دست اخر بگوید که کارم چه قدر احمقانه بوده است.

 سرانجام گفت:

 ن جنگجوام. از بچگی طوری تربیت شده م که بتونم با قدرت با دشمن بجنگم.م -
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وهوه. دوباره شروع شد. مطمئن بودم که می خواهد بگوید که من چقدر نازک نارنجی ام و بهتر بود واگن ا

 باری را با زور بازو از ورزشگاه بیرون می بردیم. لور ادامه داد :

ری خوب باشه. شاید برای همینه که با هم هستیم. تو جنگجو نیستی ولی از همه ما شاید همین طوا -

 ی جنگجوهایی که سراغ دارم شجاعت بیش تری از خودت نشون دادی. 

ای! این بیش تر از کوپنم بود! بعد از تو دهنی هایی که در هر مقطع به من زده بود از او انتظار تعریف و و

 بگویم. تمجید نداشتم. نمی دانستم چه

ه آنچه گفته بود فکر کردم و متوجه شدم که ممکن است درست گفته باشد. من جنگجو نبودم و خیال ب

بودنش را هم نداشتم بنابراین شاید توانایی های ما مکمل هم بودند. قبال ً برایتان نوشتم که حس می کردم 

همین حس را داشتم. حس می کردم  بودن در این جا درست است. راستش، وقتی با لور آن جا ایستاده بودم

بودن ما در کنار یکدیگر، اتفاق درستی است. با هم دوست جان جانی نبودیم ولی شاید قرار بود یار و یارور 

هم باشیم. احتماال ً دست کم وقتی صحبت از شجاعت به میان می آمد برای لور سخت بود که اقرار کند من 

ستم من هم در مقابل چیزی بگویم که او بداند تا چه حد او را همتای خودش هستم و برای همین می خوا

بزرگوار و شایسته می دانم. پیش از آن که بتوانم دهانم را باز کنم چیزی دیدم که به زحمت توانستم باور 

 کنم. لور پرسید:

 شکلی پیش اومده؟م -

تاده بود، همان تاجر مرگ نها کاری که توانستم بکنم این بود که اشاره کنم. فیگس در لژ سلطنتی ایست

کوچک اندام که تمام این مصیبت را شروع کرده بود. این جا چه می کرد؟ چه طور توانسته بود به داخل قصر 

بیاید؟ از آن عجیب تر ، او حتما ً می دانسته که رلین می خواسته با بمب چه بکند پس چرا این اطراف پرسه 

 محدوده با خاک یکسان می شود؟ می زده در حالی که می دانسته که تمام آن

 ور گفت :ل

 جیبه. چرا اومده این جا؟ع -

یگس، گویی در پاسخ به پرسش لور ، دستش را باال آورد تا آنچه را در دست داشت به ما نشان بدهد. همان ف

 واکی تاکی زردی بود که در اتاق ملکه کیگن از من گرفته بود. آن را باال گرفت و کرکر خندید. لور گفت :

 ین همون اسباب بازی صدا داره. با اون داره چی کار می کنه؟ا -

لبم فرو ریخت. جلوی گلوله ی عظیمی را گرفته بودیم ولی حاال گلوله ی دیگری یکراست ما را نشانه گرفته ق

 بود. لور به من ناگه کرد و فهمید چه قدر ترسیده ام. فریاد زد :
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 ندراگن، چی شده؟پ -

 اسخ دادم : پ

می تونه همون کاری رو بکنه که چراغ قوه می کرد. اونم یه باتری داره که نیرویی رو آزاد اکی تاکی و -

 می کنه.

 ا دلواپسی پرسید :ب

 ی تونه ازش برای انفجار بمب دیگه ای استفاده کنه؟م -

 ه تلخی جواب دادم : ب

 ب ، آره. خ -

 حالتی جدی پرسید :  اال که لور متوجه حقیقت ماجرا شده بود منقلب به نظر می رسید. او باح

 ه نظرت بمب دیگه ای داره؟ب -

 واب دادم:ج

 می دونم. ولی بهتره از این موضوع سر در بیاریم.ن -

 ک قدم به سمت لژ سلطنتی رفتم و با صدای بلند گفتم: ی

 یگس! می خوایم باهات حرف بزنیم!ف -

به سمت لژ سلطنتی دویدم و  یگس در پاسخ، به طرز بی ادبانه ای رویش را برگرداند و به داخل قصر رفت.ف

 فریاد زدم : 

 یا بریم.ب -

ور پشت سرم آمد. هر دو از پله ها سه تا یکی باال می دویدیم تا به لژ سلطنتی رسیدیم. بی معطلی، به داخل ل

 قصر بدووانی دویدیم و به دنبال مردک عجیبی رفتیم که مسئول یافتن قدرتی برای ویرانی کل دندارن بود.

*** 

، در بیرون قصر بدووان به هم نزدیک تر می شدند. معدنچی های میالگویی از میان جنگل انبوه و لشکر د

راهشان را باز می کردند و در این میان شوالیه های بدووانی در حاشیه ی زمین خالی و پهناوری جمع می 

تاد. پشت سر شدند. این زمین سرسبز و شیب دار محلی بود که در آن جنگ موعود دیرینه اتفاق می اف

بدووانی ها چیزی جز اقیانوس نبود. پشت سر میالگویی ها نیز جنگل قرار داشت. در بین این دو لشکر ، 

زمین خالی وسیع و گسترده ای بود که در آن جز علف های دریایی چیزی نبود که بتوان پشت آن پناه 

ای محافظت از قصر در برابر حمله گرفت. شوالیه های بدووانی می دانستند که چه می کنند. آن ها را بر
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غارتگران تعلیم داده بودند. از همه جلوتر، ردیف شولیه های سپر به دست صف کشیده بودند ف پشت سر آن 

 ها تیراندازها بودند و پشت آن ها نیزه داران سوار بر اسب قرار داشتند. همگی آماده بودند.

ل پا به پای معدنچی ها دویده بلکه بتواند آن ها را عد ها آلدر به من گفت که چه طور در سرتاسر جنگب

برگرداند. اما هیچ کس به او گوش نداده بود. آن ها با تمام قوا آماده ی نبرد بودند. اما وقتی به حاشیه ی 

جنگل رسیدند رهبرشان دستش را باال آورد و معدنچی ها که چیزی نمانده بود به سوی زمین خالی حمله ور 

وقف شدند. رهبرشان کار زیرکانه ای کرد زیرا چیزی را دیده بود که معدنچی ها هنوز ندیده شوند ناچار مت

 بودند.

رست در مقابلشان در آن سوی زمین خالی پهناور، شوالیه های بدووانی ایستاده بودند. اما ظاهرشان به افراد د

ران گریخته باشند. اتفاقا ًدرست مجروح و شکست خورده ای شباهت نداشت که از انفجار ویرانگری تلو تلو خو

برعکس این بود. تعداد شوالیه هایی که آن جا ایستاده بودند بیش تر از آن بود که میالگویی ها از وجودشان 

خبر داشتند. زهوار در رفته و درب و داغون هم به نظر نمی رسیدند. نیرومند و سالم و مجهز بودند. کامال ً 

است. انفجار بمب، صدماتی را داشت را که انتظار داشتند در آن ها ایجاد  مشخص بود که یک جای کار خراب

نکرده بود. این نبرد به آن سادگی نبود که پیش بینی کرده بودند. نبرد سخت و طاقت فرسایی در برابر 

 بهترین جنگجویان سرزمینشان بود.

باید بکند. حاال دیگر بقیه ی  هبر ارتش میالگو، سپاهش را عقب نگه داشت چرا که درست نمی دانست چهر

 معدنچی های میالگویی هم ارتش شوالیه ها را دیده بودند و اعتماد به نفسشان متزلزل شده بود.

 نها کاری که از دست آلدر بر می آمد این بود که شاهد آن صحنه باشد و دعا کند.ت

*** 

ن یافتیم. ابتدا موقعیتمان را سنجیدیم و قتی من و لور به داخل قصر دویدیم خود را در اتاق خالی ملکه کیگو

بعد به سرعت در راهرو به را افتادیم. به سمت پله ها نگاهی انداختیم و یک لحظه فیگس را دیدیم که جست 

 و خیز کنان پایین می رفت.

 وناهاش! ا -

 ریاد زنان این را گفتم و به دنبالش دویدم.ف

ع به پایین رفتن کردیم. پله هایی عریض و مارپیچی بود ور درست پشت سرم بود. به پله ها رسیدیم و شرول

که هنگام پایین رفتن می توانستیم فیگس را در فاصله ای پایین تر ببینیم که یکراست به سمت پایین ترین 

طبقه ی قصر می رفت. با بیش ترین سرعتی که می توانستیم از پله ها پایین می دویدیم بی آن که با سر به 
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گردنمان را بشکنیم. وقتی به طبقه ی پایین رسیدیم دستگاه پخش سی دی ام را دیدم که  زمین بیفتیم و

هنوز آن جا بود با این تفاوت که خرد و خاک شیر شده بود. شوالیه ها در نهایت به این وسیله توانسته بودند 

 –کلید روشن از پخش آن جلوگیری کنند. آن را خرد کرده بودند. به گمانم هیچ کس طرز استفاده از 

خاموش را بلد نبوده است. ابله ها. آن قدر حضور ذهن داشتم که از میان تکه های خرد شده ، باتری های آن 

را بردارم. شاید اندکی دیر شذه بود ولی دست کم دیگر کسی نمی توانست از آن ها برای انفجار بمب استفاده 

 کند.

گس را پیدا کنیم و صدای کرکر آشنایش را شنیدیم که از ر دو نگاهی به این سو و آن سو انداختیم تا فیه

انتهای راهرو می آمد. این فکر به ذهنم رسید که ما را به بازی گرفته است. اما اهمیتی نداشت. باید جلویش 

 را می گرفتیم. بنابراین به سمت انتهای راهرو حرکت کردیم.

 ور گفت:ل

 رو بلده.اره می ره به سمت معدن ها. انگار راه مخفی د -

ق با لوربود. احتماال ً از اول نیز از همین راه به قصر آمده بود . از آن جا که راه را بلد بودیم الزم نبود برای ح

یافتن آن مردک به هر راهرو سرک بکشیم. یکراست به سمت آشپزخانه رفتیم که به انباری می رسید که 

را به راه مخفی معدن های میالگو می رساند که در زیر  دریچه ای در آن بود و به تونل هایی راه داشت که ما

 قصر گسترده بود.

*** 

هبر میالگویی ها در جنگل نمی دانست چه بکند. این اتفاقی نبود که قرار بود بیفتد. قرار نبود با ارتش کامل ر

لیه اش را رقم بدووانی ها بجنگد. باید حمله می کردند یا عقب نشینی؟ بدیهی است که تصمیم او آینده ی قب

می زد. از بخت بلندش، مسئولیت تصمیم گیری به سرعت از او گرفته شد. با فریاد شوق معدنچی ها، چهره 

ی آشنایی را دید که از میان جمعیت راهش را می گشود و به طرفش می آمد. رلین بود. آمده بود که 

 سررشته ی امور را به دست بگیرد.

رد اعتمادشان نفس راحتی کشیدند ... رهبر موقتی که دیگر الزم نبود عدنچی ها با مشاهده ی رهبر موم

آید مسئولیتی به عهده گیرد که جای خود دارد. احتماال ً مشاهده ی رهبری که با اطمینان نزد سپاهش می

تا رهبری را به عهده بگیرد صحنه ی تکان دهنده ای بوده است. رلین بر روی صخره ای پرید تا همه ی 

 ی ها بتوانند او را ببینند و گفت :میالگوی
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رادران میالگویی شجاع من! امروز روز موعوده. زمانش فرا رسیده. امروز روزیه که بردگی ما به پایان ب -

 می رسه!

 مه ی معدنچی ها فریاد شوق برآوردند. رلین دوباره داشت آن ها را بر می انگیخت. او دستور داد:ه

 مام تکی را که داریم بیاورید.ت -

 مام معدنچی هایی که تک و تیر و کمان داشتند جلوی بقیه صف کشیدند. رلین ادامه داد: ت

 یا آماده ایم که زندگیمو نو پس بگیریم؟آ -

مه فریاد شوق بلندی برآوردند. دیگر حواسشان به این نبود که چرا او نمرده است. او رهبر الهام بخششان ه

 بود و به او اعتماد داشتند.

 م که با پیروزی آزادیمونو به چنگ بیاوریم؟یا آماده ایآ -

 ریاد شوقی دیگر.ف

 یا آماده ایم که حق بدووانی هارو برای جنایاتی که بر علیه ما کرده ن کف دستشون بگذاریم؟آ -

 ین بلندترین فریاد شوق را موجب شد.آماده بودند.ا

 س تا زمانی که به تخت سلطنت نرسیدیم از پا ننشینید!پ -

ی ها از خود بی خود شدند و حمله آغاز شد. در حالی که تک اندازها جلو می رفتند از مام شد. معدنچت

 جنگل خارج شدند و به سوی میدان رفتند تا با دشمنشان رو در رو شوند.

*** 

ر زمانی که این اتفاق ها می افتاد من ولور از نردبان به داخل معدن میالگویی ها می رفتیم. همین که به د

 لور متوقف شد و گوشش را تیز کرد: تونل رسیدیم

 وش کن.گ -

مین کار را کردم و پس از لحظه ای چیزی را که او می گفت شنیدم. صدای پا بود . صدای پای کسی که ه

می دوید. فیگس چندان دور نبود. اما عجیب این بود که صدای پایش از اعماق تونل به گوش می رسید. این 

زی نبود. در انتهای آن چیزی نبود جز امکان سقوط دریا. پس آن صدا از بی معنی بود چون تونل دور و درا

 کجا می آمد؟

ور مثل همیشه برای فکر کردن معطل نشد. به سمت اعماق تونل رفت. حسش به او می گفت که کسی در ل

ی که آن جا می دود و او اجازه نمی داد که منطقش او را از دنبال کردن حس غریزی اش باز دارد. تنها کار

می توانستم بکنم این بود که دنبالش بروم. هنوز بیست متر جلو نرفته بودیم که به شاخه ی فرعی دیگری از 
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تونل اصلی رسیدیم. این تونل فرعی را به طرز ناشیانه ای کنده بودند و پهنای آن به قدری بود که تنها یک 

رفته بود و ما هم باید به درونش می رفتیم. نفر می توانست از آن عبور کند. این همان جایی بود که فیگس 

مثل همیشه لور جلور رفت.او بی هیچ ترسی از آنچه ممکن بود در آن تونل بیاید به داخلش دوید. از نظر من 

این کارش بی نظیر بود، هر چه باشد در میان زوج، او مرد میدان بود. خوشبختانه این تونل چندان تاریک و 

افی که از تونل اصلی نفوذ می کرد به قدری بود که بتوانیم جلوی پایمان را ببینیم. ظلمانی نبود چون نور ک

 لور گفت:

 ارم آخر تونلو می بینم. به یه تونل دیگه وصل می شه.د -

لوتر را نگاه کردم و متوجه شدم که درست می گوید. این تونل فرعی به تونل بزرگ دیگری می رسید. اما ج

ن تونل بیش تر حکم راه میانبر را داشته است. پیش از آن که به انتهایش برسیم طولی نکشید که معلوم شد آ

تونل فرعی بزرگ و بزرگ تر شد و به فضای وسیعی رسید. ایستادیم و کوشیدیم بفهمیم چرا در اعماق معدن 

 میالگویی ها چنین غار عظیمی وجود دارد. یک قدم جلو رفتم و چیز عجیبی را زیر پایم احساس کردم.

چیزی نرم و ارتجاعی بود انگار روی تکه های ریز الستیک قدم می گذاشتم. روی زمین زانو زدم و مشتی از 

آن را برداشتم تا از نزدیک نگاهی به آن بیندازم. مثل آشغال پاک کن بود. می دانی، از همان چیزهایی بود 

دت زیادی طول نکشید که فهمیدم واقعاً که بعد از پاک کردن نوشته ای ، از روی کاغذ کنار می زنی. البته م

 چیست و چیزی نمانده بود قلبم از حرکت بایستد. لور پرسید:

 یه؟چ -

 ا دهان خشکی گفتم:ب

 ین ... این تکه. به نظرم تازه فهمیدم فیگس تک رو از کاج می آروده. استخراجش کرده ... از این جا.ا -

 ش رسید که گفت:دای کرکر خنده ی کسی از تونل رو به رویمان به گوص

 رسته! د -

 و به راهش به سوی انتهای تونل فرعی ادامه داد.« فیگس! » ور فریاد زد: ل

ن هم به دنبالش به داخل تونل عریض تر انتهایی رفتم. وقتی به تقاطعی رسیدم متوجه شدم که تونل بعدی م

استمان یک واگن باری خالی از دو طرف امتداد دارد. خط آهن واگن های باری زیر پایمان بود و در سمت ر

قرار داشت. تونل میالگویی قدیمی یی بود. به زمین نگاه کردم و دیدم که آن جا مقدار بیش تری از گرد 

سرخ رنگ تک بر همه چیز نشسته است. این ها احتماال ً بقایای تکی بود که فیگس از صخره ها استخراج 

ده مرگبار همه جا بود. اما آن جا از نظر دیگری نیز عجیب کرده بود. مثل گرد طال. الیه ی نازکی از این ما



 

 

 
/ ن گ ا ر د ن گ پ ر م ر  ج ا ت  / ل و ا د  ل  ج

 

360 

 

بود. به نوعی آشنا به نظر می رسید : آن واگن باری ، ورودی تونل فرعی و کپه ی سنگ های کنار ورودی. 

 حس می کردم قبال ً در آن جا بوده ام.

رخشش انگشترش را دیده ن گاه بود که انگشترم شروع به درخشش کرد. به لور نگاهکردم و دیدم او نیز دآ

است. به راستی که قبال ً به آن جا آمده بودیم. این همان تونلی بود که دروازه ی ناودان را در خود داشت. 

روزی که از ناودان استفاده کردیم هیچ نمی دانستیم که نزدیک معدن تک فیگس هستیم. به سمت چپم 

 چوبی قرار دارد که به ناودان راه داشت. نگاه کردم و دیدم که بله، چند متر جلوتر ، همان در

 ز لور پرسیدم :ا

 می دونم چرا وضعیت این جا تنمو می لرزونه.ن -

ور نیز چنین حسی داشت. چرا باید فیگس ما را به جایی می کشاند که می خواست مخفی بماند؟ پاسخم در ل

 قالب سر و صدای غرش مانندی از راه رسید. لور با دلواپسی پرسید:

 ه صداییه؟ین چا -

 وش کردم. صدای غرش مانند بلندتر شد. یا صدای رعد و برق بود یا زلزله ، یا ...گ

 ریاد زدم:ف

 ونل داره ریزش می کنه.ت -

ه سرعت دست لور را گرفتم و در امتداد خط آهن به سویی دویدم که بتوانیم خود را به غار اصلی معدن ب

چهار قدم از آن دوتر شده بودیم که سقف تونل جلوی پایمان  برسانیم. از جلوی در ناودان گذشتیم و تازه سه

فرو ریخت! هزاران تن سنگ و شن پایین ریخت و راه خروجمان را بست. اولین چیزی که به ذهنم رسید این 

بود که به داخل ناودان پناه ببریم ولی نمی توانستیم دندارن را ترک کنیم. دست کم در آن لحظه نمی 

ین برگشتیم و به سمت دیگر تونل دویدیم و به داخل همان تونل فرعی شیرجه زدیم که به توانستیم. بنابرا

معدن تک فیگس راه داشت. همین که وارد معدن تک شدیم ریزش دیگری راه تونل کوچک پیش رویمان را 

نیز بست. سنگ های زیادی از سقف فرو می افتاد و در تونل کوچک می ریخت. چند قدمی عقب عقب رفتم 

و با باسن به زمین افتادم. وقتی برگشتم که از جایم بلند شوم با چیزی رو به رو شدم که هنگام ریزش سقف 

جلویم افتاده بود. یک اسکلت بود. از اقرار این موضوع شرمی ندارم که جیغ کشیدم. بله، مثل یکی از آن 

و پا از آن دور شدم. دو نفری  جیغ کشیدم. به تندی چهار دست« اسکوبی دوبی دو » احمق ها در کارتون 

همدیگر را گرفته و آن جا ایستاده بودیم و نمی دانستیم چه بکنیم. از قرار معلوم ریزش تونل متوقف شده 

 بود، دست کم به طور موقتی.
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 ور به اسکلت نگاه کرد و گفت:ل

 تماً این یه معدنچی بوده که این جا گیر افتاده.ح -

را دیدم که فرضیه ی او را رد می کرد. نگاه دقیق تری به آن انداختم. لباس کر معقولی بود. اما بعد چیزی ف

چرمی پاره و پوسیده اش نشان می داد که میالگویی است. اما چیز دیگری هم بود. چیز منحصر به فردی که 

 باعث شد دلم بخواهد دوباره جیغ بکشم. آن جسد چشم بندی داشت. پارچه ی آن پاره پاره شده و از حدقه

ی خالی چشمش آویخته بود، اما تردیدی نداشتم که زمانی چشم بند بوده است. تازه این تمام ماجرا نبود. در 

تک تک انگشت های استخوانیش انگشترهایی با تگین های سبز رنگ به چشم می خورد. آن صحنه را فقط 

 یک معدنچی نبود.یک بار پیش از آن دیده بودم و آن را به خوبی به یاد می آورم. این اسکلت 

 ر حالی که می کوشیدم معلوم نشود که دارم از ترس زهره ترک می شودم گفتم:د

 ین فیگسه.ا -

 ور با تعجب گفت:ل

 مکان نداره. مگر این که تا حاال شبحی رو تعقیب کرده باشیم.ا -

 عد صدای کسی را از پشت سرمان شنیدیم که گفت:ب

 تأسفانه اون واقعاً فیگسه.م -

و روی پاشنه چرخیدیم و کسی را دیدیم که در آستانه ی ورودی معدن تک ایستاده بود. ن و لور هر دم

فیگس بود. چی؟ مردک سالم تر از آن بود که بخواهد ، بسیار خوب می گویم، که بخواهد شبح باشد. او 

 گفت:

هایی ردک بیچاره چند سال پیش مرد. چه فاجعه ای بود. برای امنیت جایی که پیدا کرده بود تله م -

کار گذاشت. برای همین سقف تونل ریزش کرد. نمی خواست کس دیگه ای اینارو ازش بدزده. 

خودش هم وقتی یکی از اون تله ها رو کار می گذاشت مُرد. خیلی غم انگیزه. این همه دوراندیشی 

 کرد و بعد ... مُرد.

به فیگس زُل زدیم. او با لبخند هنم اصال ً پذیرای این مطالب نبود. گیج و منگ، همان جا ایستادیم و ذ

 موذیانه ای گفت:

 نگار هنوز متوجه این قضیه نشدین. بگذارید مطالب رو براتون ساده تر کنم.ا -

ن وقت ، مردک ریز نقش شروع به تغییر شکل کرد. فقط یک بار پیش از ان شاهد چنین چیزی بودم و آن آ

د شد و بدنش به اندازه ی طبیعی دو متری اش هم در ایستگاه مترو متروکی در برونکس بود. مویش بلن
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برگشت. لباس های چرمی میالگویی اش به شکل لباس سر هم مشکی رنگی در آمد و چشم های سرد و بی 

روح آبیش برق زد. بله ، ما به سنت دین نگاه می کردیم و او ما را در میان هزاران تن سنگ و خاک بدون 

 با لبخندی گفت : هیچ راه فراری به دام انداخته بود.

 هت که گفته بودم ، پندراگن، نمی تونی شکستم بدی.ب -
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 )ادامه(  

 ندارند

 

 عدنچی های میالگویی حمله کنان از جنگل خارج شدند. حمله آغاز شده بود.م

گستاخ چه نقشه ای  والیه های بدووانی از جایشان تکان نخوردند. می خواستند ببینند آن رعیت هایش

دارند. اولین ردیف معدنچی ها متوقف شدند و تک را در تیرکمان هایشان گذاشتند. با شنیدن فرمان، مواد 

انفجاریشان را به سوی بدووانی های چشم به راه پرتاب کردند. بمب های کوچک تک پرواز کنان به آن 

بمب ها خیلی جلوتر از صف نیروهای تدافعی  سوی میدان جنگ رفتند و با اولین برخورد منفجر شدند. اما

بدووانی افتاده بودند. اگر قرار بود آسیبی به آن ها برسانند باید نزدیک تر می رفتند که معنایش این بود که 

 باید خود را در تیررس کمانداران بدووانی قرار بدهند.

د متجب و شگفت زده شدند. غیر از ز سوی دیگر، بدووانی ها از انفجارهایی که در مقابلشان رخ داده بوا

کوییگی که در ورزشگاه ترکیده و ریزریز شده بود هیچ گاه صحنه ای شبیه به این را ندیده بودند. در میان 

صف های بدووانی جنب و جوشی برای عقب نشینی به وجود آمد ولی فرمانده بدووانی نمی گذاشت کسی 

حفظ کنند. فرمانده ی بدووانی ردیفی از سپرداران را به  از جایش تکان بخورد. می خواستند موضعشان را

خط اول فرستاد. این مردان شجاع مثل دیواری از جنس گوشت و فوالد به صف ایستادند تا از هم رزم 

هایشان در برابر موشک هایی دفاع کنند که به سویشان می آمد. پشت صف آن ها، کمانداران آماده بودند 

ویی ها به محدوده تیررسشان تیرها را از کمان رها کنند. این ماجرا به راستی تا به محض رسیدن میالگ

 زشت بود و بسیار سریع پیش می رفت.

*** 

ما من تا بعد از پایان ماجرا، از هیچ یک از این چیزها خبر نداشتم. درست در آن لحظه، با مشکلی سرو کار ا

ریزش دو تونلی که در اثر تله های انفجاری  داشتم که همان سنت دین بود. راه خروجی وجود نداشت.

فیگس ایجاد شده بود ما را آن جا به دام انداخته بود. از قرار معلوم تنها راه فرار از آن جا ناودان بود. اما آن 

 هم بسیار دور از دسترس بود چرا که بین ما و دروازه، سنت دین ایستاده بود.

 ا بدخلقی به مردک گفتم:ب

 این جا آوردی، نه؟ تو تک رو به -

 ا حالتی کامالً معصومانه گفت:ب

من چنین کاری نکردم! تک یکی از مواد طبیعی دندارنه. فیگس چندین سال پیش این رگه رو کشف  -

 کرد.
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ه یکی از دیوارها نزدیک شد و با دستش الیه ای خاکی را تراشید. با کنار رفتن الیه ی خاکی، در زیر آن، ب

ه سرخ آشنای تک را دیدم. به لور نگاه کردم و برای اولین بار از زمانی که با هم آشنا رنگ قهوه ای مایل ب

شده بودیم ترس را در چهره اش دیدم. علتش هم این بود که او نیز مثل خودم فهمیده بود که کل آن غار 

بی خطر  از جنس تک است. بمبی که در ورزشگاه خنثی کرده بودیم در مقایسه با این غار مثل فشفشه ی

 بود... و ما وسط غار ایستاده بودیم.

 نت دین توضیح داد:س

فیگس فکر می کرد معدنچی ها می تونن از تک برای کندن تونل در دل صخره ها استفاده کنند. این از  -

در هر حال اون تاجر بود و مثل تاجرها فکر می کرد. می خواست به معدنچی ها بزرگ منشی اون بود ولی 

 ی اینو هم می خواست که در این میون منفعتی هم عایدش بشه.کمک کنه ول

 سافر شرور به سوی اسکلتی رفت که روزی فیگس بود و با پایش به استخوان سقلمه ای زد و گفت:م

نمی تونم بگم که اونو سرزنش می کنم ولی ثابت شد که حرص و طمعش اونو به خاک سیاه نشونده. در  -

کار گذاشت تا از کشف ارزمندش محافظت کنه. متأسفانه یکی از اونا نتیجه ی  سر تا سر این غار تله هایی

 منفی داد.

ه جمجمه ی فیگس لگدی زد و جمجمه از بدنش جدا شد و غلت خورد و جلوی پای ما متوقف شد. می ب

زشت  خواستم با لگدی آن را برگردانم فقط برای این که آن را از خودم دور کرده باشم اما این کار، حرکت

 و خشنی بود. گفتم:

پس این طوری به دندارن اومدی و جای اونو گرفتی، و به معدنچی های میالگویی نشون دادی که چه  -

 طوری ازش مثل یک سالح استفاده کنند.

 ا لبخند غرور آمیزی گفت:ب

 این یکی دیگه گناه منه. -

 ور به سرعت در جوابش گفت:ل

 ب استفاده نکرد.ولی ما جلوتر گرفتیم. رلین از بم -

نت دین در جواب لور خندید. هیچ خوشم نیامد. وقتی آدم های بد می خندند یعنی چیزی را می دانند س

 که تو نمی دانی.

 ا اقتدار خودخواهانه ای گفت:ب

ولی این طوری بهتره. اگه اون بمب منفجر شده بود سازماندهی مجدد میالگویی ها مدت بیش تری طول  -

اال، همین که توی جنگ کوچولوشون پیروز بشن هنوز قدرت کافی برای شروع پیشروی می کشید. ولی ح

 شون در سرتاسر دندارن رو دارند. به گمونم باید از تو تشکر کنم، پندارگن.

 ی پسر، یعنی ممکن بود؟ آیا من با جلوگیری از انفجار آن بمب اوضاع را وخیم تر کرده بودم؟ پرسیدم:ه
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پیروز نشن چی؟ اگر بدووانی ها پیروز بشن چی؟ سنت دین مقدار بیش تری از خاک حاال اگر توی جنگ  -

 دیوار را تراشید و مقدار بیش تری تک را به نمایش گذاشت. آن گاه شانه هایش را باال انداخت و گفت:

به  مهم نیست. این جا ذخیره ی بی پایانی از تک وجود داره. ممکنه طول بکشه ولی میالگویی ها دوباره -

قدرت می رسند. راه های جدیدی برای استفاده از این سالح دوست داشتنی پیدا می کنند. این اجتناب 

ناپذیره، پندارگن. به زودی جنگ در این قلمرو باال می گیره. دندارن سقوط می کنه. و اون وقت این سقوط 

 شروعی برای نابودی هاالست.

 اال می شد.اال. باز هم این کلمه. همه اش مربوط به هه

*** 

وی زمین در میدان جنگ، معدنچی های میالگویی جلوتر رفته و به شوالیه های بدووانی نزدیک شده ر

بودند. اکنون دیگر در محدوده ای بودند که می توانستند تک را به وسیله تیرکمان به سمت سپرداران خط 

سبیده بودند و در همان هنگام مقدم پرتاب کنند. بدووانی های وحشت زده پشت سپرهایشان به هم چ

بمب های تک به سویشان پرتاب می شد. تک همین که به سپرها برخورد می کرد انفجار کوچکی انجام 

می گرفت و شعله ی آتشی در صف ها پدید می آورد. چندین نفر از شوالیه های بدووانی جا به جا مردند. 

های کوچک سنگی به سپرهایشان بخورد. وقتی بقیه هشیار شدند و فهمیدند درست نیست بگذارند بمب 

بمب های تک مثل باران بر سر و رویشان می بارید و انفجارهایی ایجاد می کرد که زمین را می شکافت 

 جا خالی دادن کردند.شوالیه ها به جای پناه گرفتن در پشت سپرها شروع به 

تیر از کمان هایشان کردند. فاصله شان  ر همان وقت، صف دیگری از شوالیه های بدووانی شروع به پرتابد

آن قدر نبود که بتوانند به طور مستقیم هدف گیری کنند و برای همین تیرهایشان را به سمت آسمان و در 

جهت میالگویی ها می فرستادند تا بعد از طی مسیر قوسی شکلی به آن ها برسند. تیرهای کوچک سیاه بر 

صدا بر سر و روی میالگویی ها می باریدند. بعضی از آن ها به  فراز آسمان حرکت می کردند و بی سرو

هدف می خوردند و بعضی دیگر بدون ایجاد هیچ آسیبی در زمین فرو می رفتند. اما تعداد تیرهایی که در 

 آسمان بود به اندازه ای می رسید که معدنچی های میالگویی را از پرتاب بی وقفه تکشان باز دارد.

ها و نوایی ها، از محا امنی دور از میدان نبرد این صحنه را تماشا می کردند. چنان در پهنه قیه ی بدووانی ب

ی دماغه های سرسبز پراکنده شده بودند تا آن صحنه ی تماشایی را ببینند که انگار تمام آن صحنه، 

نواختند و غذا نمایشی بود که برای سرگرمی آن ها اجرا می شد. بچه ها بازی می کردند، نوازنده ها می 

چنان دست به دست پخش می شد که گویی در جشنواره ای تابستانی بودند. ملکه کیگن را در وسط 

 جمعیت گذاشته بودند و او روی تخت سلطنتش ایستاده بود تا از آن جا بهترین دید ممکن را داشته باشد.

فری می کوشیدند به روستاییان ایی پرس آلدر را در دهکده ی میالگو پیدا کرده بود و بار دیگر دو ند

هشدار بدهند که در معدن پنهان شوند. روستاییان دایی پرس را می شناختند و دست کم در را محکم به 
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رویشان نمی بستند. اما یکی پس از دیگری همان واکنش را از خود نشان می دادند. روستاییان آماده برای 

یا مرد، کودک باشند یا کهنسال یا بیمار. آن ها نه از مرگ  جنگ با بدووانی ها بودند. مهم نبود زن باشند

هراسی داشتند نه از بدووانی ها. تنها ترسشان از این بود که مجبور شوند به زندگی وحشتناکی ادامه بدهند 

که از بدو تولد نصیبشان شده بود. نه، این مردم خیال فرار و پنهان شدن را نداشتند. اگر شوالیه های 

 از سد معدنچی ها عبور می کردند، روستاییان آماده بودند و با آن ها می جنگیدند.بدووانی 

ایی پرس و آلدر، ناامید از آن ها، به سرعت به سوی میدان جنگ دویدند. باران سنگ بر سر میالگویی ها د

ت می بارید و بمب های تک خطوط مقدم بدووانی ها را پراکنده می کرد. دایی پرس و آلدر در وضعی

ناجوری قرار داشتند. دلشان می خواست که میالگویی ها، بدورانی ها را شکست بدهند ولی نه با تک. در 

آن جا دشمن واقعی تک بود. اما اگر به نوعی به میالگویی ها می قبوالندند که استفاده از آن را متوقف 

 وزی وجود نداشت.کنند معدنچی ها از بدووانی ها شکست می خوردند. در میدان این جنگ، پیر

*** 

اال که صحبت از جنگ بدون پیروزی به میان آمد باید بگویم سنت دین چیزی به من گفته بود که مرا تا ح

سر حد مرگ می ترساند. او گفت که سقوط دندارن به معنای شروع نابودی هاالست. دایی پرس که هاال هر 

نی که تاکنون بوده است. اگر سنت دین موفق چیزی است که وجود دارد. هر مکانی، هر قلمروی و هر زما

به نابودی هاال می شد معنایش این نبود که کل جهان هستی نابود می شد؟ این فکر عظیم تر از آن بود که 

 قابل درک باشد.

 رسیدم:پ

 چرا می خوای هاال رو نابود کنی؟ -

 نت دین خندید. بیش تر و شدید تر از پیش. از خنده اش بیزار بودم.س

 گفت: وا

تو جوونی، پندارگن. چیزهای زیادی رو نمی دونی. اما من اینو بهت می گم. وقتی هاال تیکه تیکه بشه  -

 من حاضرم که تیکه هاشو بردارم.

 ه قدر شوم به نظر می رسید. گفتم:چ

 جهان هستی رو تعیین بکنه؟ حرفتو باور نمی کنم. چه طور ممکنه که انسانی بتونه سرنوشت کل -

 به دیوار تک دست کشید و گفت: نت دینس

مثل چیدن دومینوست. وارونه کردن اولین دومینو هیچ زحمتی نداره ولی وقتی بیفته، دومینوی بعدی و  -

بعدی و بعدی رو میندازه و مدت زیادی طول نمی کشه که چیزی باقی نمی مونه جز یک کپه اسباب بازی 

 لین دومینوی منه.که هیچ نظم و انظباطی نداره. قلمروی دندارن او
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ین واقعیت داشت دندارن تازه شروع ماجرا بود. بعد از آن سنت دین به قلمروی بعدی و بعدی می رفت. ا

فقط معلوم نبود چه قدر طول بکشد اما دیر یا زود اعمال شرارت بارش به قلمروی زادگاه لور یعنی زادا می 

 دوم.رسید و در قلمروی خودمان نیز آفتابی می شد. در زمین 

 نت دین به لور گفت:س

مادرت مُرده ولی بقیه ی خانواده ات در زادا چی؟ تو چی پندارگن، خانواده ات در زمین دوم چی می  -

شن؟ دوستانت چی می شن، اسمشون چی بود؟ مارک و کورتنی؟ وقتی دومینوها بیفتند همگی اسیر این 

 حادثه می شن.

را خوانده باشد. این مرد خود شیطان بود. با لبخند ی خواستم جیغ بکشم. مثل این بودکه فکرم م

 چاپلوسانه ای گفت:

اما الزم نیست که این ماجرا غم انگیز باشه. بهش به عنوان یک فرصت فکر کنین. شما دو نفر قوی  -

هستین. قدرت هایی دارین که نمی تونین تصورشو بکنین. اگه با من متحد بشین طرز استفاده از اونا رو 

اد می دم. جنگیدن با من غیر ممکنه ولی جنگیدن در کنار من می تونه براتون پاداش هایی بهتون ی

ناگفتنی به ارمغان بیاره. می تونین از عزیزانتون محافظت کنین، و زنده باشین تا در کنار من به هاال 

 حکمفرمایی کنین. این پیشنهاد فوق العاده ایه که دارم بهتون می دم.

*** 

یدان جنگ، اوضاع رو به وخامت می گذاشت. میالگویی ها توانسته بودند تنها با تحمل آسیب ن باال در مآ

های جزیی، بدووانی ها را عقب نگه دارند. میدان جنگ در سمت بدووانی ها آشفته بود. در هر سو آتشی 

وانی ها وارد شعله ور بود و تک، گویی زمین را جویده جویده کرده بود. با این همه، خساراتی که به بدو

شده بود بسیار ناچیز بود. آن ها کمابیش توانسته بودند از تک هایی که به سویشان می آمد اجتناب کنند. 

حاال دیگر فرمانده ی بدووانی ها فهمیده بود بمب هایی که به سمتشان نشانه می رفت رو به کاهش 

 دن بود.گذاشتند. سالح عجیب و هولناک میالگویی ها در حال به پایان رسی

لین صحنه ی پشت نیزه داران را دید. وحشتناک ترین کابوسش داشت به واقعیت می پیوست. میالگویی ر

ها بخش اعظم بمب های تکشان را به اتمام رسانده بودند. و با این حال هنوز بدووانی ها نیروی قدرتمندی 

ها چیره می شدند. تنها امیدشان  بودند. به زودی ذخیره تکشان به کلی تمام می شد و بدووانی ها بر آن

برای پیروزی این بود که وقتی بدووانی ها هنوز آن عقب بودند به آن ها ضربه را وارد کنند. رلین باید ذره 

ذره ی شجاعتش را به کار می بست تا کاری را انجام بدهد که باید به انجام می رساند. پشت معدنچی 

 «آزادی!»گرفت و نعره زد: هایش ایستاد، به سرعت نیزه ای به دست 

عدنچی ها برای مبارزه طلبی فریاد بر آوردند و به سوی دشمنشان در آن سوی میدان دویدند. فرمانده ی م

بدووانی ها به حیرت افتاده بود که آن رعیت های معدنچی به چه جسارتی شوالیه های معروفش را به 
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بودند مشتاقانه در خدمتشان بود. با حرکت دست به مبارزه طلبی می خوانند. اما اگر آن ها خواهان جنگ 

نیزه داران اسب سوارش عالمت داد که جلو بروند. با یک حرکت سریع دستش باعث حمله ی شوالیه ها به 

 معدنچی هایی شد که به سویشان می آمدند.

برسند با ایی پرس و آلدر هنگامی که این دو قبیله به سوی هم می دویدند تا در وسط میدان به هم د

باال پایین می پرید و با خوشحالی کر کر می خندید. فقط وحشت صحنه را تماشا می کردند. ملکه کیگن 

 یک چیز قطعی بود. 

 نگ خونینی در پیش بود.ج

*** 

یر زمین در معدن، سنت دین منتظر پاسخ ما به پیشنهادش بود. از ما خواسته بود در راه رسیدن به هدف ز

کمفرمایی بر تمام هستی با او متحد شویم و تهدید کرده بود که در صورت رد جنون آمیزش برای ح

پیشنهادش عزیزانمان خواهند مرد. از قرار معلوم حق انتخاب نداشتیم. این مرد مرا زهره ترک می کرد. از 

 نگاه به او بیزار بودم و برای همین به زمین نگاه می کردم.

 رد.نچه در آن جا دیدم مرا به فکر فرو بآ

رد قهوه ای مایل به سرخ رنگ تک را دیدم که بر کفش های بدووانی نشسته بود که به پا داشتم. سرم را گ

پایین انداخته بودم و به گوشه و کنار آن غار کوچک نگاه می کردم که دیدم گرد تک بر همه جا نشسته 

 بود.است. روی زمین و دیوارها به چشم می خورد و انگار در هوا نیز پراکنده 

ن وقت بود که به یاد چیزی افتادم. چیزی بود که مدتی پیش بدون هیچ فکری انجام داده بودم. در آن آ

زمان نمی دانستم ولی ممکن بود کلیدی برای نجات دندارن از آب در آید. ذهنم با سرعت سرسام آوری 

شتم که در میدان جنگ باالی کار می کرد. اگر قرار بود اقدامی بکنم زمانش همان لحظه بود. هیچ خبر ندا

سرمان چه اتفاقی می افتد اما بعد از آنچه سنت دین گفته بود این موضوع به راستی اهمیتی نداشت. این 

موضوع مربوط به بدووانی ها یا میالگویی ها نبود. مربوط به سالح وحشتناکی بود که ممکن بود روند آرام 

 بکشاند. اگر قرار بود چیزی نابود شود آن چیز ذخیره ی تک بود.قلمرویی را تغییر بدهد و آن را به نابودی 

ادقانه بگویم که فکر انجام کاری که می خواستم بکنم مرا می ترساند. اما هیچ چاره ی دیگری نداشتم. ص

حتی مطمئن نبودم که درست از آب در آید. ممکن بود آخر کار مثل احمق ها به نظر برسم. از این نظر 

و به این وضع عادت کرده بودم. اما اگر کارم به اجرا در می آمد به احتمال زیاد من و لور  مشکلی نداشتم

 می مردیم. هیچ یک از این دو نتیجه خوب نبود. اما بدیهی است که باید امتحان می کردم.

 ر حالی که می کوشیدم صدایم از شدت ترس نلرزد گفتم:د

 سنت دین، حرفتو باور نمی کنم. -
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عت نگاه تعجب زده ای به من کرد. نمی دانست از این حرف چه منظوری دارم... البته هنوز نمی ور به سرل

 دانست.

نمی توانم توضیحی بدم که چرا ما مسافریم یا چه طور سفر از طریق ناودان امکان پذیره یا تو چه طور  -

بدونم همه ی این چیزها می تونی کارهایی رو بکنی که می کنی. اما به قدر کافی چیزهایی دیده م که 

واقعیه. نمی دونم تو قدرتشو داری که جهان هستی یا هاال یا هر چی اسمشو می گذاری رو سرنگون کنی یا 

نه ولی اینو باور دارم که تو می تونی با دردسرهای زیادی که درست می کنی جهنمی راه بندازی. اگر 

 اجازه بدم که این کارو بکنی.سرنگونی دندارن اولین بخش نقشه ی توست پی نمی تونم 

س کردم که بدن لور در کنارم منقبض شد. می دانست که چیزی به فکرم رسیده و می خواست آماده ح

 باشد.

 نت دین با لبخند خودخواهانه ای مرا نگاه کرد و گفت:س

 حاال خیال داری چه طوری جلوی مرا بگیری؟ -

 وابم این بود:ج

 ام ذخیره ی تک رو نابود کنم.من جلوتو نمی گیرم. من می خو -

مان وقت دستم را در جیبم کردم و گلوله ی کوچک تک را در آوردم که از واگن باری در ورزشگاه در ه

آورده بودم. پیش از بستن در اصطبل کوییگ ها آن را در جیبم گذاشته بودم. در آن لحظه آن گلوله ی 

د. همان طور که قبالً نوشتم، مطمئن نبودم که این گلی کوچک انفجاری می توانست تنها امید دندارن باش

فکر عملی شود. اما آنچه بعد از آن دیدم باعث شد فکر کنم که ممکن است کارم موفقیت آمیز باشد. چون 

 همین که آن را در آوردم چیزی را دیدم که گمان نمی کردم امکان پذیر باشد.

 نت دین پلک زد.س

ت و در چشم هایش چیزی را دیدم که باعث شد قلبم در سینه فرو بخند خودخواهانه از چهره اش رفل

ریزد. ترس را دیدم، تا آن زمان او همه چیزهایی را که در دندارن پیش آمد رهبری کرده بود. اما همه چیز 

در شرف تغییر بود و او این را می دانست. مشاهده ی این حالت در چشم هایش اطمینانی در من ایجاد 

نگاه کردم. به نشانه ی تائید سرش را تکان داد. می دانست که ممکن است چه بر سرمان بیاید کرد. به لور 

اما این را نیز می دانست که این تنها راه است. با نجات و رهایی... یا هالکت و نابودی، چند لحظه بیش تر 

 فاصله نداشتیم.

*** 

اسب و فوالد تبدیل شده بود. میالگویی  یدان جنگ در آن باال به برخورد سختی میان گوشت و چماق وم

ها را خشم و نفرتشان پیش می برد و بدووانی ها را کارآزمودگی و قدرتشان. جنگی در میان دو نیروی برابر 
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بود و این معنایی نداشت جز این که هر دو طرف دچار تلفات و آسیب های عظیمی می شدند. بدترین 

 بخش این جنگ تازه داشت آغاز می شد.

*** 

 «.نه»نت دین حرکتی کرد تا مرا متوقف کند. با وحشت فریاد زد س

ما پیش از آن که بتواند دومین قدمش را بردارد گلوله ی کوچک تکم را به زمین انداختم. انفجاری ایجاد ا

شد. انفجار بزرگی نبود اما کفایت می کرد. گلوله کوچک تک منفجر شد و شعله ای پدید آورد. انفجار 

یادی ایجاد نکرد اما این اهمیتی نداشت. من روی شعله ی آتش حساب کرده بودم. شعله ی خسارت ز

کوچک آتش، گرد تک روی زمین را شعله ور کرد. بالفاصله ذرات کوچک تک شروع به سوختن کردند. 

وقتی گرد تک شعله می کشید و به هوا می رفت مثل این بود که از آن فشفشه های جشن چهارم ژوئیه 

زمین غار افتاده باشد. اما از آن مهم تر این که فوران آتش شروع به پیش رفت کرد. با هر لحظه ای روی 

که می گذشت دایره ی جرقه هایی که درق و دروق و فش فش می کردند وسیع تر می شد. مقدار گرد 

 داشت. تک روی زمین پراکنده در هوا چنان زیاد بود که این آتش سوخت زیادی برای ادامه یافتن 

نت دین جستی زد و روی دایره ی پیش رونده ی جرقه ها پرید و با درماندگی کوشید با ضربه های س

 «نه! نه!»پایش آن را خاموش کند. با خشم سرم فریاد کشید: 

ا وجود آن همه توانایی اش در زمینه ی نفوذ در افراد و وادار کردن مردم به انجام کارهای کثیفش، در ب

ش ساده ی فزاینده عاجز شده بود. سوخت فراوان و نامحدودی در آنجا بود و همین که آتش به برابر این آت

قدر کافی وسعت می گرفت حلقه ی جرقه های آتش، آن رگه ی عظیم تک را شعله ور می کرد و به سرتا 

 می شود.سر معدن راه می یافت. وقتی این اتفاق می افتاد، بسیار خوب، به زودی همگی می دیدیم که چه 

نت دین از تالش یرای خاموش کردن آتش دست کشید و نگاه نفرت باری به من کرد که خون در رگ س

 هایم منجمد می کرد و بر آشفته گفت:

 این آخر کار نیست، پندارگن. -

 فتم:گ

 ناراحت نباش، سنت دین. این همون طوریه که قرار بود باشه. -

خواست از خشم منفجر شود. برق نفرت در چشم های آبی بی یافه ی سنت دین طوری بود که انگار می ق

روحش نمایان بود. احتمااًل به نقطه ی حساسش زده بودم که توانسته بودم تا این حد او را خشمگین و 

برافروخته کنم. لور خیال کرد قصد حمله به مار را دارد زیرا یک قدم تهدید آمیز به سویش برداشت تا او را 

کند. به گمانم بعید نبود. همین کار را هم بکند اما نگاه سریعی به آتش اطرافش انداخت به حمله ترغیب 

 که خیلی سریع تر گسترده می شد و تصمیم به عقب نشینی گرفت. آن گاه گفت:

 تا دفعه ی بعد. -
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 پس به داخل تونل میالگویی دوید.س

له ای بود که به مادر همه ی بمب لقه ی جرقه های آتش تک لحظه به لحظه بزرگ تر می شد. مثل فتیح

ها نزدیک و نزدیک تر می شد و کسی نمی توانست آن را خاموش کند. هیچ نمی دانستم چه قدر وقت 

 داریم. اما اگر امیدی برای زنده ماندن وجود داشت در این بود که از آن جا خارج شویم.

ونل معدن را پشت سر گذاشتیم و و به سوی تونل دویدم. لور هم پشت سرم آمد. ت« ناودان!»فتم: گ

یکراست به طرف دروازه ای رفتیم که به ناودان می رسید. در چوبی باز بود چون سنت دین هم همین فکر 

را کرده بود. وقتی داشتیم از پیچ تونل می گذشتیم تا به دروازه برسم صدای سنت دین را از داخل ناودان 

 «کلرال!»شنیدم که نعره زد و گفت: 

قتی به داخل دروازه رسیدیم چشممان به نور درخشانی خورد که نشانه ی ناپدید شدن سنت دین رست ود

 در اعماق ناودان بود و رهسپار شدنش به...

 رسیدم:پ

 کلرال چیه؟ -

 ور جواب داد:ل

 باید قلمروی دیگه ای باشه. -

 فتم:گ

 بیا به اون جا نریم، باشه؟ باید بریم به... -

رای گفتن یک کلمه ی دیگر داشته باشیم هر دومان چیزی را در ناودان دیدیم. نور یش از آن که فرصتی بپ

تابناک و صدای نت های موسیقی یکراست به سمتمان در حرکت بودند. آیا سنت دین در حال بازگشت 

بود؟ وقتی پرتوهای نورانی نزدیک تر شدند صدایی در گوشم خورد که معقول نبود. مثل صدای... آب بود. 

کاوانه یک قدم به ناودان نزدیک تر شدیم و دیدیم آنچه به سویمان می آید اصالً یک مسافر نیست. آب کنج

پر جوش و خروشی است که با ناودان به طرف ما جریان دارد. سنت دین داشت چه می کرد؟ آیا می 

 کوشید آتش را خاموش کند؟

یری کند. اما آنچه به سویمان فرستاده بود آب پاسخ منفی بود. می کوشید از فرار ما از طریق ناودان جلوگ 

خالی نبود. چیزی در آب بود که دندان داشت. در داخل ناودان کوسه ی غول پیکری شنا کنان به طرفمان 

می آمد! با این که غیر ممکن به نظر می رسد آن جانور که احتماالً طولش به سه متر می رسید با دندان 

ی آمد. یک چیز دیگر هم به خاطرم مانده است: آن موجود چشم های های تیزش یکراست به سوی ما م

 زرد براق و شرارت باری داشت.

رصتی برای حرکت نداشتیم و هر دو با امواج خروشان آب برخورد کردیم. نیروی این ضربه چنان شدید ف

ها چیزی بود که ما را بود که هر دومان را از دروازه بیرون راند و محکم به دیوار تونل کوبید. نیروی آب تن
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نجات داد. اگر دهانه ی ناودان مانده بودیم به طور خشونت آمیزی به دندان های تیز کوسه معرفی می 

شدیم. به خودم آمدم و درست به موقع لور را کنار کشیدم زیرا کوسه ی چشم زرد غول پیکر از داخل 

رخورد کرد. حاال دیگر آن جانور راست راستی ناودان به بیرون رانده شد و یکراست با سر به دیوار تونل ب

ماهی بیرون از آب بود. در تونل معدن وول می خورد و تقال می کرد و تنها در فاصله ی چند متری سرهای 

ما با آرواره های عظیمش هوا را گاز می زد. سعی کردم سینه خیز خودم را کنار بکشم ولی دیدم که لور 

م برخورد به دیوار سرش ضربه خورده بود. او را گرفتم و توانستم کشان بیهوش شده است. احتمااًل هنگا

 کشان به داخل تونل و محل امنی برسانم.

فتم محل امن؟ ممکن بود از دسترس آن کوسه ی هیوال دور شده باشیم ولی فتیله ی معدن تک گ

به ناودان برگردیم  همچنان روشن و در حال سوختن بود. هیچ جایی برای رفتن نداشتیم. نمی توانستیم

تنی سر راهمان خودش را به درو دیوار می کوبید. از طریق تونل کوچک نمی توانستم  5/1چون آن کوسه 

به قصر بدووانی ها برگردیم چون ریزش تونل راهمان را بسته بود. بدتر از همه، البته اگر بدتر از آن امکان 

 داشته باشد، این بود که لور بیهوش بود.

و را به هوش بیاورم ولی فایده ای نداشت. فیوزش پریده بود و آنچه می دیدم جز بدن سنگینش وشیدم اک

چیز دیگری نبود. طرز کار آدرنالین حیرت انگیز است چون از جایم برخاستم و راست راستی توانستم او را 

ن باقی مانده است بلند کنم و مثل آتش نشان ها روی دوشم بیندازم. هیچ نمی دانستم چه قدر وقت برایما

ولی حرکت آهسته مجاز نبود. سعی کردم در حالی که او را به دوش می کشیدم بدوم اما کار آسانی نبود. 

به این صورت نمی توانستم مسیر زیادی را طی کنم. از جلوی ورودی معدن تک گذشتیم و با یک نگاه 

تک می سوخت و مشتعل می شد و  سریع به داخل آن، دیدم که تمام زمین آن شعله ور شده است. گرد

تمام فضای آن جا به طور جنون آمیزی از جرقه های آتش روشن بود. البته برای ایستادن و تحسین آن 

 منظره وقتم را تلف نکردم. ناچار بودم به اعماق معدن بروم و از آن جا هر چه پیش تر فاصله بگیرم.

واگن باری چوبی بود. اگر این وسیله هنوز حرکت می  ر همان وقت چیزی را دیدم که به کارم می آمد. آند

کرد می توانستم لور را درونش بگذارم و همان طور که آلدر قبالً ما را برده بود واگن باری را هل بدهم. در 

حالی که هنوز لور را بر دوش داشتم تکانی به واگن باری دادم. حرکت کرد! بله!  بی هیچ دلواپسی برای 

تم، لور را به داخل واگن باری خالی انداختم. گمان نمی کردم در چنین شرایطی چنین مالیمت در حرکا

زخم و خراشی موجب ناراحتی اش بشود. به سرعت جستی زدم و به پشت واگن باری رفتم و شروع به هل 

دادن کردم. اول آهسته حرکت می کرد اما با هر چرخی که چرخ هایش می زد بر سرعتش افزوده می شد. 

تم را محکم به واگن باری گرفته بودم و با تمام قوا پا می زدم درست مثل بازیکن خط حمله ی فوتبال دس

آمریکایی که برای فرار از مانع می دود. از قدم آهسته به قدم های عادی، دویدن آهسته و سرانجام دوی 

 ش می رفتم.سریع رسیدم. هیچ نمی دانستم این تونل به کجا ختم می شود اما در هر حال پی
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حظه ای این فکر به ذهنم رسید که نکند به بخش آسیب دیده ای از خط آهن برسیم و محکم به دیوار ل

بخوریم. از این هم می ترسیدم که تونل بن بست باشد و در اوج سرعتمان به دیوار برخورد کنیم. برخورد 

. یا... به هزار و یک چیز دیگری فکر می دردناکی می شد. یا ممکن بود یکی از چرخ های واگن در برود... یا..

کردم که ممکن بود ما را از فرارمان باز دارد ولی هیچ کدام از آن ها اهمیتی نداشتند. در این سفر احتیاط 

معنایی نداشت، سرعت مهم بود. اگر امیدی به زنده ماندن داشتیم در این بود که تا می توانستیم از آن رگه 

 .ی تک شعله ور دور شویم

ن وقت آن صدا را شنیدم. ابتدا مثل صدای غرش بود و خیلی زود مثل زلزله شد مثل این بود که قطاری آ

باری در پشت سرمان در حال بار زدن بشکه هایی باشد اما می دانستم که چیست. گرد شعله ور، سرانجام 

واقع صدای مجموعه ای  به الیه ی عظیم تک رسیده بود. واکنش زنجیره ای آغاز شده بود. صدای غرش در

از انفجارهای کوچک بود و آن انفجار های کوچک انفجارهای بزرگ تری را موجب می شدند. انفجارهای 

بزرگ و بزرگ تری را تا سرانجام... بسیار خوب تا زمانی که انفجار بسیار بزرگی اتفاق بیفتد. برای فکر 

ی گذاشت این بود که واگن باری را سریع تر کردن به این موضوع معطل نشدم. اگر هم تاثیری در من م

هل بدهم. لرزش زمین را احساس می کردم. پایان کار آن کوچولو می رفت که به هزار درجه در مقیاس 

 ریشتر برسد.

*** 

عدنچی ها و شوالیه ها در میدان جنگ نیز آن را حس کردند. آلدر این طور توضیح داد که زمین زیر م

رد. جنگ تا زمانی ادامه یافت که متوجه شدند تکان های زمین تمام نمی شود. پایشان شروع به حرکت ک

یکی پس از دیگری سالح هایشان را انداختند و از هم فاصله گرفتند حاال دیگر پای دشمن هولناک تری به 

 میان آمده بود.

. پیش از آن که لکه کیگن روی تخت سلطنتش ایستاد و قشقرق به پا کرد زیرا جنگ به پایان رسیده بودم

فرصت بکند به کسی فرمان ادامه ی جنگ را بدهد زمین تکان خورد و تختش را واژگون کرد. او نیز به 

همراه تختش غلتید و به زمین افتاد و در حالی که داشت از ترس زهره ترک می شد دراز به دراز روی 

 زمین افتاد.

ردند. از ترس همگی به زمین افتادند. تفریح و سرگرمی قیه ی بدووانی ها و نوایی ها نیز به همین کار را کب

 به پایان رسیده بود.

لدر و دایی پرس از جایشان تکان نخوردند. می دانستند که جستجوی سرپناه بیهوده است و برای همین آ

 کنار هم ایستادند و منتظر پایان ماجرا ماندند. الزم نبود مدت زیادی بمانند.

*** 
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. رفته رفته صدایش مثل انفجارهایی پر طنین شد. وقتی با ذره ذره ی نیرویم واگن دای غرش بلندتر شدص

را هل می دادم گرمایی را در پشتم حس کردم. احتمااًل معدن تک تا آن زمان مثل کوره ای برافروخته شده 

اقی بود. مطمئن بودم که تا آن موقع دیگر آن کوسه کباب شده است. مدت زیادی تا انفجار کل معدن ب

 نمانده بود.

ونلی که رو به رویمان بود روشن تر می شد. داشتیم به انتهای آن می رسیدیم ولی هیچ نمی دانستم که ت

این به چه معناست چون پشت واگن باری قوز کرده بود و با تمام نیرویی که داشتم آن را جلو می راندم. با 

روجمان از آن جا وجود دارد و برای همین فشار این همه، هر چه در آن جا بود نشان می داد که امکان خ

پایم را به زمین بیش تر کردم و حتی سریع تر از قبل دویدم. هر چه سریع تر پیش می رفتیم تونل روشن 

تر می شد. بی تردید به انتهای تونل نزدیک می شدیم. در آن لحظه تونل با چنان شدتی می لرزید که می 

 ارج کند. اگر زودتر به انتهای تونل نمی رسیدیم بی شک کارمان تمام بود.ترسیدم واگن باری را از خط خ

می دانم از کجا فهمیدم که چه اتفاقی در شرف وقوع است ولی فهمیدم. حدود سه ثانیه پیش از آن اتفاق ن

ان و به ذهنم رسید. شاید نوعی غریزه ی بقا بود اما هر چه بود همان چند ثانیه مرا آماده کرد. وقتی با تک

سر و صدا در تونل پیش می رفتیم و نیروی تک منفجر شده را پشت سرم حس می کردم طرح کلی معدن 

را به خاطر آوردم. داشتیم مثل برق روی خط آهنی پیش می رفتیم که به موازات تونل زیر قصر بدووان 

ونل هم به همان جا امتداد داشت. می دانستم آن تونل به کجا ختم می شود و معنایش این بود که این ت

ختم خواهد شد. این یکی از تونل های تهویه بود که به دماغه ها به اقیانوس می رسید. به زودی در انتهای 

 تونل پرتاب می شدیم و در آن جا چیزی در انتظارمان نبود جز سقوطی طوالنی به درون اقیانوس.

عتم بکاهم واگن باری را تا آخر تونل هل دادم. این دقیقاً همان اتفاقی بود که افتاد. بدون آن که از سر و

لحظه ای در حال دویدن بودم و لحظه ای بعد در حال سقوط. سکندری خوردم و دست و پایم را گم کردم 

طوری که دیگر نمی دانستم باال و پایین کجاست. با تمام وجودم می خواستم آب را ببینم و بدنم را در 

د با آب آمادگی داشته باشم. اگر با سر سقوط می کردم گردنم می وضعیتی قرار دهم که برای برخور

شکست. بنابراین پیچ و تابی به خود دادم تا از این امر جلوگیری کنم. با سقوط در آب یک ثانیه بیش تر 

فاصله نداشتم. می خواهید باور کنید می خواهید باور نکنید اما آخرین فکری که پیش از سقوط در آب 

 «لور نمی تونه شنا کنه!»ود: داشتم این ب

رای توصیف حسی که در زمان سقوط سرسام آورم در آب داشتم فقط یک کلمه را می توانم به کار ببرم. ب

غیر منتظره. فقط غیر منتظره بود. توانستم به بدنم پیچ و تابی بدهم و برای همین به جای سقوط با سر، به 

م نفسم را بند آورد. عجب ضربه ای بود. از آن زمان هم بدتر بود پهلو در آب افتادم اما ضربه ی سقوط باز ه

که بعد از آن سورتمه سواری جنون آمیز به پایین کوه، غرولند کنان از سورتمه به میان برف پرتاب شدم. 

اما این بار از هوش نرفتم. خیلی خوب شد. نمی خواستم غرق بشوم. بعد از آنچه پشت سر گذاشته بودیم 
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نه نبود. به سطح آب آمدم و سرم را برگرداندم و به دهانه ی معدن در آن باال نگاه کردم. از فاصله این منصفا

ی زیادی سقوط کرده بودیم که شاید نه متری می شد. اما در آن لحظه این چیزی نبود که نگرانم می کرد 

ت، آن ها صخره بودند. مثل زیرا این را هم دیدم که تمام دیواره های دماغه تکان می خورد. یادتان که هس

 نگاه کردن به دیوار یک آسمان خراش بود. اگر سقوط می کرد زیر آن دفن می شدیم.

ه سرعت به اطرافم نگاه انداختم و با دیدن لور که در نزدیکی ام در آب شناور بود خیالم راحت شد. ب

دم و به نفس هایش گوش دادم. احتماالً هنگام سقوط از واگن باری بیرون افتاده بود. به طرفش شنا کر

زنده بود اما نمی دانستم تا چه حد آسیب دیده است. تنها کاری که می خواستم بکنم این بود که شناکنان 

تا جایی که می توانم از آن دماغه ها دورتر شوم. واگن باری چوبی را نیز پیدا کردم که وسیله ی نقلیه مان 

ارمان در آب شناور بود. خوشبختانه هنگام سقوط در آب به هیچ هنگام خروج از آن جا بود. درست در کن

کداممان برخورد نکرده بود. بدین ترتیب لور را به پشت روی آن خواباندم، به نزدیکی واگن باری شناور در 

آب کشاندم و واگن را گرفتم. با این قایق نجات احتمال زنده ماندنمان بیش تر بود تا این که فقط بخواهم 

ارت های خودم در شنا تکیه کنم. درست نمی دانستم به کدام جهت باید بروم اما خیلی زود فهمیدم به مه

که جای انتخابی نیست. موج خروشانی به موازات ساحل پیش می آمد که ما را با خود می برد. به سمت 

د چون وسط اقیانوس نمی رفتیم بلکه آهسته آهسته از معدن دور می شدیم. این خیلی هم خوب بو

 درهمان وقت اتفاق افتاد.

 حتراق.ا

مام دنیا منفجر شد. صدایش مثل صدای نیرومند و پر طنین غرش شیطان غول پیکری بود که در زیر ت

زمین به دام افتاده باشد و با تالش و تقال زور بزند راهش را به سطح زمین باز کند. لحظه ای بعد از کانال 

بودند شعله های آتش عظیمی با شدت زبانه کشید چنان که مثل موتور  های تهویه ای که در امتداد دماغه

موشکی در اوج سرعت، از باالی سرمان گذشت. شاید بیست تا از این کانال ها بود که از همه شان آتشی 

بیرون می زد که برفراز اقیانوس تا فاصله ی صد متری امتداد می یافت. آب به تالطم و جوش و خروش 

ف تمام نیرویی که در خود سراغ داشتم توانستم خودم و لور را در آب شناور نگه دارم. دماغه ها افتاد. با صر

تار و نامشخص به نظر می رسیدند. اما علتش این بود که در اثر نیروی عظیمی می لرزیدند که داشت از 

باال بودند. اگر سطح درون، آن ها را از هم می پاشید. به فکر دایی پرس و آلدر افتادم. آن ها جایی آن 

 زمین مثل آتشفشان عظیمی می ترکید و از هم می گسست کارشان تمام بود.

ارک، کورتنی، آنچه در آن زمان دیدم تا روزی که بمیرم از ذهنم بیرون نخواهد رفت. انفجار بیش از سی م

از روزنه های دماغه ها  ثانیه ی بیش اتفاق افتاده بود اما شعله های قدرتمند همچنان با شدتی باور نکردنی

بیرون می زدند. این یک سرسوزن امید را برخودم روا داشتم که نیروی عمده ناشی از انفجار تک از طریق 

همین کانال ها بیرون زده باشد. شاید این کانال های مصنوعی دست ساز مثل سوپاپ اطمینان عمل می 
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ح زمین آن باال و تک تک موجودات زنده ی روی کردند و به این ترتیب پیش از آن که نیروی انفجار، سط

 آن را نابود کند از شر آن خالص می شدیم.

 مان وقت بود که آن صدا را شنیدم.ه

ا صدای غرش انفجارها تفاوت داشت. بیش تر مثل صدای ترک خوردن چیزی بود. نمی دانم تا به حال ب

تبر چوب بر به گوش می رسد یا نه اما  صدایی را شنیده اید که در آخرین لحظات قطع درخت بزرگی با

این صدا مثل همان بود. وقتی درختی می کوشد آخرین پیوندهایش با تنه اش را نگه دارد صدای تیز از هم 

 دریدن را یک میلیون برابر کنید تا بدانید در آن لحظه چه صدایی را می شنیدم.

طبقه ای را مجسم کنید که آن را در دل ه سمت چپم نگاه کردم که صدا از آن سو می آمد. قصر پنج ب

دماغه ها کنده باشند. این همان قصر بدووانی ها بود که داشت سقوط می کرد. صداهای قرچ قرچ هولناک 

آخرین نفس های عاجزانه قصر بود که می کوشید خود را سر پا نگه دارد. اما بی فایده بود. نیروی انفجار 

هایی مثل تار عنکبوت سرتاسر قصر سنگی را فرا گرفتند. یک لحظه تک داشت آن را ویران می کرد. ترک 

فکر کردم می ترکد و میلیون ها تکه می شود. اما با یک غرش نهایی، آن قصر عظیم از دماغه جدا شد و 

آهسته شروع به کج شدن کرد. با یک صدای رعد آسای نهایی، قصر از دماغه ها به کلی جدا شد و با صدای 

 بلندی در دریا سقوط کرد.شاالپ بسیار 

گر جریان سریع امواج ما را به سمت دیگر برده بود من و لور در آن لحظه درست زیر آن بودیم. البته با ا

این که از سقوط قصر بر سرمان بر کنار ماندیم هنوز هم در امان نبودیم. سقوط آن بنای عظیم در آب، موج 

ان می آمد. اگر سوار واگن نبودیم بی تردید غرق می شدیم. غول پیکری را پدید آورد که یکراست به سویم

بنابراین رو به موج عظیمی کردم که به سویمان می آمد و آماده بودم تا مثل موج سواری آن را رد کنم. هر 

دو بر روی آن موج عظیم باال آمدیم و صحیح و سالم در سمت دیگر آن پایین رفتیم. بر خالف موج های 

بار دیگر الزم نبود نگران موج بعدی باشیم. این پدیده ای بود که یک بار اتفاق می افتاد و  عادی دریا، این

 ما از آن جان سالم به در بوده بودیم.

عد از آن که خطر از سرمان گذشت به قصر نگاه کردم، یا بهتر بگویم به آنچه از آن باقی مانده بود. آن ب

. یک روی کامل آن بیرون از آب بود. به باالی دماغه ها نگاه بنای عظیم در آب سقوط کرده و غلتیده بود

کردم و دیدم جایی که پیش از آن قصری بر پا بود. همچون جراحت عظیمی دهان باز کرده است. تنها چیز 

 باقی مانده از آن، ستون های عظیمی بود که بر آن بنا شده بود.

ویه ی معدن بیرون می زند همگی خاموش شده اند. ن گاه متوجه شدم که شعله هایی که از کانال های تهآ

صدای غرش مانند نیز خاموش شده بود. انفجار به پایان رسیده بود... و ما همچنان زنده بودیم! حاال تنها 

کاری که باید می کردیم این بود که به ساحل برویم. کوشیدم واگن باری را در آب بکشم اما آن قدر کار پر 
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نجام دادنش نمی ارزید. بنابراین واگن را با پا به کناری راندم البته نه پیش از حرکت دردسری بود که به ا

 تشکر آمیز سرم، چرا که جانمان را نجات داده بود.

ساندن لور به ساحل مدت زیادی طول نکشید. وقتی خودم و لور را به قدری جلو کشاندم که پایم یه شن ر

مثل آتش نشان ها لور را روی دوشم انداختم. کار آسانی نبود. های کف آب می رسید، ایستادم و دوباره 

ترشح آدرنالینم متوقف شده بود و به همراهش بیش تر نیرویم نیز به آخر رسیده بود. بنابراین پس از تقالی 

 سختی، زانو زدم و لور را از دوشم به روی ماسه ها لغزاندم.

فسم جا آمد و لور بیدار شد راهمان را به سوی دماغه ن وقت کله پا شدم. با خودم فکر کردم همین که نآ

ها پیش می گیریم تا دایی پرس و آلدر را پیدا کنیم. از آنچه ممکن بود در آن باال بیابیم، می ترسیدم، ولی 

دیگر نیرویی برایم باقی نمانده بود که بتوانم دلواپس باشم. می خواستم لحظاتی از زنده بودنم لذت ببرم و 

 ن روی ماسه ها دراز کشیدم، چشم هایم را بستم و رفتم.برای همی

 کر می کنم لیاقتش را داشتم.ف

 

 

 4وز نگاشت ر

 ادامه()

 ندارند

 

گر سقلمه های آرامی که به کف پایم می خورد بیدارم نکرده بود شاید هفته ها در آن ساحل می خوابیدم. ا

کوسه غول پیکر ترسناک در ناودان افتادم. دوباره  وقتی آرام آرام از سرزمین رویاها بیرون آمدم به یاد آن

ضربه ها را به کف پایم حس کردم و به نوعی، ارتباطی بین این احساس و آن کوسه برقرار شد. ناگهان 

باورم کردم که آن کوسه زنده مانده و آماده می شود که با یک گاز پایم را بکند. بنابراین نعره ای زدم و از 

 را عقب کشیدم که در امان بمانند. جا پریدم و پاهایم

لبته کوسه ای در کار نبود. لور بیدار شده بود و می کوشید بیدارم کند. اما هیچ انتظار چنین واکنش ا

 پریدم او نیز پرید و با دستپاچگی گفت:وقتی از جایم  شدیدی را از من نداشت و

 متأسفم، پندارگن. نمی دونستم قلقلکی هستی. -

 ه تر از آن بودم که بتوانم بگویم در واقع برای چه از جایم پریده ام. گفتم:لقلکی؟ شرمندق

 اشکالی نداره. حالت چطوره؟ -

 بودی روی پیشانیش را مالید و چهره اش را در هم کشید و گفت:ک

 آسیب سرم به شدت جریحه دار شدن غرورم نیست. -
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 رسیدم:پ

 چه چیزهایی رو یادته؟ -

 به طرفمون می اومد ولی چیزی که یادم می یاد معقول به نظر نمی رسه. توی ناودون، چیزی داشت -

 چرا، هست. یه کوسه بود. سنت دین نمی خواست تعقیبش کنیم.  -

ور لحظه ای به فکر فرو رفت. فکر کنم امیدش به این بود که آنچه به یاد می آورد کابوسی بیش نباشد. در ل

 ادامه ی حرفش گفت:

 چیز زیادی رو به یاد نمی آرم. ولی یادمه که تو منو حمل می کردی. یعنی خواب دیدم؟بعد از اون، دیگه  -

 نه، خواب نبوده. -

ور اخم کرد. باالخره زمانی، همه ی جزییات وحشتناک فرارمان را برایش شرح می دادم ولی آن لحظه، ل

 زمان مناسبی نبود. لور جنگجوی مغروری بود.

فتی مثل من جانش را نجات داده باشد شخصیتش را خدشه دار می ین مطلب که آدمی دست و پا چلا

کرد. الزم نبود به زخمش نمک بپاشم. دست کم فعالً الزم نبود. باور کنید، روزی از این موضوع استفاده می 

 کردم ولی نه در آن لحظه. او گفت:

رسوندی، و حاال دست  یکسره داری غافلگیرم می کنی، پندارگن. تو شجاعت و زیرکی خودتو به اثبات -

 آخر هم داری طوری رفتار می کنی که جنگجوها می کنند.

 حظه ای درنگ کرد و بعد گفت:ل

 ازت ممنونم. -

و بیش ترین تقدیر و تحسینی را که در توانش بود نثارم کرده بود. از نظر او من ارزش ارتقا به جایگاه رفیع ا

ئن نبودم که با نظر او موافق باشم. من جنگجو نبودم. و برجسته ی یک جنگجو را داشتم. اما چندان مطم

کارهایی که کرده بودم فقط تحت تاثیر وحشت مطلق انجام شده بود. یک لحظه فکر نکرده بودم  همه ی

که چاره ی دیگری هم هست. در واقع، دلم می خواست هر چه زودتر زمانی برسد که او دیگر مرا جنگجو 

تم از من انتظار قهرمانی بیش تری را داشته باشد. تا جایی که به من به حساب نیاورد چون نمی خواس

مربوط می شد روزگار ایندیانا جونزی ام به پایان رسیده بود. اما نمی توانستم این حرف ها را به او بزنم 

 بنابراین بهترین و ساده ترین جواب ممکن را به او دادم و گفتم:
 خواهش می کنم. -

بدانم آیا در زمینه ی مرگ مادرش هم مرا بخشیده است یا نه، ولی خیال نداشتم یلی دلم می خواست خ

حرف را به آن جا بکشانم. لور به اقیانوس نگاهی انداخت. قصر بدووان بنای مخروب عظیمی بود که بخش 

ناچیزی از آن بیرون از سطح آب قرار داشت. امواج مالیم و کوتاهی به آن ضربه می زدند و چندین مرغ 

دریایی بر روی دیوارهای آن به جست و جو پرداخته بودند. به مرور زمان، دریا سنگ های آن را فرسوده و 
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ویران می کرد و از این نماد عظیم قدرت بدووانی ها جز شن و ماسه چیزی باقی نمی ماند. اما فعالً حکم 

 ی نظیری از نابودیشان.نمادی را داشت که یادآور سقوط بدووانی های قدرتمند بود. اثر تاریخی ب

 ور پرسید:ل

 به نظرت بدووانی های زیادی مرده ن؟ -

 اسخ این بود:پ

نمی دونم. فکر کنم بیش ترشون بیرون رفته بودند که شاهد جنگ باشند. اما وقتی به خونه شون  -

 برگردند حسابی غافلگیر می شن.

 ور گفت:ل

 غم انگیزه. -

رهنگ بسیار پیشرفته ای داشتند. می توانستند از دانش خود برای است می گفت. بدووانی ها در این جا فر

پیش رفت کل دندارن استفاده کنند اما در عوض ترجیح داده بودند که از قدرتشان برای استثمار دیگران 

استفاده کنند. حقیقت این بود که اگر بدووانی ها از میالگویی ها سوء استفاده نکرده بودند هیچ یک از این 

ها نمی افتاد. ممکن بود سنت دین روند آن را تشدید کرده باشد ولی این راهی بود که خود بدووانی  اتفاق

 ها پیش گرفته بودند. آن ها خودشان این بال را بر سر خودشان آورده بودند. لور پرسید:

 معدن تک چی شد؟ -

منفجر شد. فکر نکنم دیگه  چه نمایش جهنمی یی بود. شرط می بندم که ذره ذره ی تکی که اون تو بود -

 الزم باشه نگران باشیم که مبادا میالگویی ها دوباره ازش استفاده کنند.

 ن گاه لور سرش را برگرداند و مستقیم به چشمم نگاه کرد و با حالتی جدی گفت:آ

 اگر انفجار، قصر رو به این روز انداخته پس با دهکده ی میالگو چه کرده؟ -

صله به یاد دایی پرس و آلدر افتادم. آیا زنده مانده بودند؟ سرم را بلند کردم و به رسش خوبی بود. بالفاپ

دماغه های سر به فلک کشیده نگاهی انداختم و در حالی که به راستی چنین چیزی را نمی خواستم به او 

 گفتم:

 باید از دماغه ها بریم باال. -

اال رفتن گشتیم. کار دشواری بود. شیب تند و ای دماغه ها رسیدیم و به دنبال بهترین مسیر برای بپ

 خطرناکی داشت. لور گفت:

من می تونم صخره نوردی کنم. با ساقه ی پیچک طنابی می بافم که بتونیم باهاش به هم وصل باشیم و  -

 امنیت بیش تری داشته باشیم. کار خطرناکیه ولی موفق می شیم.

 م به او گفتم:ر حالی که آهسته دماغه را از نظر می گذراندد

 خوبه. یا می تونیم از اون راهی بریم که اون جاست. -
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ور به راهی نگاه کرد که نشان می دادم. راه باریک و پر پیچ و خمی بود چرا که مسیر شیب زیادی داشت ل

 ولی هر چه بود راه به حساب می آمد.

 ور گفت:ل

 اوه، اونم باید خوب باشه. -

 بیا بریم. -

گفتم و به سوی آن راه حرکت کردم. لور هم بی صدا دنبالم آمد. کوهنوردی هولناکی  ا لبخندی این راب

نبود. پیچ و خم های جاده نمی گذاشت شیب آن بیش از حد شود اما باعث می شد راه طوالنی بشود. موقع 

می شدم باال رفتن از کوه زیاد با هم حرف نزدیم. لور را نمیدانم ولی خودم هر چه به باالی کوه نزدیک 

ترسم از آنچه ممکن بود بیابم بیش تر می شد. آخرین باری که بدووانی ها و میالگویی ها را دیده بودیم 

زمانی برای بود که به جنگ هم می رفتند. آیا جنگ تمام شده بود؟ آیا یکی از قبیله ها برنده ی میدان 

ره ی سوخته ای پدیده آورده که مانند بود؟ یا وقتی به آن باال می رسیدیم می فهمیدیم که انفجار تک حف

دهانه ی آتشفشان است؟ کوشیدم این افکار ناجور را از سرم بیرون کنم. به زودی از واقعیت ماجرا آگاه می 

 شدیم.

قتی دیگر کمابیش به باالی دماغه رسیده بودیم ایستادم و به لور نگاه کردم. حس کردم که او نیز به اندازه و

باشد که به زودی با آن مواجه می شدیم. هیچ کداممان این را بر زبان نیاوردیم و هر ی خودم نگران چیزی 

دو فقط می خواستیم که پیش از پرداختن به هر وحشتی که آن جا در انتظارمان بود لحظه ای دیگر 

بیاساییم. پس از چند لحظه، لور نفس عمیقی کشید و با حرکت سرش موافقتش را اعالم کرد. من هم 

 تکان دادم و دونفری چند متر آخر مانده تا قله ی دماغه را طی کردیم.سری 

حنه ای که آن باال دیدیم هیچ شباهتی به تصورهایم نداشت. اول از همه این که به نظر می رسید بعد از ص

انفجار تک، سطح زمین به نسبت سالم باقی مانده باشد. از حفره ای که مثل آتشفشان دهان باز کرده باشد 

بری نبود. چه خوب. شاید در نهایت هواکش های تونل بیش تر نیروی مخرب انفجار تک را به بیرون خ

 منتقل کرده بودند.

ما با این حال همه چیز تغییر کرده بود. از قرار معلوم تمام خرابی های شدید انفجار در زیر زمین اتفاق ا

هت داشت. جایی که روزی زمین کمابیش افتاده بود و نتیجه ی آن در سطح زمین به زلزله شدید شبا

صاف و همواری بود و حاال پر از چاله های متعدد و تل های سنگ و خاک شده بود. میدان جنگ وسیع و 

سرسبزی که میالگویی ها و بدووانی ها در آن می جنگیدند زیر و رو شده بود. تخته سنگ های عظیمی از 

دند و در سمتی دیگر، زمین در نقطه های متعددی دهن باز زیر زمین راهشان را به سطح آن باز کرده بو

 کرده بود. انفجار تک به شدت به آن منطقه آسیب رسانده و آن را برای ابد دستخوش تغییر کرده بود.

 فتم:گ
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 باید خودمونو به دهکده ی میالگو برسونیم. -

انستیم هر چه سریع تر ما را به و نفری محتاطانه راه بازگشت را پیش گرفتیم و از راهی رفتیم که می دد

دهکده ی میالگو می رساند. با این که آن منطقه خراب و در هم ریخته شده بود چیز دیگری بود که حتی 

بیش از این موضوع جلب توجه می کرد و آن چیزی نبود جز مردم. صدها نفر هاج و واج و سرگردان بودند. 

وایی ها و شوالیه ها و معدنچی ها را دیدیم. همگی غرق در وقتی به سمت دهکده می رفتیم بدووانی ها و ن

بهت و حیرت بودند. هیچ یکی از آن ها نیز اهمیت نمی داد که در میان دشمنانش است. شوالیه ها و 

معدنچی ها از کنار هم می گذشتند بی آن که برای دومین بار به هم نگاهی بیندازند. هیچ کس حرفی نمی 

 ، هیچ کس نمی ترسید. همه فقط... هاج و واج بودند.زد، هیچ کس نمی جنگید

ر آن جا جسدهایی نیز به چشم می خورد. نمی دانستم آن ها قربانیان انفجار تک بوده اند یا جنگ. آن ها د

را از میدان بیرون می بردند و کنار هم قرار می دادند. اهمیتی نداشت که میالگویی اند یا بدووانی، همه را 

ذاشتند. با این که صحنه ی هولناکی بود ولی من می ترسیدم که تعداد جسدها بیش از این کنار هم می گ

ها باشد. فکر می کردم بعد از آن جنگ و انفجار تک همه از روی زمین محو شده اند. اما از قرار معلوم بیش 

ور میدان جنگ قرار تر مردم زنده مانده بودند. تنها چندین قربانی بدشانس بودند که کنار یکدیگر در مجا

 داشتند.

ن و لور که به سمت دهکده می رفتیم در سکوت شاهد این صحنه ی عجیب بودیم. به دنبال راهی م

گشتیم که از میان جنگل می گذشت و به دهکده می رسید ولی اثری از آن نبود. بیش تر جنگل نیز ویران 

افتاده بودند. پیدا کردن راهمان در میان  شده بود. صدها درخت به زمین سقوط کرده و مثل هیزم روی هم

 آشوب آن درختان کار ساده ای نبود.

ن گاه چشمم به صحنه ای خورد که باعث شد بایستم و به آن خیره شوم. معدنچی مجروحی نزدیک تنه آ

ی یکی از درختانی که سقوط کرده بود روی زمین نشسته بود. از سرش خون می آمد و ناچار بود به کنده 

رخت تکیه بدهد که نیفتد. زنی کنارش زانو زده بود و زخمش را می شست. سطلی پر از آب و مقداری ی د

کهنه پاره داشت. پارچه را در آب فرو می کرد و آهسته زخم معدنچی را تمیز می کرد. زن در هنگام انجام 

مادری بود که از این کار هیچ خشونتی از خود نشان نمی داد، هیچ عجله ای هم نداشت. رفتارش مثل 

کودکش مراقبت می کند. شاید با تمام اتفاقاتی که افتاده بود دیدن چنین منظره ای به نظرتان چندان 

عجیب نباشد ولی عجیب بود. علتش این است که زنی که از معدنچی میالگویی مراقبت می کرد زنی 

 بدووانی بود.

 ور گفت:ل

 سر در نمی یارم. اونا با هم دشمن اند. -

 سخم این بود:اپ
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 شاید دشمن مشترکی پیدا کرده ن. -

ز میان جنگل در هم ریخته راهمان را پیش گرفتیم و دهکده ی میالگو را پیدا کردیم. دهکده درب و ا

داغون بود. بسیاری از کلبه ها هنوز پا بر جا بودند ولی بیش ترشان دچار صدمات جدی شده بودند. از 

خاک باقی نمانده بود. جاده ای در سرتاسر دهکده امتداد می یافت حاال بعضی از آن ها چیزی جز تلی از 

پر از شیار و سنگ و کلوخ بود. به مرکز دهکده و به سکویی نگاه کردم که مراسم تحویل روی آن انجام می 

گرفت. ویران شده بود. پایه ی سنگی بزرگ هنوز سرجایش بود. ولی سوخته و سیاه شده بود اثری از سکو 

نمانده بود. می خواستم پیشنهاد کنم به دنبال دایی پرس و آلدر بگردیم که صدای آشنایی را شنیدم  باقی

 که گفت:

 لورا! پندارگن! -

لدر بود. زنده بود! شوالیه ی درشت اندام دست و پا چلفتی مثل عروسک خیمه شب بازی شادمانی جست آ

گی گیر کرد و سکندری خورد و ما پیش از آن وخیزکنان به سویمان می آمد. از شدت هیجان پایش به سن

 که با صورت به زمین بیفتد او را گرفتیم. گرفتن او تبدیل به بغل کردن گروهی شد. او گفت:

 می ترسیدم مرده باشید! چه طوری از قصر فرار کردید؟ -

 واب دادم:ج

 قصه ش طوالنیه. این جا چه اتفاقی افتاد؟ -

 ای بلندی گفت:لدر که حسابی سرحال بود با صدآ

باور کردنی نبود. جنگ شروع شد. میالگویی ها سعی کردند با تک بدووانی ها رو شکست بدن ولی  -

ذخیره ی تکشون تموم شد و برای همین میالگویی ها ناچار شدند حمله کنند و درگیر شدند و... خالصه 

 توی همون گیر و دار اون اتفاق افتاد!

 ه پاسخی خواهد شنید از او پرسید:ور با این که خوب می دانست چل

 چه اتفاقی؟ -

 لدر با صدای بلند گفت:آ

زمین به جنبش در اومد. مثل دریا تکون می خورد! میالگویی ها و بدووانی ها جنگ رو متوقف کردند و  -

ون پا به فرار گذاشتند ولی جایی برای رفتن نبود! درخت ها شروع به افتادن کردند، کلبه ها خراب شدند و ا

 صدا صدایی مثل رعد و برق در زیر زمین بود. بعد آتش زبونه کشید...

 و به بقایای سوخته ی سکو در وسط دهکده اشاره کرد و گفت:ا

از دهانه ی معادن، ستون های غول پیکر آتش بیرون می زد! شعله های آتش مثل فواره به آسمون می  -

 رفتند. بعدش... همه چی تموم شد.

 ا بتوانیم تمامی آنچه را که گفته بود هضم کنیم. پس از لحظه ای پرسید:لدر ساکت شد تآ
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 وقتی تمام این اتفاق ها می افتاد شما کجا بودین؟ -

ه لور نگاه کردم و او شانه اش را باال انداخت. منظورش این بود که مایل است من پاسخ آلدر را بدهم. ب

 گفتم:

می کنم ممکنه این همه جار و جنجال یه ربط کوچولویی با  راستش، ما معدن تک رو منفجر کردیم. فکر -

 این موضوع داشته باشد.

 لدر ناباورانه با دهان باز به ما زُل زد. برای تجزیه و تحلیل این اطالعات دچار مشکل شده بود. گفتم:آ

 دهنتو ببند. دایی پرس کجاست؟ -

 فت:ر حالی که به طور ناگهانی به واقعیت باز می گشت به من گد

 آهان، پرس. درسته. دنبالم بیا. -

لدر سکندری خورد و جلو رفت و ما را درمیان بقایای دهکده ی میالگو راهنمایی کرد. وقتی به کلبه ای آ

ما را دعوت به سکوت کرد. آلدر « هیس»نزدیک شدیم که هنوز کمابیش سالم باقی مانده بود آلدر با گفتن 

ود ببینیم وقفه ای ایجاد نکنیم. نزدیک دیوار ایستاد و با احتیاط می خواست در هر صحنه ای که قرار ب

 پشت آن را نگاه کرد. من و لور هم به او پیوستیم و همین کار را کردیم.

ند متر جلوتر، کلبه ای بود که روزی به رلین تعلق داشت. اگر آن را به یاد داشتم برای این بود که وقتی چ

دم و باتری های بیش تری بیاورم به آن جا رفته بودم. اما دیوارهای کلبه رلین از من خواست به خانه برگر

از بین رفته بود. باور نکردنی بود. به افرادی که در کلبه بودند طوری رفتار می کردند که انگار در کلبه اند 

میمانه ای اما در واقع بیرون بودند... دیگر خودتان مجسم کنید. سه نفر بودند که از قرار معلوم جلسه ص

تشکیل داده بودند. در کمال خوشحالی باید بگویم که یکی از آن ها دایی پرس بود. زنده و سالم به نظر می 

رسد. می خواستم با صدای بلند او را صدا بزنم ولی متوجه شدم که در حال انجام کار مهمی است و برای 

 همین زبانم را گاز گرفتم.

این بود که از جنگ برگشته باشد که در واقع همین طور هم بود.  ومین کسی که دیدم رلین بود. مثلد

لباس چرمی اش پاره پاره شده بود و روی پانسمان دستش خون دَلمه بسته بود، اما زنده بود. دیدار سومین 

 نفر در آن کلبه تکان دهنده بود.

بود و گریه می کرد. قسم  ومین نفر ملکه کیگن بود. این زن روی زمین نشسته بود، زانوی غم بغل گرفتهس

می خورم که مثل بچه های دو ساله گریه می کرد. حرف هایشان را نمی شنیدم ولی ظاهراً رلین مثل 

پدری که با فرزند غمگینش صحبت می کند داشت با مالیمت با او حرف می زد. دایی پرس چیزی نمی 

 ارد.گفت. حدسم این بود که او در آن جا نقش یک میانجی بی طرف را د

مان وقت بود که دایی پرس ما را دید و لبخند جانانه ای بر لبش نشست. او پوزش خواست و به سوی ما ه

دوید. مثل خرس بزرگی دست هایش را دورم حلقه کرد و چنان خندید که انگار کریسمس است. به گمانم 
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یز هم بخندم، هم گریه در آن میان کمی هم گریه کرد. صادقانه بگویم که این مالقات باعث شد خودم ن

کنم. آیا مسافرهای پوست کلفت باید چنین رفتاری از خود نشان می دادند؟ ما را به سمت دیگر کلبه 

کشاند تا مزاحم گفتگوی رلین و ملکه نباشیم و بعد دستش را دور لور نیز حلقه کرد. تا آخر عمرم هم 

اشم. از زمان آغاز این ماجرا، اولین باری بود امکان نداشت بتوانم شاهد چنین رفتاری از سوی دایی پرس ب

که دوباره همان دایی پرس قدیمی ام شده بود. خوشحال بودم که او به حالت قبل برگشته بود. سپس 

 خودش را عقب کشید و به هر دوی ما نگاه سرزنش باری کرد. 

 رانجام گفتم:س

 چی شده؟ -

 رسید:پ

 .کار شما بود؟ همه ی این اوضاع رو می گم -

و با حرکت دستش به خرابی های اطرافمان در دهکده ی میالگو اشاره کرد و من دقیقاً منظورش را ا

فهمیدم. به لور نگاه کردم. شانه اش را باال انداخت. این تبدیل به عالمتی شده بود که نشان می داد او مایل 

 است من حرف بزنم. گفتم:

 راستش، آره. -

 ایی پرس زیر خنده زد و گفت:د

 من گفتم از دست اون بمب خالص شین نگفتم که زیر زمین منفجرش کنین! -

 فتم:گ

 ما این کارو نکردیم. -

ن وقت خالصه ی ماجرا از زمانی که ما را در ورزشگاه بدووان ترک کرده بود برایش تعریف کردم. با این آ

جالب و شنیدنی به نظر می  که همه ی چیزهایی که به او گفتم حقیقت محض بود باید اقرار کنم که بسیار

رسید. به نظرم حقیقتی که از همه شگفت انگیز تر به نظر می رسید این بود که تمام آن خرابی زمانی 

شروع شد که من مقدار کمی از تک را به زمین انداختم که اندازه ی یک نخود بود. انداختن اولین دومینو 

 را که یادتان است. یوهو.

رد. آلدر هم همین کار را کرد. فکر نمی کردم چنین چیزی ممکن باشد ولی ایی پرس با دقت گوش کد

مطمئنم که داستان ماجرا جویی ما در معدن تک، داییم را به حیرت و شگفتی انداخت. می دانستم مایه ی 

 حیرت آلدر نیز شده است چرا که او هنوز دهانش باز بود.

 ایی پرس پرسید:د

 سنت دین چی شد؟ -

 واب دادم:ج
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رفت. پرید و رفت توی ناودون. می خواستیم دنبالش بریم ولی حیف که کوسه ی غول پیکر وحشتناکی  -

 رو فرستاد که جلومونو بگیره. و موفق شد. 

 ایی پرس متفکرانه گفت:د

 کوسه ی غول پیکر؟ معنیش اینه که به کلرال رفته. -

 ا تعجب گفتم:ب

 دقیقاً. از کجا فهمیدن؟ -

 رس این بود:واب ساده ی دایی پج

 برای این که کوییگ های کلرال کوسه های غول پیکر وحشتناکند. -

لبته! باید خودم می فهمیدم! کوییگ های زمین دوم سگ های غول پیکرند، کوییگ های دندارن خرس ا

های غول پیکرند و کوییگ های کلرال کوسه های غول پیکرند. خیلی ساده بود. همه این را می دانستند. 

 ذهنی برای خودم: از کلرال دوری کن.تذکری 

 ا اشاره به جلسه ی رلین و ملکه کیگن پرسیدم:ب

 اون جا چه خبره؟ -

 ز فکر کردن به کوییگ ها خسته شده بودم و اهمیت نداشت که چه شکلی به خود گرفته باشند.ا

 پرس گفت: مگی به پشت دیوار نگاهی انداختیم و دیدیم دو رهبر همچنان غرق گفتگو هستند. داییه

دو نفری که می بینید کسانی هستند که به شدت ترسیده ن. هر دوشون یک نظر آخر دنیا رو دیده ن.  -

رلین نزدیک بود تک تک افراد میالگویی شو از دست بده و ملکه کیگن شاهد سقوط قصرش به دریا بوده. 

 دیگه از دنیاشون چیزی باقی نمونده جز مردمشون.

 ور پرسید:ل

 ی چی صحبت می کنند؟درباره  -

 ایی پرس جواب داد:د

 خیلی چیزها. اما مهم ترین موضوع گفتگوهاشون اینه که چه طوری در کنار هم زنده بمونند. -

ا همین چند ساعت پیش، تصور زندگی میالگویی ها و بدووانی ها در کنار یکدیگر و همکاری آن ها با هم ت

مسایل قرت های متمادی داشتند که باید به آن رسیدگی حکم یک شوخی را داشت. آن ها کوله باری از 

می کردند. این جور چیزها یک شبه از بین نمی رود. اما همان وقت به یاد معدنچی میالگویی افتادم که زن 

بدووانی از او مراقبت می کرد. هر چه باشد آن ها هنوز انسان بودند. از آن جا که قصر ویران شده بود هر دو 

یت بغرنج مشابهی قرار داشتند. بهترین شانسشان برای زنده ماندن در این بود که به هم گروه در وضع

کمک کنند. به نظر می رسید که این توقع زیادی از دشمنان خونی باشد ولی حدس می زنم حادثه ی 
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که در مصیبت باری که می تواند تمام موجودات زنده ی منطقه ای را از میان ببرد افراد را وادار می کند 

 اولویت هایشان تجدید نظر کنند.

 ایی پرس اضافه کرد:د

اونا پیشنهادهای زیادی برای همدیگه دارند. بدووانی ها دانش پیشرفته ای در زمینه ی مهندسی و  -

شیمی دارند که کمک بزرگیه برای بیرون آوردن میالگویی ها از عصر حجر. میالگویی ها هم کشاورز و 

 زمانی رسیده که می تونند در برابر سخت کوشی شون پاداشی بگیرند.سازنده اند. باالخره 

 لدر گفت:آ

 معدن ها چی می شن؟ -

 ایی پرس جواب داد:د

دیگه معدنی وجود نداره. با انفجار تک، معدن ها ریزش کردند. دهه های متوالی طول می کشه تا معدن  -

ا از اشتغال در معدن خالص شدند... برای رو به صورت اولشون در بیارند. ارزششو نداره. میالگویی ه

 همیشه.

 فتم:گ

 یعنی دیگه از لعاب خبری نیست؟ -

 ایی پرس گفت:د

آره، دیگه از لعاب خبری نیست. بدووانی ها از لعاب برای معامله با قبیله های دیگه استفاده می کردند.  -

 حاال دیگه ناچارند خودکفاتر باشند.

 رسیدم:پ

 عیت چه تکلیفی دارند؟نوایی ها در این وض -

 ایی پرس گفت:د

می تونن به قبیله ی خودشون برگردند. یا می تونند همین جا بمونند و به بازسازی کمک کنند. انتخاب  -

 با خودشونه ولی من فکر می کنم همین جا می مونند.

 لدر پرسید:آ

زیه که سنت دین می اگر میالگویی ها دوباره سعی کنند از تک استفاده کنند چی؟ این همون چی -

 خواست، نه؟

 ا اطمینان گفتم:ب

 دیگه تکی وجود نداره. رلین حتی اگر هم بخواد دستش به ذره ای از اون تک هم نمی رسه. -

 ایی پرس به تندی گفت:د
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رلین مرد خوبیه. اما عشقش به مردمش کورش کرده بود. حاال دیگه می تونه نیروشو در زمینه ی سازنده  -

اون رهبر بزرگی می شه. اما چاره ای نداره جز این که با ملکه کیگن مشت هاشونو یکی  تری صرف کنه.

 کنند. این زن یه شاهکاره.

لین گویی می دانست درباره ی او صحبت می کنیم سرش را بلند کرد و به ما نگاهی انداخت. نگاه هایمان ر

 ی داشت.در هم تالقی کرد و رلین لبخند زد. همان یک لبخند یک دنیا معن

و شکست خورده بود و با این که خسته به نظر می رسید باز هم ظاهر آرام و متینی داشت. وظیفه ی ا

 بزرگی پیش رویش بود ولی او الیق ترین شخص برای انجام این وظیفه بود.

 ایی پرس گفت:د

ند و با هم کار هیچ تضمینی وجود نداره. این مردم باید قرن ها نفرت و بی اعتمادی رو پشت سر بگذار -

کنند. ولی دست کم حاال فرصتی براشون پیش اومده که جامعه ای بسازند که سود و منفعتش شامل همه 

 بشه. همیشه چنین فرصتی پیش نمیاد.

قتی به گوشه و کنار دهکده ی ویران شده ی میالگو نگاه کردم درک این مطلب برایم سخت بود که و

ی توانست پیش بیاید به مرز ویرانی رسیدن دنیایشان بود. اما شاید حق بهترین اتفاقی که برای این مردم م

با دایی پرس بود. شاید تنها راه تغییر آن ها فراموش کردن گذشته ها و از نو شروع کردن بود. بی تردید آن 

 ها چنین فرصتی را داشتند. با تمام وجودم امیدوار بودم که از این فرصت بهترین استفاده را بکنند.

 ایی پرس گفت:د

من گرسنه ام! لور، می شه تو و آلدر به کلبه ی درمانی برید؟ اون جا یه ایستگاه ذخایر اظطراری راه  -

 انداخته ن.

لدر و لور بالفاصله ما را ترک کردند تا بلکه بتوانند غذایی دست و پا کنند. اما گمان نمی کنم که دایی آ

بیا »گمانم می خواست با من تنهایی صحبت کند. به من گفت: پرس به راستی تمایلی به خوردن داشت. به 

و دو نفری، رلین و ملکه کیگن را به حال خود گذاشتیم تا به گفتگویشان بپردازند و خودمان « قدم بزنیم.

 در دهکده ی میالگو قدم زنان پیش رفتم.

 ایی پرس پرسید:د

 چه حالی داری، بابی؟ -

ده ای نداشت. چه حالی داشتم؟ هزار و یک حال مختلف داشتم. ین پرسش ساده ای بود که پاسخ ساا

خسته بودم. بعد از فرارمان با لور و سقوطمان در آب مجروح شده بودم. به خودم افتخار می کردم چون 

 زمانی که زمین و زمان داشت روی سرم خراب می شد می توانستم سرم را باال نگه دارم.

ین را یاد گرفتم که گاهی اوقات اشکالی ندارد که مثل بچه ننه ها س می کردم چیزهایی آموخته ام. اح

فکر کنیم البته تا زمانی که مثل بچه ننه ها عمل نکرده باشیم، دست کم گاه گدرای که می شد این طور 
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بود. یاد گرفتم که اشتباه کردن اشکالی ندارد به شرطی که به اشتباهت اقرار کنی و مشتاق باشی به حرف 

 وش بدهی که ممکن است بیش تر از تو بدانند.کسانی گ

مگین هم بودم، برای اوسا، مادر بی نظیر لور. او کسی بود که آرزو می کردم بهتر او را می شناختم. برای غ

دیگرانی هم که در آن جا زندگیشان را از دست داده بودند غمگین بودم. در آن چند روز چیزهای زیادی را 

ه همه ی آن ها خوب  نبودند. دیده بودم که مردم چه رفتار وحشتناکی با هم به چشم خود دیده بودم ک

داشته باشند. شاهد طمع و خشم و جنایت و بی توجهی مطلق به زندگی بشری بودم. آن جا در دندارن 

 بخش تاریک روح انسانی را مشاهده کردم و آگاهی از وجود چنین تاریکی و ظلمتی مرا غمگین می کرد.

اشتم؟ از سنت دین وحشت داشتم، نه برای این که فکر می کردم تعقیبم می کند و از این جور ه حالی دچ

چیزها، بلکه این که یک انسان قادر به انجام چه کارهایی است مرا می ترساند. او نفوذ شرارت آمیزش را به 

ده بود که قدرتش به کار می گرفت تا مردم را تحریک کند و به انجام کارهای هولناک وادارد. چیزی نمان

نابودی کامل دنیایی بیانجامد. از این می ترسیدم که او همین کار را در جهان دیگری در پیش گیرد و 

امیدوار بودم که با متوقف ساختن او در این دنیا نقشه اش ادامه پیدا نکند. اما آنچه بیش از هر چیز دیگری 

ت را نمی خواستم. منظورم این است که من بچه ای بیش مرا می ترساند، مسافر بودنم بود. من این مسئولی

 نیستم. اگر چیزی باشدکه به راستی مرا بترساند آینده ی خودم است.

ه حالی داشتم؟ کمی هم خوشحال بودم. خوشحالی ام از این بود که مردم دندارن فرصت دیگری داشتند. چ

او این جا چه کاره است. ولی چنان برایش به دایی پرس افتخار می کردم. البته درست مطمئن نبودم که 

مهم بود که کمک کرد تا جامعه ای رو به زوال دستخوش احیا و بازسازی بشود. از آشنایی با کسانی که 

دیده بودم نیز خوشحال بودم. آلدر خوش قلب بود و همیشه او را در مقام یک دوست به خاطر خواهم 

پیش گرفته بود، هر قدمی که برداشت برای خیر و صالح مردمش  داشت. رلین با این که راه نادرستی را در

بود و من به این موضوع احترام می گذارم. حاال این فرصت را دارد که به طور مفیدتری به مردمش کمک 

کند. از آشنایی با اوسا خوشحال بودم. گمان نمی کنم هیچ زمانی خردمندی توأم با آرامشش را از یاد ببرم 

ذره ای از این ویژگی او نصیب من هم بشود. مارک و کورتنی، از داشتن دوستان خوبی مثل شما و امیدوارم 

هم خوشحال بودم. در زمانی که بیش از همیشه به کمکتان نیاز داشتم به کمکم شتافتید و تا ابد برای این 

 کارتان مدیون شما خواهم بود.

ل بودم. او به شدت وفادار و همچنین مشتاق بود ما فکر کنم بیش از هر چیز از آشنایی با لور خوشحاا

جانش را در راه باورهایش فدا کند. شجاع و دلسوز و باهوش، و به شدت زیبا بود. اما در ورای این ها، 

چیزی در وجود لور بود که حتی نمی توانستم از آن قدر دانی کنم. وقتی این ماجرا از ذهنم پاک شود که 

ن از او سپاسگذار خواهم بود که مرا وادار کرد به دنیای خارج از دنیای روزی پاک خواهد شد، همچنا

 کوچک خود فکر کنم و از توانایی هایم آگاه بشوم.
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 دین ترتیب چه حالی داشتم؟ پرسش پیچیده ای بود ولی پاسخ ساده ای برای آن داشتم. گفتم:ب

مکمون احتیاج دارند. من هر کاری نه وقتی ازم خواستی که همراهت بیام، گفتی مدمی هستند که به ک -

 که ازم خواستی انجام دادم. حاال می خوام برم خونه.

 و حتی تالشی برای مخالفت با من نکرد. چه طور ممکن بود؟ صمیمانه گفت:ا

باشه، بابی. راست می گی. اون قدر به تو افتخار می کنم که قادر به بیانش نیستم. فردا، تو رو می برم  -

 خونه.

این همان چیزی بود که می خواستم بشنوم! و همین مرا به جایی که االن هستم رساند و آن چیزی هان، آ

نیست جز نوشتن آخرین روزنگاشتم. قرار است امشب در کلبه ی درمانی بخوابیم. فردا قرار است سفر دور 

ود در حال حاضر در زیر و درازمان به ناودان باالی کوه را شروع کنیم. متاسفانه دروازه ه ای که در معدن ب

میلیون ها تن سنگ و خاک دفن شده است. دایی پرس به من اطمینان داد که کوه نوردی چندان دشوار 

نخواهد بود. از بدووانی ها اسب قرض می گیریم و چند تا سوت با خودمان می بریم مبادا با کوییگ 

 ولگردی روبه رو شویم.

هم سرگرم نوشتن خاطراتشان هستند. آلدر جزییات تمام اتفاق هایی لدر و لور نیز نزد من هستند و آن ها آ

را برایم گفت که در طول جنگ پیش آمد و من از این طریق همه چیز را فهمیدم. خیال ندارم این روز 

نگاشت را از طریق انگشتر برایتان بفرستم. برنامه ام این است که خودم آن را به دستتان بدهم. منتظرم که 

 یتان را در زمانی ببینم که با من مواجه می شوید.قیافه ها

نتظر دیدار مجدد با خانواده ام هم هستم. درست نمی دانم که چه به آن ها بگویم ولی فکر می کنم. نمی م

 دانم آیا مارلی هم به اندازه ی من دلش برایم تنگ شده است؟

متشکرم که این ها را خواندید. متشکرم  سیار خوب، بچه ها، این آخرین باری است که برایتان می نویسم.ب

 که دوستم بودید. فردا برای آخرین بار دندارن را ترک می کنم.

 رای رسیدن به خانه صبر و قرار ندارم.ب

 4ایان روزنگاشت پ

 مین دومز

 ارک زودتر از کورتنی خواندن کاغذ ها را تمام کرد، ولی از جایش تکان نخورد تا او نیز سرش را بلند کند.م

هر دو به بابی نگاه کردند که روی تخت مارک خوابیده بود. می خواستند با او صحبت کنند ولی جرات 

نداشتند بیدارش کنند چون نیاز به استراحت داشت. حس عجیبی بود. این دوستشان بود. از دوران کودکی 

ولی نه آن بابی که چند روز  همدیگر را می شناختند. حاال همه چیز تغییر کرده بود. بله، این هنوز بابی بود

 پیش با کورتنی مالقات کرده بود. آیا ممکن بود همه چیز به حالت قبلش باز گردد؟
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 ابی با مالیمت گفت:ب

 من بیدارم. -

ارک و کورتنی از جا جستند و به سراغش رفتند. کورتنی روی لبه ی تخت نشست. مارک قدم می زد. م

 کورتنی گفت:

 الی کوه برگشتی، نه؟پس حتما به ناودون با -

ابی سر جایش نشست اما نه بی تالش و تقال. کامال مشخص بود که بدنش درد می کند. آسیب ندیده بود، ب

 فقط درد داشت.

 آره، از بدووانی ها اسب گرفتم و بیش تر راه رو با اون اسب ها رفتم. -

 ارک پرسید:م

 کوییگ ها چه شدند؟ -

 صورتش گفت: ابی با اشاره به خراش های ناجورب

خبری از اونا نبود ولی فکر کنم به دلیل توفان یخی ناجور بود. باد شدیدی می وزید. مثل این بود که  -

 سوزن های شناور به صورت آدم بخوره. حسابی نفوذ می کرد. ببخشید که رو بالشتیتو کثیف کردم.

 ارک گفت:م

 اشکالی نداره. -

 سید:به راستی از ته دل می گفت. کورتنی پر و

آره، اما یه چیز عجیبی رو می دونین؟ وقتی به اون ایستگاه مترو رسیدیم موتورسیکلتش همون جایی که  -

 پارکش کرده بود منتظرمون بود. کاله های ایمنی هم سر جاشون بودند. عجیب نیست؟

ت نبود. ه راستی که عجیب بود زیرا وقتی مارک و کورتنی به آن ایستگاه رفتند اثری از موتور سیکلب

 احتماال کسی در انتظار بازگشت پرس از آن  نگهداری کرده بود. مارک گفت:
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 آره، عجیبه. -

 ارک آخرین روزنگاشت بابی را باال گرفت:م

 نکنه می خوای درباره ی چیزهای عجیب حرف بزنی؟ -

اری که بابی در مگی به کاغذ های پوستی نگاه کردند و زیر خنده زدند. حق با مارک بود. در مقایسه با که

 دندران کرده بود غیب و ظاهر شدن اسرارآمیز یک موتورسیکلت هیچ بود.

ابی خوشحال بود که می خندید و کنار دوستانش بود اما او نیز همان حس عجیبی را داشت که مارک و ب

برگردد و کورتنی را آزار می داد. اتفاق های زیادی افتاده بود. او آدم دیگری شده بود. آیا می توانست 

 زندگی اش را از جایی که رها کرده بود دوباره از سر بگیرد؟

 ورتنی پرسید:ک

 لور چی شد؟ توی دندران موند؟ -

 ارک حس کرد که اثری از حسادت در کالم کوتنی وجود دارد اما تصمیم گرفت که به آن شاره ای نکند.م

 ه بود. بابی به آرامی گفت:ابی خنده اش را قطع کرد. کورتنی روی نقطه حساسش دست گذاشتب

اون با ما تا باالی کوه اومد. اما وقتی ما وارد غاری می شدیم که دروازه توش بود اون به راهش ادامه داد و  -

پرید توی ناودون. بدون خداحافظی. بدون آرزوی دیدار مجدد. بدون هیچ به به و چه چهی. منظورم اینه که 

دیم. ولی خیلی چیزها رو با هم پشت سر گذاشتیم. چیزهایی بود که ما با هم صمیمی  و از این چیزا نش

 می خواستم بگم.

امال معلوم بود که این موضوع موجب رنجش بابی شده است. او به لور عالقه مند شده بود اما از قرار معلوم ک

شد. سپس لور مثل او عالقه مند نشده بود و برایش اهمیت نداشت. مدتی طوالنی سکوت عجیبی حکمفرما 

 مارک به مسئله ی مهمی اشاره کرد که در ذهن همه بود. او محتاطانه گفت:

بابی، یه چیز جنون آمیزی توی خاطراتت هست. مسئله ی سر و کله زدن با میالگویی ها و بدووانی ها   -

و مردمی بخشی از اونه. این قضیه ی مسافر بودن و ناودانی که شما رو در طول زمان و مکان انتقال می ده 
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که در سرتاسر کائنات در قلمروهای مختلف زندگی می کنند چه؟ هاال چی؟ هاال چیه؟ چه طور ممکنه هر 

چیزی و هر مکانی و هر جایی همچنان وجود داشته باشه؟ تازه، این یارو سنت دین کیه؟ آیا ممکنه روزی 

ندران کرد؟ چیزهایی که تو نوشتی سر و کله اش اینجا پیدا بشه و در اینجا همون کاری رو بکنه که توی د

همه ی چیزهایی رو که درباره ی طرز کار دنیا می دونستم به هم ریخت و باید بهت بگم که دارماز ترس 

 زهره ترک می شم.

 ابی شروع به صحبت کرد و گفت:ب

چ ای کاش می تونستم حالتو بهتر کنم. ولی خودم هم دارم از ترس زهره ترک می شم. من خودم هم هی -

چیز بیش تر از مطالبی که توی خاطراتم نوشتم، نمی دونم. ای کاش می تونستم زمان رو به اون شب 

برگردونم و از دایی پرس بخوام کس دیگه ای رو پیدا کنه که کمکش باشه، ولی نمی تونم. بخشی از 

یزهایی هم وجودم با این ماجرا مشکلی نداره. چیزهایی درباره خودم یاد گرفتم که معرکه س. به چ

برخوردم که باید تغییرشون بدم. همه ی اینا خوبه. اما کل موضوع مسافر بودن ... هیچ ازش سر در نمی 

 یارم.

 ورتنی پرسید:ک

 پس حاال می خوای چیکار بکنی؟ -

ابی خودش را به سمت دیگر تخت کشاند و برخاست. پاهایش کمی می لرزید ولی گذشته از این مشکل ب

 اطمینان اعالم کرد:دیگری نداشت. با 

می خوام سعی کنم به وضعیت عادی برگردم. اگر دایی پرس دوباره به کمک نیاز داشته باشه می تونه  -

یکی دیگه رو پیدا کنه. بچه ها، شما هم همراهم میایین که بریم خونه مون؟ این طوری شاید کارا آسون تر 

 بشه.

حشت داشتند. چه طور می توانستند به بابی بگویند که ین همان لحظه ای بود که مارک و کورتنی از آن وا

خانواده اش ناپید شده است؟ بعد از آنچه پشت سر گذاشته بود سزاوار چنین چیزی نبود. اما با این حال 

 باید می فهمید.
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 ارک با لواپسی گفت:م

 با ... بابی، یه ... یه چیزی هست که ... با ... باید ... -

 د و گفت:ورتنی حرفش را قطع کرک

 ما همراهت می یایم، بابی. می خوایم اونجا کنارت باشیم. -

ایک نگاه سریعی به کورتنی انداخت ولی کورتنی نگاهش را پاسخ نداد. کورتنی حس می کرد که بابی م

تنها از یک طریق باید از اتفاقی که افتاده است آگاه بشود و آن این بود که خودش به چشم خودش ببیند. 

ل اگر هم به او می گفتند می خواست که خودش با چشم خودش ببیند بنابراین کورتنی حس در هر حا

 می کرد بهتر باشد یکدفعه از این ماجرا آگاه شود.

رای رسیدن به خانه ی بابی در میدان لیندن مسیر کوتاهی را پیمودند. وقتی در پیاده روهای آشنای ب

ه اطرافش نگاه می کرد. پیش از آن، هزاران بار در آن خیابان استونی بروک قدم می زدند بابی با لبخندی ب

ها قدم گذاشته بود ولی اکنون با بینش کامال جدیدی آن جا را تحسین می کرد. هیچ منظره ای را از نظر 

نمی انداخت، از هیچ بویی غافل نمی ماند و از هیچ حسی بی اعتنا نمی گذشت. این احساس ها مثل پتوی 

د که خود را در آن می پیچید و باعث می شد بار دیگر تمام وجودش  را بازیابد. چنان حس گرم و نرمی بو

خوبی داشت که این فکر را جایز دانست که دنبال کردن زندگیش از جایی که رها شده بود امکان پذیر 

 است.

شادمانه  ارک و کورتنی این را حس می کردند. از دانستن این نکته دلشان می سوخت که به زودی حسم

ی بازگشت به خانه اش در هم می ریزد و بر باد می رود. آن گاه درست پیش از آن که آخرین پیچ را پشت 

سر بگذارند و به پالک دوی میدان لیندن برسند که اکنون زمینی خالی بود و قبال خانه ی بابی در آن قرار 

و مستقیم در چشم هایش نگاه کرد و داشت، کورتنی بابی را گرفت و متوقف کرد. شانه هایش را گرفت 

 صمیمانه گفت:

 باید چیزی رو بدونی، بابی. ما این جا در کنارتیم. -

 ابی پاسخ داد:ب
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 اینو می دونم، کورتنی. -

ورتنی او را رها نکرد. می دانست همین که او را رها کند، از آن پیچ می گذرد و متوجه می شود زندگی ک

 یگر وجود ندارد.یی که عاجزانه آرزومندش بود د

 ابی کنجکاوانه از او پرسید:ب

 آهای، تو حالت خوبه؟ -

ورتنی با حرکت سرش جواب مثبت داد و او را رها کرد. بابی نگاه سریعی به مارک انداخت بلکه از رفتار ک

عجیب و غریب کورتنی سر در آورد، ولی مارک هم مثل کورتنی حال و روز خوبی نداشت. بابی درست در 

ه فهمید که مشکلی پیش آمده است. چرخی زد و از پیچ گذشت تا خود را به خانه شان برساند. آن لحظ

 مارک و کورتنی نگاه نگرانی به هم انداختند و دنبالش رفتند.

قتی مارک و کورتنی از پیچ گذشتند بابی را دیدند که تک و تنها در پیاده رو ایستاده و به زمین خالی یی و

خانه شان در آن قرار داشت. از جایش تکان نمی خورد، فریاد نمی زد، حتی ظاهرا چشم دوخته که روزی 

نفس هم نمی کشید. همان جا ایستاده بود و خیره نگاه می کرد. آن دو چیزی نگفتند. باید به بابی این 

و به آن فرصت را می دادند که آنچه را می دید هضم کند. یا به عبارتی آنچه را که نمی دید. بابی جلو رفت 

جایی قدم گذاشت که قبال حیاطشان بود. همان حیاطی که از دوران خردسالی در آن بازی کرده بود. همان 

حیاطی بود که در آن با مارلی کشتی می گرفت. همان حیاطی بود که به ساختمانی می رسید که چهارده 

 سال آن را خانه می نامید. همه ی آن ها رفته بودند.

 شت سرشان به گوش رسید که گفت:دای آشنایی از پص

 آهای، بچه ها. -

مه برگشتند و دایی پرس را دیدند که در پیاده رو ایستاده بود. بار دیگر شلوار جین و کت چرمی  بلندش ه

را به تن داشت. پشت سرش اتومبیل اسپرت مشکی جمع و جوری بود که با آن آمده بود. پورشه بود. دایی 

 گشت. دایی پرس به نرمی گفت: پرس همیشه طبق مد روز می

 چیزی نیست، بابی. سعی من نفس بکشی. -
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ارک و کورتنی دو سه قدم جلو رفتند و خود را از سر راه آن ها کنار کشیدند. هر اتفاقی که قرار بود بیفتد م

بین دایی پرس و بابی پیش می آمد. آن ها دیدند که چشم های بابی سرخ شده است. شروع به گریه کرده 

 ود. اما همین که چشمش به داییش افتاد اندوهش جای خود را به خشمی شدید داد.ب

 ابی با دندان های برهم فشرده گفت:ب

 اونا کجان؟ و امیدوارم به من نگی این همون طوریه که قرار بود باشه. نمی خوام اینو بشنوم. -

 رس با حالتی آرامش بخشی گفت:پ

 ه.حالشون خوبه. همه شون حالشون خوب -

ابی چند قدمی به سمت پرس برداشت. او خشمگین و غمگین و گیج و هراسان بود. اما بیش از هر چیز ب

 می خواست پاسخ پرسش هایش را بگیرد، پرسید:

 پس چرا اینجا نیستند؟ -

 رس گفت:پ

این سخت ترین بخش ماجراست. برای من سخت بود، برای آلدر و لور هم سخت بود ولی ما همگی ناچار  -

 دیم این موضوع رو پشت سر بگذاریم. باید توی دندارن بهت می گفتم ولی الزم بود که خودت ببینی.ش

 ابی پرسید:ب

 چی رو ببینم؟ چه خبر شده؟ -

ورتنی دستش را دراز کرد و برای دلگرمی  دست مارک را گرفت. مارک هیچ مقاومتی نکرد. دایی پرس ک

 گفت:

که وقتش رسیده بود که تو از این جا بری. اونا تو رو بزرگ کردند تا ابی، خانواده ات به این دلیل رفتن ب

 کسی بشی که امروز هستی. اما وقت رفتن رسیده.

ابی چند قدم عقب رفت گویی کلمات پرس به او ضربه هایی فیزیکی وارد کرده بود. او داشت چه می ب

برود؟ آیا خانواده اش در تمام این گفت؟ آیا از زمان تولدش چنین برنامه ریزی شده بود که به دندارن 
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مدت از این موضوع با خبر بودند؟ چه طور چنین چیزی ممکن بود؟ زندگیش بسیار ... عادی بود. آن گاه 

 بابی نکته ای را دریافت و پرسید:

 تو دایی من نیستی، نه؟ -

 رس جواب داد:پ

 خواهم بود. نه، نیستم. از دیدگاه سنتی نیستم. اما همیشه مراقبت بوده ام و -

ابی به سوی زمین خالی برگشت و به وسط آن دوید. می خواست تراشه ی چوبی، خرده شیشه ای یا ب

شایده ذره ای از توپی قدیمی پیدا کند. باید در آنجا چیزی پیدا می شد که نشان می داد او عمری را در 

دوباره غافلگیر شد. صدای آشنای آن جا گذرانده است. اما هیچ چیزی نبود. بعد بابی صدایی را شنید که 

 دیگری گفت:

 مشکلی پیش نمیاد، پندراگون. -

ابی چرخی زد و رویش را به سمت پیاده رو برگرداند و لور را دید که کنار اتومبیل ایستاده بود. لباس ب

سرهمی جینی پوشیده بود و بلوز آستین حلقه ای صورتی تنگی نیز که به تن داشت بازو و شانه های 

هم به پا داشت. موی « داک مارتن » یده اش را به نمایش می گذاشت. حتی از آن پوتین های مشکی ورز

بلند مشکی اش را پشت سرش بافته بود و گردنبندی از  صدف های ریز به گردن داشت. هر کسی به 

هم  راحتی او را با یکی از دانش آموزان مدرسه ی استونی بروک اشتباه می گرفت. هیچ کس حدسش را

 نمی زد که او جنگجویی از قلمرویی دوردست باشد.

ورتنی به سر تا پای لور نگاهی انداخت و شروع به ارزیابی او کرد. مارک این صحنه را دید و به ذهنش ک

سپرد که بعد ها برای حسادت کورتنی حسابی او را اذیت کند. اما آیا جای سرزنشی وجود داشت؟ مارک 

تی از توصیف آنچنانی بابی هم زیباتر بود. ممکن بود مثل دختری از اهالی حومه در این فکر بود که لور ح

ی شهر لباس پوشیده باشد اما هیبت قدتمند یک جنگجو را داشت. کورتنی چتویند سرانجام رقیبش را 

 دیده بود.
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فر لور بود. از ابی به طرف لور رفت. اگر یک نفر در دنیا بود که می توانست حقیقت را به او بگوید آن یک نب

 او پرسید:

 این قضیه از نظر تو معنایی دارد؟ -

 اسخ لور این بود:پ

 کم کم داره معنا پیدا می کنه. -

 مادرت چی؟ اوسا مادر واقعی تو بود؟ -

نه، پیش از اینکه برای اولین بار به دندارن برم از حقیقت باخبر شدم. اوسا منو بزرگ کرد و هر چی بلدم  -

. از هر نظر در حقم مادری کرد و فقط منو به دنیا نیاورده بود. ولی این مانع عشق و عالقه ام به من یاد داد

 به او نشد.

 ابی سرش را پایین انداخت تا مفهوم این مطلب را در ذهنش جا بیفتد. لور ادامه داد:ب

دا منتقل شده توی کوهستان ازت خداحافظی نکردم چون فکرم جای دیگه ای بود. جسد اوسا قبال به زا -

 بود. باید برای مراسم تدفین  به اون جا بر می گشتم. برام سخت بود. امیدوارم بهت بر نخورده باشه.

ابی با تکان سرش جواب منفی داد. خیلی خوب می تونست او را درک کند چون حاال دیگر می دانست از ب

 دست دادن مادر چه معنایی دارد. بابی به پرس نگاه کرد و پرسید:

پس این طوریه؟ مسافرها خانواده ندارند؟ زندگی ندارند؟ فقط از این طرف کهکشان به اون طرفش می  -

 رن و دنبال درد سر می گردند؟

 رس لبخند زد و گفت:پ

 به من اعتماد داری، بابی، نه؟ -

 ابی ناباورانه گفت:ب

 فکر کنم دارم. ولی به سرعت دارم اعتقادمو از دست می دم. -
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 ی گفت:رس به تندپ

نه، اینو که بهت می گم بار کن: به مرور زمان، همه چیز در نظرت معنا پیدا می کنه. حاال من قولی بهت  -

 می دم. تو دوباره خانواده تو می بینی. مامانتو، باباتو، خواهرت، شنن، رو هم می بینی.

 ابی پرسید:ب

 پس مارلی چی؟ -

 رس گفت:پ

 روز نه.دوباره با سگت خواهی دوید. ولی ام -

 ابی پرسید:ب

 پس کی؟ -

رس به فکر فرو رفت. ممکن بود پاسخ همه پرسش ها را بداند اما این یکی را انگار به خاطر نمی آورد. او پ

 گفت:

 اینش رو دیگه نمی دونم. -

ابی به لور نگاه کرد و او با حالت دلگرم کننده ای سر تکان داد سپس دوباره به زمین خالی نگاه کرد. مدت ب

 یادی طول کشید تا توانست به افکارش سر و سامان بدهد. سرانجام گفت: ز

 قبال ازم پرسیدی که چه حالی دارم. می خوای بدونی که االن چه حالی دارم؟ -

 رس پرسید:پ

 چه حالی داری؟ -

 ابی جواب داد:ب

 حس کسی رو دارم که تازه فهمیده بابانوئلی وجود نداره. هیچ حس خوبی نیست. -



 

 

 
/ ن گ ا ر د ن گ پ ر م ر  ج ا ت  / ل و ا د  ل  ج

 

411 

 

 ت:رس گفپ

 حالت بهتر می شه. -

 ابی پرسید:ب

 حاال چی می شه؟ -

 رس جواب داد:پ

 حاال تو با ما میای. -

ابی به سراغ مارک و کورتنی رفت. به دو دوستش نگاه کرد و خاطرات زندگیش در استونی بروک در ب

ه شان ذهنش زنده شد. تنها چیزی که از خدا می خواست این بود که رویش را برگرداند و ببیند خان

سرجایش است در این صورت می توانست به زندگی پیشینش برگردد. اما قرار نبود چنین اتفاقی بیفتد. 

 بابی گفت:

 من ... انگار که من ناچارم برم. -

 ورتنی که اشک از چشم هایش سرازیر شده بود در جوابش گفت:ک

 هر وقت به کمکون نیاز داشتی همین جا هستیم. -

را محکم در آغوش گرفت. سخت می کوشید که جلوی ریزش اشک هایش را بگیرد.  ابی خم شد و هر دوب

نمی خواست گریه کند، آن هم جلوی لور. اما از طرفی هم حاضر نبود دوستانش را رها کند چون همین که 

 این کار را می کرد آخرین نشانه های زندگی گذشته اش در زمین را رها کرده بود. در زمین دوم.

 امی به او سقلمه زد و گفت:رس به آرپ

 وقت رفتنه، بابی. -

ابی از دو دوست قدمی اش جدا شد و مستقیم به چشم هایشان نگاه کرد. مارک اشکش را پاک کرد و ب

 لبخندی زد و گفت:
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 آهای، یادت نره برامون بنویسی! -

 ر سه به این حرف خندیدند. نیازی به گفتن نبود. بابی پرسید:ه

 اتم نگهداری می کنی؟مطمئنی؟ از خاطر -

 ارک دستش را باال آورد تا انگشتری را به او نشان دهد که اوسا به او داده بود و در همان حال گفت:م

 اگه خاطراتتو برای کس دیگه ای بفرستی خیلی ازت دلخور می شم. -

 ابی لبخند تشکر آمیزی زد و بغضش را فرو داد تا بتواند بگوید:ب

 بچه ها. به زودی می بینموتون، -

 ورتنی گفت:ک

 خداحافظ، بابی. موفق باشی. -

ابی سری تکان داد و برگشت و یکراست به سمت اتومبیل رفت. جلوی لور مکثی کرد و به این دختر ب

 جنگجو نگاه کرد که دست تقدیر او را همراه و همسفر او قرار داده بود. لور گفت:

 لی این همون چیزیه که قرار بوده اتفاق بیفته.می دونم که نمی خوای اینو بشنوی، پندارگون. و -

 ابی با حالتی تردید آمیز گفت:ب

 آره، خواهیم دید. -

رای آخرین بار به زمین خالی نگاه کرد که روزی خانه اش در آن بود بعد روی صندلی عقب پورشه ب

ان بسته خنده ای کرد و نشست. لور  به مارک و کورتنی نگاه کرد. کورتنی صاف تر از قبل ایستاد. لور با ده

 او نیز سوار اتومبیل شد.

 رس به مارک و کورتنی گفت:پ

 خاطراتشو در جای امنی نگه دارین. ممکنه روزی بهش احتیاج داشته باشه. -
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ارک و کورتنی با تکان سرشان قول دادند که این کار را بکنند. سپس پرس با دوی آهسته اتومبیل را دور م

مان نشست. با یک غرش موتور، اتومبیل کوچک اسپرت به راه افتاد و از پیاده رو زد و با یک جست پشت فر

 دور شد و در خیابان پایین رفت تا یکراست به ... به جایی برسد. سرانجام مارک گفت:

 بابا نوئل وجود نداره؟ -

 ر دو خندیدند. حس خوبی نبود اما احساس واقعی شان را پنهان می کرد. کورتنی گفت:ه

 رم که می کنی اگه ...خب -

 ارک به او قول داد و گفت:م

 همین که بعدیش بیاد خبرت می کنم. -

پس هر دو از زمین خالی دور شدند، و پس از جدا شدن از یکدیگر هر یک به خانه ی خود رفتند. مارک س

طور  یکراست به اتاق خوابش رفت و منتظر روزنگاشت بعدی بابی ماند. بقیه روزنگاشت ها کمابیش به

منظم می رسیدند و او منتظر بود که هر لحظه آن انگشتر با لرزش های افشاگرانه اش شروع به تکان 

خوردن کند. امام چنین نشد. بیش تر شب را بیدار ماند و خیره به انگشتر، مشتاق دیدن هر حرکتی در آن 

 بود.

 ما انگشتر حرکتی نکرد.ا

*** 

تا ببیند بابی چیزی نوشته است اما یکسره همان جواب را می ورتنی دوبار در روز به سراغش می رفت ک

هر بار که مارک را در مدرسه می دید مستقیم در چشم هایش نگاه می کرد گویی از «. هنوز نه » گرفت: 

اما مارک همیشه این پرسش را با باال انداختن شانه اش و حرکت نومیدانه « خبری نیست؟ » او می پرسد: 

 اد.ی سرش پاسخ می د

وزها گذشت. روزها به هفته ها تبدیل شدند و هفته ها به ماه ها ولی هیچ خبری از بابی نشد. مارک و ر

کورتنی فهمیدند که نمی توانند تمام عمرشان را در انتظار پیام بعدی او بگذرانند به همین دلیل از هم جدا 
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نداشتند. کورتنی به بازی والیبال و شدند. غیر از دوستیشان با بابی، به راستی هیچ وجه مشترک دیگری 

 رساندن تیم استونی بروک به بازی های نهایی استانی ادامه داد. البته در تیم پسران.

ارک به مارک بودنش ادامه داد. همچنان به وفور هویج می خورد و بیشتر وقتش را در آغوش کتاب های م

داده بود. دیگر اندی میچل اذیتش نمی کرد. کتابخانه می گذراند. اما یک تغییر اساسی در زندگیش رخ 

کورتنی خودش هم نمی دانست ولی فرشته ی نگهبان مارک شده بود ... دست کم وقتی پای اندی میچل 

 به میان بود.

حقیق و بررسی برای یافتن خانواده ی پنداگون ادامه داشت اما به هیچ جا نرسید. گروهبان دنجلو و ت

کورتنی سر می زدند تا بپرسند خبری به گوششان نرسیده است، اما  سروان هیرش گاهی به مارک و

همیشه یک جواب می شنیدند: نه. حتی اگر هم مارک و کورتنی می خواستند حقیقت را بگویند هیچ یک 

 به فکرشان نمی رسید که چه بگویند.

می یافت. اما  ارک و کورتنی هرگز مارک را فراموش نکردند. دست کم روزی یک بار به ذهن شان راهم

هرچه زمان بیشتری در بی خبری می گذشت کم تر به یادشان می آمد. معقول بود. باید به زندگی 

 خودشان می رسیدند.

قت هایی که به یاد بابی می افتادند معموال زمانی بود که مشاهده ی چیزهایی آن ها را به یاد دوستشان و

و به یاد وقت هایی می افتاد که بابی در همین بازی  می انداخت. مارک فوتبال نین تندو بازی می کرد

رویش را کم کرده بود. کورتنی در تلویزیون حرف مسخره ای را از طنزپردازی می شنید و به آن می 

خندید چون می دانست که این حرف حتما بابی را به خنده می انداخت. یک بار مارک در ساعت ورزش در 

بازی یسکتبال را تماشا می کرد که به این فکر افتاد که بابی چه قدر در جایگاه تماشاچیان نشسته بود و 

 این بازی مهارت داشت.

 همان وقت بود که آن اتفاق افتاد. انگشتر تکان تکان خورد. و

بتدا مارک نفهمید که این تکان از چیست. اما وقتی سرش را پایین انداخت درخشش آشنایی را دید که از ا

بید. نزدیک بود مارک از شدت هیجان شلوارش را خیس کند. دوان دوان از جایگاه نگین انگشتر می تا

تماشاچیان پایین آمد و یکراست از وسط زمین بازی گذشت. برایش اهمیتی نداشت که پاک بازی را به هم 
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را  زده است و همه ی بازیکنان سرش داد و فریاد می کنند. باید به سرعت از آنجا بیرون می رفت و کورتنی

پیدا می کرد. او را در سالن ورزشی دختران یافت که مجاور آنجا بود. کالس فنون رزمی داشت و وسط یک 

مسابقه ی جودو بود. با اندک تالشی حرفش را بلند کرد و با صدای تاالپ بلند ناخوشایندی حریفش را از 

لند شود مارک به داخل پشت به زمین زد. بعد درست وقتی که حریفش را کمک می کرد تا از زمین ب

 «کورتنی! » سالن ورزشی دوید و نعره زد: 

مه رویشان را برگرداندند تا به آن دست و پا چلفتی دیوانه نگاه کنند. کورتنی نگاهش را در نگاه مارک ه

قفل کرد و فهمید قضیه از چه قرار است. به سرعت به حریفش تعظیم کرد و به سوی مارک دوید. الزم 

ی با هم حرف بزنند. می دانست چه باید بکنند. هر دو یکراست به سوی کنج خلوت مارک نبود کلمه ا

دویدند: دستشویی پسرانه ی طبقه سوم. کورتنی خجالت نمی کشید و جلو تر از مارک به داخل دستشویی 

 پرید. همین که وارد دستشویی شدند مارک انگشتر را در آورد و روی زمین گذاشت. انگشتر پیچ و تاپ

خورد و نقطه های نورانی روشن و خاموش شدند و روند آشنا آغاز شد. انگشتر کوچک، بزرگ و بزرگتر شد 

 و با یک نور خیره کننده نهایی، همه چیز تمام شد.

وماری کاغذی روی زمین بود اما این یکی با بقیه فرق داشت. رنگ آن به جای رنگ زردی که به آن ط

بود. بندی دور کاغذها بود اما به جای بند چرمی قهوه ای رنگ، به شکل عادت داشتند به رنگ سبز روشن 

ماده گیاه مانندی به رنگ سبز تیره بود. مارک آن را باز کرد و لوله ی کاغذها را محتاطانه صاف کرد. 

درست به اندازه ی کاغذ های قبلی بودند با این تفاوت که شکل غیر عادی داشتندو لبه هایشان تیز و زاویه 

دار نبود. مارک به بررسی جنس آن پرداخت. از قرار معلوم اصال از جنس کاغذ نبودند. این صفحه ها نوعی 

 برگ خشک بزرگ بودند که ظاهری پالستیک مانند داشتند ... و ضد آب بودند.

 ورتنی پرسید:ک

 حاضری؟ -

 ارک جواب داد:م

 دستام داره می لرزه. -

 اشت بابی نگاه کردند.ن گاه دو نفری به جدید ترین روزنگآ
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