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1  

  تله 
اي جاسمين با پاهاي خسته  و بدني فرسوده به سمت غرب، به طرف شهر افسانهليف، باردا و 

دانستند، بجز اينكه آنجا محلي رفتند. آنها چيز زيادي درباره مقصدشان نميموشها پيش مي
اهريمني بود و سالها قبل،  مردم آن شهر را ترك كرده بودند. اما تقريبا مطمئن بودند كه يكي 

ه كمربند دلتورا آنجا پنهان شده است. آنها تمام روز را بي وقفه راه رفته از هفت گوهر گم شد
خواست براي استراحت رفت، دلشان ميبودند و حاال كه خورشيد درخشان به سوي افق مي

ها شيارهاي عميقي پيدا پيمودند در اثر عبور واگناي كه در آن راه ميتوقف كنند. اما جاده
گذشت كه بوته هاي خار همه جاي آن را پوشانده بود. يان دشتي ميكرده بود. اين جاده از م

  خارها در دوطرف جاده تا دوردست ها امتداد داشتند.

ليف آهي كشيد و براي اطمينان خاطر دستش را زير پيراهنش برد و كمربند را لمس كرد. 
ت بسياري به حاال ديگر دو گوهر روي آن بود: ياقوت زرد و ياقوت سرخ. هردو آنها با مشكال

دست آمده بودند و براي پيدا كردنشان كارهاي بزرگي انجام شده بود. مردم راالد، كه دو هفته 
جست و جوي آنها براي پيدا كردن گوهرهاي گمشده اطالعي ته را نزد آنها مانده بودند، از گذش

د كرده بود نداشتند. مانوس، مرد راالد كه در جست و جوي ياقوت سرخ سهيم بود، نيز قسم يا
كه سكوت كند. اما مرگ تاگان، جادوگر اهريمني و متحد ارباب سايه ها، كه به دست اين سه 
همسفر انجام گرفته بود، جزو اسرار نبود. مرگ دو نفر از سيزده فرزند تاگان هم كه به 

تاگان سرنوشت مادرشان دچار شده بودند نيز  جزو اسرار نبود. اهالي راالد كه سرانجام از نفرين 
  نجات يافته بودند، از شادي آواز خوانده و اين همسفران را بخاطر كارهايشان ستوده بودند. 

ترك اين مردم بسيار دشوار بود. همچنين ترك مانوس و نيز شادي، امنيت، غذاي خوب، خانه 
گرم و رختخواب هاي نرم آن دهكده پنهان، بسيار مشكل بود. اما پنج گوهر ديگر بايد پيدا مي

گرفت، ظلم و ستم ارباب سايه ها بر سرزمين دلتورا شد و تا اين گوهر ها روي كمربند قرار نمي
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اين «دادند. جاسمين با ناله گفت: همچنان برقرار بود. سه همسفر بايد به راهشان ادامه مي
د. خارها انگار تمامي ندارند. و صدايش افكار ليف را برهم زد. او برگشت و به جاسمين نگاه كر

اش قرار داشت و از ميان مثل هميشه، موجود كوچك پشمالويي كه فيلي نام داشت، روي شانه
زد. كري، كالغي كه هرگز از مقابل  چشمان جاسمين انبوه موهاي سياه جاسمين، پلك مي

كرد. دست كم او شد، باالي خارزارهاي اطراف چرخ ميزد و حشرات را شكار ميزياد دور نمي
  كرد. ميشكمش را سير 

  و به عالمت سفيدي اشاره كرد كه كنار جاده بود. » بينم!آن جلو چيزي مي«باردا گفت: 

آنها كنجكاو و اميدوار، فوري به آن طرف رفتند. در آنجا عالمتي ديدند كه ازميان خارها بيرون 
  زده بود :

  
  »اين يعني چي؟«جاسمين آهسته گفت: 

  »دهد.اي را نشان ميغازهبه نظرم اين عالمت، راه م« ليف گفت:

  مغازه چيه؟ -
هاي سكوت ليف با تعجب به جاسمين خيره شد. اما بعد يادش آمد كه او تمام عمر، در جنگل

زندگي كرده و خيلي چيزهايي كه ليف در زندگي از آنها برخوردار بود، هرگز به عمرش نديده 
  است.

هاي شهر كنند. اين روزها مغازهروش ميمغازه جايي است كه كاال خريد و ف: « باردا توضيح داد
ها بيايد، اند. اما در گذشته، قبل از اينكه ارباب سايهدل چيز زيادي ندارند و اكثرشان، بسته

  »فروختند.هاي زياي بود كه خوراك و نوشيدني و لباس و چيزهاي ديگر را به مردم ميمغازه
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ه كرد. ليف متوجه شد كه جاسمين جاسمين كه سرش را به طرفي خم كرده بود، به او نگا
حتي با اين توضيح هم از موضوع سر در نياورده است. از نظر او، مواد خوراكي، روي درخت 

شد، يا با رويد و آب هم در چشمه ها جريان داشت، وسايل مورد نياز ديگر، يا پيدا ميمي
-يد بدون آن سر ميتوانستي چيزي را بسازي يا درست كني، باو اگر نمي شددست، درست مي

  كردي.

شان را فراموش كنند، به كردند خستگيكه آهسته صحبت ميكردند و سعي ميآنها در حالي
طرف باالي جاده به راه افتادند. اما خيلي زود، هوا چنان تاريك شد كه مجبور شدند شمع 

با اين وضع  دانستند كهروشن كنند. باردا مشعل كم سو را پايين گرفت. اما آنها به خوبي مي
  هم ممكن است، مشعل از آسمان ديده شود. 

شد دنبال كرد، اصال خوشايند نبود. چه بسا كه در همين فكر اينكه ردشان را به اين آساني مي
گشتند. در ضمن آنها هنوز به انتهاي قلمرو تاگان لحظه جاسوسان ارباب سايه ها در آسمان مي

دانستند، جايي كه شرارت مدت هاي اما آنها خوب مي نرسيده بودند. هرچند كه او مرده بود،
  كند.طوالني نفوذ داشته است، خطر همه را تهديد مي

حدود يك ساعت بعد از روشن كردن مشعل، جاسمين ايستاد، به پشت سرش خيره شد، و 
  » كنند. تعدادشان هم زياد است.دارند ما را تعقيب مي«نفس زنان گفت: 

شنيدند، اما به خود زحمت ندادند از جاسمين بپرسند اين را از ي نميگرچه ليف و باردا صداي
داند. آنها ديگر متوجه شده بودند كه حواس جاسمين بسيار تيزتر و حساس تر از مال كجا مي

دانست مغازه چيست و خواندن و نوشتن درست بلد نبود، اما آنهاست. درست است كه او نمي
  اشت.در موارد ديگر اطالعات زيادي د

ايستند و هروقت به ايستيم، آنها هم ميدانند كه جلو هستيم. هروقت ميمي«جاسمين گفت: 
  »افتند.افتيم، آنها هم به راه ميراه مي
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ليف آهسته پيراهنش را باال زد و به ياقوت سرخ روي كمربندش نگاه كرد. وقتي زير نور لرزان 
  گ در آمده است، قلبش به تپش افتاد.مشعل ديد كه گوهر سرخ آتشين به رنگ صورتي كمرن

دانستند كه  وقتي خطري باردا و جاسمين هم به گوهر نگاه كردند. آن دو نيز مانند ليف مي
  كند، رنگش كمرنگ ميشود و حاال پيامش كامال واضح بود.صاحب گوهر را تهديد مي

د. آنها كي خوب، با اين حساب تعقيب كنندگان ما قصد شومي دارن« باردا آهسته گفت: 
  »هستند؟ كري ميتواند برگردد و ... ؟

كري كه جغد نيست! در تاريكي نميتواند ببيند همانطور كه ما «جاسمين اعتراض كرد: 
داد، با اخم بعد خم شد گوشش را به زمين چسباند و در حاليكه با دقت گوش مي» نميتوانيم.

ستند. خيلي آهسته راه ميروند و دست كم تعقيب كنندگان ما،  نگهبانان خاكستري ني«گفت: 
  »دارند.هماهنگ  قدم برنمي

شايد يك دسته راهزن باشند و بخواهند كه وقتي «ليف دست به قبضه شمشيرش برد و گفت: 
آوازهاي مردم » كنيم، حمله كنند. بايد برگرديم و بجنگيم.ما براي خواب يا استراحت توقف مي

ه راهزن ژنده پوش با هيوالهايي كه او، باردا و انداخت، يك دستراالد در گوشش طنين مي
  جاسمين با آنها روبرو شده بودند، قابل مقايسه نبودند. 

وسط جاده اي كه پر ار خار است، محل خوبي براي « باردا با چهره اي در هم كشيده گفت: 
همان توقف نيست، ليف. جايي هم نيست كه پنهان بشويم و دشمن را غافلگير كنيم. بايد به را

  »ادامه بدهيم تا جاي بهتري پيدا كنيم.

كرد، اما در سايه آنها با سرعت بيشتري دوباره به راه افتادند. ليف مدام به پشت سر نگاه مي
  شد. هاي پشت سرش چيزي ديده نمي

آمد و تنه سفيدش اي رسيدند كه كنار جاده، همچون شبحي به نظر ميآنها به درخت خشكيده
بيرون زده بود. چند لحظه پس از آنكه درخت را پشت سر گذاشتند، ليف از ميان خارزار 

  تغييري در هوا حس كرد و  پشت گردنش شروع به خارش كرد. 
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  » كنند.دارند سرعتشان را زياد مي«جاسمين نفس زنان گفت: 

  كرد. اي كه خون در رگ ها منجمد ميبعد همگي آن  صدا را شنيدند؛ زوزه آرام و كشيده

زد، صداي ترسان و كوتاهي بيرون داد. ليف ديد كه موهاي كه شانه جاسمين را چنگ ميفيلي 
  بدن كوچك او سيخ شده است.

  چند زوزه ديگر به گوش رسيد.

  »گرگ ها هستند. نميتوانيم از آنها تندتر بدويم. چيزي نمانده به ما برسند«جاسمين گفت: 

را با شعله مشعلي كه قبال در دست داشت، او دو مشعل ديگر از كله اش بيرون آورد و انها 
ها از گرگ«داد گفت: روشن كرد درحاليكه مشعل هاي تازه روشن شده را به ليف و باردا مي

  »ترسند. اما بايد با آنها روبرو شويم، نبايد به آنها پشت كنيم.آتش مي

 1ا مغازه تام يعني بايد ت«فشرد،  با شوخي گفت: ليف درحاليكه مشعل را محكم در دست مي

اما نه جاسمين لبخند زد و نه باردا. باردا برگشته بود و به دوردست، به » عقب عقب برويم؟
  كرد.درخشيد، خيره نگاه ميدرختي  خشكيده كه در نور مي

-آنها از جايشان تكان نخوردند تا اينكه ما از آن درخت رد شديم، دلشان نمي«او آهسته گفت: 

خت باال برويم و از دستشان فرار كنيم. آنها گرگ هاي معمولي خواست كه ما از آن در
  »نيستند.

  »حاضر باشيد!«جاسمين اخطار كرد: 

او قبال خنجرش را در دست گرفته بود. ليف و باردا هم شمشيرهايشان را كشيدند. آنها كنار هم 
  ايستادند و در حاليكه مشعل هايشان را باال گرفته بودند، به انتظار ماندند. 

                         
١ Tom 
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برق -آمد، درياي از نورهاي زرد متحرك همراه با زوزه هاي وحشتناكي كه از تاريكي مي
  به طرفشان هجوم آورد.  -چشمان گرگ ها

داد. ليف و باردا هم جاسمين مشعل را با سرعت در مقابلش و از طرفي به طرف ديگر تكان مي
  عل مسدود شده بود. كردند، طوري كه جاده مقابلشان با يك رديف مشهمين كار را مي

آمدند. همين كه جانوران به تر شد. اما هنوز زوزه كشان پيش ميحركت جانوران آهسته
شان بزرگ بود و روشنايي نزديك شدند، ليف متوجه شد آنها گرگهاي معمولي نيستند، جثه

اال لوله هاي كج و معوجشان رو به بهايشان از آروارهاي داشتند. لبچشمان راه راه زرد و قهوه
  چكيد، سياه بود، نه قرمز.هاي بازشان كه از آنها آب ميشده بود و توي دهان

آنها را به سرعت شمرد. يازده تا بودند. اين عدد به نظرش معني خاصي داشت اما نتوانست 
بفهمد چرا. به هرحال، حاال زمان آن نبود كه نگران اين جور چيزها شود. در حاليكه مشعلش را 

داد، همراه باردا و جاسمين شروع كرد به عقب عقب رفتن. اما با هرقدم آنها، ن ميمدام تكا
ما داريم «اش افتاد و گفت: داشتند. ليف به ياد شوخي بيمزهجانوران نيز قدمي به جلو برمي
  »عقب عقب تا مغازه تام ميرويم؟

جانوران ما را به آن طرف «حاال ديگر به نظر ميĤمد كه مجبورند اين كار را بكنند. با خود گفت: 
  » كشانند.مي

  جانوران ما را به آن طرف ميكشانند .... انها گرگ هاي معولي نيستند ... انها يازده تا هستند ....

  » باردا! جاسمين! اينها گرگ نيستند. اينها... « دلش زير و رو شد. آهسته گفت: 

همراهانش قدمي ديگر به سمت عقب اما نتوانست حرفش را تمام كند. زيرا در آن لحظه او و 
اي كه برايشان پهن شده بود، از زمين شكنده شد و لحظه اي ديگر آنها فرياد برداشتند. تله

  خوردند. زنان در هوا پيج و تاب مي
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2   

  گوشت كباب شده 

  
ليف، باردا و جاسمين طوري داخل تله توري گير افتاده و محكم به هم چسبيده بودند كه     
خوردند و هيچ كاري از دستشان وانستند تكان بخورند. بين زمين و هوا، بدجوري تاب ميتنمي

هايشان هم از دستشان افتاده آمد. وقتي از زمين كنده شده بودند، مشعل ها و اسلحهبر نمي
  كرد. بود، كري دور و برشان بال ميزد و با نااميدي قار قار مي

اه روييده بود. برخالف درختان ديگر اين يكي خشك نبود. تور از درختي آويزان بود كه كنار ر
  شكست. اي كه تور را نگه داشته بود، كلفت و محكم بود؛ آن قدر محكم كه به آساني نميشاخه

زير پايشان، زوزه گرگ ها جاي خود را به فرياد هاي حاكي از پيروزي داده بود. ليف به پايين 
شدند و به ن افتاده ديد كه بدن هاي جانوران قلنبه مينگاه كرد و در نور مشعل هاي به زمي

  شكل بدن انسان در مي آمدند.

طولي نكشيد كه يازده جانور وحشتناك و خندان، زير درخت كنار جاده شروع كردند به باال  
مو. وپايين پريدن. بعضي از آنها بزرگ بودند و بعضي كوچك. بعضي پشمالو بودند و بعضي بي

اي، زرد، سفيد كدر و قرمر لجني بودند. يكي از آنها شش پاي خپل اي سبز، قهوهآنها به رنگ ه
  و كوتاه داشت. حاال ليف ميدانست كه آنها كي هستند. 

  آنها بچه هاي تاگان جادو گر بودند. او شعري را بخار آورد كه از اسامي آنها بود: 

  هات، تات، جين، جاد

  في، فالي، زان، زاد 
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  الد  پيك، اسنيك، الن،

  با موجودي ترسناك به نام ايچاپاد 

در تله باتالق شني خودشان افتاده و خفه شده بودند . حاال از سيزده تا -جين و جاد مرده بودند
بچه ، يازده تا باقي مانده بودند. آنها دور هم جمع شده بودند تا دشمناني را شكار كنند كه 

  . ميخواستند انتقام بگيرند . باعث مرگ مادر ، برادر و خواهرشان شده بودند 

بوته هاي  كشيدند ،بعضي از آنها هيوالها در حالي كه خرخر ميكردند و با سر و صدا نفس مي
كردند . خورد ، دسته ميخار كنار درخت را مي كندند و آنها را زير تله اي كه در هوا تاب مي

  واندند :خرقصيدند و آواز ميديگران مشعل ها را برداشته بودند . مي

  گرمش كن، گرمش كن،

  گوشت آبدارو كبابش كن!

  واي كه چه كيفي داره 

  شه وقتي كه كباب مي

  ناله شونو گوش كن 

  استخوناشونو خرد كن 

  گوشت آبدارو كبابش كن!

حاال دارند كبابمان كنند. جاسمين، دستت به دومين «كرد، ناليد: باردا كه بيهوده تقال مي
  »رسد؟خنجرت مي

  »ماندم؟رسيد، همينطوري اينجا ميفكر ميكني اگر مي« با خشم جواب داد: جاسمين 



 

 12 هاشهر موشوم/سدلتورا/جلد درجستجوي 

هيوالها وقتي مشعل ها را روي توده خار انداختند، شادي كردند. ليف زير بدنش گرما و دود را 
شوند و او و دوستانش كباب هاي خيس خشك ميدانست كه به زودي بوتهكرد. ميحس مي

  افتند. آنها در آتش مي شوند؛ و وقتي تور بسوزد،مي

چيز نرمي به گونه هاي ليف خورد. فيلي بود. آن موجود كوچك از روي شانه جاسمين پايين 
  كرد.آمده بود و حاال داشت از كنار گوش ليف توي تور راه باز مي

-دست كم، او آزاد بود. اما آن طوركه ليف انتظار داشت از طناب باال ندويد و الي شاخ و برگ

  الي سرش نرفت. در عوض، به تور چسبيد و با نا اميدي، آن را جويد.  هاي با

  ليف متوجه شد كه فيلي سعي دارد سراخ بزرگي درست كند تا آنها بتوانند از توي آن رد شوند.

كشيد تا آن دنداد هاي ظريف چنين تور محكم و اي بود، اما چه مدت طول ميكار شجاعانه
زم بود. قبل از آنكه فيلي موفق شود شكافي درست كند، كلفتي را بجوند؟ مدت زيادي ال
-كند. بعد او را از آنجا دور ميشدند كه او دارد چه كار ميهيوالهاي زير پايشان متوجه مي

  كشتند. كردند و يا مي

از روي زمين، فرياد خشمگيني را شنيدند. ليف با دلهره به پايين نگاه كرد. آيا دشمنانشان 
  كردند. درعوض ، به يكديگر خيره شده بودند.آنها باال را نگاه نمي –ودند؟ نه فيلي را ديده ب

دو پا مال ايجاپاد! و پا و يك كله مال «كوبيد: اش ميبزرگترين هيوال به سينه سرخ قلنبه
  »ايجاپاد!

-نه! نه! منصفانه نيست! في و فالي  مي«دو موجود سبز دندان هايشان را نشان دادند و گفتند: 

  »يند نه! گو

  »شود؟كنند. باورت ميدارند سر ما دعوا مي« باردا گفت: 

بگذار دعوا كنند. هرچه بيشتر دعوا كنند، فيلي بيشتر وقت دارد تا كارش را «جاسمين گفت: 
  »بكند.
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صداي تيزشان بيشتر از سر » ما هم در گوشت شريكيم. «دو تا از كوچك ترين هيوالها گفتند: 
  » خواهند.هات و تات هم سهم مساوي مي«رسيد: ميو صداي بقيه به گوش 

  بقيه برادر ها و خواهرها غرغر و اعتراض كردند. 

به نظرتان احمق «زند، فرياد زد: كرد با باردا و جاسمين حرف ميناگهان ليف كه وانمود مي
  »رسد!دانند كه بهشان سهم مساوي نمينيستند؟ انگار نمي

  »اي؟ديوانه شده ليف، مگر«جاسمين آهسته گفت: 

اند و به حرف هايش اما ليف به فرياد زدن ادامه داد. او متوجه شد كه هيوالها ساكت شده
شود سه را به يازده قسمت مساوي تقسيم ما سه نفريم و آنها يازده نفر! نمي«دهند: گوش مي

  »كرد. امكان ندارد!

بود هيوالها سرشان را باال  كند. ممكندانست كه دارد خطر مياو هم به خوبي جاسمين مي
كنند و همزمان فيلي را ببينند. اما روي اين اميد حساب باز كرد كه شايد سوء ظن و خشم 

  باعث شود آنها چشم از هم بر ندارند.

و با خاطري آسوده متوجه شد كه حقهاش گرفته است. هيوالها در دسته هاي كوچك شروع 
  ير نظر گرفتند. به اعتراض كردند و موذيانه يكديگر را ز

توانستند هركدام از ما را به سه قسمت مساوي تقسيم اگر آنها نه نفر بودند، مي«ليف فرياد زد: 
  »كنند و هركدام يك سهم بردارند. اما چون .. 

  »گويند ... سهم مساوي!  سهم مساوي! هات و تات مي« هات و تات فرياد زدند: 

  كوبيد . آن دو بي حركت روي زمين افتادند.  ايچاباد روي آنها پريد و سرشان را بهم

شود، حاال ما خواستيم، سهم همه مساوي ميحاال، حاال همانطور كه مي«او با عصبانيت گفت: 
  »نه نفر هستيم. 
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كرد. دود هم به باال زبانه كشيده و ليف را به سرفه آتش شعله ور شده بود و ترق و تروق مي
ش انداخت و ديد كه فيلي موفق شده است شكاف كوچكي در تور انداخته بود. او نگاهي به كنار

  كرد. اما به زمان بيشتري نياز داشت.درست كند و حاال داشت شكاف را پهن تر مي

اند. اگر ما به سه قسمت تقسيم آنها يك چيز را فراموش كرده«باردا با صداي بلند گفت: 
ن هيكل من دو برابر جاسمين است! داني چرا؟ چوبشويم، سهم ها مساوي نخواهد بود. مي

شود، كاله سرش رفته. در واقع بايد او را به دو قسمت كسي كه يك سوم از او نصيبش مي
  »تقسيم كنند!

گرفت، با همان صداي بلند به نشانه موافقت گفت: ليف در حاليكه خشم جاسمين را ناديده مي
  »ه نفر بايد غذا بخورند!ماند، باردا. اما ندرسته. اما آن موقع هشت قسمت مي«

باردا از گوشه چشمش نگاه كرد و زان، هيوالي شش پا، را ديد كه متفكرانه سري به تايد تكان 
  داد و بغل دستي اش را كه از قضا في بود، به قصد كشت زد و روي زمين انداخت. 

گاز گرفت. فالي كه از حمله به دو قلويش عصباني شده بود، جيغ كشان روي زان پريد و او را 
زان تلو تلو خورد و روي برادر پشمالويش كه كنارش بود، افتاد. او هم به نوبه خود روي 

  خواهرش كه جلويش ايستاده بود، افتاد و شاخ هاي خواهرش توي بدنش فرو رفت.

به  -كردندگرفتند، به هم حمله ميزدند، گاز ميداد مي-بعد ناگهان همه به جان هم افتادند 
  افتادند و روي زمين مي غلتيدند.كردند، توي آتش ميخار گير ميبوته هاي 

دعوا همچنان ادامه يافت. در اين موقع، فيلي كارش را تمام كرده بود. سه همسفر، از توي تور 
  فرار كرده و از درخت باال رفته بودند. حاال فقط يك هيوال باقي مانده بود، ايجاپاد. 

كشيد و مشت انش، كنار آتش ايستاده بود واز پيروزي نعره مياو ميان اجساد خواهران و برادر
كوبيد. هر لحظه ممكن بود سرش را باال كند و ببيند كه تور خالي است و غذايي بر سينه مي

  كه به خاطرش جنگيده است، الي شاخ و برگ درختان است.
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اش رو شانهجاسمين دومين خنجرش را از ساق بندش بيرون كشيد و دقت كرد كه جاي فيلي 
  »بايد غافلگيرش كنيم.«آهسته گفت: امن باشد. بعد 

او بدون حرف ديگري پايين پريد و با دو پا از پشت به ايجاپاد لگد زد. ايجاپاد كه در اثر ضربه 
  تعادلش را از دست داده بود، با داد و فرياد توي آتش افتاد. 

ريدند و به طرف جايي دويدند كه باردا و ليف به خود آمدند. آنها فوري از درخت پايين پ
  داشت.جاسمين داشت خنجر و شمشير هايش را بر مي

  » منتظر چه هستيد؟ عجله كنيد!«جاسمين شمشيرها را به دستشان داد و گفت: 

كرد، مثل باد وارد جاده شدند و بدون توجه به آنها همراه كري، كه باالي سرشان پرواز مي
-دويدند. پشت سرشان ايجاپاد، كه از خشم و درد زوزه ميخارها و تاريكي جاده، به سرعت 

  كشيد، چهار دست و پا از ميان آتش بلند شد و تلو تلو خوران به دنبالشان آمد.
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3  

  نياز مسافران  اجناس مورد

  
-آنها نفس نفس زنان، در حاليكه قفسه سينه شان درد گرفته بود و گوشهايشان تير مي      

تواند به انستند كه اگر ايجاپاد به گرگ يا جانور ديگري تبديل شود، ميددويدند. ميكشيد، مي
  راحتي آنها را بگيرد، اما چيزي نشنيدند.  

اما مثل » شايد وقتي زخمي است، نميتواند به چيز ديگري تبديل شود.«ليف با خود فكر كرد: 
  همسفرانش جرئت نداشت بايستد يا از سرعتش بكاهد.  

  كرد. رسيدند كه جاده رودخانه كم عمقي را قطع ميجايي سرانجام به 

بينيد؟ آن طرف اثري از مطمئنم كه اينجا پايان قلمرو تاگان است. مي«باردا نفس زنان گفت: 
  » آيد.بوته هاي خار نيست. ايجاپاد آن طرف، دنبال ما نمي

جاده امتداد  لرزيد، وارد آب سرد شدند. آن سوي رودخانه،آنها كه پاهايشان از خستگي مي
توانستند گل داشت. اما علف هاي نرم و سبز و درختان كوچكي كنار آن روييده بود و آنها مي

  هاي وحشي را ببينند. 

مدت كوتاهي تلو تلوخوران به راهشان ادامه دادند، سپس از جاده بيرون زدند و در سايه 
  هاي نرم به خواب رفتند.درختان كوچك نشستند. با زمزمه برگ هاي باالي سرشان، روي علف 

كرد. ليف كش و قوسي به وقتي بيدار شدند، خورشيد باالي سرشان بود و كري صدايشان مي
كرد. بدنش داد و خميازه كشيد. در اثر دويدن طوالني، عضالتش خشك شده بود و درد مي

 پاهايش هم زخم شده بود.
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خوابيديم. وقتي اينقدر نوبت ميبايد به «باردا نشست، پشتش را صاف كرد و غرغركنان گفت: 
  »به مرز نزديك هستيم، اعتماد به امنيت اين محل كار خطرناكي است.

زد. انگار او در بدنش احساس خشكي جاسمين زودتراز جا برخاسته بود و آن دور و بر پرسه مي
  »داد.ما همگي خسته بوديم و كري نگهباني مي«كرد: نمي

تان چسباند. باالي سرش، برگ ها بطور خيفي لرزيدند و سرش سرش را به تنه زبر يكي از درخ
  را به طرفي چرخاند و ظاهرا گوش داد.

-شوند. گاريها از اين جاده رد ميگويند كه هنوز هم گاهي گاريدرختان مي« سرانجام گفت: 

  »كشند. اما امروز خبري از گاري نيست.ها آنها را ميهاي سنگيني كه اسب

هايي كه مردم راالد به آنها داده بودند، ره راه بيافتند، كمي از نان، عسل، و ميوهقبل ازآنكه دوبا
اش، تكه اي موم عسل خوردند. فيلي هم سهم خود را گرفت و همين طور خوراكي مورد عالقه

  را.

بعد به آرامي به راه افتادند. پس از مدتي، عالمت ديگري ديدند كه آنها را به طرف مغازه تام 
  كرد. يي ميراهنما

  »اميدوارم تام چيزي براي زخم پاها داشته باشد.«ليف آهسته گفت: 

پس حتما اين را هم دارد. اما ما  "اجناس مورد نياز مسافران"گويد كه عالمت مي«باردا گفت: 
  »بايد بين چيزهايي كه واقعا الزم داريم، انتخاب كنيم. چون پولمان كم است.

رود. زي نگفت. اما ليف متوجه شد كه او كمي تندتر راه ميجاسمين به آنها خيره شد. چي
  معلوم بود كه كنجكاو است ببيند مغازه چه شكلي است. 

ساعتي بعد، پشت پيج جاده، عالمت فلزي دندانه دار بلندي را ديدند كه شبيه رعد و برق بود و 
  از ميان درختان بيرون زده بود. 
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شدند، ديدند كه درختان به شكل تر ميمحل نزديكبا تعجب پيش رفتند. همچنان كه به آن 
نعل اسب هستند و دور تا دور كناره ها  و پشت يك ساختمان كوچك عجيب و سنگي حلقه 

داشت، روي باالترين قسمت سقف فرو دار كه حروف فلزي را نگه مياند. آن عالمت دندانهزده
  ست.رفته بود، طوري كه انگار رعد به ساختمان اصابت كرده ا

                                           
آمد تا محلي ظاهرا اين مغازه تام بود هرچند كه در نگاه اول بيشتر شبيه مسافرخانه به نظر مي

جاي -شد براي فروش اجناس. بين ساختمان و جاده، فضاي صاف و خالي از درختي ديده مي
و در گوشه و كنار، آخورهاي سنگي بزرگي  -كردندجا توقف ميايي كه در آنهكافي براي گاري

دار براي آب خوردن حيوانات. اما در يك طرف در، پنجره بزرگي بود و روي شيشه آن، نام مغازه
نوشته بودند. درست به همان صورتي كه روي   -از باال به پايين -را با حروف قرمز روشن 
  ي تابلويي كه از كنارش عبور كرده بودند. عالمت دودكش بود و رو

خواهد مردم نامش را بدانند. بسيار خوب، برويم اين تام حتما خيلي دلش مي«باردا خنديد: 
  »ببينيم براي ما چه دارد.

از محوطه بي درخت گذشتند و از شيشه مغازه به درون خيره شدند. توي مغازه پر از بسته، 
قمقمه، كت، طناب، قابلمه، ماهيتابه و بسياري چيزهاي ديگر و كاله، كمربند، چكمه، جوراب، 

شناخت. عجيب بود كه هيچ قيمت يا برچسبي هم روي آنها از جمله چيزهايي بود كه ليف نمي
  خورد. نبود، اما درست در وسطشان، عالمت زردي به چشم مي
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صدا در آمد، اما كسي به استقبالشان نيامد. آنها  همين كه وارد مغازه شدند، زنگي باالي در به

زدند، دور و برشان را نگاه كردند. چون از روشنايي درخشان كه در تاريكي پلك ميدر حالي
هايي كه از كف زمين تا آمد. بين قفسهخورشيد وارد مغازه شده بودند، آنجا به نظر تاريك مي

ها پر از اجناس خورد. قفسهباريكي به چشم مي سقف كوتاه اتاق كشيده شده بودند، راهروهاي
اي قرار داشت كه پر از دفاتر حساب، ترازو بودند. در انتهاي مغازه، پيشخان گرد و خاك گرفته
  هاي ديگر، يك در و يك عالمت ديگر بود: و چيزي شبيه قوطي پول بود. پشت پيشخان، قفسه

  قابل توجه مسافران !

  نيد .اجناس را با دقت انتخاب ك

  شود .تعويض يا پس گرفته نمي

  پشيماني سودي ندارد .

  

توانستيم بياييم اينجا، تام آدم ساده لوحي است. ما مي«كرد، گفت: باردا كه به اطراف نگاه مي
  » خواهد بدزديم و دوباره از اينجا برويم.هرچه دلمان مي

د كه روي قفسه او بود. و براي اثبات حرف خود، دستش را به طرف فانوس كوچكي دراز كر
سعي داشت آن را بردارد اما فانوس از جايش تكان نخورد. دهان باردا از تعجب باز مانده بود. هر 

پيچيد و جاسمين خيره او اي نداشت. سرانجام، وقتي ليف از خنده به خود ميچه زور زد، فايده
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دستش را از فانوس جدا كند،  خواسترا نگاه كرد، باردا دست از زور زدن برداشت، اما وقتي مي
  اي نداشت. انگشتانش به فانوس چسبيده بود. نتوانست. هرچه تقال كرد و ناسزا گفت، فايده

  فانوس الزم داري، رفيق؟ -
آنها با وحشت از جا پريدند و به پشت سرشان نگاه كردند. مردي بلند قد و كمي خميده با 

ستاده بود و دهان بزرگش به لبخند كالهي درپشت سرش، دست به سينه پشت پيشخان اي
  تمسخر آميزي يك وري شده بود. 

  »اين چيه؟«زد، گفت: باردا در حاليكه با دست آزادش به فانوس ضربه مي

دهد كه تام اين نشان مي«مردي كه پشت پيشخان بود، لبش بيشتر به خنده باز شد. گفت: 
  » آدم ساده لوحي نيست.

ان برد و شايد در آنجا دكمه اي را فشار داد. چون ناگهان و انگشت درازش را به زير پيشخ
  دست باردا آزاد شد. او به عقب پريد و به شدت به ليف و چاسمين برخورد كرد. 

حاال چه الزم داريد تا تام نشانتان دهد؟ و درستش را بگويم، تام چه «مرد پشت پيشخان گفت: 
  هم ماليد. و دستانش را به» تواند به شما بفروشد؟ چيزي مي

خواهيم. و چيزي يك طناب محكم و بلند مي«ليف كه ديد باردا خيال ندارد حرفي بزند، گفت: 
  »هم براي زخم پا. لبته اگر داشته باشي؟

داشته باشم؟ معلوم است كه دارم. اجناس مورد نياز مسافران. مگر عالمت را «تام فرياد زد: 
  »نديديد؟

  اي طناب نازك از توي قفسه برداشت. از پشت پيشخان بيرون آمد و حلقه 

اين بهترين طناب من است؛ سبك اما بسيار محكم. سه سكه نقره بدهيد و مال شما  -
  شود.مي

  »سه سكه نقره براي يك طناب؟ اين دزدي است!«باردا منفجر شد: 
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دزدي نيست، دوست من. تجارت «تام كه همچنان لبخند بر لب داشت، با خونسردي گفت: 
و يك سر طناب را در دست نگه » توانيد چنين طنابي پيدا كنيد؟اينكه كجا مي است. براي

هاي سقف داشت و بقيه طناب را باال انداخت. طناب مثل مار باز شد و محكم دور يكي از تيرك
پيچيد. تام براي نشان دادن استحكام طناب، آن را كشيد. با تكان بعدي، طناب از تيرك باز شد 

  شد.افتاد، به طور منظم حلقه ميت هايش افتاد. همانطور كه ميو دوباره توي دس

  »حقه است.«باردا با خشم گفت: 

اما ليف مجذوب شده بود. او بدون توجه به سيخونك باردا و اخم مشكوك جاسمين با هيجان 
  » خريمش!مي:« گفت 

. حاال ديگر چي فهميدانستم كه معامله خوب را ميمي« تام دست هايش را بهم ماليد و گفت: 
  »نشانتان بدهم؟ مجبور نيستيد بخريد.

كند، ليف  با هيجان به دور و برش نگاه كرد، اگر اين مغازه طنابي دارد كه اين طوري عمل مي
  تواند داشته باشد؟پس چه چيزهاي عجيب ديگري مي

  »خواهد همه چيز را ببينيم!همه چيز! دلمان مي« ليف گفت: 

  تام لبخند زد.

با آن -آيد با ناراحتي اين پا و آن پا كرد. معلوم بود كه از آن مغازه شلوغ خوشش نمي جاسمين
من و فيلي بيرون، پيش كري «آمد. او گفت: در ضمن، از تام هم خوشش نمي -سقف كوتاه
  و برگشت و بيرون رفت.» مانيم.منتظر مي

هايي كه همه چيز را دار مخصوص براي پاهاي زخمي، تلسكوپهاي بالشتكوقتي تام جوراب
شدند و فلوتي كه حباب هايي كه خود به خود تميز ميدادند، بشقابخيلي نزديك نشان مي

هايي داد ، يك ساعت به سرعت گذشت. او دستگاهداد را به ليف نشان ميهاي نور را بيرون مي
كاغذ بودند،  هاي سفيد كوچكي كه مثلكردند؛ دايرهرا نشان داد كه وضع هوا را پيشگويي مي

شد. شدند. تبري كه كند نميكردند و قرص نان ميريختي، باد مياما همين كه آب رويشان مي
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كردند هاي ظريفي كه آتش درست ميماند؛ مهرهكيسه خوابي كه باالتر از سطح مين شناور مي
  و صدها اختراع شگفت انگيز ديگر.

سوال كردن و همراه با آنان پرداخت. وقتي  كم كم باردا سوء ظن را فراموش كرد و به تماشا و
كار تام تمام شد، نظر او هم جلب شده بود و مثل ليف مشتاق بود كه هر چقدر وضعيت 

اي بودند... دهد، از آن چيزهاي شگفت انگيز، بخرد. چيزهاي فوق العادهماليشان اجازه مي
  كرد. تر ميتر و راحتتر، امنچيزهايي كه سفرشان را آسان

خب، تام همه چيز را به شما « رانجام تام دست به سينه ايستاد و به آنها لبخند زد و گفت: س
 »تواند به شما بفروشد؟نشان داد. حاال چه مي
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4   

  مشكالت مالي 

  
قيمت بعضي از اجناس مغازه تام، مثل كيسه خواب شناور، به تنهايي بيشتر ار تمام پول      

ها را داشتند و انتخاب ميان آنها كار انايي خريد بعضي از جنسباردا و ليف بود. اما آنها تو
  مشكلي بود. 

ورقه هاي گرد -"بي نياز از پخت"در نهايت، آنها غير از طناب خود حلقه شو، يك بسته 
- "خالص و شفاف"يك كوزه   -شدندسفيدي كه با آب زدن به قرص هاي نان تبديل مي

و چند جفت جوراب براي پاهاي زخميشان  -كردپودري كه هر آبي را قابل آشاميدن مي
انتخاب كردند. چيزهاي خريداري شده زياد نبودند و آنها مجبور شده بودند بعضي از اجناس 

اي پر از مهره هاي آتشزا و فلوتي كه حباب هاي نور بيرون جالب را كنار بگذارند، مثل كوزه
  داد. مي

  »كاش پول بيشتري همراه داشتيم!« ليف گفت: 

آه، خوب، شايد بتوانيم با هم معامله كنيم. من غير از «تام كمي كالهش را عقب تر برد و گفت: 
  و نگاهي به شمشير ليف انداخت. » كنم.فروش، خريد هم مي

خواست، ليف به عالمت نه سرش رامحكم تكان داد. به همان اندازه كه دلش اجناس تام را مي
  ره آهنگري خودشان درست كرده بود را از دست بدهد.راضي نبود شمشيري را كه پدرش دركو

شنلت كمي لك شده. با اين حال، شايد « تام شانه هايش را باال انداخت و با بي اعتنايي گفت: 
  »بتوانم آن را با چيز ديگري معامله كنم.
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لي دانست شنرسد، اما ظاهرا خوب مياين بار ليف لبخند زد. با آن كه تام بي اعتنا به نظر مي
  كه مادر ليف برايش بافته است، نيروي خاصي دارد. 

تواند صاحبش را تا حدي نامرئي كند. چند بار جان مارا نجات داده، اين شنل مي«ليف گفت: 
  » متاسفانه فروشي نيست.

  هاي آتشزا و فلوت نور پخش كن را كنارگذاشت. و كوزه مهره» حيف شد.«تام آه كشيد: 

قد باردا و به  اي وارد شد. او همي مغازه به صدا در آمد و غريبهدر همين لحظه ، زنگ باال
همان اندازه نيرومند بود، با موهاي سياه ژوليده بلند و ريش ساه نامرتب. زخمي كج و معوج 

  رسيد. اش كمرنگ به نظر ميايهم روي يكي از گونه هايش بود كه روي پوست قهوه

شد. دستش را روي خنجرش كه به كمربندش بود،  ليف ديد كه جاسمين پشت سر مرد وارد
  گذاشت و پشت به درايستاد. معلوم  بود كه خود را براي دردسر آماده كرده است. 

غريبه به باردا و ليف سر تكان داد، يك حلقه طناب خود حلقه شو از توي قفسه برداشت، از 
  » ست؟چند ا«كنار آنها رد شد و به طرف پيشخوان رفت. از تام پرسيد: 

  »براي شما آقاي محترم، يك سكه نقره.«تام گفت: 

چشمان ليف از تعجب گشاد شد. تام به آنها گفته بود كه قيمت طناب سه سكه نقره است. 
دهانش را باز كرد تا اعتراض كند كه متوجه شد باردا به نشانه اخطار، مچ دستش را گرفت. 

خان، به جايي خيره شده است كه سرش را باال كرد و ديد كه چشمان همسفرش روي پيش
دست هاي آن غريبه قرار دارد . عالمتي آنجا بود . غريبه آن عالمت را روي ميز خاك گرفته 

  كشيده بود .

عالمت رمز گروه مقاومت عليه ارباب سايه ها! عالمتي كه آن را چندين بار در راهشان به سوي 
م اين نشانه به تام عالمت داده و تام هم با درياچه اشك، روي ديوارها ديده بودند! غريبه با رس

  كاهش قيمت طناب به او پاسخ داده بود. 
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اي نقره توي دست تام انداخت و با اين حركت، آستينش عالمت روي پيشخان را پاك مرد سكه
كرد. همه اين چيزها خيلي سريع اتفاق افتاد. اگر ليف با چشمان خودش عالمت را نديده بود، 

  ميشد كه چنين عالمتي وجود داشته است. اصال باورش ن

ام. اتفاقات عجيبي در شايعاتي شنيده« وقتي غريبه برگشت تا برود، با بي اعتنايي گفت: 
ام كه ديگر تاگان درياچه اشك و همين طور در قلمرو آن طرف رودخانه افتاده است. شنيده

  وجود ندارد. 

ام و از اين چيزها م. من يك فروشنده بيچارهجدا؟ اطالعي ندار« تام با خونسردي جواب داد: 
  »دانم كه خارهاي كنار جاده مثل هميشه وحشي و پر پشت اند.خبر ندارم. فقط مي

خارها نتيجه جادوگري نيستند، بلكه نتيجه صدها سال فقر و « مرد با صدايي تو دماغي گفت: 
  »رزمين دل.گويم خارهاي پادشاه ساند. من هم مثل ديگران به آنها ميغفلت

قلب ليف فرو ريخت. اين غريبه با رسم اين عالمت سري ثابت كرده يود كه طرفدار گروه 
هاي دلتورا نيز مقاومت عليه ارباب سايه هاست. امامعلوم بود كه از خاطره پادشاهان و ملكه

متنفر است. درست مثل ليف كه قبال متنفر بود و آنها را بخاطر بدبختي سرزمينشان مالمت 
  كرد. يم

تواند حرفي بزند. اما دست خودش نبود و وقتي مرد از كنارشان گذشت، به دانست كه نميمي
  او خيره شد. مرد هم بدون لبخند به او نگاه كرد، به جاسمين تنه زد و از در بيرون رفت. 

  » او كي بود؟«باردا آهسته به تام گفت: 

هيچ اسمي در « كم كرد و آرام گفت: فروشنده قبل از جواب دادن، كالهش را روي سرش مح
  »آيد، مگر اسم خود تام، آقا. در اين دوران سخت، اين بهترين كار است.مغازه تام به زبان نمي

رود. حال كه امكان خطر ليف صداي زنگ را شنيد، برگشت و ديد جاسمين از مغازه بيرون مي
  اد برگردد. خواست به هواي آزتاب شده بود و ميبرطرف شده بود، او بي
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شايد تام متوجه شده بود كه باردا و ليف عالمت غريبه را روي پيشخان ديده و جريان را 
هاي آتشزا و فلوت نور پخش كن را برداشت و ميان وسايل آنها اند. چون ناگهان مهرهفهميده

  گذاشت. 

يديد، تام اينها مجاني است. همان طور كه د«وقتي آنها با تعجب به او نگاه كردند، گفت: 
  » شود به مسافران كمك كند.خوشحال مي

  »مسافري كه در جبهه خودي باشد.«باردا خنديد و گفت: 

دانست كه منظور او چيست و دستش را براي اما تام فقط ابروهايش را باال برد؛ انگار نمي
  دريافت پول دراز كرد. 

از اينكه توانستم به شما خدمتي  آقايان، خوشوقتم«وقتي آنها پول را پرداخت كردند، تام گفت: 
و به سرعت پول ها را شمرد ، سرش را به نشانه تاييد تكان داد و پول ها را توي » بكنم.

  صندوق گذاشت. 

  ...» پس هديه مجانيمان چي؟ روي شيشه نوشته «ليف با پررويي پرسيد: 

شد ، قوطي كوچك  و دوال شد و زير پيشخان را گشت. وقتي راست» آه، بله، هديه «تام گفت: 
آيد، اگر نخواهيد، چيزي گيرتان نمي«و مسطحي در دست داشت، آن را به ليف داد و گفت: 

  »ببينم آقاي جوان، اين شعار شماست؟ شعار من هم هست.

هاي آمد . نوشتهليف به جعبه نگاه كرد . درست به اندازه كف دستش بود، و به نظر، كهنه مي
  د:كمرنگ روي برچسب اينطور بو

  آب خوران

 با احتياط مصرف شود.
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  »اين چيه؟«ليف حيرت زده پرسيد: 

  »دستورش پشت قوطي نوشته شده.«تام گفت: 

ناگهان ازحرف زدن باز ايستاد و گوش كرد. سپس پشت پيشخان چرخيد و به سرعت از در 
  پشتي بيرون رفت. 

دويدند. آنها با حيرت ديدند انقدر عجله كرد كه در پشتي را باز گذاشت و ليف و باردا دنبالش 
هاي سفيد و در ختان بلندي شد كه دور تا دورش را نردهدر، مستقيم به مزرعه كوچكي باز مي

شد. سه اسب خاكستري كنار نرده ايستاده احاطه كرده بود، طوري كه مزرعه از جاده ديده نمي
ري هم روي شانه كرد. كبودند و جاسمين روي نرده نشسته بود و اسب ها را نوازش مي

  جاسمين نشسته بود. 

لطفا به حيوان ها دست نزن! «تام به طرف نرده ها رفت و دستهايش را تكان داد و فرياد زد: 
  »آنها موجودات با ارزشي هستند.

اما دستش را عقب كشيد. جانوران با نا » رسانم.بهشان آزاري نمي«جاسمين باعصبانيت گفت: 
  ند. اميدي نفسشان را بيرون داد

- رفتيم. چقدر زودتر به آنجا مياسب! اگر اسب داشتيم و سواره مي«باردا به ليف گفت: 

  » رسيديم!

ليف آهسته سر تكان داد. او هرگز قبال سوار اسب نشده بود و مطمئن بود كه جاسمين هم 
از توانستند تندتر توانستند زود ياد بگيرند. با اسب مياسب سواري نكرده است. اما حتما مي

  همه بدوند، حتي تند تر از نگهبانان خاكستري. 

شود اين حيوانات را به ما بفروشيد؟ مثال اگر مي« وقتي خود را به تام رساندند، ليف پرسيد: 
  »چيزهايي را كه خريديم، پس بدهيم، كافي است... 
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دي شود! پشيماني سوپولي پس داده نمي«تام نگاه تندي به او انداخت و با پرخاش گفت: 
  »ندارد!

  ليف از نا اميدي دلش زير و رو شد. 

  »چيه؟ "فروش"و  "خريد"زنيد؟ اين درباره چي حرف مي«جاسمين پرسيد: 

خانم «تام با تعجب به او نگاه كرد و انگار كه جاسمين بچه كوچكي باشد، به او توضيح داد: 
ما در عوض چيزي خواهد اين جانوران را بخرد و سوارش شود. اكوچولو! دوستتان دلش مي

نگاهي به » اند و ... ندارد به من بدهد. آنها پولشان را براي خريد چيزهاي ديگر خرج كرده
  »خواهند با چيز ديگري معاوضه كنند.نمي«شمشير و شنل ليف انداخت و گفت: 

- پس شايد من چيزي براي معامله داشته باشم. من گنج«جاسمين آهسته سر تكان داد گفت: 

  »دارم. هاي زيادي

دست توي جيبش كرد و به نوبت يك پر، يك رشته نخ به هم تابيده چند رنگ، خنجر دومش 
اش در جنگل هاي سكوت با خود آورده بود، بيرون كشيد. اي را كه از النهوشانه دندانه شكسته

  تام اورا نگاه كرد و لبخند زنان سرش را به چپ و راست تكان داد. 

  »جاسمين، هيچ كدام از چيزهايي كه... «بود، گفت: ليف كه كمي خجالت كشيده 

  سپس از سخن گفتن باز ايستاد. باردا به نفس نفس افتاد و چشمان تام از حدقه بيرون زد.

زيرا جاسمين كيسه كوچكي بيرون كشيده و آن را وارونه كرده بود. از كيسه، سكه هاي طال 
  كرد. ميريخت و توده اي درخشان روي پاهايش درست بيرون مي

  

  

  



 

 29 هاشهر موشوم/سدلتورا/جلد درجستجوي 

5   

  معامله 

  
ليف بعد از آنكه از بهت و حيرت بيرون آمد، فكر كرد كه بايد هم همينطور باشد! جاسمين     

از نگهبانان خاكستري زيادي كه قرباني وحشت جنگل هاي سكوت شده بودند، دزدي كرده 
يده بود. اما اش دهاي طال و نقره زيادي را در گنجه جاسمين، در خانه درختيبود. ليف سكه

ها متوجه نشده بود كه وقتي براي ادامه جست و جو به آنها ملحق شده بود، مقداري از آن سكه
ها را به كلي فراموش كرده بود. چون از نظر جاسمين، را با خود آورده بود. تا اين لحظه، سكه

  ود.آنها فقط يك مشت يادگاي قشنگ بودند و او چيزي در اين مورد به آنها نگفته ب

چند سكه روي زمين افتاده بود. باردا با عجله جلو رفت تا آنها را بردارد. اما جاسمين حتي اعتنا 
- به برق چشمانش. شايد چيزي درمورد خريد و فروش نمي-كرد هم نكرد. او به تام نگاه مي

  شناخت. دانست، اما طمع را خوب مي

  »آيد؟ياز اينها خوشت م«جاسمين مشتي طال برداشت و پرسيد: 

  »آيد.آيد خانم كوچولو. خيلي هم خوشم ميالبته كه خوشم مي«تام كمي به خود آمد و گفت: 

  فروشي؟ ها را ميپس حاال اسب -
گويي اشتياق او به طال با  -حالتي حاكي از درد-حالت عجيبي در چهره تام نقش بست 

  كرد. نگين ميكرد و خطر را سبك سكرد. گويي محاسبه مياحساس ديگري مبارزه مي

  سرانجام انگار تصميمش را گرفت. 

ام. اما ... چيز توانم اسب ها را بفروشم. قولشان را به كس ديگري دادهنمي«با تاسف گفت: 
  »بهتري دارم. اگر از اين طرف بياييد... 
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  رد شوند. اي در گوشه مزرعه برد. در طويله را باز كرد و به آنها اشاره كرد تا وااو آنها را به طويله

خوردند. درست هم اندازه در گوشه طويله، سه جانور عجيب كنار هم ايستاده بودند و علف مي
هايي دراز، سرهايي بسيار كوچك، با گوش هايي باريك وآويخته و اسب ها بودند. اما گردن

عجيب تر از همه، سه پا داشتند. يك پاي كلفت در جلو و دو پاي باريك در عقب. سرتاسر 
شد؛ انگار روي آنها رنگ اي ديده ميشان لكه هاي نامنظمي به رنگ سفيد، سياه و قهوهبدن

پاشيده بودند و به جاي سم، پاهايي بزرگ، صاف و پشمالو داشتند و هر پا ، دو انگشت شست 
  پهن داشت. 

  »اينها چي هستند؟«باردا با تعجب گفت: 

 2به آنها مادلت«ف آنها بياورد، فرياد زد: رفت تا يكي از آن جانوران را به طرتام كه جلو مي
گويند. بهترين نوع از نژاد خودشان هستند. مركبي اصيل درخور شاهان. همان چيزي كه مي

  »شما و همسفرانتان احتياج داريد.

باردا، ليف و جاسمين، با ترديد به يكديگر نگاه كردند. فكر سواري به جاي راه رفتن خيلي 
  اين جانوران بسيار عجيب و غريب بودند.  وسوسه انگيز بود. اما

  است.  5و پيپ 4، زانزي3اسمشان نودل -
تك آن حيوانات زد. جانوران بدون ناراحتي به علف تام اين را گفت و با محبت به كفل تك

  خوردنشان ادامه دادند. 

                         
٢ Muddlet 

٣ Noodle  

٤ Zanzee  

٥ Pip  
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ند؟ توانند سريع بدوظاهرا حيوان هاي آرامي هستند. اما مي«باردا پس از چند لحظه گفت: 
  »سريع هستند؟

قوي تر از -دوند. خيلي هم قوي هستند سريع ؟ دوستان من آنها به سرعت باد مي«تام گفت: 
آه وفاداري آنها زبانزد همه است. به عالوه، غذايشان خيلي كم است  -هاي ديگر و وفادارنداسب

كنند. اما خاب ميها را براي سواري انتو به كار سخت عادت دارند. در اين منطقه، مردم مادلت
  » آيند. خيلي مشكل.خيلي مشكل بدست مي

  »درعوض آنها، چقدر ميخواهي؟«ليف به تندي گفت: 

  »براي هر سه شان بيست و يك سكه طال.«تام دستهايش را بهم ماليد و گفت: 

  »با پانزده سكه چطوري؟«باردا غرغر كرد: 

انات درجه يك و عالي كه از بچه هايم پانزده تا؟ آن هم براي اين حيو«تام ظاهرا يكه خورد: 
خواهيد او را به روز سياه خواهيد تام بيچاره را لخت كنيد؟ ميبرايم عزيز ترند؟ شما مي

  »بنشانيد؟

  »پانزده تا.«جاسمين ظاهرا ناراحت شد، اما باردا هيچ واكنشي نشان نداد و تكرار كرد: 

  »شود؟تر مياز اين منصفانههجده تا! با زين و افسار. ديگر معامله «تام گفت: 

  باردا به ليف و جاسمين نگاه كرد، آن دو محكم به تاييد سر تكان دادند.

  »بسيار خوب.«باردا گفت: 

و به اين ترتيب معامله انجام گرفت. تام رفت و زين و افسار را آورد و به آنها كمك كرد تا 
يله بيرون آورد. آنها هنگام راه رفتن به بارشان را روي مادلت ها بگذارند. بعد حيوان ها را از طو

رفت و بعد دو پاي عقب همزمان تك پاي جلويي ابتدا جلو مي. خوردندطرز عجيبي تكان مي
  كردند. حركت مي
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تام دروازه حصار را باز كرد و آنها از مزرعه بيرون رفتند. سه اسب خاكستري رفتن آنها را تماشا 
-مله با تام، اسب ها را فراموش كرده بود، اما چه خوب ميكردند. ليف افسوس خورد. هنگم معا

  رفتند.شد به جاي اين موجودات عجيب و غريب، سوار بر آن اسبها از اينجا مي

كشد طولي نمي«و دستي از سر نوازش بر پشت نودل كشيد. » مهم نيست.«ليف با خود گفت: 
  »شويم.مند مينها عالقهكه به آنها عادت كنيم. حتما، تا آخر سفرمان، حسابي به آ

كرد. وقتي آنها به جلو مغازه افتاد، به تلخي از آن ياد ميبعدها كه به ياد اين افكار خود مي
رسيدند و خواستند پشت حيوان ها سوار شوند، تام دهانه آنها را نگه داشت. پس از كمي مكث، 

ه حيوان ها زياد فرقي با هم جاسمين زانزي را برداشت. ليف نودل را و باردا پيپ را. هرچند ك
  نداشتند و بسيار شبيه هم بودند. 

زين ها درست اندازه پشت گردن آن حيوان ها بود . جايي كه بدنشان از همه قسمت ها باريك 
شان را نزديك كفل حيوان بسته بودند. همه چيز راحت و رو به راه بود. اما شد. بار و بنهتر مي

رسيد و افسار در دستانش ناجور بود. نظرش خيلي دور مي ليف كمي نگران بود. زمين به
ناگهان به اين فكر افتاد كه اصال خريدن آن حيوانات فكر خوبي بوده يا نه، اما سعي كرد كه 

  احساسش را بروز ندهد. 

ها سرو صداهايي حاكي از خوشحالي از خود در آوردند. معلوم بود كه از بودن در هواي مادلت
  خواهد تحرك داشته باشند. رند و دلشان ميبآزاد لذت مي

افسار را محكم نگه داريد. اولش ممكن است كمي پر جنب و جوش باشند. هروقت «تام گفت: 
. با "هش"خواهيد بايستند بگوييدو هروقت مي "هين"خواهيد آنها حركت كنند، بگوييد مي

، افسارشان را خوب ببنديد شنوند. هر وقت جايي ايستاديدصداي بلند بگوييد، چون خوب نمي
  »تا فرار نكنند. هرچه بود، گفتم.

  ليف، باردا و جاسمين، سر تكان دادند. 



 

 33 هاشهر موشوم/سدلتورا/جلد درجستجوي 

رويد يك چيز ديگر! از شما نپرسيدم كجا مي«كرد، آهسته گفت: هايش نگاه ميتام كه به ناخن
خواهم خواهم هم بدانم! در اين دوران سخت، دانستن كار خطرناكي است. اما ميو نمي

كنم به نصيحتم عمل كنيد و حدود نصيحتي به شما بكنم؛ يك نصيحت عالي! و پيشنهاد مي
شود. به هر قيمتي شده، جاده رسيد كه جاده دو راهي مينيم ساعت كه برويد، به جايي مي

دست چپ را انتخاب كنيد. هرچند كه ممكن است وسوسه شويد از آن يكي جاده برويد. 
  »خوب... سفر بخير!

و نودل با » هين!« تن اين حرف، دستش را باال برد، روي كفل نودل زد و فرياد كشيد: با گف
يك جهش ناگهاني به راه افتاد. پيپ و زانزي هم درست پشت سرش به راه افتادند. كري كه 

  كرد، جيغي كشيد. باالي سرشان پرواز مي

نگه داريد! از جاده سمت يادتان باشد كه افسار را محكم «صداي تام را پشت سرشان شنيدند: 
  »چپ برويد!

خواست دست تكان دهد تا نشان دهد كه حرف هاي تام را شنيده است. اما ليف دلش مي
هاي آويزانش درنسيم كرد. گوشجرئت نداشت افسار را ول كند. نودل به سرعت حركت مي

  برد. رفت، و پاهاي قدرتمندش را باال و پايين ميعقب مي

يا را نديده بود. چون قبل از تولدش، ارباب سايه ها رفتن به ساحل را براي ليف قبال هرگز در
اهالي دل ممنوع كرده بود. اما به تصور او چسبيدن به يك مادلت سرزنده و پر جنب و جوش 
خيلي شبيه قايق سواري در هواي توفاني بود. براي اين كار بايد تمام حواسش را به حيوان 

  كرد. جلب مي

ده دقيقه ، هيجان مادلت فرو نشست و قدم هايش آهسته و منظم شد. حال،  پس از حدود
انداخت تا يك قايق اسير دست نودل ليف را بيشتر به ياد اسب چوبي زمان كودكي اش مي

  »زياد هم سخت نيست. در واقع خيلي هم آسان است!«امواج. با خود گفت: 

  گفتند؟ ديدند، چه ميرا مياش او او سرشار از غرور و رضايت بود. اگر دوستان
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توانستند كنار يكديگر حركت كنند. فيلي كه در اثر تكان هاي جاده پهن بود و همسفران مي
حيوان خوابش گرفته بود، توي ژاكت جاسمين آرام گرفت و كري هم كه مطمئن شده بود همه 

كرانه و كرد. جاسمين متفرود، در هوا شيرجه ميزد و حشره شكار ميچيز خوب پيش مي
  زدند. ساكت نشسته بود. اما باردا و ليف با هم حرف مي

اي ها قطعا حيوانات فوق العادهرويم، اين مادلتداريم خوب پيش مي« باردا با رضايت گفت: 
شان نشنيده بوديم. هيچ وقت يكي از آنها را در كنم كه چطور ما قبال دربارههستند. تعجب مي

  »دل نديده بودم. 

شك، اهالي اين منطقه از . بيتام گفت كه گرفتن آنها كار سختي است« داد:  ليف جواب
ها دارند. تازه، از مدت ها پيش از آنكه ارباب سايهدلتورا، اين حيوانات را براي خودشان نگه مي

  »بيايد، اهالي شهر دل اطالع زيادي از روستاها نداشتند... 

رفي بزند. اما دهانش را محكم بست و چيزي خواست حجاسمين به او خيره شد، انگار مي
  نگفت. ابرويش به اخمي گره خورده بود.

تا چند لحظه، آنها بي هيچ سخني به راهشان ادامه دادند. اما سرانجام  جاسمين دهانش را باز 
  »دانيم، درسته؟ما چيزي از آنجا نمي -شهر موش ها-ريم اين جايي كه داريم مي«كرد: 

دانيم اين است كه دور تا دور شهر ديوار كشي است. ظاهرا چيزي كه مي تنها«باردا گفت: 
اند. اما من قرار دارد. مسافران آنجا را از دور ديده  6اي به نام  برادمتروك و سرپيج رودخانه

  »ام تا حاال كسي توي شهر رفته باشد.نشنيده

ديگر زنده نمانده كه از شايد به اين خاطر باشد كه هركسي توي شهر رفته، «جاسمين گفت: 
  »آنجا حرفي بزند. تا حاال به اين موضوع فكر كرده بودي؟

  

                         
٦ Broad  
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  بيموژ
ها ها شهرت خوبي ندارد. صبح روزي كه ارباب سايهشهر موش«باردا شانه هايش را باال انداخت. 

اند. تقريبا مطمئنم كه يكي از گوهرهاي حمله كرده، آق بابايي را باالي آسمان شهر ديده
  »ربند در آنجا پنهان شده است.كم

دانيم در آنجا با چي درسته، بايد به آنجا برويم. اما نمي« جاسمين با همان صداي خشك گفت: 
  »اي بكشيم.توانيم خودمان را آماده كنيم يا نقشهشويم. براي همين  هم نميروبرو مي

يم خودمان را آماده ها ي سكوت هم نتوانستبراي درياچه اشك و جنگل«ليف قاطعانه گفت: 
  »شويم.اي بكشيم. اما در هر دو جا موفق شديم. در اينجا هم موفق ميكنيم يا نقشه

زني! اي ميهاي شجاعانهحرف«جاسمين سرش را به چپ و راست تكان داد و با پرخاش گفت: 
شايد يادت رفته كه در جنگل هاي سكوت اين من بودم كه كمكتان كردم و دردرياچه اشك، 

كند. ما تنهاييم، بدون راهنما. ن مانوس بود كه ما را راهنمايي كرد. اين بار وضع فرق مياي
  »بدون كمك.

گويي او ليف را رنجاند. ليف متوجه شد كه باردا هم رنجيده است. شايد حرف جاسمين رك
  كرد؟درست بود، اما چرا روحيه آنها را ضعيف مي

  ره شد. آنها در سكوت به راهشان ادامه دادند. ليف از جاسمين رو برگرداند و به جلو خي

كمي بعد، جاده مقابلشان دوراهي شد، درست همانطور كه تام به آنها گفته بود. عالمتي بين دو 
  داد.راه بود. يك سر عالمت چپ و سر ديگر  راست را نشان مي
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نار آن قرار گرفته! چه اي است كه شهر موش ها كرودخانه براد! اين همان رودخانه«ليف گفت: 
  »شانسي آورديم!

  هيجان زده سر نودل را به طرف راست برگرداند. 

آيد تام چه كني؟ بايد به چپ برويم. يادت نميليف، چه كار مي« جاسمين اعتراض كرد: 
  »گفت؟

متوجه نيستي جاسمين؟ تام « اش گفت: راند از فراز شانهليف كه نودل رابه سمت راست مي
ها برويم. معلوم است كه رسيد كه ما به ميل خود بخواهيم به شهر موشكرش هم نمياصال به ف

خواهيم دهد. اما از قضا اين همان راهي است كه ما مياو در مورد اين مسير به ما اخطار مي
  »برويم. بيا!

انزي او باردا و پيپ قبال به دنبال ليف راه افتاده بودند. جاسمين كه هنوز مردد بود، گذاشت تا ز
  را به دنبال بقيه ببرد.

اي خوب و محكم، هر چند كه اثر چرخ گاري را روي اين مسير به پهني مسير ديگر بود؛ جاده
تر دند، زمين هاي دو طرف جاده سرسبزداديدند. همان طور كه آنها به راهشان ادامه ميآن مي

د. درختان ميوه و انواع خورشد. در اينجا هيچ فضاي برهوت و درخت خشكي به چشم نميمي
هاي كردند و پاهايشان از گردهها وز وز ميتوت همه جا روييده بودند. زنبورها اطراف گل

  طاليي گلها سنگين شده بود.

راد                    ودخانه بر
  تپه ميلرز
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خورد و در ها، تپه هاي بنفش و مه آلودي به چشم ميدر مسير سمت راست، در دوردست
رنگي، تا دور دستها پيش رفته بود. سمت چپ، جنگلي سرسبز. در جلو، جاده مانند روبان كم

  هوا تميز و لطيف بود. 

ها با اشتياق نفسي كشيدند و با سرعت قدم برداشتند. ليف كه گردن نودل را نوازش مادلت
  »آيد.اينها از اينجا خوششان مي«كرد، خنديد و گفت: مي

صلخيز سواري من هم همينطور. چه قدر خوب است كه باالخره در يك منطقه حا«باردا گفت: 
  »كنيم! دست كم، اين سرزمين نابود نشده است.مي

رفتند، از كنار منطقه پر درختي گذشتند و كمي ها باال و پايين ميهمچنان كه روي مادلت
رفت. شد و به طرف تپه هاي بنفش مياي فرعي ديدند كه از مسير اصلي جدا ميجلوتر، جاده

  رود.جا ميليف در اين فكر بود كه اين جاده به ك

اي كشيد و گردنش را دراز كرد و درمقابل افسار تقال ناگهان نيدل شيهه عجيب و هيجان زده
كرد. پيپ و زانزي هم شيهه سر دادند و همگي با سرعت به پيش تاختند و با هر جهش، 

گذاشتند. ليف روي زين به اين سو و آن سو مي افتاد و باال و مسافت زيادي را پشت سر مي
  شد. رفت. تمام توانش صرف نگه داشتن افسار مين ميپايي

  »چه شان شده؟«خورد، فرياد زد: همچنان كه باد به صورتش مي

و سعي كرد ازسرعت پيپ كم كند. اما مادلت ها كوچكترين » دانم.نمي«باردا نفس زنان گت: 
ش را دراز كرده اما پيپ همچنان كه گردن» هش! « كردند. باردا داد زد: توجهي به آنها نمي

  دويد. بود، با دهان باز، مشتاقانه تندتر مي

وقتي زانزي به زور سرش را جلو برد و به زور افسار را از دست جاسمين كشيد، او جيغ كشيد. 
جاسمين به طرفي سر خورد و ليف براي لحظه فكركرد االن است كه بيفتد. اما جاسمين، 

و خود را دوباره روي زين باال كشيد. زانزي رم كرده دستش را دور گردن بلند حيوان حلقه كرد 
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شدند و جاسمين هم سرش را روي زين خم بود و سنگ هاي زير پايش به اطراف پرت مي
  كرده و حيوان را محكم چسبيده بود. 

آمد. مادلت ها قوي بودند. خيلي قوي تر از آنها. آنها به كاري از دست هيچ كدامشان بر نمي
شد. ردند كه جاده دو راهي و از جاده اصلي به طرف ابري از خاك جدا ميبطرفي يورش مي

  رفتند. مادلت ها به سمت باالي جاده، در جهت تپه هاي بنفش مه آلود مي

آمد و صدايش دراثر فرياد زدن دو رگه شده بود، متوجه شد كه ليف كه از چشمانش آب مي
آورند. چيز سياهي ميان آن نها هجوم مياي نامشخص و بنفش به طرف آتپه ها به صورت لكه
خورد. ليف پلك زد، از گوشه چشم نگاه كرد و سعي كرد ببيند آن چيست. بنفشي به چشم مي

  آن چيز نزديك و نزديك تر شد... 

و بعد بدون هيچ هشداري، نودل به يكباره ايستاد. ليف همچنان كه فرياد وحشت زده اش در 
ر حيوان افتاد. بعد به طور مبهمي متوجه شد كه جاسمين و پيجيد، از روي سگوش هايش مي

  باردا هم فرياد زنان از روي زين پرت شدند. او با زمين برخورد كرد و ديگر چيزي نفهميد.

زد. سعي كرد كرد. چيزي به شانه هاي ليف سيخونك ميپاها و پشت و سر ليف درد مي
ه هم چسبيده اند. بعد موفق شد آنها را چشمانش را باز كند. ابتا به نظرش رسيد چشمانش ب

باز كند و پيكر سرخپوش بي چهره اي روي او خم شده بود. سعي كرد جيغ بزند، اما فقط ناله 
  ضعيفي از گلويش خارج شد. 

  » اين يكي به هوش آمد.«پيكر سرخپوش خود را عقب كشيد و گفت: 

يصانه آب را نوشيد. كم كم متوجه دستي با فنجان آب، پايين آمد. ليف سرش را بلند كرد و حر
شد كه همراه جاسمين و باردا كف تاالر بزرگي دراز كشيده است. مشعل هاي بسياري دور تا 

انداخت. اما كرد و سايه ي لرزاني روي ديوار ميسوخت و تاالر را روشن ميدور ديوار سنگي مي
خورد. بخاري پر اي به چشم ميهواي اتاق را گرم نكرده بودند. بخاري ديواري بزرگي در گوشه 

  ازكنده درخت بود، اما آنها روشن نبودند. 
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بوي تند صابون و بوي مشعل سوزان، در هم آميخته بود. شايد زمين را تازه شسته بودند. زيرا 
  شد. هايي كه ليف روي آنها قرار داشت، نمناك بودند و ذره اي خاك در جايي ديده نميسنگ

. همه سرهايشان را تراشيده بودند و لباس هاي چسبان و عجيب سياه اتاق پر از جمعيت بود
هاي بلندي به پا داشتند. همگي مشتاقانه به اين سه همسفر خيره شده رنگي به تن و چكمه

  كردند. بودند و مجذوب و ترسان آنها را نگاه مي

وش كه كسي كه فنجان آب دستش بود، عقب رفت. وقتي ليف به هوش آمد، آن پيكر سرخپ
روي او خم شده بود و او را ترسانده بود، يكبار ديگر در معرض ديدش قرار گرفت. حاال مي
توانست ببيند كه او مردي است سر تا پا قرمز پوشيده. حتي چكمه هايش قرمز بود. دستكش 
-هايي به دست داشت و پارچه اي را محكم دور سرش پيچيده بود كه دهان و بيني اش را مي

تنها چشمان اش بيرون بود. شالقي بلند و بافته از چرم از كمرش آويزان بود. وقتي پوشاند و 
  كرد. شد و ويژ ويژ صدا ميرفت، شالق روي زمين كشيد ميراه مي

كند. مرد دستانش را از باال تا پايين، مرد متوجه شد كه ليف به هوش آمده است و او را نگاه مي
آمد نوعي خوشامد به نظر مي» بيموژ« نش كشيد و زمزمه كرد: ها، به بدها تا روي راناز شانه

  باشد.

خواست مطمئن شود كه اين آدم هاي عجيب، هر كه بودند، بدانند كه او دوست است. ليف مي
سعي كرد بنشيند و حركات و كلمات را تكرار كند، مردم سياهپوش پچ پچي كردند و سپس 

بيموژ، « ها به بدنشان كشيدند و زمزمه كردند: انها تا روي رهايشان را از روي شانهدست
  صدايشان درتاالر بزرگ پيچيد. ...» بيموژ، بيموژ 

  »اينجا... اينجا كجاست؟« رفت خيره نگاه كرد و گفت: ليف كه هنوز سرش گيج مي

اش را اي كه دهان  بينيصدايش از زير پارچه» اينجا بيموژ است.«آن پيكر سرخپوش گفت: 
  »غريبه ها اينجا جايي ندارند. چرا به اينجا آمده ايد؟« رسيد. بود، خفه به گوش ميپوشانده 
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مسيرمان منحرف شديم. ما افتاديم  زهايمان رم كردند و ما ا... مركبقصد نداشتيم«ليف گفت: 
  اش درهم رفت. در اين لحظه، دردي در چشمانش دويد و چهره...» 

خوردند. به آنها هم به نوبت آب دادند. پيكر ان ميحاال جاسمين و باردا هم داشتند تك
سرخپوش به سو آنها برگشت و همان طور كه به ليف خوشامد گفته بود، به آنها هم خوشامد 

  گفت. 

شما بيرون دروازه هايمان افتاده «بعد دوباره به حرف آمد و با صدايي سرد و مظنون گفت: 
  »ده بود. هيچ مركبي هم نديديم.بوديد. وسايلتان هم اين طرف و آن طرف افتا

توانستيم خودمان را اينطوري با شدت اند. ما كه نميحتما فرار كرده«تابي گفت: جاسمين با بي
  »روي زمين پرت كنيم و بيهوش شويم!

 مرد سرخپوش قد راست كرد و شالقش را به طرز تهديد آميزي باال برد و زير لب غريد:

هستم؟  7داني كه من رئيسترمانه صحبت كن! مگر نميمواظب زبانت باش اي ناپاك! مح«
  »رهبر گروه نه نفره موگيرا؟

خواست دوباره حرف بزند كه باردا صدايش راباال برد و صداي جاسمين در صداي جاسمين مي
از صميم قلب متاسفيم، جناب موگيرا! ما غريبه هستيم و با راه و رسم شما آشنايي «او گم شد: 

  »نداريم.

گروه نه نفره موگيرا مردم را پايبند به احكام مقدس «صداي زوزه مانندي گفت:  رئيس با
  »دارد. براي همين شهر امن و امان است. بيموژ.پاكيزگي، هوشياري و وظيفه شناسي نگه مي

-ها تا روي ران هايشان ميمردم با سرهاي خم كرده، درحاليكه دستشان را از روي شانه

  »يموژب«كشيدند، زمزمه كردند: 

                         
٧ Reece  
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كردند كه هر چه زودتر از اين مكان عجيب باردا و ليف به يكديگر خيره شدند. هر دو فكر مي
  خارج شوند، بهتر است. 

  

7  

  رسوم عجيب 

  
كرد، به سختي از جا برخاست. جاسمين كه با كج خلقي به دو رو بر تاالر بزرگ نگاه مي    

و عقب كشيدند كه انگار لباس هاي پاره حاضران سياهپوش پج پچي كردند و چنان خود را از ا
  كرد. و موهاي ژوليده اش آنها را آلوده مي

  »كري كجاست ؟«جاسمين پرسيد: 

  »مگر غير از شما كس ديگري هم هست؟«رئيس رو به او كرد و با لحن تندي گفت: 

او و باردا نيز از جا » كري يك پرنده است. يك پرنده سياه.«ليف به سرعت جواب داد: 
  خاستند. بر

ماند. فعال ساكت باش. جاي فيلي امن جاسمين، كري بيرون منتظرت مي« باردا زير لب گفت: 
  »است. اينطور نيست؟

آيد. او هم مثل من از اينجا آره، زير كتم قايم شده و بيرون نمي«جاسمين با اخم گفت: 
  »آيد.خوشش نمي

ازشما سپاسگزاريم كه ازما «د گفت: باردا به طرف رئيس برگشت و تعظيم يكرد و با صداي بلن
  »دهيم.مراقبت كرديد. اما با اجازه شما ، به راهمان ادامه مي
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وچشمان » االن وقت غذاخوردن است و براي شما هم يك ديس غذا آماده شده.«رئيس گفت: 
گروه «كنند دعوتش را رد كنند يا نه. تيره اش به سرعت ازچهره آنها گذشت تا ببيند جرئت مي

  »شود بايد فوري خورده شود. بيموژ.اند . وقتي غذا تبرك مينفره غذا را تبرك كرده نه

  »بيموژ.«مردم با احترام گفتند: 

قبل از آنكه باردا بتواند چيز ديگري بگويد، زنگي به صدا درآمد و دو در بزرگ درگوشه اتاق باز 
خپوش درست مثل شد و تاالر غذاخوري را به نمايش گذاشت. هشت پيكر بلند قد سر

  رئيس،كنار در ورودي ايستاده بودند؛ در هر طرف، چهار نفر. 

  »هشت موگيراي ديگر.«ليف با خود گفت: 

شالق هاي چرمي بلندي از مچ هاي موگيراها آويزان بود. آنها با چشمان غضب آلود مردم 
  كردند.شدند، نگاه ميسياهپوش را كه از كنارشان رد مي

كرد. كرد. اولين بار در زندگيش بود كه احساس گرسنگي نميمي ليف سرش به شدت درد 
خواست از آن محل بيرون برود. اما معلوم بود كه او، باردا و بيشتر از هر چيز، دلش مي

  خوردند، اجازه نداشتند آنجا را ترك كنند. جاسمين تا غذا نمي

هاي ديگر تميز بود و مثل اتاقآنها با بي ميلي به تاالر غذاخوري رفتند. اين تاالر هم درست 
شد. چند رديف ميز به چنان آنجا را روشن كرده بودند كه تمام گوشه و كنار به خوبي ديده مي

طور مرتب، در تاالر چيده شده بود. ميزها بسيار بلند بودند و پايه هاي فلزي بلند و باريك 
د. ولي آنجا هيچ وسيله اي گذاشته بودنداشتند. براي هر نفر، يك فنجان و بشقاب ساده

خوردند. درانتهاي غذاخوري و حتي صندلي نبود. ظاهرا مردم بيموژ ايستاده و با دست غذا مي
شد. آنجا يك ميز تكي گذاشته بودند . ليف تاالر، چند رديف پله به سكوي بلندي منتهي مي

خوردند و از حدس زد كه آن ميز محل غذاخوري موگيراهاست كه بخاطر مقامشان آنجا غذا مي
  گرفتند.آن باال همه چيز را زير نظر مي
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رئيس، ميز ليف، باردا و جاسمين را كه كمي با ميز ديگران فاصله داشت، به آنها نشان داد. 
سپس رفت تا به ساير موگيرا ها ملحق شود، درست همان طور كه ليف حدس زده بود، همگي 

  كنار ميز روي سكو، رو به مردم ايستادند. 

ايستاد، دستكشش را در آورد، نگاهي به سراسر تاالر  -دروسط-ي رئيس در جاي خود وقت
  و دست هايش را از شانه تا ران به بدنش كشيد.» بيموژ.«انداخت و گفت: 

  » بيموژ!«صداي مردم در تاالر طنين انداخت: 

كردند.  همه موگيراها با يك حركت، دستمالي را كه دهان و بيني شان را پوشانده بود، باز
بالفاصله زنگ ديگري به صدا درآمد و افراد سياهپوشي وارد شدند كه سيني هاي بزرگ غذا 

  دردست گرفته بودند.

او كوچك ترين آدم توي اتاق بود و » براي غذا خوردن، روش راحتي نيست.«جاسمين گفت: 
  رسيد. سطح ميز به سختي تا چانه اش مي

دست هايي لرزان، سيني را روي ميز گذاشت. ترس در دختر خدمتكاري سرميز آنها آمد و با 
  ها ظاهرا بري او كار وحشت آوري بود. زد. خدمت به غريبهچشمان آبي روشنش موج مي

  »بيموژ بچه نداريد؟ چون ميزها خيلي بلندند. در«پرسيد:  دختر ليف از

بايد قبل از آنكه  خورند. آنهااتاق تعليم و تربيت غذا مي بچه ها فقط در«آهسته گفت:  دختر
  »بزرگ شوند و به اين تاالر بيايند، روش هاي مقدس را بياموزند.

 او درپوش روي ديس را برداشت و ليف و جاسمين و باردا نفسشان بند آمد. ديس به سه بخش

هاي باريك و انواع گوشت بود كه به سيخ ترين بخش آن پر از سوسيستقسيم شده بود. بزرگ
قسمت  به اشكال و رنگ هاي مختلف. در ه بودند. همراه با سبزيجاتيهاي چوبي كشيده شد

طعم و نرم و نان هاي ساندويچي سفيد گذاشته بودند.  هاي طاليي و خوشدوم ظرف، شيريني
هاي كوچك صورتي  با گل هاي شكري انباري، كيك هايسومين و آخرين بخش نيز پر ازميوه

  اهري عجيب داشتند. هاي قهوه اي و زردي بود كه ظو شيريني
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ممكن است اين ... « ها را برداشت، با تعجب به آن خيره شد و گفت: باردا يكي از شيريني
« او شيريني را در دهان گذاشت و چشمانش را بست و با لذت زمزمه كرد: » شكالت باشد؟

نزده دانيد از وقتي در قصر نگهبان بودم، ديگر مزه شكالت نچشيده بودم. شاخودش است. مي
  »شود.سالي مي

ها احساس ليف هرگز به عمرش چنين غذاهاي تجملي نديده بود. ناگهان با ديدن آن خوراكي
گرسنگي كرد. يكي از آن سيخ هارا برداشت و مشغول جويدن گوشت و سبزيجات آن شد. غذا 

  بسيار خوشمزه بود! هيچ وقت  غذاي به آن خوشمزگي نخورده بود. 

دختر به او خيره شد. خوشحال شد، اما » عالي است!« دمتكار گفت: با دهان پر، به دخترخ
كمي هم حيرت كرد. ظاهرا او به غذاي بيموژ عادت كرده بود و غذاي ديگري براي خوردن 

  شناخت. نمي

. همين كه درپوش را روي ميز بردارد دست پيش برد تا درپوش سنگين را از دخترك با نگراني
 از نان هاي ساندويچي را قطع كرد و تكه نان از لبه درپوش يكي بلند كرد، دستانش لرزيد و

  ، قل خورد و روي زمين افتاد. ل از آنكه او يا ليف آن را بگيردتوي ظرف روي ميز افتاد و قب

از  . همزمان صداي فريادي حاكيجيغي بلند و گوشخراش از سر وحشت جيغي كشيد، دختر
  اتاق خشكشان زد. درخشم از روي سكو شنيده شد. همه حاضران 

را  8غذا روي زمين افتاد! برش دار! مقصر را بگير! تيرا«موگيراها با خشم فرياد زد:  از يكي
  »بگير!

آنها فوري به  از بودند، در جا چرخيدند. يكي كه به ميز مهمان نزديك تر چند نفر از كساني
خترخدمتكار را گرفتند. طرف نان رفت و آن را از روي زمين برداشت و باال گرفت. ديگران د

  خواستند دخترك را به طرف ميز روي سكو ببرند، او دوباره جيغ كشيد. مي وقتي

                         
٨ Tira 



 

 45 هاشهر موشوم/سدلتورا/جلد درجستجوي 

تيرا غذا را روي زمين «كرد، به طرف پله ها آمد و با خشونت، گفت: رئيس كه شالقش را باز مي
-بين مي انداخت. غذاي ريخته شده، اهريمني است. بيموژ. و اين اهريمن، با صد ضربه شالق از

  »رود. نيموژ

كرد و آنها تيرا را كه هق هق مي» بيموژ!«اتاق پيچيد:  صداي افراد سياهپوش، دور ميزها در
  كردند . رئيس  شالق را باال برد ... جلو پاي رئيس افتاده بود ، نگاه مي

من  اين نه! او را تبيه نكنيد! كار من بود! « ليف با عجله از پشت ميزش كنار رفت و فرياد زد: 
  » كار را كردم!

  »تو؟«رئيس شالق را پايين آورد و گفت: 

دانست بي احتياطي مي» بله! تقصير من بود كه غذا روي زمين افتاد، ببخشيد!«ليف گفت: 
توانست است كه تقصير را گردن بگيرد. اما هرقدر هم كه رسوم اين مردم عجيب بود، او نمي

 اق جزئي تنبيه كنند. تحمل كند كه دختري را براي چنين اتف

ساير موگيراها، با همديگر پچ پچ كردند. يكي از آنها كه از همه به رئيس نزديكتر بود، كنار او 
آمد و چيزي به او گفت. لحظه اي سكوت برقرار شد؛ سكوتي كه فقط صداي هق هق دختر آن 

ك. تو راه و رسم اي و ناپاتو غريبه« شكست وسپس ديس يك بارديگر با ليف روبرو شد: را مي
  »ما را نميداني. گروه نه نفره تصميم گرفته تو را از مجازات معاف كند.

  صدايش خشن بود، ظاهرا موافق اين تصميم نبود، اما بقيه به آن راي داده بودند. 

ليف آهي از سر آرامش كشيد، و آهسته به ميزش بازگشت. تيرا هم چهار دست و پا از روي 
  تلو خوران از اتاق فرار كرد. زمين بلند شد و تلو 

قسر در «باردا و جاسمين با ابروهاي باال رفته به ليف خوشامد گفتند. باردا آهسته گفت: 
  »رفتي!
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ارزش خطر را داشت. «تپيد، آرام گفت: ليف با اينكه از اين پيشامد قلبش همچنان در سينه مي
بار اول تنبيه نكنند. در صورتي اي را دست كم، براي چون اين احتمال وجود داشت كه غريبه

  »كردند.كه يكي از افراد خودشان را تنبيه مي

ها برداشته و آن را باالي جاسمين شانه هايش را باال انداخت. كمي سبزي از يكي از سيني
« اش نگه داشته بود و سعي داشت با چرب زباني، فيلي را وادار به خوردن كند. او گفت: شانه

داند چه قوانين عجيب و اند. كي مياز اينجا برويم. مردم اينجا خيلي عجيبهرچه زودتر بايد 
  »غريبي .. آه فيلي تو اينجايي!

جانور كوچك كه از بوي غذاي داغ وسوسه شده بود، سرانجام جرئت پيداكرده و دماغش را از 
و تكه اي زير يقه ژاكت جاسمين بيرون آورده بود. او با احتياط روي شانه هاي جاسمين خزيد 

  هاي ظريفش گرفت و شروع به خوردن كرد. از سبزيجات طاليي را در پنجه

اي از ميز باالي سكو به گوش رسيد، ليف سرش را باال كرد و با وحشت ديد كه صداي خفه
  كنند.تمام موگيراها، با چهره هايي وحشت زده به طرف جاسمين اشاره مي

اي، سكوتي حاكي از ترس برقرار برشده است. لحظهبقيه حاضران هم برگشتند تا ببينند چه خ
  شد. بعد يكدفعه همه از ترس جيغ كشيدند و به طرف درها هجوم بردند. 

اهريمن! ناپاكان اهريمن را به تاالرهاي ما آورده اند و «صداي رئيس از سكو طنين انداخت: 
راه ميرود، بكشيدش!  سعي دارند ما را نابود كنند! نگاه كنيد! آن موجود دارد روي بدن او

  »بكشيدش!

هر نه موگيرا از روي سكو پايين آمدند، با استفاده از شالق هايشان از ميان جمعيت وحشت 
  زده راه را باز كردند و به طرف جاسمين هجوم آوردند. 

  »ترسند!به خاطر فيلي! آنها از فيلي مي«باردا گفت: 
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يلي نزديك شده بودند. باردا، ليف و جاسمين حاال ديگر خ» بكشيدش!«زدند: موگيرها فرياد مي
با نااميدي به دور و برشان نگاه كردند. جايي براي فرار نبود. مردم جلو درها جمع شده بودند و 

  سعي داشتند بيرون بروند. 

  »فرار كن فيلي! فرار كن! قايم شو!«جاسمين با ترس گفت: 

. مردم با ديدن فيلي جيغ كشيدند. آنها او فيلي را روي زمين گذاشت و فيلي با سرعت فراركرد
كردند. فيلي از ميان افتادند و يكديگر را لگد ميخوردند، روي زمين ميبا وحشت تلو تلو مي

  جمعيت فرار كرد و رفت. 

  اما ليف، باردا و جاسمين گير افتادند. موگيراها باالي سرشان بودند. 
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8  

  محاكمه 

  
ري ديواري، تاالر را روشن كرده بودند و شعله آنها نور قرمز كم هاي بزرگ داخل بخاكنده   

  رنگي بر چهره هاي زندانيان انداخت. 

آنها ساعت ها آنجا ايستاده بودند و در اين مدت، جست و جو براي يافتن فيلي به نتيجه 
ر و تگذشت، چشمانشان تيرهنرسيده بود. موگيراها با اخم مواظب آنها بودند و هرچه زمان مي

  شد.تر ميخشن

ليف، باردا و جاسمين كه خسته شده بودند، در سكوت به انتظار سرنوشتشان بودند. حاال ديگر 
آموخته بودند كه بحث و خشونت و خواهش هيچ فايده اي ندارد. با آوردن حيوان پشمالويي به 

  بيموژ، آنها بزرگترين جنايت را مرتكب شده بودند. 

بيشتر از اين نميتوانيم منتظر بمانيم، محاكمه بايد شروع : « سرانجام رئيس به سخن آمد
  »شود.

صداي زنگ طنين انداخت و افراد سياه پوش كم كم درتاالر جمع شدند. آنها به رديف، رو به 
زندانيان صف كشيدند. ليف ديد كه تيرا، دختر خدمتكاري كه از تنبيه نجاتش داده بود، در 

ست. سعي كرد به چشمانش نگاه كند، اما دخترك به سرعت رديف اول، نزديك او ايستاده ا
  چشمانش را به زمين دوخت. 

  رئيس صدايش را بلند كرد تا همه بتوانند بشنوند. 

ترين قوانين ما را هاي ناپاك، اهريمن وارد بيموژ شده. آنها مقدسبخاطر آوردن اين آدم -
اداني بوده، به نظر من، آنها دروغ كنند كه كارشان از روي نزير پا گذاشتند. آنها ادعا مي
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كنند گويند و مجازاتشان مرگ است. بقيه موگيراها حرف آنها را باور دارند و فكر ميمي
سرنوشتشان اين است كه زنداني شوند. بنابراين حاال به عهده جام مقدس است كه 

  تصميم بگيرد. 
  انگي جديد ديگر چيست؟ باردا، جاسمين و ليف، دزدكي به يكديگر نگاه كردند. اين ديو

كه شايد زماني براي نوشيدن به -اي براقي رئيس از روي طاقچه باالي بخاري ديواري، جام نقره
  »كند، بيموژ.جام، حقيقت را معلوم مي«پايين آورد و با خشم گفت:  -رفتكار مي

  »بيموژ.«جمعيت تماشاگر زمزمه كردند: 

  ركارت يك كلمه نوشته شده بود بعد رئيس دو كارت كوچك نشان داد . روي ه

                                               
يكي از شما بايد كارت «زد، گفت: اش برق مياو رو به زندانيان كرد و در حاليكه چشمان تيره

  »شود؟را از توي جام بردارد، كي داوطلب مي

-من بر مي«ميلي گفت:  همسفران كمي مكث كردند. سپس ليف قدم پيش گذاشت و با بي

  »دارم.

  » جلو بيا!«رئيس سرتكان داد و گفت: 

ليف جلو رفت. رئيس رويش را از او و ساير موگيراها برگرداند و بعد، دستش را كه دستكش 
  داشت، روي جام گذاشت. 

كند. ناگهان چشمان آبي دخترك از ليف متوجه شد كه تيرا با دقت زيادي رئيس را نگاه مي
  س گشاد شد. او به سرعت به ليف نگاه كرد و لب هايش بي صدا تكان خوردند.تعجب و تر

  گويد، چهره اش سرخ شد. وقتي ليف متوجه شد كه تيرا چه مي

  نوشته شده بود.  "مرگ"روي هردوكارت، كلمه 
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تيرا حتما ديده بود كه رئيس كارت زندگي را با كارت مرگ ديگري كه در آستين يا دستكشش 
  ها بميرند. بود، عوض كرده است. رئيس مصمم بود كه غريبهپنهان كرده 

  »انتخاب كن!«آن پيكر سرخپوش و بلند به سوي او برگشت، جام را باال گرفت و گفت: 

زد كه روي هردو كارت داخل جام، مرگ نوشته شده دانست چه كند. اگر فرياد ميليف نمي
كه از محاكمه ترسيده است. در مقابل  كردندكرد. همه فكر مياست، كسي حرفش را باور نمي

كردند، رئيس كرد، و اگر هم قبول ميحرف رهبر موگيرا، كسي حرف او يا تيرا را باور نمي
  كرد. ها را به آساني با هم عوض ميدوباره كارت

ليف انگشتانش را زير پيراهنش برد و ياقوت زرد روي كمربند را در دست گرفت. ياقت زرد قبال 
توانست كمكش كند؟ پشت كرده بود تا جواب درست را پيدا كند. آيا حاال هم ميهم كمكش 

-سوخت و با نور خود آن قامت بلند را به طرز ترسناكي روشن ميسرش، آتش با سرو صدا مي

  زد. اي در مقابل شعله آتش به سرخي ميكرد. جام نقره

  شعله، آتش ....

ش را در جام فرو كرد و يك كارت برداشت. بعد قلبش به تپش افتاد. دست پيش برد، انگشتان
هاي آتش به سرعت برق چرخيد و ناگهان به پشت تو تلو خورد و كارت از دستش در شعله

  افتاد. خيلي زود كارت آتش گرفت و سوخت. 

ناشي گري مرا ببخشيد. اما به « هاي بريده مردم وحشت زده فرياد زد:ليف در ميان نفس
ييد كه چه كارتي كشيده بودم. كافي است فقط به كارتي كه در جام توانيد بگوراحتي مي

  »مانده، نگاه كنيد. 

رئيس كامال ساكت برجاي مانده بود. دراثر خشم، چنان گيج شده بود كه يكي از موگيراها جام 
  را از دست او گرفت و كارتي را كه توي آن بود بيرون آورد و باال گرفت.

را برداشته بود. جام  "زندگي"است. زنداني كارت  "مرگ"نده كارتي كه ما«او فرياد زد: 
  »قضاوتش را اعالم كرده است.
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زند. او كه زانوانش به ضعف افتاده بود، برگشت تا اش را چنگ ميليف احساس كرد باردا شانه
اند و در ضمن پر از داد كه آسوده خاطر شدهبا دوستانش روبرو شود. چشمانشان نشان مي

د. آنها ظنين شده بودند كه او به عمد كارت را سوزانده باشد و در اين فكر بودند پرسش بودن
  كه چرا. 

گذرانند و براي كار آنها را به سياهچال ببريد و بقيه عمرشان را آنجا مي«رئيس غريد: 
  »كنند.شيطانيشان، توبه مي

ز تاالر بيرون بردند. هشت  موگيراي ديگر، دور ليف، باردا و جاسمين را گرفتند و آنها را ا
كردند، كنار رفتند تا آنها رد شوند. ليف سرش را چرخاند تا درميان جمعيت كه پچ پچ مي

  جمعيت، تيرا را پيدا كند، اما او را نديد. 

كردند، صداي رئيس را شنيدند كه يك بار ديگر باصداي بلند، با مردم وقتي تاالر را ترك مي
امه بدهيد، و موجودي را كه شهر ما را آلوده كرده پيدا به جست و جو اد«كرد: صحبت مي

  .» كنيد. بايد تا قبل از تاريكي شب، پيدا و كشته شود 

اش رنگ پريده و ليف به جاسمين نگاه كرد. جاسمين دهان باز نكرد تا چيزي بگويد. اما چهره
  ترسد.ت و ميدانست كه او نگران فيلي است كه حاال محاصره شده اسحركت بود. ليف ميبي

موگيراها زندانيشان را به طرف راهروهاي مارپيج و روشني هل دادند و از چند پله سنگي پيچ 
رسيد. سنگ هاي زير پايشان هم شسته در پيچ پايين بردند. بوي صابون همه جا به مشام مي

  شده و برق افتاده بود. 

اي نصب وسط هر در، درچه شد.پايين پله ها، فضاي بزرگي با يك رديف در فلزي ديده مي
شده بود كه يك سيني غذا به راحتي از آن رد ميشد . موگيرايي كه جلوتر از همه بود، يكي از 

  درها را باز كرد و همراهانش ليف، باردا و جاسمين را به طرف در هل دادند. 

قاومت جاسمين از بيرون در نگاهي به سلول تاريك و بي پنجره انداخت و وحشيانه شروع به م
- اي نداشت. چون اسلحهكرد. ليف و باردا هم با خشونت براي آزاديشان مبارزه كردند. اما فايده



 

 52 هاشهر موشوم/سدلتورا/جلد درجستجوي 

اي نداشتند و همين طور هم هيچ وسيله اي كه در مقابل ضربات شالق موگيراها، كه محكم به 
سلول سوزاند، از آنها محافظت كند. آنها را در ها و پاهايشان را ميخورد و دستصورتشان مي

  انداختند. بعد در پشت سرشان، محكم بسته و قفل شد. 

هر سه خود را روي در انداختند و با مشت به آن كوبيدند. اما موگيراها از آنجا دور شده بودند. 
  شد. صداي پايشان به سختي شنيده مي

و هاي چوبي براي پيدا كردن نقطه ضعفي، تمام سلول را ديوانه وار گشتند. اما تخنتخواب
خوردند. آبخوري خالي هم كه به باريك به يك طرف ديوار وصل شده بودند و از جا تكان نمي

  اي محكم بود. ديوار ديگر وصل شده بود. همچون صخره

ايم. بايد به ما آب و گردند. ما به مرگ محكوم نشدهبر مي«اي درهم كشيده گفت: باردا با چهره
  »توانند ما را اينجا بدون آب و غذا بگذارند تا بميريم.غذا بدهند و آبخوري را پر كنند. نمي

  هاي غم انگيزي گذشت و كسي نيامد. اما ساعت

آنها به خواب ناراحتي فرورفته بودند كه از پشت درصداي خش خشي شنيدند. ليف حتي وقتي 
، از كه از خواب بيدار شد، فكر كرد صدا را درخواب شنيده است. اما صدا دوباره به گوش رسيد

روي تختش پايين پريد و با جاسمين و باردا كه پشت سرش بودند، به طرف در دويد. دريچه 
  مخصوص غذا كنار رفته بود. از ميان دريچه توانستند چشمان آبي تيرا را ببينند. 

رهبر موگيراها دستور داده است كه هيچ كس غير از خودش، حق ندارد «تيرا آهسته گفت: 
بياورد. اما من ... ترسيدم كه نكند فراموش كرده باشد. چيزي خورده ايد؟ براي شما آب و غذا 

  »آبخوري را پر كرده اند؟

نه! تيرا خودت خوب ميداني كه او فراموش نكرده. تو براي همين اينجا «ليف آهسته جواب داد: 
  »اي. قصد رئيس اين است كه ما بميريم.آمده

  نه! امكان ندارد. -
  صدايش درد آلود بود. 
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  جام به شما زندگي بخشيده. -
دهد. هاي خودش اهميت مينظر جام براي رئيس مهم نيست. او فقط به خواسته«باردا گفت: 

  »تيرا در را باز كن بياييم بيرون!

توانم. جرئتش را ندارم. شما اهريمن را به تاالرهاي ما آورديد. و هنوز هم پيدايش نمي -
اند. براي همين من توانستم اينجا بيايم و ايم. بجز آشپز كشيك، همه خوابيدهنكرده

-ها در خواب از ترس فرياد مياند و خيليكسي متوجه غيبتم نشد. اما مردم ترسيده

  گيرند. كشند. فردا صبح، دوباره جستجو را از سر مي
  شد ترس را در چشمان دختر ديد. ازميان دريچه باريك، به خوبي مي

آييم حيواناتي مثل فيلي، اهريمن نيستند. ما با آوردن او يدرجايي كه ما از آن م«ليف گفت: 
به اينجا قصد نداشتيم به كسي صدمه بزنيم. او دوست جاسمين است. ولي اگر نگذاري از سلول 

گذارد از گشنگي و تشنگي بميريم و كسي شويم. رئيس ميبيرون بياييم، به مرگ محكوم مي
  »هم هرگز نخواهد فهميد. هيچ كس، بجز تو.

  جز صداي ناله جوابي نشنيدند. 

  » لطفا كمكمان كن. كمكمان كن، تيرا!«ليف التماس كرد: 

لحظه اي سكوت برقرا رشد. سپس چشم ها ناپديد شدند و آنها صداي كنار رفتن چفت در را 
  شنيدند . .

ها رنگ به چهره بيرون آمدند. تيرا ، كه در نور مشعل ازسلول در باز شد و همه دسته جمعي
نداشت ، به آنها  آب داد و آنها حريصانه آب خوردند. وقتي از او تشكر كردند، چيزي نگفت . 
آنها براي پنهان كردن فرارشان، چفت در را پشت سرشان انداختند . تيرا به خود لرزيد و با 

  كرد كار بسيار اشتباهي انجام داده است. دستانش چهره خود را پوشاند. ظاهرا احساس مي
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تي آنها كوله بارشان را ميان شكافي كنار پله هاي سنگي پيدا كردند، تيرا با تعجب گفت: اما وق
داز داشته باشيد و راحت آنها به ما گفتند كه وسايلتان درسلول پيش خودتان است تا رو ان«

  »بخوابيد.

  » كي اين را به شما گفت؟«باردا با اخم گفت: 

  »تان را برايتان آورده.كه خودش كوله رهبر موگيرا. او گفت«تيرا زير لب گفت: 

  »بينين كه نياورده.خوب، مي«جاسمين كوله اش را پشتش انداخت و با پرخاش گفت: 

  شد.  ها باال رفتند. راهرو باال خالي بود، اما صداهايي از دور شنيده ميآنها از پله

  »بايد از شهر فراركنيم. از كدام طرف بايد برويم؟«باردا آهسته گفت: 

هيچ راه خروجي نيست. دروازه روي تپه قفل، و خروج از آنجا ممنوع «تيرا با نااميدي گفت: 
برند و شب برشان ميكنند، هر روز صبح بيرون مياست. كساني را كه در مزرعه ها كار مي

  »رود.اينجا بيرون نمي ترس مرگ از گردانند. هيچ كس از

  »شته باشد.بايد راه ديگري وجود دا«ليف آهسته گفت: 

تيرا ترديد كرد و بعد سرش را به چپ و راست تكان داد. اما جاسمين اين ترديد را ديد و از 
-كني؟ به ما بگو در ذهنت  چي ميبه چي فكر مي« فرصت استفاده كرد و با اصرار گفت: 

  »گذرد.

رود. يگويند كه حفره به دنياي بيرون مگويند .. ميمي« تيرا لب هايش را ليسيد و گفت: 
  »اما...

  »حفره چيه؟ كجاست؟«باردا پرسيد: 

-نزديك آشپزخانه. جايي هست كه غذاهاي تاييد نشده را توي آن مي«تيرا به خود لرزيد: 

  »... ممنوع است.آنجااندازند. اما رفتن به 
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  »مارا ببر آنجا. همين االن.«جاسمين گفت: 

  

9   

  آشپز خانه

   
خزيدند و هروقت صداي نزديك شدن كسي را هروها ميآنها همچون دزدان، آهسته در را   
رساندند. سرانجام  به دري كوچك و فلزي هاي كناري ميشنيدند، با عجله خود را به داالنمي

  رسيدند. 

شود. موگيراها براي نظارت بر هاي آشپزخانه منتهي مياين در به راهرو«تيرا آهسته گفت: 
شان كنند. آنهايي كه وظيفهها استفاده مياز اين راهرو شود،كارهايي كه آن پايين انجام مي

  »شستن ديوارهاي آشپزخانه است هم در اين راهرو ها رفت و امد دارند.

اي به او الي در را باز كرد. از فضاي آن سوي در، بوي پخت و پز به مشام و صداي تلق تلق خفه
  رسيد.گوش مي

-راه برويد. در اين صورت، كسي متوجه ما نمي ساكت باشيد و آهسته«دختر نفس زنان گفت: 

كنند. تا قبل از سپيده صبح بايد كارهاي زيادي انجام شود. آشپزهاي شب خيلي سريع كار مي
  »دهند.

او از الي در رد شد و همسفران به دنبالش رفتند. منظره مقابلشان آنها را مبهوت كرد. آنها 
ير پايشان ، آشپزخانه بزرگ بيموژ قرار داشت. در روي راهرو فلزي باريكي ايستاده بودند و ز

 - به بزرگي يك دهكده كوچك-آنجا همهمه بود و نور خيره كننده. آشپزخانه بسيار بزرگ بود 
  و پر از كارگراني بود كه مثل تيرا لباس پوشيده بودند، اما لباس هاي سفيد و براق. 
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پختند. مواد را ندند. بعضي نان ميكها را پوست ميكردند يا ميوهبعضي ها سبزي پاك مي
زدند. كردند، هم ميهايي را كه روي اجاق هاي عظيم قل قل ميكردند يا قابلمهمخلوط مي

ها قرار داشت تا خنك شوند و بعد رويشان خامه بمالند و تزيينشان هزاران كيك روي قفسه
دند. در يك طرف، گروهي آوركنند. صدها شيريني و كلوچه را از داخل فرهاي بزرگ بيرون مي

  دادند. اي قرار ميهاي سنگي يا شيشهغذاهاي آماده شده را داخل جعبه ها و كوزه

كنند. مگر مردم بيموژ اما...مطمئنا اين كارها را هر روز و هرشب نمي«ليف با حيرت گفت: 
  »خورند؟چقدرغذا مي

شود. بسياري از آنچه را مي فقط مقدار اندكي از اين غذا ها مصرف«تيرا آهسته جواب داد: 
بينند. آشپزها ازكودكي آموزش مي«و آه كشيد. »ريزند.شود، بعد از بازرسي دور ميپخته مي

خواهد يكي از آنها باشم. آنها خيلي زحمت آنها افراد بسيار با ارزشي هستند. اما من دلم نمي
  »غمگين باشند. شود كهرود و همين باعث ميكشند و اغلب زحمتشان به هدر ميمي

هاي آن پايين چشم دوخته بودند، آهسته در راهرو آنها همچنان كه حيرت زده به فعاليت
حركت كردند. حدود پنج دقيقه راه رفته بودند كه تيرا آنها را نگه داشت و خم شد ونفس زنان 

  »موگيرا!«گفت: 

-ارند بازرسي ميد«گفت. دو پيكر سرخپوش وارد آشپز خانه شدند . تيرا گفت: درست مي

  »كنند.

موگيراها كه دستشان را پشتشان گذاشته بودند، به سرعت به طرف جايي رفتند كه چهار آشپز 
هاي شكر پاشيده و شفاف، همچون جواهر را به مشغول كار بودند. صدها شيشه پر از ميوه

  رديف روي پيشخان چيده بودند تا بازرسي شوند.

ها گذشتند. وقتي به خيره شده بودند، از مقابل رديف شيشهها موگيراها كه با دقت به شيشه
كردند ها اشاره ميانتهاي رديف شيشه ها رسيدند، دوباره برگشتند. اين بار آنها به بعضي شيشه

  گذاشتند. داشتند. و روي نيمكت ديگري ميها را برميو آشپزها آن شيشه
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  ساير شيشه ها جدا شده بود.  وقتي سرانجام بازرسي پايان گرفت، شش شيشه ميوه از

-دهند تا بخورند. بقيه پذيرفته نشدهشوند و به مردم مياين شيشه ها تبرك مي«تيرا گفت: 

او با همدردي به آشپزها خيره شد كه شانه هايشان با نا اميدي فرو افتاده بود و شيشه » اند.
  گذاشتند.هاي پذيرفته نشده را در سطل هاي بزرگ فلزي مي

اردا و جاسمين با وحشت خيره شده بودند. از نظر آنها، ميوه ها لذيذ و سالم بودند. وقت ليف، ب
يكي از موگيراها برگشت و به طرف قسمت هاي ديگر آشپز خانه رفت، ليف با عصبانيت زير لب 

ها ميرند و توي آشغالاين بي رحمانه است! در شهر دل، مردم دارند از گرسنگي مي«گفت: 
  !»ريزندگردند، و اينجا غذاهاي به اين خوبي را دور مينده غذاها ميدنبال پس ما

نه، اينها غذاهاي خوبي نيستند. وقتي غذايي ناپاك «تيرا سرش را تكان داد و صادقانه گفت: 
دهند. موگيراها با بازرسيشان، مردم را از بيماري و ناخوشي باشد، موگيراها آن را تشخيص مي

  »ژ.كنند. بيمومحافظت مي

خواست با او بحث كند. جاسمين هم از عصبانيت سرخ شده بود. اما باردا به آنها ليف دلش مي
دانست كه حق با بارداست. آنها به كمك اشاره كرد كه ساكت باشند. ليف لبش را گازگرفت. مي

تورا دانست در ديگر جاهاي دلتيرا نياز داشتند. فايده اي نداشت كه او را ناراحت كنند. او نمي
شناخت و قوانيني را كه با آنها بزرگ اوضاع از چه قرار است. فقط محل زندگي خودش را مي

  شده بود . 

آنها در سكوت، در راهر پيش رفتند و سرانجام به انتهاي آشپزخانه رسيدند. پله هاي فلزي 
  شد. شيبدار به طرف پايين و درست مقابل در منتهي مي

  »آن در است. اما ...  حفره پشت« تيرا آهسته گفت: 

سخنش را قطع كرد. او يك بار ديگر خم شده بود و به همراهانش اشاره كرد تا آنها هم خم 
هاي شوند . چهار آشپزي كه ميوه هاي شكري را درست كرده بودند، در حاليكه سطل شيشه
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ي فلزي بردند، آن پايين، در ديدرسشان قرار گرفتند. حاال سطل با درپذيرفته نشده را مي
  محكم مهرو موم شده بود. آنها با سطل از در عبور كردند و از نظر پنهان شدند. 

  »خيال دارند سطل را توي حفره بيندازند.« تيرا آهسته گفت: 

چند لحظه بعد، آشپز ها برگشتند و به جاي مخصوص خودشان در آشپزخانه رفتند تا دوباره 
وظيفه تهيه غذا را از سر بگيرند. تيرا، ليف، باردا و جاسمين آهسته از پله ها پايين رفتند، از 

  كنار قفسه هاي پر از قابلمه و ماهيتابه گذشتند و از در عبور كردند. 

كوچك و خالي يافتند. طرف چپشان، در قرمز رنگي قرار داشت. مقابلشان،  آنها خود را در اتاقي
رفت، روي ديوار آشپزخانه، نرده هاي فلزي، ورودي تيره و گردي را كه به طرف حفره مي

  مسدود كرده بود. 

  »شود؟در قرمز به كجا باز مي«باردا پرسيد: 

- گويند كه آنها به نوبت ميفره. ميهاي خواب گروه نه نبه طرف اتاق«تيرا آهسته جواب داد: 

  »خوابند و وقتي بايد نظارت كنند از اين در مي آيند. 

بياييد از اينجا برويم، چون شما خواسته «اش نگاهي انداخت و گفت: او با نگراني، از روي شانه
  »بوديد، اينجا آوردمتان. اما هر لحظه ممكن است غافلگير شويم.

دند و از الي نرده هاي آهني نگاه كردند  آنها به طور مبهمي همراهان به حفره نزديك ترش
زد. سقف تونل و ورودي تونلي را ديدند كه ديوارهاي سنگي داشت و در مقابل نور به قرمزي مي

كرد . كناره هاي آن قوسي شكل بودند. حفره بسيار باريك بود و به سوي تاريكي شيب پيدا مي
  غريد. كوتاه ميدر دل آن، چيزي با صداي بلند و 

  »تويش چيه ؟:«ليف آهسته گفت 

  »توانند وارد حفره شوند و زنده بمانند.دانيم. فقط موگيراها مينمي«تيرا جواب داد: 

  »اند.پس به شما اين طور گفته«ليف با تحقير گفت: 
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از  نه، در زندگيم دو نفر را ديدم كه سعي داشتند از راه حفره«تيرا سرش را تكان داد و گفت: 
هايشان باز و خيره شهر فرار كنند. اما هردويشان را خشك شده و مرده بيرون كشيدند. چشم

تيرا به خود لرزيد و » شده بود. دست هايشان زخمي و تاول زده بود و دهانشان كف كرده بود.
  »اند.گويند آنها از وحشت مردهمي«ادامه داد: 

خورد. آنها به درون تاريكي تونل خيره شدند، غرش خفه اي دوباره از داخل تونل به گوششان 
  اما نتوانستند چيزي ببينند. 

  »هاي ما كجاست؟ شمشير و خنجرهايما. داني اسلحهتيرا، مي« باردا به سرعت گفت: 

  »بله، آنها كنار كوره اند تا فردا ذوب و به وسايل آشپز خانه تبديل شوند.«تيرا با نگراني گفت: 

  »ياورشان.ب«باردا اصرار كرد: 

دست زدن به آنها ممنوع است. و «او سرش را به عالمت نه تكان داد و با نا اميدي زمزمه كرد: 
  » تازه، من به خاطر شما، جرم هاي وحشتناكي مرتكب شد ام.

- اي به مردم شما ميتنها خواسته ما اين است كه از اينجا برويم. اين كار چه لطمه:« ليف گفت

  »اي.همد كه تو كمكمان كردهفزند؟ هرگز كسي نمي

  »رئيس رئيس گروه نه نفره است و حرفش حكم قانون را دارد.«تيرا آهسته گفت: 

رئيس استحقاق صداقت تو را ندارد. خودت ديدي كه دروغ گفت و تقلب «باردا با خشم گفت: 
  »كرد و قوانينتان را به سخره گرفت! اگر كسي مستحق مرگ باشد، خود اوست.

فتن اين حرف، خيلي تند رفته بود. گونه هاي تيرا سرخ شد و با چشمهاي گشاد باردا با گ
  برگشت و به داخل آشپزخانه دويد. در پشت سرش بسته شد. 

گرفتم. حاال بايد ترساندمش. بايد جلو زبانم را مي«باردا با بي صبري آه كشيد و زير لب  گفت: 
  »چه كار كنيم؟
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كنيم. اگر بهترين كار ممكن را مي« برداشت و گفت:  ليف مصمم، حفاظ را از ورودي تونل
- توانند وارد حفره شوند و زنده بمانند ، پس ما هم با اسلحه يا بدون اسلحه ميموگيراها مي

  »توانيم زنده بمانيم.

نه، «او برگشت و به جاسمين اشاره كرد. جاسمين عقب رفت و سرش را تكان داد و بلند گفت: 
كردم شايد فيلي اينجا در انتظارم باشد. اما اينجا نيست. او بدون من از مي توانم بروم. فكرنمي

  »رود و من هم بدون او.بيموژ نمي

  خواست او را تكان بدهد. ليف دلش مي

  جاسمين نبايد وقت را هدر بدهيم. دست از حماقت بردار!  -
خواهم باردا نمي از تو و«جاسمين برگشت. چشمان سبز وشفافش را به او دوخت و آرام گفت: 

توانيد كه اينجا بمانيد . شما اين جست و جو را بدون من شروع كرديد . پس بدون من هم مي
  » به هرحال ، شايد اين طوري بهتر باشد . :« بعد رويش را برگرداند و گفت » ادامه بدهيد . 

  »منظورت چيه؟ چرا شايد اينطوري بهتر باشه؟«ليف پرسيد: 

ما در بعضي چيزها با هم توافق نداريم. مطمئن «را باال انداخت وگفت: جاسمين شانه هايش 
  »نيستم

اما نتوانست حرفش را تمام كند، چون در همان لحظه، در قرمز پشت سرش به شدت باز شد و 
درخشيد، وارد شد. قبل از آنكه اي ميرئيس در حاليكه چشمان سياهش از خشم پيروز مندانه

تكان بخورد، رئيس با دست نيرومندش او را گرفت و از زمين بلند جاسمين بتواند از جايش 
هاي من عوضي نشنيده! با چه جادويي از زندان پس گوش«كرد و با عصبانيت در گوشش گفت:

  »فرار كرديد؟

  ليف و باردا خواستند به طرف او بروند. اما او شالقش را به حركت در آورد و آنها را دور كرد. 
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كنيد و موجود هاي ما حمله ميها! حاال شرارتتان ثابت شد. به آشپزخانهوسجاس«رئيس غريد: 
شوند كه به مرگ آوريد. وقتي مردم اين را بشنوند، خوشحال مياهريمنيتان را به انجا مي

  »محكوم شويد!

نميتواني فرار كني، «جاسمين دست و پا زد. اما دست رئيس همچون آهن محكم بود. او غريد: 
 تمام گروه نه نفره بيرون اين در هستند. دوستانت قبل از تو خواهند مرد. مطمئنم دختر! حاال

  »از شنيدن فريادهايشان لذت خواهي برد.

شالقش را به طرف ليف و باردا به حركت در آورد و آنها را آهسته آهسته به طرف حفره، عقب 
  راند. 
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10  

  حفره 
شعله ور بود. درواقع، خطر وحشتناكي دورن حفره  تر از ديگر فكرها در ذهن ليففكري قوي    

راند، از پيروزي لبخند به كمين نشسته بود. وگرنه رئيس وقتي زندانيانش را به طرف آن مي
  زد.نمي

كشيد و بيهوده با ناخن باردا و جاسمين نيز به همين نتيجه رسيده بودند. جاسمين جيغ مي
ها و خت. باردا براي حفاظت درمقابل شالق، دستانداهايش به رداي كلفت موگيراها چنگ مي

  اش را با رئيس حفظ كند. كرد فاصلهبازوانش را دور سرش پيچانده بود و سعي مي

زد. او كه سوزش و درد شالق، اشك به هاي ليف ضربه ميرحمانه دور گوششالق چرمي بي
شالق محكم به او خورد و  آورد ، تلوتلو خوران عقب رفت و روي برگرداند. دوبارهچشمانش مي

هايش سرازير شد. تاريكي حفره در مقابل او دهان خون گرم از صورتش به طرف گردن و شانه
  گشوده بود. 

هاي شالق قطع شد. ديگر درد  بعد صداي ضربه هاي خفيفي شنيده شد و يكدفعه ضربه
  سوزاني دركار نبود. 

  ليف روي برگرداند. 

ئيس ايستاده بود و در آشپزخانه، پشت سرش چهارطاق باز بود. تيرا باالي بدن مچاله شده ر
هاي همسفران را محكم گرفته بود. در زد. در دست چپش، اسلحهترس در چشمانش موج مي
اي بود كه آن را از قفسه آشپزخانه برداشته و بر سر رئيس كوبيده دست راستش هم ماهيتابه

  بود. 

اهيتابه را به كناري انداخت و ماهيتابه با صداي گوش تيرا با وحشت ازكاري كه كرده بود، م
  خراشي به سنگفرش اصابت كرد. 
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ليف، باردا و جاسمين، به طرف دختر دويدند و اسلحه هايشان را از او گرفتند. از ترس، فلج 
شده بود. او، بدون تامل به كمكشان آمده بود. اما معلوم بود كه با حمله به رئيس موگيرا 

  كي مرتكب شده بود. جنايت هولنا

  چرخيد. و به دراشاره كرد. دستگيره در قرمز داشت مي» باردا!«جاسمين با عجله گفت: 

باردا پشت در پريد و با تمام قدرت آن را نگه داشت. جاسمين هم به او پيوست. صداي كوبش 
  خشمالودي به گوش رسيد و در به لرزه افتاد. 

  »ا كه افتاده فراموش كن!تيرا، فرار كن! اتفاقي ر« ليف گفت: 

تيرا با چشمان گرد شده از وحشت، به جاسمين خيره شد. ليف او را به طرف در آشپز خانه برد 
و توي آشپز خانه هل داد و چفت در را پشت سرش انداخت. حاال كه موگيراها سعي داشتند به 

داخل آشپز خانه بودند هايي كه زور از در قرمز وارد شوند، آنها انتظار هيچ كمكي از طرف آدم
توانست خود را به پلكان برساند و بدون اينكه ديده شود، را نداشتند و خوشبختانه، تيرا هم مي

  به طرف راهرو هاي باالي آشپزخانه برود. 

  ليف درست به موقع برگشت و ديد كه باردا و جاسمين به كناري پرت شدند و در قرمز باز شد. 

و در يك لحظه، سه موگيرا وارد شدند. با آنكه از خواب بيدار او به كمك دوستانش شتافت 
ها به پا و دستكش ها را به دست كرده و سر و شده بودند، لباس سرتاپا قرمز را به تن و چكمه

  صورتشان را با پارچه پوشانده بودند. 

كه  سوخت. اما وقتي ديدندوقتي آنها به زور وارد اتاق كوچك شدند، چشمانشان از خشم مي
اند، از خشم غريدند و رهبرشان روي زمين افتاده است و آن سه زنداني، باالي سرش ايستاده

  بدون ترحم شالق هايشان را به حركت در آوردند. 

شكافت، به عقب رانده باردا، ليف و جاسمين، در حاليمه تيغه شمشيرهايشان بيهوده هوا را مي
و آن را از دستش خارج كرد، او با نا اميدي،  شدند. همين كه شالقي دور شمشير ليف پيچيد

  فريادي كشيد. 
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حاال ديگر بي دفاع بود. در همين لحظه صداي برخورد شمشير باردا را كه به زمين افتاد، نيز با 
-وحشت شنيد. حاال ديگر تنها وسيله  دفاعي آنها دو خنجر جاسمين بود. اما موگيراها جلو مي

راندند و شالق هايشان همچون ماشينِ برشِ هولناكي، در هوا به آمدند، آنها را به كناري مي
  آمد.حركت در مي

خواهيم ما قصد نداريم به شما صدمه بزنيم! فقط مي«جاسمين با صداي گوشخراشي فرياد زد: 
  »از اينجا برويم!

صدايش بين ديوارهاي سنگ يپيچيد و صداي شالق را تحت الشعاع قرار داد. موگيراها اصال 
  اند.ترديدي به خود راه ندادند. حتي نشان ندادند كه اصال چيزي شنيده هيچ

اما كسي چيزي شنيده بود. از الي در قرمز، تكه اي پشم خاكستري، جير جير كنان و جيغ 
  كشان با سرعت وارد شد. 

  »فيلي!«جاسمين گفت: 

ن رفت و روي شانه موگيراها با وحشت و نفرت راه باز كردند و فيلي دوان دوان به طرف جاسمي
  اش پريد. 

اي حواس موگيراها پرت شد و همين براي باردا كافي بود. با فريادي، خود را روي دو لحظه
پيكر سرخپوش كنارش پرت كرد و با تمام قدرت آنها را به ديوار كوبيد. سرهايشان محكم به 

  ديوار خورد و روي زمين سقوط كردند. 

يرا كوبيد و احساس كرد كه پايش در باالي چكمه مرد، با ليف چرخيد، با لگد به سومين موگ
اي كشيد و سكندري خورد. ليف ماهيتابه را برداشت و زانوي او تماس پيدا كرد. مرد نعره

  محكم ضربه اي به او زد.

ليف و باردا كه باالي جسد دشمنانشان نفس نفس مي زدند، به جاسمين نگاه كردند. او با فيلي 
  زد.حرف مي
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فيلي جان ما را نجات داد. چقدر شجاع است! او گم شده بود و «ين با خوشحالي گفت: جاسم
وقتي صداي مرا شنيد، به طرفم آمد. بيچاره فيلي، چقدر ترسيده و چقدر جانش در خطر بوده 

  »است!

  »او ترسيده و جانش در خطر بوده! ما چي؟«باردا گفت: 

  فيلي ادامه داد. اما جاسمين فقط شانه باال انداخت و به نوازش

دانيم كه حاال بايد چكار كنيم؟ با رئيس، چهار موگيرا اينجا هستند و مي«ليف زير لب گفت: 
اند. اما هنوز سه نفرشان اينجا نيستند. كجا هستند؟ كجا برويم كه دو نفر از آنها در آشپزخانه

  »جايمان امن باشد؟

د شانسمان را از توي تونل امتحان كنيم. باي« گشت، با اخم گفت: باردا كه دنبال شمشيرش مي
  »براي ما، راه خروج ديگري وجود ندارد.

  »كشد.رئيس مطمئن بود چيزي كه توي آن است ما را مي«ليف به حفره نگاه كرد وگفت: 

توانيم. آنها مبارزان قوي و خوبي توانند زنده بمانند، پس ما هم مياگرموگيراها مي«باردا گفت: 
  »رت جادويي ندارند.هستند. اما قد

بايد لباسهايشان را تنمان كنيم. اتفاقي نيست كه لباس هايشان «جاسمين از كنار ديوار گفت: 
توانند از اين حفره استفاده كنند. شايد موجود ساكن در آنجا با بقيه فرق دارد و فقط آنها مي

  »تعليم ديده كه جز رنگ قرمز، به همه رنگ ها حمله كند.

امكانش وجود دارد، به هر حال پوشيدن لباس موگيراها فكر «تكان داد و گفت:  باردا سرش را
توانيم از دروازهي ورودي ايم. ما هرگز نميخوبي است. از لباس هايمان معلوم است كه غريبه

  »شهر بيرون برويم، اما شايد درِ پشتي ... 

هايي كه تازه شكست داده آنها وقت را تلف نكردند و شروع كردند به در آوردن لباس موگيرا
بودند. جاسمين دركارش سريع و ورزيده بود. ليف با ترس به خاطر آورد كه جاسمين چندين 
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بار نگهبانان خاكستري را در جنگل هاي سكوت، لخت كرده بود. او اين كار را براي بدست 
االن اين  اي تاسف و درست همانطور كهآوردن لباس و ساير احتياجاتش كرده بود، بدون لحظه

كرد. آنها به سرعت لباس هاي قرمز را روي لباس هاي خود پوشيدند و چكمه هارا كار را مي
روي كفش ها به پا كردند. موگيراها آرام دراز كشيده بودند. آنها لباس زير يكسر سفيدي، ازمچ 

  د. دست تا قوزك پا به تن داشتند. سرهايشان را مثل ساير مردم شهر از ته تراشيده بودن

و پارچه قرمز را دور سرش » آيند.اين طوري زياد خطرناك به نظر نمي«جاسمين با اخم گفت: 
  پيچيد و اطمينان حاصل كرد كه جاي فيلي زير يقه لباسش امن باشد. 

اش خيلي عجيب شده اش گرفت. قيافهليف با وجود عجله و نگراني، از ديدن جاسمين خنده
ي گشاد بود. براي باردا هم گشاد بود. اما به تن جاسمين زار بود. لباس موگيراها برايش خيل

ها مشكلي نداشتند. چون از جنسي درست شده بودند كه براي هر اندازه اي زد. دستكشمي
مناسب بودند. اما شك داشت كه جاسمين بتواند با آن چكمه هاي گشاد و بزرگ به راحتي راه 

او در حاليكه چكمه ها را در دست گرفته بود ، به  برود. جاسمين در اين مورد فكر كرده بود.
د و توي يكي از چكمه هايش جا هاي او را در آورد، آنها را مچاله كرطرف رئيس دويد. دستكش

  .باز كرد و در چكمه ديگرش فرو برد. بعد پارچه را از دور سر و صورت او داد

، اين طرف و آن طرف  رئيس زير لب چيزي گفت و سر تراشيده اش را روي زمين سخت
و خنجرش را از » آيد.دارد به هوش مي«كرد، گفت: غلتاند. جاسمين كه چكمه ها را به پا مي

  كمرش كشيد. 

  »او را نكش!«ليف با اضطراب گفت: 

كشت. و وقتي شد، او مرا ميچرا نكشم؟ اگر جاهايمان برعكس مي«جاسمين با تعجب گفت: 
  »رسيد، مي كشتيش.و دستت بهش ميكرد، اگر تداشت به تو حمله مي

كند كه كشتن در دانست كه جاسمين هرگز قبول نميليف نتوانست توضيحي بدهد و مي
  كند.گرماگرم نبرد و براي دفاع از جان خيلي با كشتن انساني در نهايت خونسردي فرق مي
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م شد و سر مرد رفت، ناگهان جا خورد.  او كنار بدن رئيس خاما باردا كه به طرف جاسمين مي
  »اينجا را ببينيد!«را كناي هل داد و زير لب گفت: 

ليف كنار او زانو زد. در يك طرف گردن رئيس، زخم بد شكل يك سوختگي كهنه به چشم 
  خورد. زخم به شكلي بود كه او خيلي خوب آن را مي شناخت.مي

اند. با او را داغ زده«كرد، آهسته گفت: ليف كه با وحشت به آن عالمت قرمز كم رنگ نگاه مي
اش كند، آزاد و پرقدرت. معنياند. با اين وجود، اينجا زندگي ميعالمت ارباب سايه ها داغ زده

  »چيه؟

بينيم، آن اش اين است كه هرچه در بيموژ ميمعني« باردا با چهره اي در هم رفته گفت: 
رفت. روي گردن همه آنها،  و به سرعت سراغ ساير موگيراها» آيد.چيزي نيست كه به نظر مي

  ها بود. عالمت ارباب سايه

همين كه دستگيره در آشپزخانه تكان خورد و چرخيد ، آنها به يكديگر نگاه كردند . كسي 
  سعي داشت وارد شود.

آورند تا هاي غذا را ميحتما يك بازرسي ديگر تمام شده و آشپزها دارند سطل«جاسمين گفت: 
  »دور بريزند.

هاي پشت در متوجه شدند كه در بسته است، شروع كردند به فرياد زدن و مشت وقتي آدم
  كوبيدن. رئيس ناله كرد و غرغر كرد. مژه هايش تكان خورد. چيزي نمانده بود به هوش آيد.

كنيم به ما بگويد كه چطوري از بريم. مجبورش مياو را با خود مي«باردا از جا بلند شد وگفت: 
- ل خودمان را نجات بدهيم. در هر صورت، يك گروگان به درد ميدست موجود داخل تون

  »خورد.

شان را روي پشتشان انداختند، رئيس را به طرف ورودي حفره كشاندند و او آنها با عجله كوله
را در تاريكي حفره هل دادند. بعد يكي يكي، پشت سر او وارد شدند. وقت نداشتند فكر كنند 

  تظارشان است. كه چه چيزي آن پايين به ان
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11  

  بهاي آزادي 

  
هاي ليف با دست پوشيده در دستكش، مچ پاهاي رئيس را گرفت و با دست ديگرش كناره     

تونل و سقف را نگه داشت تا مانع سرعت زيادش شود، و در سرازيري تونل سر خورد، كار 
خوردند انگشتانش ليز ميهاي نازكي پوشيده شده بود كه زير اي نبود. زيرا سنگها با قارچساده

كردند. كم كم مسير باريك شد تا اينكه فقط براي سطل هاي بزرگي كه و دستانش را چرب مي
  شد، جا داشت. از آن رد مي

خورد. فرياد اخطاري براي باردا كه پشت سرش بود كشيد. او آن كوله ليف مدام به سقف مي
دانست ش افتاد و بدون كوله سر خورد. ميقدر تكان خورد كه بند هاي كوله از روي شانه هاي

خورد. شيب سرازيري تندتر شده بود. براي از دست ندادن تعادلش، كه كوله به دنبالش سر مي
  آمد. اين تنها كاري بود كه از او بر مي

شد، چيزهاي ديگري هم تغيير كرده بود. صداي غرش شديدتر شده بود و بي وقفه شنيده مي
مغز ليف را پر كرده بود. نگه داشتن رئيس، كه هنوز كامال به هوش نيامده ها و طوري كه گوش

گرفت هايش ديوارها را ميداد، با دستكم پاهايش را تكان ميتر شده بود. اما او كمبود، سخت
  ، طوري كه هر از گاهي در اثر تماس با سقف تونل، خراشيده مي شد.و سرش را باال گرفته بود

توانست نور ماه باشد. خيلي كه نمي -درخشش ضعيف و چنان زرد-نايي بودزير پايشان، روش
رسد و چيزي نامانده كه زود، آنجا روشن ترشد و ليف متوجه شد كه به انتهاي سراشيبي مي

  تونل با زمين، هم سطح شود. 

ي، و تقريبا در همان لحظه، بدون هيچ اخطار» آماده باشيد!«رو به باردا و جاسمين فرياد زد: 
كشيد و لگد مي زد. مچ پايش از دست ليف سر بدن رئيس شروع به چرخيدن كرد. او جيغ مي
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خورد و رو به سمت روشنايي پايين رفت. ليف كه از ترس نفسش بند آمده بود، ديد كه بدن 
بيچان رئيس، به انتهاي سراشيبي رسيد. اما متوقف نشد. به علتي نا مشخص، به حركت ادامه 

  داد. 

كرد كه دشمنش را از نظر دور ندارد. او دستش را از ديوار جدا چيزي جز اين فكر نمي ليف به
  رسيد. كرد و گذاشت تا به انتهاي سراشيبي سر بخورد. چند لحظه بعد، به سطح مسطح مي

تابيد. صداي غرش او را در بر گرفته بود. شد و نوري از سقف ميروبه رويش، مسير پهن مي
 - جنس سنگ سخت و صيقلي تونل نبود، بلكه نرم تر و برآمده تر بود  زمين زير پايش از

 -رفت كرد! او هم مثل رئيس به جلو ميلرزيد .... و حركت ميچيزي كه كمي زير دستانش مي

  برد! زمين او را به جلو مي

رفت. ليف بعد از چند ثانيه، خود را آن پيكر سرخپوش كمي جلوتر، چهار دست و پا راه مي
و جور كرد و به طرف او دويد. روي رئيس پريد. با او گالويز شد و سعي كرد محكم  جمع

  نگهش دارد. 

ف زمين سفت را خورد. ليبدن هايشان تقال كنان و پيچ و تاب خوران به ديواره هاي تونل مي
كرد. رئيس خم شد، فريادي . زمين سفتي كه نمي غريد و حركت نميزير پاهايش حس كرد

  حركت ماند. كشيد و بي

بعد ليف متوجه دو چيز شد. اول اينكه وسط تونل، قسمت متحركي بود كه با دستگاهي نامرئي 
آمد، و دوم اينكه رئيس مرده بود، به طرز وحشتناكي مرده بود. ليف به چهره به حركت در مي

د از راه هولناكش خيره شد و لرزيد. به ياد توضيح تيرا درباره كساني افتاد كه سعي كرده بودن
  حفره فرار كنند. 

آمدند و با صداي فريادي شنيد و باردا و جاسمين را ديد كه از داخل تونل به طرف او مي
  شدند. سرعتي خيره كننده از تاريكي وارد روشنايي مي

  »ها بپريد! تسمه متحرك فقط در وسط است!به كناره«ليف فرياد زد: 
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همين كه پايشان با زمين سفت تماس پيدا كرد، تلو تلو آنها كاري را كه او گفته بود، كردند و 
  خوردند. وقتي كنار ليف رسيدند و جسد رئيس را ديدند از وحشت نفسشان بند آمد. 

  ».. چي شد؟.چي«لرزيد، گفت: باردا كه مي

اش به قارچ هاي قرمز آلوده شده بود و به طرز كف دست هاي مرد و فرق سر تراشيده
بود. دهانش كف كرده بود. صورتش هم كبود و از شدت درد، مچاله شده وحشتناكي تاول زده 

  بود.

در جنگل هاي سكوت، «و با نگراني به اطراف نگاه كرد. » مسموم شده!«جاسمين گفت: 
  »تواند...عنكبوتي است كه نيشش مي

» اينجا كه عنكبوتي نيست!«زد، سخن او را قطع كرد و گفت: ليف كه معده اش چنگ مي
هاي توي قارچ«لرزيد: هايش كمي ميكرد، دستهاي مرد مرده اشاره ميبه سر و دستوقتي 

تونل... فكر كنم... فكر كنم اگر به پوست بدون حفاظ بخورند، مرگ آور باشند. ما با عث مرگ 
  »رئيس شديم. او به هوش آمد و فهميد كجاست. اما خيلي دير شده بود.

من «نگاه كردند. سرانجام، جاسمين با جسارت گفت: با حالي منقلب، به جسد مچاله شده 
ها را درآورم و پارچه را از دور سرش باز كنم، باعث دانستم اگر دستكشدانستم. نمينمي

  »شوم!مرگش مي

و چهره در هم كشيد و ادامه » دانستي؟دانستي. چطور بايد ميمعلوم است كه نمي«باردا گفت: 
توانند وارد تونل كه به كمك دستكش ها و دستارهايشان مي دانستندفقط موگيراها مي«داد: 

توانيم بدون اينكه صدمه شوند و زنده بمانند. لباس هايمان آلوده به قارچ شده. حاال چطور مي
  »ببينيم، آنها را در آوريم؟

كرد گفت: ليف فكرش را كرده بود. در حالي كه به دست هاي پوشيده در دستكشش نگاه مي
توانستند بدون م كه وقتي سم تازه باشد، مرگبار است. وگرنه موگيراها چطور ميكنفكر مي«

  »اينكه به مردم صدمه بزنند به ميانشان بروند؟
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  » كنم حق با تو باشد.فكر مي«هايش را باال انداخت و گفت: باردا شانه

ديدند  ها راصداي ماليمي از پشت سر به گوششان خورد. برگشتند، شكل براق يكي از سطل
آمد، بعد روي تسمه متحرك آرام گرفت و سپس به خورد و پايين ميكه توي حفره سر مي

  طرف آنها آمد. 

وقتي فرار كرديم، من حفاظ را پشت سرمان بستم؛ به اين اميد كه كسي «جاسمين گفت: 
  »اند.ايم. ظاهرا متوجه نشدهمتوجه نشود ما از راه حفره فرار كرده

شوند كه هنوز نه، اما وقتي اتاق خواب موگيراها را بازرسي كنند، متوجه مي« باردا با اخم گفت:
كنند. اگر اين تونل را ادامه بدهيم، فكر كنم ايم و به زودي پيدايمان ميما از اين راه فرار كرده

  »آوريم.ازآن طرف تپه سر در مي

شروع به دويدن كردند جسد رئيس را همان جا رها كردند. بعد از روي تسمه متحرك پريدند، 
  اي را پشت سرگذاشتند. و به زودي سطل نقره

طول نكشيد كه روشنايي را پيش رويشان ديدند، هواي تازه را روي صورتشان احساس كردند و 
صداي دنگ دنگ و صحبت شنيدند . دوباره از روي تسمه متحرك به كناري پريدند و خود را 

  ه افتادند.به ديوار تونل چسباندند و آرام به را

روشنايي بيشتر شد. سرو صداها شدت گرفت. صداهاي عجيب نفس زدن  به گوششان رسيد 
دانست كجا شنيده است، اما برايش آشنا بودند. و سپس، صداهايي كه هرچند ليف نمي

اي را ديدند. تسمه متحرك مقابل دروازه از حركت باز ايستاد. يك بالفاصله، مقابل خود دروازه
اي ، همچون حفاظي در ورودي تونل قرار داشت. در آن سوي سطل ها، ليف نقرهرديف سطل 

خواند، چيزي به توانست شكل درختان و آسمان خاكستري را تشخيص دهد. پرنده شب مي
  سحر نمانده بود. 

كرد، سه پيكر بلند در ديدرسش قرار گرفتند، هركدام يك سطل ها را بلند همچنان كه نگاه مي
  ر دور شد.كرد و از نظ
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  » موگيراها هستند. آنها را ديدي؟«جاسمين گفت: 

ليف با حيرت سر تكان داد. پس آن سه موگيراي ديگر اينجا بودند. آنها با غذاهاي تاييد نشده 
  كردند؟ و آن صداي نفس زدن چي بود؟ قطعا قبال اين صدا را شنيده بودند. اما كجا؟چه مي

خود را به ديواره تونل چسبانده بودند، گردن كشيدند  آن سه همسفر، بي صدا، و در حالي كه
تا بيرون را ببينند. اما وقتي سرانجام منظره بيرون مقابل چشمانشان قرار گرفت، مات و 

  مبهوت، بر جا خشكشان زد. 

دادند تا گذاشتند و بين آنها علف خشك قرار ميها را با احتياط داخل گاري ميموگيراها سطل
ر و صدا ايجاد نكنند. دو گاري قبال پر شده و به انتظار ايستاده بودند و بين بهم نخورند و س

  زد. ها، يك مادلت از خوشحالي، نفس نفس ميمالبندهاي هر يك از گاري

- ها استفاده ميبرند و براي اين كار، از مادلتها را بيرون ميآنها سطل«ليف آهسته گفت: 

  »كنند.

فكر نميكنم اين ها همان حيوان ها ي ما باشند. خيلي «ت: جاسمين سرش را تكان داد و گف
  »هاي بدنشان فرق دارد.شبيه آنها هستند، اما رنگ لكه

آن طرف، «او از گوشه دروازه به محيط بيرون خيره شد و نفسش را بيرون داد و آهسته گفت: 
  »يك مزرعه پر ازمادلت است. بايد بيست تايي باشند.

توانند همان شايد حيوانات ما ميان آنها باشند. اما مي«و با اخم گفت: باردا سرش را تكان داد 
شوم. حتي اگر زندگيم به اين كار بستگي داشته جا بمانند. ديگر به عمرم مادلت سوار نمي

  »باشد.

كني فعال كه زندگيمان به سريع بيرون رفتن از اينجا بستگي دارد، فكر مي«جاسمين گفت: 
  »بايد چه كار كنيم؟

  باردا و ليف نگاهي رد و بدل كردند. فكر مشتركي به ذهنشان رسيده بود. 
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علف هاي خشك بين سطل ها خيلي زياد است ، فكر ميكنم بتوانيم راحت الي «ليف گفت: 
  »آنها پنهان شويم.

شود. ما درست به همان شكلي ليف، تاريخ دوباره تكرار مي«صدا خنديد: باردا سرتكان داد و بي
كنيم كه وقتي پدرت جوان بود، از قصر فرار كرد؛ آن هم توي يك گاري حمل فرار مي از اينجا
  »آشغال!

  »كري چي ؟ از كجا بداند من كجا هستم ؟:« جاسمين زمزمه كرد 

  درجواب پرسش او، صداي جيغي از الي شاخ و برگ يكي ازدرختان شنيده شد.

  »خودش است!«جاسمين آهسته گفت: 

برگشتند تا بقيه سطل ها را ببرند و همسفران، خود را از ديدرس آنها  همان لحظه، موگيراها
كنار كشيدند. اما به محض اينكه آن پيكر هاي سرخپوش تلو تلو خوران و با بارهاي سنگينشان 
دور شدند، سه سايه با عجله از يكي ازگاري هاي پر شده باال رفتند، يكي از آن سه به طرف 

  اي در جواب، جيغ كشيد. درختي عالمت داد و پرنده

كردند، سه همسفر نيز بي سر و صدا خود را پنهان هنگامي كه موگيراها كارشان را تمام مي
  كردند.

اين صداي زني بود كه هنگام » اين آخريش بود؟«گفت: صداي آشنايي را شنيدند كه مي
  محاكمه به طرفداري از آنها حرف زده بود. 

كردم بيشتر باشد، بايد درآشپزخانه ن طور است. فكر ميظاهرا كه اي«صداي ديگري گفت: 
  »شود.توانيم بيش از اين صبر كنيم. ديرمان ميمشكلي پيشامده باشد، اما نمي

  »شود؟دير؟ براي چه كاري دير مي«ليف ناگهان گوش به زنگ شد و گفت: 

دا فرياد ها شدند، صداي جير جيري به گوش رسيد و بعد سه صوقتي موگيراها سوار گاري
  ها به راه افتادند. با تكاني شديد، گاري». هين!«زدند: 
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ديدند. فقط هر از آن سه همسفر كه زير علف هاي خشك دراز كشيده بودند، هيچ چيز نمي
-ديدند كه باالي سرشان پرواز ميگاهي، تكه اي از آسمان خاكستري و نيز هيكل كري را مي

غي قبل از سپيده صبح عجيب بود، اما آنها چيزي نگفتند. كرد. شايد درنظر موگيراها، پرواز كال
اند. چون فقط در فكر اين بودند كه مادلت ها شايد هم اصال متوجه كري نشده«ليف فكر كرد: 

  »را با سرعت بيشتري بتازانند.

ليف، باردا و جاسمين نقشه كشيده بودند كه وقتي از شهر حسابي فاصله گرفتند، از گاري 
كنند و در ضمن، د. ولي به اين فكر نكرده بودند كه در گاري وسطي حركت ميبيرون بپرن

  ها را هم به حساب نياورده بودند. سرعت مادلت

خوردند. منظره پريدند و به شدت تكان ميهاي ناهموار باال و پايين ميگاري ها روي جاده
كردند، اما نگيني را حمل ميها با آنكه بار سگريخت. حيوانييالقات به سرعت از مقابلشان مي

تاختند. معلوم بود كه هر تالشي براي پريدن منجر به زخمي و دستگير با سرعت زيادي مي
  شد. شدنشان مي

  »روند.ها بايستند. مطمئنا راه دوري نميمجبوريم منتظر بمانيم تا گاري«جاسمين گفت: 

ها سرعتشان را كم كه سرانجام گاريها به ساعت ها تبديل شد و سپيده سر زد تا ايناما دقيقه
-كردند و با تكاني شديد، متوقف شدند. وقتي ليف خواب آلود و مبهوت، با احتياط از ميان علف

  ها نگاه كرد تا ببيند كجا هستند، حالش منقلب شد. 

  آمدند. آنها به مغازه تام برگشته بودند و گروهي از نگهبانان خاكستري به طرفشان مي
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  وع تجارت موض
  

ها جير جير هايشان بلند شدند و پايين پريدند، گاريها از روي صندليهمين كه راننده    
  »دير كردين!«كردند. فرمانده نگهبانان خاكستري غرغر كرد: 

ليف صداي جيرينگ جيرينگي شنيد و حدس زد » دست ما نبود.«يكي از موگيراها آرام گفت: 
  كنند.از ميكه حتما افسار مادلت ها را ب

آوردند. ليف فكر ها ميهايي را به طرف گاريهايي به گوش رسيد. انگار اسبصداي سم
  »همان اسب هاي خاكستري كه در مزرعه پشتي مغازه بودند.«كرد:

  »صبح به خير. سروران و بانوي موگيراي من! روز خوبي است!«صداي تام را شنيدند: 

  »ر كردنه!روز خوبي براي دي«نگهبان غرغر كرد: 

اين كار را به عهده من بگذاريد، دوست من. خودم ترتيب عوض «تام خيلي صميمانه گفت: 
ات را تمام كن. تا شهر دل، راه طوالني و خشكي در دهم. برو ونوشيدنيكردن حيوان ها را مي

  »پيش داريد.

  قلب ليف فرو ريخت. صداي نفس هاي وحشت زده باردا و جاسمين را شنيد. 

  بود غذا ها را خالي كنند. قرار بود گاري ها را به شهر دل ببرند! قرار ن

هاي نگهبانان را شنيد حركت ماند. ذهنش درگير موضوعي بود و به سختي صداي قدمليف بي
هاي پر ازغذاهاي متنوع، با ها گاريكه به مغازه برگشتند. ناگهان همه چيز روشن شد. قرن

رفتند. هر قدر هم كه غذا در شهر دل كم بود، به قصر دل مي آمدند وها باال ميسختي از تپه
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دانست اين غذاها از كجا ماندند. هرگز كسي نميهاي دربار، هرگز گرسنه نمياما نور چشمي
  دانست. آيند. اما حاال ليف ميمي

هاي كشيدند و موادخوراكي را در مزرعهآمد. مردم بيموژ زحمت ميغذاها از بيموژ مي
كشيدند تا غذاهاي دادند. آشپزهاي بيموژ هم شبانه روز زحمت ميزشان پرورش ميحاصلخي

كردند مورد پسند مردمشان بود. بقيه خوشمزه بپزند. اما فقط مقدار كمي از آنچه درست مي
شدند. زماني اين غذاها، پادشاهان و كردند. به قصر دل فرستاده ميغذاها اين راه را طي مي

ها داشت. و حاال همان غذاها خادمان ارباب سايهرا از فقر مردم بي خبر نگه ميهاي دلتورا ملكه
  كرد.را تغذيه مي

كرد عليه ارباب سايه هاست، در كردند. تام كه وانمود ميموگيراها به مردمشان خيانت مي
  حقيقت دوست نگهبانان خاكستري بود. 

  ير موضوع مهم تري بود. موجي از خشم، ليف را در بر گرفت. اما ذهن باردا درگ

اند ، بهترين موقعيت است. ها رفتهبايد از اينجا بيرون برويم، حاال كه نگهبان«او آهسته گفت: 
  ».. ؟تواني ببيني.ليف، مي

  »بينم!چيزي نمي«ليف آهسته جواب داد: 

  ساز و برگ اسب جيرينگ صدا داد. كري از جايي در همان نزديكي جيغ كشيد. 

عجيب است! اين پرنده سياه تمام راه را از بيموژ دنبال ما «موگيراها را شنيدند: صداي يكي از 
  »آمده.

  »راستي؟«تام متفكرانه گفت: 

  ليف، باردا و جاسمين، زير علف هاي داخل گاري خشكشان زد. 

  تام قبال كري را ديده بود ، نكند حدس زده باشد؟
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تان بدهم. شما بايد پاي پياده به بيموژ راستي، بايد خبر بدي به«تام گلويش را صاف كرد: 
داشتم، هاي تازه نفسي را كه اينجا براي برگشتن شما به خانه نگه ميبازگرديد. چون حيوان

دانيم. بايد خودمان مي«يكي از موگيراها با عصبانيت گفت: » اند.چند مسافر حقه باز دزديده
شان، پشت تپه ها، داشتند به مزرعه ها سعيكردي. ديروز غروب، وقتي حيوانبيشتر دقت مي

ها را بيرون شان برگردند، رم كرده و غريبهباز گردند، پيدايشان كرديم. آنها براي اينكه به خانه
  »شان پرت كرده بودند.دروازه از روي پشت

آنها اهريمن را به تاالرهاي ما آورده بودند. آنها از چنگ مرگ «موگيراي ديگري گفت: 
  »هاي ما زنداني هستند.حاال در سياهچال گريختند، اما

هاي خوب! اين مادلت«سپس صدايش شاداب شد. » راستي؟«تام دوباره خيلي آرام گفت: 
شان خالص شدند.  اگر آنها را به مزرعه ببريد، من كار افسار خسته و بيچاره از زين و دهنه
  »هم ليواني نوشيدني بخوريم. كنم. بعد، شايد قبل از رفتن، بابندي اين اسب ها را تمام مي

  ، ليف و جاسمين صداي رفتن مادلت ها را شنيدند.، بارداموگيراها پذيرفتند و خيلي زود

خواهد اگر كسي مي«زد: چند لحظه بعد، تام دوباره به حرف آمد. انگار با اسب ها حرف مي
االن بهترين موقع  هاي كنار مغازه برود،بدون جلب توجه، از گاري پياده شود و پشت درخت

  »است. چون تام بيچاره اينجا تنهاست.

و در حالي پيام كامال واضح بود. آن سه همسفر ناشيانه از ميان علف هاي خشك بيرون آمدند 
، به پناه درختان گريختند. تام سرش را بلند نكرد. همچنان كه آرام كه بدنشان خشك شده بود

  ه داد.زد، به افسار كردن اسب ها ادامسوت مي

ليف، باردا و جاسمين، مغازه دار را ديدند كه با بي اعتنايي به طرف پشت گاري، جايي كه آنها 
پنهان شده بودند، رفت و علف هاي خشكي را كه روي زمين ريخته بود، برداشت. آنها را 
سرجايشان گذاشت و بعد، در حاليكه دست هايش را در جيبش فرو كرده بود، سالنه سالنه، به 

  كند. ها رفت. خم شد و مشغول كندن علف شد. گويي براي اسب ها علف ميف درختطر
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  » هايي را به ما فروختي كه مال خودت نبود!تو مادلت«باردا با عصبانيت گفت: 

تواند مقاومت آه خوب، تام بيچاره در مقابل طال نمي«تام بدون اينكه سرش را بلند كند گفت: 
لي آنچه اتفاق افتاد، تقصير شما بود، نه من، دوستان. اگر شما كند. وكند. خودش اقرار مي

شان ها هرگز بوي خانهرفتيد، اين حيوانهمانطوري كه بهتان گفته بودم، راه سمت چپ را مي
  »كردند. دردسري كه برايتان پيش آمده، تقصير خودتان است.كردند و رم نميرا حس نمي

د. ولي در اين صورت، تنها جرم ما حماقت ماست. اما تو شايد اين طور باش«ليف با تلخي گفت: 
كنند ها مبارزه ميكني طرفدار كساني هستي كه عليه ارباب سايهيك دروغگويي. تو وانمود مي

كني. تو با نگهبانان خاكستري دوستانه معامله درحاليكه تمام مدت، خادمان او را تغذيه مي
  »كني.مي

فشرد، راست شد و برگشت و به عالمتي كه به طرز غرور يتام كه مشتي علف را دردستش م
  آميزي روي سقف مغازه اش قد علم كرده بود، نگاه كرد. 

به يك شكل است؟ اگر از   9تا حاال دقت كرده بوديد كه هر طرف باشيد، نام تام «او گفت: 
، اگر توي غرب يا شرق به آن نزديك شويد، يك جور است. اگر توي مغازه باشيد يا بيرون آن

كند و همان است. تام هم خودش مثل آينه آن را ببينيد يا با چشمان خودتان، فرقي نمي
  »اسمش است. موضوع تجارت است.

  »تجارت؟«ليف با عصبانيت گفت: 

گيرم. به چيزهايي كه كار من قطعا! من براي همه تام هستم. من طرف هيچكس را نمي -
ترين كار است. كلي هم پول سخت ، اين عاقالنهاي ندارم. در اين دوران نيست، عالقه
  تويش است. 

                         
  ميكند .نداراي تقارن عمودي  هستند و به همين دليل ، در آينه شكل اين حروف تغيير  T,O,Mحروف  ٩



 

 79 هاشهر موشوم/سدلتورا/جلد درجستجوي 

هاي دهان بزرگش، به طرف باال انحنا پيدا كرد و صورت الغرش چروك او لبخند زد. گوشه
  برداشت. 

كنم عجله داريد زودتر از اينجا برويد. من دوستان خوب موگيرايم را هر حاال، فكر مي -
ا بتوانيد فرار كنيد. اول آن لباس هاي براق قرمز كنم تا شمقدر بتوانم، اينجا معطل مي

  كنم آنها را اينجا نگذاريد، حوصله دردسر ندارم.را از تنتان در آوريد. اما خواهش مي
  ها رفت. برگشت و سالنه سالنه به طرف گاري

  »تو متقلبي!«ليف پشت سرش گفت: 

تقلب زنده و ثروتمند هستم. و شايد. اما يك م«تام ايستاد و بدون اينكه رو برگرداند، گفت: 
  »ايد تا روز ديگري را آغاز كنيد.شما هم به خاطر من زنده

او به راهش ادامه داد و در حاليكه علف ها را در دست گرفته بود، براي اسب ها با زبانش صدا 
  درآورد. 

  هاي قرمز شدند و آنها را در كوله شان فرو كردند. ان سه دوست، مشغول كندن لباس

تام كمكمان كرد. ديگر «سوخت. جاسمين با كنجكاوي به او نگاه كرد و گفت: ف از خشم ميلي
چه توقعي از او داري؟ خيلي از موجودات هستند كه جز به خودشان به چيز ديگري اعتقاد 

  »ندارند. او هم يكي از آنهاست.

ه چيزي تام يك موجود نيست. يك انسان است! پس بايد بداند كه چ«ليف پرخاش كرد: 
  »درست است!

  »داني؟مطمئني كه خودت مي«جاسمين با تندي گفت: 

بحث نكنيد! نيرويتان را براي پياده روي نگه داريد. تا رودخانه براد، «باردا با بي حوصلگي گفت: 
  »راه زيادي را در پيش داريم.

  كوله اش ار محكم كرد. پشتش انداخت و از پشت درختان بيرون آمد.
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بايد اول به بيموژ برگرديم. بايد به مردم بگوييم كه بهشان :« نبال او رفت و گفت ليف با عجله د
  »گويند!دروغ مي

كه احتماال -جدي؟ و اگر آنقدر زنده بمانيم كه به آنها بگوييم «باردا با بي حوصلگي گفت: 
ها را زير ناي الگوي قرو اگر با معجزه -كه شك دارم-واگرآنها حرف ما را باور كنند  -مانيمنمي

كني چه پا بگذارند و عليه موگيراها قيام كنند و ديگر غذايشان را بيرون نفرستند، فكر مي
  »افتد ؟اتفاقي مي

  »كشد.ذخيره غذايي ارباب سايه ها ته مي«ليف به سرعت گفت: 

شود و به جاي كلك ها از دست مردم بيموژ عصباني ميبله، و بعد ارباب سايه«باردا رك گفت: 
كند و بعد سرتاسر زمين را براي پيدا كردن ما زيرو حقه، آنها را با زور مجبور به اين كار مي و

  »رود و اين يك فاجعه است.شود و همه چيز از دست ميكند. چيزي نصيبمان نميرو مي

  او قدم هاي بلندي برداشت و جلو افتاد. 

م حرف نزدند، ليف خيلي عصباني بود ليف و جاسمين پشت سر او به راه افتادند، اما ديگر با ه
  خواست آنها را با كسي در ميان بگذارد.و ذهن جاسمين، درگير افكاري بود كه دلش نمي
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  رودخانه براد و آن سوي آن 
  

چهار روز طوالني كه ليف، باردا و جاسمين كم -چهار روز پياده روي سخت سپري شد      
كردند. اما ند و در صورت ديدن دشمن، خود را پنهان ميرفتزدند و فقط راه ميحرف مي

سرانجام، بعد از ظهر روز چهارم، وقتي به كناره رودخانه براد رسيدند، متوجه شدند كه بايد 
 قدم بعدي را با احتياط بيشتري بردارند. 

 رودخانه چنان پهن10رودخانه بسيار عميق بود و نامش به خوبي اين موضوع را نشان مي داد. 
ديدند. پهنه وسيع آب همچون دريايي در مقابلشان بود كه آنها زمين آن سوي آن را محو مي

اي كه خورد. بقاياي كلك چوبي كهنهگسترده بود. براي عبور از رودخانه راهي به چشم نمي
نيمي از آن در شن فرو رفته بود، سفيد و همچون سنگ سخت بود. شايد در گذشته مردم از 

بستند. اما اين طرف آب، درختي ديده كردند و كلك را اينجا ميخانه عبور مياين قسمت رود
  اي ني بود. نمي شد كه بتوان از چوب آن كلك درست كرد ؛ فقط پشته

همين كه جاسمين به درخشش يكنواخت آب خيره شد، چشمانش را باريك كرد و آهسته 
بينم. شايد اي را ميكل تيرهزمين آن طرف رودخانه صاف است. آنجا دشت است و ش«گفت: 

  »ها باشد. درست روبروي ماست. تنها كاري كه بايد بكنيم اين است كه ... آنجا شهر موش

هاي سفيد و نرم او خود را روي شن» از رودخانه عبور كنيم.«اي گفت: ليف با لحن گرفته
  انداخت و براي يافتن خوراكي شروع به جست و جو در كوله اش كرد . 

                         
  به معني پهن و وسيع است . م  )broadبراد ( ١٠
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ايي كه از مغازه تام آورده بودند، بيرون كشيد و روي زمين كناري دسته كرد. تقريبا آنها چيزه
  كرد. را فراموش كرده بود و حاال با نارضايتي به آنها نگاه مي

رسيدند. اما حاال شبيه چيزهاي ارزان قيمت اجناس در مغازه تام خيلي هيجان انگيز به نظر مي
پودري كه رويش نوشته بود  "بي نياز از پخت"، نان اي آتشزاو به درد نخور بودند. مهره ه

آمد و قوطي  كوچك و مسطحي فلوتي كه حباب هاي نور از آن بيرون مي "خالص و شفاف "
  "آب خوران؛ با احتياط مصرف شود."كه برچسب رنگ و رو رفته اي داشت: 

توانستند آن را مصرف ترديد چيز به درد نخوري بود كه هيچ جوري نميهديه مجاني تام بي
  كنند. وقتي او قوطي را دمر كرد ، به خود پوزخند زد. 

رودخانه خيلي پهن است و نميتوانيم با شنا به آن طرف برويم. بايد رودخانه را «گفت: باردا مي
-دنبال كنيم تا به دهكده اي برسيم. شايد آنجا قايقي باشد. حيف كه از مسيرمان منحرف مي

  »ري نداريم.شويم و راه ديگ

  » شايد داشته باشيم.«ليف آرام گفت: 

اي بلند ، كلمات پشت جاسمين و باردا با تعجب به او نگاه كردند. او قوطي را باال برد و با صد
  آن را خواند:

  

  

                   

             

  

  

  دستور مصرف :

  هرجايي كه به زمين خشك نياز داشتيد

  بپاشيد "آب خوران "كمي از 

  اخطار !

  فقط تا يك ساعت موثر است .

  آن را نخوريد -با احتياط  حمل شود

  نگهداري شود در جاي خشك و خنك
ل مرگ ، صدمه ، لطمه يا هر فاجعه ديگري *توجه : سازندگان آب خوران ، در مقاب

 قبل ، بعد يا هنگام مصرف اين ماده ، هيچ مسئوليتي به عهده نمي گيرند .



 

 83 هاشهر موشوم/سدلتورا/جلد درجستجوي 

اند خواهي بگويي چيزي كه توي اين قوطي كوچك است، ميتومي«جاسمين با تمسخر گفت: 
  »آب يك رودخانه را خشك كند؟

-گويم، فقط دستور پشت قوطي را ميمن اين را نمي«هايش را باال انداخت و گفت: ليف شانه

  »خوانم.

  »كنيم.بيشترش اخطار بود تا دستور مصرف، اما امتحان مي«باردا گفت: 

بلور هاي ريزي بود همگي به كنار رودخانه رفتند و ليف در قوطي را با زور باز كرد. توي قوطي، 
كرد، مقداري از اي شن بودند. او كه كمي احساس حماقت ميكه هركدام كمي بزرگتر از ذره

بلورها را برداشت و توي آب پاشيد  بلورها بدون آنكه ذره اي تغيير ظاهري ايجاد كنند، در آب 
  حل شدند.

  و اتفاقي نيافتاد. 

هايش را باال اش، بي صدا خنديد و شانهنا اميدي ليف لحظه اي منتظر ماند. بعد براي مبارزه با
  »بخشد كه به درد...دانستم. تام چيزهايي را ميبايد مي«انداخت: 

آمد. يكدفعه فريادي كشيد و از جا پريد. برآمدگي عظيم، بي رنگ و لرزاني از رودخانه باال مي
  كنار آن يك برآمدگي ديگر و برآمدگي ديگري بود!

  »مكند!كار بلورهاست! آنها دارند آب را مي«گفت: باردا با هيجان 

شدند ، بعد به هم مي ديد كه بلور ها ابتدا بزرگ و پهن ميو همين طور هم بود. ليف مي
ساختند كه رودخانه را عقب نگه ميداشت و پيوستند و ديواري لرزان و سر به فلك كشيده مي

  گذاشت. چاله و شني برجاي ميشد و راهي پيچان، باريك و پرآب بين آنها خشك مي

همين كه جاسمين، باردا و ليف با احتياط روي بستر رودخانه قدم گذاردند ، كري جيغ كشيد. 
همسفران به زور از ميان برآمدگي هاي ژله مانند راه باز كردند و پيش رفتند تا اينكه به انتهاي 

ب سر راهش پاشيد و پس از آن تكه خشك شده رسيدند. بعد ليف مقداري ديگر از بلور در آ
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لحظه اي برآمدگي هاي بيشتري روي سطح رودخانه ظاهر شدند و راه ديگري پيش رويشان 
 ديدند. 

**  
عبور از رودخانه، سفري عجيب و ترسناك بود. تمام فكر و ذكرشان اين بود كه اگر ديوارهاي 

شد. فشار شديد آب راه را يريختند، چه مفرو مي -ديوار هايي كه آب را عقب رانده بودند-لرزان
  گذاشت.بست و راه فراري برايشان نميبر آنها مي

رفت، رفتند و پاهايشان در گل هاي نرم فرو ميهمچنان كه افتان و خيزان و آهسته پيش مي
كرد. ليف كم كم نگران شده بود كه مبادا قبل از بلورهاي باد كرده مقابل ديدشان را سد مي

رهاي داخل قوطي تمام شود. اما آنها ناگهان ساحل را در مقابلشان ديدند رسيدن به ساحل، بلو
  و به سختي و چهار دست و پا خود را به دشت خشك و محكم ساحل رساندند. 

  ليف، باردا و جاسمين به تماشا ايستادند. 

دشت در خم رودخانه قرارداشت و از سه طرف آب، آن را احاطه كرده بود. چنين دشتي بايد 
بود. اما هيچ علفي خاك سخت و تنيده آن را نرم نكرده بود. تا جايي كه بز و حاصلخيز ميسرس

  شد. اي ديده نميكرد، اثري از جنبده يا موجود زندهچشم كار مي

هاي غروب خورشيد، رنگ سرخ وسط دشت، شهري را ديدند كه برج هايش در زير آخرين اشعه
  اي به خود گرفته بودند. تيره

  زد. يلي دور بود، اما حس وجود اهريمن و خطر همچون بخار از آن شهر بيرون ميگرچه خ

آنها رودخانه را ترك كردند و به طرف دشت خالي به راه افتادند. آسمان ِ سرخ رنگ همچون 
از آن باال مثل مورچه هستيم. سه «طاقي باالي سرشان گسترده بود. يكباره ليف انديشيد: 

تا آن روز، هيچوقت خود را » شويم.ه با يك فوت، هر سه كشته ميمورچه كوچك و خزنده ك
  آن قدر در معرض خطر حس نكرده بود. 
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حركت روي شانه جاسمين نشسته بود. فيلي خود كري هم همين احساس را داشت. پرنده بي
شد. اما حتي اين همراهان را در ژاكت جاسمين جا كرده بود و فقط دماغ كوچكش ديده مي

كم قدم هايش كشيد. كمتوانستند به جاسمين كمك كنند. او پاهايش را به زور ميهم نمي
  رفت، به خود لرزيد و باز ايستاد. تر شد و سرانجام وقتي خورشيد در افق فرو ميآهسته

  »توانم تحمل كنم.ببخشيد، خشكي اين محل برايم كشنده است. نمي«زير لب گفت: 

لرزيد. ليف و باردا به يكديگر نگاه ود و دستانش ميچهره دخترك سفيد و بي روح شده ب
  كردند. 

  »كردم كه به زودي بايد براي گذراندن شب توقف كنيم.داشتم االن فكر مي«باردا گفت: 

  ليف ترديد داشت كه او راست گفته باشد.

  كنم بتوانيم در تاريكي وارد شهر شويم.بايد استراحت كنيم و چيزي بخوريم. فكر نمي -
شان شدند. اما چوبي نداشتند كه آتش روشن كنار هم نشستند و مشغول باز كردن كولهآنها 

فرصت « كنند. ليف كه سعي داشت از باردا پيروي كند و خود را خوشحال نشان  بدهد، گفت: 
و در نور كم رنگ غروب، دستور العمل » هاي آتشزاي تام را امتحان كنيم.خوبي است تا مهره
د. بعد يكي از مهره ها را روي زمين گذاشت و با بيلچه روي آن كوبيد. روي شيشه را خوان

فوري آتشي شعله ور شد. ليف مهره ديگري كنار آن گذاشت و آن هم شعله ور شد.  خيلي زود 
آتش خوشايندي برپا شد كه ظاهرا به هيچ سوخت ديگري نياز نداشت. او با رضايت شيشه را 

  در جيبش گذاشت. 

دردسر! فوق العاده است! تام ممكن است آدم راحت و بي«اي گفت: ميمانهباردا با لحن ص
  »ارزند.فروشد كه به قيمتشان ميشروري باشد، اما دست كم اجناسي را مي

هنوز زود بود، اما باردا و ليف لوازمشان را دور خود پهن كردند و تصميم گرفتند كه چيزي 
آب پاشيدند و كمي بعد  "بي نياز از پخت"يد بخورند. آنها به يكي از ورقه هاي گرد و سف
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ديدند كه آن ورقه به سرعت به قرص نان تبديل شد. نان را بريدند و كمي آجيل، توت خشك 
  و عسل را كه از مردم راالد گرفته بودند، با آن خوردند.

كم آرامش به چهره در هم كشيده ديد كمو ليف كه مي» يك ضيافت!«باردا با رضايت گفت: 
گردد، خيالش راحت شد. همان طوركه اميدوار بودند، گرما، نور و غذا به او سمين باز ميجا

  آرامش داده بود. 

- ليف از باالي شانه جاسمين به شهر نگاه كرد كه در دوردست قرار داشت. حاال نور سرخ از برج

  د. رسيبست. در آن دشت، شهر بزرگ، تيره، ساكت و متروك به نظر ميهايش رخت  برمي

اي به نظرش آمد كه داد. لحظههاي خورشيد چشمانش را فريب ميليف پلك زد. آخرين اشعه
  زمين دور شهر مثل آب در حركت است. 

كرد! با اين حال، هيچ علفي در دوباره نگاه كرد. با تعجب چهره درهم كشيد، دشت حركت مي
  افتاد، پس چي ...؟شد. هيچ برگي روي گل ها نميباد خم نمي

  » باردا!«اي گفت: سپس ناگهان فهميد و با صداي گرفته

ديد كه باردا با تعجب از ترسي كه در صداي او بود، سرش را باال كرد. سعي كرد چيزي بگويد، 
اما صدايش در نيامد. همين كه با چشمان از حدقه در آمده به دشت متحرك خيره شده بود، 

  امواج ترس بر او هجوم آورد.

  » چي شده؟«را برگرداند و پرسيد: جاسمين رويش 

  بعد يكدفعه او و باردا از جا پريدند و جيغ كشيدند. 

گروهي موش خروشان، كه همچون موجي طويل و كم ارتفاع سطح زمين را پوشانده بودند، 
  آوردند.ازشهر سرازير شده بودند و به سوي آنها هجوم مي
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14   

  شب موش ها 

  
ها هزار موش! ناگهان ليف فهميد كه چرا زمين دشت برهوت است. ده هزاران هزار موش،     
ها در شهر تابيد، موشاي را خورده بودند. وقتي آفتاب بر فراز دشت ميها هرچيز زندهموش

  آوردند. شدند. اما حاال در نهايت گرسنگي، به طرف بوي غذا هجوم ميمتروك پنهان مي

  » رودخانه!«باردا گفت: 

جانشان پا به فرار گذاشتند. ليف يك بار ديگر از فراز شانه اش نگاهي به عقب آنها از ترس 
  انداخت و همان نگاه كافي بود تا از شدت ترس سريعتر بدود.

اولين دسته موش ها به محلي رسيدند كه ليف و دوستانش آتش روشن كرده بودند. خيلي 
آوردند، و با پال بود، هجوم ميبزرگ بودند. آنها به غذاها و وسايلي كه روي زمين پخش و 

بلعيدند. رفقايشان كه درست پشت سرشان بودند، كردند و ميهاي تيزشان آنها را پاره ميدندان
هاي غذا با يكديگر دعوا گرفتند، بر سر پس ماندهپريدند، جلو آنها را ميروي سر همديگر مي

  كردند. داد ميكردند، با دستپاچگي توي هوا آتش مي افتادند و جيغ و مي

-هاي تيزشان بو ميدرخشيد، با بينيو هزاران موش ديگر، در حاليكه چشمان سياهشان مي

-رفتند يا گروهي را كه بر سر غذا دعوا ميكشيدند و تقال كنان از روي سر همديگر باال مي

، نيز حس تواستند بوي ليف ، باردا و جاسمين را كه جلوتر بودند كردند، دور مي زدند. آنها مي
  كنند. بوي گرماي بدنشان، جنب و جوششان و ترسشان را. 

ليف كه در اثر دويدن، قفسه سينه اش درد گرفته بود، با چشماني خيره به رودخانه، به آن سو 
  تر ....تر ... نزديكدرخشيد. نزديكدويد. آب زير آخرين اشعه خورشيد مي
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نفس زنان در آب شيرجه زد و تا جايي كه جاسمين كنارش بود و باردا پشت سرش. ليف نفس
  جرئت داشت، پيش رفت. برگشت تا به خشكي نگاه كند، شنلش دورش چين خورده بود. 

ها بودند، جيغ كشان به ساحل رسيدند. انگار موجي به رنگ خاكستري تيره، كه همان موش
  آنها همچون موج لوله شدند و شكستند و در آب غلتيدند. 

آنها به طرف «شت شمشيرش را بيرون بكشد و به سطح آب بياورد، فرياد زد: باردا كه سعي دا
  »گيرد؟كنند. خداي من! هيچ چيز جلويشان را نميما شنا مي

كرد. موش هاي ها را لت و پار ميكشيد و با خنجرش موشجاسمين با تمام وجود فرياد مي
رش، ليف و باردا از شدت تقال، شدند. كنامرده هم دسته دسته با امواج به كناري رانده مي

  بردند. هاي شمشيرشان را روي سطح آب عقب و جلو ميزدند و تيغهنفس مينفس

هاي تيزشان از روي آب دور و برشان كف آلود و پر خون شده بود. اما موشها همچنان با دندان
  آمدند. شدند و به طرفشان ميموش هاي مرده رد مي

  »كشد تا بر ما پيروز شوند؟توانيم مقاومت كنيم؟ چقدر طول مييتا كي م«ليف با خود گفت: 

جنگيد، ذهنش در تكاپو بود. حس شده بود. همچنان كه ميدستش روي قبضه شمشيرش بي
در آن سوي رودخانه در امان خواهند بود. رودخانه براي موش ها خيلي وسيع بود و آنها نمي

آن راه، براي او، باردا و جاسمين هم زياد بود. اگر خود را توانستند اين همه راه را شنا كنند. اما 
  ماندند. سپردند، هرگز زنده نميبه دست امواج سرد و عميق آب مي

كرد، موش شبي طوالني در پيش داشتند. تا هنگام سحر كه طلوع خورشيد، دشت را روشن مي
-ران موش جايشان را ميمردند، اما هزادادند و هزاران موش ميها به حمله شان ادامه مي

شدند. و سرانجام، موش ها به آنها هجوم تر ميگرفتند. ليف، باردا و جاسمين كم كم ضعيف
رفتند و كشيدند تا آنها زير آب ميگرفتند و به رويشان پنجه ميآوردند و آنقدر گازشان ميمي

  شدند. همگي غرق مي
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ديد، تنها چيزي كه ديگر شهر را نميخورشيد غروب كرده بود و دشت تاريك شده بود. ليف 
  زد. ديد، آتشي بود كه خودشان درست كرده بودند و از دور سو ميمي

در همين لحظه، يادش افتاد كه شيشه مهره هاي آتشزا را در جيبش گذاشته است. دست 
چپش را از روي شمشير برداشت، آن را زير آب برد و در جيبش فرو كرد. انگشتانش را دور 

هاي داخل آن چكيد، ولي مهرهحلقه كرد. آن را به سطح آب آورد. از شيشه، آب مي شيشه
  خوردند.هنوز تكان مي

كرد، به طرف باردا و جاسمين فرياد زد كه هوايش را در حالي كه در محكم شيشه را باز مي
تمام  داشته باشند و به طرف موشها رفت. با انگشتان كرختش مشتي مهره برداشت و آنها را با

قدرت به طرف موشهاي روي ساحل پرتاب كرد. همين كه مهرها به زمين اصابت كردند، شعله 
بزرگي برخاست. شعله كوركننده بود. صدها موش در اثر حرارت ناگهاني كشته شدند. گروهي 
كه پشت سر آنها بودند، جيغ كشيدند و از موش هاي در حال سوختن فاصله گرفتند. 

پيچيدند. آنها در زدند. به خود مير آب رفته بودند، از ترس دست و پا ميموجوداتي كه قبال د
كردند، به طرف ليف، دادند و حلقه ميحاليكه دم هايشان را اين طرف و آن طرف تكان مي

كرد، باردا و جاسمين هجوم بردند. ليف كه آهسته به طرف پايين دست رودخانه حركت مي
را بلند تر كند، مشتي ديگر مهره آتشزا پرت كرد و جاسمين و هاي آتش براي آنكه ديوار شعله

  ها را شقه كردند. باردا براي دفاع از او موش

خروشيد اي كنار رودخانه افروخته شد. در آن سوي آتش پ، دشت ميخيلي زود آتش گسترده
و قرمز وجود پ، اما جايي كه ليف، باردا و جاسمين ايستاده بودند، فقط امواج مملو از نور مواج 

  گرفت. هاي ديگري جاي آنها را نميهاي مرده را مي برد. اما موشداشت. امواج، موش

وقتي موش ها در باال و پايين خط آتش شروع به شيرجه زدن در رودخانه كردند ، تا چند ثانيه 
ها شلپ آب از باال و پايين دست رودخانه شنيده شد. اما آن فاصله براي موشصداي شلپ

توانستند صحيح و سالم شنا كنند. قبل از آنكه دستشان به شكارشان يار زياد بود و آنها نميبس
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ماندند نيز به راحتي مغلوب كشد و آنهايي كه زنده ميبرسد، شدت جريان آب آنها را به زير مي
  شدند. مي

ر پناه سنگر لرزيدند، دبنابراين، سه همسفر كه تا كمر در آب فرو رفته بودند و از خستگي مي
  هاي طوالني و سرد سپري شد. آتشين خود ايستادند تا اينكه ساعت

**  

پچ و خرت سرانجام سپيده سر زد. سرخي ماتي آسمان را پوشاند. آن سوي خط آتش صداي پچ
رسيد. بعد، صدا از بين رفت و هاي خشك به گوش ميخرت، همچون صداي جنگلي پر از برگ

  فرا گرفت. سكوت عميقي سراسر دشت را 

چكيد و وقتي آب ليف، باردا و جاسمين به طرف ساحل رفتند. از لباس و موهايشان آب مي
  كرد و از روي بقاياي خاكستر سوزان، عبور كردند.ريخت، صداي ويزي ميروي سد آتش مي

ها رفته بودند. بين رودخانه و بقاياي دود آتشي كه روشن كرده بودند، چيزي بجز موش
  شد.اي كوچك و مچاله شده ديده نميهاستخوان

  »اند.ها را هم خوردهآنها مرده«باردا كه چيزي نمانده بود حالش به هم بخورد، گفت: 

  »درسته.« :خاصي گفتجاسمين بي هيچ احساس 

اند، با زحمت به كرد پاهايش مثل سنگ سنگين شدهلرزيد و احساس ميليف كه از سرما مي
قبل غذايشان را آنجا خورده بودند. جاسمين و باردا به  طرف محلي رفت كه چند ساعت

كرد و صداي بال زدنش در آن دنبالش رفتند، آرام و هوشيار. كري باالي سرشان پرواز مي
  آمد. فضاي ساكت بسيار بلند به نظر مي

  دور و بر خاكسترهاي آتش، چيزي باقي نمانده بود، البته بجز تكه هاي قرمز درخشان.

اند. انگار آنها فقط لباس ها و چكمه هاي موگيراها را باقي گذاشته«ه كوتاهي گفت: ليف با خند
  »را دوست نداشتند. چرا بايد اينها را بگذارند؟
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دهند. ما بويي حس ها هنوز بوي قارچ سمي داخل حفره را ميشايد لباس«جاسمين گفت: 
  »كنيم، اما ما كه شامه تيز موشها را نداريم!نمي

هاي آب، فلوتي كه حباب هاي ها، ظرفهاي كولهها را نگاه كردند. سگكو بر تكه پارهآنها دور 
اي كه حاوي آخرين باقيمانده آب داد، يكي دو دكمه، چند سكه و قوطي كهنهنور بيرون مي

ها و بقاياي آتش پخش  و پال بود. غير از لباس ها و ميان استخوانخوران بود، روي گل
اي پتو. و نه اي غذا، نه تكهاي گرسنه چيز ديگري باقي نگذاشته بودند. نه لقمههموگيراها، موش
  حتي طناب را. 

ايم و لباس خشك براي دست كم، زنده مانده«لرزيد، گفت: باردا كه در نسيم سحرگاهي مي
آيد، ولي كسي هم اين دور و بر نيست ها خوشمان نميپوشيدن داريم. هرچند كه از اين لباس

  »ا را ببيند.كه م

هاي موگيراها را پوشيدند. بعد ها و چكمههاي خيسشان را در آوردند و لباسبا خستگي، لباس
  وقتي سرانجام گرم و خشك شدند، نشستند تا صحبت كنند. 

شيشه مهره هاي آتشزا تقريبا خالي شده. ما حتي يك شب ديگر در «باردا با افسردگي گفت: 
ر قرار است وارد شهر شويم، بهتر است همين االن وارد شويم. اين مانيم. اگاين دشت زنده نمي

كنند. چون موش ها آنها را دوست نداشتند و لباس هاي عجيب يك جوري از ما محافظت مي
دهد. اگر همان طوري كه به ما نخوردند. و هنوز فلوتي را داريم كه حباب هاي نور بيرون مي

  »د.خورگفته شده كار كند، به دردمان مي

هاي خيسشان را جمع كردند، بقيه چيزهايي را كه باقي مانده بود را از روي زمين آنها لباس
  برداشتند و به طرف شهر به راه افتادند.

- هاي قرمز و بلند، به سختي پاهايش را ميسوخت. با آن چكمهچشمان ليف از خستگي مي

وبه شهر به آنها حمله كنند، مو بر ها در ميان برج و باروهاي مخركشيد. فكر اينكه گروه موش
  توانستند بدون تكه تكه شدن، واد شهر شوند؟كرد. چطور ميتنش راست مي
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شد. شدند. زيرا كمربند دلتورا دوركمر ليف، كم كم گرم مياما به هر حال، بايد وارد شهر مي
آن را حس شكي نبود كه يكي از گوهرهاي گمشده را در اين شهر مخفي كرده بودند. كمربند 

  كرد.مي

  

15  

  شهر 
ها قبل، دروازه هاي شهر، تيره و ترسناك، بر فراز سرشان قد بر افراشته بودند. از مدتبرج   

اي آهني و بزرگ از جايش در آمده و زنگ زده بود. تنها چيزي كه از آن باقي مانده بود، حفره
ها و صداي ريكي، باد بوي موششد و از ميان تادر دل ديوار بود. حفره به تاريكي منتهي مي

آورد. چيز ديگري نيز بود؛ چيزي بدتر. حس وحشتناك و آهسته چنگ انداختن آنها را مي
  وجود اهريمني كهن، كينه توز، سرد و هولناك.

هاي موگيراها را به دست كردند و با پارچه قرمزي كه هنگام ليف، باردا و جاسمين دستكش
  چهره و سرشان را پوشاندند.  فرار از بيموژ همراه داشتند،

ها آن قدر زياد شده است. درست است كه زاد آورم. چطور تعداد موشسر در نمي«ليف گفت: 
ها زياد است و زماني كه تاريكي و كثافت باشد و غذا به اندازه كافي گيرشان بيايد، و ولد موش

اند و قبل از آنكه شكل را نگرفتهكنند، اما چرا اهالي شهر زودتر جلو اين مسريعتر زاد و ولد مي
 »اند؟اي نكردهمشكلشان آن قدرجدي شود و مجبور به فرار شوند، فكر چاره

- دست«كرد، گفت: باردا كه با چهره در هم رفته به ديوار در حال ريزش مقابلش، خيره نگاه مي

  »هاهاي شيطاني در كار بوده است. ارباب سايه

  »ها را سرزنش كنيد!توانيد براي هر چيزي ارباب سايهنمي«ناگهان جاسمين منفجر شد: 
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  باردا و ليف با تعجب به او نگاه كردند. چين بر پيشاني افكنده بود و اخم كرده بود. 

خواهم حرف بزنم، هرچند ام. اما حاال ميهاي طوالني ساكت ماندهمن مدت«جاسمين گفت: 
اي كه در مغازه تام ديديم، همان آن غريبهگويم خوشتان نيايد. ممكن است از چيزهايي كه مي

كرد. او آنها را خارهاي كه روي صورتش جاي زخم داشت، از خارهايي در دشت صحبت مي
  »ناميد و حق با او بود!پادشاه دل مي

ها فقط ارباب سايه«ليف و باردا به او خيره شدند. جاسمين نفس عميقي كشيد و ادامه داد: 
ها قبل سراسر دشت را كند. اما خارها از مدتدلتورا حكومت ميشانزده سال است كه در 

اند. افسون تاگان جادوگر در درياچه اشك از صد سال پيش شروع شده. مردم بيموژ پوشانده
كنند. و ساكنان اين مكان شيطاني هم حتما قرن قرن هاست كه به اين صورت زندگي مي

  »اند.هاست كه از اينجا رفته

  سانه به جلو خيره شده بود، ساكت شد. در حاليكه عبو

  »ها چيست، جاسمين؟حاال منظورت از اين حرف«صبري گفت: باردا با بي

هاي دلتورا به مسئوليتشان خيانت كردند. آنها پادشاهان و ملكه«چشمان دخترك تيره شد: 
شد د ميخود را در قصر دل حبس كردند و با شكوه زندگي كردند، در حاليكه اين سرزمين نابو

  »و اهريمن موفق.

  »اين درست، اما ... «ليف گفت: 

اي كه آنها دانم خيال داري چه بگويي! تو قبال به من گفتهمي«جاسمين ميان حرف او پريد: 
ها را خوردند و چشم بسته از اصول احمقانه پيروي كردند و اينكه فكر فريب خادمان ارباب سايه

كنم كه كسي بتواند آنقدر كور باشد. فكر . اما من باور نميشان استكردند اين تنها وظيفهمي
  »كنم تمام ماجرا دروغ است.مي
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باردا و ليف ساكت بودند. هردو مي فهميدند كه چرا باور حقيقت براي جاسمين مشكل است. او 
داد كه از پنج سالگي روي پاي خود ايستاده بود. قوي و مستقل بود. هرگز به خود اجازه نمي

  ك خيمه شب بازي باشد و مشاور عالي با كشيدن نخ ها او را به رقص در آورد.عروس

اندازيم تا كمربند دلتورا را دوباره به ما جانمان را به خطر مي«جاسمين با عجله ادامه داد: 
حالت اول در آوريم، كه چي؟ قدرت را به وارث سلطنتي برگردانيم. كسي كه حاال، كه دلتورا 

خواهد با خطر روبرو هستيم، در جايي پنهان شده. اما آيا واقعا ما دلمان مي كشد و مارنج مي
ها به قصر دل بازگردند و مثل گذشته به ما دروغ بگويند و از ما دوباره پادشاهان و  ملكه

  »كنم.استفاده كنند؟ من كه اينطور فكر نمي

  او به آن دو خيره شد و منتظر ماند. 

او، آنچه جاسمين گفته بود، خيانت به كشورشان بود. اما ليف جور  باردا عصباني بود. از نظر
  كرد. ديگري فكر مي

كردم. از ياد آوري خاطره پادشاه قديم متنفر جاسمين، قبال من هم مثل تو فكر مي«او گفت: 
بودم. اما در حال حاضر مواردي مثل اينكه شاه و پسرش عاطل و باطل، يا صرفا ابله هستند يا 

  »يا وارثشان اليق هست يا نه، اصال  مهم نيست.اينكه آ

  ..»تواني مهم نيست؟ چطور مي«جاسمين فرياد زد: 

جاسمين، هيچ چيز مهم تر از اين نيست كه سرزمينمان را از دست «ليف حرفش را قطع كرد: 
زاد ها نجات بدهيم. هر قدر هم كه اوضاع قبال در دلتورا بد بوده، اما دست كم مردم آارباب سايه

  »كردند.بودند و در وحشت دائمي زندگي نمي

  ..»اين درست، اما «جاسمين گفت: 

ها را شكست بدهيم، جادوي او خيلي نيرومند است. توانيم ارباب سايهما با سالح نمي -
بسته. پس ما تنها اميد ما كمربند دلتورا است كه وارث حقيقي آدين به كمر مي
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-سلطنتي، بلكه براي سرزمين و مردممان به خطر ميزندگيمان را نه به خاطر خانواده 

  »شوي؟اندازيم، متوجه منظورم مي
اي كه در كم شعلهصحبت هاي ليف موثر واقع شد. جاسمين مكث كرد و پلك زد. كم

حق با توست. خشمم باعث شد تا «چشمانش بود، خاموش شد و سرانجام با سردي گفت: 
  »هدف اصلي را فراموش كنم. ببخشيد.

ز ديگري نگفت. اما كار بستن پارچه به دور سر و صورتش را تمام كرد. بعد خنجر به دست، چي
  با آنها وارد شهر شد. 

**  

هاي آنها در مارپيچي از تاريكي فرو رفتند، ديوارها صدا كردند و هزاران موش از الي شكاف
دادند و تكان  مي هايشان را همچون شالق به اين سو و آن سوها بيرون آمدند. دمميان سنگ

  زد.چشمان سرخشان برق مي

هاي درخشان از ميان آن به هوا رفت؛ گرم و درخشان، ليف فلوت را بيرون آورد و دميد. حباب
  هاي شناور ظريف، اطراف را روشن كرد.و همچون فانوس

گريختند و با وحشت جيغ ها كم شد. بيشتر آن جانوران از روشنايي مياز شدت هجوم موش
  كردند. كشيدند و گروه همسفران را گيج و آشفته ميمي

كردند به پاهاي آوردند و سعي ميها هجوم ميتر بودند، از درون سايهآنهايي كه ازبقيه شجاع
هاي بلند و ليز و لباس هاي ضخيم و نرم، ها  بچسبند و از پاهايشان باال بروند. اما چكمهغريبه

شد و آن تعداد اندك را هم، ليف، باردا و بقيه مي بجز تعداد اندكي موش، مانع حركت
  كردند.هاي دستكش پوش، به كناري پرت ميجاسمين، با دست

-ها انگار براي منظور ما درست شدهاين لباس«رفتند، باردا گفت: همچنان كه با تقال پيش مي

  »اند. چه شانسي آورديم كه با آنها آمديم!

  »تام اين فلوت را به ما داد! و چه شانسي آورديم كه«ليف گفت: 
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كردند، در اين فكر بودند كه آيا همه اينها شانسي بود. شايد هم چيز اما حتي وقتي صحبت مي
ديگري بود. مگر قبال هم اين حس به او دست نداده بود كه در اين سفر بزرگ ، هر قدمي كه 

  شدند؟داشتند توسط دستي نامرئي هدايت  ميبر مي

رفتند.  لرزيدند، تلو تلو خوران به پيش ميكردند و ميست موش ها را دور ميدر حاليكه با د
  آمد .دميد و حباب هاي تازه، روشن و نرمي از آن بيرون ميهر از گاهي ليف در فلوتش مي

كردند و نور آنها الوارهاي هايي كه پشت سر گذاشته بودند، باالي سرشان پرواز ميحباب
ها قادر نبودند اين الوارها را كرد. موشداشتند، روشن ميرا نگه مي اي كه هنوز سقفقديمي

-كردند، بدون الوارها سقف فرو ميدانستند كه اگر اين كار را ميبجوند. يا شايد هم خوب مي

  گرفت. ريخت و شهر در معرض اشعه آفتاب قرار مي

ياني نداشت. هوا تازه تمام شهر همچون ساختماني عظيم بود. مارپيچي از سنگ كه انگار پا
-انگار در اين منطقه، شهرها به اين شكل ساخته مي«نبود. نور هم طبيعي نبود. ليف فكر كرد: 

  »شوند. بيموژ هم همين شكلي بود.

هاي بلند، ها، طاقخورد. گچبريهايي از عظمت و شكوه ويران شده به چشم ميهمه جا نشانه
هاي بزرگي كه صدا در آنها پر از خاكستر و آشپزخانه هاي عظيمهاي وسيع، بخاري ديوارياتاق
  پيچيد و پر از خاك بودند. مي

  لوليدند.ها ميو همه جا موش

پاي ليف به چيزي خورد كه صدا كرد و غلتيد. وقتي خم شد تا آن را بردارد، موش ها به 
  دستكشش چسبيدند. 

كه در اثر مرور زمان لك شده  يك جام كنده كاري شده نقره است، هرچند«ليف با خود گفت: 
  »و از جال افتاده.
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گفت چرخاند، قلبش اندوهگين بود. گويي اين جام از مردمي سخن ميوقتي آن را در دست مي
- شان فراركرده بودند. با دقت، به آن خيره شد. به نظر آشنا ميكه سالها پيش از خانه و كاشانه

  آمد، اما چرا ..؟ 

شد، گفت: اي شنيده ميدور بيني و دهانش، صدايش به طور خفهباردا كه به خاطر پارچه 
آورد. تا شب نشده، بايد دانيم اين فلوت نور تا كي دوام ميليف! راه بيا، تو را خدا! نمي«

  »خودمان را به محل امني برسانيم.

 ها تا روي رانشو با عصبانيت از شانه» جايي كه الاقل از موش خبري نباشد.«جاسمين گفت: 
  رفتند، جيغ كشان روي زمين پرتاب شدند. دست كشيد و موش هايي كه از بدنش باال مي

اي زنده و هجومي از درك و حيرت به ذهن ليف راه يافت و او را تكان داد. زمزمه كرد: خاطره
  »و اگر چنين محلي را پيدا كنيم كه موشي آنجا نباشد، جاي شكر دارد.«

  »چي؟«جاسمين با اخم پرسيد: 

كرد، به راه افتاد. اال وقت  توضيح دادن نبود. ليف در حاليكه پايه جام را در جيبش فرو ميح
شدند. داد؛ البته وقتي كه از خطر دور ميبعد بايد در اين مورد به باردا و جاسمين توضيح مي

  وقتي ... 

  بيا پيش من، ليف ِ شهر ِ دل . 

  كي صحبت كرده بود؟ليف وحشت زده به اطراف نگاه كرد. آن چي بود؟ 

  ليف، جريان چيه؟ -
رسيد. به با آنكه جاسمين درست در كنارش بود، اما انگار صدايش از دور دست به گوش مي

  تواند چيزي بشنود.اش نگاه كرد. به طور مبهمي متوجه شد كه نميچشمان سبز حيرت زده

  بيا پيش من، من منتظرت هستم.
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كند، به سرعت و كوركورانه بي آنكه بداند چه مي پيچيد.كشيد و ميصدا در مغزش سوت مي
  به سمت صدا حركت كرد. 

هاي فلزي زنگ زده، كه زماني حباب هاي نور مقابلش شناور بودند و ديوارهاي مخروبه، پايه
سوختند، و قطعات قابلمه هايي كه روي هم انباشته شده بودند، روشن ها در آنها ميمشعل

  كشيدند. آمدند و به چكمه هايش پنجه ميبه گوشه و كنار مي كرد. موش ها دسته دستهمي

تر شد. تر و نفس كشيدن مشكلليف تلو تلو خوران به طرف مركز شهر حركت كرد. هوا سنگين
  شد. كمربند دور كمرش گرم مي

اما نتوانست رو برگرداند يا جواب بدهد. به راهرويي وسيع » ليف!«صداي فرياد باردا را شنيد:
. در انتهاي راهرو، درگاهي ديد. از چيزي كه آن سوي در بود، بوي تهوع آميزي به هوا رسيد

  هايش سست شد، اما به رفتن ادامه داد. برخاست. قدم

  كرد. به درگاهي رسيد. جثه عظيمي در تاريكي حركت مي

  »تو كي هستي؟«با صدايي لرزان گفت: 

  سوزاند، در گوشش طنين انداخت. مي و صدايي  سوت دار و نافذ كه تا مغز استخوان را

  هستم. بيا پيش من. 11من يگانه هستم.  ريا 
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  ريا
  تاريكي، اهريمن، وحشت.   

هاي درخشان در ليف كه بدنش به لرزه افتاده بود، فلوت را به دهان برد و در آن دميد. حباب
  هوا شناور شد و آنجا را كه زماني تاالر گردهمايي بود، روشن كرد. 

هاي پيچيد، بلند شد. چنبرهار غول پيكري، فيس فيس كنان از وسط جايي كه صدا در آن ميم
بدن درخشانش، كه به كلفتي تنه درخت كهن بود، سرتاسر تاالر را پر كرده بود. چشمانش بي 

هاي كهن بود. روي سرش تاجي داشت و در وسط تاج، گوهري به روح، سرد و مملو از شرارت
  درخشيد. مي رنگ رنگين كمان

  اوپال. 

  ليف جلو رفت. 

  بايست! -
-دانست كه آيا اين كلمه به ذهنش رسيده يا مار آن را با صدايي بلند گفته بود. بيليف نمي

هاي تند آنها را شنيد حركت، بر جاي ايستاد. باردا و جاسمين پشت سرش بودند. صداي نفس
  ال رفت. هايشان باهايشان حركت كرد و اسلحهو حس كرد كه دست

  اي باز كن و دور بينداز.چيزي را كه زير لباس، به كمرت بسته

  هاي ليف، آهسته به طرف كمربندش رفت. دست

  »نه، ليف!  اين كار را نكن!«صداي باردا را شنيد كه با نگراني گفت: 

كرد آن را باز كند. هيچ چيز به نظر اما دست ليف همچنان كه روي قالب بود و سعي مي
  داد.آمد. هيچ چيز به جز صدايي كه به او فرمان مينميحقيقي 
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اي و خشن جاسمين، مچ دست ليف را گرفت و آن را با شدت كشيد. جاسمين دست قهوه
  »ليف!«گفت: 

ليف تقال كرد دستش را كنار بزند و بعد ناگهان گويي از خواب بيدار شد. پايين را نگاه كرد و 
ار گرفته بود. پس همين بود كه ذهنش را باز كرده بود پلك زد. كف دستش روي ياقوت زرد قر

درخشيد. اما و نيروي مارعظيم الجثه را در هم شكسته بود. كنار ياقوت زرد، ياقوت قرمز مي
رنگش ديگر همچون خون، قرمز نبود. بلكه صورتي شده و اين عالمت خطر بود. با اين حال، به 

  رخشيد. دآمد كه همچنان با قدرت عجيبي مينظر مي

هاي وحشتناكش را نشان داد. زبان چنگال مار غول پيكر با عصبانيت هيسي كرد ونيش
كرد، اما دستش را روي ياقوت رفت.  ليف كشش اراده مار را حس ميمانندش تو و بيرون مي

  زرد، بيشتر فشرد و مقاومت كرد. 

  »كند؟چرا حمله نمي«جاسمين نفس زنان گفت: 

آورد. دانست كه چرا او و بخشي از كتاب كمربند دلتورا را به خاطر مياما حاال ديگر ليف مي
  بخشي را كه در باره ياقوت سرخ بود:

اقبالي *ياقوت سرخ، نشانه شادي و به سرخي خون، در صورت حضور اهريمن يا وقتي بي
هر شود. اين گوهر ارواح اهريمني را دور ميكند و پادزكند، كم رنگ ميصاحبش را تهديد مي

  . سم مار است

  »كند. براي همين به من خيره شده.مار قدرت ياقوت سرخ را حس مي«ليف آهسته جواب داد: 

  جادوي تو قوي است، ليف دل، اما نه آنقدر قوي كه نجاتت بدهد. 

همين كه دوباره اراده مار در ذهن ليف رسوخ كرد، او تلو تلو خورد و نفس زنان به جاسمين و 
- كنم، هركاري از دستتان برميال روي تاجش است. وقتي حواسش را پرت مياوپ«باردا گفت: 

  »آيد، بكنيد.
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ليف بدون توجه به هشدارهاي آهسته همراهانش، از آنها فاصله گرفت. مار سرش را برگرداند و 
  با چشمان خشن و سردش او را دنبال كرد. 

  »داني؟نام مرا از كجا مي«ليف ياقوت زرد را دردستش فشرد و پرسيد: 

دهد. من قدرتمندم. من ريا هستم، انتخاب من گوهري در اختيار دارم كه آينده را نشان مي
  ارباب.

  و ارباب تو كيست؟ -
  گويند. كسي كه پادشاهي را به من داد.  هماني كه به او ارباب سايه ها مي

عوض، همچنان  ليف صداي خفه جاسمين را شنيد، اما رويش را برنگرداند تا به او نگاه كند. در
  كرد ذهنش را روشن نگه دارد، به نگاه خيره ريا چشم دوخت. كه سعي مي

  »ريا، مطمئنا خيلي وقت است كه اينجا هستي. تو بسيار بزرگ و با شكوهي!«ليف گفت: 

مار هيسي كرد. سرش را با غرور و تكبر باال گرفت. همان طور كه ليف فكر كرده بود، تكبر و 
  زرگي هيكلش بود. غرور او به همان ب

- هاي اين شهر آمدم، كرم ظريفي بودم. دراين شهر،  نژادي از انسانوقتي اولين بار به سرداب

كشتند. كردند، از روي ناداني و ترس، مرا ميكردند. اگر آنها مرا پيدا ميهاي رياكار زندگي مي
خوشامد گفتند و براي  اما ارباب در بين آنها خادماني داشت كه منتظر من بودند. آنها به من

  تغذيه من موش آوردند، تا اينكه من قوي شدم. 

هايي ليف از گوشه چشم، يك نظر به جاسمين نگاه كرد. او مشغول باال رفتن از يكي از ستون
داشت. ليف با فشردن دندانهايش به هم سعي كرد ذهنش را از بود كه سقف را نگه مي

  داشت. وي خود متمركز نگه ميجاسمين دور كند. بايد توجه ريا را ر

  »چه  خادماني؟ آنها كه بودند؟«ليف پرسيد: 
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شناسي و روي بدنشان نشان ارباب را دارند و به آنها آنها را مي«فيس گفت: ريا با صداي فيس
رسند. تو لباس اند كه اگر به خدمت ارباب در آيند، به زندگي جاوداني و قدرت ميوعده داده

  »خورم.ي تا مرا فريب بدهي. اما من فريب نمياآنها را پوشيده

كردم تا ببينم آيا واقعا خوري، داشتم امتحانت ميمعلوم است كه فريب نمي«ليف فرياد زد: 
دانست كه موش ها را كجا بايد پيدا كرد، چه كند ميتواني ذهن مرا بخواني يا نه. چه كسي مي

ام بيندازد؟ چه كسي بجز موش گيران شهر؟ ها توليد مثل كنند و چطور آنها را به دتا موش
  »اي بود.نقشه زيركانه

ها خيلي كم بودند. سلطنت من هنوز به تقدير آه ، بله، آن زمان موش«فس كنان گفت: ريا فس
هاي با شكوه خود نائل نشده بود. اما اربابم خادمان خوبي را انتخاب كرد. آنها بخاطر من موش

روز بيشتر و بيشتر. تا اينكه سرانجام تمام ديوارها پر از آنها شد و  هر. بيشتري را پرورش دادند
بيماري شيوع پيدا كرد و تمام مواد غذايي شهر به مصرف رسيد. آن وقت، مردم شهر به موش 

دانستند كه خود موش گيران باعث شيوع گيران التماس كردند تا نجاتشان دهند، آنها هيچ نمي
  »اند. طاعون شده

  درخشيد. ورش از پيروزي ميچشمان شر

پس موش گيران قدرت را به دست گرفتند. آنها گفتند كه طاعون در اثر شرارت «ليف گفت: 
  »اي جز فرار ندارند.خود مردم شايع شده و آنها چاره

هايي ساختند. وقتي از اينجا رفتند، من بله، در آن سوي رودخانه، آنها دوباره ساختمان -
  دم و اينجا را قلمرو خودم كردم. از زير زمين بيرون آم

خواهد روي تير سقف بزرگي كه كرد كه او ميليف بدون اينكه جاسمين را ببيند، حس مي
سرتاسر تاالر را مي پوشاند و درست كنار سر  بزرگ مار قرار داشت، به آرامي راه برود؛ درست 

اش چه بود؟ او كه نقشه رفت. اماهاي سكوت راه ميهاي درختان جنگلهمانطور كه روي شاخه
  ؟؟ باردا كجا بودهاي براق را سوراخ كندكرد بتواند با خنجرش آن فلسفكر نمي
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كرد. زبانش مدام تو و بيرون تابي او را حس ميشد. ليف بيكم بي تاب ميمار غول پيكر كم
  رفت. سرش به طرف او خم شده بود. مي

ام. مردمان آنجا به عبارتي بيموژ. من آنجا را ديدهاسم شهر جديد بيموش است. «ليف فرياد زد: 
شان را ها، روحيهاند. ترس آنها از موشاند و ازكجا آمدهاند كه زماني چه بودهفراموش كرده

شوند، و شبيه كاهنان هستند، ، كه حاال موگيرا خوانده مي. موشگيراندرهم شكسته است
يه دم موش دارند. بسيار قدرتمندند و مردم در هايي شباند. آنها شالقحافظ قوانين مقدس

  »كنند.برند و مقاصد ارباب تو را برآورده ميوحشت و بردگي به سر مي

خيلي خوب است و حقشان است و پس اي ليف دل، تو داستان خودت را تعريف :«ريا گفت 
حاال  هاي ضعيف و زبان چرب و نرمت مدتي سرگرمم كرد.كردي. جادوي ترحم انگيز، سالح

  »ام.هاي تو خسته شدهديگر از دست وراجي

مار بي هيچ اخطاري به ليف حمله برد. ليف براي محافظت از خود، شمشيرش را به چپ  و 
اي اي بيش نيست. ضربهراست تكان داد. اما مار هجوم آورد، طوريكه انگار شمشير، اسباب بازي

  زد. به آن زد. شمشير از دست ليف در آمد و در هوا چرخ 

اما فرصت كافي نداشت تا ببيند كه جاسمين شمشير را گرفته يا » جاسمين!«ليف فرياد زد: 
هاي عظيمش باز بودند و از نيش هاي بزرگش زهر كرد. آروارهنه. مار دوباره داشت حمله مي

  چكيد. مي

  »هاي آتشزا!ليف! مهره«صداي باردا از انتهاي تاالر شنيده شد: 

ن سو خزيده بود تا از پشت به مار حمله كند. دم مار غول پيكر در هوا ازاين حتما او آرام به آ
حركت روي سو به آن سوحركت كرد و ليف با وحشت ديد كه باردا به ستوني كوبيده شد و بي

  زمين افتاد. 

مهره هاي آتشزا! ليف با نااميدي در جيبش به جستجو پرداخت. شيشه را پيدا كرد و آن را با 
  هان باز مار انداخت. شدت در د



 

 104 هاشهر موشوم/سدلتورا/جلد درجستجوي 

اما ريا سريعتر از او حركت كرد. سر شرورش به يك طرف تكان خورد. شيشه از كنار سرش 
  گذشت و بي هدف به ستوني برخورد كرد و به صورت گلوله اي آتش در آمد.

  و آن وقت، فقط ليف ماند و ريا. 

  تو متعلق به مني، ليف دل. 

حمله كرد و لحظه اي بعد، مار غو ل پيكر ليف را  آن سر بزرگ با سرعت وحشتناكي به جلو
  ميان آرواره هايش گرفت، در هوا تاب خورد و با پيروزي بلند شد. 

  هايي آتشين، به طرف تير سقف، باال و باالتر رفت ... با نفس

  بلعم، همين طور جادويت را.تو را درسته مي

به طور مبهمي متوجه شد كه  دودي به هوا برخاست. صداي ترق ترقي به گوش رسيد. ليف
  اند. شعله ها به سرعت از ستون باال رفته و زبانه آنها تيرهاي كهنه سقف را در بر گرفته

كنم. براي اينكه دهد. وقتي تو را بلعيدم، با يك فوت تند خاموشش ميآتش جانت را نجات نمي
  من رياي قدرتمند هستم، من ريا هستم، يگانه ... 

سوزاند، اي دود كه چشمانش را ميل از درد و وحشت، از ميان پردهليف با گيجي حاص
كرد. شمشيرش در دست او تاب جاسمين را ديد كه تعادلش را روي تيرك كنار او حفظ مي

-هايش را از عصبانيت به هم ميخورد. پارچه قرمز را از دور صورتش باز كرده بود. دندانمي

  فشرد، دستش را باال برد و ...

  حركتي شديد، شمشير را در هوا چرخاند و گلوي هيوال را گوش تا گوش بريد.و با 

ليف صداي گرفته و قل قلي شنيد. احساس كرد آرواره هاي جانور باز شد و او پرت شد، به 
  هاي سخت به استقبالش آمدند. زمين اصابت كرد و سنگ

  ديگر چيزي نفهميد.  و بعد
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  اميد
كان خورد. مزه شيريني را روي لب هايش چشيد و صداي ترق ترق، دريدن، ليف ناله كنان ت    

  جويدن و فرياد را از دور شنيد. 

زدند و جاسمين چشمانش را باز كرد. جاسمين و باردا روي او خم شده بودند و صدايش مي
بست. ليف به طور انداخت؛ ميداشت درِ كوزه كوچكي را كه با زنجيري به دور گردنش مي

شايد . اند. شيره حيات جانش را نجات داده بودمي حس كرد كه به او شيره حيات خوراندهمبه
  مثل زماني كه باردا را به زندگي برگردانده بود، براي او هم همين كار را كرده بود. 

و سعي كرد بنشيند و به اطرافش نگاه كرد. » من ... من حالم خوب است.«من من كنان گفت: 
هاي آتشزا همه جا هاي آتش ناشي از پرتاب مهرههاي لرزان پر شده بود. شعلهتاالر از سايه

پخش شده بود و تيرهاي كهنه را سوزانده بود. مار غول پيكر بر زمين افتاده بود. روي بدنش پر 
شدند و براي رسيدن ها سرازير ميها هم از ديوارها و درگاهاز موش هاي جونده بود. بقيه موش

  كردند.فت با هم مبارزه ميبه اين ضيا

خورند. حتي خورد. حاال آنها او را ميصدها سال بود كه مار آنها را مي«ليف با حيرت فكر كرد: 
  »شود.ترس هم مانعشان نمي

  » بايد از اينجا بيرون برويم! زود باشيد!« باردا فرياد زد: 

رفت. دلش ه داد. سرش گيج ميكنند. به شانه باردا تكيليف احساس كرد او را روي پا بلند مي
  »پس تاج چي؟ سنگ اوپال چي؟«خواست فرياد بزند: مي

  اما متوجه شد كه تاج دست باردا ست.
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اي بي حال و سست بود، از تاالر سوزان بيرون بردند. او كه ليف را، كه همچون عروسك پارچه
  زاند.خورد، چشمانش را بست تا دود آنها را نسوپشت باردا به شدت تكان مي

وقتي دوباره چشمانش را باز كرد، آنها با زحمت از ميان دروازه شهر به طرف دشت تيره و غم 
كشيد، در هوا شيرجه زد و به استقبالشان رفتند و كري، كه با نگراني جيغ ميانگيز پيش مي

آمد. از پشت سرشان، صداي خرد شدن وحشتناكي به گوششان خورد. سقف شهر داشت فرو 
  ريخت.مي

» توانم راه بروم.مي« آنها رفتند و رفتند تا به حوالي رودخانه رسيدند. ليف توانست حرف بزند: 
لرزيد، اما راست ايستاد و برگشت تا باردا ايستاد و او را آرام روي زمين گذاشت. پاهايش مي

  شهر شعله ور در آتش را ببيند. 

هرگز بتوانم تو را ايستاده روي  كردم ديگردوست من، فكر نمي«باردا با خوشحالي گفت: 
  ...»پاهايت ببينم. آن سقوطي كه جاسمين باعثش شد 

  »رفت؟كرد يا توي شكم مار ميكدام بهتر بود، سقوط مي«جاسمين گفت: 

درخشيد و تيغه اش با خون ريا قرمز شده او شمشير ليف را پس داد. شمشير زير نور ماه مي
  بود.

سمين شانه باال انداخت و رويش را برگرداند. او وانمود كرد اما جا» جاسمين...«ليف گفت: 
اش نشسته بود. ليف حس كرد جاسمين خجالت مشغول حرف زدن با فيلي است كه روي شانه

  كشد از او به خاطر نجات جانش تشكر كند. مي

هاي كني اگر اينجا استراحت كنيم، در امانيم؟ چون استخوانفكر مي«ليف در عوض پرسيد: 
  »كنم قدرت داشته باشم از رودخانه عبور كنم.دنم تازه شكسته، فكر نميب

و » كنم كامال امن باشد. دست كم تا مدتي كوتاه. اينجا هيچ موشي نيست.فكر مي«باردا گفت: 
  »بيموژ!«هايش دست كشيد و افزود: هايش پيدا شد. از شانه تا رانبعد بي صدا خنديد و دندان
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ها زندگي قبل از آنكه مار به تو بگويد مردم بيموژ قبال در شهر موش ليف،«جاسمين پرسيد: 
  »اند، تو از كجا اين را فهميدي؟كردهمي

كردم، ارتباط آنها را هاي زيادي بود. اما شايد اگر اين را پيدا نميسرنخ«ليف با خستگي گفت: 
  آنها نشان داد. و جام رنگ و رو رفته را از كمربندش بيرون كشيد و به » فهميدم.نمي

اين جام، جفت جامي است كه «باردا آن را در دست گرفت و با تعجب  به آن نگاه كرد و گفت: 
داشتند. جام مقدس بيموژ. حتما مردم وقتي فرار هاي مرگ و زندگي را در آن نگه ميكارت
  »اند.اند، اين را جا گذاشتهكردهمي

ه جاسمين بيرون آمد تا ببيند چه خبر است، همين كه فيلي با آن دماغ كوچك سياهش از يق
  »ترسيدند.تعجبي ندارد كه مردم بيموژ آنقدر از فيلي مي«ليف لبخندي زد و گفت: 

  »فيلي اصال شبيه موش نيست!«جاسمين با عصبانيت گفت: 

آنها از هرچيز كوچك و پشمالو متنفرند. حتما اين ترس را از همان دوران «باردا گفت: 
  »اند.آموخته

هاي بدون در. چون اين بله، مثل ترس از افتادن غذا روي زمين، يا ظرف«ليف سر تكان داد: 
كرده. يا ترس از خوردن غذاهاي فاسد، چون در دوران جور چيزها توجه موش ها را جلب مي

  شده. از نياز به چنين توجه دقيقي، صدها سال گذشته است. شيوع طاعون، غذاها فاسد مي

دارند اند كه ترس مردم همچنان باقي است و آنها را وابسته به خود نگه ميفهميده اما موگيراها
  »ها.و همين طور وابسته به ارباب سايه

كرد تا وقايع وحشتناكي را كه تازه اتفاق افتاده بود، از ليف با گيجي و آهسته صحبت مي
 خيره شده بود. ذهنش بيرون كند. اما جاسمين سرش را يكوري كرده و با جديت به او
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آيند تاريخشان را پس ظاهرا احتمالش وجود دارد كساني كه تازه به دنيا مي«جاسمين گفت: 
شد، اما اي پيروي كنند. قبال باورم نميكامال فراموش كنند و از روي وظيفه از اصول احمقانه

  »هاي خودم ديدم.حاال با چشم

اش، به نها بفهماند برخالف تصورات قبليخواست به آليف متوجه شد كه او به اين طريق مي
  هاي دلتورا قابل سرزنش نيستند. ليف از اين موضوع خوشحال شد. نظر او پادشاهان و ملكه

اين را هم بدان كه هميشه حق انتخابي وجود دارد و «وقتي ليف لبخند زد، جاسمين گفت: 
  »ترسيد، به ما كمك كرد.اينكه ميتوان كنار گذاشت. آن دختر، تيرا، با  وجود قيد و بند را مي

شان را آزاد اميدوارم روزي دنبالش برويم و آزادش كنيم. همه«مكثي كرد و بعد ادامه داد: 
  »كنيم، البته اگر بخواهند.

بهترين «ليف كمربندش را باز كرد، آن را مقابلشان روي زمين سفت دشت گذاشت و گفت: 
بعد باردا تاجي را كه سنگ » ين كاري بكنيم.شود اين است كه چنشانسي كه نصيبمان مي

  اوپال در ميانش بود، به دست او داد. 

همين كه تاج به كمربند نزديك شد، سنگ اوپال از تاج كنده شد و دردست ليف افتاد. ناگهان 
هاي باير و شني و آسمان ابري و طوفاني شد. خود را تنهاي ذهن ليف مملو از تصاوير سرزمين

اي را هاي شني موجداري ديد كه گويي پايان نداشتند، و وحشت پنهان و نهفتهپهتنها، ميان ت
  اش حبس شد. حس كرد. از ترس، نفس در سينه

كردند. او گوهر را محكم تر سرش را باال كرد. جاسمين و باردا را ديد كه با نگراني به او نگاه مي
  در دستان لرزانش فشرد. 

فراموش كرده بودم كه اوپال «اي گفت: ، با صداي گرفتهكرد لبخند بزندليف كه سعي مي
  »آيد اين كار هميشه هم يك موهبت نيست.دهد. به نظر ميبخشي از آينده را نشان مي

ترسيد نكند دوستانش از او بپرسند چه ديده است، خم شد و سنگ را در جاي خود، او كه مي
 زد وير انگشتانش، همچون آتش برق ميهاي رنگين كماني گوهر زروي كمربند قرار داد. رنگ
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زد، آرام گرفت، وحشت رنگ باخت و گرماي درخشيد. ناگهان قلبش كه به شدت ميمي
  سوزاني جاي آن را گرفت. 

  »اوپال، نشانه اميد هم هست!«كرد، گفت: باردا كه او را نگاه مي

ذاشت و احساس كرد هاي رقصان گوهر گليف به نشانه تاييد سر تكان داد، دستش را روي رنگ
اش غرق در يابد. وقتي سرانجام سرش راباال كرد، چهرهكه قدرت گوهر در بدنش جريان مي

حاال كه ياقوت زرد را به نشانه ايمان، ياقوت سرخ را به نشانه شادي «آرامش بود. آهسته گفت: 
  »ايم، سنگ بعدي چيست؟و اوپال را به نشانه اميد به دست آورده

  ا به طرف كري گرفت و پرنده با جيغي ازخوشحالي به طرف او پرواز كرد. جاسمين دستش ر

-سنگ چهارم هرچه باشد، مطمئنا ما را به طرف خطري بدتر از اين سه تا هدايت نمي -

  كند. 
  »و اگر مارا به طرف خطر برد؟«باردا او را دست انداخت: 

  »شويم.آن روبرو مي هرچه پيش آيد، با«جاسمين شانه باال انداخت و به سادگي گفت: 

ليف كمربند را از روي زمين برداشت و به كمرش بست. كمربند پوست بدنش را گرم كرد. 
ايمان، شادي، «محكم و اطمينان بخش. و البته كمي هم سنگين تر از قبل شده بود. فكر كرد: 

  و دلگرم شد. » اميد!

  » ا هم!شويم. هر سه ببله، هرچه پيش آيد، با آن روبرو مي«او گفت: 

   

 

 

  

  


