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1  

  لپ

  
  ليف، باردا و جاسمين، صبح روزي سرد و روشن به راه افتادند. 

آسمان آبي كم رنگ بود. خورشيد از ميان درختان مايل مي تابيد و با پرتو طاليي خود، راه پيچ در 
  پيچ آنها را روشن مي كرد. مدت ها بود كه  جنگل هاي وحشتناك سكوت را پشت سر گذارده بودند. 

در چنين روزي، آسان مي شود باور كرد كه در دلتورا همه چيز «  كه پشت سر باردا بود، فكر كرد: ليف
  » خوب پيش مي رود.

دور از شهر شلوغ و ويران شدة دل، دور از چشم نگهبانان خاكستري كه مدام گشت مي زدند و فالكت 
ش مي كرد كه ارباب سايه ها بر مردمي كه در گرسنگي و وحشت زندگي مي كردند، اَدم تقريباً فرامو

  آن سرزمين حكومت مي كرد. 
اما فراموش كردن اين موضوع كار ابلهانه اي بود. مناطق روستايي بسيار زيبا بودند، اما در گوشه و كنار 

  جاده اي كه به درياچه اشك ختم مي شد، خطر كمين كرده بود. 
سمين كه مايل نبود از اين راه بيايند، با ليف به پشت سر نگاه كرد و چشمش به جاسمين افتاد. جا

تمام قدرت عليه اين موضوع بحث كرده بود. او حاال مثل هميشه آرام و سبك راه مي رفت. اما بدنش 
شق و رق و دهانش مثل خطي صاف و محكم شده بود، آن روز صبح، موهايش را با نواري كه از لباس 

موهاي قهوه اي فرفري كه وحشيانه در صورتش مي ژنده اش پاره كرد، محكم بسته بود. بدون آن 
  ريخت، چهره اش بسيار كوچك و رنگ پريده و چشمان سبزش بسيار بزرگ به نظر مي آمد. 

موجود كوچك و پشمالويي كه به آن فيلي مي گفت، نيز به شانه اش چسبيده بود و با ناراحتي جيغ 
ن بال مي زد؛ انگار دلش نمي خواست نزديك ناشيانه ميان درختا  جيغ مي كرد. كري، كالغ جاسمين،

  زمين باشد و در ضمن مايل هم نبود كه در ارتفاع زياد پرواز كند. 
  در همين لحظه، ناگهان ليف متوجه شد كه آن دو جانور به شدت ترسيده اند. 
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 به سرعت رويش را برگرداند و فكر كرد، اما جاسمين در جنگل هاي سكوت بسيار شجاعانه عمل كرد.
او زندگيش را به خاطر نجات جان ما به خطر انداخت. شكي نيست كه اين بخش از دلتورا بسيار 
خطرناك است. اما به هر حال، در دوران حكومت ارباب سايه ها، خطر همه جا هست. چه چيز اين 

  »آيا چيزي هست كه او به ما نگفته؟  مكان استثنايي است؟
گرفته بود، بحثشان درباره اينكه وقتي جنگ هاي سكوت را  به ياد جرو بحثي افتاد كه بينشان در

  ترك كردند، كجا بروند. 
جاسمين در حالي كه چشمانش برق مي زد، با اصرار گفته بود: ديوانگي است كه از اين راه به طرف «

  »شمال برويم. تاگان جادوگر بر اينجا حكومت مي كند.
، اين سرزمين هميشه پناهگاه او بوده. با اين حال، در جاسمين«باردار با صبر و حوصله يادآوري كرد: 

زمان هاي گذشته، خيلي از مسافران از اين سرزمين عبور كرده و زنده مانده اند تا ماجرايشان را 
  » تعريف كنند.

حاال تاگان ده برابر قبل قدرت دارد، شيطان، شيطان را دوست دارد. ارباب سايه ها «جاسمين گفت: 
رتمند كرده كه وجودش پر از شرارت و غرور است. اگر از اين راه به شمال برويم، چنان او را قد

  » شكست مي خوريم.
ليف و باردا به يكديگر نگاه كردند. زماني كه جاسمين تصميم گرفته بود كه جنگل هاي سكوت را 

ه بودند. به ترك كند و براي پيدا كردن گوهرهاي كمربند دلتورا به آنها بپيوندد، هر دو خوشحال شد
خاطر او بود كه آنها در جنگل هاي سكوت جانشان را از دست نداده بودند. به خاطر او بود كه اولين 
سنگ، ياقوت زرد، حاال روي كمربندي زير لباس ليف بسته شده بود. آنها مي دانستند كه وقتي براي 

  دردشان خواهد خورد.  پيداكردن شش سنگ باقيمانده به راه بيفتند، استعداد جاسمين بسيار به
اما جاسمين مدت هاي طوالني به ميل خود زندگي كرده و با زرنگي گليمش را از آب بيرون كشيده 
بود. او عادت نداشت كه نقشه ديگران را اجرا كند، و بدون ترس و بي پرده حرف هايش را مي زد. حاال 

كه جاسمين همراهي ناآرام و ليف با كمي ناراحتي متوجه شد كه مواقع زيادي پيش خواهد آمد 
  نافرمان شود. 

جاسمين، ما مطمئنيم كه يكي از سنگ ها در درياچه اشك پنهان شده پس بايد «ليف به تندي گفت: 
  » به آنجا برويم.
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مجبور   درسته! اما براي پيدا كردن سنگ،«جاسمين با بي حوصلگي پاهايش را به زمين كوبيد و گفت: 
  رزمين تاگان عبور كنيم ليف، چرا آن قدر احمق و كله شقي؟ نيستيم تمام راه را از س

درياچه در مرز سرزمين تاگان قرار دارد. اگر از جنوب به آنجا نزديك بشويم و يك دايره بزرگ را دور 
  » بزنيم، تا پايان راه به او برنمي خوريم.

مجبوريم از تپه هاي اُس ماين  اگر از اين راه برويم،«قبل از اينكه ليف جوابي بدهد، باردا غرغر كرد: 
بگذريم، و از همان پنج برابر مي شود. و چه كسي مي داند كه تپه ها چه خطري برايمان دارند؟ نه، 

  » من معتقدم بايد از راهي برويم كه قبالً نقشه اش را كشيده ايم.
  » من هم موافقم. پس دو نفر به يك نفر.«ليف در تأييد باردا گفت: 

  » نخير، كري و فيلي به من رأي مي دهند.«  انيت گفت:جاسمين با عصب
كري و فيلي حق رأي ندارند. جاسمين، يا با من بيا «باردا كه صبرش لبريز شده بود، با پرخاش گفت: 

  » يا به جنگل هاي سكوت برگرد. تصميم با خودت است.
آرام به دنبال آنها به   ني،بعد از اين حرف، باردا و ليف از آنجا دور شدند. جاسمين پس از مدتي طوال

  راه افتاد. اما او اخم كرده بود و در روزهاي بعد هم هر روز اخموتر و ساكت تر مي شد. 
ليف چنان در افكارش غرق شده بود كه سر پيچ، وقتي باردا ناگهان ايستاد، به شدت با او برخورد كرد. 

كوت دعوت كرد و به روبه رو اشاره مي خواست عذرخواهي كند كه باردا با حركت دست او را به س
  كرد. 

آنها به پايان راه پردرخت رسيده بودند و درست در برابر شان شكاف بزرگي دهان گشوده بود. پرتگاه 
صخره اي زير نور خورشيد به صورتي مي زد. روي اين شكاف وحشتناك، پلي تاب مي خورد كه از 

يكر با بدني سياه و چشماني طاليي ايستاده بود طناب و چوب ساخته شده بود. جلو پل، مردي غول پ
  كه شمشير خميده اي را به طرز ترسناكي در دست نگه داشته بود. 

شكاف، همچون زخمي بر دل زمين دهان گشوده بود و تا جايي كه چشم كار مي كرد، از چپ و 
ي آورد. پرندگان راست امتداد داشت. باد از ميان آن مي وزيد و صداي ماليم و ترسناكي به وجود م

قهوه اي رنگ بزرگي نيز همچون بادبادك هاي غول پيكر روي تندباد شيرجه مي زدند و بال هايشان 
  را مي گشودند. 

غير از آن پل لرزان؛ راه ديگري نبود، و آن غول چشم طاليي كه بي حركت به محافظت ايستاده بود و 
  حتي پلك نمي زد، راه منتهي به پل را بسته بود.
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2  

 سه پرسش

  
   

ليف با بدني كوفته بر جاي ايستاد. قلبش به شدت مي زد. جاسمين از پشت پيچ جاده به دنبال او 
  آمد. ليف متوجه شد كه جاسمين با ديدن غول به شد يكه خورد. 

مرد چشم طاليي متوجه آنها شد، اما هيچ حركتي نكرد؛ فقط به انتظار ايستاد. چيزي جز يك لنگ بر 
اين حال، در آن باد اصالً نمي لرزد. چنان ساكن ايستاده بود كه انگار مجسمه است، تنها  تن نداشت. با

  با اين تفاوت كه نفس مي كشيد. 
  و كري هم ناله كوتاهي كرد.» او طلسم شده است«  جاسمين آهسته گفت:

دان مقابل او، به آنها با احتياط جلو رفتند. مرد در سكوت آنها را تماشا مي كرد. اما همين كه تازه وار
  لبه آن پرتگاه ترسناك رسيدند، شمشيرش را به اخطار باال برد. 

  » دوست من، ما مي خواهيم از اينجا رد بشويم، كنار برو.«باردا گفت: 
بايد اول به سؤال هاي من جواب بدهيد. اگر درست جواب «مرد با صدايي آهسته و گوشخراش گفت: 

  » اشتباه جواب بدهيد، شما را مي كشم. بدهيد، مي توانيد رد بشويد. اگر
  » به دستور چه كسي؟«جاسمين پرسيد: 

  » به دستور تاگان جادوگر.«مرد با همان صداي گوشخراش گفت: 
  با يه زبان آوردن نام جادوگر بدنش لرزيد. 

 زماني سعي كردم او را فريب بدهم و جان دوستي را از مرگ نجات بدهم. اما حاال سرنوشت شوم من -
  اين است كه از اين پل محافظت كنم، تا زماني كه حقيقت و دروغ يكي شوند. 

  اول به يك يك آنها نگاه كرد. 
  اول كدامتان با من مبارزه مي كند؟ -

  » من«  جاسمين دست باردا را كنار زد، جلو رفت و گفت:
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حظه اي آن را ترس در چهره اش از بين رفته و جاي خود را به حالتي داده بود كه ليف براي ل
  تشخيص نداد. اما بعد، با تعجب متوجه شد كه آن حالت، ترحم است. 

  » بسيار خب.«مرد غول پيكر رو به پايين، به مقابل پايش نگاه كرد و گفت: 
  يك رديف چوب روي خاك ها قرار داشت. 

  »بايد يازده را به نُه تبديل كني.  بدون بلند كردن چوب ها،«  مرد با صداي خشن گفت:
   

  
  

  ليف احساس كرد دلش زير و رو مي شود. 
  »اين پرسش منصفانه اي نيست. ما كه جادوگر نيستيم!«باردا گفت: 

سؤال مطرح شده و بايد به آن جواب داده «مرد بدون اينكه چشمان طاليي اش پلك بزند گفت: 
  »شود.

ها كرد. بدنش نمي  جاسمين به چوب ها خيره شد. او ناگهان خم شد و شروع به حركت دادن چوب
گذاشت ليف و باردا ببينند كه او چه مي كند. اما وقتي دوباره راست ايستاد. ليف نفسش بند آمد. 

  همچنان يازده چوب روي زمين بود، ولي حاال خوانده مي شد. 

  
و كناري ايستاد و جاسمين به » خيلي خوب بود. مي تواني رد بشوي.«  مرد بدون تغيير لحن گفت:

به راه افتاد. اما وقتي ليف و باردا سعي كردند دنبال او بروند. مرد راهشان را سد كرد و گفت:  طرف پل
  » فقط كسي كه به سؤال جواب داده مي تواند رد شود.«

  جاسمين رويش را برگرداند و آنها را نگاه كرد. 
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  خورد.  كري با بال هاي سياهش باالي سرجاسمين پرواز كرد. پل به طرز خطرناكي تكان مي
  » برو، ما هم بعد مي آييم.«باردا گفت: 

جاسمين آرام سر تكان داد، دوباره برگشت و به نرمي به طرف آن سوي پل به راه افتاد. چنان بي 
  احتياط قدم برمي داشت كه انگار پل شاخه درختي در جنگل هاي سكوت است. 

بايد سوال بعدي را خودت جواب  چون تو حرف زدي، پس«مرد چشم طاليي رو به باردا كرد و گفت: 
سؤال اين است آن چيست كه گدا ندارد، ثروتمند به آن محتاج نيست و مرده آن را مي   بدهي، خب،

  خورد؟ 
  ابتدا سكوت بود و بعد ...

  » هيچي، جواب اين است: هيچي«   باردا آهسته گفت:
  » خيلي خب، تو هم مي تواني رد بشوي.«مرد گفت: 

از جايش حركت كند، گفت: دلم مي خواهد منتظر باشم تا همسفرم جواب سؤالش را  باردا بدون اينكه
  »بدهد. بعد مي توانيم با همديگر از پل رد بشويم.

  و دستانش با آن ماهيچه هاي قوي، دور شمشير خميده محكم شد. » اجازه نمي دهم«مرد گفت: 
ن مي شد، اما مطمئن بود كه مي تواند از ناراحتي پوستش سوزن سوز» برو، باردا.«  ليف آهسته گفت:

  پاسخ دهد.   هر چه باشد،  سؤال را،
  جاسمين و باردا موفق شده بودند و دانش ليف بسيار بيشتر از آن دو بود. 

باردا اخم كرد، ولي بيش از اين بحث نكرد. ليف ديد كه باردا روي پل قدم گذاشت و همچنان كه 
ته بود، آهسته از اين سو به آن سو رفت. طناب زير سنگيني دستش را محكم به طناب كنارة پل گرف

بدنش صدا مي كرد. پرندة بزرگي سوار بر باد دور او پرواز مي كرد. زير پايش، رودخانه درخشان 
  همچون ماري باريك به چشمش مي خورد. اما باردا به پايين نگاه نكرد. 

و حاالل سؤال سوم. سؤال «گفت: مرد چشم طاليي به جاي خود برگشت و با صداي گوشخراشي 
  پس خوب گوش بده.   طوالني است و براي اينكه منصف باشم، آن را دوبار مي پرسم،

  همين كه مرد به سخن درآمد، ليف به دقت گوش داد. سؤال به شعر بود: 
  تاگان مي بلعد غذاي مورد عالقه اش

  در غارش با تمام بچه هايش
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  4، جاد3، جين2، تات1هات
   8، زاد7زان  ،6ن، فال5في
  12الد  ،11الن  ،10، اسنيك9پيك

  13با موجودي ترسناك به نام ايچاباد
  روي دست هر بچه، وزغي الغر نشسته 

  روي هر وزغ، دو كرم چاق وول مي خوره 
  روي هر كرم، دو كك با شهامت سواري مي كنند.

  در غار تاگان چند موجود زندگي مي كنند؟
از ظهرهاي زيادي را تحت نظارت مادرش رياضي حل كرده بود. پس  ليف با آسودگي لبخند زد. او بعد

به راحتي مي توانست اين مسئله را حل كند. او روي زمين زانو زد و همچنان كه شعر تكرار مي شد، 
به دقت مي شمرد و اعداد را با انگشت روي خاك مي نوشت. بچه هاي تاگان روي هم سيزده تا مي 

وزغ، به اضافه بيست و شش كرم، و به اضافه پنجاه و دو كك، كه روي هم شدند. به اضافه سيزده تا 

                         
١  hot 

٢ tot 

٣ jin 
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٦ fly 
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١٢ lod 
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مي شود. صد و چهار تا ليف دو بار اعداد را كنترل كرد و بعد دهان گشود تا جواب را بگويد كه ناگهان 
قلبش فرو ريخت. درست به موقع متوجه شد كه او تقريباً اشتباه كرده است. او فراموش كرده بود خود 

  را به اين تعداد اضافه كند. تاگان 
ليف از فاجعه اي كه نزديك بود پيش آيد نفس نفس مي زد. او از جا برخاست و نفس زنان گفت: 

  ». صد و پنج تا«
بله، درست است. اما تو فراموش كردي غذاي مورد عالقه تاگان را حساب كني. او يك «مرد گفت: 

بود، زنده در شكم تاگان، پس جواب مي شود صد و  كالغ را درسته قورت داده بود. كالغ هم در غار
  »  شش تا.

 »درست جواب ندادي، آماده مرگ شو.«  او شمشير خميده اش را باال برد و تكرار كرد:
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 حقيقت و دروغ

  
سؤالت منصفانه نبود. تو به من كلك زدي! من از «ليف تالش مي كرد تا خود را آزاد كند. او فرياد زد: 

  » ان چي دوست دارد بخورد؟كجا بدانم تاگ
و شمشيرش را باالتر برد، » به آنچه مي داني يا نمي داني هيچ عالقه اي ندارم.«نگهبان پل گفت: 

  طوري كه تيغه خميده اش با گردن ليف هم سطح شد. 
  »نه! صبر كن!«ليف فرياد زد: 
. اگر مانع مرد نمي ترس و وحشت فكرش پيش كمربند دلتورا و ياقوت زرد روي آن بود  در آن لحظة

شد، به احتمال اين غول چشم طاليي پس از مرگش كمربند را پيدا مي كرد، آن را از كمرش باز مي 
  كرد و شايد آن را به تاگان مي داد و سرزمين دلتورا تا ابد در تصرف ارباب سايه ها مي ماند. 

ت كنم بايد مطمئن شوم كه باردا و بايد كمربند را روي صخره ها پر«از روي ناچاري به اين فكر افتاد: 
كنند كه دوباره آن را پيدا كنند. كاش بينند بعد اين فرصت را پيدا ميجاسمين اين حركت مرا مي

  »توانستم كمي معطلش كنم تا كارم را بكنم...مي
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تو شياد و حقه بازي! هيچ «  او دستش را زير پيراهنش برد قالب كمربند را پيدا كرد و فرياد زد: 
  »كني تا زماني كه حقيقت و دروغ يكي شوند.اي و از پل مراقبت ميتعجبي ندارد كه طلسم شده

جوشيد با خشونت گفت: همان طور كه اميد داشت، مرد مكث كرد در چشمان طاليي اش خشم مي
اين رنجي كه نصيبم شده هم منصفانه نبوده است. تاگان از روي كينه و بدخواهي محض آزاديم را «

و مرا افسون كرد تا به اين بخش از زمين محدود شوم. اگر به حقيقت و دروغ عالقمندي با  گرفت
  »همديگر بازي ديگري كنيم.

انگشتان ليف روي كمربند از حركت بازماند. اما بارقه اميدي كه در قلبش روشن شده بود با حرف 
وش مرگ خودت را بازي به اين صورت است كه تو ر« هاي بعدي دشمنش محو شد. مرد گفت: 

گويي فقط يك چيز. اگر آنچه گفتي حقيقت بود، تو را با دست هاي كني. تو چيزي ميانتخاب مي
  »كنم.كنم. و اگر آنچه گفتي دروغ بود سرت را قطع ميخودم خفه مي

كرد كه مشغول فكر كردن است در حالي كه مخفيانه داشت  با قالب ليف سرش را خم كرد وانمود مي
رفت. دستش ياقوت زرد را فشرد. با چه سختي به دست آمده بود و حاال اگر كلنجار مي كمربندش
  رفت!كرد چه آسان از دست ميعجله نمي

  »خواهي بگو.منتظرم چيزي را كه مي« نگهبان پل گفت: 
ليف با ترشرويي فكر كرد: جمله راست يا دروغ؟ بهتر است خفه شوم يا سرم قطع شود؟ بهتر است 

  م نباشد و آن وقت در يك چشم به هم زدن عالي ترين فكر ممكن به ذهنش رسيد.هيچ كدا
  »سرم قطع خواهد شد.« او گستاخانه به مردي كه به انتظار ايستاده بود نگاه كرد و قاطعانه گفت: 

  مرد ترديد كرد.
  »اي؟ حقيقت است يا دروغ؟خب؟ جمله مرا نشنيده« ليف فرياد زد: 

كرد و اين جوابي ندارد. چون اگر گفته او درست بود مرد بايد او را خفه مي دانست كه دشمنشاما مي
كرد و اين طوري شد. و اگر گفته او دروغ بود مرد بايد سرش را قطع ميطوري جمله اش دروغ مي

  شد.جمله اش راست مي
آن دانست كه در آن لحظات ترس و وحشت چطور چنين فكري به ذهنش رسيده  بود. اما حتي نمي

قامت بلند مقابلش آهي عميق و لرزان كشيد و بعد چشمان ليف گشاد شد. از وحشت فريادي كشيد. 
  زيرا بدن مرد شروع كرد به موج برداشتن و ذوب شدن و تغيير قيافه.
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از بدنش پرهاي قهوه اي بيرون زد.  پاهايش كوچك و به چنگال تبديل شد. بازوان و شانه هاي 
به بال هاي بزرگي بدل شد. شمشير خميده اش نوكي سخت و قالب مانند قدرتمندش از بين رفت و 

  شد.
و بعد از چند ثانيه آن مرد از بين رفته و به جاي او پرنده اي با شكوه با چشماني طاليي روي صخره 
ايستاده بود. پرنده  با فريادي از پيروزي بال هايش را گشود و در هوا اوج گرفت و به ديگر پرندگاني 

  كردند و بر باد سوار بودند.ت كه در هوا پرواز ميپيوس
سرنوشت شوم من اين است كه از اين پل محافظت كنم تا زماني كه حقيقت و دروغ يكي 

  شوند.
كرد. نگهبان پل پرنده لرزيد خيره نگاه كرد اتفاقي را كه افتاد بود به سختي باور ميليف كه سراپا مي

ان تبديل شده بود. پرنده با كينه و بدخواهي تاگان چنان پايبند اي بود كه با جادوي تاگان به انس
  زمين شده بود كه گويي به بندش كشيده بودند.

ي او طلسم تاگان را شكسته بود. او فقط در فكر نجات زندگي خود بود اما طلسم پاسخ حيله گرانه
  تاگان را هم باطل كرده بود. سرانجام پرنده آزاد شده بود.

ي افكار پريشانش را بر هم زد. به پل خيره شد و با وحشت ديد كه پل در حال ريزش ناگهان صداي
است. فوري به طرف پل پريد با دو دست طناب كناره هاي پل را گرفت و شروع به دويدن كرد. هرگز 

ديد كه آن كرد كه بتواند روي چنان پرتگاه ترسناكي آن طور بدود. باردا و جاسمين را ميفكر نمي
  پل روي صخره مقابلش ايستاده و دست هايشان را به سوي او دراز كرده بودند.سوي 

گفتند. پشت سرش تخته ها با سر و صدا از محل شنيد كه فرياد زنان چيزي به او ميصدايشان را مي
  افتادند.شدند و در رودخانه زير پايش مياتصال طناب ها جدا مي

آورد. قبالً شل شده بود. پل شكم داده بود و همچنان كه دانست كه به زودي طناب تاب نميخوب مي
  خورد.دويد به طرز ترسناكي تاب مياو مي

توانست تندتر از اين تنها فكرش اين بود كه تندتر بدود. اما فقط نيمي از راه را طي كرده بود و نمي
افتاد و طناب  رد، ميخوشدند. او سكندري ميخوردند و رها ميبدود. حاال تخته ها زيرپايش  سر مي

  خورد. سوزاند. بين زمين و هوا تاب ميدستهايش  را مي
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دانست پايش را كجا بگذارد. و در حالي كه با درماندگي در آن كوران باد آويزان مانده بود تخته نمي
 به كناري لغزيدند و در رودخانه -تخته هايي كه تنها راه رسيدن او به محل امن بودند -هاي مقابلش

  زير پايش افتادند.
گرفت و  -او با درد دستش را به طناب شلي كه در هوا آويزان بود تنها چيزي كه از پل باقي مانده بود

-شد چه اتفاقي ميكرد به آنچه زير پايش بود و اينكه اگر دستش ول ميخود را جلو كشيد. سعي مي

  افتاد فكر نكند.
دارم در شهر دل بازي « نكند با شتاب به خود گفت:  كرد به درد مچ هايش فكردر حالي كه سعي مي

كنند و اگر بيفتم به من كنم. درست زير پايم گودالي پر از گل است. دوستانم   دارند مرا تماشا ميمي
خندند. تنها كاري كه بايد بكنم اين است كه به رفتن ادامه بدهم و دستم را پشت سر هم به طناب مي

  »بگيرم.
س كرد و فهميد كه طناب ها از صخره ديوار مانند پشت سرش شل شده اند. در يكدفعه تكاني ح

حالي كه به سرعت خود را به جلو تاب مي داد، به طرف صخرة سخت مقابلش رفت. چند ثانيه بعد، به 
صخره كوبيده مي شد و استخوان هايش روي صخره صورتي رنگ متالشي مي شد. او صداي فرياد 

  را كه در باد مي پيچيد، شنيد. محكم چشمانش را بست ...  خودش، باردا و جاسمين
ناگهان موجود عظيم الجثه اي زير بدنش بال زد. چيزي نرم و گرم را روي صورت و بازوانش حس كرد 

هاي پرقدرت بلندتر از و آن تاب خوردن دلهره آور متوقف شد. او باال مي رفت. باالتر و صداي آن بال
  يچيد. صداي باد در گوشش مي پ

دست هايي مشتاق او را گرفتند و روي زمين سفت و استوار قرار دادند. صداي زنگ در گوش   و بعد،
هايي را شنيد كه به نظر دور بودند. اما وقتي چشمانش را باز پيچيد. صداي فريادها و خندههايش مي

شحالي و آرامش فرياد كرد و جاسمين و باردا را ديد كه رويش خم شده بودند، فهميد كه آنها از خو
  كشند. مي

زد، با ضعف و گيجي بلند شد و نشست. چشمانش به چشمان طاليي همچنان كه زمين را چنگ مي
  كرد. پرنده بزرگ افتاد كه اگر به خاطر ليف نبود، هنوز هم روي زمين مانده بود و از پل نگهباني مي

گردانم. داندي. حاال من زندگيت را به تو برميتو زندگيم را به من بازگر«گفت: انگار چشمان پرنده مي
  » ديگر به تو مديون نيستم.
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قبل از اينكه ليف حرفي بزند، پرنده ناگهان سرش را تكان داد، بال هايش را باز كرد و در هوا اوج 
گرفت. ليف ديد كه او بار ديگر به همراهانش ملحق شد و جيع كشان و چرخ زنان با آنها به پرواز 

  رنده از روي پرتگاه عبور كرد و در دور دست از نظر ناپديد شد. درآمد پ
تو مي دانستي كه او يك پرنده «مدتي بعد، وقتي آنها آهسته به راه افتادند، ليف به جاسمين گفت: 

  » بوده است؟
ها حالش را با آنكه هنوز ضعيف و زخمي بود، ولي با استراحت بيشتر مخالفت كرده بود. منظره صخره

  ها فاصله بگيرد. توانست از صخرهخواست تا جايي كه ميكرد. دلش ميمي بدتر
كه روي شانه اش نشسته بودند، به تأييد سرتكان  كرد،جاسمين در حالي كه به كري و فيلي نگاه مي

  » حس كردم و وقتي درد و حسرت را در چشمانش ديدم، دلم خيلي برايش سوخت.«داد و گفت: 
  »كشت. كشيد، اما بدون ترديد ما را مييد عذاب ميشا«باردا غرغر كرد: 

شود او را براي اين كار سرزنش كرد. او محكوم بود كه خواستة تاگان نمي«جاسمين اخم كرد و گفت: 
  » را اجرا كند. و تاگان ... يك هيوالست.

ه كام چشمان جاسمين از نفرت مي سوخت. و ليف با يادآوري معمايي كه چيزي نمانده بود او را ب
داند. او آن قدر صبر كرد تا باردا جلو افتاد، بعد مرگ بكشاند، فكر كرد كه حاال علت اين نفرت را مي
ترسي، بلكه به تو به خاطر خودت از تاگان نمي«دوباره با جاسمين شروع به صحبت كرد و آرام گفت: 

  » ترسي، درسته؟خاطر كري مي
مدت ها پيش، كري از دست تاگان فرار كرد و به   بله،« جاسمين كه به مقابلش خيره شده بود. گفت:

اش بيرون آمده بود. تاگان همه اعضاي خانواده اش را شكار جنگل هاي سكوت آمد. وقتي او از النه
كرده بود. براي همين، از جهتي شبيه من است. وقتي نگهبانان خاكستري پدر و مادر مرا گرفتند، من 

  »هم خيلي كوچك بودم.
  را محكم به هم فشرد. لبانش 

كنم وقتش رسيده كه از هم جدا شويم. من او من و كري سال هاست كه با هم هستيم. اما فكر مي -
ترسد، تحملش را برم. شايد به طرف مرگ وحشتناكي كه او بيشتر از همه ميرا به طرف خطر مي

  ندارم. 
گرفت. كري روي مچ دست جاسمين  كري قارقار كوتاهي سر داد و جاسمين دستش را به طرف او باال

اش خواهد با ما بيايي. ولي من موافق نيستم. ما قبالً دربارهدانم كه دلت ميمي«نشست و به او گفت: 



 

 16 ي اشكدلتورا/جلد دوم/درياچهدرجستجوي 

ام. لطفاً برگرد به خانه، به جنگل ها. اگر زنده ماندم. پيشت ايم. حاال واقعاً تصميمم را گرفتهحرف زده
  »ت كم جايت امن است.گردم. اگر زنده نماندم ... دسبرمي

  » برو! برو خانه!»  دستش را در هوا باال برد و آن را به آرامي تكان داد و گفت:  از سخن باز ايستاد،
  كري بال زنان به اعتراض جيغ كشيد. 

  به شدت دستش را در هوا تكان داد. » برو!«جاسمين فرياد زد: 
وا اوج گرفت، باالي سرشان دور زد و سپس جيغ كشان در ه  پرنده از روي دست جاسمين تكان خورد،

  دور شد. 
جاسمين لبش را گاز گرفت و بدون اينكه به عقب نگاه كند، به راهش ادامه داد. فيلي با درماندگي 

  روي شانه اش جيرجير مي كرد. 
  گشت تا او را دلداري دهد، اما چيزي پيدا نكرد. ليف دنبال كالمي مي

ند و راه باريكي را دنبال كردند كه از ميان سايبان سرسبزي امتداد مي اي پردرخت رسيدآنها به بيشه
  يافت. 

وقتي به محوطة كم درختي رسيدند كه سرخس هاي سبز به طور انبوه در آن روييده و شاخه هاي 
تاگان از «درختان باالي سرشان در هم فرو رفته و طاقي درست كرده بودند. جاسمين به حرف آمد: 

زنده و آزاد متنفر است. پرندگان مي گويند كه در زمين هاي اطراف درياچة اشك زماني  هر چيز زيبا،
با برج هايي طاليي، مردمي شاد و درختان و گل هايي شاداب،   . شهري مثل باغ،14شهري بود به نام در

  » حاال آنجا محلي غم انگيز و مرده است.
ارت هاي تاگان و بچه هايش تمام شود، اينجا وقتي شر«او دستش را به اطراف چرخاند و ادامه داد: 

  » هم همان طور مي شود.
  دوباره سكوت برقرار شد، و در سكوت متوجه صداي خش خش درختان اطراف شدند. 

  » دشمن! دشمن نزديك مي شود!«  جاسمين بو كشيد و آهسته گفت:
ين را نشنيده بگيرد. ليف هيچ صدايي نشنيد. اما حاال ديگر مي دانست كه نبايد اخطارهاي جاسم

  درختان اينجا از نظر جاسمين عجيب بودند. اما او هنوز زمزمه هايشان را مي فهميد. 
  ليف به سرعت جلو دويد و بازوي باردا را گرفت. باردا ايستاد و با تعجب به اطراف نگاه كرد.

                         
١٤  Dor  .در فرانسه به معنی طال  
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انان خاكستري به نگهبانان خاكستري يك گروه از نگهب«رنگ از چهرة جاسمين پريد. او آهسته گفت: 
  » اين طرف مي آيند!

  
  
  

ليف و باردا به دنبال جاسمين از درختي باال رفتند. پس از تجربه اي كه در جنگل هاي سكوت پشت 
سر گذارده بودند. طبيعي بود كه براي مخفي شدن از زمين فاصله بگيرند. آنها آن قدر از درخت باال 

را به وضوح شنيدند. درست وقتي صدا نزديك شد، محل  رفتند تا اينكه سرانجام صداي كوبش پاهايي
امن و راحتي يافتند. آنها شنل نامرئي كنندة ليف را روي خود كشيدند و زير سايباني از برگ ها پنهان 

  شدند. بعد نگهبانان خاكستري را ديدند كه قدم به محوطه گذاشتند.
د كه اين وضع مدت زيادي طول نخواهد ساكت ماندند و خود را به شاخه ها چسباندند. فكر مي كردن

كشيد و نگبهانان عبور خواهند كرد. اما وقتي ديدند كه مردان در زير پايشان توقف كردند، اسلحه 
  هايشان را زمين گذاشتند و خود را روي زمين انداختند، قلبشان به تپش درآمد. 

مأيوسانه نگاهي به يكديگر انداختند.  ظاهراً گروه آنجا را براي استراحت در نظر گرفته بود. سه همسفر،
  چه بدشانسي! حاال بايد همان جا مي ماندند، شايد ساعت ها. 

هر لحظه نگهبانان بيشتري وارد محوطه مي شدند. طولي نكشيد كه محوطه با خاكستري پوش ها و 
صداي  صدهاي ناهنجار آنها پر شد و همين كه آخرين گروه از نگهبانان در معرض ديد قرار گرفت،

  جرينگ جرينگ زنجيره هايي همراه با صداي كوبش چند چكمه به گوش رسيد. 
  نگهبانان از يك زنداني محافظت مي كردند. 

ليف گردن كشيد تا بهتر ببيند. اسير با تمام كساني كه ليف تا به آن روز ديده بود، فرق داشت. اما 
ري، دست وپاهاي باريك، چشماني سياه و خاكست  مردي كوتوله بود، با پوستي چروكيده به رنگ آبي،

چرمي محكمي   كوچك همچون تيله و دسته اي موي قرمز كه از باالي سرش بيرون زده بود. قالدة
دور گردنش بود با چفت و بستي براي زنجير يا طنابي كه از آن آويزان بود. ظاهراً رمقي نداشت، و 

  ش را زخم كرده بود. زنجيره هاي دور مچ دست ها و قوزك پايش، پوست بدن
  ». آنها يك راالد را دستگير كرده اند«باردا كه جابه جا مي شد تا بهتر ببيند، گفت: 
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دانست كه اين نام را قبالً جايي شنيده يا خوانده است، اما به خاطر راالد كيست؟ مي«ليف پرسيد: 
  آورد كجا.نمي

آنها مورد عالقة آدين و تمام پادشاهان و راالدها مردمي ساختمان ساز هستند. «باردا آهسته گفت: 
سازند از نظر استحكام و ظرافت معروف هايي كه ميملكه هاي دوران اولية دلتورا بودند. ساختمان

  » است.
حاال ليف به خاطر مي آورد كه كجا اين نام را ديده بود. در كتاب كمربند دلتورا، كتاب كوچك آبي 

  كردند. به مطالعه آن مي رنگي كه پدر و مادرش او را مجبور
رادها بودند كه قصر «خيره شد و آهسته گفت:   با شيفتگي به آن مرد كه زير پايشان روي زمين بود،

  »دلتورا را ساختند. اما جثة او خيلي كوچك است!
تواند بيست برابر وزن بدن خود را بار ببرد. موچه هم جثة كوچكي دارد. با اين حال مي«باردا گفت: 

  » زه مهم نيست، بلكه دل و جرئت است كه اهميت دارد.اندا
ساكت باشيد. ممكن است نگهبان ها صدايتان را بشنوند! و حتي ممكن است هر «جاسمين گفت: 

  » لحظه بوي ما را حس كنند.
به چيزي   اما معلوم بود كه نگهبانان راه زيادي طي كرده و بسيار خسته بودند. آنها جز غذا و نوشيدني،

ي توجه نداشتند و حاال مشغول خالي كردن خوراكي ها از داخل سبدهايي بودند كه حاال ديگر
  مشغول خالي كردن خوراكي ها از داخل سبدهايي بودند كه رهبرانشان وسط محوطه گذاشته بودند. 

دو نفر از نگهبانان مرد زنداني را به شدت به كناري هل دادند و يك بطري آب به سويش پرت كردند. 
  وقت به سراغ غذايشان رفتند.  آن

بردند و نوشيدني ها را در جاسمين با نفرت به نگهبان ها نگاه مي كرد كه به سوي غذاها هجوم مي
  ريخت. ريختند. طوري كه از چانه هايشان سرازير مي شد و روي زمين ميدهانشان مي

شده بود كه روي علف هاي محوطه  كرد. او به پس ماندة غذاهايي خيرهاما ليف مرد راالد را تماشا مي
  پخش شده بودند. 

و استخوان گاز زده اي را به طرف او گرفت و گفت: » اس.اين لندوك گشنه«يكي از نگهبان ها گفت: 
  »لندوك!  بيا،«

نگهبان آهسته به طرف محلي خزيد كه زنداني نشسته بود و استخوان را به طرفش دراز كرد. مرد 
اما پس ازمدتي ديگر نتوانست در مقابل غذا مقاومت كند و به جلو خم شد.  گرسنه خود را پس كشيد.
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محكم به دماغ زنداني كوبيد و استخوان را عقب كشيد. نگهبانان، ديگر شليك   نگهبان با استخوان،
  خنده را سر دادند. 

به از شدت عصبانيت فراموش كرده بود كه لحظه اي قبل خودش » ها!وحشي«جاسمين آهسته گفت: 
  بقيه هشدار داده بود كه ممكن است صدايشان را بشنوند. 

آيد نه ساكت باش! آنها عده شان زياد است. كاري از دست ما برنمي«باردا با ترشرويي آهسته گفت: 
  » حاال.

ها آن قدر خوردند و نوشيدند كه ديگر جا نداشتند. بعد همچون توده اي كرم خاكستري پخش نگهبان
  چشمانشان را بستند و شروع به خروپف كردند.  ز كشيدند، درا  وپال شدند،

سه همسفر بسيار آهسته از شاخه اي به شاخه اي پايين آمدند تا اينكه درست باالي سر زنداني قرار 
  گرفتند. او كامالً ساكت نشسته بود. شانه هايش نيز افتاده و سرش خم شده بود. آيا او هم خواب بود؟

كشيد، همه چيز از نبايد خطر كنند و مرد را از خواب بپرانند. اگر او فرياد ميدانستند كه آنها مي
  دست مي رفت. 

جاسمين دست در جيبش كرد و ساقه اي توت خشك بيرون آورد. بعد خم شد و آن را طوري پرت 
  كرد كه درست جلو اسير افتاد. 

ه ساقه از آن افتاده بود، اما آنها صداي نفس شديدش را شنيدند، او رو به آسمان كرد، به جايي ك
چيزي نديد. انگشتان خاكستري بلندش با احتياط دراز شد و جايزه را برداشت. به اطراف نگاه كرد تا 
مطمئن شود كه اين يكي هم حيلة وحشيانة ديگري از طرف نگهبانان خاكستري نباشد و بعد ساقه را 

  به دهانش برد و توت ها را حريصانه كند. 
  كردند، از جايشان تكان نخوردند. اي كرد، اما نگهبانان كه خروپف مينگ آهستهزنجيرش جري

  » بسيار خوب.«جاسمين نفسي كشيد و گفت: 
او به دقت نشانه گيري كرد و ساقة ديگري از توت را درست روي پاهاي زنداني انداخت. زنداني اين بار 

اي اش از ترس كنند، چشمان تيلهنگاه مي مستقيم به باال نگاه كرد و همين كه ديد سه چهره به او
  گشاد شد. 

باردا و جاسمين به سرعت انگشتشان را بر لب گذاشتند و به او اخطار كردند كه ساكت باشد.   ليف،
گذاشت. به تماشاي آنها نشست كه با احتياط مرد ساكت ماند و در حالي كه توت ها را در دهانش مي

  د. آمدنبه طرفش از درخت پايين مي
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  دانستند كه فرصت ندارند زنجير زنداني را باز كنند. آنها مي
-اي كه خطرناك بود، اما بايد انجامش ميشدند. نقشه ديگري داشتند؛ نقشهچون نگهبان ها بيدار مي

دادند. ليف و جاسمين مخالف بودند كه زنداني در اختيار زندانبان بماند و باردا هم نيازي به متقاعد 
شناخت و فكر اينكه يكي از آنها زنداني . او تنها كسي بود كه مردم راالد را خوب ميكردن نداشت

  برايش بسيار وحشتناك بود.   نگهبانان خاكستري باشد،
در حالي كه جاسمين از باالي درخت مواظب بود، ليف و باردا آهسته كنار مرد كوچك، پا به زمين 

سرش را به نشانة موافقت تكان داد. بعد كار عجيبي   ا لرز،گذاشتند و عالمت دادند كه نترسد. زنداني ب
  كرد: با نوك انگشت باريكش، عالمت عجيبي روي زمين رسم كرد و پرسشگرانه به آنها چشم دوخت. 

  
ليف و باردا مات و مبهوت به يكديگر خيره شدند و سپس به طرف او برگشتند. مرد متوجه شد كه 

چشمان سياهش پر از ترس شد و يا دست عالمت را پاك كرد. اما به  آنها عالمت او را نمي شناسند.
شود. كرد وضعيت با آنها از اين بدتر نميرسيد كه به تازه واردها اعتماد دارد، يا شايد فكر مينظر مي

  كشيدند. همسفران بي صدا و سريع،نگهبانان همچنان در خواب بودند و مثل جانوران خرناس مي
شنل ليف پيچيدند. آنها به اين نتيجه رسيده بودند كه تنها اميدشان بردن زنداني با  زنداني را ميان

تمام غل و زنجيرهايش به جاي ديگري است و اميدوار بودند شنلي را كه محكم به دور اسير پيچيده 
  بودند مانع از سر و صداي زنجيرها شود و دشمن بيدار نشود. 

ميشه كرده بود. اما باردا در اين مورد مشكلي نداشت و او را زنجيرها مرد كوچك را سنگين تر از ه
دانستند كه برگشتن به طرف محوطه پر درخت، آن هم با حمل چنين روي كولش انداخت. آنها مي

باري بسيار سخت و خطرناك است. اما زنداني نزديك ورودي راه قرار گرفته بود. تنها كاري كه بايد 
  ر اصلي برسند و آهسته از آن محوطه دور شوند. كردند اين بود كه به مسيمي

زد و ديد، درست در آن لحظه غلت نميكه شايد خواب مي  خطر بزرگي بود. اما اگر يكي از نگهبان ها،
  رفت.دستش به چانه رفيق بغل دستي اش نمي خورد همه چيز خوب پيش مي

تا ببيند چه كسي او را زده است و  اطرافش را خوب نگاه كرد  نگهباني كه با ضربه بيدار شده بود،
  دويدند.ناگهان ليف و باردا را ديد كه به طرف جاده مي
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نگهبان فريادي كشيد و چند لحظه بعد، محوطه از نگهبانان خاكستري پوش خشمگيني كه از خواب 
  پريده بودند، جان گرفت. آنها تازه متوجه شده بودند كه زندانيشان فرار كرده است. 

  

5  

 وحشت

هايي سمي به همراه داشتند گهبانان فرياد كنان به دنبال ليف و باردا دويدند. همة آنها فالخن و كفن
دانستند كه  به هاي سمي را درون فالخن قرار دادند و دويدند. ميگفتند. آنها كفكه به آن تاول مي

برخورد كنند، آنها از دويدند، محض اينكه هدفگيري كنند و تاول ها به كساني كه جلوتر از آنها مي
  افتند. درد فريادي مي كشند و درمانده روي زمين مي

دانست، چون وقتي روي شانه دانستند و شايد مرد راالد هم اين را ميليف و باردا اين موضوع را مي
گيري هدف  كرد. اما جاده پيچ در پيچ بود و به همين دليل،افتاد، مأيوسانه ناله ميباردا باال و پايين مي

  آسان نبود، و آنها نيز آن قدر ترسيده بودند كه انگار پاهايشان بال درآورده بودند. 
تواند ادامه يابد و به نفس نفس افتاده بود او كه در اثر آزمايش دانست كه اين وضع زياد نميليف مي

- ميسخت پل ضعيف شده بود، قدرت الزم را نداشت كه از دشمن جلو بزند نگهبانان خاكستري 

توانستند طعمه شان را، هر جا كه پنهان شده توانستند روزها و شب ها بدون استراحت بدوند و مي
  بود، بو بكشند. 

كمي جلوتر، ليف از پشت سر صداي افتادن چيزي و همهمه و فريادهاي خشمگين مرداني را شنيد 
ن به دنبال آنها آمده است افتادند. با قدرداني حدس زد كه جاسمين از باالي درختاكه روي زمين مي

  كند. و شاخه هاي خشك را در جاده مي اندازد و تعقيب كنندگان را معطل مي
  » جاسمين، مواظب باش! نگذار تو را ببينند.«با خود فكر كرد: 

دانستند كه جاسمين، بدون اينكه ديده شود، همراه فيلي در مخفيگاهش ماند. نگهبان ها اصالً نمي
  محوطه بوده است و نه دو تا.  سه نفر غريبه در

  افتاد، او كاري نكند. اما رسم جاسمين اين نبود كه وقتي دوستي به دردسر مي
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ناگهان ليف جاسمين را ديد كه با يك جهش و به سبكي، درست مقابل او روي زمين فرود آمد. او 
و باردا به جاسمين توجه نكرده بود كه چه قدر جاسمين به نگهبان ها نزديك بوده است. وقتي ليف 

راهشان را بستم. پيچك هاي تيغ دار دور شاخه هاي خشك، پيچيدند «  رسيدند. او با خوشحالي گفت:
چشمانش از رضايت » شود سرعتشان كم شود.و راهشان را از شش جا سد كردند. اين كار باعث مي

  درخشيد. مي
  »با سرعت بيشتري بدوند! شود تاراه بيفتيد. خشمشان فقط باعث مي«باردا غرغر كرد: 

آنها سرپيچ پيچيدند و ليف با وحشت متوجه شد كه راه مقابلشان چنان صاف و مستقيم است كه 
حتي يك خميدگي هم ندارد. راه، همچون نيزه صاف بود و تا ابد ادامه داشت و در دوردست از نظر 

  شد. ناپديد مي
ران به محض اينكه به اين محل رسيدند، با آنكه آمد. همسفها هدفي از اين بهتر گيرشان نمينگهبان

از نگهبان ها بسيار دور بودند، توانستند دشمنانشان را به وضوح ببينند و همين طور تاول هايي را كه 
  كرد. تپيد. او با نااميدي دست و پنجه نرم ميشد. قلب ليف به شدت ميبه سمتشان پرتاب مي

و بالفاصله از جاده كنار » ون برويد! تنها شانسمان همين است!زود از جاده بير«باردا آهسته گفت: 
  رفت. 

اين سو درختان كمتري روييده بود. با شاخه هايي شكننده و خزنده كه به درد باال رفتن نمي خورد. 
-بين درختان نيز فرشي از علف گسترده شده بود و بوته هاي آلوچه وحشي در هر طرف به چشم مي

  درخشيدند. هاي سبز شاداب ميت و بنفش آنها ميان برگهاي درشخورد، ميوه
ليف تا آن روز نديده بود كه آلوچه به طور خودرو برويد. ناگهان به نظرش رسيد كه چه قدر خوب 

توانست در آرامش آنجا پرسه بزند، و ميوه هاي خوشبو را مستقيم از بوته ها بكند و در شد اگر ميمي
ها و زندانيشان را در راه نديده بودند. همين كار او، باردا و جاسمين نگهبان دهان بگذارد. بي ترديد اگر

  كردند. را مي
ها و زندانيشان روبه رو شده بودند و حاال به جاي آنكه از اين بعد ازظهر لذت ببرند، از اما آنها با نگهبان

  كردند. ترس جانشان فرار مي
پايين مي رفت، چشم دوخت. مرد راالد ديگر ناله نمي كرد و  اي كه روي شانه باردا باال وليف به پشته

شد. شايد بيهوش شده بود. شايد از شدت گرسنگي مرده بود و هيچ جنبشي در زير شنل ديده نمي
  همة اين كارها به خاطر هيچ بود. 
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كه كشاند ناگهان زمين شيب پيدا كرد و ليف متوجه شد قدم هايشان آنها را به طرف درة كوچكي مي
شد. در اينجا بوته هاي آلوچه بزرگ تر و انبوه تر بودند و هوا از بوي عطرشان از جاده ديده نمي
  انباشته شده بود. 

اينجا بهترين جا براي مخفي شدن «كرد، بو كشيد و با هيجان گفت: جاسمين همچنان كه فرار مي
  » پوشاند.است. بوي اين ميوه ها بوي ما را مي

گشتند اه كرد. علف هاي كه زير پاهايشان له شده بودند، دوباره به وضع اول بر ميليف به پشت سر نگ
از راهي كه آمده بودند، ردي به جا نمانده بود. از وقتي جاده را ترك كرده بودند، براي اولين بار نور 

  اميدي به قلبش تابيد. 
ايي رفتند كه ارتفاعشان تا باالي ليف به دنبال باردا و جاسمين به ته دره رفت. بعد همگي الي بوته ه

به ميان سايبان سبز و كم نور   كرد در سكوت،رسيد و به خوبي آنها را از نظر پنها ميسرشان مي
شنيدند. آلوچه ها همچون خزيدند. زمين زير پاهايشان مرطوب بود، و از جايي صداي قُل قُل آب مي

  فانوسي درخشان و ظريف از هر طرف آويخته بودند. 
آنها فقط چند دقيقه اي زير پوشش بوته ها مانده بودند كه جاسمين دستش را به اخطار باال برد و 

  » شنوم. نزديك محلي هستند كه ما جاده را ترك كرديم.صدايشان را مي«  گفت:
داد، آنچه را گوش هاي تيز جاسمين شنيده بود، شنيد ليف كه آرام قوز كرده بود و به دقت گوش مي

و بعد آهسته شد. اولين گروه نگهبان ها به  -پاهايي كه مي دويدند، صدا بلندتر و بلندتر شدصداي  –
  قسمت صاف رسيده بودند. ليف تصور كرد كه سر گروه ها به جلو خيره شده و چيزي نديده اند. 

نفسش  كنند،كشند و با يكديگر پچ پچ ميلحظه اي سكوت برقرار شد. با اين فكر كه آنها هوا را بو مي
توانست صداي خنده يا ناسزا باشد و سپس را حبس كرد. صداي خشن و بلندي به گوش رسيد كه مي

با شادي و خيالي آسوده شنيد كه دستوري صادر شد و گروه نگهبان ها متوقف شدند. چند لحظه بعد، 
  نگهبان ها از همان راهي كه آمده بودند، برگشتند. 

  » كنند ما ازشان جلو زده ايم.شدند، فكر ميآنها تسليم «ليف نفس زنان گفت: 
  ».شايد دام باشد«باردا با ترشرويي، زير لب گفت: 

صداي قدم هاي نگهبان ها به تدريج محو شد و تا دقايقي طوالني كه سه همسفر بي حركت ماندند، 
و از  چيزي اين سكوت را برهم نزد. سرانجام با زمزمه جاسمين، فيلي روي نزديك ترين درخت پريد

  تنة آن باال رفت. چند لحظه بعد، او برگشت و آرام جيرجير كرد. 
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و ايستاد و » تواند آنها را ببيند. واقعاً رفته اند.همه چيز رو به راه است. فيلي نمي«جاسمين گفت: 
  كش و قوسي به بدنش داد. 

اي كَند و به آن گاز لوچهليف كنار او ايستاد و با آسودگي عضالت گرفته اش را شل كرد. بعد، از بوته آ
  زد و وقتي آب شيرين و خوشمزة آن ميوه گلوي خشكش را خنك كرد، آهي از سر لذت كشيد. 

  » آنجا ميوه هاي بهتري هست.«جاسمين به جلو اشاره كرد و گفت: 
و شنل را كنار زد و » قبل از هر چيز بايد ببينيم اوضاع و احوال دوست من چطور هست.«باردا گفت: 

  راالد را در بغل گرفت.  مرد
  » مرده؟«ليف آهسته پرسيد: 

نه، بيهوش شده، و تعجبي هم ندارد. راالدها مردماني قوي هستند، «  باردا سرش را تكان داد و گفت:
داند كه چه اما هيچ كس نمي تواند تا ابد در مقابل گرسنگي، خستگي و ترس مقاومت كند. كي مي

است يا چه مسافتي را با غل و زنجير و بدون غذا و استراحت راه مدت است دوستمان اسير نگهبان ه
  ».رفته؟

تا به حال آدمي مثل او نديده بودم. عالمتي كه روي زمين «  ليف با كنجكاوي به مرد نگاه كرد و گفت:
  » چي بود؟  كشيد،

  » پرسم.نمي دانم، وقتي بيدار شود، مي«  باردا گفت:
براي ما دردسر درست كرد، اما شانس «وي شانه اش گذاشت و افزود: او مرد را بلند كرد و دوباره ر

آورديم كه به او برخورديم. او مي تواند از اينجا به بعد ما را راهنمايي كند. دهكدة راالدها كه او از آنجا 
به درياچة اشك خيلي نزديك است. اول بهتر است جايي را براي استراحت پيدا كنيم و بعد   آيد،مي

  »ها را از دست و پاي او باز كنيم.زنجير
رفتند، آنجاه به نظرشان زيباتر آنها از ميان بوته ها راه گشودند. هر چه به طرف دره كوچك پيش مي

هايي كه سر خم كرده رسيد. خزه هاي نرم همچون فرشي سبز و ضخيم زمين را پوشانده بود و گلمي
كردند نه هاي رنگارنگ دور بوته هاي آلوچه پرواز ميشدند. پروابودند، دسته دسته در اطراف ديده مي

  تاباند. و خورشيد از ميان برگ هاي لطيف درختان باريك، نور طاليي خود را بر سر هر چيزي مي
توانست حدس بزند كه او نيز همين باردا مي  اي به آن زيبايي نديده بود. از چهرةليف هرگز منظره

  كرد. مسرت به اطراف نگاه ميعقيده را دارد. حتي جاسمين با 
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آنها به محوطه كم درختي رسيدند و با خوشحالي روي خزه ها پهن شدند. باردا خنجر جاسمين را 
گرفت و با آن قالدة چرمي محكم را از گردن مرد راالد باز كرد و قفل هاي زنجير را شكست. وقتي 

  مرد چهره در هم كشيد. زنجير رابيرون مي كشيد با ديدن زخم هاي روي مچ دست و پاي 
و از جيبش كوزة كوچكي » زياد وخيم نيستند«جاسمين نگاهي سرسري به زخم ها انداخت و گفت: 

اين پماد را «بيرون آورد و در آن را باز كرد. به آرامي كمي پماد سبز رنگ روي زخم ها ماليد و گفت: 
كند. اغلب مؤثر است. در ان ميام. به سرعت زخم را درمخودم از روي دستورالعمل مادرم ساخته

  » جنگل هاي سكوت.
  ليف به او خيره شد، جاسمين با چهره اي درهم كشيده در كوزه را بست و به آن نگاه كرد. 

ها و زندگي كه دلش براي زادگاهش تنگ شده است. او دلش براي كري، جنگل«ليف ناگهان فكر كرد: 
ام، دوستانم و پدر و مادرم تنگ شده دلم براي خانهدر آنجا داشت تنگ شده است. همان طور كه من 

  »است.
كرد خنجري در اين اولين بار نبود كه با يادآوري آنچه در شهر دل پشت سر گذاشته بود، حس مي

هايش بود. به ياد شب هايي افتاد كوچك اما امن و پر از گنجينه -رود. به ياد اتاقش افتادقلبش فرو مي
دويد. حتي به . به ياد زماني افتاد كه ديوانه وار با دوستانش در خيابان ها مينشستكه كنار آتش مي

  كرد. ياد آن وقت ها افتاد كه با پدرش در دكان آهنگري كار مي
يكباره دلش براي يك غذاي خانگي داغ تنگ شد. دلش براي يك تخت گرم و نرم و صداي آرامش 

  بخشي كه به او شب به خير بگويد، تنگ شد. 
توانست آن قدر ضعيف و بچه باشد؟ با صداي بلند ز جا پريد. از دست خودش عصباني بود. چطور ميا

  روم اين اطراف گشتي بزنم. كمي آلوچه براي خوردن و كمي هم چوب براي آتش مي«گفت: 
  »آورم.روشن كردن مي

  ين درختان شد.او منتظر جواب باردا و جاسمين نشد، به طرف بيرون محوطه رفت و وارد شكافي ب

چيد، استفاده كرد. چوب بين بوته ها راه رفت و از شنلش به عنوان كيسه اي براي ميوه هايي كه مي
رسد، حتي يك آتش كوچك هم خشك كم بود. اما هر چه ديد جمع كرد. وقتي شب از راه مي

  دلچسب است.



 

 26 ي اشكدلتورا/جلد دوم/درياچهدرجستجوي 

في خورد كه خيلي بزرگ به زمين چشم دوخت و به راهش ادامه داد. سرانجام پايش به تكه چوب صا
تر از چوب هاي آن اطراف بود . چوب نم داشت و روي آن خزه بسته بود. اما ليف مي دانست كه 

  شود.وقتي آتش خوب بگيرد و شعله ور شود اين چوب خيلي زود خشك مي

با خوشحالي، آن را از زمين برداشت، وقتي راست شد، نگاهي به دور و برش انداخت تا ببيند كجاست 
و همان وقت بود كه چيز عجيبي ديد. درست پيش رويش، يك عالمت بود. كهنه، شكسته و خرد 
شده. اما معلوم بود كه با دست هايي انساني ساخته شده بود. كنار عالمت،كه از شاخه درختي آويزان 

  بود، زنگي فلزي قرار داشت.

  
  »چه عجيب!«ليف فكر كرد : 

زل زد. درست مقابلش، باريكه چمني نرم و سبز قرار داشت. و آن از ميان بوته ها به آن سوي عالمت 
  زد.اي سفيد بود. از دودكش خانه دود بيرون ميسوي چمن، در دوردست، چيزي شبيه خانه

  لرزيد.صدايش مي» باردا! جاسمين!«فرياد زد: 

كوچك چشم  توانست از آن خانهاو صدايشان را شنيد كه داد زدند و به طرف او دويدند، اما نمي
  برگيرد. همين كه آن دو پيش ليف رسيدند، او به خانه اشاره كرد  و آنها از تعجب، نفسشان بند آمد.

  »كردم كسي اينجا زندگي كند. چه شانسي آورديم!اصال فكر نمي«باردا گفت: 

  »حمام! غذاي داغ! و شايد هم جايي براي خواب!«ليف با خوشحالي فرياد زد: 

  »زنگ بزنيد و وارد شويد. بسيار خوب، پس بياييد از دستور اطاعت كنيم.«خواند: جاسمين عالمت را 
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كرد، و دوستان ليف دست دراز كرد و زنگ زد. صداي زنگ با نواي خوشي آنها را به خانه دعوت مي
  همگي به طرف بوته ها و سپس چمن سبز دويدند.

تباه است. با نااميدي سعي كردند هنوز چند قدمي نرفته بودند كه متوجه شدند يك جاي كار اش
تا ران هايشان... تا مچ  -تا زانوانشان -برگردند. اما خيلي دير شده بود. آنها داشتند فرو مي رفتند

  دست هايشان...

  زير پوشش سبزي كه فكر مي كردند چمن صاف و ظريفي است،باتالقي از شن بود.

  

  

6  

  نيج و داج

 
كشيد، سراسيمه و وحشت زده فرياد كشيدند. حاال ديگر ين ميدر حالي كه باتالق شني آنها را پاي

شدند كه اي ناپديد ميتقريبا تا سينه فرورفته بودند. به زودي...به زودي آنها زيرپوشش سبز خائنانه
  دانستند فقط اليه نازكي از گياهان آبي است.حاال مي

رفت. ن هيچ ردي در باتالق فرو ميميوه و چوب هايي كه ليف جمع كرده بود،پراكنده شده بود و بدو
اما تكه چوب بزرگي كه پيدا كرده بود،هنوز روي سطح باتالق شني و بين سه دوستي كه همچنان 

چوب شناور است، چون صاف و پهن است. «شد. ليف با وحشت فكر كرد: تقال مي كردند ، ديده مي
جايي شناور است كه هيچ چيز  اين چوب در جايي شناور است. چون صاف و پهن است. اين چوب در

  »ديگر نمي تواند شناور باشد.
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بعد صداي فريادي شنيد و ديد كه از كلبه كوچك سفيد، دو آدم چاق و مو خاكستري بيرون دويدند 
رسيد. اما قبل از آنكه كمك برسد، شايد كردند. كمك داشت از راه ميكه ميله بلندي را حمل مي

  خيلي دير شود؛ خيلي دير.

  اينكه...مگر 

ليف به سوي تكه چوب پهن دست دراز كرد و فقط توانست با نوك انگشتانش لبه آن را لمس كند. 
جاسمين! بارادا! اين چوب را بگيريد، لبه هايش را! آرام! سعي كنيد... سعي كنيد دراز «فرياد زد:

  »كشيد.بكشيد و خود را صاف كنيد،درست همان طوري كه روي آب دراز مي

يش را شنيدند و كاري را كه گفت،كردند. بعد از چند لحظه،سه همسفر دور تكه چوب آن دو صدا
دراز كشيدند،درست مثل گلبرگ هاي يك گل غول پيكر يا پره هاي چرخ . فيلي روي شانه جاسمين 

  زد.كرد و با پنجه هاي كوچكش موهاي جاسمين را چنگ مينشسته بود و باترس جيرجير مي

توانستند اين نرفتند.چوب تقريبا آنها را محكم نگه داشته بود. اما تا چه مدت ميديگر بيش از آن فرو 
شد...؟ اگر چوب به اين سو يا آن سو طور تعادلشان را حفظ كنند؟ اگر يكي از آنها وحشت زده مي

-يرفتند و ناپديد مرفت، آنها نيز همراه چوب به ته باتالق ميشد و به زير باتالق شني فرو ميكج مي
  شدند؟

  »كمك دارد از راه مي رسد! مقاومت كنيد!«ليف نفس زنان گفت: 

ترسيد مبادا حركت او تعادلش را بر جرئت نداشت سرش را بلند كند تا آن زن و مرد پير را ببيند. مي
  شنيد . حاال آنها خيلي نزديك شده بودند.شان را ميهم بزند. اما صداي فريادهاي بريده

  »ه، تو را خدا، زودتر! لطفا عجله كنيد!آ«ليف با خود گفت:

فهميد، زيرا به زبان عجيبي صدايشان را شنيد كه به لبه باتالق شني رسيدند. حرف هايشان را نمي
  حرف مي زند،اما صدايشان شتاب زده بود. واضح بود كه قصد كمك دارند.

  »هزات تشوگ.«مرد نفس زنان گفت: 

  »وريب ناششكب.دنورب ورف راذگن. ن«زن در جواب گفت:
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  صداي شلپي به گوش رسيد. باتالق شني جوشيد و موج زد.

ليف به تخته چوب چنگ زد و فرياد كشيد . لجن سبز وشن دهانش...دماغش را پر كرد...بعد احساس 
  كرد چيزي دور او افتاد. به زير بازوانش پيچيد،او را باال برد و به جلو كشيد.

-افتاده بود،چشمانش را گشود. چيزي كه او را نگه داشته بودليف كه زبانش بند آمده و به خفگي 
شايد يك قالب فلزي بزرگ بود كه به انتهاي تيرك چوبي بلندي وصل بود. جاسمين و باردا خود 

  كشيدند.تيرك را گرفته بودند.آن زن و مرد پير،آن دو را هم مثل ليف با زحمت باال مي

آمد و پيش رويشان به طرز عذاب آوري كند شان بر نميآن سه نفر براي كمك به خود كاري از دست
گذاشت حركت كنند. اما پيرزن و پيرمرد تسليم كشيد و نميبود. باتالق شني بدنشان را عقب مي

- ريختند و نفس زنان، با تمام قدرت تيرك را ميشان سرخ شده بود و عرق ميشدند. چهرهنمي

  كشيدند.

ها بيرون كشيده شدند. با صداي مكش را ديد كه از ميان شن و سرانجام ليف، جاسمين و باردا
در حالي كه بدنشان نمناك،كثيف و -وحشتناكي باتالق آنها را رها كرد و آنها روي زمين سفت افتادند

  پوشيده از لجن بود.

چند لحظه بعد، نوبت او بود. درست مثل چوب پنبه اي كه از در بطري بيرون بكشند، بدنش ميان 
مبي صدا كرد و روي زمين افتاد. اين حركت چنان ناگهاني بود كه پيرزن و پيرمرد هم از پشت لجن با

- زدند و ميروي زمين افتادند و همان جا نشستند. آنها يكديگر را گرفته بودند، نفس نفس مي

  خنديدند.

جات يافته ليف نفس زنان روي زمين دراز كشيد و جويده جويده تشكر كرد. قالبي كه با آن از مرگ ن
بود در پشتش فرو مي رفت اما او هيچ توجهي به آن نداشت. فهميد كه همچنان تكه چوب را در 
دست دارد و خنديد. هر چند كه چيز ناهموار و به درد نخوري بود، اما در هر حال آن هم در نجات 

ه اطراف نگاه آنها نقشي داشت. خوشحال شد كه آن را در باتالق شني از دست نداده بود. نشست و ب
  كرد.

  پيرزن و پيرمرد از جا برخاستند و با خوشحالي با هم حرف زدند. 
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  »هبوخ ناشالح.«پيرزن گفت:

  »دنتفرن نيب زا!«همراهش افزود:

  »فهمم.زنند؟يك كلمه از حرف هايشان را نميدرباره چي حرف مي«جاسمين گفت:

  ليف به او خيره شد. چهره جاسمين عصباني بود.

  »از دستشان عصباني نباش. آنها جان ما را نجات داده اند.«ه جاسمين گفت: او آهسته ب

چيزي نمانده بود كه با آن عالمت زنگ بزنيد و وارد شويد. ما را به كشتن «جاسمين غرغر كرد: 
  »دانم چرا بايد از آنها سپاسپگزار باشم.بدهند. نمي

ته باشند چون عالمت خيلي كهنه، شكسته و شايد آنها عالمت را نگذاش«باردا به آرامي اشاره كرد: 
  »زهوار دررفته است.

ناگهان ليف فكر وحشتناكي به مغزش رسيد. نگاهي به تكه چوبي كه در دست داشت، انداخت. اين 
چوب نيز ظاهرا بسيار كهنه بود و لبه اش دندانه دندانه بود،طوري كه انگار مدت ها قبل، از تكه چوب 

  بزرگتري كنده شده بود.

به آرامي خزه هاي روي تخته چوب را كنار زد. همين حروف و كلمات كم رنگ شده آشكار شدند، 
  چهره اش به سوزش افتاد.  

  
  با چشم ذهنش، اين تكه را كنار عالمتي گذاشت كه در آن سوي باتالق شني ديده بود.
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را ببينند. آنها وقتي بي هيچ سخني، تكه چوب را باال برد تا جاسمين و باردا هم بتوانند كلمات 

متوجه شدند كه چه اشتباهي كرده اند و اينكه چطور نزديك بود جانشان را از دست بدهند. 
  چشمانشان گشاد شد و ناله اي سر دادند.

پيرزن و پيرمرد در اطراف آنها مي پلكيدند. وقتي چشمشان به عالمت شكسته افتاد، وحشت برشان 
  داشت و با هم صحبت كردند.

  »دنديد ارتمالع«فرياد زد: پيرزن 

  »دنتسناديمن اهنااهقمحا!«پيرمرد غرغركنان گفت: 

او عالمت شكسته را از دست ليف گرفت و سرش را به چپ و راست تكان داد. بعد به سوي باتالق 
  شني اشاره كرد و با دستش حركاتي حاكي از شكستن چيزي را نشان داد.

بله . عالمت «دانست آنها حرف هاي او را نمي فهمند،گفت:ليف به تاييد سر تكان داد و با آنكه مي
  »خطر شكسته است. ما احمق بوديم كه متوجه نشديم و عجله كرديم.

دانستند و اين عالمت سال هاست كه شكسته. آنها بايد مي«جاسمين كه هنوز عصباني بود، گفت: 
  »چرا از درخت زنگ آويزان كرده اند؟

دور زمينشان را احاطه كرده.شايد آنها اصال اينجا را تا به حال ترك  چون باتالق شني«باردا گفت:
  »دانستند كه آن طرف باتالق چيست؟نكرده اند و اگر اين طور باشد آنها از كجا مي
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پيرزن به ليف لبخند زد. لبخندش شيرين و دوست داشتني بود.گونه هايش صورتي و چشمانش به 
ند و آبي به تن داشت و روي آن پيشبند بسته بود. موهاي رنگ آبي درخشان بود. او پيراهني بل

  خاكستريش را نيز پشت سرش جمع كرده بود.

انداخت كه در يك كتاب قديمي در كتابخانه ليف هم به او لبخند زد. پيزن او را به ياد عكسي مي
پيرمرد نيز  شان داشتند. با نگاه كردن به پيرزن، احساس گرمي و امنيت مي كرد و با نگاه كردن به

همين احساس به او دست مي داد. چهره پيرمرد مهربان و بشاش بود. با سري طاس كه فقط دور تا 
  دور آن موهاي خاكستري داشت و نيز سبيلي پرپشت و سفيد پشت لبانش روييده بود.

 و بعد پيرمرد را جلو كشيد و با دست»نيج.«پيرزن، با دست به سينه خود زد و كمي خم شد و گفت:
  »داج.«به سينه او زد و گفت:

بعد دستش »ليف.«گويد. ليف نيز به نوبه خود اشاره كرد و گفت:ليف متوجه شد كه او نامشان را مي
  را رو به جاسمين و باردا گفت و اسامي آنها را نيز گفت.

اره ي سفيد كوچك اشزدند. آنها بعد به خانهكردند و لبخند ميبا هر معرفي، نيج و داج تعظيم مي
  كردند و اداي شستن و نوشيدن را درآوردند و پرسشگرانه به آن سه همسفر نگاه كردند.

  »حتما، متشكريم. شما خيلي مهربانيد.«باردا لبخند زد، با حرارت سرش را به تاييد تكان داد و گفت:

  »مياهنسرگ ام.«داج دستي به پشت او زد و گفت:

  يفه بامزه اي شنيده اند و با هم به طرف خانه رفتند.او و نيج چنان زير خنده زدند كه انگار لط

خيال داريد مرد «همين كه سه همسفر به دنبال پيرزن و پيرمرد راه افتادند، جاسمين آهسته گفت:
ايم. ممكن است دنبالمان بگردد. اگر او هم بيند ما رفتهشود و ميراالد را فراموش كنيد؟ او بيدار مي

  »توي باتالق بيفتد، چي؟

فكر نميكنم دنبال ما بگردد. او بيشتر دوست «باردا شانه هايش را باال انداخت و با بي خيالي گفت: 
اند تا ساخت وسازهايشان را دارد كه به خانه اش برگردد. هر چند كه راالدها هميشه در مسافرت بوده

  »انجام دهند. ولي اصال دوست ندارند مدت زيادي دور از سرزمينشان باشند.
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كند، صدايش را باال برد كند و به پشت سرش نگاه ميكه باردا ديد جاسمين اين پا و آن پا مي همين
كند كه خوشت مي آيد خيس و لجني بيا،جاسمين! هركس تو را ببيند فكر مي«و با اعتراض گفت: 

  »باشي.

دكشش داد. وقتي به باغ پرگل و آن خانه ي كوچك سفيد نزديك شد كه از دوليف اصال گوش نمي
تواني خانه. دوستان. اينجا مي«آمد،قدم هايش را تند كرد. قلبش به او مي گفت: دود بيرون مي

  »استراحت كني. اينجا در امان خواهي بود.

هاي بلند به دنبال او مي آمد و مثل ليف مشتاق بود كه زودتر به آن خانه گرم و صميمي باردا با قدم
  د.وارد شود و از آسايش آنجا لذت ببر

جاسمين همراه فيلي،كه روي سرش نشسته بود، خود را دنبال آنها كشاند. اما همچنان اخم كرده 
بود.اگر ليف يا باردا به حرف هايش توجه كرده بودند، يا به ترديدهايش گوش داده بودند. حتما از 

  كردند.سرعت قدم هايشان كم مي

شتباهشان نشدند تا اينكه در سبز پشت سرشان اما هيچ يك از آن دو اين كار را نكرد. آنها متوجه ا
  بسته شد.

  

  

7  

  ضربه روحي
نيج و داج آن سه همسفر را به درون آشپزخانه اي بزرگ و روشن، با كف سنگي راهنمايي كردند. 
قابلمه ها و ماهيتابه هاي براق از قالب هاي باالي اجاق نفتي بزرگ آويزان بودند و ميز بزرگي در 

شد انداخت و خوشحال ميشت. آنجا ليف را به ياد آشپزخانه شان در آهنگري ميوسط اتاق قرار دا
  كه بماند، به خصوص كه مثل باردا و جاسمين، خيس و گلي بود.
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اما نيج و داج از فكر اينكه مهمانانشان در آشپرخانه بنشينند، يكه خوردند و با عجله آنها را به اتاق 
سوي آشپزخانه بود. در آنجا آتشي روشن بود. چند صندلي به  نشيمن راحتي راهنمايي كردند كه آن

  ظاهر راحت و فرشي دستباف نيز وسط اتاق ديده مي شد.

نيج با لبخندي برلب به هر يك پتوي كوچكي داد تا خود را در آن بپيچند و كنار آتش بنشينند. بعد 
  او و داج با عجله بيرون رفتند.

كه دور خود پيچيده بود. كمربند را از ديد كساني كه از در وارد جاسمين آنها را سرزنش كرد. پتويي 
مي شدند مخفي مي كرد واين شانس بزرگي بود.البته نيج و داج آدم هاي خوبي بودند. ولي بهتر بود 
تا جايي كه امكان داشت،جست و جوي دلتورا ر ااز سايرين مخفي نگه دارند. بايد بيشتر دقت مي 

  كرد.

رش را خم كرد و دستانش را روي ياقوت زرد گذاشت. در همين لحظه، داج ليف ساكت نشست، س
  سيني را كه مملو از نوشيدني و بشقابي پر از كيك هاي كوچك بود ، روي زمين گذاشت .

  »بياييد عوضي ها! از آخرين غذايتان لذت ببريد.«داج گفت: 

ديد؟ بود؟ نكند خواب مي ليف با شنيدن اين حرف مغزش تير كشيد. آيا به راستي چيزي شنيده
  زند. جاسمين هم از چيزي ناراحت نبود.نگاهي به باردا انداخت و ديد كه با ميل و رضايت لبخند مي

زد و فنجاني به طرف او كسي به شانه ليف سقلمه اي زد و او سرش را باال كرد. داج به او لبخند مي
با وحشت متوجه شد كه چهره پيرمرد به طرز گرفته بود كه محتوي مايعي شبيه آب آلو بود. اما ليف 

وحشتناكي تغيير كرده است. پوستش خال خالي ، قلبنه سلنبه و پر از زخم بود. چشمانش زرد، بي 
حالت، سرد وشبيه چشمان مار بود. بيني اش نيز دو حفره براق بود. دهان خندانش حريص و 

ت و زباني آبي و مسطح كه از دهانش وحشيانه بود و به جاي دندان، ميله هاي فلزي خميده داش
  ليسيد.بيرون آمده بود و لب هاي ورم كرده اش را مي

  ليف فريادي زد و عقب پريد.

  »چي شده،ليف؟«جاسمين كه هوشيار شده بود، فرياد زد:
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و با شرمندگي به آن هيوالي وحشتناك »كني؟داري به چي فكر مي«باردا در همان لحظه غرغر كرد:
  ان را در دست داشت، نگاه كرد.كه همچنان فنج

كشيد. اما ذهنش به سرعت مشغول بود. معلوم بود كه دويد. به سختي نفس ميخون در سر ليف مي
ديدند. از نظر آنها، داج هنوز پيرمرد مهرباني بود كه خودش هم قبال ديد، نميدوستانش آنچه را او مي

  كرد هست.فكر مي

يك توهم كه با افسوني جادويي ايجاد شده بود. حاال ليف به خوبي اما اين تصوير، دروغي بيش نبود. 
دانست كه اين موجود زشت و كريه به هيچ قيمتي نبايد بفهمد دانست. همچنين مياين را مي

  جادويش براي او باطل شده است.

داشتم داشتم ... «او از زير لباس ياقوت زرد را محكم گرفت و به اجبار لبخندي زد و با لكنت گفت: 
  »زدم. يكدفعه از خواب پريدم... ببخشيد.چرت مي

  خندد.او اداي خوابيدن و ناگهان از خواب پريدن را درآورد و وانمود كرد كه به خودش مي

داج هم خنديد. ديدن چهره او با آن دندان هاي براق و شكاف دهان بزرگش، بسيار ترسناك بود. او 
يباوخ يم هشيمه «شپزخانه برگشت. دم در كه رسيد،گفت:فنجان را به دست لييف داد و به طرف آ

به زودي براي هميشه «و لبهايش را ليسيد. ليف دوباره جمله حقيقي را شنيده بود: » يارب يدوز هب.
  »خوابي.مي

شدند! كلمات، زبان عجيب و غريبي نبودند، بلكه كلمات معمولي بودند كه از انتها به ابتدا تلفظ مي
تاد. كلمات و حرف ها دوباره در نظرش مجسم شدند. متوجه تمام جمالتي كه سرش به چرخش اف

داج و نيج گفته بودند، عقب به جلو بوده است. با حيرت ديد كه داج اتاق را ترك كرد. صداي او را 
  »هزات تشوگ يدوز هب،هزات تشوگ يدوز هب!«گفت: آشپزخانه شنيد كه آوازخوان مي

 گوشت تازه!به زودي گوشت تازه،به زودي  -

بدن ليف چنان به لرزه افتاد كه انگار در معرض سوز سردي قرار گرفته است. او به طرف جاسمين و 
  باردا برگشت و اتاق نشيمن را همان طوري كه واقعا بود، ديد.



 

 36 ي اشكدلتورا/جلد دوم/درياچهدرجستجوي 

چكيد. فرش نرم از چند اتاق ، سلولي تيره و تاريك بود. ديوارها سنگي بودند و آب چربي از آنها مي
هم متصل شده جانوان كوچك درست شده بود. اما تابلو گلدوزي شده روي ديوار همان بود. پوست به 

  براي اولين بار، ليف با چشمان باز به آن تابلو نگاه كرد:

  
 ليف ، چي شده؟ -

ليف چشمانش را از كلمات وحشتناك برگرفت و به جاسمين نگاه كرد. جاسمين فنجان را به لبش 
  ت به او نگاه مي كرد.نزديك كرده بود و با حير

  »نه... نخوريد!«ليف فقط توانست بگويد: 

  »ام.تشنه«جاسمين اخم كرد، فنجان را نزديك لبش برد و با اعتراض گفت:

ليف از روي ناچاري ضربه اي به فنجان زد و فنجان از دست جاسمين روي زمين افتاد. جاسمين با 
  عصبانيت از جا پريد.

داند تويش فهمي؟اينجا پر از خطر است. اين نوشيدني ... كي ميمي ساكت باش!«ليف آهسته گفت: 
  »چيست؟

او با چشمان نيمه باز » اي، ليف؟ خيلي هم خوشمزه است.ديوانه شده«باردا خميازه اي كشيد و گفت:
  روي پوست جانوران لم داده بود.

فنجان را خورده است. با  ليف سراسيمه بازوي باردا را تكان داد،چون متوجه شد كه او قبال نيمي از
  »باردا، بيدار شو! آنها مي خواهند ما را مسموم كنند! دارو روي تو اثر كرده!«التماس گفت: 

هايي به خوبي و مهرباني نيج و داج نديده ام. چرند نگو، به عمرم آدم«باردا با لحن كشداري گفت: 
  »فكر مي كني آنها زن و شوهرند يا خواهر و برادر؟

  ج... ناگهان اسامي در ذهن ليف درخشيد و او آنها را به صورت واقعي ديد.نيج و دا
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آنها خواهر و برادرند. اسمشان نيج و داج نيست، بلكه جين و جاد است. آنها «ليف با ترشرويي گفت: 
هاي تاگان جادوگرند؛درست همان اسمي است كه نگهبان پل برايم گفت. آنها هيوال هستند! بچه

  »خورند!كشند و ميبرويم،ما را ميوقتي به خواب 

  »ايست.مزهليف، شوخي بي«جاسمين اخم كرد: 

دانست كه آنچه او مي بيند، باردا فقط با عالقه پلك زد و نگاهي به دور و بر اتاق انداخت. ليف مي
  گفت كه ترس، عقل رفيقش را از كار انداخته است.اي راحت است. چشمان باردا به او ميخانه

و خواهرش به او » هزات تشوگ يدوز هب!هزات تشوگ بدوز هب!«خواند: وال در آشپزخانه ميداج هي
هزمشوخ شروخ!هزمشوخ «رسيد.ملحق شد، صدايش از ماوراي صداي تيزكردن چاقو به گوش مي

  »شروخ!

گوش كن، ببين چطوري «باردا خواب آلود لبخند زد. دوال شد و دستي به بازوي ليف زد و گفت: 
آيند، نيستند؟ حاال استراحت داني آنها آن چيزي كه به نظر ميخوانند. از كجا مير آواز ميموقع كا

  »شود.كن. به زودي حالت بهتر مي

  كرد؟ليف از روي ناچاري سرش را تكان داد. حاال بايد چه كار مي
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  چشمان كامال باز
گرفته است، باطل كند. اما دانست بايد افسوني را كه جلو چشمان باردا و جاسمين را ليف مي

دانست چطور به حقيقت پي برده بود. بسيار ناگهاني پيش آمده بود. وقتي چطوري؟ خودش هم نمي
  داج وارد شده بود او مشغول تميز كردن ياقوت زرد بود.

  ياقوت زرد!
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  برخي از جمالت كتاب آبي كوچك پدرش درباره كمربند دلتورا، به مغزش هجوم آورد.

  بست و به سختي تمركز كرد تا اينكه توانست آن صفحه كتاب را در ذهنش مجسم كند.چشمانش را 

شود،قدرتش افزايش مي يابد. ياقوت زرد گوهري است قدرتمند،و زماني كه ماه كامل مي*
تواند كند. قدرتي دارد كه ميهاي شب محافظت ميياقوت زد صاحب خود را از وحشت

  سازد...كند. اين گوهر ذهن را هوشيار و روشن مي درها را به روي دنياي ارواح باز

  اين گوهر باعث توانمندي و باز شدن ذهن مي شود!

ليف همچنان كه فكرش به شدت مشغول بود، ياقوت زرد را محكم گرفت. به ياد آورد كه وقتي مي 
ه داج خواست آخرين آزمايش نگهبان پل را بگذارند، دستش روي ياقوت زرد بود. وقتي متوجه شد ك

  كرد.آن چيزي نيست كه به نظر مي آيد نيز داشت ياقوت زرد را تميز مي

  گوهر طاليي كليد حل معما بود!

  بدون اينكه زحمت توضيح به خود بدهد،دست باردا و جاسمين را كشيد و روي ياقوت زرد گذاشت.

د. آنها با چشمان بالفاصله حيرت و عصبانيت آنها جاي خود را به فرياد هاي خفه حاكي از وحشت دا
از حدقه در آمده به اطراف اتاق نگاه كردند،آنچه را كه ليف ديده بود، ديدند و كلماتي را كه از 

  رسيد، شنيدند.آشپزخانه به گوششان مي

 گوشت تازه!گوشت تازه! -

 خورش خوشمزه!خورش خوشمزه! -

نه شان؛ فيلي هم از همان اولش هم نه از خودشان خوشم آمد و نه از خا«جاسمين آهسته گفت: 
همين طور. اما فكر كردم شايد به خاطر اين است كه ما در جنگل زندگي كرده ايم و بارفتار و عادات 

  »مردم آشنا نيستيم.

چرا آن قدر كور «و پيشاني خود را ماليد و ادامه داد:» من...«باردا آب دهانش را فرو داد و گفت:
  »بودم؟
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را گرفته بود. اما ياقوت زرد ذهنمان را شسته و تقويت كرده. جادو جلو چشمانمان «ليف آهسته گفت:
  »توانيم در مقابل جادو مقاومت كنيم.طوري كه مي

آمد كه چرا نگهبانان خاكستري بعد از گم كردن به نظرم عجيب مي«باردا سرش را تكان داد و گفت: 
- ايم و ميكه ما كجا پنهان شده ردمان، به دنبالمان نيامدند. اما حاال مي فهمم. آنها حدس زده بودند

كنند. تعجبي افتد و جين و جاد ما را دستگير ميدانستند كه باالخره گذرمان به باتالق شني مي
  »خنديدند.رفتند ، ميندارد كه وقتي مي

جين و جاد دست و پا چلفتي و كند هستند. اگر نبودند، نيازي نداشتند كه با جادو يا «ليف گفت: 
  »ربانيانشان را به چنگ بياورند. ما يك فرصت داريم...داروي خواب ق

و بلند شد و به طرف ديوارها رفت و انگشتانش را »اگر بتوانيم راه فراري پيدا كنيم.«جاسمين گفت: 
  روي سنگ هاي خيس و ديوارهاي سلول گذاشت.

ف را محكم باردا هم تلوتلوخوران ايستاد و سعي كد دنبال او برود، اما سكندري خوردو دست لي
  خورد و رنگش پريده بود.گرفت. آن مرد بزرگ تلوتلو مي

به خاطر نوشيدندي لعنتيشان است. من آن قدر نخوردم كه خوابم ببرد، ولي «من من كنان گفت: 
  »بدبختانه نيرويم را ضعيف كرده.

يف و باردا به كرد. لزند. او از آن سوي اتاق به آنها اشاره ميشنيدند كه جاسمين آهسته صدايشان مي
  سرعت برق خود را به او رساندند.

جاسمين دري پيدا كرده بود. در طوري ساخته شده بود كه بخشي از ديوار به نظر مي آمد. فقط 
داد. با اميدي كه به آنها رو آورده بود، انگشتانشان را داخل شكاف باريكي طرح كلي در را نشان مي

  د.شكاف فرو كردند و در را به زور كشيدن

  در بي صدا باز شد. از الي در نگاه كردند و دوباره نااميدي آنها را در برگرفت.

شد كه تا سقف پر از خرت و پرت بود. آنجا پر از لباس شد، بلكه به انباري باز ميدر به بيرون باز نمي
 هايي به اندازه ها و مدل هاي مختلف و كهنه بود كه در اثر رطوبت لك شده بودند. زره ها،
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كالهخودها و سپرهاي زنگ زده. شمشير و خنجر كه در اثر بي توجهي تيره و كدر شده و روي هم 
  دسته شده بود.دو صندوق پر از جواهر و دو صندوق ديگر پر از سكه هاي طال و نقره.

سه همسفر با وحشت خيره شدند و فهميدند، تمام اين چيزها متعلق به مسافراني بوده است كه در 
دام جين و جاد افتاده و كشته شده اند. هيچ سالحي به قدر كافي قوي نبوده و هيچ گذشته به 

  جنگجويي به قد كافي باهوش نبوده است تا آنها را شكست دهد.

  »عالمت شكسته خيلي ها را وسوسه كرده و به طرف باتالق شني كشانده.«جاسمين گفت:

- شنوند و به طرف باتالق ميداي زنگ را ميچه تله محشري! هيوالها ص«ليف با ترشرويي تاييد كرد: 

اند و كشند. قربانيانشان شكرگزار هستند كه نجات پيدا كردهدوند و هر كه را توي آن افتاده بيرون مي
جنگند و مطيعانه به خواهد. قربانيان با آنها نميجين و جاد را آن طوري مي بينند كه آنها دلشان مي

  ...»خانه مي آيند و 

خورند، همان كُشند و ميبيرونشان مي كشند، مي«دندان هايش را به هم مي فشرد،گفت: باردا كه
  »باليي كه چيزي نمانده بود سرِ ما بيايد.

  »اگر راهي به بيرون پيدا نكنيم،هنوز هم امكان دارد اين بال سرِمان بيايد!«جاسمين يادآوري كرد: 

يك نفر ديگر عالمت را خوانده بود. يكي ديگر  و در همان لحظه، آنها صداي ضعيف زنگ را شنيدند.
  هم قرار بود به دام باتالق شني بيفتد.

به «آنها لحظه اي برجا ميخكوب شدند. سپس ذهن ليف دوباره شروع به كار كرد و آهسته گفت: 
  »طرف بخاري برگرديد و دراز بكشيد!وانمود كنيد...

ور او را فهميدند و به طرف جايشان دويدند، احتياجي نبود جمله اش را تمام كند. همسفرانش منظ
  شربت بيهوش كننده را از فنجانشان خالي كردند و خود را روي زمين انداختند.

  »رتشيب تشوگ!روايب ار بالق!«آنها صداي فرياد جين را از آشپزخانه شنيدند كه مي گفت: 

  »خ هيقب؟ينشج هچ! دناهديباو«گفت:او با حرارت و با جيغ و داد به برادرش مي

 اي كه درش را مي گذاشتند و صداي پاهايي به گوش رسيد.صداي به هم خوردن قابلمه
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وقتي جين به اتاق آمد تا مطمئن شود آنها خواب اند، ليف نيز مثل جاسمين و باردا خود را به خواب 
رغري كرد زد. حتي وقتي كه جين با پا به ليف سقلمه زد، او تكان نخورد. اما وقتي جين از رضايت غ

  خواست بيرون برود، ليف چشمانش را باز كرد و از الي مژه هايش به او نگاه كرد.و مي

رفت. ليف فقط توانست توده اي جين رويش را برگردانده بود و با سروصدا و به سرعت به طرف در مي
س را ديد گوشت قلنبه سبز و سفيد را ببيند كه پوشيده از موهاي زبر سياه بود و نيز پشت سري طا

كه از باالي آن سه شاخ كوتاه بيرون زده بود. نتوانست چهره او را ببيند. ولي از اين بابت خيلي هم 
  خوشحال شد.

دناهداما ندش هكت «وقتي جين از در بيرون رفت، در را محكم پشت سرش بست و فرياد كشيد: 
  »هكت يارب!

انه و نيز صداي بسته شدن در ديگري را هاي او را در آشپزخلرزيد، صداي قدمليف كه به خود مي
  شنيد. بعد سكوت برقرار شد. جين و برادرش از خانه بيرون رفته بودند.

باردا تلوتلو خوران روي پا ايستاد و در حالي كه همراه ديگران با عجله به طرف در مي رفت، 
  »ا به تله انداخته اند.خوب،كه حاال ما براي تكه تكه شدن آماده ايم! و حاال يك بدبخت ديگر ر«گفت:

او به طرف آشپزخانه دويد و ديگران نيز پشت سرش » بايد مرد راالد باشد.«جاسمين آهسته گفت:
  آمدند.

ديدند. آشپزخانه تاريك و كثيف بود و حاال كه جادو باطل شده بود، آنها آشپزخانه را طور ديگري مي
ه بود. استخوان هاي كهنه دور و بر ريخته بود و داد. كف آنجا از چرك و كثافت كبِره بستبوي گند مي

  خورد.در تاريك ترين گوشه آشپزخانه يك بستر كاهي كهنه به چشم مي

با نگاهي به طناب فرسوده اي كه به حلقه روي ديوار،باالي آن بستر وصل بود،مي شد فهميد كه 
  جويده و فرار كرده است.خوابيده تا اينكه طناب را نوعي جانور خانگي تا همين اواخر آنجا مي

همسفران فقط به اين چيزها نگاه كردند.بعد توجهشان به قابلمه بزرگ پر از آبي جلب شد كه روي 
  اجاق قُل قُل مي جوشيد.

  انبوهي پياز خرد شده و دو چاقوي تيز بلند نيز روي ميز چرب قرار داشت. 
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ر ترس تيز شده بود، صدايي كوتاه و هايش كه در اثزد. گوشليف خيره نگاه كرد. معده اش پيچ مي
  كرد.آهسته را از اعماق خانه شنيد.كسي... يا چيزي... حركت مي

  »برويد بيرون!عجله كنيد!«همسفرانش نيز صدا را شنيدند. باردا آهسته گفت:

آنها به فضاي باز خزيدند و وقتي سرانجام خود را در هواي تميز و تازه ديدند، به آسودگي نفسي 
  بعد با احتياط به اطراف نگاه كردند. كشيدند.

كلبه كوچك و دلچسبي كه فكر مي كردند ديده اند،در واقع خانه گُنده و يغور و كثيف بي پنجره اي 
هاي پياز و بود با سنگ هاي سفيد و مربع شكل.باغچه هاي پرگل آن نيز چيزي نبودند جز كرت

ه سبز روشني منتهي شده بوند كه همان كنگر وحشي. علف هاي وحشي از هر طرف روييده و به را
  باتالق شني بود.

كشيدند و تيرك در دوردست توانستند جين و جاد را ببينند.آن دو با عصبانيت سر يكديگر داد مي
كردند و لجن ها را به هم مي فرو مي-جايي كه كسي افتاده بود-هاي بلندشان را توي باتالق شني

  ز غم بر ليف هجوم آورد.زدند تا آن شخص غرق نشود. موجي ا

آنها به موقع نمي توانند نجاتش بدهند. او توي باتالق «باردا كه غم از چهره اش مي باريد، گفت: 
  »افتاده.

ايم؟ اي نداريم كه اينجا بمانيم. براي چي اينجا ايستادهخيلي خوب،پس بهانه«جاسمين پرخاش كرد: 
  »ما را ببينند. آنها هر لحظه ممكن است رويشان را برگردانند و

اش را باال فشرد و چانههايش را محكم به هم ميليف به او خيره شد. جاسمين هم در حالي كه لب
  گرفته بود، جسورانه به او خيره شد. بعد چرخيد و به سرعت به پشت خانه رفت و از نظر ناپديد شد.

  ليف به باردا كمك كرد تا دنبال جاسمين بروند.

ها از هر طرف اي. علفه جلو آن بود،تنها با يك در و بدون هيچ پنجرهپشت خانه، درست شبي
گسترده شده بودند و به همان راه سبز روشن منتهي مي شدند.آن سوتر، جنگل بود. اما باتالق شني 

  همچون خندقي دور تا دور قلمرو جين و جاد را گرفته بود.
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شود كه آنها هرگز اين محل را ترك  بايد راه خروجي باشد. باورم نمي«ليف من من كنان گفت:
  »اند.نكرده

اش به دقت راه سبز را نگاه كرد. ناگهان او به قسمتي خال خالي اشاره جاسمين با چشمان تنگ شده
  كرد.كرد كه تقريبا مقابل خانه بود. تخته سنگي عظيم بر كناره آنجا، آن محل را مشخص مي

  و به آن سو دويد.» آن طرف!«او گفت: 
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  سنگ چين
  

توانست به سرعت دنبال جاسمين رفت. وقتي اش تكيه داده بود، تا جايي كه ميليف كه باردا به شانه
توانست اي بر كناره باتالق شني ايستاده بود. حاال ليف ميسرانجام به جاسمين رسيدند، او كنار صخره

نظر برسند. وسط ها در اين نقطه خال خالي به ببيند كه چه چيزي باعث شده بود جلبك
شايد  -خندق،دسته اي برگ هاي سبز كم رنگ شناور بود كه با عالمت قرمزي مشخص شده بودند

  .-برگ هاي نوعي گياه باتالقي بودند

شدند. رسيدند و مثل يك پازل به هم جفت ميهاي برگ ها صاف بود، طوري كه جايي به هم ميلبه
  رسيدند.تالقي سبز روشن تهديدآميز به نظر ميدر جايي كه بينشان فاصله بود، جلبك هاي با

ليف با دقت نگاه كرد و متوجه شد كه عالمت هاي قرمز روي برگ ها حتي عجيب تر از آني است كه 
  ابتدا ظاهر شده بوند. آنها عدد، حروف و عالمت بودند.
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  ليف رو به جاسمين كرد.

ها، سنگ ئنم. زير بعضي از اين برگراهي اينجا مخفي شده. مطم«او با هيجان به جاسمين گفت: 
  »چين هايي براي عبور هست.

ها؟ بايد مطمئن شويم. آن دسته درست وسط باتالق شني است. ما چيز اما زير كدام«جاسمين گفت:
بلندي نداريم كه امتحان كنيم و ببينيم زير بگ ها محكم است يا نه.بايد از روي آنها بپريم و مطمئن 

  »كنيم. باشيم كه اشتباه نمي

  »ليف، ياقوت زرد! شايد كمك كند...«باردا با عجله گفت:

از سوي خانه، صداي غرش خفيفي حاكي از خشم به گوش رسيد. آنها به موقع برگشتند و در پشتي 
را ديدند كه به شدت باز و به ديوار كوبيده شد. كسي با سرعت بيرون پريد و با قدم هاي محكم از آن 

  آيد، با تعجب فرياد كشيد.ها آمد. ليف وقتي ديد چه كسي به طرفشان ميسوي علف ها به طرف آن

  آمد، مرد راالد بود!كسي كه به طرفشان مي

رسيد، اما آرامش گرچه بي تفاوت به نظر مي»اند.آنها نجاتش دادهغرق نشده. «جاسمين گفت:
دهد. جاسمين داد كه در واقع به سرنوشت آن زنداني كوچك خيلي اهميت ميصدايش نشان مي

  خنجرش را كشيد و به كمك مرد راالد شتافت.

حاال ديگر او بيش از هميشه به كمك احتياج داشت. جين و جاد در حالي كه از شدت خشم جيغ مي 
كشيدند، به دنبال او بودند. جين تبري در دست داشت و جاد ميله بلندي مقابلش نگه داشته بود كه 

داد. قالب سر ميله كه هنوز در اثر فرو ه اين سو و آن سو تكان ميدويد، آن را وحشيانه بوقتي مي
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شد و هر ريخت، با هر حركت، درست از كنار راالد فراري رد ميكردن در باتالق ، لجن از آن مي
  لحظه ممكن بود به هدف اصابت كند.

ي گذاشت. او ليف شمشيرش را كشيد و پيش دويد و باردا را كه تلوتلو مي خود،كنار تخته سنگ باق
اي فكر نكرد كه ممكن است جانش به خطر بيفتد. ترديدي نبود كه زندگي مرد راالد در حتي لحظه

  كرد.خطر بود و بايد عجله مي

حمالت برق آساي جاسمين ابدا از سرعت جين و جاد نكاست. نوك خنجر جاسمين به پوست چرم 
انداختند. جين و جاد با خشم به او نميمانند آنها مي خورد و برمي گشت و آنها حتي نگاهي هم 

  كشيدند و معلوم بود كه بيشتر تمايل به كشتن مرد راالد دارند تا درگيري با ديگري.خرناس مي

  كرد. انگار از قبل او را مي شناختند.ظاهرا ديدن چهره مرد راالد آنها را حسابي عصباني مي

س نفس نفس ميزد. نااميدانه به طرف ليف دست حاال آن مرد كوچك نزديك تر شده بود. او كه از تر
تكان داد، و به طرف برگ هاي روي باتالق شني كنار تخته سنگ بزرگ و بعد به پاهاي خودش اشاره 

  كرد. 

ليف متوجه شد كه آنها به اشتباه فكر كرده بودند كه او در باتالق شني افتاده است. گل و الي فقط تا 
- االي بدنش تميز و خشك بود. او يك جوري از خندق رد شده بودزانوانش را پوشانده و قسمت ب

  شايد در همين نقطه.

  »او اين محل را مي شناسد و قبال اينجا بوده است.«ليف فكر كرد: 

دو تصوير واضح به ذهنش دويد. قالده وحشيانه دور گردن مرد راالد و رختخواب كاهي كثيف و 
  ها.طناب ساييده شده در آشپزخانه اين هيوال

اي كه به گردن خوابيده است و قالدهها ميو ناگهان به اين نتيجه رسيد كه مرد راالد قبال روي آن كاه
دارد نيز قبال به آن طناب بسته شده بود. تا مدتي قبل، او زنداني جين و جاد بوده است. به خاطر 

ند. اما به ترتيبي فرار اش، ارزش خوردن نداشته و به همين دليل او را برده كرده بودكوچكي چثه
  كرده و بعد به دست نگهبانان خاكستري افتاده بود.
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ليف، جاسمين و باردا، او را هنگامي كه خواب بود، ميان بوته هاي آلو تنها رها كرده بودند. احتماال 
ثر وقتي بيدار شده و خود را تنها يافته بود، حدس زده بود كه چه اتفاقي افتاده است. يا شايد هم در ا

  ها دستگيري آنها را ديده بود.داد و فرياد از خواب بيدار شده و از ميان بوته

او زنگ را به صدا در آورده و سنگ بزرگي در باتالق شني انداخته بود تا جين و جاد را از خانه بيرون 
در امان توانست فرار كند و بكشد. و بعد به سوي ديگر خانه رفته و از خندق رد شده بود. با آنكه مي

  باشد. به اين محل وحشتناك بازگشته بود. اما چرا؟

  هيچ دليلي وجود نداشت، جز اينكه او مي خواست دوستانش را كه به كمكش آمده بودند، نجات دهد.

حاال ليف فقط چند قدم با مرد فراري فاصله داشت. او كناري پريد و به جاسمين عالمت داد كه او نيز 
اش اين بود كه منتظر فرصت مناسب بماند و بعد سخت مشغول بود. نقشه همين كار را بكند. ذهنش

يكباره بين هيوالها و قرباني بپرد. اطمينان نداشت كه او و جاسمين جز زخمي كردن آنها بتوانند كار 
  ديگري بكنند. اما دست كم همين موضوع باعث مي شد كه مرد كوچك فرصتي براي فرار بيابد.

ن چيز بود؛ نه تنها براي مرد راالد، بلكه براي همگيشان. مرد فراري كوچك، با آن و حاال اين مهم تري
توانست راه آن سوي باتالق توانست آنها را نجات دهد. تنها او ميپاهاي گلي ، تنها كسي بود كه مي
شدن  هاي شناور براي ردتوانست به آنها بگويد كه كدام يك از برگشني را نشانشان دهد. تنها او مي

  امن است و كدام نيست.

ليف دوباره به ياد برگ هايي افتاد كه قبال ديده بود.عالمت هاي عجيب قرمزشان روي آن زمينه سبز 
  »اما او قبال به ما گفته!«آمد. بعد ناگهان نفسش بند آمد و فرياد زد:كم رنگ براق،خيلي به چشم مي

ورد. قالب خميده بزرگ دور كمرش حلقه مرد راالد وحشت زده به مقابلش خيره شد و سكندري خ
  شد، مدتي او را متوقف كرد و نفسش را گرفت. جاد از خوشحالي جيغ زد و او را به طرف خود كشيد.

اما در همين لحظه، شمشير ليف روي تيرك فرود آمد و آن را به دو نيم كرد.جاد در اثر ضربه وارده 
ن افتاد.آنها همچون تكه اي گوشت قلنبه در هم تعادلش را از دست داد،به عقب پرت شد و روي جي

  گره خوردند.

  جاسمين به طرف آنها پريد و خنجرش را كشيد.
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نه، جاسمين «ليف كه مرد راالد را از زمين بلند مي كرد و او را روي شانه اش مي گذاشت ، فرياد زد: 
  »! ولشان كن!

دهد تا رعت عمل زودتر نجاتشان مياو مي دانست حاال كه راز سنگ چين ها را پيدا كرده است، س
  ماندن و جنگيدن.

شدند،مصيبتي جين و جاد دست و پا چلفتي. اما بسيار قوي بودند. اگر ليف يا جاسمين زخمي مي
  بود. مرد راالد ناتوان بود، و همين طور باردا. اگر قرار بود زنده بمانند، به كمك احتياج داشتند.

ردا كنار آن بي صبرانه منتظرش بود. جاسمين نيز پس از لحظه او به طرف تخته سنگي دويد كه با
اي ترديد، فريادزنان دنبال او دويد. ليف به او توجهي نكرد تا اينكه كنار باردا رسيدند. بعد نفس زنان 

  به طرف جاسمين برگشت.

پشت سرمان تو ديوانه اي.ليف! حاال تو تله افتاده ايم و باتالق شني هم «جاسمين با خشم فرياد زد: 
  »است! اينجا بدترين جاي ممكن براي ايستادن و جنگيدن است.

قرار نيست بمانيم و بجنگيم. خيال «ليف، مرد راالد را روي شانه اش باالتر كشيد و نفس زنان گفت: 
  »داريم به آن طرف برويم.

  »توانيم اعتماد كنيم؟ كدام عالمت راه است؟به كدام برگ مي«باردا پرسيد: 

  »هيچ كدام، فضاي بين برگ ها راه اصلي است.«ليف گفت: 

او از باالي سر جاسمين به عقب خيره شد و قلبش به تپش افتاد، چون جين و جاد از جا بلند شده 
جاسمين، اول تو برو! بعد مي تواني به باردا كمك كني.من با مرد راالد پشت «بودند. ليف گفت: 

  »ممكن است به ما برسند!آيم. عجله كن! هر لحظه سرتان مي

  اما باردا و جاسمين فقط به او زل زدند.

فضاي بين برگ ها باتالق شني است! خودت مي تواني ببيني. اگر پايمان را روي «جاسمين فرياد زد: 
  »ميريم.رويم و ميآن بگذاريم، فرو مي
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غير از آنجا  نه، نمي ميري. اگر پايت را جاي ديگري«ليف كه به شدت نفس نفس مي زد،گفت: 
  »ميري! هر كاري مي گويم بكن! به من اعتماد كن!بگذاري، مي

ولي تو از كجا مي داني كه خطري «اش را مي ماليد، من من كنان گفت: باردا كه با دست پيشاني
  »ندارد؟

 مرد راالد به من گفت. -

  »او حتي يك كلمه هم حرف نزد!«جاسمين اعتراض كرد: 

و بعد به پاهايش اشاره كرد.پاهايش تا سرِ زانو گلي است. اما در يك ساعت  او به نقطه«ليف فرياد زد:
  »گذشته برگي در گل فرو نرفته و برگ ها تميز و خشك هستند.

  باردا و جاسمين همچنان مردد  بودند.

شدند. چهره سبز و سفيد و پر موي جين چنان از خشم ورم كرده بود كه جين و جاد نزديك مي
هاي زردش از دهان او بيرون زده كشيد، دندانشد، و چون فرياد ميقريبا ديده نميچشمان ريزش ت

  بود. او همچنان كه تبرش را باال برده بود تا حمله كند، به طرف آنها هجوم آورد.

آيد.او نفس كشيد، مرد راالد را محكم گرفت و دانست كه فقط يك كار از دستش بر ميليف مي
ضاي خالي بين برگ ها دويد. او ميان لجن سبز فرو رفت.با وحشت فكر كرد مستقيم به طرف اولين ف

كشيدند، شنيد. اما كه نكند اشتباه كرده باشد. صداي جاسمين و باردا را كه از وحشت فرياد مي
  سرانجام پاهايش به سنگ صافي خورد.فقط تا قوزك پايش فرو رفته بود.

ن را در مجل بعدي فرو برد.دوباره قوزك پا فرو رفت. اما با تالش زياد،پاي راستش را بيرون كشيد و آ
و وقتي صداي پريدن جاسمين » بياييد!«هايش احساس كرد. فرياد زد:همچنان زمين سفت را زير گام

  و باردا را از پشت سرش شنيد، خيالش راحت شد.

ار كه يكي از پاهايش زدند. ليف سرش را برنگرداند تا آنها را ببيند. هر بجين و جاد از خشم جيغ مي
گرفت. قدم بعدي، قدم كشيد ، ماهيچه هايش درد ميرا از باتالق شني چسبيده به زور بيرون مي

  بعدي...
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هاي سر به فلك كشيده. با تالش بسيار، به ساحل و سرانجام،ساحل در مقابلش بود؛ علف، درخت
احساس كرد كه مرد راالد از روي پريد. پاهايش به زمين سفت رسيد. با خيالي آسوده،جلو افتاد و 

  شانه اش قل خورد.

ليف روي دست ها و پاهايش خزيد، برگشت و نگاه كرد. باردا درست پشت سرش بود. او هم داشت 
  روي ساحل مي پريد.

اما جاسمين، درست پشت سر باردا ايستاده بود. او خم شده بود و با خنجرش چيزي را پاره مي كرد. 
  كرد؟ياهي گير كرده باشد؟ او چه كار مينكند پايش در ريشه گ

هيوال هنوز به لبه خندق نرسيده بود، اما جين تبرش را باالي سرش برده بود. ليف با وحشت متوجه 
  »جاسمين!«شد كه جين خيال دارد تبرش را پرت كند. فرياد كشيد:

چين  جاسمين برگشت و خطر را پشت سرش ديد . به سرعت برق ايستاد، چرخيد و روي سنگ
بعدي پريد اما تبر، چرخ زنان به سوي جاسمين پرتاب شد وبه شانه اش خورد. جاسمين با فرياد روي 
زانو خم شد.پايش از روي سنگي كه زير لجن سبز بود، ليز خورد و روي باتالق شني آن طرف تر 

  كشيد.افتاد. باتالق حريصانه او را در خود مي

  

10  

  فكر فوري
ن برگشت. خم شد و بازوي جاسمين را گرفت. سعي كرد او را باال بكشد، اما آنقدر باردا تلوتلو خورا    

  ضعيف شده بود كه نتوانست مانع فرو رفتن او شود.

هاي سنگين جلو آمدند. هرلحظه ممكن بود به اي كشيدند و با قدمجين و جاد از خوشحالي نعره
  تخته سنگ بزرگ برسند و بعد...

  »ولم كن! فيلي را بگير! مرا ول كن!«فرياد به باردا گفت: ليف شنيد كه جاسمين با 
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اما باردا سرش را به عالمت نه تكان داد. فيلي هم با ناراحتي به شانه ي جاسمين چسبيد و از جايش 
  تكان نخورد.

ي ليف با نااميدي نگاهي به اطراف انداخت تا بلكه چيزي پيدا كند و بتواند آنها را بيرون بكشد. شاخه
هاي درخت هم بسيار كلفت بودند و خيلي تي، پيچكي... اما هيچ پيچكي آن اطراف نبود. شاخهدرخ

اي را قطع كند. كاش طنابشان شد به موقع شاخهباالتر از سطح زمين قرار داشتند. او هرگز موفق نمي
نها چيزي دادند! در آنجا، همه چيزشان را از دست داده بودند. تهاي سكوت از دست نميرا در جنگل

  هاي تنشان بود...كه برايشان مانده بود، لباس

  هايشان!لباس

ليف كه از كند ذهني خود عصباني شده بود، شنلش را پاره كرد و به طرف باتالق شني دويد. او تكه 
  »باردا!«ها را به هم پيچاند و گره زد تا اينكه طناب كلفتي درست كرد. بعد فرياد زد: پاره

ي فرسوده و سفيد همچون گچ، به طرف او برگشت. ليف كه يك سر طناب را محكم در اباردا با چهره
  دست گرفته بود، سر ديگر آن را پرت كرد. باردا آن را گرفت.

  »كشم بيرون!طناب را به جاسمين بده! او را مي«ليف فرياد زد: 

اد به تخته سنگ زد، اميد چنداني به اين كار نداشت. جين و جحتي هنگامي كه اين حرف را مي
كردند كه بپرند. طولي خنديدند و داشتند خودشان را جمع و جور ميبزرگ رسيده بودند، آنها مي

رسيد. آنها جاسمين را به گذاشتند و دستشان به جاسمين ميها ميچينكشيد كه پا روي سنگنمي
  رسيد.ه آنها نميآوردند. او زورش بكشيدند و شنل را هم از دست ليف بيرون ميطرف خود مي

  زنان از آسمان روي سر هيوالها فرود آمد.بعد ناگهان، همچون معجزه، چيز سياهي جيغ

  اين كري بود!

ي سياه به جين و جاد حمله كرد، آنها از وحشت فرياد كشيدند. كري با منقار تيزش همين كه پرنده
- دادند، فاصله ميو و آن سو تكان ميهاي آنها كه به اين سزد. او از دسترحمانه به آنها نوك ميبي

  زد.گرفت و دوباره روي سرشان شيرجه مي

آرام از ميان باتالق شني ليف با تمام قدرت، شنلش را كشيد و احساس كرد كه بدن جاسمين آرام
ي كري همچنان ادامه داشت. اما حاال ديگر جاد با تيرك شكسته او را آيد. خيلي آرام. حملهبيرون مي

  توانست مدت زيادي دوام بياورد.به طور حتم، پرنده نمي زد.مي
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هاي خود حس كرد. باردا خود را به ليف با نااميدي دوباره شنل را كشيد و بعد دو دست را كنار دست
دادند و هايشان را در خاك نرم فشار ميكرد. هر دو با هم، پاشنهساحل رسانده بود و به او كمك مي

  آرام به ساحل نزديك شد.دند. با تالش آنها، بدن جاسمين حركتي كرد و آرامكشيشنل را به زور مي

رنگ و تقريباً نزديك به ساحل بود كه كري فريادي كشيد. تيرك هاي كماو آن سوي آخرين برگ
  شد.زد و سرعتش كم ميوار در هوا بال ميشكسته بالش را زخمي كرده بود. پرنده ديوانه

هاي پرنده خالص شده بودند، از خوشحالي جيغ كشيدند و با از دست حملهجين و جاد كه سرانجام 
هاي فلزي جاد افتاد كه از اين پيروزي، چين پريدند. چشم ليف به دندانهمديگر روي اولين سنگ
  فشرد.آنها را وحشيانه به هم مي

- بعد هم ما را. مي گيرند وگيرند. او را ميكشد كه جاسمين را ميطولي نمي«با نااميدي فكر كرد: 

  »رويم.دانند كه اگر او را بگيرند ما هم به دنبالش ميگذاريم و برويم. ميدانند كه ما او را اينجا نمي

آمد كه فقط نگران كرد. به نظر مياما جاسمين سرش را برگردانده بود و از روي شانه به آنها نگاه مي
  »اش!كري! برو آن طرف! زود ب«كري است. او فرياد زد: 

خورد. اما پرنده در حالي پرنده از درد گيج شده بود، اما اطاعت كرد. يك بال كري به سختي تكان مي
كرد، به آن سوي خندق بال زد. و وقتي به ساحل رسيد، روي كه پايش تقريباً لجن سبز را لمس مي

  زمين افتاد.

يدند. اگر يك بار ديگر شنل را كشهايشان درد گرفته بود، همچنان شنل را ميليف و باردا كه دست
  شد.كشيدند، جاسمين به قدر كافي به آنها نزديك ميمي

هاي اما جين و جاد از آن سوي خندق به طرفشان دويدند. تكه هاي درخشان لجن سبز بين برگ
  دادند. آنها بدون هيچ مكثي تقريباً خود را به وسط راه رساندند.رنگ راه را به خوبي نشان ميكم

غريدند، با وحشت ديد كه آنها يك بار ديگر به جلو حمله بردند و در حالي كه وحشيانه مي ليف
  هاي پنجه مانندشان به شكارشان رسيد.دست

شان تغيير كرد و فرياد كشيدند. پاهايشان در لجن سبز فرو رفته بود، اما هيچ زمين و ناگهان چهره
رفتند. كشيدند و مثل سنگ فرو ميو وحشت جيغ مي كردند. آنها از ترسامني زير پايشان پيدا نمي

  رفت.زدند و بدن سنگينشان فرو ميوار دست و پا ميهر دو ديوانه

  چيز تمام شد. فريادها خاموش شد و آنها ناپديد شدند.اي بعد، همهو لحظه
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گرفت  ليف، حيران و لرزان، دستش را دراز كرد و مچ دست جاسمين را گرفت. باردا دست ديگرش را
كرد. چون نه تنها چهره، اش حسابي درد ميو هر دو با هم او را به ساحل كشيدند. حتما بازوي زخمي

  آمد.هايش نيز سفيد شده بود و صدايش در نميكه لب

چين بود.... ما خودمان چه اتفاقي افتاد؟ چطور شد كه فرو رفتند؟ آنجا سنگ«زنان پرسيد: باردا نفس
  »م! چطور شد كه آنها ناپديد شدند؟از روي آنها رد شدي

هايي هستند ها ناپديد نشدند. آنها زير برگچينسنگ«رنگي زد و زير لب گفت: جاسمين لبخند كم
ها جا كردم و هيوالها پايشان را عوضي در جايي گذاشتند كه برگكه من قطع كردم. من آنها را جابه

شوند الگوي راه تغيير باني هستند كه متوجه نميدانستم آنقدر احمق و عصقبالً شناور بودند. مي
  »كردند.رفتند؛ كاري كه هميشه ميكرده است. آنها فقط از يك تكه سبز روشن به تكه بعدي مي

توانست ها نشده بود. حتي حاال هم نميليف به خندق نگاه كرد. خود او هم متوجه تغيير الگوي برگ
  وري بودند.درست به ياد بياورد كه آنها دقيقاً چط

اش در هم رفته بود، زنجير دور گردنش را كشيد و كوزه آويزان به آن جاسمين كه از شدت درد چهره
دانست كه محتوي چيست: كمي از شيره حيات؛ همان كه زخم را از لباسش بيرون آورد. ليف مي

  هاي سكوت درمان كرده بود.باردا را در جنگل

اش بريزد. اما او به جاي ي زخميي حيات را روي شانهد شيرهخواهكرد كه جاسمين ميليف فكر مي
اين كار، به طرف جايي خزيد كه كري افتاده بود. پرنده سياه با ناتواني روي تكه اي از خاك بي آب و 

  هايش هم باز شده بود.كرد. منقارش باز و چشمانش بسته بود. يكي از بالعلف شني تقال مي

بدجنس، تو به خانه نرفتي. تو دنبالم آمدي. مگر نگفته بودم كه  كري«جاسمين زير لب گفت: 
و در » شود.خطرناك است؟حاال ببين بالت چطور زخمي شده. اما نترس، به زودي حالت خوب مي

  كوزه را باز كرد و يك قطره از مايع طاليي را روي بال شكسته پرنده ريخت.

ي تكان خورد. بعد يكباره روي پاهايش ايستاد، كري قارقار بلندي كرد، چشمانش را به هم زد و كم
  زير پرهايش باد انداخت و هر دو بالش را باز كرد و جيغ بلندي سر داد.

ليف و باردا با ديدن اين صحنه از خوشحالي خنديدند. چه خوب بود كه دوباره كري را سالم و قوي 
  ي جاسمين را شاداب و سرحال!ديدند... و چهرهمي
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ا از پشت سرشان شنيدند و برگشتند. آنها مرد راالد را ديدند كه نشسته بود و با صداي خفه اي ر
  كرد.زد. تكه موي قرمزش مثل كاكل راست شده بود و با نگراني به اطرافش نگاه ميحيرت پلك مي

  »نترس دوست من! آنها رفتند. براي هميشه رفتند!«باردا فرياد زد: 

هاي كنار زمين شني نشسته بود و فيلي در گوشش فليف به طرف جاسمين رفت. او روي عل
زد و به اين گرفت و شيرجه ميكردند كه در هوا اوج ميكرد. هر دو به كري نگاه ميجيرجير مي
  كرد.هايش را امتحان ميترتيب بال

  »ات بريزم.بگذار از آن شيره روي شانه«ليف كنار جاسمين نشست و گفت: 

و دست در جيبش » نه، بايد آن را براي مواقع اضطراري نگه داريم.«ت: دختر سرش را تكان داد و گف
هاي دست و پاي مرد راالد را معالجه كرده بود و كرد و كوزه پمادي را بيرون آورد كه با آن زخم

  »كند.ام ميزخمم زياد عميق نيست. اين معالجه«گفت: 

گرفت بهترين كار اين است كه ياد ميكم داشت خواست با او بحث كند، اما منصرف شد. كمليف مي
  بگذارد جاسمين به ميل خود رفتار كند.

كشيد كه كبود شانه اش بدجوري زخمي شده و حاال ورم كرده و حسابي قرمز شده بود. طولي نمي
  اش خورده بود.ي تبر به شانهشد. زخم كوچك، اما عميق بود. حتما تيغهمي

اش بمالد. ا پماد سبز رنگ، را كه بوي تندي داشت، روي شانهليف با ماليمت به جاسمين كمك كرد ت
  آمد.جاسمين ساكت بود و با اينكه درد شديدي داشت، صدايش در نمي

داد، پيش ليف و جاسمين آمدند. مرد باردا و مرد راالد كه لبخند بر لب داشت و مدام سر تكان مي
  هايش را روي هم گذاشت و تعظيم كرد.راالد كف دست

خواهد از شما كه جانش را از دست نگهبانان خاكستري و جين و جاد است. مي 15سم او مانوسا -
  ايد، تشكر كند.نجات داده

                         
1. Manus 
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تو به ما مديون نيستي، مانوس. تو هم جانت را براي «ليف متقابالً به مرد راالد لبخند زد و گفت: 
  »نجات ما به خطر انداختي.

  ها رسم كرد.ت بلند و باريكش چند عالمت روي شنمانوس تعظيم كرد و بالفاصله با انگش

  
  »شما دو بار جان مرا از مرگ نجات داديد. جان من در اختيار شماست.«باردا به آرامي ترجمه كرد: 

تواند حرف مانوس با حرارت و به تأييد سر تكان داد و تازه آن وقت بود كه ليف متوجه شد او نمي
  بزند.

ها يك از راالدها صدا ندارند. تاگان مدتليف، هيچ«د، با لحن تندي گفت: وقتي باردا تعجب او را دي
ي اشك را از زيبايي قبل اين بال را سرشان آورده است. زماني تاگان از روي كينه و حسادت، درياچه

شهر در به وجود آورد، مردمان راالد به او اعتراض كردند. او هم صدايشان را خاموش كرد. نه فقط 
نها، كه صداي تمام موجودات سرزمين در را. از آن زمان هيچ صدايي از دهان راالدها بيرون صداي آ
  »نيامده.

اي است! بعد ياد چيز ديگري افتاد و ليف، مور مورش شد. اين جادوگر عجب موجود خبيث و ديوانه
و شرارتشان به باتالق شني ساكت چشم دوخت. جايي در اعماق آن باتالق، جين و جاد قرار داشتند 

  تا ابد خاموشي گرفته بود.

كشيد تا تاگان موضوع را بفهمد؟ يك ماه؟ يك هفته؟ يك روز؟ يك ساعت؟ شايد چه قدر طول مي
  آيد.هم همين لحظه با خشم و عصبانيت دارد دنبالشان مي

ردا و تاگان صداي تمام كساني را كه جرئت كرده بودند عليه او حرف بزنند، دزديده بود. حاال از با
  گرفت؟جاسمين و ليف كه باعث مرگ دو تن از فرزندان او شده بودند، چه انتقام وحشتناكي مي

فرار كن! برو خانه! برو توي تختت و مالفه را روي سرت «صدايي لرزان و آهسته در سرش پيچيد: 
  »بكش. پنهان شو. آنجا در اماني.



 

 55 ي اشكدلتورا/جلد دوم/درياچهدرجستجوي 

  كند.كه مرد راالد با هيجان به او اشاره مي دستي را روي بازوانش حس كرد، سرش را بلند كرد و ديد

ترسد كه تاگان مانوس اصرار دارد تا قبل از غروب آفتاب از اين منطقه دور بشويم. مي«باردا گفت: 
دنبالمان بيايد. البته همه به استراحت احتياج داريم. اما من موافقت كردم كه قبل از توقف و 

  »اضري؟استراحت، تا توان داريم راه برويم. ح

  »ام.بله، آماده«ليف نفس عميقي كشيد، صداي زمزمه مانند را از ذهنش پاك كرد و سر تكان داد: 

  

  

  

  

  

11  

  به طرف دهكده راالدها
  

خواستند كسي آنها را ببيند و هاي آلو خوابيدند. نميآن شب، آنها دور از جاده و رودخانه، زير بوته
  جايشان را به تاگان بگويد.

توانستند خطر هايشان هم خيس و گلي بود و نميكردند. لباسو احساس ناراحتي ميسردشان بود 
رمق بودند كه قدر خسته و بيكنند و آتش روشن كنند. اما به خاطر اتفاقي كه برايشان افتاده بود، آن

  خيلي زود خوابشان برد.

ها تابيد و سايهماليمت مي هاي درختان باكمي بعد از نيمه شب، ليف بيدار شد. مهتاب از ميان برگ
جا ساكت بود. او غلتي زد و سعي كرد دوباره كرد. همههاي روشني روي زمين درست ميو تكه
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كرد، اما افكار مختلفي يكي پس از ديگري به مغزش هجوم بخوابد. گرچه بدنش كوفته بود و درد مي
  گرفت.آورد و خواب و آرامشش را ميمي

  داد.ترديد، كابوسي عذابش ميخورد. بيد و تكان ميكشيكنارش، مانوس آه مي

تعجبي نداشت. او با عالئم و زبان تصويري عجيب مردمانش به آنها گفته بود كه پنج سال تمام زنداني 
هاي آلو او را وسوسه آمد كه بوي بوتهي راالدها به طرف شهر دل ميجين و جاد بوده است. از دهكده

  شود.افتد و دستگير ميشود. بعد هم در باتالق شن مينحرف ميكند و از راه اصلي ممي

كرد. قدر عذاب كشيده بود، ليف را ناراحت ميحتي فكر اينكه اين مرد كوچك از آن موقع تا حاال چه
قدر هم براي ترجمه داستان دانست ـ اما همانباردا زبان تصويري راالدها را خيلي خوب نمي

  وحشتناك مانوس كافي بود.

مانوس را وادار كرده بودند كه مثل برده كار كند. مدام كتك خورده و گرسنگي كشيده بود. با او 
اي را وحشيانه رفتار كرده بودند. او را به ديوار آشپزخانه زنجير كرده بودند تا مرگ قربانيان بيچاره

شدند. و سرانجام او افتادند و به دست آنها كشته و خورده ميتماشا كند كه به دام جين و جاد مي
اش رسيده بود، به دام نگهبانان خاكستري افتاده و مجبور شده فرار كرده بود. اما وقتي نزديك خانه

  بود تمام راه رفته را بازگردد.

  پنج سال تمام، با ترس و نفرت، كنار آن شروران زندگي كرده بود.

  ديد.تعجبي نداشت كه مدام در خواب كابوس مي

قدر راه مانده است تا به دهكده راالدها برسند، او فوري با انگشت روي و پرسيد چهوقتي ليف از ا
  خاك نوشت:

  
  »سه روز. البته اگر گير تاگان نيفتيم.«ها نگاه كرد و گفت: باردا به عالمت

  اگر گير تاگان نيفتيم...
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- ن كجا بود؟ چه كار ميليف روي زمين افتاد و از فكر حرف ت و عالمت سوال به لرزه افتاد. حاال تاگا

  داد؟كرد؟ چه دستوري مي

آورد. سكوت سنگين و آزاردهنده بود. شايد همين حاال اهريمنان گويي تاريكي شب به او فشار مي
هاي دراز و باريكشان آمدند. شايد آنها دستهايي لرزان، دزدكي به طرف آنها ميتاگان، همچون سايه

  گيرند و به طرف خود بكشند و فريادزنان دور شوند.آوردند تا پاهاي او را برا پيش مي

كرد كه آرام بماند و اش نشست و وحشت بر گلويش چنگ انداخت. با خود مبارزه ميعرق بر پيشاني
كرد بايد با صداي بلند فرياد ديگران را بيدار نكند. اما ترس چنان او را در برگرفته بود كه احساس مي

  بكشد.

  كند...ز وحشت شب محافظت ميياقوت زرد صاحبش را ا

ها از دستش را زير پيراهنش برد و با انگشتاني لرزان، گوهر طاليي را فشرد. تقريباً بالفاصله سايه
  نظرش محو شدند و ضربان وحشتناك قلبش آرام گرفت.

- هاي بوته آلو به باال خيره شد. ماه سه چهارم ديگر ميزنان به پشت غلت زد و از ميان برگنفس

شد. اين هيكل كري بود كه روي واست تا كامل شود. سياهي كوچكي در آسمان پرستاره ديده ميخ
- شاخه اي خشك، باالي سرشان نشسته بود. سر پرنده باال بود و چشمان زردش زير نور ماه مي

  درخشيد.

  داد.او نخوابيده بود، هوشيار بود و نگهباني مي

ود دوباره به طرفي غلت زد. فكر كرد فقط سه روز مانده، ليف كه به طرز عجيبي آرامش پيدا كرده ب
رسد. نه، او موفق ي راالدها برسند. و تاگان دستش به آنها نميفقط سه روز مانده است تا به دهكده

  شود.نمي

كم گذاشت تا ذهنش آرام گيرد فشرد، كمكه ياقوت زرد را در مشت ميچشمانش را بست و در حالي
  و به خواب رود.

***  

ها به تدريج ها و بوتههاي مخفي و باريك رفتند. اما چون درختصبح، دوباره به راه افتادند. ابتدا از راه
  تر شد، آنها نيز مجبور شدند به فضاي باز بروند.كمتر شدند و زمين خشك
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د كه يا كردنتري عبور ميهاي بزرگها و ساختماندر راه به كسي برنخوردند. هر از گاهي از كنار خانه
ها متروكه و مخروبه بودند. بعضي از آنها انبار غله بود يا محل نگهداري حيوانات. همه اين ساختمان

  گذاري شده بودند.ها عالمتنيز با نشان ارباب سايه

  
  

اي خالي را انتخاب كردند و براي گذراندن شب شد، خانهرنگ ميغروب، هنگامي كه روشنايي روز كم
شدند. ظرف آبشان را از چاه پر كردند و با هر چه پيدا كردند كه فاسد نشده بود، از در آنجا مستقر 

  خود پذيرايي كردند.

آنها چيزهاي ديگري هم از خانه برداشتند: طناب، پتو، لباس، ابزار كوچكي براي كندن زمين، يك 
  قابلمه براي جوشاندن آب، شمع و فانوس.

داشت، ناراحت بود. اما مانوس كه با ديدن عالمت خطر، را برميليف از اينكه اشياء متعلق به ديگران 
ويراني و نااميدي در آن خانه غمگين شده بود، سرش را تكان داد و به عالمت كوچكي اشاره كرد كه 
روي ديوار كنار پنجره كنده شده بود. اين همان عالمتي بود كه وقتي براي اولين بار او را در جنگل 

  اك رسم كرده بود.ديده بودند، روي خ

  
توانست معني عالمت را به آنها بگويد. اين قدر به آنها اعتماد پيدا كرده بود كه حاال ميمرد راالد آن

عالمت راالدها دو معني داشت: پرنده و آزادي. اما حاال ديگر اين عالمت فقط منحصر به مردم راالد 
پيدا كرده بود. مانوس با احتياط معني عالمت  نبود، بلكه فراتر رفته و در سراسر دلتورا معني خاصي

  را گفت: نشان آزادي.
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ها مبارزه كنند. آنها با اين عالمت رمز كساني بود كه سوگند ياد كرده بودند عليه حكومت ارباب سايه
  دادند.شناختند و دوست را از دشمن تشخيص مياين عالمت يكديگر را مي

گ يا فرارشان از آنجا، عالمت را براي مسافران آينده و همگروه صاحبان آن خانه متروك، قبل از مر
توانستند نافرماني خود را خود به جا گذاشته بودند تا آنها را پيدا كنند. اين تنها راهي بود كه مي

- هنگام شكست و اميدشان را به آينده نشان دهند. اين باعث شد تا ليف بفهمد كه آنها خوشحال مي

  تند در اختيار همگروهان خود قرار دهند.شدند هرچه را داش

چه شانسي آورديم كه مانوس را پيدا كرديم! انگار سرنوشت براي يك هدف ما را «ليف با خود گفت: 
  »كند.دور هم جمع كرده است. انگار دستي نامرئي ما را راهنمايي مي

حرفي را به مسخره از اين فكر تا حدي شرمنده شد. مثل دوستانش در شهر دل، او هميشه چنين 
دانند و رمز و گرفت. اما اين سفر به او آموخته بود كه دوستانش در شهر دل خيلي چيزها را نميمي

  رازهاي زيادي هست كه او هنوز بايد از آنها سر در آورد.

***  

- ا ميجا عالمت آزادي ردانستند بايد دنبال چه بگردند، همهصبح روز بعد، به راه افتادند. حاال كه مي

ديدند. اين عالمت را با گچ روي ديوارهاي فروريخته نوشته بودند، روي زمين با سنگريزه درست كرده 
  بودند يا روي تنه درخت كنده بودند.

داد كه هر چند اوضاع در شد. عالمت نشان ميديد، اميد در دلش زنده ميهربار كه ليف عالمت را مي
خواهد ها هنوز مردمي هستند كه درست مثل او دلشان ميشهر دل جور ديگري است، اما در روستا

  ها مبارزه كنند.با ارباب سايه

- شد. با ديدن هر روستاي متروك، خانهتر از پيش ميتر و نگرانبه هر حال، مانوس هر لحظه جدي

  ترسيد.اش بيشتر ميهاي ويران، و با هر قدم، براي دهكده
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ها كرده بود، زماني بود كه مردمش شنيده بودند ارباب سايه اش را تركظاهراً اولين باري كه خانه
ها شنيده بود كه راالدها كارگرهايي خواهد و چشمش به راالدهاست. ارباب سايهبرده بيشتري مي
  اند كه قابل مقايسه با ديگران نيستند.سازهايي برجستهقوي و ساختمان

كردند افراد اين اومت برود. راالدها فكر ميمانوس قرار بود براي درخواست كمك به سراغ گروه مق
ها قبل درهم شكسته شده دانستند كه گروه مقاومت شهر دل مدتگروه در شهر دل هستند. آنها نمي
  و اميدشان به كمك بيهوده است.

و اي تبديل كرده بود. اهايي كه تاگان سرزمين آنها را به ويرانهمانوس پنج سال از آنجا دور بود ـ سال
داد و بدون توجه رو خواهد شد. اما مصمم به راه ادامه ميدانست كه در شهر خود با چه چيز روبهنمي

رفت. در پايان روز سوم، آنها تمام توان خود را به كار بردند تا مانوس را به خستگي، با شتاب راه مي
  راضي به استراحت كنند.

***  

  آورد.به خاطر مي ليف آنچه را كه صبح روز بعد اتفاق افتاد،

اي را كه شب در آن اقامت كرده بودند، ترك كردند. مانوس آنها صبح زود از خواب بيدار شدند و كلبه
  هاي خاردار پريد.اي راهنمايي كرد و خود از روي بوتهدويد، آنها را به سوي مزرعهكه تقريباً مي

كرد. مانوس به جوشيد، آن را پر ميميها ي كوچك و عميقي بود و نهر كوچكي كه از تپهآنجا بركه
دويد. آنها با سختي به دنبال مانوس زد و گاهي در كناره ميطرف باالي نهر رفت. گاهي به آب مي

  كردند كاكل قرمز سرش را از نظر دور ندارند.افتاد، سعي ميرفتند و هر وقت او زيادي جلو ميمي

هاي طوالني دلش هواي آنجا را كرده د كه مدتشگفت. هر چه به محلي نزديك مياو چيزي نمي
ديدند. وقتي سرانجام به آبشاري رسيدند كه از تخته اش ميبود، ديگران اضطراب بيشتري را در چهره

- ي كوچكش كامالً بيريخت، مانوس ايستاد. او برگشت و منتظر بقيه شد. چهرهسنگي به پايين مي

  از جا تكان نخورد. حالت بود. اما حتي وقتي نزديك او شدند،

ترسد آخرين مرحله را طي كند. از چيزي كه پيش ايم. اما مانوس ميبه مقصد رسيده«ليف گفت: 
  »ترسد.روست مي
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  »بهتر است بدانيم، كه آنجا چيست.«تر شد. سرانجام جاسمين به سخن آمد و گفت: سكوت طوالني

  ز ميان آبشار عبور كرد.اي به او خيره شد. بالفاصله برگشت و امانوس براي لحظه

انداخت، دنبالش رفتند. آن سو يكي و در حالي كه آب يخ بدنشان را به لرزه ميهر سه همسفر، يكي
تاريكي بود ـ ابتدا تاريكي غار و سپس تاريكي بيشتر يك تونل. و سرانجام روشنايي ماليمي را از دور 

  شد.تر ميتر و روشنرفتند، روشنديدند كه هر چه جلوتر مي

- زد، از ميان شكافي در آن سوي تپه باال رفتند. راه شنبعد در حالي كه نور خورشيد چشمشان را مي

ها . تاالرهاي ها، كارگاهيافت. دهكده پر از خانهاي زيبا امتداد مياي از آن شكاف تا دهكدهريزي شده
ها ته شده بودند. ساختمانشكل ساخگرد و كوچك بود كه همه ساده، اما ماهرانه از آجرهاي منحني

-هاي صاف و بزرگ داشت. وسط ميدان، چشمهميداني را در ميان گرفته بودندكه سنگفرشي از سنگ

  درخشيد.جوشيد و آب روان و زاللش زير نور آفتاب مياي مي

از ها تنيده بودند. درها بها تارهاي كلفتي روي پنجرهها اثري از روشنايي نبود. عنكبوتاما در خانه
  خوردند.بودند و با هر نسيمي به جلو و عقب تاب مي

  اي نبود. هيچ چيز.هيچ جنبده

  

12  

  موسيقي
  

اي وجو كردند تا موجود زندهآنها به زحمت از راه پر سنگريزه به طرف دهكده رفتند و شروع به جست
گرفت. مانوس مي كردند، هر لحظه قلبشان بيشتررا بيابند. ليف و جاسمين آهسته و با دقت نگاه مي

  رفت.دويد، و باردا هم عبوسانه به دنبالش مينااميدانه از يك خانه به خانه ديگر مي

  ها نبرده بودند، نابود كرده بودند.ها متروكه بودند. هر چه را كه از خانههمه خانه



 

 62 ي اشكدلتورا/جلد دوم/درياچهدرجستجوي 

  سرانجام كنار چشمه وسط ميدان به هم رسيدند. چهره مرد راالد از غصه در هم رفته بود.

  »اند.اند يا همه مردهها بردهكند كه مردمش را به سرزمين سايهمانوس فكر مي«باردا آهسته گفت: 

  »اند.اند. شايد فرار كردهمانوس، شايد مردم خودشان اينجا را ترك كرده«ليف گفت: 

  مرد راالد با اطمينان، سرش را به عالمت نه تكان داد.

كنند. اينجا هميشه وطنشان بوده ان دهكده راالد را ترك نميآنها هرگز به اراده خودش«باردا گفت: 
  »است.

خورد و در هايي اشاره كرد كه در خيابان و ميدان به چشم ميهاي زباله و خاكستر آتشاو به توده
اينها از نگهبانان خاكستري به جا مانده. آنها «كرد، گفت: هايش را به نفرت جمع ميحالي كه لب
هاي كلفتي روي اند. و ببين كه چه تار عنكبوتي استراحت در دهكده مستقر بودهها براحتما مدت

  »هاست! مطمئنم كه دهكده راالدها حدود يك سال يا بيشتر خالي بوده است.پنجره

ي چشمه افتاد و ناگهان پايش بين سنگفرش و لبه چشمه به چيزي خورد. خم شد و مانوس روي لبه
بود كه از چوب ساخته شده بود. او فلوت را بغل كرد و سرش را پايين آن را برداشت. فلوت درازي 

  انداخت.

  »حاال چه كار كنيم؟«ليف كه چشمش به او بود، گفت: 

افتيم. از كنيم و بعد به راه مييك روز استراحت مي«هايش را باال انداخت و گفت: جاسمين شانه
دهد. اينجا ديگر قيه راه را به ما نشان ميي اشك، زياد دور نيستيم. مطمئنم كه مانوس بدرياچه

لحنش صريح و سرد بود. اما اين بار ديگر ليف فريب نخورد كه او به » چيزي نيست كه او را نگه دارد.
تواند احساساتش را پنهان دانست كه جاسمين به خوبي ميدهد. حاال ديگر ميمرد راالد اهميتي نمي

  كند.

  زده سرش را باال كرد.فضا پيچيد. ليف وحشتناگهان صداي صاف و زيبايي در 

نواخت. چشمانش بسته بود و خود را به اين سو و آن سو تاب مانوس فلوت را بر لب گذاشته بود و مي
  داد.مي
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هاي ناب و زنده گوش و ذهن ليف را پر كرد، او افسون شده بر جاي ايستاد. اين همين كه آن نت
هايي كه مانوس اي بود كه به عمرش شنيده بود. گويي تمام غصهانگيزترين موسيقيترين و غمعالي

  ريخت.خواست و از فلوت بيرون ميقادر به توصيفشان نبود، مستقيم از قلبش بر مي

ترسيد او را بزدل چشمان ليف از اشك به سوزش افتاد. در شهر دل، هرگز گريه نكرده بود، زيرا مي
  كشيد.الً خجالت نميبدانند. اما حاال و در اين لحظه اص

توانست جاسمين را در نزديكي كرد. ميحركت كنارش ايستاده بود، احساس ميوجود باردا را كه بي
خود ببيند كه چشمانش غرق در اندوه بود. فيلي در آغوش جاسمين بود و با تعجب به مانوس نگاه 

. همه تحت تأثير صداي ي جاسمين نشسته بودحركت، همچون مجسمه روي شانهكرد. و كري بيمي
  سوگواري مانوس براي از دست دادن مردمش قرار گرفته بودند.

ي ميدان، حركتي ديد. به شدت پلك زد. درست در همان لحظه، ليف پشت سر جاسمين، در گوشه
هاي زنند. اما اشتباهي در كار نبود. يكي از سنگابتدا فكر كرد كه چشمان نمناكش او را گول مي

  رفت.دان كنار ميبزرگ كف مي

زده به او خيره شد و بعد برگشت و پشت سرش را نگاه اي سر داد. ديد كه جاسمين وحشتفرياد خفه
  كرد.

- كرد. زير سنگ، فضاي عميقي بود كه نور گرمي در آن ميسر و صدا از جايش حركت ميسنگ بي

  خورد!درخشيد. چيزي آنجا تكان مي

كرد. مانندش، خيره نگاه ميقرمز افتاد كه با چشمان سياه تيله اي با يك دسته مويچشم ليف به كله
  و بعد با حركت سريعِ دستي آبي ـ خاكستري، كه انگشتان بلندي داشت، سنگ كامالً كنار رفت.

  طولي نكشيد كه تعداد زيادي راالد خود را به فضاي باز باال كشيدند و به طرف مانوس هجوم بردند.

ي سش بند آمده بود، برگشت و ديد كه درست همان اتفاق در سه گوشهليف كه از شدت هيجان نف
هايي كه از ماهيتابه رفتند و مردم راالد همچون ذرتها كنار ميدهد. سنگديگر ميدان نيز رخ مي
  آمدند.هاي درون زمين بيرون ميداغ بيرون بپرند، از حفره
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-زدند، ميهر سن و سالي. همه آنها دست مي تعدادشان زياد بود... صدها نفر! بزرگسال و كودك و از

آوردند تا به مانوس خوشامد بگويند. چهره مانوس، كه از جا پريده و فلوت را خنديدند و هجوم مي
  زد.انداخته بود، از خوشحالي برق مي

***  

هايي دراز چند ساعت بعد، ليف و باردا و جاسمين حمام كرده و غذاي خوب خورده، روي نيمكت
  كردند.بودند و با حيرت به آنچه راالدها در اين مدت كوتاه ساخته بودند، نگاه مي كشيده

اي، نهري جريان داشت ها، آنجا را روشن كرده بود. در گوشهغار بسيار بزرگ بود و نور ماليم فانوس
يافت كه از هايي جريان ميريخت. هواي پاك به آرامي در لولهكه به حوضچه عميق و تميزي مي

ها، انبارها و تاالر اجتماعات همه در ها به طرف باال و رو به آسمان رد شده بودند. كلبهسط بخاريو
ها و ميداني مركزي، درست مثل هماني كه باالي سرشان بود، زيرزمين بودند. در آنجا حتي خيابان

  ساخته بودند.

چنين دهكده پنهاني را اينجا  اند اين غار را خالي كنند وچه كارگراني توانسته«ليف آهسته گفت: 
هاي مخفي است كه اجدادشان زير قصر دل ساخته بودند؛ اما بسازند؟ اينجا درست مثل همان تونل

  »تر!بزرگ

- من كه به شما گفته بودم راالدها كارگراني خستگي«آلود به تأييد سر تكان داد و گفت: باردا، خواب

كنند. اما حتي فته بودم كه آنها هرگز شهر راالد را ترك نمينظيرند. و گسازهايي بيناپذير و ساختمان
  »من هم انتظار چنين چيزي را نداشتم!

و ظاهراً حتي «اي كشيد و گفت: جاسمين كه به پشتي تكيه داده و چشمانش را بسته بود، خميازه
زده بودند، بدون  ها باالي اينجا اردواند. نگهبانكردههاي خاكستري هم فكرش را نميتاگان و نگهبان

  »اينكه بدانند راالدها همين پايين هستند.

ما هم نفهميديدم تا اينكه خودشان بيرون آمدند. و آنها زماني اين كار را كردند كه «ليف گفت: 
  »صداي فلوت را شنيدند.

  طور آرام نديده بود.جاسمين خنديد. ليف تا آن لحظه او را اين
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اند. حتماً خيلي عصباني است. چون راالدها از دستش فرار كردهها خيلي خوب است. ارباب سايه -
  ها بيشتر دنبال آنها بگردند، وقت كمتري خواهند داشت تا براي ما دردسر درست كنند.نگهبان

ليف به مانوس نگاه كرد. دوستانش او را احاطه كرده بودند و مشغول تعريف كردن خطرها و 
سر گذاشته بود. او با چيزي شبيه گچ، و با شتاب روي ديوار غار ماجراهايي بود كه در اين مدت پشت 

  كرد.نوشت، به سرعت پاك ميكرد و بعد از اينكه آنها را ميعالئمي رسم مي

  »كند؟ي اشك راهنمايي ميبه نظر شما، مانوس هنوز هم ما را به طرف درياچه«ليف پرسيد: 

ز صبر كند. و خيلي هم خوب است. چون اين تأخير كنم چند روبله، اما تصور مي«باردا آهسته گفت: 
شود كمي استراحت كنيم و ما بيشتر از هر چيز به استراحت احتياج داريم. من كه خيال باعث مي

  »تواند اين پايين چنين ادعايي بكند؟دارم بخوابم. هنوز روز است. اما كي مي

   به خواب رفته بود.ليف به تأييد سر تكان داد. اما جاسمين جواب نداد. او قبالً

كمي بعد، مانوس از ديوار فاصله گرفت و با دوستانش به ميدان وسط غار رفت. ظاهراً همه اهالي راالد 
اي بعد خودش رفتند. ليف با تنبلي فكر كرد كه آنها خيال دارند چه كار كنند. اما لحظهبه آنجا مي

  موضوع را فهميد.

ي صدها فلوت كه از سر سپاسگزاري، خوشحالي، دوستي و موسيقي ماليمي فضار را پر كرد ـ صدا
كردند مرده شدند. راالدها بازگشت كسي را جشن گرفته بودند كه فكر ميصلح، با هم نواخته مي

  ريخت.اش را از طريق فلوت بيرون مياست و مانوس نيز در ميان آنها بود و خوشحالي قلبي

هايش روي ين موسيقي او را در برگيرد. حس كرد پلكليف آرام دراز كشيد و گذاشت تا امواج شير
- دانست كه حق با باردا بود. براي اولين بار در اين مدت ميافتند. هيچ مقاومتي نكرد. ميهم مي

كند. دانستند كه جايشان امن است و خطري تهديدشان نميتوانستند در آرامش كامل بخوابند. مي
  كردند.هرقدر فرصت داشتند، بايد استراحت مي

***  

آنها سه روز در شهر راالدها ماندند و در اين مدت، چيزهاي بسياري درباره راالدها و طرز زندگيشان 
مانند. اگر همه جا امن و آموختند. براي مثال فهميدند كه اين مردمان كوچك هميشه زيرزمين نمي
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ر از سبزيجات و خوراكي داشتند هايي مخفي پگذراندند. آنها باغچهامان بود، روزها را بيرون غار مي
طور آورد، و همينهايي را كه هواي تازه به غارشان ميكردند. لولهكه به خوبي از آنها نگهداري مي

آوردند، نيز مرتب شد به صدا در ميشان نزديك ميزنگ خطرهايي را كه وقتي كسي به دهكده
آموختند و از نور خورشيد تعميرات ميسازي و كردند. به كودكانشان ساختمانكنترل و تعمير مي

  بردند.لذت مي

خواستند خطر كنند و صدايشان به گوش كردند، فلوت زدن بود. نميتنها كاري كه در فضاي باز نمي
هاي خطر آنها را از نواختند و به محض اينكه زنگكسي برسد. آنها فقط در زيرزمين موسيقي مي

كشيدند. اين معجزه بود كه مانوس فلوت را كنار از نواختن مي كرد، دستاي با خبر ميحضور بيگانه
ها قبل آنجا افتاده و فراموش شده بود؛ زماني كه راالدها هنوز چشمه پيدا كرده بود. اين فلوت سال

  مشغول ساختن غار مخفيشان بودند، فلوت از همان موقع آنجا افتاده و گويي منتظر او بود.

نستند كه روز عزيمت است. خوب خورده و استراحت كرده و حسابي قوي داروز چهارم، همسفران مي
هايشان تميز و خشك بود و راالدها ي جاسمين هم تقريباً خوب شده بود. لباسشده بودند. زخم شانه

  اي آذوقه داده بودند.به هر يك، كيسه

كدام دلشان د. اما هيچآنها با قلبي اندوهگين به سطح زمين آمدند. ديگر دليلي براي ماندن نداشتن
- تر و وحشتناكشان سختخواست برود. اين امنيت و آرامش چند روزه باعث شده بود كه وظيفهنمي

  تر به نظر برسد.

سرانجام آنها به راالدها گفتند كه تصميم دارند كجا بروند. البته مانوس به آنها گفته بود تا جايي كه 
  فهميدند.د. اما آنها تازه علتش را ميتوانند اين راز را پيش خود حفظ كننمي

گذاشتند آنها بروند. با تمام قدرت به مردم وحشت كردند. دور مسافران ازدحام كرده بودند و نمي
كردند. سپس چنان با سرعت روي زمين شروع به نوشتن كردند مانوس چسبيده بودند و رهايش نمي

  يسند.نوتوانست بفهمد آنها چه ميكه حتي باردا هم نمي

دانيم كه در آنجا با ي اشك افسون شده و ممنوع است. ميدانيم كه درياچهمي«ليف به آنها گفت: 
  »ايم.رو شدهشويم. ولي ما قبالً هم با خطر روبهرو ميخطر روبه
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دادند. دوباره شروع به نوشتن كردند، عالمت انديشي آنها سرشان را با تأسف تكان ميمردم از ساده
تر بود، بارها و بارها تكرار ها بزرگمرگ را چند بار كشيدند، و عالمتي را كه از همه عالمتشرارت و 

  كردند.

  »ترسند؟منظورشان چيست؟ از چي مي«ليف به مانوس گفت: 

  مانوس چهره در هم كشيد و كلمه را واضح روي خاك نوشت:

  
  

13  

  ي اشكدرياچه
  

  »سولدين چي هست؟«جاسمين اخم كرد و پرسيد: 

  اما مانوس نتوانست يا نخواست توضيح دهد.

طور كه اگر تاگان رو بشويم؛ هماناين سولدين، هر چه باشد، بايد با آن روبه«باردا غرغر كرد: 
  »رو بشويم.دنبالمان بيايد، بايد با او هم روبه

ه مسافران كردند كشان جدي بود. انگار فكر ميراالدها با شنيدن نام تاگان توجهشان جلب شد. چهره
اند ـ معني عالمت اين بود كه مانوس هم همراه آنها محكوم به مرگ معني هشدار آنها را نفهميده

  خواهد راهنماي آنها باشد.است، چون او مي

  »كشيم.اي به كار ببرد، او را مينترسيد، ما اسلحه داريم. اگر تاگان بخواهد حيله«ليف گفت: 
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كه اخم تكان دادند و دوباره مشغول نوشتن شدند. باردا در حاليراالدها سرشان را به چپ و راست 
  ها را بخواند.كرده بود، خم شد تا نوشته

شود. تنها راهي كه گويند كه تاگان كشته نميآنها مي«ميلي نوشته را خواند و گفت: سرانجام با بي
مام بدن تاگان مثل توان جادوگري را كشت اين است كه خونش را از بدنش بيرون بكشيد. و تمي

اند به داخل اين زره نفوذ كنند، اما همه شكست ها سعي كردهزرهي با جادو پوشانده شده. خيلي
  »اند.خورده و مرده

هاي گسترده در آسمان ليف به جاسمين نگاه كرد. نگاه جاسمين به كري دوخته شده بود كه با بال
  كرد.پرواز مي

شويم. پس ما از دستش پنهان مي«و رو به راالدها گفت:  هايش را گاز گرفت و برگشتليف لب
كنيم كه توجهش جلب شود. اما هرطور رويم و كاري نميكنيم. آهسته پيش ميخودمان را پنهان مي
  »ي اشك برويم، بايد برويم.شده بايد به درياچه

  بود، جلو آمد و روي زمين نوشت: 16بلندترين راالدها، كه زني به اسم سيمون

  
كنم باور كنيد كه ما از روي حماقت به توانيم علتش را بگوييم. ولي خواهش مينمي«اردا گفت: ب

  »وجويي برويم كه به نفع دلتورا و مردمش است.ايم به جسترويم. ما قول دادهاستقبال خطر نمي

راالدها  سيمون با دقت به او نگاه كرد و سپس آرام، سرش را به عالمت تأييد تكان داد. پس از آن،
  پيچيد، عبور كنند.كناري ايستادند و گذاشتند مسافران از راه باريكي كه كمي جلوتر از دهكده مي

  داد. او رويش را برنگرداند. ولي ليف اين كار را كرد.مانوس سرش را باال گرفته بود و راه را نشان مي

                         
2. Simone  
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- ايشان را روي قلبشان فشار ميهكردند و دستمردم در سكوت ازدحام كرده بودند. آنها را نگاه مي

  دادند. آنها از جايشان تكان نخوردند تا اينكه مسافران از نظر ناپديد شدند.

***  

رنگ درختانِ خشك سر بر آسمان رنگ هاي بيها ناهموار شد. شاخهنزديك ظهر، راه سخت و تپه
آلود وتاه، خشك و خاكهاي ككردند و بوتهخش ميها زير پاي مسافران خشساييدند. علفپريده مي

  بودند.

خش هاي تاريك زير ريشه درختان، صداي خشديدند، و از حفرههايي ميها، روزنهآنها در ميان بوته
شد نفس كشيد. اي نديدند. هوا سنگين و آرام بود و به سختي ميشنيدند. اما هيچ موجود زندهمي

ها دوباره به راه افتادند. صداهايي كه از روزنهآنها براي خوردن غذا و آب مدت كوتاهي نشستند و بعد 
  كردند كه زير نظر هستند.آمد، خوشايند نبود، احساس ميمي

هايش كاست. چنان پاهايش كم در آسمان پايين رفت، مانوس از سرعت قدمهنگامي كه خورشيد كم
رفتند و مدام اه ميكشيد كه انگار مجبور به حركت بود. همراهانش نيز پشت سر او به زحمت ررا مي

آمد. نيازي نبود چشمشان به زمين پر تَرَك و گودال و سنگالخ بود كه خيلي خطرناك به نظر مي
  فهميدند.شوند. خودشان از شرايط راه اين را ميكسي به آنها بگويد كه به انتهاي سفر نزديك مي

درست  Vراه باريكي به شكل  دار به هم رسيده واي شيبسرانجام به محلي رسيدند كه دو تپه صخره
كرده بودند. از ميان شكاف، آسمان سرخ و خورشيد آتشين در حال غروب را ديدند كه همچون 

  درخشيد.عالمت خطري مي

زد و چشمان ها تكيه داد. پوستش به خاكستري ميمرد راالد تلوتلوخوران ايستاد و به يكي از صخره
  كوچك سياهش از ترس سفيد شده بود.

  وس، درياچه...مان -

-درياچه پست اين صخره«ليف بيشتر از اين صدايش درنيامد. آب دهانش را فرو داد و دوباره پرسيد: 

  »هاست؟

  مانوس به تأييد سر تكان داد.
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پس ديگر احتياجي نيست از اين جلوتر بيايي. تو ما را تا اينجا راهنمايي كردي و اين «باردا گفت: 
صبرانه منتظر بازگشت تو اال به خانه و پيش دوستانت برگرد. آنها بيتنها تقاضاي ما از تو بود. ح

  »هستند.

هايش را محكم به هم فشرد و سرش را به عالمت نه تكان داد. او سنگي برداشت و روي اما مانوس لب
  صخره نوشت:

  
رايش بخواند. او اين اين بار ليف ديگر مجبور نبود به انتظار باردا بماند تا آنچه را مرد راالد نوشته بود ب

  »شما دو بار جان مرا از مرگ نجات داديد. جان من در اختيار شماست.«پيغام را قبالً هم ديده بود: 

ليف، جاسمين و باردا همزمان شروع به صحبت كردند، اما هر چه گفتند نظر مانوس را تغيير نداد. در 
اش برگشت و نفسش آرام شد، رنگ به چهره كرد.تر ميحقيقت، انگار بگومگوي آنها عقيده او را راسخ

  اش از اراده درخشيدن گرفت.چشمان خسته

سرانجام، مانوس تصميم گرفت دست به كار شود. او بالفاصله برگشت و به طرف شكاف بين دو صخره 
  اي نداشتند.دويد و طولي نكشيد كه از نظر ناپديد شد. بقيه جز اينكه دنبالش بدوند، چاره

توانند كردند تا جايي كه ميخوران، پشت سر هم، در آن راه باريك به راه افتادند. سعي ميآنها تلوتلو
سرانجام  شان بودند كه وقتيبه مرد راالد و نيز به يكديگر نزديك باشند و چنان مشتاق انجام وظيفه

  ديدند، آمادگي نداشتند.به انتهاي راه رسيدند. براي آنچه مي

هايي هاي خاكستري ضخيمي احاطه شده و پر از سوراخآلودي بود كه با گلزير پايشان، درياچه گل
وقفه از آن آب به شبيه سوراخ كرم بود. در مركز درياچه، صخره پوشيده از جلبكي قرار داشت كه بي

هاي خشك و پيچ در پيچ خاك كرد. برجستگيريخت و روي سطح درياچه موج درست ميپايين مي
شد. هيچ صدايي يرون زده بود، انگار تسخير شده بود. هيچ گياه سبزي ديده نميرس كه از درياچه ب

ها. هيچ بويي نيز شد، مگر صداي ريزش آب و صداي ضعيف چلپ چلپ تكان خوردن گلشنيده نمي
  رسيد، مگر بوي رطوبت و گنديدگي. آنجا مكان تلخي، زشتي، فالكت و مرگ بود.به مشام نمي
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درياچة اشك خوب نامگذاري شده بود. پس اينجا همان شهر در است كه تاگان  دل ليف زير و رو شد.
بود. صداي باردا  "همچون باغ"آن را به چنين روزي درآورده بود، شهري كه به قول جاسمين، روزي 

طور صداي جاسمين را كه با كري و فيلي كرد و همينرا از پشت سر شنيد كه لعن و نفرين مي
  زد.آهسته حرف مي

اش شنيده بود. گواه كرد، كه تمام عمر دربارهمانوس با ترس و لرز به اين منظرة وحشتناك نگاه مي
شرارت و حسادت تاگان؛ اهريمني كه با كارهايش مردم با به اعتراض واداشت و آنها را به طرز 

  وحشتناكي مجازات كرد.

  »كند؟كمربند گرم شده؟ حضور گوهر را حس مي«باردا در گوش ليف گفت: 

  »نه، بايد جلوتر برويم.«ليف سرش را تكان داد و آهسته گفت: 

  هايشان را شنيده بود.مانوس با كنجكاوي به او نگاه كرد. آنها آهسته صحبت كرده بودند، اما او حرف

- كم بايد چيزي درباره كاري كه مياو اين همه راه را تا اينجا با ما آمده است. دست«ليف فكر كرد: 

  »فهمد.كنيم به او بگوييم. چون اگر موفق بشويم، درنهايت جريان را ميخواهيم ب

گرديم كه معتقديم اينجا پنهان شده ما دنبال سنگ مخصوصي مي«با احتياط به مرد راالد گفت: 
است. اما اين موضوع راز مرگباري است. اگر آنچه را كه به دنبالش هستيم پيدا كنيم، تو نبايد به هيچ 

  »چيزي بگويي. وجه به كسي

  مانوس دستش را روي قلبش گذاشت و به تأييد سر تكان داد.

هايي رسيدند كه دور درياچه را ها پايين رفتند و به گلآنها آهسته و به زحمت از آخرين صخره
  احاطه كرده بود. 

  »ها ممكن است امن نباشد.اين گل«جاسمين كه به ياد باتالق شني افتاده بود، گفت: 

  و قدم پيش گذاشت.» فهميدنش فقط يك راه دارد.«گفت: باردا 

  او تا مچ پا در گل و الي نرم و خاكستري فرو رفت، اما فقط همين.
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هايشان را روي زمين انداخته بودند و از كناره درياچه ديگران با احتياط به او ملحق شدند. آنها كوله
گذاشت. ليف خم شد ان گودال عميقي به جا ميداشتند، پاهايشرفتند، و با هر قدمي كه بر ميراه مي

  و با نوك انگشتانش آب را لمس كرد.

  ناگهان كمربند دور كمرش گرم شد. قلبش به تپش افتاد.

  »گوهر اينجاست. بايد جايي در زير آب باشد.«آهسته گفت: 

اي شبيه ژلهاختيار دست برد تا آن را بخاراند. انگشتانش به چيزي خورد كه خاريد. بيمچ پايش مي
- هاي غوللجني بود. به پايين خيره شد و از وحشت و نفرت فرياد كشيد. مچ پايش پوشيده از كرم

وار پايش شدند. ليف باال پريد و ديوانهرنگ بود كه حاال با مكيدن خون او داشتند تيره ميپيكر و كم
  را به اين طرف و آن طرف تكان داد تا آنها را از خود دور كند.

و جلو پريد و پاي ليف را در دست گرفت. او دهانش را با نفرت جمع » ساكت باش!«مين گفت: جاس
  يكي كَند و دور انداخت.كرد و موجودات لغزنده را يكي

هاي هاي خاكستري پخش شدند و بعد در آب رفتند. ليف با ديدن دهانموجودات ورم كرده در گل
هايي آمدند تا كرمهاي مختلف از لجن بيرون ميو اندازه اي كه به شكلديگر، موجودات خزنده گرسنه

  كه افتاده بودند را بگيرند، دلش به هم خورد.

- لغزيدند و از پناهگاهشان بيرون ميچرخيدند، ميناگهان گل و الي پر از موجودات لجني شد كه مي

كردند و در چند ثانيه ره ميجنگيدند، آنها را تكه و پاها با هم ميخزديدند. آن جانوران بر سر كرم
لوليدند تا با پيدا كردن كرم، گوشت لخم پيچيدند و مشتاقانه به سمت باال ميدور پاهاي مسافران مي

  گرم، ضيافتي بر پا كنند.

زدة جاسمين، هاي ليف، فريادهاي وحشتجاسمين ديگر نتوانست به ليف كمك كند. حاال در گوش
توانست فرياد بزند. او كه تقريباً پوشيده از موجودات مارپيچي نمي پيچيد. مانوسباردا و خودش مي

  خورد.فقط تلوتلو مي –صدا چشم و بيموجودات بي –شكل بود 

  شدند.زنده خوراك اين موجودات ميخوردند و زندهاميدي نبود. به زودي شكست مي
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به جانوراني كه از بازوي كرد و كشيد. كري از آسمان حمله ميانگيزي جيغ ميفيلي به طرز غم
هاي او نيز پيچيدند و او را پايين برد اما جانوران دور پاها و بالرفتند حمله ميجاسمين باال مي

  كشيدند. كري مجبور شد براي حفظ جان خود بجنگد.

و ناگهان، گويي بر اثر نوعي عالمت، موجودات در جا خشكشان زد. موجودات همگي روي زمين 
  گل و الي فرو رفتند و طولي نكشيد كه همه ناپديد شدند.افتادند، زير 

  سكوت ترسناكي حاكم شد.

- تكاند. انگار هنوز احساس ميها و لباسش را ميوار پاها، دستلرزيد، ديوانهجاسمين كه سر تا پا مي

  روند.كرد آن موجودات از بدنش باال مي

  »چي شد؟ چرا...؟«يد: زده بر جاي ايستاد و با صداي گرفته پرساما ليف حيرت

و برگشت تا دست مانوس را » شايد از مزة گوشت ما خوششان نيامده.«اي لرزان گفت: باردا با خنده
  بگيرد كه تا زانو در گل فرو رفته بود.

هايي كه به سرعت به طرف هايي را وسط درياچه ديد. حبابدرست همان موقع بود كه ليف رد حباب
  آمدند.آنها مي

اما هنوز فرياد اخطار از دهانش بيرون نيامده بود كه آبِ چرب كنار » باردا! جاسمين!«د كشيد: او فريا
  پيكر وحشتناكي از اعماق سر بيرون آورد.آنها باال و پايين رفت و موجود غول

ها تيز همچون سوزن داشت كه آب، كرمريخت. در دهانش، دو رديف دندان نوكاز پوستش لجن مي
هاي خطرناكي نيز از پشت و پهلوهايش بيرون زده بود خوردند. تيغان آنها پيچ و تاب ميها ميو گل

-پايان ميهايش، كه حريصانه و از گرسنگي بيزد. همچنين از ميان گوشت زير چشمكه برق مي

  هاي باريكي بيرون آمده بود.سوخت، نيزه
كرد، بدنش را روي منجمد مي هايشخش ترسناكي كه خون ليف را در رگجانور با نعره و خش

  ساحل انداخت و به طرف آنها يورش برد.

  ليف فهميد كه اين هيوال همان، سولدين است.
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14  

  سولدين
  

زده به عقب تلوتلو خورد و شمشيرش را كشيد. او متوجه شد كه باردا و مانوس ليف وحشت     
زدند تا از دند و در گل و الي دست و پا ميقربانيان انتخابي آن هيوال هستند. آنها روي زمين افتاده بو

اي مخوف و هاي وحشتناكش همچون تلهآنجا فرار كنند. اما سولدين تقريباً باالي سرشان بود و آرواره
  شد.عظيم، به سرعت باز و بسته مي

كند، به جلو هجوم برد، بر سر موجود فرياد كشيد، و دانست چه كار ميليف كه خودش هم نمي
  دار او فرو كرد.پيكر و نيزهرا در گردن غول شمشيرش

آلود حيوان آويزان ماند. همين كه سولدين چرخيد، شمشير از دست ليف درآمد و لرزان از پوست گل
تيغة شمشير براي آن موجود همچون تيغي بود كه بر بدنش فرو رفته باشد. حاال ديگه خشمگين و 

  گرسنه بود.

هايشان افتاد كه چند له برد. ليف كناري پريد و با سنگيني روي كولههيوال با دهان باز به ليف حم
  ها پرت كرده بودند.دقيقه پيش روي گل

شنيد كه بر زده خشكش زد. فرياد حاكي از وحشت جاسمين و باردا را مياو از پشت افتاد و حيرت
  كشيدند تا از جا بلند شود و فرار كند.سر او جيغ مي

هاي اي نداشت. چيزي نداشت تا از او در مقابل آن آروارهشده بود و او اسلحهاما براي فرار دير 
  مانند، دفاع كند، بجز...هاي سوزنوحشتناك، آن دندان

ها را گرفت و آنها را با تمام قدرت به طرف دهان باز و انتهاي گلوي هيوال چرخيد و بند دو تا كوله
  پرت كرد.

داد، براي نفس ر غول پيكرش را به اين سو و آن سو تكان ميسولدين عقب نشست و در حالي كه س
كرد. شمشير ليف از آلودي درست ميكوبيد و كف گلكشيدن به سرفه افتاد. دمش را به آب مي

  هاي مقابل ليف پرتاب شد.گردنش كنده شد، در هوا چرخيد و مثل نيزه روي گل
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زد تا همراهانش به دنبالش بروند، ه فرياد ميليف شمشير را برداشت، روي دو پا جهيد و همچنان ك
دانست كه براي فرار، چند لحظه بيشتر فرصت ندارد. سولدين خيلي زود براي نجات جانش دويد. مي

  انداخت.بلعيد يا آنها بيرون ميها را ميكوله

را بغل  ها رسيد، برگشت و پشت سرش را نگاه كرد. باردا در حالي كه مانوسفقط زماني كه به صخره
  دويد و جاسمين و فيلي و كري هم نزديك او بودند.كرده بود، به زحمت كنار او مي

  اما سولدين در درياچه اشك لغزيد و به اعماق تيره آب فرو رفت و از نظر ناپديد شد.

***  

ه هاي تيرترسيدند هر لحظه از طرف آبها ماندند. با آنكه ميتاريكي شب فرا رسيد. آنها باالي صخره
  خواست از درياچه دور شوند.به طرفشان حمله شود، ولي دلشان نمي

طور مال باردا؛ ليف به طور اتفاقي كوله آنها را به طرف وسايل جاسمين از بين رفته بود، همين
سولدين پرت كرده بود. چهار همسفر با فالكت دور هم جمع شدند، از تنها پتوي باقي مانده به طور 

شلپ و داد. صداي شلپند و غذاي نمناكي را خوردند كه مزه لجن و كرم ميشريكي استفاده كرد
  ريخت.ريزش آب از صخره گريان اعصابشان را به هم مي

اش درياچه را فرا گرفت. آنها شروع به بحث كردند. سعي گونههمين كه ماه باال آمد و نور شبح
هاي تيره هاي زير آبگوهر جايي در گلاي بريزند و تصميم بگيرند كه چه كنند. اگر داشتند نقشه

  كردند؟بود، چطور بايد آن را پيدا ميمي

توانستند به دهكده راالدها بازگردند و ابزار مناسب بياورند و آب درياچه را خالي كنند. اما اين آنها مي
ده بمانند. سولدين، كشيد و هيچ كدام از آنها واقعاً باور نداشتند كه تا انتهاي كار زنها طول ميكار ماه

  شدند.جانوران داخل گل و حتي خود تاگان متوجه كار آنها مي

توانستند سولدين را گول بزنند و به كنار آب بكشانند تا دو نفر ديگر در آن سوي دو تا از آنها هم مي
محكوم اي دانستند كه چنين نقشهآب شيرجه بزنند و گوهر را پيدا كنند. اما همگي در ته قلبشان مي

  كرد.به شكست است. سولدين هر حركتي را در درياچه زير نظر داشت و فوري حمله مي

شد، آنها سكوت اختيار كردند. انگار رسيدن به هدفشان غيرممكن ها سپري ميهمچنان كه ساعت
  بود. اندوه آن محل در روحشان نفوذ كرده بود.
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شد، دستش را روي آن تر ميامل از هميشه قويليف با يادآوري اين نكته كه ياقوت زرد هنگام ماه ك
اي العادهگذاشت. همين كه ذهنش روشن شد، اميد به قلبش دويد. اما هيچ فكر عالي يا آگاهي فوق

به ذهنش نرسيد. تنها يك فكر قطعي به ذهنش خطور كرد: آنها بايد به هر قيمتي كه شده با اين 
شوند يا شكستشان قطعي است، مبارزه هرگز موفق نمياندوه مبارزه كنند. بايد با اين احساس كه 

  كنند.

  همگي به چيزي احتياج داشتند تا آنها را از نااميدي بيرون بكشد؛ چيزي كه به آنها نيرو ببخشيد.

هايش را بين ليف به طرف مرد راالد برگشت. او در حالت نشسته، سرش را پايين انداخته بود و دست
  زانوانش جفت كرده بود.

  »مانوس، فلوت بزن. كاري كن كه ما به زمان و مكان ديگري غير از اينجا فكر كنيم.«ف گفت: لي

اي اش برد و فلوت چوبي را بيرون آورد. لحظهمانوس با تعجب به او نگاه كرد، بعد دست در كوله
  ترديد كرد، بعد آن را به لب برد و شروع به نواختن كرد.

ام، آن فضاي مرگبار را انباشت. گويي آن فلوت از زبان آب زالل امواج موزون موسيقي با زيبايي تم
شد؛ از زبان پرندگاني قطره جاري مياي خنك، قطرهگفت؛ از زبان آب شفافي كه زير سايهسخن مي

- خنديدند و گُلكردند، دوستاني كه ميهايي كه بازي ميخواندند؛ بچههاي سبز آواز ميكه ميان علف

  گرفتند.را رو به خورشيد ميشان هايي كه چهره

شود. در چهرة باردا، جاسمين و حتي كرد باري سنگين از روي دوشش برداشته ميليف احساس مي
  كنند.آوردند كه براي چه مبارزه ميديد. حاال آنها به ياد ميخود مانوس هم كورسوي اميدي مي

هايي را كه به كُندي روي سطح ابچشمانش را بست تا موسيقي را بهتر حس كند. از اين رو، رد حب
  غلتيد.طور چيزي را كه به آهستگي به طرف ساحل ميشكست، نديد و همينآب درياچه مي

ناگهان صداي موسيقي قطع شد. ليف چشمانش را باز كرد و با تعجب به مانوس نگاه كرد. مرد راالد 
رو خيره و ترسان، به روبهشق و رق نشسته بود و همچنان فلوت را بر لب داشت. چشمانش فراخ 

  كند.مانده بود. ليف آهسته سربرگرداند تا ببيند او به چه نگاه مي

  سولدين!
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آلود از پشتش آمد، آب گلكرد و به طرف ساحل ميهمچنان كه با فشار از ميان گل و الي راه باز مي
- الجثه. هيوالي عظيمچكيداش ميخاليهاي روي پوست خالها و برآمدگيريخت و لجن از سوراخمي

  كردند.تر از آنچه تصورش را ميبسيار بزرگ –اي بود 

هاي توانست با يك گاز، آنها را بين آروارهتوانست به آنها برسد. ميبرد، مياگر به طرفشان يورش مي
  وحشتناكش خرد كند. 

  كرد.اما حمله نكرد. همچنان كه به انتظار ايستاده بود، آنها را تماشا مي

  »برگرديد، برگرديد، آهسته...«ردا زير لب گفت: با

از جايتان تكان «اما صداي پرخاشگرانه پرطنيني به آنها فرمان داد كه در جا خشكشان زد: 
  »نخوريد!

شد. هيوال حرف زده بود. او چشمان سوزانش آنها با ترس، وحشت و حيرت، خيره شدند. باورشان نمي
  »بزن!«به سخن درآمد: را به طرف مانوس چرخاند و دوباره 

هايش فشار آورد تا حركت كنند. موسيقي دوباره از سر گرفته شد؛ ابتدا لرزان ها و دستمانوس به لب
  و مردد بود، اما به تدريج اوج گرفت.

سولدين چشمانش را بست. كامالً ساكت بود. نيمي از بدنش داخل آب و نيمي خارج از آن بود. 
شد بل آنها بود و گل و الي و لجن به آرامي روي پوستش خشك مياي ترسناك مقاهمچون مجسمه

  كرد.و الية كلفتي درست مي

زد و با چشمانش ليف تماس ماليمي را روي پايش حس كرد. مانوس داشت با پايش به او ضربه مي
اين تنها فرصت براي فرار شماست، تا حواسش پرت است، «گفت: داد. چشمان مانوس ميعالمت مي

  »ها باال برويد و وارد گذرگاه بشويد.صخرهاز 

برو! «گفت: تابي سرش را براي او تكان داد. چهره اخمويش به او ميليف ترديد كرد. جاسمين با بي
  »رود.چيز از دست ميكم تو بايد زنده بماني وگرنه همهكمربند پيش توست. دست

براي «كرد. اين بار به ليف خيره شد و غريد: اما خيلي دير شده بود. بار ديگر سولدين چشمانش را باز 
  »ايد؟چي به اين محل ممنوعه آمده

  گفت؟ليف لبانش را تر كرد. چه بايد مي
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  »كشمت.فهمم و ميدروغ نگو! چون اگر دروغ بگويي، مي«سولدين اخطار داد: 

  موسيقي فلوت لرزيد و قطع شد؛ انگار ناگهان نفس مانوس تمام شده بود.

  »بزن!«اش را از ليف برگيرد، غريد: اينكه چشم خيره سولدين بدون

  مرد راالد لرزان اطاعت كرد.

اش را باال برد و همراه با صداي نرم و موجدار فلوت، خيلي واضح ليف تصميمش را گرفت. او چانه
ايم؛ سنگي كه معني خاصي براي ما دارد. وجوي سنگ مخصوصي به اينجا آمدهما براي جست«گفت: 
  »گ حدود شانزده سال پيش از آسمان در درياچه افتاده است.اين سن

دانستم كه باالخره روزي دانم. ميدانم. اما... درمورد سنگ ميچيزي از زمان نمي«جانور زمزمه كرد: 
  »آيد.كسي به دنبالش مي

نگ دانيد آن سمي«ليف گرچه گلويش گرفته بود، اما به خود فشار آورد تا ادامه دهد. او پرسيد: 
  »كجاست؟

آن سنگ متعلق به من است. جايزه من است. تنها چيزي است كه در اين محل «سولدين غريد: 
كنيد من اين سنگ را ايد؟ خيال ميدهد. چي خيال كردهتنهايي و تلخي و اندوه، مرا تسكين مي

  »گذارم؟بدون عوض در اختيارتان مي

دهيم. ما توان و قدرت ما باشد، آن را به تو مي خواهي؟ اگر دراي ميدرعوض چه جايزه«باردا گفت: 
  »رويم و هرچه را كه بخواهي پيدا...از اينجا مي

وجوي جايزه من احتياجي نيست به جست«فشي كرد و ظاهراً لبخند زد. او آرام گفت: سولدين فش
مانوس و سر بزرگش را به طرف » دهم.برويد. من سنگ را در عوض... در عوض يك همدم به شما مي

  برگرداند.
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  جادوگر
  

  »تونيم...ما نمي«ليف احساس كرد سرمايي در بدنش دويد. آب دهانش را فرو داد و گفت:    

زند خوشم اين مرد كوچك را به من بدهيد. من از صورتش و آهنگي كه مي«سولدين زير لب غريد: 
پايان و تواند در روزهاي بينشيند. ميتواند با من وارد درياچه شود و روي سنگ گريان بآيد. او ميمي
  »تواند تا مادامي كه زنده است، درد مرا تسكين بدهد.هاي تنهايي برايم فلوت بزند. ميشب

كند. مانوس بلند شد و قدم ليف صداي نفس بلند جاسمين را شنيد و ديد كه او به دور و بر نگاه مي
  پيش گذاشت.

  »، مانوس!نه«باردا بازوي او را چسبيد و گفت: 

رنگ مانوس حسابي پريده بود، اما سرش را باال گرفته بود. او به زور بازويش را از دست باردا بيرون 
  كشيد.

  »خواهد پيش من بيايد. ولش كن.او دلش مي«سولدين زير لب غريد: 

ه خواهد جانش را بخواهد! او ميما دلمان نمي«جاسمين بازوي ديگر مانوس را چسبيد و فرياد زد: 
  »گذاريم.خاطر ما فدا كند. ولي ما نمي

-شويد. همهيا او را به من بدهيد يا كشته مي«هاي پشتش راست ايستاده بود، غريد: سولدين كه تيغ

شود و جز استخوان چيزي از شما كنم. گوشتتان خوراك موجودات گل و الي ميتان را تكه پاره مي
  »ماند.باقي نمي

برگرفت و او را سوزاند. از جا پريد و خود را جلو مانوس انداخت تا از او موجي از خشم، ليف را در 
كردند. بعد شمشيرش را كشيد و محافظت كند. باردا و جاسمين هم او را از دو طرف محافظت مي

قدر پس دست به كار شو! اما اين را بدان كه همدمت را هم خواهي كشت. چون تو آن«فرياد زد: 
  »بدون صدمه زدن به ديگران، يكي را بكشي! توانيبزرگي كه نمي

  »خواهيم ديد!«سولدين كه خيال حمله داشت، غريد:  
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هاي ليف خود را براي حمله آماده كرد، اما در آخرين لحظه، جانور مثل مار پيچيد و سه تا از تيغ
هاي و از چين ها پيراهن ليف را شكافتهايش را به زير بازوي ليف فرو برد. تيغشمشيرمانند زير چشم

  شنلش عبور كرد.

يك تكان سر سولدين كافي بود تا ليف از كنار مانوس و از روي زمين كنده شود. چند لحظه بعد، او 
آورد، براي نفس بين زمين و هوا آويزان بود و در حالي كه بند خفه كننده شنل به گلويش فشار مي

  كشيدن تقال كرد.

دانست ديد. ميد و مه رقيق قرمزي را مقابل چشمانش ميشنيهايش ميصداي فريادي را در گوش
- توانست آن را باز كند. تنها يك كار ميشود. شنل دوگره خورده بود و او نميكه به زودي بيهوش مي

  ها را در دست گرفت.توانست بكند. با آخرين نيرويش چرخيد، خود را تاب داد و يكي از تيغ

زد، خود را باال كشيد و روي نفس ميش شل شد. در حالي كه نفسبالفاصله بند خفه كننده دور گردن
  وري جلو رفت تا زير چشم جانور رسيد.هاي پشت هيوال نشست. بعد يكتيغ

-پيراهنش پاره شده بود، و در اثر تماس پوست شياردار و لغزنده سولدين با پوست لختش بر خود مي

  فشرد.ر دست، خود را به پوست هيوال ميلرزيد. اما همچنان به آن چسبيده بود و شمشير د

خواهي، مرا در گل و الي بكش و غرقم كن. اما وقتي برويم، سولدين، اگر مي«ليف زير لب گفت: 
دهم! دوست كنم. قول ميكنند و من قبل از مرگ شمشيرم را در چشمت فرو ميدوستانم فرار مي

  »نكه بينايي برايت اهميتي ندارد؟داري با يك چشم در اين جاي نمناك زندگي كني؟ يا اي

  حركت بود.هيوال ساكت و بي

هاي زيادي زجر كشيده و تازه آزاد شده بگذار دوستمان برود، سولدين. او مدت«ليف اصرار كرد: 
كنيم. به هيچ قيمتي او را به تو است. او به خاطر ما به اينجا آمده. مطمئن باش او را تسليم تو نمي

  »دهيم.نمي

ميرد. و شما به خاطر ميريد. او... او هم به خاطر شما ميشما... به خاطر او مي«م جانور غريد: سرانجا
آيد... خيلي وقت پيش، من هم آيد... انگار يادم ميدهيد. يادم ميچيز را از دست ميخودتان همه

  »همين كار را كردم. خيلي وقت پيش...

  داد، بدنش به نوسان درآمد.و سرش را تكان ميغريد چشمانش باريك شده بود. در حالي كه مي
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شود. تصويرهايي از زمان ديگر سوزد... روشن ميافتد. ذهنم... ميدارد... اتفاقي برايم مي«با ناله گفت: 
  »ايد؟ چه جادويي؟بينم. چه باليي سرم آوردهو مكان ديگر مي

روي آن، به پوست جانور فشار مي و تازه آنوقت بود كه ليف متوجه شد كمربند دلتورا، ياقوت زرد -

  آورد.

  »بيني... حقيقت است.بيني. هر چه ميجادويي در كار نيست. تو حقيقت را مي«ليف زمزمه كرد: 

هاي حريصانه يك جانور نبود، ها ديگر چشمدرخشيد. اين چشمچشمان سولدين در نور مهتاب مي
ل. و ناگهان ليف به ياد چشمان طاليي هاي موجودي بود مملو از زجري غيرقابل تحمبلكه چشم

  چيز را فهميد.نگهبان پل افتاد و همه

كمكمان كنيد، سولدين! بگذار مانوس آزاد باشد و سنگ را به ما بده. به خاطر آنچه «او زمزمه كرد: 
  »اي.اي. به خاطر آنچه از دست دادهقبالً بوده

  چشمان زجركشيده سولدين تيره شد و سپس گويي برق زد. 

ليف نفسش را در سينه حبس كرد. باردا، جاسمين و مانوس ترسان و مبهوت روي صخره بهم 
  چسبيده بودند و جرئت حركت نداشتند.

  »باشد.«سولدين گفت: 

وقتي سولدين در درياچه لغزيد و از ساحل دور شد، ليف احساس كرد نگاه دوستانش بر او خيره 
ند است. هر لحظه ممكن بود سولدين تغيير عقيده دانست كه زندگيش به مويي بمانده است. مي

  اش كند.حوصله يا عصباني شود، او را در آب چرب بيندارد و تكه پارهدهد، بي

ناگهان چيزي احساس كرد كه باعث شد ترس و ترديدش از بين برود. كمربند دلتورا روي پوستش 
  كي است؛ خيلي نزديك.كرد كه گوهر ديگري در همان نزديشد. كمربند احساس ميگرم مي

هاي عميقي روي سطح صاف آن ها و سوراخسولدين تقرياً به صخره گريان رسيده بود. آب، شكاف
صخره ايجاد كرده بود. در زير نور ماليم ماه، سخره شبيه زني بود كه با اندوه سر خم كرده بود و 

ها چيزي است كه متعلق به غلتيد. وقتي ليف ديد در يكي از آن دستاشك از ميان دستانش فرو مي
  آنجا نيست، قلبش به تپش افتاد.
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كرد كه از ساحل ديده گوهري بزرگ به رنگ صورتي تيره بود. جريان آب طوري آن را پنهان مي
  شد آن را ديد.شد. حتي از اينجا هم كه خيلي نزديك بود، مشكل مينمي

  »برش دار!«سولدين گفت: 

ده بود. زيرا همين كه ليف دست پيش برد تا گوهر را از مخفيگاهش انگار از قولي كه داده پشيمان ش
  بردارد، سولدين طوري سرش را برگرداند كه انگار تاب ديدن نداشت.

كم هيجان جاي اش خيره شد. سپس كمليف دستش را از صخره برگرفت، آن را باز كرد و به جايزه
بود كه به دنبالش بودند. چون كمربند دور ترديد، اين يكي از گوهرهايي خود را به حيرت داد. بي

  شد.كمرش چنان گرم شده بود كه از لباس خيسش بخار بلند مي

يك از گوهرهاي كمربند دلتورا صورتي باشند. اما اين سنگ صورتي بود و آورد كه هيچبه ياد نمي
  شود.تر ميآمد كه رنگش پريدهكرد، به نظرش ميهنگامي كه آن را نگاه مي

-آلود مينور تغيير كرده بود؟ ابر نازكي روي ماه را پوشانده بود. از اين رو، از ميان پوششي مهشايد 

  تابيد. حتي ستارگان كم نور شده بودند. ليف به خود لرزيد.

  »چي شده؟«سولدين غريد: 

  »توانيم برويم.چيزي نيست! سنگ را برداشتم. حاال مي«ليف دوباره دستش را بست و با عجله گفت: 

آنها برگشتند و ليف به باردا، جاسمين و مانوس كه روي صخره كنار هم ايستاده بودند، عالمت داد. او 
  هايشان را باال بردند و فريادي از پيروزي سر دادند.ديد كه آنها دست

زمرد سبز است. لعل بنفش «همين كه سولدين برگشت تا به طرف ساحل شنا كند، ليف فكر كرد: 
اي رنگي همچون ستارگان دارد. اوپال هاي نقرهنگ الجورد آبي پررنگ است و نقطهكه بنفش است. س

  »كمان است. الماس همچون يخ شفاف است. ياقوت سرخ، قرمز است.به رنگ رنگين

  ياقوت...

ديد كه گويي صفحة كتاب برخي از كلمات كتاب به مغزش هجوم آورد. آنها را چنان واضح مي
  شوده بود.كمربند دلتورا مقابلش گ

ياقوت سرخ بزرگ، نشانه شادي و به سرخي خوب، در صورت حضور اهريمن يا وقتي 
  شود...رنگ ميبداقبالي صاحبش را تهديد كند، كم
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رنگ شود. و وقتي قرمز كمياقوت سرخ است و در صورت حضور اهريمن، كمرنگ مي«ليف فكرد كرد: 
  »شود.شود، صورتي مي

وت بود. رنگش به خاطر حضور اهريمن درياچه كمرنگ شده بود. گوهري كه در دست داشت، ياق
  تر از كف دستش هم نبود.تر بوده. اما حاال پررنگرنگحتماً تا لحظاتي قبل، از اين هم كم

  »سولدين! ما بايد...«وحشت شديدي او را در برگرفت. فرياد زد: 

اي دود زرد و بدبو با صداي ودهاما در آن لحظه گويي باريكه نور ناهمواري آسمان را شكافت. ت
آلود كرد و هواي باالي آن را با دودهاي غليظ و وحشتناكي از ميان شكاف بيرون زد، درياچه را گل

  اي پر كرد.كنندهخفه

شد كه درميان دود، كه باالي آب شناور بود، هيكلي سر به فلك كشيده، به رنگ سبز براق ديده مي
كرد و دور چهره زيبا و ريشخندآميزش پريشان بود. انگار خش مياي رنگش خشموهاي وحشي نقره

  زنده بود.

 تاگان! -

  ها بر خود لرزيدند.گويي تمام درياچه اين نام را ناله كرد. گويي تمام موجودات و حتي صخره

اي جادوگر به تمسخر قهقهه زد. او با انگشت كوچك دست چپش به طرف سولدين اشاره كرد و نيزه
  د به او پرت كرد كه درست بين دو چشمش خورد.از نور زر

-جانور از رنج و عذاب فريادي كشيد و دور خود چرخيد. ليف كه وحشيانه به اين سو و آن سو مي

افتاد، ياقوت بزرگ از دستش به هوا پرتاب شد. با وحشت فريادي كشيد و حتي وقتي به طرف آب 
  نداخت تا گوهر را بگيرد.زد، بيهوده در هوا چنگ اچرخان درياچه شيرجه مي

كرد، با ها تقال ميزنان در ميان گلدايره بزرگي در هوا زد و بعد فرود آمد. ليف كه نفسگوهر نيم
  وحشت ديد كه گوهر در شكاف عميقي روي صخره گريان افتاد و از نظر ناپديد شد.

شمايي كه جرئت كرديد «لرزيد. صدايش از خشم مي» رسد!هرگز دستت به آن نمي«تاگان فرياد زد: 
وارد سرزمين من بشويد! شمايي كه يكي از موجودات مرا آزاد كرديد و يكي ديگر را هم وادار كرديد 

هاي مرا كشتيد و قدرت مرا به مسخره گرفتيد! به به ميلتان رفتار كند! شمايي كه دو تا از بچه
  »آورم!يي سرتان ميبينيد كه چه بالام. ردتان را گرفتم و حاال ميدنبالتان آمده
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شود. آب جادوگر دوباره دستش را باال برد و ليف احساس كرد كه به طرف كنارة درياچه كشيده مي
- نام كه همچون او براي حياتشان مبارزه ميبدبو به چشمان، بيني و دهانش هجوم آورد. موجودان بي

  شدند.كوبيدند و خرد مياش ميكردند، به چهره

كنان و چهار دست و پا از ميان گل و الي و ابر بيرون خزيد ساحل پرت شد. او سرفهجان به ليف نيمه
  دوند.و در حالت نيمه هوشياري ديد كه جاسمين، باردا و مانوس به طرفش مي

ها كشاندند. جادوگر قبالً به آنجا رسيده بود. كم به طرف صخرهآنها او را به زور روي پا ايستاندند و كم
درخشيد، راهشان را زد و بدن سبزش ميرنگش در ميان دود موج ميايه موهاي نقرهاو همچنان ك

  »توانيد فرار كنيد!توانيد از دست من فرار كنيد. هرگز نمينمي«سد كرد و گفت: 

برد، باردا شمشيرش را درست رو به قلب او نشانه گرفت و در حالي كه به طرف زن جادوگر حمله مي
  »از خونت تاگان! يك قطره از خونت كافي است تا نابود شوي! يك قطره«فرياد زد: 

ها پرت شد. اما قبل از اينكه تيغه شمشير بدن جادوگر را لمس كند، تغيير جهت داد و باردا روي گل
زن جادوگر با صداي گوشخراشي خنديد. جاسمين جلو پريد تا جاي باردا را بگيرد. اما او هم ناگهان با 

تر به عقب پرت شد و روي ليف و مانوس افتاد و آنها را هم با خود به زمين نيرويي حتي شديد
  انداخت.

  كردند بلند شوند.خوردند و تالش ميآنها نااميدانه در گل و الي غوطه مي

تاگان با دهان بسته خنديد و ليف در زير چهرة زيباي زن جادوگر، كه همچون نقاب بود، يك لحظه 
  ا ديد. با ديدن اين چهره وحشتناك، دلش به هم خورد.قيافه وحشتناك اهريمن ر

 ها.جايي هستيد كه اليقتان است! مقابل پاي من و توي لجنحاال همان -

هايش به او ضربه بزند. جادوگر كرد با بالكري جيغي كشيد و به طرف او پرواز كرد. پرنده سعي مي
  شود، و چشمانش حريصانه برق زد.به طرف كري برگشت؛ انگار اولين بار بود كه متوجه او مي

  »كري! از او دور شو!«جاسمين فرياد زد: 

براي رضايت خودم، اين پرنده «رو شود. او با عصبانيت گفت: تاگان خنديد و برگشت تا با كري روبه
  »دهم، اما شما... شما هرگز چيزي از زجر او نخواهيد فهميد.سياه را نجات مي

ا چشماني پر از نفرت و پيروزي قربانيانش را از چپ به راست از نظر هايش را نشان داد و بدندان
  گذراند.
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شويد. به زودي هر چيزي را كه برايتان عزيز بوده فراموش خواهيد شما بخشي از خلقت من مي -
خورد و در حالي كه در اين مكان سرد و تاريك از كرد. با نفرت از زشتي خود، حالتان به هم مي

 ور خواهيد ماند.كنيد، تا ابد با سولدين در گل و لجن غوطهها تغذيه ميكرم

16  

  مبارزه براي پيروزي
  

تاگان با مشت گره كرده، دست چپش را باالي سرش برد. دست سخت و سبزش همچون شيشه     
زد، دود زرد چرخيد. درخشيد. در حالي كه كري بيهوده و وحشيانه دور سر جادوگر شيرجه ميمي

-كردند فرار كنند. جادوگر كه به وحشتشان ميجاسمين و مانوس تلوتلوخوران سعي مي ليف، باردا،

خنديد، انگشت كوچكش را باال برد و آماده حمله شد. سر انگشت سفيدش مانند استخواني در تاريكي 
  درخشيد.مي

يانه در اي سياه، به سرعت از ميان دود بيرون آمد و چندين بار نوك تيزش را وحشكري همچون نيزه
  پريده جادوگر فرو كرد.سر انگشت رنگ

داد تا پرنده را دور كند، با خشم و از سر درد جيغ كشيد و پرنده را زن جادوگر كه دستش را تكان مي
  اي از زخم روي انگشتش بيرون زد و آهسته روي زمين چكيد.به كناري پرت كرد. اما خون قرمز تيره

ش لرزيد و پيچيد و به زردي همان دودي شد كه همچنان با ناباوري، چشمانش گشاد شد. بدن
زده قربانيانش تغيير شكل اش محو و ذوب شد و مقابل چشمان وحشتاطرافش را گرفته بود. چهره

  داد.

اي گنديده كه در آفتاب مانده باشد، شروع كرد به و ناگهان با صداي سوت بلندي، همچون ميوه
  يختن.پژمردن، مچاله شدن و در خود فرو ر

ها بود، سرش را ميان دستانش گرفت تا اين صحنه هولناك را نبيند و صداي ليف كه صورتش در گل
كشيد و از وحشتناك جادوگر را نشنود. او صداي سولدين را شنيد كه در درياچه پشت سرش نعره مي

يدن و كرد. سپس با صداي غرش ضعيف و ترسناكي، زمين شروع به لرزپيروزي يا وحشت گريه مي
  هاي سرد بر پشتش كوبيد.تكان خوردن كرد. همين كه آب درياچه باال آمد و به ساحل خورد، موج
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از ترس اينكه مبادا به اعماق گل و الي فرو رود، خود را به جلو پرت كرد و كوركورانه از ميان آب 
- زدند، و همينميشنيد كه يكديگر را صدا بيرون امد. به طور مبهمي صداي جاسمين و باردا را مي

طور مانوس و او را. انگشتانش با صخره تماس پيدا كرد و با آخرين تالش نااميدانه، به زور خود را از 
گل و الي چرخان به طرف زمين سفت كشاند و در حالي كه با آن گلوي دردناك به زحمت نفس 

  كشيد، به آنجا چسبيد.مي

  جا ساكت شد.بعد ناگهان همه

پريده اما زنده، در كنارش شد، سرش را باال كرد. باردا و مانوس، رنگسوزن ميوزنليف كه پوستش س
بودند. جاسمين كمي دورتر نشسته بود. كري روي مچ دستش بود و فيلي كثيف و گلي و خيس در 

  اي زرد، چيزي نبود.آغوشش قوز كرده بود. روي صخره، جايي كه تاگان ايستاده بود، بجز لكه

ده بود. كري كه فقط تالش كرده بود مانع از جادوگري او شود، تنها محلي از بدن او را زن جادوگر مر
  زخمي كرده بود. –كرد يعني سر انگشتش كه با آن جادو مي –كه پوشش جادويي نداشت 

كرد. ابرها ناپديد شدند و ماه ليف چيزي احساس مي –افتاد اما اين پايان كار نبود. داشت اتفاقي مي
  درخشيد.ا نور درخشان و سفيدش زمين را نورافشاني كرد. انگار هوا ميكامل ب

  و بعد سكوت! گويي زمين نفسش را حبس كرده بود. منتظر بود...

  ليف به آرامي برگشت و پشت سرش را نگاه كرد.

از درخشيد. انبوهي عمق در زير نور ماه ميتوفان تقريباً درياچه را خالي كرده بود. فقط جريان آب كم
  هاي مسطح درياچه به گل نشسته بود.ها و لبهدسته دور كنارهآلود، دستهجانوران گل

حركت بود. چنان به ماه خيره سولدين وسط درياچه و كنار صخره گريان بود. سرش را باال گرفته و بي
- وار نالهمهكرد صداي كشيده و زمزشده بود كه انگار هرگز آن را نديده بود. همچنان كه ليف نگاه مي

اي را شنيد. بعد سولدين ناپديد شد و به جاي او مرد طاليي بلند قدي ظاهر شد كه يالي به رنگ زرد 
  اي داشت.مايل به قهوه

صخره گريان لرزيد و از سر تا به پا ترك خورد. دو نيمه صخره به شكلي ابري از غبار درخشان كناري 
رون گذاشت. او نيز مانند مرد طاليي بود، با اين تفاوت كه افتادند و زني از ميان ابر درخشيان قدم بي

  موهايي همچون شب سياه داشت و در دستش گوهري بزرگ و قرمز را نگه داشته بود.



 

 87 ي اشكدلتورا/جلد دوم/درياچهدرجستجوي 

خواست از وحشت، ناباوري و خوشحالي فرياد بزند و گريه ليف تلوتلوخوران روي پا ايستاد. دلش مي
مش به زن و مرد بود كه دست در دست هم گذاشتند و كند. اما هيچ صدايي از او درنيامد. فقط چش

  از آن سوي آب به طرف او آمدند.

توانستند خوشحالي خود را باور كردند كه انگار نميآمدند، دور و برشان را چنان نگاه ميو وقتي مي
  كرد.چيز داشت تغيير ميكنند. همه

از هر قدمشان، رنگ و زندگي پخش ها زير پايشان سر بر آوردند. ها و گلزمين خشك شد و علف
هاي پوشاند. كُندة مارپيچ درختان و صخرهكرد زمين را همچون فرشي ميشد و تا چشم كار ميمي

-هاي ناهموار پايين ميرس از قلههاي خاكشدند. ورقهعريان به انواع درختان مختلف تبديل مي

شدند. صداي ناب هاي جوشان ظاهر ميو چشمههاي زيبا هاي درخشان، خانهافتادند و از زير آنها برج
  ها در فضا پيچيدند.و شيرين زنگ

دادند. مردمان طاليي از زمين سر شدند و تغيير شكل ميدور تا دور حاشية درياچه، جانوران محو مي
خنديدند. پرندگان گريستند و ميكردند، ميآوردند و حيران از خواب طوالنيشان زمزمه ميبر مي

آمدند. حشرات خواندند، به پرواز در ميزدند و در حالي كه شادمانه آواز مييشان را بر هم ميها بال
- جهيدند، باال و پايين ميكردند و ميكردند. حيوانات خزدار به دور و برشان نگاه ميجيرجير مي

  رفتند.ها ميدوان به ميان علفپريدند يا دوان

آيند. مردي كه سولدين بود و زني كه انوس پشت سر او ميليف احساس كرد كه باردا، جاسمين و م
- هاي طوالني در رنج و عذاب سولدين سهيم بود، حاال از او خيلي دور نبودند. اما هنوز ليف نميمدت

  ديد باور كند.توانست آنجه را كه مي

  »حقيقت دارد؟«زمزمه كرد: 

دارد، پس همه ما داريم خواب اگر حقيقت ن«شناخت، گفت: صدايي شاد و سرزنده كه او نمي
  »بينيم.مشتركي مي

  زد.ليف برگشت و مانوس را ديد كه به او لبخند مي

  »تواني حرف بزني!مانوس... تو مي«ليف با تعجب به صدا درآمد: 

هايش باطل شده است. مردم راالد و در البته! با مرگ تاگان، تمام طلسم«مانوس با خوشحالي گفت: 
  »ين منطقه نيستند كه از پرنده سياه شجاع شما سپاسگزارند. باور كن.تنها كساني در ا
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  اش را جلو داد.كري كه با غرور روي مچ دست جاسمين نشسته بود، قارقاري كرد و سينه

و از تو «صداي آرام و بمي كه براي ليف جديد بود، اما در عين حال لحن آشنايي داشت، گفت: 
  رو شد كه قبالً سولدين بود.مان خاكستري و بانفوذ مردي روبهليف برگشت و با چش» سپساگزارند.

اش مهربان شد. و چشمان خاكستري» ما قبالً دشمن هم بوديم، اما حاال دوست هستيم.«مرد گفت: 
. ما فرمانرواي در هستيم و آزاديمان را به شما 18است. اين همسرم اتناست 17اسم من نانيون«

  »مديونيم.

اش همچون زيبايي آسمان درخشان تابستان بود. ليف با حيرت پلك زد. بعد اييزن لبخند زد. زيب
-متوجه شد كه زن دستش را به او دراز كرده است. كف دستش، ياقوتي به رنگ سرخ تند مي

  »كنم شما به اين احتياج داريد.فكر مي«درخشيد. زن گفت: 

و گوهر را از دست زن گرفت. گوهر ليف آب دهانش را فرو داد، سرش را به عالمت بله تكان داد 
تر شد. او باالفاصله كمربند را باز كرد و دستش را گرم كرد و كمربند دور كمرش حتي از قبل داغ

  كردند.سپس ترديد كرد. چون مانوس، نانيون و اتنا او را نگاه مي

را صاف كرد؛ انگار و صدايش » ماند.راز تو، اگر راز باشد، پيش ما محفوظ مي«مانوس با شادي گفت: 
  كرد.هنوز از شنيدن صداي خود حيرت مي

حاصل و طور است. صد سال است كه زنگي ما بدتر از مرگ بوده. سرزمينمان بيهمين«اتنا گفت: 
  »روحمان در بند بوده است. به خاطر شما، حاال ما آزاديم و تا آخر عمر به شما مديونيم.

آميز باشد، وجوي ما موفقيتيد دينتان را ادا كنيد. چون اگر جستشايد بتوان«باردا لبخند زد و گفت: 
  »به شما احتياج خواهيم داشت.

  او رو به ليف سر تكان داد و ليف كمربند را باز كرد و مقابلش روي زمين گذاشت.

                         
١٧ Nanion  

١٨ Ethena 
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كمربند دلتورا! اما چطور «زنان گفت: مانندش گشاد شد. نفسنفس مانوس بند آمد و چشمان تيله
ست، آن هم وقتي آنقدر از شهر دل دور هستيد؟ و هفت گوهر كجاست؟ اينكه فقط يك پيش شما
  »گوهر دارد؟

  و ياقوت سرخ را روي قاب خودش كنار ياقوت زرد جا انداخت.» حاال دوتاست.«ليف گفت: 

  درخشيد. ياقوت نشانة شادي. ليف حريصانه محو تماشاي آن شد.ياقوت سرخ روي فوالد براق مي

تنا پريدهنا و نانيون كه نزديك يكديگر ايستاده بودند، رنگ زردشان در زير نور ماه رنگاما اتتر شد. ا
  ترسيديم. همان چيزي كه تاگان پيش از فرستادن پس باالخره اتفاق افتاد. آنچه ما مي«زمزمه كرد: 

  »دست رفته است. ها آمده است. دلتورا براي هميشه ازما به تاريكي وعده داده بود. ارباب سايه

نه! نه براي هميشه! سرزمين در براي هميشه از بين رفت؟ شما از بين «جاسمين با عصبانيت گفت: 
  »رفتيد؟

نانيون به جاسمين خيره شد. از خشم او وحشت كرده بود. بعد به آرامي لبخند زد و با ماليمت گفت: 
  »رود.شوند، هيچ آرماني از بين نمينمي هاي شجاعي وجود دارند و نااميدحق با توست. تا وقتي آدم«

قدر كافي تر شده بود. فقط كمي... اما همينليف كمربند را برداشت و به كمرش بست. از قبل سنگين
  بود تا قلبش را سرشار از خوشحالي كند.

صداي همهمه و فرياد و آوازي از دشت برخاست. مردم، نانيون و اتنا را از دور ديده بودند و به 
  دويدند.طرفشان مي

توانيد استراحت كنيد و مدتي اينجا پيش ما بمانيد. در اينجا مي«اتنا با اصرار و مهرباني به ليف گفت: 
توانيد براي سفري كه در پيش رو داريد نيرو ذخيره جشن بگيريد و در صلح و آرامش باشيد. اينجا مي

  »كنيد.

دانست بايد انجام دهد از چشمانشان نچه را كه ميليف به باردا، جاسمين و مانوس نگاه كرد و آ
  خواند. در شهر زيبايي بود، هوا لطيف بود، اما...

  »متشكريم. اما مردم راالد منتظرمان هستند.«او گفت: 
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گشتند تا به مردمشان خوشامد بگويند، ترك كردند. آنها خداحافظي كردند و اتنا و نانيون را كه برمي
ها باال رفتند، از ميان شكاف به زحمت رد پيچيد. آنها از صخرههايشان ميشها در گوصداي زنگ

  شدند و قدم در همان راهي گذاشتند كه قبالً از آن آمده بودند.

  توانستند شدت شادي راالدها را حدس بزنند.پشت سرشان شادي بود و مقابلشان شادي. مي

، خنده و موسيقي با دوستان. و بعد سفري گوييچند روز استراحت، چند روز قصه«ليف فكر كرد: 
  »ديگر و ماجرايي ديگر.

  دو گوهر پيدا شده بود و سومي در انتظارشان بود.

  

 

 

 

 

 

 

 

 دارد...ادامه          
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  شخصيت هاي دلتورا:

      

  
  باردا               
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  تاگان                                                    

  
        

                                             



 

 93 ي اشكدلتورا/جلد دوم/درياچهدرجستجوي 

 

 

 

 

همكاري با تيم تايپ دوران در صورت تمايل به 
 اژدها به پروفايل من به آدرس:

http://forum.dragon-
age.ir/members/noora1363-18/ 

.مراجعه فرماييد  

  

 


