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1  

  پرواز

اند، هر چند از وقتي كه او، رسيد كه انگار تمام عمرشان را كنار رودخانه راه رفتهليف به نظرش مي   
ها را پشت سر گذاشته بودند. فقط يك شب و يك نصف ور در آتش موشباردا و جاسمين شهر شعله

اكنده بود و حاال شهر در افق پشت سرشان به روز گذشته بود. بوي ضعيف دود در هواي ساكن پر
  آمد.نظر مياي مبهم بهشكل لكه

ها جانشان را نجات داده هاي قرمزي را كه در شهر موشهاي سنگين و چكمهها پيش، لباسمدت
تر بود. اما گرسنگي و خستگي، سفر را در بود، كنده و دور انداخته بودند. بدون آنها، راه رفتن آسان

انداز اطراف تمام مدت به يك شكل بود نيز داد، و اين حقيقت كه چشمطوالني جلوه مي نظرشان
هاي متوالي  و با زحمت روي زمين داغ و برهوتي راه رفته بودند كه كرد. همسفران ساعتكمكي نمي

ي از هر دو طرف به وسيله رودخانه براد محاصره شده بود ـ رودخانه چنان وسيع بود كه آنها به سخت
  سو را ببينند.توانستند ساحل آن مي

دانستند كه بايد به راهشان ادامه دهند. ستون دودي با آنكه نياز شديدي به استراحت داشتند، اما مي
-كرد، همچون عالمتي براي دشمنانشان بود. عالمت نشان ميكه آسمان آبي پشت سرشان را لك مي

ورا پنهان شده بود، اتفاق مهمي رخ داده است. داد در محل هولناكي كه سومين سنگ كمربند دلت
شد كه سنگ ربوده شده است و خادمانش را براي پيدا كردن دزدان ها حتماً باخبر ميارباب سايه

  فرستاد.مي

  كردند!قدر راحت آنها را در اين دشت برهوت پيدا ميو چه

كمي جلوتر بود. همچنان كه چشم رفت. جاسمين باردا سرش را پايين انداخته بود و كنار ليف راه مي
گشت. كري از زد. دنبال كري، كالغ سياهش، ميبر افق داشت، هرازگاهي با فيلي آهسته حرف مي

  وجوي غذا رفته بود.سوتر و جستهاي آنسپيده صبح براي بررسي زمين

ها ين زودياش اين بود كه به اشد كه خبري از او نبود و اين معني خوبي نداشت. معنيها ميساعت
رفتند مسير از غذا و سرپناه اثري نبود. اما جز راه رفتن، چاره ديگري نداشتند. بجز مسيري كه مي
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هاي عميق احاطه ها در پيچ رودخانه قرار داشت و از سه طرف با آبديگري نبود. زيرا دشت موش
  شده بود.

احاطه كرده بود و آنها را به تله ها را ها رودخانه دورتادور دشت موشقرن«ليف با اخم فكر كرد: 
  »ايم.طور كه ما به تله افتادهانداخته است؛ همان

  ناگهان جاسمين فرياد گوشخراش و بلندي كشيد و صداي خشني از دور، به او جواب داد.

آمد. آن ليف سرش را باال كرد و نقطه سياهي را در در دست آسمان آبي ديد كه به طرفشان مي
  كرد، به طرفشان شيرجه زد.شد و سرانجام كري كه به شدت قارقار ميتر ميبزرگسياهي هر لحظه 

پرنده روي بازوي جاسمين فرود آمد و دوباره قارقار كرد. جاسمين، مات و مبهوت، گوش داد. بعد رو 
  »رسد كه تقريباً به پهني رودخانه است.گويد دشت به آبراه وسيعي ميكري مي«به ليف و باردا گفت: 

  »چي؟«زده روي زمين پهن شد و گفت: ليف وحشت

  و با آهي سنگين، كنار ليف نشست.» ها يك جزيره است؟ اما امكان ندارد!دشت موش«باردا غريد: 

  هايش را به هم زد و با دلخوري قارقار كرد.كري بال

ريزند. هاي خودش ديده كه دو شاخه رود به اين آبراه ميكري با چشم«جاسمين با پرخاش گفت: 
تر است و گويد آبراه خيلي پهن است، اما شايد براي ما عميق نباشد. ظاهراً از رودخانه شفافكري مي

  »اي ماهي را نزديك سطح آب آن ديده است.كري دسته

  و از فكر غذاي داغ دهانش آب افتاد.» ماهي!«ليف گفت: 

  »قدر فاصله دارد؟تا اينجا چه«صداي باردا را شنيد: 

توانيم به آنجا برسيم، البته اگر تمام شب كند ما تا فردا ميكري فكر مي«انه باال انداخت: جاسمين ش
  »راه برويم.

كم، در تاريكي به كنيم. دستپس همين كار را مي«باردا به زحمت روي پا ايستاد و با اخم گفت: 
چيزي نداريم كه  شويم و در ضمن غذا و سرپناه نداريم و غير از زمين سفت همراحتي ديده نمي

  »قدر برويم تا از پا بيفتيم.اي دارد؟ بايد آنرويش بخوابيم. پس توقف كردن چه فايده

***  
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به اين ترتيب بود كه در سپيده صبح روز بعد، آنها به انتهاي دشت رسيدند و با چشماني كه از 
  ي آبي خيره ماندند كه راهشان را سد كرده بود.سوخت، به پهنهخستگي مي

  »هاي آب زيادي صاف و هموارند.مطمئناً اين كانال طبيعي نيست. كناره«ف گفت: لي

اند تا ها پيش اين را ساختههاي آدم كنده شده. فكر كنم سالبا دست«باردا به نشانه موافقت گفت: 
  »ها بشوند.مانع هجوم موش

  كرد، باالي سرشان در هوا اوج گرفت.زده قارقار ميكري كه هيجان

اي و بدون لحظه» بينم؛ درخت و گياهان ديگر.آن طرف آب، درخت مي«ن آهسته گفت: جاسمي
  كه چشمانش را مشتاقانه به منطقه ناهموار و سبز مقابلش دوخته بود، وارد آب شد.ترديد، در حالي

اي مكث يا نگاهي به اما جاسمين بدون لحظه» جاسمين، مواظب باش!«ليف پشت سرش صدا زد: 
اش رسيد و ديگر باال نيامد. او همچنان به ه آب زد. آب تا كمرش باال آمد، بعد به سينهپشت سر، ب

  سمت ساحل مقابل، به رفتن ادامه داد.

هاي دل ليف، وقتي در خيابان«كنان و با عجله وارد آب سرد شدند. باردا گفت: شلپباردا و ليف شلپ
ترين و پردردسرترين وروجكي هستي كه عجول كردم تومواظبت بودم كه توي دردسر نيفتي، فكر مي

  »خواهم. چون جاسمين از تو هم بدتر است!خداوند آفريده. اما ازت معذرت مي

صدا خنديد و همين كه چيزي از كنار قوزك پايش رد شد، باال پريد و جيغ كشيد. داخل آب، ليف بي
  فتند.ها راي ماعي بزرگ به سرعت توي سايهنگاهي انداخت و ديد دسته

  »كاري به تو ندارند.«جاسمين بدون اينكه رو برگرداند گفت: 

  »داني؟ ممكن است آنها هم به اندازه من گرسنه باشند. آنها ... از كجا مي«ليف جواب داد: 

صداي فرياد كري، حرفش را قطع كرد. كري به طرف سطح آب شيرجه زد و دوباره در آسمان اوج 
  گرفت.

چيزي از آسمان به «ا ايستاد، سپس به طرف ليف و باردا برگشت و گفت: جاسمين هوشيارانه بر ج
  »آيد كري ... اين طرف مي
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  كشيد، بار ديگر به طرفشان شيرجه زد. معلوم بود كه حسابي ترسيده است.پرنده سياه كه جيغ مي

  »يعني آن چيه؟«زده و به دقت آسمان را نگاه كرد، اما چيزي نديد. پرسيد: ليف شتاب

اش قاپيد و جانور و فيلي را روي شانه» يك چيز بزرگ و زشت! يك چيز بد!«سمين گفت: جا
كري! فيلي را «كرد، در هوا باال برد. فرياد زد: پشمالوي كوچك خاكستري را كه از ترس جيرجير مي

  »طور!بگير و قايمش كن! خودت هم همين

شد. تر ميفتاد. نقطه هر لحظه بزرگو در آن لحظه ، چشمان خسته ليف به نقطه سياهي در افق ا
  خوردند.هايي بزرگ را ديد كه در آسمان  به هم ميبعد از چند ثانيه، ليف گردني دراز و بال

  »آق بابا! دور را ديده!«باردا گفت: 

- هاي ليف منجمد شد. پدرش درباره آق بابا برايش تعريف كرده بود ـ پرندگان غولانگار خون در رگ

ها بودند. كردند. هفت تا از آنها در خدمت ارباب سايهركس، كه هزاران سال عمر ميپيكري شبيه ك
  هاي خطرناكي پنهان كرده بودند.آنها گوهرهاي كمربند دلتورا را در مكان

هايش گرفت و با سرعت به آن سوي آب پر كري از دستور جاسمين اطاعت كرد و فيلي را با چنگال
  هاي بلند يا شاخ و برگ درختان پنهان شوند.ند ميان علفتوانستزد. در آنجا آنها مي

اما ليف، باردا و جاسمين جايي براي پنهان شدن نداشتند. پشت سرشان، دشت برهوت بود و 
  درخشيد.اي كه زير نور سپيده ميمقابلشان جريان آب گسترده

ه است. آق بابا با سرعتي فايددانستند كه اين كار بيبا زحمت، چند قدمي پيش رفتند، اما همگي مي
  رسيد.كرد و قبل از آنكه آنها خود را به جاي امني برسانند، باالي سرشان ميباورنكردني پرواز مي

سوخت، ديده بود و به محض اينكه اين سه غريبه را در حال فرار از پرنده دود شهر را كه در آتش مي
  ها هستند.ن ارباب سايهرسيد كه آنها دشمديد، فوري به اين نتيجه ميدشت مي

گرفت و پيش هاي بزرگش آنها را ميزد و با چنگالكرد؟ يا شايد شيرجه ميآيا به آنها حمله مي
  برد؟ در هر دو حالت، آنها محكوم به مرگ بودند.اربابش مي
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دانست كه آنجا محل توانستند پنهان شوند، زير آب بود. و با اين حال، ليف ميتنها جايي كه مي
- توانست از آسمان آنها را زير آب ببيند، هماناسبي براي مخفي شدن نيست. آق بابا به راحتي ميمن

  اي ماهي را ببيند.طور كه كري توانسته بود دسته

شود. ليف، هنوز ما را نديده است. چشمانش به دودي است كه از شهر بلند مي«باردا به سرعت گفت: 
  »شنلت!

و كرخش، بند شنل را كه زير گردنش بسته شده بود، كشيد. سرانجام البته! ليف با انگشتان خيس 
  شنل باز شد.

  »برويد زير شنل!«باردا آهسته گفت: 

همگي نفس عميقي كشيدند، زير سطح آب رفتند و شنل را همچون سايبان باالي سرشان نگه 
  داشتند. شنل كه تقريباً در آب نامرئي شده بود، باالي سرشان شناور بود.

اند. اما آيا اين تالش براي پنهان شدن از چشمان تيز آق بابا كافي بود؟ اگر تمام سعيشان را كرده آنها
شد كه قسمتي از آب با بقيه دم، جانور متوجه ميغروب بود، شايد. اما مطمئناً در روشنايي سپيده

كرد و منتظر يزد، نگاه مشد،  باالي آن محل چرخ ميها فرق دارد. جانور وقتي مظنون ميقسمت
  ماند تا...مي

توانستند نفسشان را در سينه حبس كنند؟ دير يا زود، آنها و تا چه مدت ليف، باردا و جاسمين مي
  كرد.آمدند و آن وقت هيوال حمله ميزنان به سطح آب مينفس

دلتورا  انگشتان ليف زير لباسش، روي قالب كمربند دلتورا قرار گرفت. هنگام دستگيري نبايد كمربند
ماند بهتر از انداخت. آنجا ميهاي ته نهر ميكرد و در گلهمراهش باشد. در صورت لزوم، آن را باز مي

  افتاد.ها ميآن بود كه به دست ارباب سايه

گفت كه به سطح آب برود و نفس بكشد. اند. بدنش به او ميهايش سفت شدهكرد ريهاحساس مي
اي هاي نقرهكردند؛ ماهيها دور و برش شنا ميرا باز كرد. ماهي اش خورد، چشمانشچيزي به شانه

خورد. آنها دورش حلقه زدند و ها و دمشان به سر و صورت او مياي. بالهبزرگ با چشمان خيره شيشه
  اش كردند. بعد ناگهان هوا تاريك شد. سايه عظيمي جلوي نور خورشيد را گرفته بود.محاصره

  بود.آق بابا باالي سرشان 
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2  

  ميوه ممنوع
  

ليف با وحشتي كه او را در برگرفته بود، مبارزه كرد. سايه آق بابا آب را سياه كرده بود. ديگر      
اي ماهي كه باالي شنل كرد. حاال دستهشان را احساس ميها را ببيند، اما سنگينيتوانست ماهينمي

دادند؛ پايين، و آنها را به پايين فشار مي كردنددر حال شنا بودند، همسفران را از سطح آب جدا مي
  پايين...

اش از نياز به نفس كشيدن درد گرفته بود. با رفت. شروع به تقال كرد. سينهليف سرش گيج مي
ها طوري باالي شنل ازدحام كرده بودند كه نااميدي، به شنل باالي سرش فشار آورد. اما ماهي

  سقفي كه امكان نداشت آن را شكست.همچون سقفي متحرك و زنده شده بودند؛ 

شود؛ انگار ذهنش از جسمش دور مي كرد بيهوش ميكم دست از تقال برداشت. احساس ميليف كم
تصوير » يعني اين پايان راه است؟ پس از آن همه مشكالتي كه پشت سر گذاشتيم...«شد. فكر كرد: 

صبحانه خوردن بودند و شايد هم  پدر و مادرش در ذهنش روشن شد. در آشپزخانه آهنگري، مشغول
  كردند.درباره او و باردا صحبت مي

طور هايمان و هميندانند كه چه بر سر ما آمده. استخوانآنها هرگز نمي«ليف دوباره فكر كرد: 
  »ها مدفون ميشوند.كمربند دلتورا، براي هميشه زير گل

- ها بودند كه به او ضربه ميرد. ماهيخواش ميطور مبهمي متوجه شد كه چيزي به پاها و سينهبه

  هاي باالي سرش كنار رفتند.زدند. انگار سعي داشتند او را به طرف باال هل دهند. و... ماهي

با آخرين توان، به خود فشار آورد تا پاهايش را صاف كند. سرش سطح آب را شكافت، نفس عميقي 
  كشيد و هوا را فرو داد.

خورد. سپس كناري همچنان باالي سرش پهن بود و به صورتش مي در لحظه اول، چيزي نديد. شنل
  كشيدند.رفت و باردا و جاسمين را ديد كه مثل خودش سراسيمه نفس مي
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با وحشت، باال را نگاه كرد. اما آق بابا حسابي از كانال رد شده بود و پروازكنان روبه سوي افق، به 
  رفت.طرف ستون دود مي

  شد.باورش نمي» ديد! بدون اينكه ما را ببيند، رد شد.مارا ن«كنان گفت: سرفه

آره، وقتي پايين را نگاه كرده، فقط «صدا خنديد و گفت: كرد، بيجاسمين كه داشت شنل را جمع مي
  »هايي كه قبال هم صدها بار ديده بود.اي ماهي ديده؛ ماهيدسته

قدر باهوش هستيد! ما را ا چهها، شمآه، ماهي«دستش را روي سطح موجدار آب كشيد و خنديد: 
  »خوب پنهان كرديد.

دادند. به نظر مي آمد از خيالي از دهانشان حباب بيرون ميكردند و با بيها دور و بر او شنا ميماهي
  كار خود راضي هستند.

فكر كردم ميخواهند ما را غرق كنند، درصورتي كه در تمام اين مدت سعي داشتند ما را «باردا گفت: 
  »ها به كمك آدم بيايند؟يد آق بابا پنهان كنند. كي تا به حال شنيده كه ماهياز د

هايي كه اند و از موشهاي معمولي نيستند. اينها پير و عاقلاينها ماهي«جاسمين بااطمينان گفت: 
طور هم از ارباب دشت يك طرف رودخانه را به برهوت تبديل كرده اند، خوششان نمي آيد. همين

  »و خادمانشان.ها سايه

  »خودشان به تو گفتند؟«ليف با تعجب گفت: 

هاي معمولي نيستند. اگر به آنها گوش بدهي، باتو هم آنها ماهي«دختر شانه باال انداخت و تكرار كرد: 
  »زنند.حرف مي

ليف به اشكال زير آب خيره شد و با تمام نيرو حواسش را جمع كرد. اما تنها چيزي كه شنيد، صداي 
  آب و حباب بود. امواج

شويم. در دشت كه بوديم، سنگ اوپال تصويري دانستم كه در رودخانه غرق نميبايد مي«ليف گفت: 
هاي روان ايستاده بودم. اگر قرار باشد جايي بميرم، حتماً آنجا دشت از خودم را نشان داد كه در شن

  »هاي روان است.شن

كه گويد آيا سنگ اوپال مي«د. باردا سراسيمه گفت: اناحساس كرد باردا و جاسمين به او خيره شده
  »دارد چه بشود؟ احتمالشد؟ يا فقط چه خواهد 
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  آن سوي كانال قارقار كرد.دانست. كري از هايش را باال انداخت. خودش هم نميليف شانه

  »بايد عجله كنيم. ممكن است آق بابا از اين مسير برگردد.«جاسمين گفت: 

  كردند. همسفران از عرض كانال گذشتند.تر ميند و راه را برايشان آسانرفتها جلو ميماهي

  سرانجام وقتي به ساحل مقابل رسيدند، برگشتند و براي تشكر تعظيم كردند.

ها، ما زندگيمان را به شما مديونيم. از محبت ماهي«وقتي كري روي دست جاسمين نشست، اوگفت: 
  »شما متشكريم.

خورد، هايشان در آب تكان ميآب كردند و به آرامي و شناكنان دور شدند. دمها سرشان را زير ماهي
  كردند.انگار خداحافظي مي

كري جيغ كشيد و دوباره پرواز كرد. ليف، باردا و جاسمين دنبال او رفتند. كري به طرف درختي 
-به زمين ميهاي سبز و پربرگ درخت خم شده بود و سر پرواز كرد كه كنار آب روييده بود. شاخه

  ساييد.

هاي سرسبز، راه گشودند و خود را در محوطه باز و كوچكي يافتند كه از هر آنها از ميان آن شاخه
هاي آويزان درخت احاطه شده بود. محوطه همچون اتاق سبز كوچكي بود كه در وسط طرف با شاخه

  دار درخت قرار داشت.گرهآن تنه

اش پريد و با خوشحالي د، به طرف جاسمين دويد، روي شانهفيلي كه آنجا به انتظارشان نشسته بو
  جيرجير كرد.

ايِ هاي قهوهسه همسفر آهي از سر آسودگي كشيدند و روي زمين نشستند. اليه ضخيمي از برگ
هاي دردناكشان قرار گرفت. باالي سرشان نيز سقفي از گياهان سبز نرم، همچون تشكي زير استخوان

  كردند.هايي كه در نسيم ماليم زمزمه ميبود و اطرافشان ديوار

-اما براي اولين بار نيازي نبود كه توضيح دهد درختان چه مي» اينجا امن است.«جاسمين گفت: 

  كردند.گويند. همگي آرامش آنجا را احساس مي

  اي بعد، همه به خواب رفتند.لحظه

***  

  خواندند. هوا خنك بود و نور كم شده بود.وقتي ليف بيدار شد، تنها بود. پرندگان باالي سرش آواز مي
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  »كند. تمام روز را خوابيدم.خورشيد دارد غروب مي«كمي لرزيد و فكر كرد: 

هاي آويزاني رفت كه باردا، جاسمن، كري و فيلي كجا بودند؟ ليف چهار دست و پا به طرف شاخه
د و نگاه كرد. در كمال تعجب متوجه پوشاندند. با احتياط، آنها را كنار زهمچون پرده پناهگاه او را مي
كند، بلكه دارد طلوع ميكند. او نه تنها تمام روز، بلكه شب بعد را هم شد كه خورشيد غروب نمي

  خوابيده بود!

آمدند. حدس زد كه براي پيدا كردن غذا رفته بودند و اميدوار بود جاسمين و باردا به طرف درخت مي
ها را كناري زد و به اش خالي است. برگكرد معدهميكه چيزي پيدا كرده باشند. احساس 

  استقبالشان رفت.

  »سيب! كمي پالسيده است، اما شيرين و شكم پركن است.«همين كه باردا نزديك شد، گفت: 

اش را خورد؛ سيبي به طرف ليف انداخت. ليف سيب را گرفت، با ولع گازي به آن زد و به سرعت همه
  هايش را.حتي هسته

  »تر است.گويند ميوه دزدي شيرينمي«سيبي ديگر به طرفش انداخت و با خنده گفت: باردا 

  »دزدي؟«ليف با دهان پرگفت: 

هاي آن طرف توي يك باغ است. جاسمين بدون درخت«باردا به پشت سرش اشاره كرد و گفت: 
  .»اينكه به خود زحمت بدهد و از صاحب باغ اجازه بگيرد، حسابي از خودش پذيرايي كرد

كنند. ها وقتي ميوه دارند، ناله ميدرخت«جاسمين سرش را به اين سو و آن سو تكان داد و گفت: 
اند براي خوردن ها پالسيدهقدر سيببيني كه چهشان را بچيند. و ميآنها دوست دارند كه كسي ميوه

  »كند؟كسي به ما اعتراض مياينها، چه

  »رم. آخرين باري كه سيب خوردم...من كه شكايتي ندا«ليف با خوشحالي گفت: 

حرفش را قطع كرد. ميوه شيرين ناگهان در دهانش خشك شد. آخرين باري كه او سيب خورده بود، 
  اش بود.در شهر دل بود كه با دوستانش ضيافتي برپا كرده بودند. آن روز، روز تولد شانزده سالگي

اي كه دوست داشت، اش و خانوادهخانه شناخت،اي كه ميروزي بود كه از دوران كودكي، زندگي
  رسيد كه زمان زيادي از آن دوران گذشته است.خداحافظي كرده بود. حاال به نظرش مي
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اش غمگين شده است و جاسمين با كنجكاوي به او نگاه كرد. ليف متوجه شد كه حالت چهره
ده بود و تنها همدمش هاي سكوت تنها زندگي كربالفاصله رويش را برگرداند. جاسمين در جنگل

كري و فيلي بودند. او با چشم خودش ديده بود كه نگهبانان خاكستري پدر و مادرش را بردند و از 
رو شده بود. ليف مطمئن بود كه از نظر شماري روبههمان دوران كودكي با چيزهاي وحشتناك بي

  اي است.جاسمين، دلتنگي او براي خانه نقطه ضعف كودكانه

  به سيبش زد، و با صداي فريادي كه در محوطه طنين انداخت، از جا پريد.گاز ديگري 

  دزدها! -

هاي بلند به كشان از ميان علفليف از گوشه چشم به نور درخشان سپيده نگاه كرد. چيزي جيغ
اندامي است. پيرزن تر شد، ليف فهميد كه پيرزن كوچكغلتيد. همين كه آن چيز نزديكطرفشان مي
آمد. موهاي لو بود و چنان خود را در شال پيچانده بود كه كامالً گرد و قلنبه به نظر ميچنان گوشتا

اش همچون سيبي پالسيده، پر از چين و چروك رنگش را پشت سرش جمع كرده بود. چهرهايقهوه
  داد.بود و از شدت خشم قرمز شده بود. به شدت اخم كرده بود و مشتش را تكان مي

  »هايم را پس بدهيد! زود باشيد، پسشان بدهيد!دزدها! ولگردها! سيب«پيرزن جيغ كشيد: 

  همسفران با دهان باز به زن خيره شدند.

هاي زيباي مرا اند، سيبها خواب بودهايد! وقتي نگهبانهاي مرا دزديدهسيب«پيرزن جيغ كشيد: 
  »ايد. آنها كجا هستند؟ پسشان بدهيد!دزديده

اش هايي را كه در دست داشت به او داد. پيرزن آنها را به سينها از سيبهيچ حرفي، سه تجاسمين بي
اش كجاست؟ شش تاي ديگر كجاست؟ همه ها! بقيهمتقلب«چسباند و با كينه  نگاه كرد و فرياد زد: 

ام را پر كنم؟ نه تا سيب ها حساب و كتاب دارند. چطوري سهميهاند. همه سيبها شمارش شدهسيب
  »ايد نه تا برگردانيد.ايد و بكنده

توانيم آنها را پس بدهيم. خيلي متأسفم، خانم! ولي ما نمي«باردا صدايش را صاف كرد و گفت: 
  »ايم. متأسفانه قبالً همه را خورده

  ايد؟خورده -

واقعاً از شما «كنان گفت: منپيرزن چنان باد كرد و سرخ شد كه ليف ترسيد نكند بتركد. ليف من
  »هيم. خيلي گرسنه بوديم و...خوامعذرت مي
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اش را تكان داد و جيغ گوشخراش و هايش را باال برد، شانهپيرزن سرش را عقب گرفت، دست
  وحشتناكي كشيد.

  كرد، او را احاطه كرد.بالفاصله ابري تيره و چرخان كه وزوز مي

پيرزن جمع شده و منتظر  ها پشت او زير شالش نشسته بودند. آنها دور و برزنبور! هزاران زنبور. زنبور
  دستور حمله بودند.

  

3  

  1ي ريت ميرجاده
  

ليف، جاسمين و باردا تلوتلوخوران عقب رفتند. ابري از زنبورها از هر سو هجوم آوردند و در فضاي    
  سر پيرزن، الگويي در هوا رسم كردند. صداي وزوزشان مانند غرشِ تهديدآميز حيواني بزرگ بود.پشت

توانيد به همين راحتي از من دزدي دفاعم؟ فكر كرديد ميفكر كرديد من بي«شيد: پيرزن فريادك
كنند. به خاطر اند، اما تعدادشان زياد است و با يك ذهن عمل ميكنيد؟ نگهبانان من هرچند كوچك

  »كاري كه كرديد، با هزاران نيش زنبور خواهيد مرد.

خواست پيدا كرد و اخت. او چيزي را كه ميهايش به جست و جو پردجاسمين با نااميدي در جيب
  درخشيدند.هاي طال و نقره زير نور خورشيد ميدستش را پيش برد. سكه

  »ها برداريد؟ممكن است اينها را عوض سيب«پرسيد: 

و با » كنيد؟شما كه طال داريد، چرا دزدي مي«هايش باريك شد. پرسيد: پيرزن يكه خورد و چشم
  ها را قاپيد.به سرعت پولاش، هاي چروكيدهدست

                         
1. Rithmere  
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توانيد نه! اين تنها پولي است كه ما داريم و شما نمي«ليف بدون هيچ فكري جلو پريد و توضيح داد: 
  »براي چند تا سيب پالسيده همه آن را برداريد!

آرام، پسر! آرام! «كردند، به طرف او هجوم بردند. پيرزن گفت: زنبورها كه به طرز خطرناكي وزوز مي
شوند. حتي خود من هم هاي ناگهاني را دوست ندارند و زود عصباني ميم! نگهبانان من حركتآرا

  »خوام از كندويشان عسل بردارم مجبورم براي آرام كردنشان از دود استفاده كنم.وقتي مي

صداي ماليمي از خود درآورد. دسته زنبورها پشت سرش جمع شدند، زير شال پيرزن رفتند و از نظر 
  يد شدند.ناپد

شود. برويد و به دوستان ولگردتان بگوييد كه هر كس از اين درس خوبي برايتان مي«پيرزن گفت: 
  »كنم.اينجا دزدي كند ديگر بهش رحم نمي

  ليف، باردا و جاسمين كمي مكث كردند.

  »ديد!ايد، برگربرگرديد! از همان راهي كه آمده«پيرزن دستش را به طرف آنها تكان داد و فرياد زد: 

  »ايم و دزد هم نيستيم.ما از راهي نيامده«جاسمين فرياد زد: 

ايد؟ هيچ راه ايد، پس از كجا آمدهاگر از راهي نيامده«اي آهسته گفت: پيرزن ساكت شد. پس از لحظه
  »رسد، مگر...ديگري به باغ من نمي

ل خيس است، نفسش ناگهان دستش را دراز كرد و لبه شنل خيس ليف را چنگ زد. وقتي فهميد شن
كم سرش را باال كرد و به آن سوي آب، رو به سوي افق خيره شد؛ به جايي كه ستون بند آمد و كم

  رفت.ها به هوا ميدود ضعيفي همچنان از دشت موش

  »شما كي هستيد؟«وحشت چهره پر چين و چروكش را در برگرفت. آهسته گفت: 

وييد. فقط برويد! اگر شما را اينجا ببينند، حتي نه ـ چيزي نگ«بعد دستش را باال برد و گفت: 
  »توانند از من حمايت كنند.زنبورهايم هم نمي

  »توانيم جاده را پيدا كنيم؟چطوري مي«ليف بالفاصله پرسيد: 

اي است. از توي باغ رد شويد. آن طرف باغ، دروازه«پيرزن به باغ ميوه پشت سرش اشاره كرد و گفت: 
  »ايد.كس نگوييد كه اينجا بودهيي را كه بهتان زدم فراموش كنيد. به هيچهاعجله كنيد! و حرف
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كنم كه ما هم بتوانيم روي قول شما حساب توانيد روي ما حساب كنيد. و تصور ميمي«باردا گفت: 
  »ايد.كنيم كه ما را نديده

كه به د. همينها عبور كردنهيچ سخني سر تكان داد. سه همسفر برگشتند و از وسط علفپيرزن بي
  محوطه پر درختي رسيدند، با صداي فريادي برگشتند و عقب را نگاه كردند.

  كرد.پيرزن عجيب و گرد، همچون توپي ميان توده زنبورها ايستاده بود و خيره نگاهشان مي

  »بخت يارتان!«او دستش را باال برد و فرياد زد: 

  شان ادامه دادند.آنها نيز در جواب، دستشان را باال بردند و به راه

چه خوب كه الاقل چنين «رفتند، جاسمين گفت: كه از ميان درختان سيب مارپيچ ميهنگامي
كشد و كرد با نيش زنبورهايش ما را ميكند! تا چند لحظه پيش كه تهديدمان ميآرزويي برايمان مي

  »حتي تعارف نكرد پولمان را پس بدهد.

داند كه او در زندگي چه زجرهايي كشيده؟ شايد حق كي مي«فت: هايش را باال انداخت و گباردا شانه
ها مظنون بشود. اگر زنبورها را به حساب نياوريم، انگار اينجا تنها زندگي داشته باشد كه به غريبه

  »كند.مي

پيرزن از «وقتي به انتهاي باغ رسيدند و از دروازه باغ عبور كردند، قدم به جاده گذاشتند. ليف گفت: 
  »اي حرف زد كه بايد پر شود. انگار او بايد تعداد مشخصي سيب پرورش دهد.يهسهم

او دروازه را بست و به عالمتي اشاره كرد كه » كند.شايد هم چيزي از آنها درست مي«باردا گفت: 
  روي تكه چوبي كهنه نوشته شده بود:
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بازهاي دربار سربازان و شعبدهوقتي من در قصر بودم، شربت ملكه زنبورها بين «باردا ادامه داد: 
كرد. ظاهراً اين شربت اينجا و توسط اي پيدا ميالعادهنوشيد، قدرت فوقغنيمتي بود. هركس آن را مي

  »شود. بدون شك، خودش ملكه زنبورهاست.دوستمان درست مي

  »داد!ا ميكاش قبل از اينكه راه را نشانمان بدهد، يكي دو ليوان شربت به م«ليف آهي كشيد و گفت: 

شان زدند. حسابي خسته بودند و روحيهرفتند و آهسته حرف ميهمگي به سختي در جاده راه مي
هاي روان است. اما رسيدن به آنجا خود مصيبتي دانستند كه هدف بعديشان شنضعيف شده بود. مي

  بود.

نه هيچ چيز ديگر، بجز  فكر و ذكرشان اين بود كه نه پول دارند، نه پتو، نه غذا، نه باروبنه سفر و
  شان كه روي كولشان بود.هاي پارههايشان و لباساي كه پدر ليف برايش كشيده بود، اسلحهنقشه

ليف به خاطر آورد كه البته كمربند دلتورا را نيز دارند. اما كمربند، با وجود قدرتش، با وجود آن سه 
  ا پر كند يا برايشان سرپناهي باشد.توانست شكم آنها ردرخشيدند، نميسنگي كه سرجايشان مي

تواند به دهد. پس حتماً ميسنگ اوپال بخشي از آينده را نشان مي«اي گفت: جاسمين پس از لحظه
  »ما بگويد كه آن جلو چه خبر است؟

گذاشت. اي راحتش نميهاي روان لحظهخواست آن سنگ را لمس كند. تصوير شناما ليف دلش نمي
  بار ديگر چنين چيزي را تجربه كند.يكخواست هيچ دلش نمي

نيازي نيست به آينده نگاه كنيم تا بفهميم كه كمك «ليف كه همچنان به جلو خيره شده بود، گفت: 
احتياج داريم. ما به آذوقه احتياج داريم و محل امني كه مدتي استراحت كنيم. بياييد فعالً به اين 

  »موضوع فكر كنيم.

-و بگومگو كند. اما وقتي به او نگاه كرد، متوجه شد كه جاسمين به حرفانتظار داشت جاسمين با ا

  دهد و حواسش جاي ديگري است.هايش گوش نمي

طور صداي حرف زدن. جلوتر شنوم. همينهايي را ميها و قدمصداي گاري«سرانجام جاسمين گفت: 
  »تري است.جاده بزرگ

ي عريض و هموار ختم شد. آنها با احتياط، دو سوي چند ثانيه بعد، كوره راه پيچ در پيچ به بزرگراه
رفتند، از سمت راست جاده جاده را نگاه كردند. يك گاري اسبي كه چند مرد و زن كنارش راه مي

  نمايان شد.



 

 18 هاي روانشنم/چهاردرجستجوي دلتورا/جلد  

روند. ظاهرشان كه خطرناك نيست. انگار افراد ديگري هم هستند كه همين راه ما را مي«باردا گفت: 
هايشان را بدهيم و توانيم جواب سؤالبر كنيم تا آنها رد شوند. چون ما نميتر است كه صاما عاقالنه

  »بهتر است كه حسابي از اينجا دور بشويم.

شد. گاري فرسوده و زهوار تر ميآنها ميان درختان قوز كردند و به تماشاي گاري ايستادند كه نزديك
رفتند و . اما كساني كه كنار گاري راه ميكشيد پير و كندرو بوداي بود و اسبي كه آن را ميدر رفته

  خنديدند كه انگار اوضاع دنيا رو به راه است.كردند و ميآنهايي كه سوار بودند، طوري صحبت مي

را شنيد. معلوم بود كه ريت مير اسم  "ريت مير"وقتي گاري از مقابل آنها رد شد، ليف چند بار اسم 
  ن به آنجا بودند. شاد شد.ها چشم به راه رسيدشهري است و آن آدم

  »اي در شهر ريت مير برپا شده.حتماً جشني يا بازار مكاره«آهسته گفت: 

شود. اما با اين حال، اگر ريت مير جشن، آن هم توي اين اوضاع و احوال؟ باورم نمي«باردا غرغر كرد: 
احتياج داريم شهر هاي روان است و چيزي كه به آن در طرف چپ اين جاده باشد، سر راه ما به شن

  »تر، بهتر.است. هر چه بزرگ

  »چرا؟«داد، پرسيد: جاسمين كه ييالقات و فضاي باز را ترجيح مي

توانيم خودمان را ميان جمعيت گم كنيم و براي آذوقه پول درآوريم و يا گدايي در شهر، ما مي -
  كنيم.

  »گدايي؟«زده گفت: ليف وحشت

ها بايد براي بعضي وقت«نش نشسته بود، به او خيره شد و گفت: باردا كه لبخند محوي بر گوشه لبا
  »هدف خير، غرور را كنار گذاشت.

هاي سال با قيافه مبدل در كنان عذرخواهي كرد. چطور فراموش كرده بود كه باردا سالمنليف من
  شهر دل گدايي كرده بود؟

بيرون خزيدند و به دنبال آن راه وقتي گاري حسابي از آنها دور شد، همسفران از ميان درختان 
  افتادند. راه زيادي نرفته بودند كه ليف چيزي روي زمين پيدا كرد.

  اعالميه بود. با كنجكاوي آن را برداشت.
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اين هم جواب ما! «تپيد. گفت: ليف اعالميه را به باردا و جاسمين نشان داد. قلبش از هيجان مي
كنيم و برنده داريم، به دست آوريم. ما در مسابقه شركت مي فرصت خوبي است تا پولي را كه احتياج

  »شويم!مي

  

4  

  گم شده در جمعيت
  

چند روز بعد، سرانجام شهر ريت مير را از دور ديدند. ليف زياد اميدوار نبود. راه طوالني و خسته    
ذاي همسفران بود هايي كه كنار جاده روييده بودند. تنها غكننده بود و او هم خيلي گرسنه بود. توت

هاي توت و تازه آن هم مقدارش زياد نبود. مسافراني كه قبل از آنها از بزرگراه عبور كرده بودند، بوته
  را حسابي لخت كرده بودند.

ها مثل رفتند. بعضيشد. مردم زيادي به طرف ريت مير ميتر ميرفتند، بزرگراه شلوغهرچه جلوتر مي
هايشان پاره بود و چيزي براي خوردن نداشتند. الزم را نداشتند. لباسليف، باردا و جاسمين آمادگي 

  چند نفري نيز از خستگي و گرسنگي از پا درآمده و با نااميدي كنار جاده افتاده بودند.
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ايستادند. تا حد امكان، كمتر با مسافران رفتند و گاهي براي استراحت ميوقفه راه ميهمسفران بي
- كردند. اما باز احساس مير ميان انبوه جمعيت احساس امنيت بيشتري ميزدند. گرچه دحرف مي

  اند، حرف نزنند.كردند عاقالنه اين است كه با كسي درباره اينكه از كجا آمده

كردند و خيلي زود متوجه شدند كه اين مسابقات از ده سال پيش، هر آنها به حرف ديگران گوش مي
جا پيچيده بود و حاال حريفان اميدوار از همه نقاط مسابقات همهي اين شود. آوازهسال برگزار مي

آمدند تا بختشان را بيازمايند. دوستان در ضمن شنيدند كه در طول مسابقات، كشور به ريت مير مي
  شوند.نگهبانان خاكستري به ندرت ديده مي

دانند كه نگهبانان مي« پيكري كه كنارش بود گفت:ليف شنيد كه زني بلند قد و مو قرمز به مرد غول
  »نبايد در امور مورد عالقه مردم دخالت كنند.

اش بيرون زده بود، به هايش از لباس ژندهمرد كه خم شده بود تا بند پوتينش را ببندد و ماهيچه
هزار سكه طال! يا حتي صد سكه! فكرش را بكن كه چقدر «نشانه تأييد سر تكان داد و زير لب گفت: 

او بند پوتينش را بست و همين كه » طور وضع مردم شهرمان را.كند ـ همينمي وضع ما را عوض
امسال «هايش را به هم فشرد و ادامه داد: چشمش به منظره شهر افتاد ـ كه كمي جلوتر بود ـ دندان

  .»2شويم. مطمئنم، جواناها ميرويم و جزو فيناليستحتماً به مرحله نهايي مي

و من هم شانس خوبي دارم. سال  3وقت به اين نيرومندي نبودي، اُروِنهيچ تو«زن با مهرباني گفت: 
بود، مرا زمين بزند.  5از شهر ليس 4قبل، زياد مراقب نبودم. گذاشتم آن زن غرغرو، كه اسمش برايان

  »گذارم اين وضع دوباره تكرار بشود.نمي

خاطر باختن به برايان را به نبايد خودت«هاي زن گذاشت و گفت: اُرون دست بزرگش را روي شانه
سرزنش كني. هر چي باشد، او قهرمان شد. او جنگجوي بزرگي است. و فكرش را بكن كه مردم شهر 

  »قدر زحمت كشيده بودند تا او را براي مسابقه آماده كنند!ليس چه

                         
2. Joanna  

3. Orwen 

4. Brianne  

5. Lees  
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دادند و يكردند. غذاي اضافه بهش مگويند كه با او مثل يك ملكه رفتار ميمي«جوانا به تلخي گفت: 
كار كرد؟ كردند او تنها راه نجاتشان است و او چهكاري نداشت مگر تمرين. مردم شهرش فكر ميهيچ

  »شود؟ها فرار كرد. باورت ميبعد از اينكه برنده شد، با پول

ي كمي از البته! هزار سكه طال يك ثروت درست و حسابي است، جوانا. عده«مرد با اخم گفت: 
خواهد ثروتشان گردند. بيشترشان دلشان نميهايشان برميبعد از برنده شدن به خانه قهرمانان مسابقه

  »اي را شروع كنند.كنند تا زندگي تازهرا با كسي شريك بشوند. براي همين فرار مي

طور. كني، اُروِن. من هم همينوقت چنين كاري نمياما تو هيچ«جوانا با لحن خشني اعتراض كرد: 
دهم كنم. ترجيح مينم به مردمم كمك كنم، هرگز آنها را در فقر و بدبختي رها نميمن وقتي بتوا

  »هاي روان بيندازم.خودم را در شن

ليف با شنيدن آخرين كلمات زن، برجا خشكش زد و به جاسمين و باردا نگاهي انداخت تا ببيند آيا 
  اند يا نه.آنها هم موضوع را شنيده

گردن باالتر از بقيه مردم بودند، شانه به شانه يكديگر به راهشان ادامه جوانا و اُرون كه يك سر و 
  دادند.

هاي روان را به ميان ليف، او بدون منظور خاصي حرف شن«باردا از پشت به آن دو نگاه كرد و گفت: 
هاي سكوت براي هاي روان براي مردم اين منطقه مثل كابوس است؛ درست مثل جنگلآورد. شن
  »مردم دل.

در حال حاضر، مهم اين است «هاي عميقي بر آن افتاده بود: اش اخمو بود و از خستگي، چينچهره
  »كنيم. با شرايط فعلي...كه تصميم بگيريم آيا با مسابقه دادن با جوانا و اُرون، وقتمان را تلف نمي

  هرچند كه خودش دلش گرفته بود.» ما بايد سعيمان را بكنيم.«ليف گفت: 

اش حرف بزنيم. چه بخواهيم اي ندارد كه حاال دربارهفايده«صبرانه وسط حرفشان پريد: يجاسمين ب
در مسابقه شركت كنيم و چه نخواهيم، بايد وارد شهر شويم. بايد كمي غذا به دست بياوريم، حتي 

  »آيد.اگر مجبور باشيم آن را بدزديم. كار ديگري از دستمان برنمي

***  
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هايي بود كه كنار يكديگر برپا شده و بود. سرتاسر خيابان باريك، پر از غرفه ريت مير مملو از جمعيت
زدند و با چشماني ها اجناس فروشي را فرياد ميتمام فضاي محوطه را پر كرده بودند. صاحبان غرفه

  تيزبين مواظب اجناسشان بودند.

آمد و دهانشان بيرون ميبازهايي كه آتش از سر و صداهاي شهر كركننده بود. نوازندگان، شعبده
هايشان را مقابلشان روي زمين گذاشته كردند، كالهتردستاني كه در گوشه و كنار نمايش اجرا مي

دهندگان براي جلب توجه مردم، با خود بودند تا رهگذران برايشان پول بيندازند. بعضي از نمايش
عجيبي كه همسفران تا آن روز حيوان آورده بودند ـ مار، سگ، حتي خرس تربيت شده و جانوران 

  نديده بودند.

هاي تند و شلوغي باعث شد تا ليف كه قبالً از گرسنگي گيج و منگ سر و صدا، بوهاي مختلف، رنگ
ها با نگراني به سوي او خورد، بعضي چهرهشده بود، احساس ضعف و تهوع كند. وقتي تلوتلو مي

  بود، بيشترشان به نظرش عجيب بودند.گشت. چهره كساني كه او توي بزرگراه ديده برمي

آميزي كردند و چهره التماسهايشان را دراز ميدر گوشه و كنار، گدايان گوژپشت را ديدند كه دست
گرفتند. برخي كور بودند يا نقص عضو داشتند. بعضي هم فقط گرسنه بودند. بيشتر مردم به خود مي

  ي زباله بودند.شدند؛ انگار كه آنها تودهمي كردند و از رويشان رداصالً به آنها توجهي نمي

  آهاي دختر! تويي كه پرنده سياه داري، بيا اينجا! -

آن فرياد گوشخراش از جايي خيلي نزديك به گوششان رسيد. آنها با وحشت به دور و بر خود نگاه 
  كردند.

فر از ميان مردي چاق كه موهاي بلند و چرب داشت، با شتاب به جاسمين اشاره كرد. سه همس
كار دارد. وقتي نزديكتر شدند، ديدند مرد جمعيت به طرف او رفتند. در اين فكر بودند كه با آنها چه

رسد. پشت سرش، دو چوب زيربغل به پشت ميزي نشسته است كه روميزي قرمزِ آن تا روي زمين مي
از پرندگان چوبي رنگ شد، سبدي پر ديوار تكيه داشت. روي ميز، محلي براي نشستن پرنده ديده مي

  هايي به رنگ شاد روي آن نقاشي شده بود.اي كه تصاوير پرندگان و سكهشده و گردونه
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  معلوم بود كه نوعي قمار بود.

  »عزيزم، دوست داري پول دربياوري؟«مرد با صدايي بلندتر از سر و صداي جمعيت فرياد زد: 

  جاسمين اخم كرد و چيزي نگفت.

  »او نمي تواند بازي كند، مگر اينكه مجاني باشد. «ليف فرياد زد: 

پس چه جوري خرج زندگي ام را در بياورم، پسر جان؟ نه. نه. براي يك بار «مرد اعتراض كرد: 
چرخاندن گردونه بايد يك سكه نقره بدهيد. نرخش اين است. اما من از دوستت نمي خواهم كه بازي 

و يك كبوتر مرده را از پاهايش باال » تازه مرده مي بينيند؟كند. فعالً كسي بازي نمي كند. پرنده ام 
  گرفت و مقابل آنها تكان داد.

جاسمين بدون اينكه حالت چهره اش تغيير كند، به او خيره شد. دهان مرد با اندوه رو به پايين رفت 
به پرنده اي ، و غم انگيزتر براي من. من 6غم انگيز است، مگه نه؟ غم انگيز براي بيكي بوي« و گفت: 

احتياج دارم كه گردونه را بچرخاند. بازي اين طوري است. پرنده را شكست بدهيد. فهميديد؟ من دو 

                         
٦ Beakie ‐ Boy 
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تا كبوتر ديگر هم توي خانه ام دارم، اما اگر بخواهم بروم و يكي از آنها را به اينجا بياورم، جايم را از 
  »رسته؟دست مي دهم و همين طور نصف روز درآمدم را و ضرر مي كنم. د

معلومه كه تو و «او چشمانش را باريك كرد، نگاهي به سر تا پاي جاسمين انداخت و با زيركي گفت: 
  »دوستات با شكم سير مي توانيد معامله كنيد. خب من مي توانم كمكتان كنم.

- همن پرند«او كبوتر مرده را روي زمين انداخت. با لگد آن را زير ميز پرت كرد و به كري اشاره كرد: 
  »ات را مي خرم. چند مي فروشي؟

  

5  

  برد و باخت
  

و برگشت تا » كري فروشي نيست.«جاسمين سرش را به چپ و راست تكان داد و محكم گفت:    
خانم كوچولو، پشتت را به من نكن! به خاطر «برود. مرد چاق آستين ژاكت او را گرفت و جيغ كشيد: 

  »بيچاره پشت نكن.7خدا، به فرديناند 

ش را به يك طرف چرخاند و با دقت به مرد نگاه كرد. بعد روي ميز پريد و پاورچين پاورچين كري سر
به مرد نزديك شد و در حاليكي كه سرش را مثل برق اين طرف و آن طرف تكان مي داد، به دقت او 

  را ورانداز كرد. پس از لحظه اي، پرنده جيغ بلندي كشيد.

كري مي گويد براي كمكي كه امروز «د رو به فرديناند گفت: جاسمين به ليف و باردا خيره شد و بع
  »به تو مي كند چقدر پول مي دهي؟

                         
٧ Ferdinand  
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او با تو حرف مي زند؟ باشد، آدم هر روز با چنيني «مرد چاق خنديد و ناباورانه و به طعنه گفت: 
  »چيزهايي رو به رو نمي شود. 

  اي نقره بيرون آورد. او قوطي كوچكي از جيبش بيرون آورد، درش را باز كرد و سكه

  به او بگو تا غروب گردونه را بچرخاند، اين سكه را به او مي دهم. اين مقدار راضيش مي كند؟ -
  كري روي دست جاسمين برگشت و دوباره جيغ كشيد. جاسمين به آرامي سر تكان داد.

كري براي يك سكه نقره، فقط  -
اين كار را بكند، يك سكه نقره ديگر سي بار گردونه را مي چرخاند. اگر مي خواهي او بيشتر 

  بده. 
  »اين كار دزدي است! «فرديناند اعتراض كرد: 

  »نرخ كري اين است. «جاسمين آرام گفت: 

آه، تو «چهره فرديناند در هم رفت. او صورتش را ميان دستانش پنهان كرد و من من كنان گفت: 
د خرج زندگيش را درآورد بدجنسي مي دختر بدجنسي هستي! تو با آدم فقير و بدبختي كه مي خواه
  »كني. من از گرسنگي مي ميرم و پرنده هايم هم همين طور.

  وقتي هق هق مي كرد، شانه هايش تكان مي خورد.

جاسمين بدون اينكه از جايش تكان بخورد، شانه هايش را باال انداخت. ليف به چوب هاي زير بغل 
  د و دلش سوخت.فرديناند نگاه كرد كه به ديوار تكيه داشتن

  »كمي بي رحمانه است، نمي شود تو ...؟«آهسته در گوش جاسمين گفت: 

دارد نقش بازي مي كند. او مي تواند ده برابر اين را بپردازد. كري «جاسمين آهسته، در جواب گفت: 
مي گويد او كيف پولي زير كمربندش دارد كه پر از سكه است. آن روميزي كيف پول را از ديد ما 

  »ان كرده، فقط صبر كن.پنه

پس از لحظه اي، وقتي مرد چاق از الي انگشتانش ديد كه جاسمين خيال ندارد نظرش را عوض كند، 
از هق هق دروغين دست كشيد، دست هايش را از صورتش برداشت و با صدايي كامال ً متفاوت گفت: 
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  »ارش روي چوب.خيلي خوب، با وجودي كه پرنده است، معامله سفت و سختي مي كند. بگذ«
  »اگر اشكالي ندارد، اول پول را بده.«باردا بالفاصله گفت: 

فرديناند نگاه خشم آلودي به او انداخت و بعد با آه و  ناله بيشتر، سكه نقره اي را كه از قوطي 
  درآورده بود، به جاسمين داد.

  كري كه راضي شده بود، روي چوب رفت.

  »نار بايستيد و راه را براي مشتري ها باز كنيد!شما سه تا ك«فرديناند به تندي گفت: 

همسفران همان طور كه بهشان گفته شده بود، كنار ايستادند، اما همان نزديكي ها ماندند تا ببينند 
چه اتفاقي مي افتد. هيچ كدام به فرديناند اعتماد نداشتند. بوي غذايي كه ار غرفه ي كناري به 

انداخته بود. اما او مي دانست كه تا كري صحيح و سالم روي  مشامشان مي رسيد، دهان ليف را آب
  دست جاسمين برنگردد، آنها نمي توانند با آن سكه نقره چيزي بخرند.

بشتابيد! بشتابيد! پرنده را شكست دهيد و برنده شويد! يك سكه نقره براي «فرديناند فرياد زد: 
  »چرخاندن گردونه! هر بازيكن يك جايزه مي برد!

كوچكي دور ميز او جمع شد. او به اعداد روي سكه هايي كه دور گردونه نقاشي شده بود،  جمعيت
دو سكه در عوض يك سكه يا شايد هم سه سكه را ترجيح مي دهيد؟ يا چهار «اشاره كرد و فرياد زد: 

  »تا؟ بله، خانم ها و آقايان! دخترها و پسرها! چهار سكه در عوض يك سكه!

  ردند.مردم دست در جيبشان ك

فرديناند دست چاقش را در گردونه به حركت درآورد و در حالي كه انگشتش از روي يك شماره به 
اما چرا روي چهار بمانيم؟ امروز روز شانس شماست! مي «شماره ديگر اشاره مي كرد، فرياد زد: 

رخاند. او موهايش را مي كَند و چشمانش را مي چ» توانيدپنج، شش، يا حتي ده سكه نقره ببريد!
ده سكه نقره در عوض يك سكه! جايزه هر بازيكن اين است! «صدايش تبديل به جيغ و داد شده بود: 

  »چرا اين كار  را مي كنم؟ بايد عقلم را از دست داده باشم!

  چند نفر از مردم سكه به دست با فشار راه را باز كردند. ليف با بي تابي اين پا و آن پا مي كرد.
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شايد بد نباشد ما هم با سكه مان بازي كنيم. مي توانيم پولمان را دو برابر كنيم، يا : «او به باردا گفت
  »شايد هم بيشتر

سكه مان را از دست بدهيم و  –به احتمال زياد  –يا شايد هم «باردا با ترحم به او لبخند زد و گفت: 
  »پرنده ها بايستد... فقط يك پرنده چوبي بي ارزش نصيبمان شود. اگر گردونه به جاي سكه روي 

ليف قانع نشد، به خصوص وقتي كه ديد اولين بار كري گردونه را با ضربه نوكش چرخاند. گردونه به 
آرامي چرخيد و چرخيد، بازيكن زن ظاهراً عالقه مندي بود كه موهاي لختي داشت و با نگراني به 

سكه برده است، از خوشحالي فرياد  گردونه نگاه مي كرد. وقتي  گردونه ايستاد و نشان داد كه او دو
  كشيد.

و دست در قوطي پولش كرد و جايزه زن را به او » اين خانم پرنده را شكست داد.«فرديناد فرياد زد: 
به من رحم كن! سعيت را «پرداخت. بعد دستش را به طرف كري تكان داد و سرزنش كنان گفت: 

  » كني! بكن! تو مرا ورشكست مي

كن بعدي جلو آمد. كري دوباره گردونه را چرخاند. دومين بازيكن حتي خوش مردم خنديد. بازي
  شانس تر از اولي بود و سه سكه برد.

  »كند! اوه، از دستش چه كار كنم.اين پرنده پاك آدم را نااميد مي« فرديناند با نا اميدي فرياد كشيد: 

ها را بگيرد. مردم جلو ميز او توانست پول مشتري پس از آن، هر قدر هم سريع كار مي كرد، نمي
  جمع شده بودند و مشتاق بودند تا نوبتشان شود.

كري دوباره گردونه را چرخاند و به دليلي هيچ كس ظاهراٌ شانس آن دونفر اول را نياورد. بيشتر وقت 
ايستاد و بازيكن دل شكسته، با يك پرنده چوبي در دست، از ميان ها گردونه روي تصوير پرنده مي

ايستاد، فقط روي ايستاد و وقتي هم ميرفت. به ندرت گردونه روي تصوير سكه مييت بيرون ميجمع
  شماره يك يا دو بود.

- انداخت، به برنده تبريك ميافتاد، فرديناند سر و صداي زيادي به راه مياما هر بار كه اين اتفاق مي

كه بد بازي كرده و عصباني  زدگفت كه خودش ورشكست شده است، و سر كري فرياد ميگفت، مي
  بود كه حتماٌ جايزه بعدي بيشتر از اين است.
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شد. هر چند دقيقه يك بار، فرديناند بي سرو صدا هاي توي قوطي پول مدام انبوه تر مياما نقره
ريخت. و داشت و توي كيف پول زير كمربندش ميمقداري از پول ها را از داخل قوطي بر مي

  كردند و مشتاق بودند تا شانسشان را بيازمايند.زور راه باز ميهمچنان بازيكنان با 

تركد. چرا اين مردم پولشان را به او تعجبي ندارد كه كيف پولش دارد مي«جاسمين با نفرت گفت: 
  »شود؟بينند كه او بيشتر از خودشان برنده ميدهند؟ بعضي از آنها ظاهراً خيلي فقيرند. مگر نميمي

ها توجهي نمي شود اندازد. اما به بازندهبرد، فرديناند سر و صدا به راه ميي كسي ميوقت«باردا گفت: 
  »شوند.و به سرعت فراموش مي

كري بيست و نه بار گردونه را چرخانده. يك بار ديگر «جاسمين از نفرت چهره در هم كشيد و گفت: 
يم. از فرديناند و گردونه اش بچرخاند، مي توانيم پسش بگيريم. اصالً دلم نمي خواهد ادامه بده

  »آيد. موافقيد؟خوشم نمي

خواست باردا به تأييد سر تكان داد. ليف هم همين طور. با آنكه خيلي به پول نياز داشتند، دلشان نمي
  بيشتر از اين به فرديناند كمك كنند.

  باردا به پرچمي اشاره كرد كه روي ساختماني كمي آن طرف تر نصب شده بود.  

  

    

  

  

شايد بتوانيم آنجا سر پناه و غذا پيدا كنيم. شايد قبول كنند كه در ازاي جا، «او پيشنهاد كرد: 
  »برايشان كار كنيم. دست كم مي توانيم سعي كنيم.

اي كري براي بار آخر گردونه را چرخاند. بازيكن مردي بود با چهره اي الغر كه زير چشمش  هاله
كرد. همين كه گردونه روي شد، با نااميدي نگاه ميونه آهسته ميسياه افتاده بود و وقتي حركت گرد
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تصوير پرنده متوقف شد، فرديناند پرنده چوبي ارزان قيمت را به دست مرد داد. مرد دهانش لرزيد و با 
  اي خميده از آنجا دور شد.شانه

تمام شد. حاال  فرديناند، سي بار« جاسمين كنار ميز آمد و دستش را براي كري دراز كرد و گفت: 
  »بايد برويم.

زد، چشمان ريزش را به طرف جاسمين اما فرديناند كه چهره  چاقش از عرق و طمع برق مي
نمي توانيد برويد! من به پرنده «برگرداند، به نشانه مخالفت، سرش را به شدت تكان داد و گفت: 

ه جمعيت نگاه كن! نمي تواني او را احتياج دارم. اين بهترين پرنده اي است كه تا به حال داشته ام. ب
  »ببري!

او دست دراز كرد تا با دست هاي گوشتالودش پاهاي كري را بگيرد. اما كري به موقع از روي چوب 
و دستش را به طرف پرنده دراز » برگرد اينجا.«پريد و روي لبه ميز فرود آمد. فرديناند آهسته گفت: 

روميزي ِ قرمز را كشيد. همين كه روميزي كنار رفت، كرد. كري سرش را خم كرد و با نوك تيزش 
  مردم نفسشان بند آمد و بعد با خشم نعره كشيدند.

  چون زير ميز، پدالي روي زمين بود كه با چند سيم به گردونه وصل شده بود.

- هر وقت بخواهد مي تواند گردونه را نگه دارد. نگاه كنيد، او از پاهايش استفاده مي«كسي فرياد زد: 

  »كند!كند! تقلب مي

مردم با عصبانيت هجوم آوردند. كري با عجله روي بازوي جاسمين پريد. فرديناند گردونه را كنار زد و 
بلند شد و در اين بين، ميز واژگون شد. همين كه فرديناند پا به فرار گذاشت، پرنده هاي چوبي و 

را زير بغلش زد و با سرعت حيرت قوطي سكه هاي نقره با سر و صدا روي زمين ريخت. او گردونه 
شد. بعضي از آوري به طرف پايين خيابان دويد؛ بقاياي سيم هاي تقلبش هم به دنبالش كشيده مي

خورد بردارند. برخي ديگر با خشم ها ماندند تا پول هايي را كه اين طرف و آن طرف قل ميمشتري
  فرياد كشيدند و به تعقيب آن مرد فراري رفتند.
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6  

   10و توئيگ 9، بيردي 8يبِر
  

پاهاي فرديناند اصالً معيوب نبود. او چوب زير بغلش را جا «ليف با تعجب به آنها نگاه كرد و گفت:   
  »دود!گذاشته و دارد مي

شود. اميدواريم كه مشتريانش دستگشرش كنند. شانس همه جا آدم متقلب پيدا مي«باردا غرغر كرد: 
  »دانستند و به ما حمله نكردند.آورديم كه آنها كري را مقصر ن

همين طور هم شانس آورديم كه تو فرديناند را مجبور كردي پولمان را جلوتر «جاسمين گفت: 
و به دنبال پول ها، به دقت روي زمين را نگاه كرد. اما جمعيت تمام پول ها را برداشته بودند. » بدهد.

ه را برداشت و كنار ساير گنجينه هايش، توي تنها چيزي كه پيدا كرد، يك پرنده چوبي بود. او پرند
  كوله بارش گذاشت. از نظر جاسمين، هر چيزي يك روز به درد مي خورد.

با راهنمايي پرچم كه در آن ارتفاع، باالي سر مردم تكان مي خورد، آنها به طرف مسافرخانه قهرمان 
خود را در اتاقي كوچك و بسته به راه افتادند. ليف، باردا و جاسمين وارد شدند و در كمال حيرت 

ديدند. زن چاقي با لباس سبز روشن كه با تور و روبان تزيين شده بود، در گوشه اي از پشت ميزش 
بلند شد و با عجله به طرف آنها آمد. وقتي راه مي رفت، دسته كليدي كه به كمرش بود، جيرينگ 

  جيرينگ مي كرد.

                         
٨ Berry  

٩ Birdie 

١٠ Twig 
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است، ميزبان شما. اما با عرض  11خير! اسم من مادر برايتلي روزتان به«زن با لحني دوستانه فرياد زد: 
معذرت، قبل از اينكه به شما خوشامد بگويم، بايد ازتان بپرسم شما جزو حريفان مسابقه هستيد يا 

  »نه.

دلمان مي خواهد باشيم. اما در اين منطقه غريبيم و نمي دانيم چطور وارد «باردا با احتياط گفت: 
  »مسابقه بشويم.

توانيد براي ورود به مسابقه پس شما خوب جايي آمده ايد. در اينجا مي«در برايتلي با لبخند گفت: ما
  »ثبت نام كنيد و تا فردا كه مسابقه شروع مي شود، همين جا بمانيد.

  رسيد، اما...همسفران نگاهي با هم رد و بدل كردند. به نظر فوق العاده به نظر مي

ما فقط يك سكه نقره داريم. اميدورا بوديم كه در عوض اقامت بتوانيم كار « باردا با ميلي اقرار كرد: 
  »كنيم.

كار؟ حرفش را هم نزنيد! شما بايد خوب بخوريد و «زن سرش را به چپ و راست تكان داد و گفت: 
استراحت كنيد تا بتوانيد در مسابقه حسابي تالش كنيد. اگر فقط يك سكه نقره داريد، پس نرخي كه 

-بپردازيد همان يك سكه است. حريفان مسابقه در حد توانشان به مسافر خانه قهرمان ميبايد 

  »پردازند.

قبل از آنكه همسفران چيز ديگري بگويند، زن با عجله به طرف ميزش برگشت و به آنها اشاره كرد 
به باردا  كه دنبالش بروند. بعد نشست، دفتر بزرگي را كه باز بود جلو كشيد، قلمي برداشت و نگاهي

  »نام و اسم شهرتان؟«انداخت و گفت: 

ليف نفسش را حبس كرد. او، باردا و جاسمين به اين نتيجه رسيده بودند كه عاقالنه نيست وقتي وارد 
هاي واقعيشان را بگويند. اما به فكرشان هم نرسيده بود كه به اين زودي مجبور شوند، ناممسابقه مي

  شوند اسامي جعلي پيدا كنند.

                         
١١ Britli 
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  ادر برايتلي با ابروهاي باال برده و قلم به دست، منتظر بود.م

  .»12آه... اسم من بِري است، از شهر بوش تاون« باردا با لكنت گفت: 

  »تا به حال اسم بوش تاون به گوشم نخورده.« زن كمي اخم كرد، اسم او را نوشت و گفت: 

  »هم از همان شهر هستند. – بيردي و توئيگ –سمت شمال است. دوستانم « باردا جواب داد: 

او با حالتي عصبي به جاسمين و ليف نگاه كرد كه هر دو به او خيره شده بودند. اما مادر برايتلي 
  سرش را به تأييد تكان داد و مشغول نوشتن شد. ظاهراً قانع شده بود.

  »حاال لطفاً دنبالم بياييد!«زن دفتر را زيربغل زد، از جا پريد و گفت: 

خيلي سريع انجام شده بود. ليف، باردا و جاسمين كه تقريباً گيج شده بودند، دنبال زن به همه چيز 
  اتاق ديگري رفتند. يك رديف ترازوهاي بزرگ، يك خط كش بلند و يك گنجه در آن اتاق بود.

لطفاً اسلحه تان را «مادر برايتلي كليدي از دسته كليد كمرش برداشت، در گنجه را باز كرد و گفت: 
وقتي همسفران ترديد كردند، او به تندي دستانش را به هم كوبيد و صدايش را بلند كرد: » دهيد. ب

  »اصرار دارم! چون حمل سالح در مسافرخانه قهرمان ممنوع است.«

ليف و باردا، برخالف ميلشان، شمشيرها را باز كردند و جاسمين نيز خنجري را كه به كمرش مي 
برايتلي سالح ها را توي گنجه گذاشت، در آن را قفل كرد و به تأييد بست، به دست زن داد. مادر 

اينجا جايش امن است و موقعي كه بخواهيد از اينجا برويد، بهتان برگردانده «سرش تكان داد و گفت: 
  »هايتان!شود. حاال اندازهمي

زئيات را در دفتر او ليف، باردا و جاسمين را به نوبت وزن كرد و قدشان را اندازه گرفت و تمام ج
يادداشت كرد. آن وقت بازوانشان را لمس كرد و با دقت به دست ها و پاهايشان نگاه كرد. بعد سرش 

هر چند كه همگي قوي هستيد و مي توانيد خوب « را با رضايت و به نشانه تأييد تكان داد و گفت: 

                         
١٢ Bush Town 
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ي اول كه ديدمتان، فهميدم. و مسابقه بدهيد، ولي به غذا و استراحت احتياج داريد. از همان لحظه 
  »تان چيست؟يك چيز ديگر! مهارت ويژه

  سرش را به طرفي كج كرد و  منتظر پاسخ ماند.

  ليف، باردا و جاسمين به يكديگر نگاه كردند. كامالً مطمئن نبودند كه منظور زن از اين حرف چيست.

  »بروم، تاب بخورم و بپرم. توانم از جاهاي بلند باالمن مي«سرانجام جاسمين با ترديد گفت: 

. بعد رو به باردا "چاالكي"و كنار اسم جعلي جاسمين نوشت: » آفرين، بيردي!«مادر برايتلي گفت: 
  »و تو بري؟ بگذار حدس بزنم. استعداد تو قدرت بدنيت است، درسته؟«كرد و گفت: 

د و دوباره چيزي نوشت. بعد اش را باال انداخت و سرش را به تأييد تكان داد. زن لبخندي زباردا شانه
  »و تو چي، توئيگ؟ «رو به ليف كرد و از او پرسيد: 

شود و مي دانست كه سرخ شده است. چه چيزي باعث شده بود ليف احساس كرد چهره اش داغ مي
و مهارت مخصوص او چي بود؟ اصالً مطمئن نبود كه  13اي به او بدهد؟ كه باردا چنين نام مسخره

  شد.مهارتي داشته با

تواند بپرد و به بهترين نحو جا خالي دود و ميسرعت! دوست من خيلي سريع مي«باردا فوراً گفت: 
  »بدهد.

  ."سرعت "و كنار اسم توئيگ از شهر بوش تاون نوشت: » عاليه! « مادر برايتلي فرياد زد: 

ه اينجا منتظر اي باشيد. حاال چند لحظچاالكي، قدرت، سرعت. شما سه تا بايد گروه فوق العاده«
  »گردم.باشيد. من زود بر مي

آيند. تعجب اينجاست كه چرا تمامي تعجبي ندارد كه مردم دسته به ريت مير مي«ليف آهسته گفت: 
  »آيد.اهالي دلتورا اينجا نيستند. چون دسته كم براي مدتي غذا و جاي خواب مجاني گيرشان مي

                         
13   Twigم ‐ است ترکه يا کوچک شاخه معنی به 
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كنم اين ي خواهند در مسابقه شركت كنند، احساس ميبا توجه اينكه همه م«باردا آهسته جواب داد: 
  »مسابقه مشكل تر و و خطرناك تر از آن چيزي است كه انتظار داريم.

هيچ مسابقه دو و پرشي نمي تواند خطرناك تر از آن چيزي باشد كه ما پشت سر «جاسمين گفت: 
اي به اين اسامي مسخره گذاشته ايم. مشكل ترين قسمت اين مسابقه آن است كه يادمان باشد وقتي

  »اي صدايمان كردند، جواب بدهيم.كه رويمان گذاشته

  »بله، توئيگ! اسم بهتري به ذهنت نرسيد؟«ليف هم موافق بود: 

كردم، او مي من غافلگير شدم و اولين چيزي كه به ذهنم رسيد گفتم. اگر مكث مي«باردا غرغر كرد: 
  »گويم.فهميد كه دروغ مي

مادر برايتلي با صداي خش خش قدم هايش دوباره وارد اتاق شد. با خودش سه نوار در همين لحظه، 
به رنگ هاي قرمز، سبز و آبي آورده بود. نوار قرمز را دور مچ باردا، نوار سبز را دور مچ ليف و آبي را 

  دور مچ جاسمين بست. نام هاي دروغينشان روي نوار ها نوشته شده بود و زير آنها وزن و قدشان.

حتي موقع خواب هم مچ بندها را از دستتان باز نكنيد. اين مچ بندها « مادر برايتلي توصيه كرد: 
دهد و هاي مخصوصتان را نشان مينشانه آن است كه شما حريفان رسمي مسابقه هستيد، مهارت

- ك ميبدون ش –ها شويد. حاال دهد كه شما از غذا و نوشيدني استفاده كنيد و وارد بازياجازه مي

  »خواهيد چيزي بخوريد و بعد از سفرتان كمي استراحت كنيد. سكه نقره لطفاً؟

داشت. مادر  77جاسمين سكه را به او داد و در عوض كليدي گرفت كه رويش برچسب شماره 
  »آورد. خوب از آن مراقبت كنيد. اين كليد اتاقتان است. واقعاً هم اين عدد شانس مي«برايتلي گفت: 

ها به تأييد سر تكان دادند، زن مكثي كرد و لب پاييني اش را گاز گرفت، گويي سعي همين كه آن
داشت درباره چيزي تصميمي بگيرد. سپس ناگهان به پشت سرش نگاه كرد تا مطمئن شود تنها 

اي نمي گويم. ها را به هر شركت كنندهمن اين حرف«هستند و به طرف آنها خم شد و آهسته گفت: 
ابقه آشنايي نداريد و من هم از شما خوشم آمده. به هيچ كس اعتماد نكنيد، هر چقدر اما شما با مس

هم كه رفتارش دوستانه باشد. و در تمام مواقع، در اتاقتان را قفل كنيد، به خصوص شب ها. دلمان 
  »خواهد هيچ... اتفاقي بيفتد. نمي
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  ره كرد كه دنبالش بروند. او انگشت به لب برد، بعد برگشت و با عجله رفت و به آنها اشا

رسيد. در آنجا آنها با تعجب، به دنبال زن به انتهاي راهرويي رفتند كه به تاالر غذاخوري بزرگي مي
- خوردند و ميهاي قرمز، آبي و سبز بسته بودند و با اشتياق ميعده زيادي بودند كه مچ بندي

واردان خيره شدند. در چهره شان كنجكاوي،  نوشيدند. بسياري از آنها سرشان را بلند كردند و به تازه
نهايت قوي به نظر زد. برخي از آنها بسيار تنومند بودند و بيمبارزه جويي، بدگماني يا تهديد موج مي

  شد.تر و الغر اندام هم در آنجا ديده مياي زن و مرد كوچكرسيدند. البته عدهمي

دور و بر انداخت. تصميم داشت نشان دهد كه عصبي اش را باال گرفت و با غرور نگاهي به ليف چانه
ترسد. پشت يكي از ميزهاي وسط تاالر، جوانا و اُرون را ديد، همان دو شركت كننده قد نيست و نمي

بلند كه در جاده اصلي ديده بود. بعد يكه خورد. نزديك آنها، مردي تنها نشسته بود كه ليف او را مي 
  شناخت. 

-اش اثر زخم داشت و او را سر راهشان به شهر موشزه رو بود كه روي چهرهآن مرد همان مسافر سب

ها، در مغازه تام ديده بودند. چشمان خشن مرد روي تازه واردها ثابت ماند، اما نشان نداد كه آنها را 
  شناسد.مي

 ي حرارتمادر برايتلي به نيمكت بلندي در گوشه اتاق اشاره كرد كه روي آن غذاها كنار شعله
از خودتان پذيرايي كنيد، عزيزان ِ من. بخوريد، بعد استراحت كنيد. «ماندند، و گفت: ماليمي گرم مي

آيد بكنيد تا براي مسابقه فردا آماده باشيد. من به شما سه نفر خيلي اميد هر كاري از دستتان بر مي
  »ديده ام كه آمده و رفته اند. كنيد. من خيلي ها رابسته ام! از نظر من، شما به دور نهايي راه پيدا مي

داد كه صدايش را پايين بياورد و ليف وقتي نگاه خيره رقيبان را ديد كه اصالً به خود زحمت نمي
  هوشيارتر شده بودند، نگران شد. همگي حرف آن زن را شنيده بودند. 

ديد هنوز در راهند. با شود. اما حريفان ج حاال بايد سر كارم برگردم. دارد دير مي«مادر برايتلي گفت: 
شويد. زنگ دوم، يك ساعت بعد از آن، شما را براي شركت در صداي زنگ، براي صبحانه بيدار مي

  »كند.مسابقه خبر مي
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خواست در آن اتاق غير دوستانه تنها بماند، سعي كرد او را روي برگرداند تا برود. ناگهان ليف كه نمي
شود ما را راهنمايي كنيد كه در كدام مسابقه نكه برويد، ميمادر برايتلي، قبل از اي«معطل كند: 
  »شركت كنيم؟

دانيد، مگر نه؟ شما اما مطمئناً خودتان مي«زن ابروهايش را باال برد، به او خيره نگاه كرد و گفت: 
  »كنيد كه با كي بجنگيد.خودتان انتخاب نمي

  »بجنگيم؟«ليف با صداي ضعيفي تكرار كرد: 

كساني كه  –اند جنگيد كه برايتان انتخاب شدهشما با كساني مي«ه تأييد سر تكان داد: مادر برايتلي ب
با وزن، قد و مهارت مخصوص شما جور هستند؛ دست كم اولش. البته اگر دور اول را ببريد، در نهايت 

  »با همه نوع حريفي خواهيد جنگيد.

ها از هر چيزي هيجان انگيزترند. قهاين مساب«او دستانش را به هم كوبيد. چشمانش برق مي زد: 
چاالكي در مقابل قدرت. سرعت در مقابل چاالكي. عقل و شعور در مقابل وزن. درشتي در مقابل 

كند. دو سال پيش، مسابقه آخر يك روز و يك شب كوچكي. گاهي مسابقه ساعت ها ادامه پيدا مي
مردك بيچاره، در نهايت يك پايش را از آه، نبردي پر از خون و خونريزي بود. بازنده،  –طول كشيد 

دهم كه دست داد، چون تكه تكه شده بود. اما البته هزار سكه طال برد و من به شما اطمينان مي
  »اي است!سرگرمي فوق العاده

  با خوشحالي رو به آن ها سر تكان داد و به سرعت بيرون رفت. پشت سرش، در تقي صدا كرد.
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7  

  دردسر
  

خوب، حاال مي دانيم كه چرا «در سكوت به يكديگر نگاه كردند. سرانجام باردا گفت:  همسفران   
خواهد به خاطر يك مسابقه تكه تكه آيند. بيشتر مردم دلشان نميتمام اهالي دلتورا به ريت مير نمي

  »بشوند.

بدهد، اما  ليف به جايي كه مرد چهره زخمي نشسته بود نگاه كرد تا او را به جاسمين و باردا نشان
  صندلي خالي بود. مرد رفته بود.

توانيم جانمان را به خاطر پول به خطر فكر كنم بهتر است اينجا را ترك كنيم. نمي«آهسته گفت: 
  »بيندازيم. بايد لوزام مورد نيازمان را جور ديگري تهيه كنيم.

ام؛ فيلي هم خيلي گرسنهروم. تا غذا نخورم، نمي«جاسمين به نشانه ي مخالفت سر تكان داد و گفت: 
  »همين طور.

مادر «باردا و ليف به يكديگر نگاه كردند. فكر غذا خوردن خيلي وسوسه كننده بود، ليف آهسته گفت: 
  »برايتلي سكه نقره مان را گرفت. حتما مي شود با آن يك وعده غذا خورد.

يشان را پر از غذا كردند. پس تصميم گرفته شد. آنها حسابي از خودشان پذيرايي كردند و بشقاب ها
- بعد جايي پيدا كردند و نشستند و با خوشحالي مشغول غذا خوردن شدند. غذا خيلي لذيذ بود. كوزه

هاي شربت سيب ملكه زنبورها روي ميز قرار داشت. آنها چند ليوان از آن شربت گوارا پشت سر هم  
  نوشيدند.

صحبت نكردند و كس ديگري هم با آنها صحبت  ابتدا كه تمام فكر و ذكرشان غذا بود، زياد با هم
نكرد. اما ليف سنگيني نگاه هايي را روي خود حس مي كرد. مي دانست كه صدها جفت چشم به وي 
دوخته شده است. ساير مبارزان سعي داشتند محك بزنند كه حريفشان چه قدر خطرناك است. ليف 

  .»رومنگران نباشد، به زودي از اينجا مي«با خود گفت: 
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اش قبل از اينكه آنها غذايشان را تمام كنند، تاالر غذاخوري تقريباً خالي شد. ليف كه گرسنگي
كشيدند. آيد. باردا و جاسمين هم خميازه ميكرد كه خيلي خوابش ميبرطرف شده بود، احساس مي

استند و به طرف توانند در مسافرخانه بمانند. برخالف ميلشان، از جا برخدانستند كه نمياما آنها مي
  دانستند با هر قدمي كه برمي دارند زير نظر هستند.همان دري رفتند كه از آن وارد شده بودند. مي

دانم با چه رويي به مادر خوشحال مي شوم از اينجا بيرون بروم. اما نمي«ليف با ناراحتي زمزمه كرد: 
  »برايتلي بگويم كه نظرمان را عوض كرده ايم.

  »شود؟ چه اهميتي دارد؟چون از دست ما عصباني مي«جاسمين خنديد: 

  باردا در را هل داد. اما در از جا تكان نخورد. ظاهراً از بيرون قفل شده بود.

هاي خواب و محوطه تمرين از آن از آن طرف نه. اتاق«صدايي نافذ و آرام از پشت سرشان گفت: 
ديدند. او به در ديگري در انتهاي تاالر اشاره آنها برگشتند و پيكر عظيم الجثه اُرون را » طرف است.

  كرد.مي

ما دنبال اتاق هاي خواب يا محوطه تمرين نمي گرديم. مي خواهيم از «جاسمين فوري گفت: 
  »مسافرخانه برويم.

« اُرون با بي تفاوتي، لحظه اي به جاسمين خيره شد. بعد، سرش را به چپ و راست تكان داد و گفت: 
  »توانيد از اينجا برويد.ه هستيد. نميشما حريفان مسابق

ما تصميممان را «ليف به نظرش رسيد كه آن مرد تنومند بايد كُند ذهن باشد. پس با ماليمت گفت: 
خواهد از شهر ريت مير خواهيم در مسابقات شركت كنيم. دلمان ميعوض كرده ايم، اُرون. ديگر نمي
  »برويم و به راهمان ادامه بدهيم.

شما نمي توانيد نظرتان را عوض كنيد «دوباره سرش را به چپ و راست تكان داد و گفت: اما اُرون 
اسمتان در دفتر ثبت شده. مچ بند داريد. در تاالر غذاخوري غذا خورده ايد. آنها نمي گذارند شما از 

  »اينجا بيرون برويد.

  »منظورت اين است كه ما زنداني هستيم؟«باردا پرسيد: 
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بقيه ما از خدا مي خواهيم اينجا باشيم. ما خودمان را «بزرگش را باال انداخت و گفت: اُرون شانه هاي 
  »توانيم به ميل خودمان بياييم و برويم. دانيم، اما قطعاً نميزنداني نمي

  او سرش را به نشانه خداحافظي تكان داد و از آنجا رفت.

  وبش صدا كرد. اما كسي نيامد.جاسمين با عصبانيت، مشتي به در كوبيد. در لرزيد و چهارچ

  »حاال چه كار كنيم؟«ليف پرسيد: 

كند. چون رويم. در حال حاضر، فكرمان خوب كار نميبي سر و صدا، به اتاقمان مي«باردا گفت: 
  »كنيم. نترسيد!خوابيم و وقتي بيدار شديم، راهي پيدا ميايم. ميخسته

كردند. آنها رفتند، همه نگاهشان مياالر غذاخوري مياتاق ساكت بود و وقتي آنها به طرف در انتهاي ت
  خارج شدند.

هاي خواب بيرون تاالر، عالمت هايي  نصب شده بود كه آنها را به طرف راه پله و بعد به قسمت اتاق
كرد. در آنجا، از راهرويي مارپيچي عبور كردند كه در هر دو طرف در داشتند، و دنبال راهنمايي مي

  .گشتند 77شماره

پاهايشان را روي قالي هاي نرم گذاشتند. راهروها ساكت و نوراني بودند. اما هنگامي كه راه مي رفتند، 
كرد. در اثر كوران هوا، پاهايش يخ كرده بود. پشت گردنش ليف بيش از پيش احساس ناراحتي مي

ه به او زل مي سوخت. مطمئن بود كه درها پشت سرش پنهاني باز مي شوند و چشم هايي غيردوستان
  زنند. چند بار دور خود چرخيد تا مچ جاسوسان را بگيرد. اما اصالً چيزي نديد.مي

- همين طور به راهتان ادامه بدهيد. بگذاريد احمق ها هر چه دلشان مي«باردا با صداي بلند گفت: 

  »خواهد نگاه كنند. براي ما مهم نيست.

كنم. ترسم از اين است كه كسي ساس ميكسي تعقيبمان مي كند. اح«جاسمين نفس زنان گفت: 
  »خيال داشته باشد قبل از شروع مسابقه ما را از سر راه بردارد.

كه البته شمشيري در كار نبود. شمشير داخل كمد قفل  –دست ليف بي اراده روي شمشيرش رفت 
  شده مادر برايتلي بود.
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اتاقمان بايد «. ليف آهسته گفت: بود. جلوتر راهرو مي پيچيد 66و  65شماره روي درهاي كنار او 
  »همين دور و بر باشد. وقتي به آنجا برسيم، در امان هستيم.

بر سرعت قدم هايشان افزودند. طولي نكشيد كه به پيچ راهرو رسيدند. با عجله پيچيدند و خود را در 
  ف آن رفتند. را ديدند و به طر 77راهرويي كوتاه و بن بست يافتند. درست در انتهاي راهرو، شماره 

  سپس چراغ خاموش شد.

كري به هشدار جيغ كشيد. ليف در تاريكي چرخيد، به گوشه اي پريد و خود را به ديوار چسباند. 
احساس كرد ضربه اي به شانه اش خورد. صداي فرياد باردا را شنيد. صداي مشت و افتادن و صداي 

كردند. بعد پاهايي را كه فرار ميخشم آلود حاكي از دردي را شنيد، و صداي خش خش و لخ لخ 
  سكوت كرد.

  ليف! باردا! -
  صداي جاسمين بود.

  ؟-حالتان -
ليف جواب داد و از شنيدن صداي باردا احساس آرامش كرد. سپس همان طور كه راهرو ناگهاني 

زد، باردا را تاريك شده بود، همه جا روشن شد. ليف كه در اثر درخشش ناگهاني نور مداوم پلك مي
  ه تلوتلوخوران ايستاده بود و كاغذ مچاله شده اي را از جيبش بيرون آورد.ديد ك

پشت سرش، جاسمين ايستاده بود، موهايش وحشيانه به هم ريخته بود و براي حفاظت از فيلي، كه 
زير ژاكتش پنهان شده بود، دست چپش راباال برده بود. در دست راستش، خنجر يدكي اش را گرفته 

كه معموالً آن را پنهان مي كرد. نوك خنجر قرمز شده بود. با اخم تندي، به آن  همان خنجري –بود 
كرد. ليف نگاه او را دنبال كرد و ديد كه ردي از قطرات خون تا گوشه راهرو روي سر راهرو نگاه مي
  زمين ريخته است.

. برايش ام، ولي مطمئن نبودمكردم كسي را زخمي كردهخوب شد، فكر مي«جاسمين آهسته گفت: 
هاي راحتي نيستيم. ترسوها از پشت و توي تاريك به آدم شود كه بداند ما هدفدرس خوبي مي

  »كنند.حمله مي
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و كاغذي را كه در » كليدمان را بردند، و در عوض اين تكه كاغذ را گذاشتند. «باردا با اخم گفت: 
  دست داشت، به آنها نشان داد.

  

  

  

  

  

  

  

  گاه كردند. راهرو ساكت بود. هيچ دري باز نشده بود.همسفران به دور و برشان ن

  »خوب؟ حاال اين را چه كارش كنيم؟«چند لحظه بعد، ليف پرسيد: 

اما او خود جواب را مي دانست. جوشش خشم را در درونش حس مي كرد. آتش را در چشمان 
  ديد و يكدنگي را در چهره باردا.جاسمين مي

هر كس كه به ما حمله كرده، كور خوانده. هر چند «وند، گفت: جاسمين با صداي بلندي كه همه بشن
  »كنيم.كه قبالً فكر ديگري داشتيم، ولي حاال ديگر قطعاً از مسابقه فرار نمي

  »شويم!و اين ما نيستيم كه پشيمان مي«باردا هم با صداي بلندي گفت: 

اند، در باز شد و آنها وارد اتاق رفتند. وقتي باردا دستگيره را چرخ 77آنها آهسته به طرف در شماره 
  كوچك و تميزي شدند.

هاي شاد به چشم مي خورد. اما ميله اتاق روشن و پر نور بود و روي زمين قالي خوش نقشي با رنگ
هاي جلو پنجره، آنجا را شبيه سلول زندان كرده بود. تنها اثاثيه اتاق سه تختخواب بود با روتختي 

  هايي به رنگ شاد و يك گنجه.
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كسي كه كليد ما را دزديده، شايد هدفش اين بوده كه ما از ترس حمله، تمام شب را «ليف گفت: 
  »بيدار بمانيم.

» ترسيم.خوابيم. از هيچ چيز نميپس آدم احمقي است. ما خيلي هم خوب مي«باردا با پرخاش گفت: 
  اش را به گنجه تكيه داد و آن را پشت در هل داد.و شانه

احت به رختخواب رفتند و خوابيدند. همان طور كه باردا پيش بيني كرده بود، خوب و آنها با خيال ر
عميق خوابيدند. اگر هم بيرون اتاقشان سر و صدايي هر چند اندك، در تاريكي وجود داشت، اصالً 

  تواند بدون بيدار كردنشان وارد اتاق شود.دانستند كه كسي نميچيزي نفهميدند. آنها خوابيدند و مي

كرد. آنها كه اما همان طور كه باردا گفته بود، آنها آن قدر خسته بودند كه فكرشان درست كار نمي
  حواس خود را بر خطر حمله متوجه كرده بودند، يك چيز را در نظر نگرفته بودند. 

وقتي كليدي مي تواند دري را باز كند، پس مي تواند آن را هم قفل كند. وقتي صبح زنگ بيدار باش 
  صدا در آمد و آنها گنجه را از پشت در به كناري هل دادند، متوجه شدند كه در قفل است. به

دشمن ناشناسشان راه ديگري براي برنده شدن در آن مسابقه پيدا كرده بود. او به اين نتيجه رسيده 
  بود كه مانع شركت آنها در مسابقه شود. 
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8  

  مسابقات
  

بيدند و فرياد زدند. ولي كسي نيامد. سرانجام باردا با خشم، شانه اش مدتي طوالني بر در مشت كو   
را به در كوبيد بلكه آن در بشكند. اما چوب در كلفت بود و قفل سنگين. پس تمام تالشش بي نتيجه 

  ماند.

  سرانجام آنها شكست را پذيرفتند و خود را روي تخخواب هايشان پرتاب كردند.

  »حمق بوديم كه اينجايش را نخوانديم.ا«باردا نفس نفس زنان گفت: 

جاسمين ساكت بود. ليف مي دانست كه او به وحشت افتاده است. زيرا براي جاسمين زنداني شدن 
هاي آن را تكان داد و در اي از جا پريد، به طرف پنجره رفت و ميلهبدترين شكنجه بود. پس از لحظه

د و بدون اينكه آن را به گوش كسي برساند، با خود آسمان خالي فرياد كشيد. اما باد فريادش را قاپي
  برد.

  »كري مي تواند از الي ميله ها رد شود؟«ليف پرسيد: 

جاسمين سرش را به عالمت نه تكان داد، اما اين سؤال فكري را به ذهنش آورد. او روتختي را چنگ 
  اهتزاز در آمد. زد و آن را از الي ميله ها بيرون انداخت. روتختي همچون پرچم در باد به

هايش را به هم فشرد. حاال گذشت. ليف دنداندومين زنگ به صدا در آمد. زمان به كُندي مي
  خنديدند كه اين قدر آسان گول خورده بودند.دشمنانشان داشتند به آنها مي

هاي تندي به در نواخته شد و دستگيره تلق تلق صدا كرد. آنها همگي فرياد زدند و ناگهان ضربه
الفاصله صداي كليدي را در قفل شنيدند. در باز شد و مادر برايتلي، كه لباس قرمز روشني به تن و ب

كاله آفتابي لبه داري با نوارهاي سبز و آبي به سر داشت، ميان در نمايان شد. گونه هايش گل 
  انداخته بود و نفس نفس مي زد.
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ي هايم از پنجره آويزان است! باورم رفتم كه ديدم يكي از روتختتازه داشتم براي مسابقه مي -
  نمي شد و فوري آمدم.

ليف، باردا و جاسمين به سرعت اتفاقي را كه افتاده بود تعريف كردند. آن زن با تعجب و وحشت 
آه، شرمنده ام كه چنين چيزي در مسافرخانه من اتفاق افتاده. خدا كند كه «گوش داد. بعد فرياد زد: 

ام كه به نظر من شما به مسابقه نهايي مي ر نگذارد. من به همه گفتهاين پيشامد روي مسابقه اث
  »رويد.

  » دير نشده؟ –اما «ليف گفت: 

! دنبالم بياييد.«مادر برايتلي مصمم سرش را تكان دادو گفت:    »نه، اصالً

ها پايين آمدند و به اتاق سر زن از پله ليف، باردا و جاسمين، كري و فيلي را در اتاق گذاشتند، پشت
و با غذاخوري رفتند. زن برايشان غذا و نفري يك ليوان بزرگ شربت سيب ملكه زنبورها آورد، 

دهيم كه افراد محبوب مادر بخوريد و قوي شويد. ما به دشمن حسودتان نشان مي«عصبانيت گفت: 
  »كم گرفت.برايتلي را نبايد دست

هاي تمرين، در پشت مسافرخانه و و نوشيدند و سير شدند، زن آنها را ميان اتاق وقتي حسابي خوردند
- شد. خيليهاي افتتاحيه داشت برگزار مياي به طرف ميدان مسابقه برد. بازيسرپوشيدهروي از پياده

د و هايشان را باال گرفتنواردها برگشتند و نگاه كردند. باردا، جاسمين و ليف چانهها با ديدن تازه
  هاي مردم نكردند.هاي خيره و زمزمهتوجهي به نگاه

  و با عجله رفت و همسفران را تنها گذاشت.» بخت يارتان باشد!«مادر برايتلي آهسته گفت: 

چند رديف نيمكت به صورت پلكاني محوطه مسابقه، زمين شنيِ گرد و بزرگي بود كه دور تا دور آن 
هاي قرمز، ها نشسته بودند. بسياري از آنها پرچمروي نيمكت و رو به آسمان باال رفته بودند. مردم

  دادند.سبز و آبي را كه وسطشان عالمت مسابقه داشت، تكان مي

و قول هايشان را باال برده بودند ها ازدحام كرده بودند. آنها دستكنندگان در مسابقه، روي شنشركت
شدند، بين آنها، جوانا و اُرون به آساني ديده مي دادند كه با تمام توانشان در مسابقه بجنگند. درمي

ايستاده بود، مرد زخم بر چهره ايستاده بود. زيرا بسيار قد بلند بودند. كمي دورتر از جايي كه ليف 
  اي همچون دستمال گردن دور گردنش بسته بود.تكه پارچه كهنه
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شاندن زخمي كه جاسمين شب پوآيا اين دستمال را براي محافظت از خورشيد بسته بود يا براي 
او وارد كرده بود؟ وقتي ليف دستش را باال برد، آن را مشت كرد. تمام  هقبل، با خنجرش و در راهرو ب

شك و ترسش از بين رفته بود. حاال فقط عصباني بود و تصميم داشت نشان بدهد كه به اين آساني 
  خورد.شكست نمي

***  

ها در يك مسابقات شروع شد. مقررات ساده بود. تمام زوجطولي نكشيد كه چند جفت اسم اعالم و 
  جنگيد تا اينكه ديگر نتواند مقاومت كند.قدر ميجنگيدند. هر مبارز بايد آنزمين مي

جنگيد. زيرا برنده بعد از كمي استراحت، دوباره با برنده ديگري ميبردند. مين بيرون ميبازنده را از ز
  اشت.كي، سرعت و زيركي اهميت دچاالاستقامت هم مانند قدرت، 

منصفانه هيچ جايي در مسابقات ريت ليف، باردا و جاسمين خيلي زود فهميدند كه تصور يك مبارزه 
- زدند، كله ميگرفتند، چنگ ميجنگيدند، گاز مياي ميدهندگان با خشم وحشيانهمير ندارد. مسابقه

زدند. بجز اسلحه، ند و مشت و لگد ميكردكشيدند، چشمش را پاره ميزدند و موي حريف را مي
  چيز ديگري ممنوع نبود.استفاده از هيچ

كنندگان مورد عالقه خود را تشويق دادند، شركتهايشان را تكان ميكشيدند، پرچمجمعيت فرياد مي
رفتند و ها باال و پايين ميكردند. فروشندگان بين صندليجنگيدند هو مينميو كساني را كه خوب 

-كردند. آنها شيريني و غذاي گرم و شربت سيب ملكه زنبورها را مياجناس خود را با فرياد تبليغ مي

  فروختند و كاسبي پررونقي داشتند.

كردند تا به درمان خوردند و محوطه مسابقه را نااميدانه ترك ميهرچه حريفان بيشتري شكست مي
بود، تر از جنگ قبلي شد. هر جنگي سختتر مياغمانده دزخم خود بپردازند، نبرد بين حريفان باقي

  ها موفق شده بودند زنده بمانند.اما ليف، باردا و جاسمين در همه دوره

برخالف بيشتر حريفان، آنها عادت داشتند كه براي نجات جانشان بجنگند. از اولين باري كه در 
بودند. اما حتي همان تمرين  هاي سكوت با خطر مواجه شده بودند، چيزهاي بسياري آموختهجنگل
  خورد.شان هم حاال خيلي به دردشان مياوليه

- خطرناك دل نگذرانده بود. اما همانهاي ليف تمام دوران كودكي خود را براي هيچ و پوچ در خيابان

توانست توانست جا خالي بدهد و خوب بدود و ميطور كه باردا به مادر برايتلي گفته بود، او مي
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تر از خود را شكست دهد. گرچه جوان بود، اما چون به كار اندازد تا دشمناني بسيار بزرگ شعورش را
هايش به كار سخت عادت با پدرش در دكان آهنگري كار كرده بود، بدنش قوي شده بود، و ماهيچه

  داشتند.

ويان در قصر قدرتمندترين جنگجباردا از جواني براي نگهباني قصر آموزش ديده بود ـ و نگهبانان 
هاي سال براي ها شكست خورده بودند. باردا سالجادوي ارباب سايهسراسر دلتورا بودند. آنها فقط با 

هايي كه بيرون دكان آهنگري تمرين با همكاران خود كشتي گرفته و جنگيده بود. و حتي در سال
د، قدرت بدني خود را گذاشت تا از او محافظت كنكرد و در تعقيب ليف، شهر را زير پا ميگدايي مي

  حفظ كرده بود.

هاي او را نداشت و مانند كس در آن گروه تجربه؟ هر چند كوچك و الغراندام بود، اما هيچو جاسمين
مارد برايتليِ زيرك در آن بازوان الغر قدرت را ديده بود و در آن چشمان سبز،  او زندگي نكرده بود.

كردند و خاطر كوچكي اندامش او را ضعيف فرض ميهعزم راسخ را. اما حريفان جاسمين هميشه ب
  پرداختند.بهاي آن را مي

***  

خورشيد پايين رفته بود كه نام هشت بازيكن نهايي را اعالم كردند. آنها بايد روز بعد آخرين 
  دادند.نبردهايشان را انجام مي

اُرون. يكي از سه نفر ديگر مردي طور جوانا و هشت نفر بودند و همينباردا، ليف و جاسمين بين اين 
بود كه سرعتش جمعيت  15نريداديگري زني به نام  .14گالكهايي ستبر، به نام قد با ماهيچهبود كوتاه
شنيدند ـ زده كرده بود، و سومي نيز غريبه زخم بر چهره كه همسفران حاال نامش را ميرا حيرت

  .16دووم

                         
1. Glock 

2. Nereida  

3. doom  
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كننده باال برد، براي جمعيت تشويقوقتي دووم بدون هيچ لبخندي قدم پيش گذاشت و دستش را 
جنگيدن با او هيچ خوشم از فكر  .نام مناسبي استبراي آدم پليدي مثل او، «باردا زير لب گفت: 

  »آيد.نمي

بيشتر نگران  كرد كه او راآمد. اما حاال به چيز ديگري فكر ميليف هم از اين موضوع خوشش نمي
كنم همه ما به بازي آخر راه پيدا كنيم. اگر قرار باشد با هم فكر نمي«كرده بود. آهسته گفت: 

  »بجنگيم، چي؟

وقت تظاهر به گيريم كه كي بايد ببرد و آنخوب، تصميم مي«جاسمين به او خيره شد و گفت: 
را بكنيم. بايد بگذاريم كار ت اينكنيم. فردا به هر قيمتي شده، بايد براي تمام مسابقاجنگيدن مي

دهند، چون ما سكه طال مي 100اي نبينيم. به هر حال، به هر كدام از ما ببرند تا صدمه حريفانمان
  »قدر پول احتياج داريم.فيناليست هستيم. ما هم به همين

داد كه فكر تقلب قدر آزارش ميهمانجا شد. معلوم بود كه فكر تقلب براي باخت تابي جابهباردا با بي
  »شرافتمندانه نيست...«براي برد. او گفت: 

و رو به ليف » خورد؟شرافتمندانه نيست؟ اينجا شرف به چه دردي مي«جاسمين آهسته گفت: 
  »تو بهش بگو!«برگشت و گفت: 

شد. ليف ترديد داشت. او مثل باردا از فكر گول زدن برپاكنندگان مسابقه يا حتي مردم ناراحت نمي
شرف ميان دوستان ضروري بود و زنده ماندن تنها قانون بود. اما بخشي از هاي شهر دل، خياباندر 

جوشيد ـ در ذهنش ـ بخشي كه هنوز در اثر خشم ناشي از يادداشت تهديدآميز و در قفل شده، مي
  كرد.ومت ميابرابر نقشه جاسمين مق

فهمند، و اين يعني كه در نهايت در اگر سعي نكنيم خوب بجنگيم، حريفانمان مي«ته گفت: آهس
  »ايم.مقابل تهديدشان تسليم شده

- تو هم مثل باردا احمقي! شما مي«جاسمين به نفرت، صدايي حاكي از ناخشنودي سر داد و گفت: 

  »ام از دست شما سررفته.خاطر غرورتان به خطر بيندازيد؟ حوصلهوجويمان را بهخواهيد جست

  آنجا دور شد.رويش را برگرداند و از 

***  
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- دارش ميزد و در لباس قرمز چينها همراه با مادر برايتلي، كه لبخند ميآن شب، تمام فيناليست

درخشيد، شام خوردند. غذاي عجيبي بود، زيرا آنجا كه شب قبل مملو از جمعيت و پر از سر و صدا 
رده را قبالً از آنجا بيرون كرده پيچيد. ظاهرًا مبارزان شكست خوبود، حاال خالي بود و صدا در آن مي

هايشان بازگردند. چون بسياري از آنها توانند به خانهبودند. ليف در اين فكر بود كه آنها چطور مي
  زخمي بودند و پولي در بساط نداشتند.

شربت سيب ملكه «جاسمين هنوز عصباني بود. كم غذا خورد و فقط آب نوشيد. او زير لب گفت: 
زند. تمام محوطه مسابقه بوي اين است. فكرش حالم را به هم مين خيلي سنگين زنبورها براي م
  »خورند.ها تمام روز از اين نوشيدني ميدهد. تماشاچيشربت را مي

از اين نوشيدني بفروشند. چون اين نوشيدني فقط مخصوص نبايد به مردم «باردا اخم كرد: 
كنند. نشينند و نگاه ميد، نه كساني كه فقط ميجنگجويان است كه به نيروي بيشتري احتياج دارن

  »خواهند.زنند و خونريزي ميبيخود نيست كه فرياد مي

ها رو به او درست همان موقع، مادر برايتلي زنگ كوچكي را به صدا درآورد. وقتي تمام فيناليست
خواهم چند كلمه با شما حرف بزنم. هايتان برويد، ميقبل از اينكه به اتاقعزيزان، «برگشتند، گفت: 

خواهم امشب دردسر و كلكي اينجا باشد، خيال دارم كليدهايتان را بگيرم و خودم در را چون نمي
  »كنم.آيم و درها را باز ميرويتان قفل كنم. صبح، بعد از زنگ بيدار باش، خودم فوري مي

رد، صورت چاقش جدي بود. ادامه سكوت سنگيني در اتاق حكمفرما شد. زن دور و برش را نگاه ك
ارادگي نشان بدهيد. مردم ذخيره كنيد. فردا نبايد از خود ضعف يا بيپس خوب بخوابيد و نيرو «داد: 

زده. اتفاق افتاده، كه به شوند. در واقع، خيلي هيجانزده ميـ راستش هميشه در روز فينال هيجان
خواهد اين اتفاق براي اند. دلم نميتكه كردهرا تكه اند حمله و آنهاهايي كه خوب نجنگيدهفيناليست

  »كدامتان بيفتد.هيچ

- دهندگان مسابقه اينليف دلش زير و رو شد. جرئت نداشت به باردا و جاسمين نگاه كند. پس ترتيب

كنند. مردم سالح ها حداكثر سعيشان را در آن روز ميكه تمام فيناليست شدندطوري مطمئن مي
زده كردند. آنها تا حد مرگ هيجانآوردند، با يك ذهن واحد عمل ميمردم كه هجوم مي آنها بودند ـ

  شدند و تشنه به خون بودند.مي
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9  

  هافيناليست
تر شده بود. خورشيد كه به يك طرف زمين صبح روز بعد، وقتي به محوطه مسابقه رسيدند، هوا گرم

ها پر بود. مردم روشن كرده بود. طرف ديگر زمين، سايه بود. نيمكتتابيد، آنجا را ريزي شده ميشن
  به هيجان آمده بودند.

هايشان را باال بردند و دوباره سوگند ياد كردند كه با تمام نيرو بجنگند. سپس هشت فيناليست دست
كارتي د، داشته بويكي قدم پيش گذاشتند و از داخل سبدي كه مادر برايتلي لبخندزنان باال نگهيكي

  انتخاب كردند.

داد. به باردا و را نشان مي 3ليف به كارت خود نگاه كرد. قلبش فشرده شد. شماره روي كارت، عدد 
را باال گرفته است، خيالش راحت  4جاسمين نگاه كرد و وقتي ديد كه باردا عدد يك و جاسمين عدد 

  كي بودند؟ اما حريفانشان جنگيدند.كم براي اين دور، آنها با يكديگر نميشد. پس دست

به دور و برش نگاه كرد و وقتي مرد چهره زخمي را ديد كه كارتش را باال گرفته بود تا همه بتوانند 
پيكر كارت دوم رفت، قلبش فروريخت. اُرون غولرا روي آن ببينند و به طرف باردا مي 1شماره 
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اي بود. گالك و جوانا هر دو همچون بچهرا كشيد و نزديك جاسمين ايستاد كه در مقابل او  4شماره 
طور كه را كشيده بودند. پس تنها كسي كه باقي مانده بود نريداي تيزرو بود. همان 2كارت شماره 

داد، با عجله به طرف ليف آمد و معلوم نشان ميرا  3كه كارت شماره رفت، نريدا در حاليانتظار مي
  شد كه حريف مقابل ليف است.

هايشان را پايين آوردند و مقابل يكديگر قرار گرفتند، مردم فرياد جفت مبارز كارتوقتي چهار 
  كشيدند.

كنم كه ترسم. اقرار ميكمي مي«هايش نگاه كرد و سپس به ليف، و آهسته گفت: نريدا ابتدا به دست
  »درسته؟ ام. و تو يكي از افراد مورد عالقه مادر برايتلي هستي،دانم چطوري به فينال رسيدهنمي

ليف دستپاچه به او نگاه كرد. روز قبل، با چند زن جنگيده بود و آموخته بود كه بايد همه را به چشم 
دانست كه عالوه، هركسي كه جاسمين را هنگام مبارزه ديده بود، ميحريف خطرناك نگاه كند. به

داشت. همقد ليف بود، با كم بگيرد. اما نريدا ظاهر آرامي نبايد يك حريف را به صرف زن بودن، دست
  تركيب، مثل گوزن، و چشمان سياه و درشت گوزن را هم داشت.بدني الغر و خوش

  »مردم... ما بايد...«من كنان گفت: ليف من

آيد ام را بكنم. تو هم هر كاري از دستت برميدانم كه بايد حداكثر سعيالبته! مي«نريدا آهسته گفت: 
ي طال را كه قبالً برنده باليي سرم بيايد، مادر و خواهرم صد سكهكنم. هر بكن، من سرزنشت نمي

  »گيرند. مادر برايتلي قول داده.ام ميشده

اما در همين لحظه زنگ شروع مسابقه نواخته شد، پاي » احتياجي نيست بترسي...«ليف آرام گفت: 
  بر زمين كرد. اي به چانه ليف زد و او را نقشآمد و ضربهنريدا همچون مار به حركت در 

  مردم خنديدند و هو كردند.

ليف با تالش زياد روي پا ايستاد و با گيجي سرش را به چپ و راست تكان داد. نريدا با سرعتي 
، مثل برق پشت سر ليف رفت و وحشيانه به پشت زانوي او لگد زد. ليف كه از درد نفسش آورحيرت

پريد و به چرخيد و ميبد، نريدا به سرعت دور او مي در آن لحظاتبند آمده بود، به جلو تلوتلو خورد. 
- زد. اما ليف همچون دلقكي گيج و منگ به دور خود ميميقوزك پاها، زانوان، شكم و پشتش لگد 

  چرخيد و نريدا هميشه دور از دسترسش بود.
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اش را با مسخرهكردند و نام نريدا او را مضحكه كرده بود و آبرو برايش نگذاشته بود. مردم او را هو مي
خنديدند. موج خشم تا حدي گيجي را از ذهن ليف دور كرد. اگر و مي» توئيگ.«خواندند: آواز مي

نريدا چابك بود، او هم بود. به پشت پريد و از او فاصله گرفت، طوري كه نريدا مجبور شد با وي رو در 
نريدا را گرفت و او را روي  ركم رو شود. آنها با نگراني چرخ زدند. پس ليف بدون اخطار جلو پريد،

  زمين پرت كرد.

حركت ماند. تنها كاري كه نريدا كه نفسش بند آمده و يك دستش از كار افتاده بود، با درماندگي بي
  كند و نگذارد او از جا بلند شود، با لگد يا مشت... كرد اين بود كه كارش را يكسرهليف بايد مي

هايش سرازير شد و زمزمه كرد: كرد، اشك از چشمها تقال ميروي شن اما همچنان كه نريدا با ناتواني
  »لطفًا...«

ي نريدا به سرعت دست از كار افتاده ،ي بعداي ترديد كرد و همين كافي بود. لحظهليف براي لحظه
فرياد كشيدند. ليف از جا پريد و ايستاد، مردم جلو آمد و قوزك پاي ليف را گرفت. سپس همين كه 

  تلوتلوخورد و روي زمين افتاد و ديگر چيزي نفهميد.

***  

در اين ميان، باردا و دووم با هم گالويز شده بودند و سعي داشتند يكديگر را زمين بزنند. آن دو با هم 
آن دو  تر.هماهنگي داشتند. باردا قد بلندتر بود، اما بازوان دووم مثل آهن بود و حتي از باردا قوي

-يك اشتباه نميدادند. ولي هيچلو، جلو عقب و اين سو و آن سو همديگر را حركت ميمرد، پلو به په

  آمد.كرد و به زانو درنمي

- ، زندگيت سراسر مبارزه بوده. خيلي هم رنج بردههااي، دوومِ تپهاز هر جايي كه آمده«باردا فكر كرد: 

و عالمتي را به ياد آورد كه مرد چهره زخمي، اولين باري كه او را ديده بودند، روي گرد و خاك » اي.
سرّي كساني كه سوگند ياد كرده بودند پيشخان مغازه رسم كرده بود. عالمت گروه مقاومت. عالمت 

  ها بجنگند.عليه ارباب سايه

تري داري كه انجام دهي، براي مهمكارهاي  كني؟ وقتيكار ميدووم، تو اينجا چه«زنان گفت: نفس
  »كني؟چي وقتت را با جنگيدن با من تلف مي
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كاري؟ كار من... چه«زد، آهسته گفت: اش روي پوست براقش به سفيدي ميدووم كه زخم بلند چهره
... اين است كه پشت تو را به خاك بمالم،  - رد، لبوقتي اين نام را بر زبان آو» بِري از بوش تاون!فعالً

  دانست اين نام ساختگي است.هايش به خنده تمسخرآميزي باز شد. معلوم بود كه مي

بيني، پشت سرت است. تواند بلند شود. ميدوستت، توئيگ افتاده و ديگر نمي«دوباره پوزخند زد: 
  »شنوي؟فرياد مردم را مي

هايش را به روي كرد گوش باردا سعي كرد حواسش را جمع كند. دور و برش را نگاه نكرد. فقط سعي
خواندند: شنيد كه ميزده مردم را ميصداي فرياد مردم ببندد. با اين حال، همچنان صداي هيجان

  »نريدا! نريدا! لگد بزن! دوباره! كارش را تمام كن!«

تلوتلو خورد، اما نه خيلي زياد و گفت: تر او را فشرد و وزنش را روي وي انداخت. باردا دووم محكم
  هايش را به هم فشرد و به مبارزه ادامه داد.و دندان» ها هم نيست!ووم، به اين سادگيد«

***  

شنيد، جز چرخيد. چيزي نميرا كه دور او ميآساي اُرون جز هيكل غول ،ديدجاسمين چيزي نمي
اين برد، و البته صداي قلبش را كه هنگام پريدن به غرغرهاي وحشيانه او را كه به طرفش حمله مي

  كرد.افتاد. مغزش به همان فرزي پاهايش كار ميسو و آن سو به تپش مي

كدام اندازه و وزن اُرون را تر بودند. اما هيچروز قبل، تمام حريفاني كه با او جنگيده بودند از او بزرگ
دانست كه بايد همچون زنبوري شد. ميافتاد، له مينداشتند. اگر به چنگ اين خرس غول پيكر مي

كرد تا اينكه اشتباهي اش ميكرد، خستهپيكر وزوز كند. بايد او را تحريك ميدور سر اين جانور غول
  از وي سر بزند.

اما اُرون احمق نبود. از نقشه جاسمين اطالع داشت. جاسمين براي مدتي طوالني دور از دسترس او 
آمد، و لگدهاي كوتاه و فرود ميپريد، به سرعت روي زمين چرخيد و ميميقرار گرفته بود، دور او 

اش را از چكيد. اما نگاه خيرهزد. عرق از سر و روي اُرون ميها و زانوان اُرون ميدردناكي به قوزك
  داشت.جاسمين برنمي

جاسمين دوباره با يك پرش از دسترس او دور شد. مدتي طوالني سعي كرده بود كاري كند تا اُرون 
  حاال موفق شده بود. يك يا دو حركت ديگر...رو به خورشيد قرار گيرد و 
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زده از فراز شانه جاسمين نگاه كرد. آيا سپس، ناگهان حالت اُرون تغيير كرد. او با چشماني وحشت
  اي در كار بود؟ يا...حقه

آمد، صداي كسي كه با رنج به خفگي افتاده باشد، و پشت سر جاسمين، صداي وحشتناكي مي
  »گالك! بكش! بكش! بكش! گالك!«غريد: جمعيت مي

اُرون به جلو حمله برد. جاسمين مثل برق به طرفي پريد، اما بالفاصله متوجه شد كه آن مرد به او 
  كند. او اصالً حضور جاسمين را فراموش كرده بود.نگاه نمي

وي هاي بزرگ و پشمالويش گلوي جوانا گير افتاده و مغلوب شده بود. گالك روي او زانو زده، با دست
فشرد و به جوانا هايش را از خوشحالي، وحشيانه به هم ميداد. دندانرا گرفته بود و محكم فشار مي

  بست.كرد كه چطور حيات از وجودش رخت برمينگاه مي

اي كهنه پارچه، به كناري پرت كرد. اُرون باالي سر گالك رفت، به زور او را بلند كرد و همچون توده
حيرت و رياد كشيدند. همين كه گالك به زمين كوبيده شد، غرش حاكي از تماشاچيان با هيجان ف

  راه قطع شد. اُرون خود را كنار جوانا انداخت و او را در آغوش گرفت.خشمش در نيمه

حال بود كه جاسمين ابتدا فكر كرد او مرده است. اما همين كه اُرون نامش را صدا زد، جوانا چنان بي
اش رفت. اُرون با غرشي از سر آرامش دست لرزانش به طرف گلوي زخميهايش تكان خورد و مژه

سرش را خم كرد. تمام هوش و حواسش به جوانا بود. از اين رو، نديد كه گالك با زحمت روي پا 
اخطار سريع جاسمين را نشنيد. و به فريادهاي هيجان زده مردم كه ايستاد و به طرفش آمد. او فرياد 

هاي گره كرده گالك همچون دو سنگ غول پيكر اي بعد، مشتتوجهي نكرد. لحظهگرفت، نيز باال مي
  بر پشت گردن اُرون فرود آمد. اُرون بدون فريادي افتاد و ديگر از جا برنخاست.

***  

كدام از پا نيفتاده بودند. حاال آن دو كردند، طوري كه هيچباردا و دووم همچنان تنگاتنگ مبارزه مي
گالك را، كه در محوطه مسابقه تنها بودند. باردا به طور مبهم متوجه شد كه سه مأمور قوي هيكل 

  بردند.غريد، نگه داشته بودند و دو نفر اُرون را از زمين مسابقه بيرون ميهمچنان با خشم مي

  ار از نفرت بود.لحن صدايش سرش» گالك ديوانه است!«دووم غريد: 
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كني هزار مگر ما ديوانه نيستيم؟ هركدام از ما ببرد، بايد با او بجنگد. فكر مي«زنان گفت: باردا نفس
  »سكه طال براي اين كار كافي باشد؟

تو چي؟ من به خاطر هدفم محكوم به اين كار هستم. «زد، گفت: اش برق ميدووم كه چشمان تيره
ايم. اگر هركدام از ما االن قدر كافي نمايش خوب ارائه داده نيستي. به اما تو... مطمئناً تو محكوم

  »بيفتد، آزاد است كه به راه خودش برود. خوب فكر كن!

  باردا فكر كرد و به ترديد افتاد.

وقفه ها او را حفاظت كرده بود. اما همين اي كوتاه در تمركز ذهنش كه مدتاي ترديد و وقفهلحظه
  ي قوي و باردا تعادلش را از دست داد و تلوتلو خورد.يك حملهود. يك پيچ، براي دووم كافي ب

هاي ريز درخشان نور را ديد و سپس زمين سخت به اش خورد، نقطهمشت محكم مرد بر چانه
رفت، ها فرود آمد. سرش گيج ميزده و با صورت به ميان شناستقبالش آمد. ظرف چند ثانيه، حيرت

زدند. همچنان كه درد شنيد كه نام دووم را فرياد ميد و صداي مردم را ميكرتمام بدنش درد مي
كشيد، به اين فكر افتاد كه آيا دووم به او كلك زده يا اينكه در حقش لطف كرده بود. آيا شكست مي

  او به خاطر خواسته دووم بود يا خواسته خودش؟

  

10  

  قهرمان
 

نريدا، دووم، گالك و جاسمين. هر چند كه اُرون را بازيكن ديگري چهار فيناليست باقي ماندند:   
  شكست داده بود، اما با اين حال جاسمين را هم برنده اعالم كرده بودند.

جاسمين فقط چند لحظه وقت داشت تا بفهمد كه اوضاع و احوال ليف و باردا از چه قرار است. هر دو 
پلكيد، به جاسمين گفته بود كه آن دو نيز مثل برشان مي وضعشان بد بود، اما مادر برايتلي كه دور و
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نبود و در مقايسه با شكستي كه خورده بودند، شود. زخمشان زياد مهم اُرون و جوانا حالشان خوب مي
  حالشان خيلي وخيم نبود.

قه شود، اجازه داد تا او را به مركز زمين مسابجاسمين وقتي ديد كه از دوستانش به خوبي مراقبت مي
  پيش گالك، نريدا و دووم ببرند.

مويي كه پيشخدمت، جوان سياهآوردند. هاي بزرگي پر از شربت سيب ملكه زنبورها را برايشان ليوان
زده بود. مرد جوان كرد، هيجاناي خدمت ميها را آورده بود، از اينكه به چنين افراد برجستهشربت

  تشكر يك ليوان برداشت.ابتدا سيني را به طرف دووم گرفت و او با 

او ليوان ديگري برداشت، آن را يكوري » كني؟چرا اول از او پذيرايي مي«گالك با عصبانيت گفت: 
  كرد و تمام محتوياتش را نوشيد.

  مرد جوان وحشت كرد و با ترس شروع به عذرخواهي كرد.

  »عيبي ندارد. خودت را ناراحت نكن.«دووم آرام گفت: 

اش سرخ شده بود، سيني را به طرف نريدا و جاسمين گرفت. نريدا ليواني مرد جوان، كه چهره
متشكرم، من «برداشت و يك نفس سركشيد. اما جاسمين سرش را به عالمت نه تكان داد و گفت: 

  »ام، همين برايم كافي است.شربت ملكه زنبورها را دوست ندارم. آب خورده

اين هم براي «الك ليوان رد شده را برداشت و گفت: گكرد، همچنان كه مرد جوان با تعجب نگاه مي
  و شربت را حريصانه سركشيد.» من.

دعا كن دور «كرد، رو به جاسمين كرد و گفت: هايش را پاك ميكه با پشت دست لببعد در حالي
  »كنم. من...مرغ خرد ميهايت را مثل پوست تخمخور! استخوانبعد با من نيفتي، بِردي كوچولوي آب

نريدا كه در كنارش بود، آه كوتاه و اش نشست. و درست در همان لحظه، حالت عجيبي بر چهره
عجيبي سر داد، به زانو درآمد و روي زمين افتاد. گالك ابتدا به او و سپس به ليواني كه در دست 

  داشت، خيره شد. دستش به طرف گلويش رفت.

انگشت لرزان به طرف مرد جوانِ سيني به  و تلوتلوخوران برگشت، با» زهر!«خس كنان گفت: خس
  »تو...«كنان گفت: خسدست اشاره كرد و خس
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گالك بيهوش روي زمين بيفتد، مرد در مرد جوان سيني را انداخت و پا به فرار گذاشت. قبل از آنكه 
  ميان جمعيت ناپديد شده بود.

كار تو بود! تو آن «هسته گفت: مردم فريادزنان به طرف آنها دويدند. جاسمين به دووم خيره شد و آ
  »شناختي!پسر را مي

  »گويي!چه مزخرفاتي مي«دووم پرخاش كرد: 

كني اگر ديگران را از سر راه برداري و در فكر مي«جاسمين چشمانش را باريك كرد و آهسته گفت: 
  »اي، دووم.شوي. اما كورخواندهبرنده ميمسابقه آخر با من مبارزه كني، 

اش را نبيند. مأموران حاال نزديك آنها رسيده بودند. آنها برگرداند تا جاسمين چهرهدووم رويش را 
دادند. فقط جاسمين توانست جواب دووم را زدند، تكان ميجويده حرف ميگالك و نريدا را كه جويده

  »خواهيم ديد، خواهيم ديد.«بشنود: 

***  

چرخيدند، جاسمين فكر كرد كه اگر هنگامي كه جاسمين و دووم در مركز زمين دور يكديگر مي
است؛ يك رو شدن با گرگ جنگيدن با خرس بود، جنگيدن با دووم مثل روبهجنگيدن با اُرون مثل 

  گر.گرگ مكار و حيله

ترسيد داد. چنان از او ميمرد خطرناك بود، خيلي خطرناك. غريزه ذاتي جاسمين اين را تشخيص مي
- موجود انساني نترسيده بود. با اين حال، خودش هم علتش را نميكه قبالً در عمرش هرگز از هيچ 

  دانست. دنبال دليلي گشت و بعد فكر كرد كه آن را پيدا كرده است.

و از ترس به خود لرزيد. ديد كه برق » آن مرد برايش مهم نيست كه بميرد يا زنده بماند.«انديشيد: 
جاسمين درست به موقع و با سرعت جاخالي ضعيفي به چشمان دووم دويد. وقتي دووم حمله كرد، 

  داد.

شان نهايي فريب خورده بودند، از اينكه گالك، جنگجوي مورد عالقههاي نيمهمردم كه در رقابت
نتوانسته بود دوباره مبارزه كند، در حالت روحي بسيار بدي قرار داشتند. وقتي دووم يك لحظه 
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ها ها و جا خالي دادنج گرفت. مردم از اين دور زدنشكارش را از دست داد، صداي هو كردن مردم او
  خواستند.خواستند. آنها خون ميخسته شده بودند. آنها حمله و زد و خورد مي

هاي دووم به كشيد، چرخيد تا دوباره با دشمنش رو در رو شود. لبجاسمين كه به سختي نفس مي
- ات چي شد، بِردي كوچولو؟ خوب، ميرجزخواني«لبخندي تمسخرآميز باز شد، پوزخندزنان گفت: 

ات و نمايش خوب براي مردم اجرا كني. برو خانهتواني جلو ترست را بگيري و حتي يك بينم كه نمي
  »دامن مامان جانت بگذار و قايم شو!سرت را روي 

رسش را از بين برد. به دووم نگاه كرد. با رضايت ديد كه مي سوزان در وجود جاسمين دويد و تخش
دووم تغيير را در او حس كرده و رنگش پريده است. جاسمين ديد كه دهان دووم فشرده شد و نگاهي 

  نگران به چشمانش خزيد.

  »هايت خسته است.اي، پيرمرد. تا مغز استخوانتو خسته«آهسته گفت: 

از توان  گويد. مبارزه طوالني با باردا او رادانست كه واقعيت را ميزد، ميو وقتي اين حرف را مي
اش به خطا انداخته و سرعت عملش را ضعيف كرده بود. وگرنه چه دليل ديگري داشت كه حمله

  رفت؟

  و انگار كه خيال فرار داشته باشد، نيم چرخي زد.» تواني، مرا بگير!اگر مي«جاسمين خنديد و گفت: 

رعت چرخيد و لگد برداشت. جاسمين به سخوران قدمي به جلو دووم كه غافلگير شده بود، سكندري
زد و باز دور خود چرخيد و لگد زد. همين كه دووم دست دراز كرد تا او را بگيرد، جاسمين روي دو 
پا جست زد و از او دور شد و دست دووم هواي خالي را چنگ زد. جاسمين پريد و پشت سر هم 

  حمله كرد.

شنيد كه مردم از شادي و نيز ميشنيد هاي حاكي از درد و خشم دووم را ميبا لذتي وحشيانه، ناله
همچنان ادامه يافت. دووم طور هيجان جاسمين. بازي زنند. هيجانشان باال گرفته بود، همينفرياد مي

  توانست جاسمين را بگيرد.نمي

كرد، تمايلش به در نظر جاسمين، محوطه مسابقه آشفته و سياه شده بود. تنها چيزي كه حس مي
جوشيد، گويي خشمش به انرژي تبديل هايش ميبود. گويي خون در رگ مجازات كردن و صدمه زدن

شد. همين كه هايش مييافت و موجب سوزش پاها و دستشده بود و در سراسر بدنش جريان مي
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كنان به عقب پريد. جمعيت نعره دووم قدبلند و خشمگين دوباره به طرفش آمد، جاسمين خنده
  قدر بلند بود؟چرا فريادشان آن يلي بلند...كشيد. غرش فريادها كركننده بود. خ

  قدمي به عقب برداشت ـ و پاشنه پايش به چوب محكمي برخورد كرد.

هاي برافروخته را كه فرياد با حيرت به پشت سر نگاه كرد و ديواري ديد و باالي ديوار، انبوهي از چهره
ده است تا ابلهانه عمل كند. خورده و خشمش باعث شزدند. تنها آن موقع بود كه فهميد فريبمي

پشت جاسمين به ديوار كوتاهي بود كه محوطه  دووم به تدريج او را به طرف كناره زمين كشانده بود.
  شد.را احاطه كرده بود. و دووم داشت به او نزديك مي

طور اسمين از پشت به طرف باال جستي زد و با اعتماد به نفس روي ديوار فرود آمد، درست همانج
هاي درختان پريده بود. پشت سرش، مردم فرياد زدند. اما هاي سكوت روي شاخهبارها در جنگل كه

كه به جلو خم شده بود، دست پيش برد تا مچ پاي دووم نزديك بود، خيلي نزديك و در حالي
همچون گياه پيچك كلفت پيكري بود. بازوانش هايش همچون عنكبوت غولرا بگيرد. دستجاسمين 
  اي بود...و گرسنه

هاي خميده دووم اي، شانهاش به او نهيب زد كه بپرد، به طرف باال و رو به دووم. براي لحظهغريزه
پريد با پاهايش از پشت بار ديگر به هوا ميكه يكاسمين در حكم درختي بود. بعد در حاليبراي ج

  حمله كرد و دووم را به جلو پرت كرد.

آمد، صداي برخورد هاي مقابل فرود مين كه به سبكي روي شنصداي فرياد دووم را شنيد و همي
  شديدش را با ديوار شنيد.

ي فرار شد. تنها فكري كه در ذهن داشت، فرار بود. اما جهش او براي جاسمين فرود آمد و آماده
  اي بيش از تصورش داشت.آزادي نتيجه

زد. برخاسته بود و نام او را فرياد ميحركت، كنار ديوار از پا درآمده بود. جمعيت از جا دووم بي
  كم با تعجب فهميد كه مبارزه به پايان رسيده و او برنده شده است.جاسمين كم

***  
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گرداند، باردا و جاسمين را به مسافرخانه برمي اي جوايز، وقتي مادر برايتلي ليف،بعد از مراسم اهد
انگيزي بود! اولش فينال چه مسابقه هيجانخوب، مسابقه تمام شد تا سال بعد! و «خنديد و گفت: 

  »رفت، اما آخرش خيلي جالب بود!مسابقه كمي كُند پيش مي

چيز تو قهرمان معروفي هستي، عزيزم. مردم از هيچ«او با محبت شانه جاسمين را نوازش كرد و گفت: 
  »آيد كه چابكي، نيرو و قدرت را شكست بدهد.نميبيشتر از اين خوششان 

هاي طال نيز در دستش كرد. و كيسه سكهساكت بود. مدال طال دور گردنش سنگيني ميجاسمين 
  تر.سنگين بود. و قلبش از هر دو سنگين

خورد: از فكر اينكه براي مدت كوتاهي در محوطه مسابقه به چه تبديل شده بود، حالش به هم مي
چيز را به در گرماگرم نبرد، همهبرد. ابلهي كه جانوري كه از صدمه زدن و مجازات ديگري لذت مي

- شده بود. همچون مردمي كه فرياد ميانگيز رحمي گالك نفرته بود. او به همان بيفراموشي سپرد

اش مايه شكست و ونت شده بود. اگر غرور و خودپسنديدادند، مست از خشزدند و بوي گند مي
  حقش بود. طور شود،شد، كه در واقع چيزي نمانده بود ايناش ميتباهي

شناختند كه تا حدي ليف و باردا از باالي سر او نگاهي به هم انداختند. آنها او را چنان خوب مي
جز كرد كه سكوت جاسمين نشانه چيزي نيست زدند. اما مادر برايتلي فكر ميافكارش را حدس مي

  غرور.

اينكه دووم مغلوب شد، راستش را بخواهيد، از «آورد، گفت: كه صدايش را پايين مياو در حالي
خوشحال شدم. مرد عصباني و مغروري است... و مطمئنم كه گذشته تلخي داشته. مطمئنم او 

دانيد، همين كه به هوش آمد، دزدكي فرار كرد. ها دارو بريزند. ميترتيبش را داده بود تا در نوشيدني
  »و مقصر است.دهد كه احتي منتظر نشد كه صد سكه طاليش را بگيرد. همين نشان مي

  »اند؟گالك و نريدا به هوش آمده«ليف پرسيد: 

تا اند. هنوز مثل بچه كوچولوها خواب«مادر برايتلي سرش را با اندوه تكان داد و آهي كشيد و گفت: 
لنگيد و سر توانند اينجا را ترك كنند. اما جوانا و اُرون قبالً از اينجا رفتند. جوانا بدجوري ميفردا نمي

ظاهراً همين كه «دوباره آه كشيد: » اي نداشتند كه بمانند.هم بدجوري باد كرده بود. آنها انگيزهاُرون 
  »هاي طال رسيد، ديگر كاري با ريت مير نداشتند.دستشان به سكه
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  ليف هم ديگر تمايلي به ماندن نداشت و ظاهراً باردا هم با او موافق بود.

مادر برايتلي، متأسفانه ما هم «خيلي با احتياط و زيركانه گفت: همين كه وارد مسافرخانه شدند، باردا 
توانيد ورد نيازمان را بخريم. شما ميخواهيم مقداري لوازم مخيلي عجله داريم. اما قبل از رفتن مي

  »جايي را پيشنهاد...؟

مام آه، هر چه الزم داشته باشيد خودم دارم. من ت«مادر برايتلي صحبت او را قطع كرد و گفت: 
  »فروشم.وسايل مورد نياز مسافران را مي

طور هم بود. مسافران به اتاقشان رفتند، فيلي و كري را برداشتند، و بعد همراه مادر برايتلي و همين
هاي مختلف، پتو، قمقمه، طناب، غذاي خشك و صدها به انباري رفتند كه تا سقف آن پر از بسته

  لوازم مفيد ديگر بود.

چيز بسيار گران بود. اما آنها طالي زيادي ف، باردا و جاسمين انتظار داشتند، همهطور كه ليهمان
داشتند و مثل برندگان قبل از خودشان، خوشحال بودند كه پول بيشتري بدهند و دور شهر پرسه 
نزنند. ظرف نيم ساعت، تمام وسايلي را كه احتياج داشتند، خريدند و سپس به خاطر اصرار مادر 

  براي آخرين بار در تاالر غذاخوري خالي غذا خوردند.برايتلي، 

طوري كه بايد باشد، چيز آن همه«گفت: اي به او ميكنندهليف از غذا لذت نبرد. احساس ناراحت
كرد. انگار هزاران چشم آنها را زير نظر داشت. با اين هايي را روي خود حس ميسنگيني نگاه» نيست.

هنوز خواب بودند. جوانا، اُرون و دووم توانست آنها را زير نظر بگيرد؟ نريدا و گالك حال، چه كسي مي
  هم رفته بودند.

  كند.هايش را باال انداخت، اين حس را از خود دور كرد و به خود گفت كه حتماً اشتباه ميشانه
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11  

  در يك چشم به هم زدن
 

هاي مادر برايتلي روحيه شادي داشت. اما بعد، وقتي اسلحهخوردند، در تمام مدتي كه آنها غذا مي  
  آنها را آورد و همسفران آماده ترك آن محل شدند، معلوم شد كه فكري در سر دارد.

. برايم سخت است اين را بگويم«سرانجام لبش را گاز گرفت، به طرف آنها خم شد و آهسته گفت: 
برهاي بد پخش كنم. اما... بايد يكي به شما بگويد. دوست ندارم درباره مسابقات يا شهر ريت مير خ

روند، بدشانسي به آنها شهرشان ميهاي معمولي به طرف گويند وقتي قهرمانان و حتي فيناليستمي
  »كند.رو مي

  »دزدند؟كنند و پولشان را ميمنظورتان اين است كه به آنها حمله مي«باردا رك و صريح پرسيد: 

انگيزند. هاي طال خيلي وسوسهسكه«ناراحتي، به موافقت سر تكان داد و آهسته گفت: مادر برايتلي با 
پشتي شويد، اگر بهتان پيشنهاد كنم كه از راه مخفي از مسافرخانه بيرون برويد؟ يك در ناراحت نمي

هاي شربت سيب را از رسيم. بشكهكند، به آن ميهست ـ از ميان راهرويي كه از سرداب عبور مي
دانند. خيابان پشتي باريك است و هميشه دند. اما عده كمي اين را ميروآين راه به اينجا ميهم

  »توانيد بدون اينكه ديده شويد، در يك چشم به هم زدن از اينجا برويد.خلوت. مي

  »متشكريم، مادر برايتلي! تو دوست خوبي هستي.«ليف با مهرباني به او نگاه كرد و گفت: 

***  

داد. آور شربت سيب ميارتفاع و تاريك بود و بوي تهوعكرد، دراز، كماز سرداب عبور مي راهرويي كه
رفت. كرد. باردا دوال دوال راه ميها صدا ميهايشان روي سنگرفتند و پوتينآنها پشت سر هم راه مي

كمربندهايشان تر شود، اما هنوز طالها در طالها را بين خود تقسيم كرده بودند تا حمل آنها آسان
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به زودي بدنشان خشك  كرد،جايشان درد ميكرد. آنها كه در اثر نبردهاي آن روز همهسنگيني مي
  اراحتي كردند.شد و احساس ن

كرديم، هر چند كه مانديم و صبح حركت ميشايد بهتر بود شب را در مسافرخانه مي«ليف غرغر كرد: 
  »نم.توانم حتي يك ساعت ديگر در ريت مير بمانمي

و كري كه روي دستش قوز » طور.من هم همين«اش را شكست و گفت: جاسمين سكوت طوالني
  كرده بود، به موافقت قارقار كرد.

به خاطرش به اينجا آمده بوديم به كم، چيزي را كه دست«رفت، گفت: باردا كه جلوتر از همه مي
» سفرمان را تأمين كنيم و به عالوه... دست آورديم. حاال به اندازه كافي طال داريم تا مخارج بقيه

  »كارت عالي بود، جاسمين.«مكثي كرد و سراسيمه گفت: 

  »واقعاً عالي بود!«ليف با اشتياق، حرف او را تأييد كرد: 

ام. آن مرد، دووم، مادرم را مسخره كرد و كارم عالي نبود. خودم شرمنده«جاسمين آهسته گفت: 
پس من  خواست خودم را فراموش كنم.او عمداً اين كار را كرد. ميهمين باعث شد تا عصباني بشوم. 
  »هم براي مردم نمايش اجرا كردم.

او خودش را هم فريب داد. چون در نهايت، او باخت و تو بردي. به اين فكر كن و بقيه «باردا گفت: 
خره به آخر اين بينم. فكر كنم باالجلوتر نوري مي«او مكث كرد و بعد گفت: » چيزها را فراموش كن.

  »ايم.تونل لعنتي رسيده

  با عجله پيش رفتند. مشتاق بودند كه نور خورشيد را ببينند و بتوانند قد راست كنند.

رنگي از شكاف زير در ديده رسيد. نور كمطور كه مادر برايتلي گفته بود، راهرو به در كوتاهي ميهمان
  در باز شد، سيلي از نور راهرو را پر كرد.كه باردا دستگيره را كشيد و شد. اما همينمي

توانستند آنها را باز آمد و كم و بيش در نور مطبوع خورشيد نميهمچنان كه از چشمانشان آب مي
اي به سرشان خورد و يكي، ضربهطوري بود كه يكييكي از ميان در بيرون خزيدند. و اينكنند، يكي

  دستگير شدند؛ درست در يك چشم به هم زدن.

***  
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وقتي ليف به هوش آمد، متوجه شد كه او را با مقداري پارچه زبر و بدبو ـ شايد هم گوني كهنه ـ 
  هاي دست و پايش را زنجير كرده بودند.كرد. دهانش را بسته و مچاند. سرش درد ميپوشانده

داهايي را خورد. صپرد و به اين طرف و آن طرف ميمتوجه شد كه به طرز دردناكي باال و پايين مي
جرينگ و صداي سم اسب. فهميد كه پشت گاري است. هركس كه به او شنيد، صداي جرينگمي

  برد. اما چرا؟ميحمله كرده بود داشت او را از ريت مير بيرون 

  كمربند!

اش را به طرف كمرش برد و همين كه انگشتانش شكل و به زحمت، دستان زنجير شدهبا وحشت 
اي سر داد. كيسه پولش نبود، زير لباسش را لمس كرد، از سر آسودگي ناله آشناي كمربند پنهان در

طور. اما كمربند دلتورا هنوز سر جايش بود. كسي كه او را اسير كرده بود، شمشيرش هم همين
  كمربند را پيدا نكرده بود؛ البته تا آن لحظه.

اي از كمي دورتر و فرياد خفه از كنارشجرينگ زنجيرها و صداي آهي اش با صداي مبهم جرينگناله
ه احساس آرامش كرد، هر چند ين هم با او در گاري بودند. بيهودجواب داده شد. پس باردا و جاسم

  طور كه...وقت شايد اميد نجاتي بود. همانشد. آنكه حتي اگر يكي از آنها آزاد بود، وضعشان بهتر مي

. 8 كارن، شنها دارن بيدار ميكنه«گفت:  اي از جلوي گاري شنيده شد. صداي خشنيصداي خنده
  »يك ضربه ديگه بهشون بزنيم؟

  »تحويل بايد صحيح و سالم باشن. بهتره اين كارو نكني. موقع«گفت:  صداي دوم

به نظر من كه اين محموله ارزش اين همه دردسر رو نداره. اون گندهه شايد بد «مرد اولي غرغر كرد: 
! مخصوصاً اون دختر كوچولوي الغر مردني. عجب قهرماني! اون اندآشغالنباشه، اما اون دوتاي ديگه 

  »ياره.ها، حتي پنج دقيقه هم دوام نميتوي زمين مسابقه سايه

هايش را تيز كرد تا كرد، گوشليف از جا تكان نخورد. همچنان كه با احساس ترسش مبارزه مي
  هاي آنها را بهتر بشنود.حرف
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. اين وظيفه اون 2دردسر داره، كارن كه بگيم چي ارزش  به ما مربوط نيس«صداي ديگر جواب داد: 
كنه. تنها كاري كه ما بايد اس كه به ارباب جواب بده، نه ما. مادر برايتلي جنسا رو جور ميپيرزنه

  »بكنيم، اينه كه صحيح و سالم تحويلشون بديم.

  بيرون داد.اي ليف احساس كرد خون به مغزش دويد. باردا صداي خفه

  »شنفن.ها دارن حرفاي ما رو ميكنه«گفتند، پوزخند زد: مي 2مردي كه به او كارنِ 

كسي چيزي بگن، درسته؟ يا فكر مي  مهم نيس. اونا كه خيال ندارن به«همراهش به تمسخر گفت: 
كني اين پرنده سياه مي ره و اين خبر رو همه جا جار مي زنه؟ مي دوني، هنوز آنجاس، درست پشت 

  »سرمون.

  آنها خنديدند و گاري كه بي وقفه تكان مي خورد، پيش مي رفت.

*  

تر شد و بعد باران سفر ساعت ها طول كشيد. ليف چند بار خوابيد و بيدار شد. هوا سردتر و تاريك 
  شروع شد گوني اي كه رويش بود حسابي خيس شده بود و از سرما مي لرزيد.

بهتره وايسيم و روي كنه ها را بپوشونيم. آب و غذا هم بهشون بديم، « غرغر كنان گفت: 8كارن 
  »وگرنه مي ميرن. اون وقت توي هچل مي افتيم.

ظه اي بعد، ليف متوجه شد كه او را به زور از گاري گاري از جاده خارج شد و سر انجام توقف كرد. لح
بيرون كشيدند  و با خشونت روي زمين پرت كردند. دردي در سرش دويد و با صداي بلند ناله كرد. 

  فقط باران سردي كه به صورتش مي خورد، او را هشيار نگه مي داشت.

يتلي توي گزارشش هيچ مواظب باش، احمق! چندبار بايد بهت بگم؟ برا« پرخاش كرد: 8كارن 
خواد با شالق مونيم و محوطه مسابقه! دلت مياي گزارش نكرده و اون وقت ما مياستخون شكسته

  »؟ اونو ببرش زير سايبان، بجنب!17يك گالدياتور بميري يا در نبرد با ورال

                         
١٧ Vraal 
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معلوم  ديگري غرغر كرد. همين كه دوال شد و زير بغل ليف را گرفت، چهره و شانه هايش در تاريكي
شد. و تازه آن وقت بود كه حدس ليف به يقين بدل شد. اسيركنندگانش از نگهبانان خاكستري 

  بودند.

*  

نگهبانان با پهن كردن پارچه اي كلفت و شمعي روي شاخه هاي پاييني يك درخت، براي      
، زير سايبان به . باردا، جاسمين و ليف كه از سرما مي لرزيدندزندانيانشان سايبان درست كرده بودند

  هم چسبيدند.

كري كه تمام راه، از ريت مير آنها را دنبال كرده بود. روي شانه جاسمين فرود آمد. اما او نمي 
توانست به آنها كمك كند. هيچ شانس فراري وجود نداشت. زنجير هايشان را به قالبي آهني بسته و 

  قالب را در زمين فرو كرده بودند.

رداشتند و به آنها آب و چند تكه نان دادند. سپس نگهبانان كناري رفتند. ليف هايشان را بدهان بند
در تاريكي به طور مبهمي ديد كه آنها زير گاري رفتند. ظاهرا خيال داشتند همان جا بخوابند. 

  »توانم چيزي بخورم.با اين زنجير هايي كه به دست و پايم است، نمي« جاسمين فرياد زد:

اندازمت تو شن هاي روان. كشم بيرون و ميزبونت رو بِبر، وگرنه از حلقومت مي« نعره زد: 2كارن 
  »درست يك ساعت پيش ازكنار شن ها رد شديم.

  ليف، جاي كمربند امن است؟« باردا آهسته گفت:

  »بله، شنيدي...؟« ليف آهسته جواب داد:

زياد به دردمان نمي  بله، از شن هاي روان زياد دور نيستيم. اما در اين شرايط، اين خبر -
 خورد. مادر برايتلي خوب گولمان زد.

فكر مي كردم زن ابلهي « كند، با تلخي گفت:جاسمين كه داشت تكه كوچكي نان براي فيلي مي
  »است. اما راه سرّي پشت مهمانخانه يك تله بود.

مگر راه  تمام مسابقه يك تله بود! و كيسه هاي طال هم طعمه.« ليف مشتش را گره كرد و گفت:
بهتري هم هست كه بهترين و قوي ترين مبارزان را وسوسه كنند و وادارشان كنند كه با جان و دل 
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نمايش بدهند؟ در تمام اين مدت، مادر برايتلي عزيز و دوست داشتني آنجاست تا مطمئن شود كه 
  »عده اي فيناليست بعد از پايان مسابقه مطيعانه به اسارت در مي آيند.

آمديم، شنيدم عده كمي از قهرمانان مسابقات دوباره در بزرگراهي كه مي« نفرت سر تكان داد:باردا با 
اند تا با خيال راحت پولشان را خرج كنند. آنها را دانيم كه چرا آنها فرار نكردهاند. حاال ميديده شده
حشي بميرند و باعث هاي سايه ها برده اند تا در نبرد تن به تن با همديگر و حيوانات وبه سرزمين

  »سرگرمي و تفريح مردم آنجا بشوند.

و سكه هاي طال و مدال هاي قهرماني را براي دور بعد مسابقات دوباره « جاسمين آهسته گفت:
  »كنند. وحشتناك است!استفاده مي

باران كمتر شد و آنها صداي خرخر هايي را از زير گاري شنيدند. نگهبانان به خواب رفته بودند. 
، هر چند كه در ته قلبشان مي دانستند كه اين كار فاصله شروع به تقال كردند كه خود را آزاد كنندبال

  بي فايده است.

ديگر دست از تالش برداشته بودندو گاه گاهي چرت مي زدند كه كري قارقار وحشت زده اي سر داد 
  و آنها صداي خش خش ضعيف شاخه ها را از پشت سر شنيدند.

ساكت باشيد! حرف نزنيد و حركت نكنيد تا من بهتان بگويم. قبال وسايل و « گفت: صداي نفس زنان
اسلحه هايتان را در جاي امني گذاشته ام. خيال دارم زنجير هايتان را باز كنم. وقتي آزاد شديد، 

  »خيلي آهسته دنبالم بياييد!

  

  

12   

  چاره اي نداشتم
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ره شان حيرت كرده بودند، در پناه غاري نشستند و كمي بعد، سه همسفر كه از رهايي غير منتظ     
  با حيرت به ناجي خود خيره شدند: دووم.

به دقت گوش كنيد. زياد وقت نداريم. « ستش راتكان داد و گفت:صبري در جواب تشكر آنها داو با بي
كه به ها مبارزه كند. مدت ها بود من رهبر گروهي هستم كه سوگند ياد كرده است عليه ارباب سايه

مطمئن بوديم اين مسابقات آن چيزي نيست كه در ظاهر نشان  -اين مسابقات مشكوك شده بوديم
افتد. شركت شما در مسابقه نقشه دهد. هدف من از رفتن به آنجا اين بودكه ببينم چه اتفاقي ميمي

  »مرا بر هم زد. سعي كردم شما را بترسانم و فراري بدهم...

تو بودي كه ما را توي اتاقمان زنداني كردي! تو به ما حمله « گفت:ليف حرف او را قطع كرد و
  »كردي!

 بله و نتيجه اش را هم ديدم.« دووم چهره در هم كشيد و پارچه ي روي گردنش را لمس كرد و گفت:
  »سعي كردم براي حمايت از شما مانع مسابقه دادنتان بشوم.

  »چرا؟« باردا رك پرسيد:

كه توجهم را جلب كرد.  را در مغازه تام ديدم، چيزي در شما بود وقتي براي اولين بار شما -
نمي توانستم زياد معطل بشوم. اما از  دادم.من آن روز عجله داشتم و بايد كاري انجام مي
يك مرد، يك پسر  -ي سه همسفر مي شنيدمهمان وقت، هر جا كه مي رفتم، شايعاتي درباره

گويند هر جا كه اين سه نفر هميشه با اوست. ميجوان و يك دختر وحشي كه كالغ سياهي 
 شود.مي روند، بخشي از جادوي اهريمني ارباب سايه ها باطل مي

ليف دست باردا را فشرد. اگر چنين شايعاتي درباره آنها همه جا پخش شده باشد، پس طول نمي 
  شود.ها نيز از حضور آنها آگاه ميايهسكشد كه ارباب 

مصمم بود به دووم اعتماد نكند، فكر ديگري در سر داشت. او با لحن سرزنش اما جاسمين كه هنوز 
تو گذاشتي ما را اسير كنند. بعد از بازي فينال غيبت زد، اما از آنجا نرفتي. تو در « آميزي گفت:

  »مسافرخانه پنهان شدي و تماشا كردي و هيچ كمكي به ما نكردي.
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زنند. قصدم فهميدم كه چطوري كلك مينداشتم. بايد مي چاره اي« دووم شانه هايش را باال انداخت:
اين بود كه گالك حيوان صفت قهرمان بشود و از سرنوشتي كه در انتظارش است عذاب بكشد. اما به 
جاي تو، او نوشيدني مسموم را خورد و به جاي آنكه به او ببازم، مجبور شدم راهي پيدا كنم و وانمود 

  »ام.كنم كه به تو باخته

خورم نقشت را خوب باز كردي. اما راستش، من قسم مي« اسمين قد راست كرد و با سردي گفت:ج
كنم كه فكر مي كنم با سر توي ديوار رفتي و بيهوش روي زمين كه واقعاً باختي. يا نكند اشتباه مي

  »افتادي.

را نخواهي هيچ وقت اين موضوع « چهره اخموي دووم به نيم لبخندي باز شد. با لحن خشكي گفت:
  »فهميد، درسته؟

  »دادي؟اگر كالگ اسير مي شد، نجاتش مي« ليف با كنجكاوي پرسيد:

كنيد. اما شكي نيست كه حاال ديگر شما خيلي سئوال مي« لبخند دووم كم رنگ شد و پرخاش كرد:
- نمي برند و منمي هبايد او را نجات بدهم، چون او و آن زني كه اسمش نريداست را فردا از همين را

  »توانم يكي را بدون ديگري آزاد كنم. بدشانسي همين جاست.

كمي جلوتر يك « اي به باران خيره شد. بعد دوباره رو به آنها كرد و گفت:همچنان در فكر بود، لحظه
كمكم كرد. او شما را به طرف  بين آنهاست، پسر جواني كه در مسابقات 1گروه منتظر هستند. داين

  »ما در آنجا پايگاه داريم. آنجا در امانيد. هايي مي برد كهكوه

  باردا، ليف و جاسمين به يكديگر نگاه كردند.

توانيم از تو صميمانه متشكريم. اميدوارم سوءتفاهم نشود. اما متاسفم كه نمي« سرانجام باردا گفت:
  »جام بدهيم.پيشنهادتان را بپذيريم. ما بايد به سفرمان ادامه بدهيم. كار مهمي داريم كه بايد ان

توانم خطر كنم و كارتان هر چه باشد، فعالً بايد آن را كنار بگذاريد. نمي« دووم اخم كرد و گفت:
ها را بكشم. دزديدن اسلحه ها و وسايلتان از گاري كه آنها زيرش خوابيده بودند، به اندازه نگهبان

  »كافي خطرناك بود.

  »فكر كنم طال هاي ما پيش آنهاست.« ليف گفت:
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- دهد. او شما را ميبله، ديدم كه آنها را برداشتند. اما اربابشان زياد به آن اهميت نمي« ووم گفت:د

آيند و تا شما را پيدا خواهد. وقتي بيدار شوند و ببينند كه رفته ايد، هر جا كه برويد، دنبالتان مي
  »گيرند.نكنند، آرام نمي

او شمشيرش » كشانيم.اب، ما آنها را به پايگاه شما نميچه بهتر! با اين حس« باردا به آرامي گفت:     
اش را به پشت انداخت و شروع كرد به چهار دست و پا بيرون رفتن از غار. دووم را به كمر بست، كوله

هاي عده مان زياد است و در پايگاهمان راه« دستش را روي شانه او گذاشت تا متوقفش كند و گفت:
بانان داريم. بهتر است به ما ملحق شويد. چه چيزي مهمتر از هدف ماست؟ زيادي براي معامله با نگه

  »توانيد بعداً به آن برسيد؟اين ماموريت مرموز چيست كه نمي

جاسمين  ، بدون لبخند، دست مرد را از روي شانه اش برداشت و به بيرون آمدن از غار ادامه داد.باردا
و بي ستاره بود. دووم همچون باريد و آسمان تيره اران ميو ليف هم دنبال او رفتند. بيرون، همچنان ب

هايي را كه امشب پس به راه خود برويد. ولي چيز« اي در كنارشان ظاهر شد. صدايش سرد بود:سايه
و بدون حرف » كنيد كه به سرزمين سايه ها رفته بوديد.بهتان گفتم به كسي نگوييد، وگرنه آرزو مي

  ناپديد شد. هاي خيسديگري، ميان بوته

  »كند!به چه جرئتي ما را تهديد مي« :تجاسمين آهسته گف

كرد. سردش بود و ناراحت از اينكه حوصله شده بود و سرش درد ميبي» او عصباني است.« ليف گفت:
  به اين صورت از دووم جدا شده بودند.

ا اعتماد كرد. كند. با اين حال، به مبه نظر من، او مردي است كه به كمتر كسي اعتماد مي -
ترسد كه نكند با چنين كاري حماقت كرده باشد. چون ما در عوض به او اعتماد حاال مي
 نكرديم.

كاش اوضاع طور ديگري بود! آن وقت او متحد « باردا آهسته و به نشانه موافقت سر تكان داد و گفت:
ا راز خود را نگه داريم، و شد بگذارد متوانيم خطر كنيم. دووم راضي نميشد. اما نميبا ارزشي مي

هاي غيرقابل اعتماد وجود حتي در دار و دسته او هم ممكن است آدم -جاسوسان همه جا هستند
  »_داشته باشند. بعداً اگر در جست و جوي خود موفق شديم

  كري با بي صبري قارقار كرد.
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  »حر شده.شويم. چون تقريبا ساگر حركت نكنيم، در هيچ كاري موفق نمي« جاسمين گفت:

دانيم كجا ولي از كدام طرف برويم؟ اصالً نمي« ليف با نا اميدي دور و برش را نگاه كرد و گفت:
 »هستيم و حتي ستاره اي در آسمان نيست تا ما را راهنمايي كند.

  »كجا هستيم. داند ما دقيقاًايد. او دنبالمان آمده. او ميكري را فراموش كرده« جاسمين لبخند زد:

ه راه افتادند. كري باالي سرشان پرواز مي كرد. خيلي زود، نهر باريكي را ديدند كه از آب باران آنها ب
  پر شده بود. توي آب پريدند و مدتي روي بستر آن پا كوبيدند. به اين اميد كه آب بوي آنها را ببرد.

نان خاكستري خواست استراحت كنند. اما فكر اينكه نگهباهمگي خسته و زخمي بودند و دلشان مي
  راند.آيند، آنها را به جلو ميهمچون سگ هاي مهاجمِ اهريمن دنبالشان مي

 تي نگذشت كه آنها به جاده باريكيها سر زد. مدخورشيد با تالش زياد از ميان ابرصبح شد و 
اي چوبي بود و در هايي در جاده درست كرده بود. در آن سوي جاده، نردهها چالهرسيدند. رد گاري

شد. كري به ن سوي نرده زميني وسيع و سنگالخي كه به يك رديف تپه خاكستري رنگ منتهي ميآ
  هايش را به هم كوبيد و به طرف چپ جست زد.هاي نرده رفت؛ با بي صبري بالظرف يكي از تيرك

گذاريم. ها راه برويم دست كم ردي از خودمان به جا نمياگر از روي نرده« جاسمين آهسته گفت:
  »له كنيد!عج

ها باال رفتند و در امتداد آن شروع كردند به راه رفتن. از نرده ،به اين قصد به آن سوي جاده دويدند
كرد و باردا و ليف نيز با ناراحتي پايشان را يكوري روي جاسمين روي لبه نرده تعادلش را حفظ مي

  رفتند.نرده وسطي مي گذاشتند و به جلو مي

هاي ، ميان تپهه سر پيچ امتدادمي يافت و دوردستچهار راهي رسيدند. نردپس از مدت كوتاهي، به 
شد. درست كنار تيرك سر پيچ، سنگ رنگ و رو رفته اي و عظيمي به خاكستري از نظر ناپديد مي

ن حك شده بود. اما مدت ها قبل، بعضي از آخورد. سنگ هم قد ليف بود. حروفي روي چشم مي
   بود.حروف روي آن از بين رفته 
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توانم تشخيص فقط همين را مي "شن هاي روان. خطر!"« باردا يك وري به سنگ نگاه كرد و خواند:

  .»خيلي از حروف را از بين برده نآورم. باد و بارااما از حروف ريزتر سر در نمي .بدهم

گ دست او از روي نرده دوال شد، به سن» باشد. "مرگ"فكر مي كنم اولين كلمه « ليف آهسته گفت:
  كشيد و با نوك انگشتانش رد حروف را گرفت. با ترديد ، حروف را لمس و شروع به خواندن كرد:

  آورد،مرگ از ميان ديوار سنگي هجوم مي«     

  »راند...در جايي كه همه يكي هستند، يك اراده بر همه حكم مي    

  »بده، ليف!ادامه « همين كه ليف از خواندن باز ايستاد، جاسمين تشويقش كرد:

دو خط بعدي بيشتر از بقيه از بين « ليف بيشتر سرش را به چپ و راست تكان داد و با اخم گفت:
  ه نظرم دو خط بعدي اين طور باشد:رفته. ب

  كنند....ها تالش ميو نيز مردگان زنده"«     

  »اما اين كلمات معني ندارند. "اي كور تا زنده بمانندبا ارداه     

به اندازه كافي معني دارند تا به ما بگويند كه محل شن ها روان جاي «  حن خشكي گفت:باردا با ل
  »دانيم.جالبي نيست. اما فكر كنم ما اين موضوع را مي
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زند، حدس مي يار سنگي حرف ميداز آنجايي كه شعر از « ذهن جاسمين درگير مسائل علمي بود:
ها ممكن است رد ما را پنهان كنند، اما راهي  و سنگ ها باشندها درست آن طرف تپهزنم كه شن

  »وجود ندارد تا بويمان را پنهان كنيم.

به روي زمين آن سوي نرده و از نرده باال رفت و با خوشحالي » شود كرد.كاري نمي« ليف گفت: 
 ايم. تا حاال ديگربه عالوه، ما خيلي محتاط بوده« پريد. او انگشتانش را باز و بسته كرد و گفت:

  »نگهبانان رد ما را گم كرده اند.

اما او نيز روي زمين پريد و پس از » كنم.من روي اين موضوع حساب نمي« باردا زير لب گفت:
كردند، كم اي جاسمين به آنها ملحق شد. آنها همچنان كه هر ازگاهي به پشت سرشان نگاه ميلحظه

اي كه زده بود، هر از گاهي هاي اميدواركنندهو بيش دوان دوان به راه افتادند. ليف نيز برخالف حرف
صدا دنبالشان انداخت. فكر اينكه نگهبانان خاكستري بيهمچون همراهانش نگاهي به پشت سر مي

بيايند و فكر اينكه تاول مرگبار بدون ديده شدن به طرفش پرتاب شود و او را از پشت منفجر كند، 
  كرد.پوست تنش را مور مور مي

از پشت نقاب ابر بيرون آمد، هوا گرم تر شد و به تدريج بخار از روي زمين نم دار بلند  وقتي خورشيد
هاي خاكستري پيش رو نيز به سرعت در مه ناپديد شد. همسفران، تازه هنگامي كه به آن شد. تپه

كه هاي معمولي نيستند، بلكه هزاران سنگ صيقلي بودند تپه رسيدند، متوجه شدند كه آنها اصالً تپه
  توي شعر. "ديوار سنگي" -روي هم جمع شده و ديواري طبيعي را شكل داده بودند

رشان آنها كم كم باال رفتند و طولي نكشيد كه منظره زير پايشان از نظر دور شد. همه چيز دور و ب
-تر شد. با احتياط و يك قدم به يك قدم، به طرف نوك توده سنگها بمسفيد بود. هوا متراكم و صدا

  تر از قبل، يواش يواش از طرف ديگر پايين رفتند.صعود كردند. بعد، حتي محتاطها 

آن قدر ضعيف بود كه ليف  -صداي وزوز -همين كه نزديك زمين رسيدند، صدايي به گوششان خورد
  اي بعد، بدون هيچ هشداري، او زير ابرها بود.ابتدا فكر كرد خيال كرده چيزي شنيده است و لحظه

  ز صخره ها رو برگرداند تا ببيند آن سوتر چيست. نفس بند آمد. عرق بر پيشانيش نشست.آرام آرام ا

  آنها به شن هاي روان رسيده بودند.     
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13   

  شن هاي روان
  

هاي كرد، تپهشد، مگر شن خشك و سنگين. تا جايي كه چشم كار ميشن. چيزي ديده نمي     
اي غلتيدند. اثري از جنبندهميز ابر هاي زرد تيره ميشني بلند سرخ رنگ زير سقف كوتاه و وحشت آ

  اي كه فضا را پر كرده بود؛ گويي هوا زنده بود.نبود، مگر صداي وزوز آهسته

ليف چند سنگ آخر را سر خورد و پاهايش در دانه هاي شن نرم فرو رفت. حسي حاكي از وحشت بر 
  حسي قوي و واقعي همچون طعم يا بو. -او غلبه كرد

  قبالً اينجا بوده ام.من 

ها، تصويرش را در آينده نشان داده بود. اينجا همان مكاني بود كه سنگ اوپل در دشت  موش
يافت. چه وقت؟ ظرف يك ساعت؟ يك كرد، داشت حقيقت ميهاي او را آشفته ميوحشتي كه خواب
  روز؟ يك هفته؟

امكان ندارد. اگر گوهر اينجا « :ميان ترس و وحشت، صداي جاسمين را شنيد كه كنارش پريد و گفت
  »توانيم پيدايش كنيم!پنهان شده باشد، ما هرگز نمي

معلوم بود كه او نيز از » شود.وقتي گوهر نزديك باشد، كمربند گرم مي« باردا به او يادآوري كرد:
  آورد.وسعت كار پيش رويشان يكه خورده بود، اما به روي خود نمي

 كنيم و مي گرديم، وجب به وجب.ما شن ها را قسمت بندي مي -

  »كشد. ماه ها... يا حتي سال ها!اين كار ماه ها طول مي« جاسمين گفت:

 نه! -
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رو به او برگشتند. سعي داشت صدايش را ثابت نگه دارد.  ،. ولي آن دوليف آهسته حرف زده بود
ل بقيه گوهر اين گوهر هم مث« همچنان كه به تپه هاي شني مرموز و ساكت خيره شده بود، گفت:

  »كنم.هاست. محافظ وحشتناكي دارد. و محافظ از حضور ما آگاه است. اين را حس مي

يا شايد هم كمربند « ها قدم گذاشت و با خود گفت:روند، روي شنمانند كساني كه در خواب راه مي
  »كند؟كند؟ آيا كمربند خطر را حس مياست كه آن را حس مي

دانست كه اگر دستش اوپل را لمس كند.... اما جرئت نكرد دستش را روي كمربند دلتورا بگذارد. مي
  كند.گردد و فرار مياگر دوباره آينده را ببيند... بر مي

چشمانش محو شود. اما از زير  چشمانش را بست تا منظره آن دشت برهوت و آسمان تيره از مقابل
- ديد و اراده ي شديد و حريصانه اي او را به سوي خود ميرا ميهاي سرخ هايش همچنان شنپلك

كشيد، و اين اراده از كشيد، همان طور كه هرچيز ديگر حاضر در آن مكان را به سوي خود مي
  تر بود.هميشه قوي

رفت و راه رفتنش را مشكل هاي موجدار فرو مياز اولين تپه شني باال رفت. پاهايش عميقاً درون شن
  . به زحمت به راهش ادامه داد.كردمي

صداي او در روياهايش نفوذ كرد. چشمانش را گشود. اما نايستاد. » ليف!« فرياد جاسمين را شنيد:
باردا، مجبوريم به راهمان ادامه بدهيم. محافظ خيلي نزديك « بدون آنكه به عقب نگاه كند، فرياد زد:

  »اهد كرد.است. الزم نيست دنبالش بگرديم. او ما را پيدا خو

*  

طولي نكشيد كه آنها با تپه هاي شني بلند احاطه شدند و ديگر اثري از سنگ ها نديدند. اما رد 
  ترسيدند كه گم شوند.پاهايشان در پشت سر معلوم بود. از اين رو نمي

و هنگامي كه از روي  پي بردند كه برخالف تصور قبلي شان، تپه هاي شني خالي از حيات نيست
ها، صورت و كردند، روي دستها پرواز ميهاي قرمز را ديدند كه بر فراز شنگذشتند، مگسها مي تپه

هاي دراز و هاي بنفش با زبانزدند. مارمولكگرفتند و نيش مينشستند و آنها را گاز ميگردنشان مي
  ند.كردها را شكار ميخزيدند و به نوبت، مگسهاي نا پيدا بيرون ميآبي رنگ نيز از سوراخ



 

 75 هاي روانشنم/چهاردرجستجوي دلتورا/جلد  

  و خنجرش را بيرون كشيد.» خورد؟اما چه جانوري مارمولك ها را مي« جاسمين پرسيد:

ها قرار داشت. آن شيء گرد، چرمي و چروك كمي بعد از كنار شيء عجيبي رد شدند كه روي شن
مثل يك كيسه خالي، يا مثل حبه انگور غول پيكري كه از يك طرف شكاف خورده و له شده  -بود
  بود.

توي اين فكرم كه شايد اين پوست نوعي « همچنان كه آن چيز عجيب را نگاه مي كرد، گفت:باردا 
  »دانه باشد.

فيلي با حالتي عصباني در گوش او » ام.اي نديدهتا به حال، چنين پوست دانه« جاسمين زير لب گفت:
-خود در مي اش نشسته بود و صداي غرغري حاكي از نگراني ازكرد. كري هم روي شانهجيرجير مي

  آورد.

كرد. با اين اي رهايش نميسوخت. فكر اينكه آنها را زير نظر گرفته باشند، لحظهپوست سر ليف مي
ها، وصدايي نبود، مگر صداي ضعيف و آهسته ها و مارمولكاي نبود، بجز مگس حال، هيچ جنبنده

شني باشد، هر چند كه وزش ليف به اين نتيجه رسيد كه بايد صداي پچيدن باد دور تپه هاي  -وزوز
  كرد و شن ها آرام بودند.نسيمي را حس نمي

آنها به پايين يك تپه شني رسيده و تازه شروع به باال رفتن از تپه شني ديگر كرده بودند كه 
  بر جا خشكش زد ودستش را باال برد. -رفتكه حاال جلوتر از همه مي -اسمينج

نشنيدند. وسپس صدايي كه هر لحظه بلندتر و بلندتر مي شد، باردا و ليف توقف كردند. ابتدا صدايي 
  در سكوت آنجا شناور شد.

 ! راه بيا!ها محل نزار، به مگس2كارن -

ليف سراسيمه به پشت سر نگاه كرد. رد پاهايشان روي شن ها كامالً معلوم بود و همچون عالمتي، 
  فرار نبود.داد. جايي براي پنهان شدن نبود. راه موقعيتشان را نشان مي

تر شد. ليف انديشيد كه انگار ترسشان باد را به هيجان آورده است و به نظر، صداي وزوز كمي بلند
بست. نيرنگي كه قبالً نگهبانان درست در همان لحظه به ياد نيرنگي افتاد كه در شهر دل به كار مي

  توانست دوباره آنها را بفريبد.داد، پس شايد ميخاكستري را فريب مي
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كرد دنبالش بروند، شروع كرد به عقب عقب راه رفتن و با همچنان كه به باردا و جاسمين اشاره مي
دقت پاهايش را در رد پاهاي خودش گذاشت. وقتي به پايين تپه شني رسيد، به طرفي پريد و بي 

  حركت در سايه كم رنگ تپه دراز كشيد.

جمع شدند، ليف همگي را با شنلش پوشاند. همراهانش حركات او را تقليد كردند. وقتي كنار هم 
  شنل به سرعت بين شن ها گم شد. 

  آنها مثل سنگ بر جاي ماندند و منتظر شدند.

رفتند، مقابل ديدشان قرار گرفتن. از كنار تپه هاي سنگينشان به زحمت راه ميها كه با پوتيننگهبان
  شني پايين دويدند و رد پا ها را دنبال كردند.

  شد.زده ايستادند. زيرا رد پاها در نيمه راه تپه شني ميسپس حيرت 

. بهت گفتم كه الزم نيست 8كارن را گرفتن، همون طور كه بهت گفتم،اونا « غرغر كرد: 2كارن 
  »ندازيم، اون هم براي...دنبالشون به شن هاي روان بياييم. ما خودمون رو به خطر مي

. ما گذاشتيم مي، احمق! ما آبروي هرچي كارنه، برديمفهدهنت رو ببند! نمي« همراهش پرخاش كرد:
يه قهرمان و دو تا فيناليست از دستمون فرار كنن. جون ما هيچ ارزشي نداره.. حتي كمتر از هيچه... 
مگه اينكه اونا رو دستگير كنيم و برشون گردونيم. ممكنه گير نيفتاده باشن. شايد خودشون رو زير 

  »ن! بِكَن!شن ها قايم كرده باشن. بِكَ

  كه غرغر مي كرد، دوال شد و به او كمك كرد. 2او با دست هايش مشغول كندن شن ها شد. كارن 

كه تپه شني زير پايشان تكان خورد و با سرعتي شگفت آور، جانوري  سپس، ناگهان به نظر رسيد
و از زمين غول پيكر، زشت و هولناك از شن هاي در حال ريزش بيرون پريد. جانور آنها را گرفت 

  بلندشان كرد.

س فلج شده بودند و چيزي را كه ها از وحشت فرياد كشيدند. ليف، باردا و جاسمين كه از ترنگهبان
  كردند، زير شنل نامرئي كننده خشكشان زد.ديدند باور نميمي
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شان، هيوال كامالً در تپه شني پنهان شده بود؛ به انتظار. يك قدم ديگر كافي بود تا به جاي دشمنان
  آنها شكار اين هيوال شوند.

ليف با وحشت خيره شد. حشره هشت پا داشت؛ با سري كوچك كه انگار همه اش چشم هاي آينه 
اي بود. ده ها كيسه چرمي، مثل هماني كه روي زمين ديده بودند، نيز از بدنش آويزان بود. شن ها 

جود اسيرانش را كه تقال مي آن مو همچنان از مفصل ها و شكاف هاي بدنش پايين مي ريختند.
كردند و دست و پا مي زدند، بدون كنجكاوي از نظر گذراند. بعد دهانش را باز كرد، به جلود خم شد... 

  و خوشبختانه بالفاصله صداي داد و فرياد و تقال قطع شد.

ن آن ين كه حالشان از ديدمها ظرف چند ثانيه اتفاق افتاده بود. ليف، باردا و جاسي اين چيزهمه
  خورد، همچنان كنار يكديگر زير شنل ماندند. جرئت تكان خوردن نداشتند.صحنه به هم مي

اش را از تنشان بيرون هاي مردههاي شكارهايش، لباسآن هيوال با ظرافت و با استفاده از چنگك
ا، هآورد. همسفران ديدند كه لباساي كه حلزوني را از صدفش بيرون ميآورد؛ درست مثل پرنده

تاب تاول، قالب سنگ، هاي پول، مداليون جاسمين، گلوله افشان فلزي مخصوص پر، كيسههاپوتين
ها افتادند. هزاران مارمولك و مگس نيز از ميان شن ها بيرون هاي آب روي شنچماق و بطري

  ريخت جشم بگيرند.خزيدند تا با خرده ريزه هايي كه از دهان جانور پايين مي

-آمد. اما نميميان دستانش پنهان كرد. اصال از نگهبانان خاكستري خوشش نمي اش راليف چهره

  توانست اين صحنه را تماشا كند.

*  

كامالً پوشاند. طوري كه ليف زمان را از دست ، روي خورشيد را ابر زردي كه همچنان پايين مي آمد
ماندند تا اينكه آن جانور  داد. او، باردا و جاسمين مدتي، كه به نظرشان چند ساعت بود، بي حركت

طعمه اش را خورد. كيسه هاي آويزان از بدنش به تدريج ورم كردند و شبيه انگور هاي غول پيكري 
  اي آويزان است.شدند كه از ساقه

ليف به خود لرزيد. و حتي جاسمين كه جانوران عجيب » اش هستند.اينها معده« باردا با نفرت گفت:
  شناخت، با نفرت بيني اش را چين داد.ميزيادي در جنگل هاي سكوت 
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ها پراكنده شدند و جانور بلند شد و ايستاد. يكي از معده هاي ورم كرده ها و مارمولكسرانجام مگس
 –اش كه از بقيه بزرگ تر بود، از بدنش جدا شد و به طرف پايين غلتيد و روي شن ها آرام گرفت. 

ه خشن و برجسته اي شده بود. جانور بدون نگراني جلو محل جدا شدن آن از بدن جانور همچون زائد
  خزيد و روي كيسه معده نشست.

  »دارد چه كار مي كند؟« ليف نتوانست ساكت بماند و نفس زنان گفت:

فكر مي كنم دارد معده را سوراخ مي كند و توي آن تخم مي گذارد. به « جاسمين آهسته جواب داد:
  »د تبديل بشوند، غذا دارند.اين صورت، تخم ها تا وقتي به نوزا

  باردا رويش را برگرداند.

اما جانورِ شن ها قبالً كار تخمگذاريش را تمام كرده و دوباره به راه افتاده بود. به كندي و سالنه سالنه 
از روي تپه شني ويراني كه در ميان آن پنهان شده بود عبور كرد، از تپه بعدي هم باال رفت و خيلي 

از نظر ناپديد شد. همسفران لحظه اي به انتظار ماندند تا مطمئن شوند كه جانور زود باالي آن، 
  گردد. سپس با بدني خشك از جايشان بلند شدند و ايستادند.برنمي

اي ترديد و به سرعت به محلي همچنان خنجر را محكم در دست گرفته بود، بدون لحظهجاسمين كه 
ستخوان ها و لباس هاي پاره و خون آلود آن نگهبان ها رفت كه مارمولك ها و مگس ها هنوز روي ا

جمع شده بودند. او همچنان كه مردار خوارها را كنار مي زد، به سرعت از ميان خرت و پرت ها، 
ها، هاي نگهبانچيزهايي كه ممكن بود به درد بخورند جدا كرد و كنار گذاشت: قالب سنگ ها و تاول

 اي، وحشت زده سر باال كرد وآهسته گفت:هاي پول. پس از لحظههاي آب و كيسهها و قمقمهچماق
ها پخش شده اند. اما اينجا نيستند. غيب اند، پاره شده اند. بيشتر سكههاي پول وقتي افتادهكيسه«

  »شده اند! مداليون من هم همينطور!

هاي قدمو ليف با  و خودش مشغول گشتن شد» غير ممكن است.« باردا به طرف او آمد و گفت:
آهسته دنبال آنها آمد. توجهش به تكه زمين شني صافي جلب شده بود. تكه زمين، آن سوي محلي 

  بود كه دوستانش دوال شده بودند. از آنچه ديد مورمورش شد.
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خورد، جلو ديد ما را گرفته بود. چيزي يا كسي بدون .قتي جانور غذا مي«  جاسمين با اصرار گفت:
  »ا خزيده و آنها را برداشته.اينكه ديده شود، اينج

  »امكان ندارد!« گشت، با بي صبري غرغر كرد:هاي بهم ريخته را ميباردا همچنان كه بيهوده شن

  صدايش را صاف كرد و با دست به آن سو اشاره كرد.» نگاه كنيد!« ليف با صدايي گرفته گفت:

كل بود. عالمت هايي كه قبالً آن تكه زمين شني صاف پوشيده از صدها عالمت عجيب و دايره اي ش
  آنجا نبودند.

  
  

 14  

  وحشت
     

تا به حال، ردي مثل اينها نديده بودم. چه موجودي ممكن است چنين « سرانجام جاسمين گفت: 
  »ردي گذاشته باشد؟

ها نمي ترسد و توانيم بفهميم. اما هر موجودي كه باشد از جانور شننمي«  ليف با سردي گفت:
را هم دوست داشته باشد و شايد محافظ خود او  آيد. شايد گوهره از طال خوشش ميچيزي است ك

  »باشد.
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  »اما مطمئناً جانور شن ها محافظ است!« باردا گفت:

آن جانور يكي از موجودات ساكن شن « جاسمين سرش را به مخالفت تكان داد و با قاطعيت گفت:
اهمان از كنار يك كيسه خالي معده رد شديم. هاست. ما ديديم كه او تخم گذاشت. در ضمن، سر ر

ها جانور شن هاي اي خودش بايستد. احتمال دارد صدنوزاد قبالً از تخم بيرون آمده بود تا روي پ
  »ديگر اين دور و بر باشند. حتي شايد هزارها هزار از آنها اينجا باشند.

  باردا زير لب ناسزايي گفت.

ن نگاه كرد. گويي او را مسخره يچيد. به دايره هاي روي شهاي ليف پصداي وزوزي كوتاه در گوش
ش نگاهشد. به سختي هايش به طرف آنها كشيده ميكردند. سعي كرد نگاهش را برگيرد، اما چشممي

هاي شني ناشناخته بود، به نظرش وقتي كنار تپهرا به آسمان دوخت، اما در آنجا هم آرامش نبود. 
شد، كنند. از ترس، پوستش سوزن سوزن ميآورند و محاصره اش ميرسيد كه ابرها بر او فشار مي

 زدند...زدند و نيش ميها برگشته بودند و نيش ميانگار مگس

ناگهان ديگر نتوانست تحمل كند. با فريادي خفه، روي ردهاي دايره اي پريد و به آنها لگد زد و از 
  پراكند.د و به اين طرف و آن طرف ميبين بردشان. با پاشنه هايش شن هاي نرم را گود مي كر

اما ليف گوش نمي داد. او فرياد كشيد و روي زمين افتاد. » ليف! بس كن!« صداي باردا را شنيد:
كوبيد. باردا و جاسمين به طرفش دويدند، سعي زد، عالمت ها را در هم ميهمچنان كه ضربه مي

دايي ماليم و مواج و بعد صداي غرش كوتاهي شنيده كردند روي پا بلندش كنند. او آنها را پس زد. ص
شد. آنگاه زمين به حركت در آمد. ليف صداي جيغ باردا و جاسمين را شنيد و وقتي كه ستون هاي 

  عظيم شني اطرافشان با فشار به سمت باال رفتند، او به موقع دست آنها را گرفت.

، آن سه از جا كنده شدند و دوباره روي زمين همين كه شن ها غريدند و زير پايشان تكان خوردند
پرت شدند. با درماندگي و بدون اينكه جايي را ببينند، قل خوردند. ليف صداي فرياد جاسمين را كه 
كري را صدا مي زد و همين طور جواب پرنده را شنيد. صداي خود را نيز شنيد كه از ترس فرياد مي 

  زد.

  چيزي اينجاست.
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شناخت. نمي توانست چيزي ببيند، زيرا چشمانش را در مقابل شن هاي سوزان بسته بود.  آن را مي
  اما مي توانست حضور وحشتناك و جنون آميزي را دور و بر خود حس كند.

. موجودي كه گرسنه بود و و مي دانست كه آن چيست. چيزي بود كه او را به طرف خود مي كشيد
  ي به او بدهد.حس مي كرد ليف مي تواند چيز

  گيرد...خواهد... تا دستش به آن نرسد، آرام نمياو كمربند را مي

سپس، ناگهان، احساس كرد كه آن نيرو عقب نشيني كرد. و بالفاصله توفان با همان سرعتي كه 
  شروع شده بود، متوقف شد و زمين آرام گرفت.

ن باران به دور و برش ريخت، ليف با هاي به پرواز درآمده همچوهمين كه آخرين توده شن     
  گيجي و نفس زنان آرام گرفت.

كري به سرعت بال زد و روي دست جاسمين نشست. گرچه سرتا پايش پوشيده از غبار سرخ بود،      
ولي آسيبي نديده بود. پر و بالش را تكان داد، نوكش را در پرهايش فرو برد و سعي كرد خود را تميز 

زد و سعي كرد. جاسمين آهسته با او حرف مين توي ژاكت جاسمين جيرجير ميكند. فيلي با هيجا
  كرد كه آرامش كند.مي

  ليف با دستانش لرزان صورتش را پاك كرد.

- اند. بايد ميزمين لرزه بود. براي همين اسم اين محل را شن هاي روان گذاشته« باردا گفت:

  »فهميديم.
يك زمين لرزه معمولي نبود. نمي تواند اتفاقي باشد كه زمين لرزه درست « جاسمين با پرخاش گفت:

ات شده؟ حالت ها شروع شود. ليف، چرا اين كار را كردي؟ چههمزمان با لگد زدن ليف به آن عالمت
  »خوب نيست؟

  ليف نتوانست جواب دهد. با بي اعتنايي به دور و برش نگاه كرد.

ود. تپه هاي شني خراب شده و دوباره در محل ديگري درست شده بودند و همه چيز تغيير كرده ب
هايي كه قبالً روي ها و نشانهجايي كه قبالً تپه بود، دره هاي بزرگي دهان باز كرده بود. تمام عالمت
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ها مرده بودند، هاي شني ويران شده، جايي كه نگهبانشد، از بين رفته بودند. از تپهها ديده ميشن
  هردو ناپديد شده بودند. -اثري نبود نيز

هاي روان فرود آمده شايد وقتي از زمين كنده شده و به هوا پريده بودند، روي قسمت ديگري از شن
  آمدند. تنها صداي وزوز آهسته تغيير نكرده بود.بودند كه قبالً به چشم نمي

انگار جاسمين با فاصله اي » رف نمي زند.ليف با من ح« جاسمين با صدايي وحشت زده به باردا گفت:
  دور از او ايستاده بود.

ابرها همچنان روي خورشيد را پوشانده بودند. ليف نمي توانست غرب و شرق را تشخيص دهد. 
  دانست از كدام جهت آمده است.چندين بار چرخيده و پرت شده بود، طوري كه اصالً نمي

  »است.پس اين آغاز كار « فكر كرد:

نگاه خيره اش بر عالمتي روي شن ها افتاد كه كامالً نزديك او بود. همين كه به آن نگاه كرد، انگار 
  گلويش را گرفت، و معني آن عالمت را فهميد.

  
هايش را تر كرد. سعي كرد اش را گرفت و او را تكان داد. با زبان، لبليف احساس كرد باردا شانه

  »نگران نباشيد. حالم خوب است.« ا صدايي گرفته گفت:چيزي بگويد و ب

آيد حالت خوب باشد. رفتارت طوري است كه انگار عقل و شعورت ولي به نظر نمي« باردا غرغر كرد:
  »اي.ست دادهدرا از 

همان  -از دست دادهاين جاسمين است كه چيزي را از دست داده. او خنجرش را « ليف گفت:
  »اش دارد.ور كنده كاري شده اي رو قبضهخنجري كه بل
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اي؟ خيلي خوشحالم. قبل از اينكه توفان شن شروع بشود، اوه، تو آن را پيدا كرده« جاسمين پرسيد:
  »كنم.از دستم افتاد. آن مال پدرم بود. فكر كردم ديگر پيدايش نمي

  »ور است.متاسفانه همين ط« ليف به تصوير روي شن ها اشاره كرد و گفت:

  جاسمين و باردا زبانشان بند آمد.

آن چيز كه خشمش باعث توفان شد، خنجر را به عنوان پيشكش قبول كرد، و « ليف زير لب گفت:
  »آن را برد و ما را راحت گذاشت.

ي طال دايره هاي روي شن ها! آنها رد نيستند، بلكه تصوير سكه ها« هايش را به هم فشرد:باردا دندان
هستند و مدال! اين ديگر چه موجودي است؟ چرا عالمت مي گذارد تا نشان بدهد كه چيزي را 

  »برده؟

چرا سنگ تراش ها روي سنگ شكل هايي مي تراشند، يا مغازه دارها « ليف شانه باال انداخت:
- خت و ديوار ميها اسم هايشان را روي درزنند، يا نادانفهرست لوازمشان را به پنجره هايشان مي

براي تمام كساني كه از اين راه  خواهندخواهند آنچه را كه دوست دارند، نشان بدهند. مينويسند؟ مي
  »گذرند، پيغامي بگذارند.مي

زني! دوست ندارم اين طوري ليف، چه قدر عجيب حرف مي« جاسمين با نگراني نگاه كرد و گفت:
  »داني.ها را مياين چيز زني كه انگارحرف بزني. طوري حرف مي

  »نه، اين چيزها خارج از فهم و درك است.« ليف سرش را به مخالفت تكان داد و گفت:

  شعري كه روي سنگ كنده شده بود مدام در ذهنش مي دويد:

  آوردمرگ از ميان ديوار سنگي هجوم مي

  راندجايي كه همه يكي هستند، يك اراده بر همه حكم مي

  اي كور تا... زنده بمانندكنند، با ارداهها تالش ميو نيز مردگان. زنده

  هاي آخر را كامال درست نخوانده است. اما دو كلمه بود كه او از آنها مطمئن بود.دانست خطمي
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  اراده كور

ترسناك راند و هر چيز با ارزشي از آن مكان هاي روان حكم مياي كور داشت، بر شنچيزي كه اراده
 توانستند بدن قربانيانكرد. موجودات ترسناكي كه در قلمرو او سهيم بودند، ميرا براي خود جمع مي

خواست كه همراه نيمتي براي خود بشمرند. محافظ فقط اشياء با ارزش را ميغرا بخورند و اين را 
ف دست زير پيراهنش برد و بودند، براي اولين بار ليهاي روان شدهقربانيان بود. از وقتي كه وارد شن

است. همين كه دست پيش برد،  تا مطمئن شود كه قالبش محكم بسته شده كمبرند را لمس كرد
  انگشتانش به ياقوت زرد خورد و ناگهان ذهنش روشن شد.

دانست اي زدوده بودند تا نور و هوا وارد شود. اما تا حدي ميگويي نقاب غبارآلودي را از روي پنجره
اين نيرو كهن و  -ق روشنگري زياد دوام ندارد. در اينجا نيروي ديگري در عمل بودكه اين بر

  وحشتناك بود.

شود، محلي كه در جست و رنگ ميبايد حركت كنيم، نور دارد كم«رو به باردا چرخيد و فوري گفت: 
مان را سهخواهم هر جا خيلي دور است. كمبرند هنوز گرم نشده. اما از تو ميجويش هستيم، از اين

  »محكم به هم ببندي تا نتوانيم از هم جدا شويم. من بايد در وسط باشم.

اي درهم رفته، با طنابي كه از مادر برايتلي خريده بودند، كاري را كه ليف خواسته بود باردا با چهره
و زيرلب را امتحان كرد، به موافقت سر تكان داد  انجام داد. طناب سبك، اما بسيار محكم بود. ليف آن

  »هرچه گفتم، مرا آزاد نكنيد.«گفت: 

  همراهانش بدون هيچ پرسشي، به موافقت سر تكان دادند.

آمد، اسلحه به دست و با طناب نجاتي كم فرود ميكمي آب نوشيدند. سپس همچنان كه تاريكي كم
  ل شده بودند، به راه افتادند.كه به هم وص

سياه، و هوا سرد بود. مشعلي  باالي سرشان بودند، سياه شب از راه رسيد، بدون ماه و ستاره. ابرها
پريدند. چندين بار باردا و جاسمين از اي از جا ميسايه روشن كردند، اما نورش كم بود و آنها با هر

  ليف خواستند كه توقف كند. اما ليف اصرار داشت كه به راهشان ادامه دهند.

  سرانجام، آنها ديگر به حرفش گوش نكردند.
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طوري ادامه بدهيم. بايد چيزي بخوريم و استراحت توانيم اينليف، ما نمي«دا، قاطعانه گفت: بار
  »كنيم.

كرد، سرش را به نشانه مخالفت تكان داد. تها چيزي كه خودش ليف همچنان كه اين پا و آن پا مي
  افتد.دانست كه اگر بخوابد، جانش به خطر ميخواست استراحت بود. اما به طريقي ميهم مي

گشت. اش دنبال چيزي مياما جاسمين كه انتهاي طناب را قبال باز كرده بود، زانو زده بود و توي كوله
ها را داخل آن گذاشت. هاي نگهبانها درست كرد و چماقاي طول نكشيد كه گودالي ميان شنلحظه

ا كه از مادر برايتلي هاي آتشزنه رمشعل را به نوك چوب سفت و براق نزديك كرد و مقداري از تكه
شود اي كه از اينها ميبهتيرن استفاده«بوند، روي آن گذاشت تا شعله خوب بگيرد. بعد گفت:  خريده

  »وري خواهيم داشت.كرد همين است. به زودي آتش خوب و شعله

ر تابي به طرف ليف اشاره كرد و ليف كه قادر به مقاومت نبود، خود را روي زمين، كناجاسمين با بي
است، با آسودگي آهي كشيد، او انداخت. باردا نيز به طرف آتش آمد. وقتي ديد ليف آرام نشسته

  طناب را از دور كمرش باز كرد و كش و قوسي به بدنش داد.

  هاي كلفت آتش گرفت. گرما به دور و اطراف سرايت كرد.ور شد. چوبكنان شعلهترقآتش ترق

  »عالي است!«يش را دراز كرد و گفت: هاباردا  با رضايت آهي كشيد، دست

ها اي بعد، صداي غرش شديدي در فضا پيچيد، شنو اين آخرين چيزي بود كه ليف شنيد. زيرا لحظه
  باال و پايين رفت و گويي دنياي دور و برش منفجر شد.

  

  

  

  

  

  



 

 86 هاي روانشنم/چهاردرجستجوي دلتورا/جلد  

15  

  مركز

است.  شب سپري شدهدانست كه دار كه پاياني نداشت، تنها بود. ميهاي شني موجليف در ميان تپه  
  هاي زيرپاهايش گرم بود.زد. شنرنگ بيرون مينور از ميان ابرهاي ضخيم و زرد

دانست طور كه هميشه ميبود. همان بود، حقيقت پيدا كرده تصوير وحشتناكي كه ديده بود.-روز شده
  چنين خواهد شد.

بودند. صداي هوا پرتاب كردهو او را به  ها زير پاهايش بلند شدهبه ياد آورد كه در تاريكي، شن
هاي سوزان آتش را به ياد آورد كه در زدند. زغالجاسمين و باردا را به يادآورد كه نام او را فرياد مي

  شدند.افتادند و در هوا خاموش ميتاريكي شب اين طرف و آن طرف مي

شد. م ديده مياما فقط همين. حاال فقط رد پاهاي خودش بود كه روي آن زمين برهوت شني و نر
شد. فقط اي كه هنوز به دور كمرش بسته بود، روي زمين كشيده ميفايدهحاال فقط سر طناب بي

  كرد.ها و ذهنش را پر ميقدر كه گوشصداي وزوز بود، اما حاال بلندتر، آن

  فشرد. به پايين نگاه كرد، و اراده به خرج داد تا انگشتانش را باز كند.چيزي را در دست مي

بود. حتما او آن را  اي بود كه جاسمين در ربت مير در جيبش گذاشتههمان پرنده چوبي نقاشي شده
  پيدا كرده و برش داشته، بعد از ...

كرد. گلويش همچون با بهت، آن شئ كوچك را توي جيب بااليي پيراهنش سر داد. پاهايش درد مي
ها دانست كه بايد ساعتنست ببيند. ميتواسوخت. به سختي ميبود. چشمانش مي ها خشك شدهشن

  آورد.راه رفته باشد، اما چيزي به ياد نمي

  .مركز

دانست همين بود. نيرويش تقريباً از بين شد. تنها چيزي كه ميها كشيده مياو به طرف مركز شن
رفت. ميكرد، به خواب توانست توقف كند. اگر توقف ميدانست. اما نميبود. اين را نيز خوب مي رفته

  دانست.آمد. اين را بهتر از هرچيز ديگري ميرفت، مرگ به سراغش ميو اگر به خواب مي
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ي شني ديگري رسيد. قدمي برداشت تا از تپه باال برود. بدون هيچ تلوتلوخوران پيش رفت و به تپه
لش آمدند. هاي نرم همچون بستري از پر به استقباهشداري، پايش از زير بدنش در رفت و افتاد. شن

  به پشت غلتيد، اما نتوانست جلوتر برود.

  بخواب!

  چشمانش بسته شد.

هاي طال بر روند و سكههاي گرفته و لبالب از آب راه ميخنديدند، در جويدر شهر دل، دوستانش مي
ها را بيند كه راه جويزنند... و حاال ميخواهد پيش برود. اما پدر و مادرش صدايش ميدارند. ميمي

-لبالب پر از شربت سيب ملكه كنند. جوياند كه وزوز ميآشغال نگرفته، بلكه زنبورهاي قرمزي گرفته

  روند.ريزند و هدر ميهاي شكسته كنار خيابان بيرون ميي زنبورهاست، كه از بشكه

رند خندند... دوستانش داايستند و ميها به تماشا ميكنند و نگهبانزنبورها به دوستانش حمله مي
است، خيلي خسته. تلوتلوخوران به طرف توده ابر قرمزي زنند. اما او خستهميرند، او را صدا ميمي

ها و پاهايش شود. دستافتد و بسته ميهايش مدام روي هم ميكند، و پلكرود كه وزوز ميپيش مي
و او به طرف » پسر! آرام! آرام،« گويد: شوند. پشت سرش، مادرش مياند و مانه از حركتش ميسنگين
- است. زنبورها پشت و دستگردد. اما چهره مادرش به چهره ملكه زنبورها تبديل شدهبر ميمادرش 

برند. ملكه كه اخم كرده است، به شدت به طرف ليف پوشانند و الي موهايش هجوم ميهاي او را مي
  دهد.كشد و مشتش را به سوي او تكان ميجيغ مي

  ...»نه آتش  دود، نه آتش! دود،«

زد؛ شبح سياه و مبهمي چشمان ليف باز شد. جيغ و فرياد ادامه داشت. چيزي باالي سرش چرخ مي
  بر زمينه آسمان زرد رنگ پريده.

  آق بابا! فرار كن! پنهان شو!

  زند كري است.رگي ميزسپس پلك زد و ديد آن شبحي كه چرخ ب

فهميد چنان در  -سعي كرد بلند شود وبنشيند زد، از ارتفاعش كم كرد. ليفكري كه او را صدا مي
ها قسمت تواند خودش را بيرون بكشد و آزاد كند. شنها فرور رفته است كه با سختي ميميان شن

  ها، پاها، بازوها، گردنش....پايين بدن او را پوشانده بودند، دست
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اگر كري او را بيدار نكرده بود، زنان و لرزان تقال كرد تا روي پا بايستد. چه مدت نخوابيده بود؟ نفس
جاي او را ها همهنرفت تا اين كه شها فرو ميتر درون شنتر و عميقافتاد؟ آيا عميقچه اتفاقي مي

  شد؟پوشاندند؟ آيا آن موقع بيدار ميمي

بود، هنوز در ذهنش بود. ناگهان معني آن را فهميد. كلمات شعر به ذهنش هجوم  رؤيايي كه ديده
  نه، بلكه... "زنده بمانند". "زير"نه، بلكه  "نيز"زمزمه كرد: آورد و 

 ليف! -

زدند، به طرفش سر ي شني بعدي بودند. همچنان كه نام او را فرياد ميباردا و جاسمين روي نوك تپه
آيد و متوجه شد كه فكر كرده خوردند. ليف با ديدن آنها احساس كرد كه اشك به چشمانش ميمي

  خوران به استقبالشان رفت. ند. تلوتلوابود آنها مرده

  جاسمين به طرز گوشخراشي جيغ كشيد و به پشت سر او اشاره كرد.

ها ليف برگشت و چيزي را كه روي تپه پشت سرش ظاهر شده بود، ديد. يكي ديگر از جانورهاي شن
جانور او را ريختند. -ها همچنان از محل اتصال پاهايش پايين ميشن تر از اولي.بود، حتي بزرگ

-اش نگاه كرد، جانور در جا خشكش زد. ليف ميايكرد، اما همين كه ليف به چشمان آينهتعقيب مي

  جهد.اي بعد از جا ميدانست كه او لحظه

عقب رفت و دستش را به طرف شمشيرش برد، ليف كه نگاه خيره جانور به او دوخته شده بود، عقب
بود كه به دنبالش روي د. پاهايش در طنابي گير كردهسپس با وحشت احساس كرد كه زمين خور

كرد و شمشيرش زير بدنش گير ها داشت تقال مياي بعد، او  روي شنشد. لحظهزمين كشيده مي
زدند، سراسيمه سعي كرد روي كرده بود. باشنيدن صداي جاسمين و باردا كه نام او را صدا مي

است. هيوال كرد دچار كابوس شدهاست. احساس ميهدانست كه خيلي دير شدزانوانش بايستد. مي
  تلوتلوخوران جلو آمد...

تلو خورد، دوبار حمله وبعدهمين كه تاولي روي بدنش منفجر شد، با صداي گوشخراشي از جا پريد. تل
زد. شروع به كرد و همين كه تاول ديگري به هدف اصابت كرد، يكوري شد. پاهاي خاردارش لگد مي

  ها حفر كرد.گودال بزرگي ميان شنچرخيدن كرد و 
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كنان كناري خزيد و نفسي از آسودگي هقليف كه هنوز يكي از پاهايش از طناب آزاد نشده بود، هق
  كشيد.

ايستادند و طناب را از دور پايش آزاد  شزنان به طرفش آمد، به زحمت او را روي پاهايجاسمين نفس
سنگ را نگه داشته بود و در دست مچنان قالبكرد. باردا درست پشت سرش بود؛ در يك دست ه

  ديگرش، تاولي آماده براي پرتاب.

اولين بار نيست « ليف با بغضي در گلو شروع به تشكر كرد. اما باردا دستش را تكان داد و غرغر كرد: 
اين سرنوشت من است كه  ترسم كه آخرين بار هم نباشد. ظاهراًام و ميكه جانت را نجات داده

  »دايه تو باشم.هميشه 

  كرده بود، اخم كرد و رويش را برگرداند.ليف كه به شدت ناراحت شده و تعجب

رويت را از من برنگردان! بازيت گرفته؟ چرا تنهايي « اش را گرفت، او را چرخاند و فرياد زد: باردا شانه
  »فرار كردي؟ چرا بعد از زمين لرزه سعي نكردي ما را پيدا كني؟

توجه شد كه اين خشم درواقع زاييده وحشت و ترس و ملرزيد و ليف كم كم از شدت خشم مي
كرد و بعد از ساعات حكومت نظامي به نگراني است. اين همان خشمي بود كه هر وقت او خطر مي

  ديد.پدر و مادرش مي رسيد، در چهرهخانه مي

  »-باردا، من نتوانستم : «نشروع كرد به توضيح داد

حاال «زد. او گفت: شني دست و پا ميش به جانور وحشتناكي بود كه توي تپهجاسمين همچنان نگاه
ها نيست بحث و جدل را بگذاريد براي بعد. بايد فوري از اينجا برويم. جانور نمرده. موقع اين حرف

   »ممكن است حالش جا بيايد و دوبار دنبالمان كند.

  »آيد.دنبالمان نميرويم، او نگران نباش، جايي كه ما مي«ليف آرام گفت: 

*  

- داد كه باردا و جاسمين نميحرف زدند. گويي ليف به چيزي گوش مي ها راه رفتند، اما كمساعت

  شدند.يتر مشدند، ساكتها نزديك ميتوانستند آن را بشنوند و هرچه بيشتر به مركز شن
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اي مسطح هافتاد كه روي دايراي دور از مسافتي دور و قبل از رسيدن به هدف، آن را ديدند. تك قله
-سمان زرد ميآبود. قله زير  هاي شني گرد احاطه شدهتا دور با تپه رسر به فلك كشيده بود و دو

  درخشيد و در نور آسمان، رنگ پريده، بيگانه و مرموز بود. مخروطي عظيم با تيرگي در نوك آن.

  »آتشفشان.«باردا گفت: 

  »خواهيم ديد.«ليف به مخالفت سر تكان داد و گفت: 

بخشي با او حرف زد، اما چشمان  كنان در پناه يقه جاسمين خزيد. جاسمين با لحن آرامشفيلي ناله
  سبزش از ترس تيره شده بود.

-قبل از آن كه به پاي تپه برسند و كم همين كه به مقصدشان نزديك شدند، صداي وزوز بلندتر شد.

  ا به ارتعاش درآمد.كم شروع به باال رفتن كنند، هوا در اثر صد

هاي سرخ در فاصله و سرانجام به نوك تپه رسيدند و به مركز خالي قله نگها كردند. گردابي از شن
كرد. گويي بادي قدرتمند آنها را غريد و در تاريكي به طرف باال فوران ميبسيار دوري، آن پايين مي

   آورد.به جركت در مي

  ها زنبور بود.ميليوناما بادي نبود، و آن صدا مانند وزوز 

  كمبرند دور كمر ليف گرم شد.

اش، شمشيرش را محكم گرفت و نفس زنان به پايين خيره شد، با دست بزرگ و برهنهباردا نفس
  »اين صداي چيه؟«گفت: 

  ليف شعر كنده شده روي سنگ را آرام براي خود تكرار كرد و اين بار خطوط كامل شد:

  آورد.ميمرگ از ميان ديوار سنگي هجوم 

  راند.جايي كه همه يكي هستند، يك اراده بر همه حكم مي

  كنندها تالش ميدر زير مردگان، زنده

  اي كور، تا به كندو خدمت كنند.با اراده



 

 91 هاي روانشنم/چهاردرجستجوي دلتورا/جلد  

  »كندو...«جاسمين آهسته تكرار كرد: 

  »ها هستند.محافظ، شن«ليف گفت: 

ها زنده نيستند! ما رو آنها راه كان ندارد. شنما ...اما«باردا به مخالفت سر تكان داد و زمزمه كرد: 
  »ايمايم، موجودات مختلفي ديدهرفته

- ايم، روي ميزباني بسيار بزرگتر حركت ميموجوداتي كه ديده«ليف با صدايي خيلي آهسته گفت: 

اند كه ايم فقط يك پوشش هستند و از چيزهايي درست شدههاي شني كه زير پا گذاشتهكنند. تپه
  اند.خيلي پيش مرده

هاي افتاده بر زمين كنند. آنها هستند كه گنجيهاند و به كندو خدمت ميها آن پايين در فعاليتزنده
  »شوند.گذارند. آنها باعث طوفان ميها عالمت ميكنند. آنها هستند كه روي شنرا جمع مي

 گوهر... -

شود. براي همين ما مركز كشيده مي ها كه بيفتد، سرانجام به طرفگوهر هرجاي شن«ليف گفت: 
  »اينجا هسيتم.

  »دود الزم داريم، نه آتش.«از گرداب داخل حفره، روي برگرداند، به جاسمين نگاه كرد و گفت: 

- اش. ليف ميجاسمين بدون هيچ حرفي زانو زد و شروع كرد به بيرون آوردن چيزهايي از توي كوله

  لرزند.هاي او ميديد كه دست

هاي خودش دست كمي از رش را به باردا داد و در عوض طناب را گرفت، لرزش دستوقتي شمشي
لبخندي زد و با صدايي كه  نيماش گره زد، هاي جاسمين نداشت. اما وقتي طناب را دور سينهدست

ام باشي، باردا. دوباره به كمك و قدرتت ترسم باز هم مجبور شوي دايهمي«لرزيد، گفت: فقط كمي مي
  »بار، تو را خدا نگذار بروم.طور هم به طنابت. اما ايناحتياج دارم، و همين
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16  

  مخروط

- ليف به لبه گودال خزيد و قدم به درون فضاي تهي گذاشت. همچنان كه به جلو و عقب تاب مي

نگشتان ها و بند اطور دستهاي نگران باردا و جاسمين را ديد، همينخورد، سرش را باال كرد و چهره
  سفيدشان را كه طناب را محكم گرفته بودند.

- هايشان حركت كرد. بعد، آرامديد كه آنها به تأييد سر تكان دادند و دست» آهسته!«زير لب گفت: 

  آرام، به طرف مركز مخروط فرو رفت.

شد و همه بود. كاله شنل به سر و صورتش كشيده مي شنل ليف محكم دور صورتش بسته شده
ام. اما هيچ شبيه يك كرم بزرگ درون پيله شده«پوشاند. فكر كرد: هايش را ميچشمجايش بجر 

  »كرد...كرمي آنقدر احمق نيست كه به يك كندو حمله كند. اگر مي

  همچنان كه به لرزه افتاده بود، ذهنش را روي چيزهاي ديگري متمركز كرد.

زد. دورش موج مي تا بود، دور شده هاي نمدار خوب پيچيدهدود مشعل مرطوب، كه با كهنه پاره
آمد. به يقين نداشت كه اين كار كمكي به او بكند، اما مطمئناً هيچ سالح ديگري آنجا به كار نمي

آمد و شكي نبود كه اين بود، كلمات ملكه زنبورها مدام به ذهنش مي عالوه از زماني كه خواب ديده
  دليلي داشت.

ي تشوند. حتي خود من هم وقدوست ندارند و زود عصباني ميهاي ناگهاني را نگهبانان من حركت
  م از كندويشان عسل بردارم، مجبورم براي آرام كردنشان از دود استفاده كنم...هخوامي

آورد. عجيب اينكه در آن كانون چرخان و پر از وزوز و شنف ذهنش روشن كلمات را بوضوح به ياد مي
زد. چون احتياجي نداشت. ليف همان جايي بود كه از نمي بود. شايد ديگر كندو صدايش و تيز شده

  ابتدا از او خواسته بود.
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شد. در مقابل درخشش آسمان، مي سرش را باال كرد. حاال ديگر چهره دوستانش بسيار كوچك ديده
چرخيد و به توانست ببيند. و آن پايين، توده خروشاني كه همان كندو بود، ميآنها را به سختي مي

  آمد.بالش باال مياستق

خود را محكم نگه داشت و چشمانش را بستو سپس آن را حس كرد، مثل بادي سخت و داغ، گردابي 
چرخيد. ضرباتي چون اي ميكرد. اطرافش به طرز وحشيانهسوزان كه او را به طرف خود جذب مي

  آورد:آمد و با صدايي همچون رعد بر او فشار ميشالق بر بدنش فرود مي

  قوي است! خيلي قوي!خيلي 

يا اسير، يا حتي دشمني منفور كه  ،توانست نفس بكشد. براي كندو او غذا نبودتوانست ببيند. نمينمي
خواست. كندو داد. براي كندو، او چيزي نبود جز حامل همان چيزي كه كندو ميبايد شكستش مي

وقت آنچه را  كرد. آنهايش جدا ميهايش را از تنش و تنش را از استخوانكرد... لباساش ميخفه
  خواست.داشت. آنچه را كه از همان اول ميخواست، برميمي

  كمبرند دلتورا.

  وحشت به گلويش چنگ انداخت. شروع به دست و پا زدن، و جيغ كشيدن كرد.

  آرام، پسر! آرام، ماليم، ماليم!

- كنار گوشش صحبت كردهآن صداي پير و غرغرو چنان در ذهنش واضح بود كه گويي كسي درست 

  بود. صدا همچون آب سردي بود كه به صورتش پاشيده باشند.

را گشود. خود را وادار كرد آرام باشد، براي فرو بردن هوا،  شصداي فرياد در گلويش خفه شد. چشمان
  نزند و به طور يكنواخت نفس بكشد.نفس  نفس

شد د دوي كه از مشعل بلند ميهايش ديچشمانش را كمي باز كرد. از ميان شكاف باريك پلك
  ي چرخان در هم آميخته است.خجام با سرنسرا

هاي مخروط عقب شد و به تاريكي كنارهتر ميتر و خفيفگرفت. كند و آهستهو گردباد داشت آرام مي
هرم درخشاني كه از مركز مخروط  -نشست. و آن چيزي كه خشمش قبالٌ پنهان بود، اشكار شدمي

  بيرون زده بود.
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ليف آهسته و با احتياط، دست پيش برد و يك بار طناب را كشيد. پيشروي او به طرف پايين با تكاني 
  جزئي متوقف شد، زيرا كه در مسافتي دور، آن باال، جاسمين و باردا عالمت او را دريافت كرده بودند.

آوري خيره شد كه زده از ميان دود شناور، به چيزي حيرتاي، در فضا تاب خورد و بهتبراي لحظه
  ت كرده بودند.ها از آن مراقبهاي زنده ساخته و سالشن

-هاي سفيد و بيهاي كندو كه از طال، شيشه، گوهر و استخوانهرمي سر به فلك كشيده، شبيه النه

  نگ ساخته شده بود.ر

از چيزي اما واقعيت فراتر  ،گفت كه انتظار چنين چيزي يا چيزي شبيه اين را داشتليف به خود مي
  آمد.بود كه به تصور او مي

بايستي جايگزين ها ميشد كه فقط پس از قرنشد يا چنان تدريجي فاسد ميهر چيزي كه فاسد نمي
-هايي به شكل و اندازهها و استخوانشد، جمع شده و در آن ساختمان به كار رفته بود. جمجمهمي

ها، ها و گوهرها، كريستالها، سكهها و كوزهبوند، همين طور بطري هاي مختلف كنار هم دسته شده
تك آن اشياء كوچك و بزرگ، با ندها و باز هم استخوان. تكبهاي قديمي، انگشترها و دستزنجيره

  درخشيد.چنان دقتي كنار هم جور شده بودند كه برج همچون جواهري عظيم مي

  آور و به طرز عجيبي وحشتناك بود.اي حيرتمنظره

بودند؟ و داخل آن  مرگ بود. چند نفر انسان به خاطر اين هرم از حيات محروم شده آن هرم، هرم
ها و سپس از موجوداتي كه هاي كندو. از تخمشد؟ بدون ترديد، بچههاي مخفي چه نگهداي ميخانه

شد. آنها را با مخلوط هاي هزارتايي، قرار داشتند مراقبت و پرستاري ميخورد و در دستهوول مي
، سريدهاي مرده و هرچيزي كه زير شن مياي از مگس هاي قرمز پوسيده، مارمولكمشمئز كننده

چي؟ نه حشراتي كه او تا آن  ...كردند. تا اين كه رشد كنند و بزرگ شوند و تبديل شوند بهتغذيه مي
كرد. موقع ديده بود، شايد هم اصال حشره نبود. شكل ديگري از حيات كه او حتي تصورش را هم نمي

شد؛ چيزي كهن كه با وجود تغيير همه چيز در دور و واحد كوچكي كه بخشي از چيزي كهن مي
  برش، همچنان به زندگي ادامه داده بود. كندو

-لگد بزند و آن را در هم بكوبد. و ببيند كه برج سقوط مي جتاب بود كه به برليف از نفرت لرزيد. بي
شود. بدون ترديد، در آن تاريكي، ملكه غول پيكر كندو كمين يتكه مكند و در تاريكي آن پايين تكه
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زد و هزاران ج مياش را ببيند كه در آن اعماق موتواند هيكل ورم كردهكرد ميكرده بود. حس مي
  گذاشت.هزار تخم مي

  شود.ريزد و دود هم مانعش نميدانست كه اگر هم به هرم حمله كند، كندو بر سرش مياما مي

به لرزش افتاده بود و داغ شده بود. جايي، در اين برج درخشان، گوهري قرار داشت كه او به  كمبرند
هاي شفاف، توانست سنگدنبالش آمد بود. ايا آن گوهر الماس بود؟ يا لعل بنفش؟ يا زمرد سبز؟ مي

يمتي درخشيدند. اما كدام يك از آنها همان گوهر قبنفش و سبز را ببيند كه ميان اجزاي هرم مي
  بود؟

هاي دود، رو به پايين و به كمبرند نگاه شنل و پيراهنش را كنار زد تا كمبرند را ببيند. از ميان حلقه
هاي درخشيد. رنگتوانست ياقوت زرد و ياقوت قرمز را ببيند. اما سنگ اوپا ميكرد. به سختي مي

  زدند كه گويي زنده بود.درخشانش چنان برقي مي

ش كرد تا كلماتي را كه درباره قدرت اوپال در كتاب كمبرند دلتورا خوانده بود، اش چه بود؟ تالمعني
  به خاطر بياورد.

شود. نيرويي هاي رنگين كمان در آن ديده ميكه بازتاب همه رنگ -*اوپال، نشانه اميد
كند، دهد. و به كساني كه ديد ضعيفي داردند، كمك ميدارد كه بخشي از آينده را نشان مي

  اوپال...

اي دوباره حظهلبعدش چه بود؟ چشمانش را محكم بست تا بتواند خوب فكر كند، اما پس از 
  آورد.چشمانش را گشود و با نااميدي  سرش را تكان داد. بقيه نوشته را به خاطر نمي

 دانست كه به احتمال زياد گوهر آنجاست. درست قبل از آن كه شاه اندونبه نوك هرم نگاه كرد. مي
هاي روان انداخته بودند. تقريبا شانزده سال و اندي پيش بود، و هرم گون شود، گوهر را در شننسر
  ها رشد كرده بود.قرن

اولين چيزي كه ديد، خنجر جاسمين بود. نوكش رو به پايين، روي نوك برج قرار گرفته بود. اين 
ديگر قرار داشت. روزي فلزش زنگ هاي آخرين چيزي بود كه كندو گرفته بود. بنابراي، روي همه چيز

  گيرد.هاي فلزي را ميهاي ديگر جاي بخشماند، و يافتهها باقي ميزد، اما كريستالمي
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طور مدال قهرماني مسابقات ريت مير كه به طور هاي طاالي بسياري بود و همينزير خنجر، سكه
  در برگرفته بود. اي استخوان سفيد و درخشان آنها رابودند. تودهمرتبي چيده شده

ها بقاياي استخوان ندانست كه ايها نبود، اما او مياي گوشت به استخوانليف به خود لرزيد. حتي ذره
  و كندو به سرعت عمل كرده بود. ، يعني نگهبانان خاكستري هستند8و كارن  2كارن

رفت كه علتش چيست. اي به فكر فرو آيد. براي لحظهتر به نظر ميمتوجه شد كه هرم از قبل شفاف
  رود.شود و به زودي از بين ميسپس ديد كه دود مشعل به تدريج كم مي

  هاي مخروط به وزوزش ادامه دهد؟ وقي دود كمتر شود...دلش زير و رو شد. تا كي كندو در كناره

اي، چند دستبند، دو سنگ و چيزي ديد كه شبيه ها نگاه كرد و چند ظرف شيشهبه زير استخوان
  ...خوان آرواره اسب بود. و زير آن است

درخشيد، اي رنگي ميهاي كوچك نور بر سطح سنگ براق و سورمهاحساس كرد قلبش ايستاد. نقطه
  سنگي كه همچون آسمان شب پرستاره بود.

  در ذهنش نقش بست. كمبرند دلتوراسرانجام، كلمات فراموش شده كتاب 

  نيرومند، ارتباط مخصوصي دارد.سنگ بهشتي، طلسم  ،*... اوپال با سنگ الجورد

داشت، با دقت در هاي خالي كندو را نگه ميسنگ الجورد آنجا بود، همچنان كه سقف يكي از النه
  محل خود محكم شده بود. چهارمين گوهر كمبرند دلتورا.

دستش را به سوي آن درزا كرد، سپس بالفاصله دستش را پس كشيد. اگر سنگ را از محلش بيرون 
ريختند. آن وقت شدند و پايين مي، تمام چيزهايي كه روي آن قرار گرفته بودند، واژگون ميآوردمي

مرد و سنگ الجورد و مي ،اش را به سطح زمين ببردكرد و قبل از آنكه بتواند جايزهكندو حمله مي
  رفت.خود كمبرند از دست مي

چيزي به همان اندازه. شتاب زده در را جايگزين گوهر كند. تنها اميدش اين بود كه چيز ديگري 
  چيزي... ...دانست كه چيزي همراه نداردهايش به جست و جو پرداخت، گرچه ميجيب
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سپس انگشتانش چيزي را در جيب بااليي پيراهنش لمس كرد. شئ كوچك و محكم كه شكلي 
  عجيب داشت. آن را بيرون آورد.

بود. كندو با سوءظني كه هر لحظه بيشتر اندازه سنگ پرنده چوبي كوچك جاسمين بود. درست هم
شد، چون دود از بين رفته بود. ليف همچنان كه شد، فعال ميكرد. داشت بيدار ميشد، وزوز ميمي

بار در نفسش را در سينه حبس كرده بود، دوباره دستش را به طرف سنگ الجورد دراز كرد. اما اين
  .دست ديگرش پرنده كوچك چوبي را نگه داشته بود

 شنش گرم شده بود، به آساني از جايسنگ الجورد را از جايش بيرون آورد. گوهر كه ميان انگشتا
  خواست آزاد شود.تر از تصور او، گويي خودش ميدرآمد، بسيار آسان

كرد سنگ الجورد سر  سكرد. حزند. گرمايي را در كمرش حس ميفكر كرد كه اوپال صدايش مي
  و به سرعت پرنده چوبي كوچك را به جاي آن گذاشت.خورد و در دستش افتاد و ا

-هاي مخروط به گوش ميالبته به قدر كافي سريع نبود. نوك برج لرزيد. صداي وزوزي كه از ديواره

اش با سينه . ابر قرمز به طرف داخل به نوسان درآمد. لبه بيرونيدتر شرسيد، بلندتر و هشداردهنده
  ا سوزاند. جلو خود را گرفت تا از درد فرياد نكشد.برهنه ليف تماس پيدا كرد و آن ر

  آرام، آرام...

كرد دردش را نديده بگيرد، يك دستش را باال برد چكيد. ليف كه سعي ميهايش ميعرق توي چشم
افتاد، اگر چيزي بار، دوبار... هرم در كنارش به نوسان درآمده بود. اگر ميو طناب را به زور كشيد. يك

  افتاد...مي

خنجر از سرجايش واژگون شد و در هوا چرخ زد. ليف كه مشعل نيم سوز را زير بغلش زده بود، خود 
  را كنار آن رساند. با يك دست خنجر را در هوا قاپيد و موفق شد نوكش را بگيرد.

زد و آهسته و با مشقت او را به سطح زمين كشاندند. هنگامي كه كندو بار ديگر به دور هرم دايره مي
بود كه مورد كرد، زير پايش صداي وزوز غريد و اوج گرفت. كندو هنوز متوجه نشدهرا محاصره ميآن 

ر بود. حاال اوآلود و حواس پرت بود، زيرا هنوز دود در هوا شندستبرد قرار گرفته است. هنوز خواب
  ديگر دود ضعيف شده بود، آنقدر ضعيف...
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  آزاد كشاند، هنوز جادويش مؤثر بود. اما وقتي ليف چهار دست و پا خود را به هواي

و همين كه سرپا ايستاد و با خوشحالي رو به باردا و جاسمين دستش را باز كرد تا سنگ بهشتي را به 
تكه شده كنار رفتند. ماه و اي تكهآنها نشان دهد، ابرهايي كه آسمان را پوشانده بودند، همچون پارچه

اي را بر زمين تاريك تاباندند و سنگ الجورد همچون آينهستارگان همچون موهبتي دوباره نورشان 
  كوچك، رو به آنها درخشيد.

  گوهر سرجايش روي كمبرند سر خورد و درخشيد، زنده و در زير نور ماه.

مجبور شدم پرنده كوچكت را جا بگذارم. اما در عوض «ليف رو به جاسمين كرد و با ماليمت گفت: 
هيچ سخني خنجر را گرفت، آن را توي نجر را به او داد. جاسمين بيو خ» ام.اين را برايت آورده

  ژاكتش سر داد و به خود چسباند. 

يك طلسم است. حاال ديگر  دباردا، سنگ الجور«ليف چرخيد و بازوي باردا را گرفت و آهسته گفت: 
  »در امانيم. اما بياييد از اينجا برويم.

*  

رفتند، ليف خيلي كم حرف زد. پايين كوه، پايين مي وقتي همسفران آهسته از سرخي ماليم قله
گذاشت كه جاسمين مرهم شفابخش را روي زخم سينه اش بگذارد. كمي دردش را كاهش داد و 

  تر شود.هاي روان قابل تحملهاي شنث شد كه سفر طوالنيشان تا كنارهعبا

ه در مقابل خطرات شب ازشان حاال ديگر ستارگان راهنمايشان بودند. آنها سنگ الجورد را داشتند ك
كرد و از آنها هاي روان را مرزبندي ميكه شنند كه دهايي رسيكرد. اما وقتي به سنگمحافظت مي

  باال رفتند و قدم به سرزمين سفت گذاشتند، تازه ليف توانست درباره آنچه ديده بود، حرف بزند.

  »تو و كمبرند دلتورا سالم هستيد! خدا را شكر كه«هايش تمام شد، باردا آهسته گفت: وقتي حرف

حاال ما چهارمين سنگ را هم داريم. فقط سه تاي ديگر مانده. و «جاسمين با خوشحالي گفت: 
  »آيند.تر به دست ميمطمئناً آنها در مقايسه با اين يكي  خيلي آسان

  است.اي طول كشيد تا دوستانش متوجه شوند كه خوابيدهليف ساكت بود. چند لحظه
  »آيند.تر به دست ميدرمقايسه با اين يكي، آنها آسان«جاسمين رو به باردا كرد وبا اصرار گفت: 
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آيد. تر به نظر ميقدر چهره اين پسر مسنكرد چهباردا به چهره خواب و خسته ليف نگاه كرد. فكر مي
  داشتند.به ماجراهايي فكر كرد كه پشت سر گذارده بودند، و به ماجراهايي كه در پيش رو 

باردا! با نظر من موافق «خواست او را نديده بگيرند. او آستين باردا را گرفت و پرسيد: جاسمين نمي
  »نيستي؟

اي بر توانست بخشي از آينده را به او نشان بدهد. اما سايهباردا كمبرند دلتورا را نبسته بود. اوپال نمي
  »ديد، جاسمين! خواهيم ديد. خواهيم«اش نشست. لبخند تلخي زد و جواب داد: چهره
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در صورت تمايل به همكاري با تيم تايپ دوران اژدها به 
 پروفايل من به آدرس:

http://forum.dragon-age.ir/members/noora1363-18/ 

.مراجعه فرماييد  




