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برای آن هایی که می خواهند بیشتر بدانند

خوب یا بد،  هر مجموعه داسـتانی باید جایی به پایان برسـد و این کتاب هم 
که سـومین داسـتان از »مجموعه ی بد« اسـت، آن را به پایان می برد. حتمًا انتظار 
دارید پایان مجموعه، شما را به نتیجه ی خوبی برساند، انتظارتان برآورده می شود 
چون آخرین رمان مجموعه اگرچه عنوانش »خبر بد« است اما در واقع قصد دارد 

یک »خبر خوب« را به اطالع خواننده ها برساند. 
همان طـور کـه در کتاب های قبلـی مجموعه، یعنی »جادوی بد« و »بخت بد« به 
این جمله و این مفهوم برخوردیم که »داسـتان، دروغی اسـت که واقعیتی را بیان 
می کنـد« با دنبال کردن رویدادهای داسـتانی که قرار اسـت بخوانیـم، به واقعیتی 
پی خواهیم برد و این واقعیت، همان خبر خوبی است که نویسنده برای ما دارد.

خـوب کـه نـگاه کنیم، به  نظر من بـه این خبر خوب نهفتـه در دل »خبر بد« پی 
می بریم: »هر مشـکلی، حتی بزرگ ترین و مخوف ترین مشـکل دنیا هم که باشد، 
چاره ای دارد و چاره ی آن را هم در همکاری و در اقدامی جمعی می توان پیدا کرد.«  
در سومین داستان از »مجموعه ی بد« مثل دو داستان قبلی در دنیایی جادویی 
بـه سـر می بریـم کـه البته محدودیت هـای دنیای واقعـی هم در آن مهم اسـت و 
دانش و دانایی هم در آن پا به پای جادو حرکت می کند. جادو قرار نیسـت جای 
کوشـش، دانش، همبسـتگی و همراهی را بگیرد. در دنیای جادویی این داسـتان 
الزم اسـت بیشـتر بدانی و بخوانی و یاد بگیری، الزم اسـت تالش کنی و از خودت 
مایه بگذاری و گاهی فداکاری کنی و از همه مهم تر، الزم اسـت در جمع باشـی و 
از دیگران کمک بگیری و به دیگران کمک کنی تا باالخره موفق شـوی. قهرمان و 
یکه بـزن هـم که باشـی، باز هم بـه دیگرانی احتیاج پیدا می کنی و دوسـتانی الزم 
داری تا از تو پشـتیبانی کنند و به تو کمک کنند که پیروز بشـوی و آن وقت همه با 
هم پیروز می شوید. حتی اژدها هم که باشی، تنهای تنها کاری از دستت برنمی آید 
و الزم اسـت از چنـد اژدهـای دیگـر کمک بگیـری. این را در پایان داسـتان، حتی 



از زبـان خود نویسـنده می شـنویم کـه می گوید یک تنه نمی توانسـت این مجموعه 
داسـتان ها را بنویسـد و چندین نفر باید به او کمک می کردند و به نتیجه رسـاندن 

مجموعه کتاب  ها در واقع کار یک نفر نبوده است. 
البتـه بـرای پی بردن به این نکته باید تا اواخرکتاب صبر کنیم، جایی که جناب 
مسـتطاب شـوکت مآب »نمی دونم چی نیموس بوش« به شادروان جنت مکان ُخلد 
آشـیان »نمی دونم چی نیمـوس بـوش« تبدیـل می شـود، چـون دیگـر می دانیم او 
کیسـت و خواننـدگان مجموعـه »راز« و کتاب هـای »بـد« باالخره بعد از چند سـال 

متوجه می شوند که نام واقعی او چیست. 
امیدوارم از خواندن این داستان هم مانند داستان های قبلی لذت ببرید.  

ساسان گلفر



هنگامـی که مـردم با رام کننـده ی اژدهایی دیدار می کنند، پرسـش های 

بسـیار آزاردهنده ای می پرسـند، اما آزاردهنده ترین از میان همه این اسـت: 

سواری بر پشت اژدها چگونه است... آیا همچون سوار شدن بر اسب است؟

معمواًل، پاسخ من این است که چشم می دوزم به پرسش کننده هایم تا 

آنکـه، خـود آنان خجلت زده عذرخواهی کنند. )از من به شـما نصیحت: این 

کار را در کاخ امتحان نکنید.( اما چنانچه من احساس کنم چاره ای از پاسخ 

گفتن ندارم، چنین چیزی خواهم گفت: 

»نه، سـوار شـدن بر اژدها هیچ شـباهتی به سـواری بر اسب ندارد. مگر 

آنکه اسـب، توسـنی وحشـی باشـد که به تنـدی تندباد یورتمه بـرود. عالوه 

بـر آن، بـدون زیـن، لـگام و افسـار بـر اسـب سـوار شـده باشـید و آنجا که 

نشسـته اید، از کاکتـوس نرم تر نباشـد. عالوه برآن، به همـه گونه دلیل، باور 

داشـته باشـید که مدام در آسـتانه ی فرو افتادن هسـتید و سـقوطی که به 

مرگی زودهنگام و دردناک خواهد انجامید. بنابراین، پاسخ این خواهد بود 

که بلی، بدین ترتیب، سـوار شـدن بر یک اسـب را می توان اندکی با سـواری 

بر اژدها مشـابه دانسـت. اما حتی در آن حالت نیز الاقل یال اسـب را دارید 

که برآن چنگ زنید. اژدهایان یال نیز ندارند. درست است که برخی از آنان 

شـاخ دارنـد، اما من به شـما خواهـم گفت اگر جرئت دارید به شـاخ اژدها 

دسـت بیندازیـد. مقصـودم این اسـت که من خـود هرگز به شـاخ اژدهایی 

دست نیازیده ام. ایشان را چنین کاری خوش نمی آید.«

من به این جای سخن که می رسم، مکث می کنم و به شنوندگانم اجازه 

از کتاب رازهای اوکولتا دراکو؛
اژدها رام کننده ی  یا خاطرات 



می دهم خود تصور کنند که اگر جرئت دسـت زدن به شـاخ اژدها را به خود 

بدهنـد، اژدهـا ممکـن اسـت چه بر سرشـان آورد. سـپس با لحـن طعنه و 

تعریض باز هم می گویم: 

»می پرسـید اگر اسـب نباشـد، پـس چه می تواند باشـد؟ آیـا می توانید 

گفـت: کرگـدن نیز شـاخ دارد، نکند اژدها، کرگدنی پرنده اسـت؟ اینک یک 

آزمون: آیا از اینکه پیش روی اژدها چنین مقایسه ای به  عمل آورید، هراس 

دارید؟ اگر پاسختان آری است، همان به که خاموش بمانید.«

آن گاه صدای من به غرشی بدل می شود. »به عبارت دیگر،  ای به گور پدر 

اسـبان! چنین سـخنی توهین اسـت به اژدهایان! اژدها جانوری بی اندیشه 

نیسـت... اژدهـا بسـی عاقالنه تر می اندیشـد و آن طورکه باورتان نمی شـود، 

اندیشه اش ژرف تر و بغرنج تر از آِن شماست.« 

آن دم کـه بـه آخریـن کلمـات ایـن سـخن می رسـم، چشـمانم را تنگ 

می کنم و نگاهم به شرزه ترین و شرربارترین چشم غره ی مرعوب کننده بدل 

می شود، چنان که، توانم گفت، به راستی مرعوب کننده است. 

»به واقع می خواهید بدانید سـواری بر پشـت اژدها به چه مانند اسـت؟ 

اول از همه اینکه تو نیسـتی که بر اژدها سـوار می شـوی؛ اژدهاست که بر تو 

سوار می شود. به محض آن هم  که بر پشت اژدها باال روی، خود را رها کن و 

هر تصوری از اینکه مهار در دسـت تو باشـد، از خاطر خویش دور بدار. اژدها 

ناخداست؛ تو یک مسافری... نه، به عبارت بهتر، مسافری قاچاقی که کمتر 

تحمل می شود.«

»اژدها چنان قدرتمند اسـت که حتی کوچک ترین تکان بال ایشـان بادی 

بر پا خواهد کرد چنان سـهمگین که شـما را به سوی ُدم اژدها پرتاب خواهد 

کـرد. آن  هنـگام کـه اژدهـا به پـرواز درآید، احسـاس می کنیـد صورتتان در 

آستانه ی از هم شکافتن است. موی سرتان بر پشتتان شالق خواهد نواخت، 

یا به کلی از سـرتان کنده خواهد شـد. وقتی از کنار ابرها می گذرید، ابرها در 



چشـمتان تار خواهند نمود. پرندگان گویی شهاب هایی هستند که از کنارتان 

می گذرند و به سـوی عقب سـرتان پرتاب می شوند، آن قدر که شما سریع تر 

از آنان پرواز می کنید.«

»هیجان انگیز است و سرمست کننده؟ قطعًا هست. البته اگر بتوانید قاپ 

آن را محکم بچسـبید. بگذارید ببینم، آیا من در مورد سـوار شدن بر اژدها از 

این عبارت »خود را رها کن؟« اسـتفاده کرده بودم؟ آن عبارت را سـهوًا و بنا 

بر شیوه ی معمول در کالم خویش به کار بردم، آه از این پریشان حواسی!«

مشـهور اسـت به این  بخش از بیانات خویشتن که می رسم، به انگشت 

ضربتی سقلمه وار در سینه ی شنونده ام می کوبم. )نصیحتی دیگر: این نیز 

از آن کارهاسـت که اگر در کاخ هسـتید، هرگز تصور انجام دادنش را به سر 

راه ندهید.(

»شما واقعًا نخواهید توانست خود را رها کنید، این امری واضح و ناگفته 

پیداسـت. ناچار خواهید شـد گردن پرتوان اژدهـا را در آغوش گیرید، ناخن 

انگشـتان خـود را در پوسـت فلـس دار اژدهـا فرو کنیـد و پاهای خـود را بر 

پهلوهـای عظیم اژدها محکم بفشـارید. و حتی بـرای یک لحظه نیز خود را 

رها نکنید. حتی کمتر از یک لحظه.«

»و آن دم که اژدها به یکی از آن جهش های افسانه وار خود اقدام کند ـ 

این اتفاقی است که گاه و بی گاه می افتد ـ فقط اژدها نیست که باید محکم 

بچسـبیدش، بلکه باید سـر خویـش را نیز بگیرید. خردمنـدان روزگار قدیم 

چه درست گفته اند: اگر سوار بر اژدهایی، مگذار از جا بجهد، و ااّل عقل  توست 

که از سر تومی جهد!«

این  بخش مشهور از سخن بزرگان که اکنون به ضرب المثل بدل گشته، 

سـخنی اسـت درست و این نیز درست اسـت که جهش اژدها برای آنان  که 

قلبی ضعیف دارند، به هیچ  روی مناسـب نیسـت. اما این سـخن دنباله ای 

نیز دارد که فقط پیروان اوکولتا دراکو با آن آشـنایی دارند. البته من بقیه ی 



آن را بـرای اغیـار بازگـو نخواهـم کـرد، بلکه فقط بـرای تو خواهـم گفت  ای 

شاگرد عزیز رام کننده ی اژدها، کل آن را با تو در میان می گذارم: 

اگر سواره بر اژدهایی، مگذار از جا بجهد، 

و ااّل عقل  است که از سر تو به دیگر سو می جهد، 

لیکن اگر به این سفر سرگیجه آور ناچاری، 

سه چیز هم مایه ی گیجی تو باشد و هم هوشیاری، 

نخست، شمشیرِ دشمنت را بیاور که راهنمای توست، 

سپس سپری که ساخته ای، از اشباح دورت دارد و تندرست، 

دست آخر اگر عقل  باختی در این کارزار

لطفًا کالهخودی از خانه آمده بر سر بگذار
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قرار نبود ماه در کار باشد. 
فقط یک هالل بسـیار نازک نقره ای رنگ بود. اما نوری که از ماه می تابید، 
بیشتر از آن بود که او خوش داشته باشد. حتی با آنکه لباس سیاهی پوشیده 
و رویش را هم با دوده سـیاه کرده بود، می شـد هیکلش را تشـخیص داد که 
جلوی صخره های فرو افتاده در کنار دهانه ای غول آسا شبیه دهانه ی آتشفشان، 

منتها بسیار وسیع تر، ایستاده است. 
زن در سایه ی تخته سنگی ایستاد، عینک دید در شب خود را از سر برداشتـ  
بـه هـر حال دیگر به آن احتیاج پیدا نمی کرد ـ و فکر کرد بهترین مسـیر برای 
پیشـروی کدام اسـت. تا چند لحظه  بعد به باالی خط الرأس می رسـید، ولی 
اصاًل نمی دانسـت چه کسـی یا چه چیزی در آنجا منتظرش اسـت. البته چند 
احتمال را در نظر داشت ولی هیچ کدام از آن ها چنگی به دل نمی زد که بخواهد 

امیدوارش کند. 
اگر فقط دو روز زودتر رسیده بود، می توانست طبق نقشه ی قبلی در تاریکی 
کامـل از آنجـا باال برود. مشـکل این بود که به جـای چهار روزی که پیش بینی 

فصل یک

رازدردهانهیشهابسنگی
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شـده بود پیاده از کاالهاری1 بگذرد، شـش روز طول کشـیده بود، یا به عبارت 
دقیق تر، شش شب. سفر در خنکای شب بود. امن تر هم بود. 

ظاهرًا. 
با این حال به اندازه ی کافی با بدبیاری های خاص خودش روبه رو شده بود، 
مگـر نـه؟ از توی کالهش عقرب بیرون آمده بود. یـک گّله گاومیش آفریقایی 
مجبـورش کـرده بودنـد پنج کیلومتر از مسـیرش دور شـود. »حفـره ی آب« که 
بـه معنـای واقعی کلمه حفره ی ِگل بود. )خوشـبختانه در دوران کودکی خیلی 

چیزها درباره ی باتالق های شنی2 خوانده بود.( 
بعـد از همـه ی این ها، نوبت به انسـان ها رسـید که معطلـش کنند؛ قومی 
بدوی که َسن3 نام داشتند. باورشان نمی شد که آن زن تنها سفر می کند. نه 
راهنمایی. نه شـتری. نه تلفن همراهی. از شـنیدن داسـتانی که می خواست 
سر هم کند و بگوید دونده ی مسابقات اولتراماراتون4 است، قانع نمی شدند. 
آخـر، آدم عاقـل برای چه باید یکصد مایل در بیابان داغ بدود؟ برای همین، 
داسـتان را عـوض کـرد و الکـی بـه آن ها گفـت دانشـجو اسـت و دارد برای 
دانشگاه درباره ی اثر خشکسالی در جمعیت جانوران محلی تحقیق می کند. 
شـاید این را باور می کردند گرچه هنوز هم با دیدن لباس سـرِهمی آزمایشی 
کـه مثـاًل بـرای تبدیل عـرق تن به آب آشـامیدنی بر تـن کرده بـود، پوزخند 
بزرگی روی صورتشـان نقش می بسـت. هر چه درباره ی آن لباس می گفتند 
و دستش می انداختند، حق داشتند. لباس آن قدر گرم بود که بیشتر از آنکه 
عـرق تـن را به آب تبدیل کند، باعث می شـد عرق کند و آب از دسـت بدهد. 
)تجربیاتـش دربـاره ی تبدیـل عرق تـن به آب آشـامیدنی داسـتان دیگری 

The Kalahari -1 بیابانی بزرگ در جنوب آفریقا. م
Quicksand -2 نوعی ماسه یا ریگ روان که از آب اشباع شده است و ویژگی های فیزیکی آن باعث می شود 

که گاه حالت باتالق پیدا کند. م.
3- San
Ultra-marathoner -4 اولتراماراتون به مسابقات دوی استقامت بسیار طوالنی تر از مسافت حدود 42 
کیلومتری معمول گفته می شود که ممکن است 50 یا 100 کیلومتر، 50 یا 100 مایل، یا حتی بیشتر باشد. م.
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بـود. داسـتانی کـه بهتر اسـت ناگفته بماند.1( عاقبت مجبور شـد تمام شـب 
به داسـتان هایی که آن ها درباره  ی مشاهداتشـان از سوسـک بیابان نامیب2 
تعریـف می کردنـد، گـوش بدهـد، قطعـًا جانور شـگفت انگیزی بـود اما وقت 

ارزشـمند او را تلف کرد. 3
ناراحت نشـوید. قانون شـماره ی یک بقاگراها4 این اسـت: وقتی چیزی را 

نمی شود درست کرد، ذهنتان را به آن مشغول نکنید. 
زن دسـت بـرد در جیـب بغـل کوله پشـتی اش کـه در آن آذوقـه ی انرژی زا 
نگه  می داشـت. چند بسـته از آن شـکالت ها را برای موقعیت های خاص کنار 
گذاشـته بود، با آنکه قند بیش از حد و بسـته بندی تجزیه ناپذیر و ناسـازگار با 

محیط زیست داشتند. فقط نصف یک تکه شکالت باقی مانده بود. 
زیرلبی به خود گفت: »خب دیگه، خودت خواستی سُبک سفر کنی.« همان 

نصف تکه شکالت را هم نصف کرد. 
قطعه ای را در دهان گذاشت و نصفه ی دیگر را نگه  داشت برای بعد. 

کوله پشتی را برد باال و بر پشت گذاشت و به صعودش ادامه داد. 
بایـد هرچـه زودتر خـود را به باالترین نقطه می رسـاند. امیدوار بود به طرف 

دیگر که می رسد، بتواند خود را از دیده ها پنهان کند. 

1- تذکر: خود او حساسیتی درباره ی این موضوع نداشت و خجالتی احساس نمی کرد. نویسنده ی این سطور 
است که ترجیح می دهد وارد این مقوالت و نکات ظریف نشود که چگونه می  شود عرق تن را نگه داری و 
فرآوری کرد تا به چیزی آشامشی تبدیل شود. )و بله، محض اطالع شما عرض کنم که واژه ی »آشامشی« یک 
کلمه ی ژاپنی نیست بلکه به معنای »قابل آشامیدن« است. به اعتقاد من، صحراگرد متهور ما از رمان علمی 
تخیلی مشهور »تلماسه« )Dune( الهام گرفته که برای حفظ رطوبت  به سراغ چنین روش هایی رفته است. 
لباس سرهمی او شباهت خاصی به تقطیرجامه )Stillsuit( دارد که اهالی سیاره ی بیابانی »تلماسه« که نامش 
آراکیس )Arrakis( بود، به تن می کردند. متأسفانه لباس او به هیچ وجه مثل لباس داستان اصلی کار نمی کرد 

و فایده ای نداشت. ن.
2- Namib Desert
3- سوسک بیابان نامیب نمونه  ای از سازگاری عجیب و در عین حال هوشمندانه با محیط خشک و بی باران 
است. پوسته ی سوسک نامیب رطوبت را از هوا جذب می کند و بعد آن را به قطره ای از مایع تبدیل می کند 

که در دهان سوسک سرازیر می شود. ن
4- Survivalist
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وقتـی به قله رسـید، نفس راحتی کشـید. هیچ قراولـی آنجا نبود که تفنگ 
بـه طرفـش بگیـرد. آنجا فقط تکه زمین صـاف باریکی بـود و دورتادورش هم 
صخره هـای تیـز و ناهموار. قبل از آنکه بتواند پشـت یـک برآمدگی بپرد، فقط 
یـک لحظـه در جایـی بی حفـاظ در معرض دید قـرار گرفت. متوجه شـد هیچ 
نشـانی از دوربین ها یا حسگرهای آشکارکننده ی حرکت در آنجا نیست. شاید 
آن ها فکر می کردند هیچ کس آن قدر نترس و کله خر نیست که به آنجا بیاید. 
محوطـه ی دهانـه در زیـر پایش بود؛ محوطه ای کاسـه ای شـکل بـه پهنای 
پنـج کیلومتـر که از هر طرف با دیـواره ای صخره ای و کیلومترها بیابان حفاظت 
می شـد. چشـم اندازش دیدنـی و خیره کننده بود، حتـی در آن نور اندک هالل 
ماه. برایش مهم نبود و نمی خواست هم بداند که دشمن برای تسلط بر این دژ 
طبیعی پهناور چقدر به این و آن رشـوه داده و به چه ترفندهایی متوسـل شده 
اسـت. چیـزی که، پیـش از هر چیز دیگـر، نگرانش می کرد این بـود که آن ها 
چرا چنین جایی را می خواسـتند. چیزی که در اسـناد دولتی ادعا کرده بودند، 
این بود که قصد دارند یک «منطقه ی حفاظت شده ی طبیعی و هتل تفریحی» 
بسـازند، ولـی در اینجا طبیعـت چندانی برای محافظت کردن وجود نداشـت. 
تمام اشکال حیات در این مکان هزاران سال پیش با سقوط یک شهاب سنگ 
از میان رفته بود. اگر هم هتلی در این دهانه ی حاصل از  برخورد شهاب سنگ 
ساخته می شد، دسترسی به آن تقریبًا برای تمام توریست ها غیرممکن  بود. 

پس برای چه به اینجا آمده بودند؟ چه فعالیت شرورانه ای در نظرشان بود 
که چنین مکان پهناور و دور از دسترسی را الزم داشتند؟

از ماه هـا پیـش کـه شـایعه ای دربـاره ی یک برنامـه ی مخفی و بـا فناوری 
فوق پیشـرفته برای پرورش نوعی از حیوانات به گوشـش رسـیده بود، سـعی 
کرده بود پاسـخی برای این پرسـش بیابد. این درسـت که شـایعه اغراق آمیز 
بـه  نظـر می آمد، ولی وقتی پای آن هـا در میان بود، هیچ چیـز اغراق آمیز نبود. 
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هم قطارهـای آن خانم از او خواسـته بودند احتیـاط به خرج دهد، اما خودش 
احساس می کرد چاره ی دیگری ندارد: الزم بود که تحقیق کند. 

دوربین یک چشمی شکاری را گرفت جلوی چشمش و به دوردست ها نگاه 
کـرد. البـد عکس های ماهواره ای که قبل از سـفر دیده بود، قدیمی تر از آن بود 
که فکر می کرد. اگر این نبود، حتمًا خیلی سـریع آنجا را سـاخته بودند. در آن 
نور کم سو می توانست حداقل سه ساختمان بیشتر از چیزی که در یاد داشت، 
ببینـد. تقریبـًا هم مطمئن بود کـه قباًل آنجا دریاچه ای وجود نداشـت. آن همه 
درخت که دیگر گفتن نداشـت. به  نظر می رسـید ده ها هزار درخت آنجا باشـد. 
خیلـی عجیـب بـود. آب از کجا می گرفتند؟ بی مسـئولیتی محیط زیسـتی که 
بیداد می کرد. آن طور که پیدا بود، داشتند سعی می کردند اکوسیستم استوایی 

خودشان را وسط بیابان درست کنند. 
نگاهـی انداخـت به سـاعتش. بایـد می رفت آن پایین، منطقـه را از نزدیک 
وارسی می کرد، دوربین های مخفی و حسگر آالینده های شیمیایی را می کاشت 
و بعد دوباره باال می آمد. همه ی این کارها را هم باید پیش از سـپیده ی صبح 

انجام می داد. کمتر از سه ساعت... 
ِاِاِایاهیرر! جیغ وحشتناکی سکوت را شکافت. 

این دیگر چه جور...؟
یک لحظه بی حرکت ایستاد، بعد دوباره آن را شنید. ِاِاِایاهیرر! صدای فریادی 
انسـانی نبود؛ شـبیه صدای هیچ حیوانی هم که تا به  حال شنیده باشد، نبود. با 

این حال، مطمئن بود فریادی که شنیده از روی ناراحتی و دلتنگی است. 
صدا از جایی کاماًل نزدیک می آمد، ولی او نمی دانست از کجاست. 

محتاطانـه در جـا یـک دور کامل زد و به بـاال و پایین و به صخره های دور و 
برنگاهی انداخت. هیچ نشـانی از حیات نمی دید، حتی یک علف هرز. شـاید 

آن موجود دورتر از آن بود که فکر می کرد. 
دیگر داشت بی خیال آنچه شنیده بود، می شد و از گشتن دست برمی داشت 
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کـه صـدای تازه ای توجهش را جلب کرد. این بـار صدایی خفیف تر و فش فش 
مانند بود. داشت مستقیم از زیر پای او می آمد. 

ناگهان نگرانی به جانش افتاد و چراغ قوه اش را روشن کرد. 
و آن وقـت بـود که دیـدش. حدود یک متر پایین تر بود. در یک شـکاف گیر 

کرده بود. چشمان زردش به نور چراغ قوه خیره شده بود و پلک نمی زد. 
تقریبـًا هم اندازه ی یک سـگ یا شـاید یک جغد خیلی بـزرگ بود. بال ها و 
دمش در هم پیچیده بود، طوری که مثل خفاشـی به  نظر می رسـید که مار آن 

را گرفته باشد. 
بـا ایـن حال به هیچ وجه نمی شـد آن را با چیز دیگـری غیر از همان که بود، 

اشتباه گرفت. 
به همین علت بود که زن در سکوت و شگفتی آن موجود را ورانداز کرد. 

پس شـایعات درسـت بود؛ قباًل گمان کرده بود که چنین چیزهایی واقعیت 
داشـته باشـد ولی دیدن آنکه حی و حاضر جلوی چشـم خود آدم باشد، کاماًل 

فرق می کرد. 
چطور ممکن بود چیزی در عین حال هم سـخت و قوی باشـد و هم نرم و 

شکننده، هم خاکی و زمینی باشد و هم فراتر از آن؟
ِاِاِایاهیرر!

دوباره جیغ کشـید، دهانش را که باز کرد، چند ردیف دندان تیز آشـکار شد. 
زن یک قدم رفت عقب. 

نمی دانسـت آن جیغ یک هشـدار خشمگینانه اسـت یا التماسی نومیدانه، 
ولی در هر صورت آن موجود احتمااًل خیلی خطرناک بود. 

آهسـته به جلو حرکت کرد و دوباره خم شـد به طرفش. یکی از بال هایش 
شکافته بود. تقریبًا می شد مطمئن بود که چند استخوانش شکسته. 

سـن و سـال چندانی نمی توانسـت داشـته باشـد. به  نظر می رسید هنوز 
بچه است. 

اگـر کمـک به او نمی رسـید، احتمااًل همان جـا می مرد. ولی چطور می شـد 
کمک کرد؟

زن البتـه یـک بسـته ی کمک هـای اولیـه همراه داشـت ولـی مطمئن نبود 
وسـایلی کـه بـرای درمان انسـان کاربـرد داشـت، بـه  درد جانورانی بخـورد که 
جایشـان در قصه هـای پریـان بـود. اصاًل نمی دانسـت چطور می توانـد آن را از 
داخل شـکاف بیرون بیاورد و از اینکه جانور ناغافل بزند و با ناخن های تیزش 

چشم او را از حدقه در بیاورد، پرهیز کند. 
 مجبور بود اعتمادش را جلب کند. ولی وقت برای این کار نداشت.
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آهسـته گفـت: »گشـنه ای؟ امیـدوارم به بادوم زمینی حساسـیت نداشـته 
باشـی.« دسـت برد در جیب بغل کوله پشـتی و همان تکه شـکالت انرژی زای 
باقی مانده را بیرون کشـید. »من معمواًل از این غذاهایی که ماشـین ساخته به 

حیوون های وحشی نمی دم، ولی االن یه موقعیت عادی نیست...«
صـدای غرشـی کـه معلوم بود از وسـیله ای ماشـینی بلند شـده، حرفش را 
قطع کرد. نگاه انداخت و هلیکوپتری را دید که یک راست به سمت او می آمد. 

زیر لب به خودش فحش داد. 
چطـور می توانسـت این قـدر بی احتیاط باشـد؟ وقتی نگران جانـورِ مجروح 

شده بود، یادش رفته بود خود را از دید مراقبان مخفی کند. 
حـاال دیگـر هلیکوپتر در ارتفاع پایین و مقابل او در هوا شـناور بود. ظاهری 
نو و  تر و تمیز داشـت، بیشـتر مثل هلیکوپترهایی بود که فقط کارشـان بردن و 
آوردن مدیر شـرکت ها به دفتر کارشـان در ساختمان برج است تا هلیکوپتری 
که آدم انتظار داشته باشد در حال گشت زنی در بیابان ببیند. البته با هلیکوپتر 
مدیر شـرکت ها یک فرق داشـت و آن هم سـالح های مجهز پر و پیمانی بود 
کـه از دو طرفـش بیرون زده بود. اگر قرار بود هلیکوپتر یک مدیر باشـد، از آن 

مدیرهایی بود که در منطقه ی جنگی کار می کرد. 
زن یـک لحظـه دودل شـد. بعید بود صخره ای که پشـت آن مخفی شـده، 
بتواند او را از چنان مسلسـلی در امان نگه  دارد. شـاید بهتر بود از دیواره ی آن 
دهانـه بپـرد و الی صخره هـا بخزد و امیدوار باشـد تعقیب گران بـه این ترتیب 
گمش کنند. ذهنش رفت به طرف وسـایلی که در کوله پشـتی داشـت: طناب، 

قالب و منورهایی که ممکن بود یک لحظه حواسشان را پرت کند... 
نـه، خیلـی دیر شـده بود. فقط یک شـعبده باز می توانسـت به این سـرعت 
ناپدید شـود. خودش خیلی کارها بلد بود ولی ناگهان جلوی چشـم ها نامرئی 

و ناپدید شدن جزء آن کارها نبود. 
تازه، اگر به او تیراندازی می کردند و تصادفًا تیر می خورد به بچه اژدها، هرگز 



۲1

خودش را نمی بخشید. 
نور مستقیم نورافکن هلیکوپتر خورد توی چشم هایش و موقتًا کورش کرد. 

صدای خلبان غرشی بود بلندتر از سر و صدای تیغه های چرخان پره ها: 
»دست هات رو بذار روی سرت و تکون نخور.«

گیر افتاده بود. پس همان کاری را کرد که به او دستور داده شد. 
به داسـتان های مختلفی که قباًل برای پوشـاندن حقیقت سـر هم کرده بود، 
فکـر  کـرد. هیچ کـدام از آن داسـتان ها با اینکه چـرا به تأسیسـات نیمه کاره ی 
منطقه ی محافظت شـده ی طبیعی وارد شـده بود، آن هم نیمه شب و با لباسی 

مثل نینجاها1، جور در نمی آمد و توضیح مناسبی به  نظر نمی رسید. 
موقعـی که چشـمش به نور عادت کرد، هلیکوپتـر روی زمین صاف کوچک 

مقابلش نشسته بود و پره هایش ماسه  را به همه طرف پخش می کرد. 
زنی از صندلی کنار خلبان به بیرون خم شد. موهایی داشت به رنگ پالتین 

که در تاریکی می درخشید. 
»مون دیو۲. این همونیه که فکر می کردم؟« 

کمتر نشانی از غافلگیری در صورت او دیده می شد. 
»خیلی از اون دوران گذشته، عزیز دلم، ولی من اون گوش های نوک تیز رو 

هر جا ببینم، می شناسم. لطف کردی اومدی به دیدنمون، کاساندرا3...«
شنیدن نامش مثل زنگ خطری بود که گوش های نوک تیز کاس4 را قلقلک 
داد. بیشـتر از یک دهه از موقعی که این صدای یخ زده و هراس آور را شـنیده 
بود، می گذشـت. با این حال ناگهان احسـاس کرد که انگار همان دختر جوان 

آن روزهاست و حاال برای همیشه در چنگ خانم مووه5 گیر افتاده. 

1- Ninja
Mon dieu -۲ به زبان فرانسه: خدای من. م

3- Cassandra
4- Cass

Mauvais -5 این نام در زبان فرانسه به معنی »بد« و »بدطینت« است. م
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اردوگاهـی کـه کِلی1 تابسـتان را در آن می گذراند و اسـمش مزرعِ سـبزِ زمین۲ 
بود، گرچه در یک جزیره قرار داشـت و بنابراین، طبق تعریف، دور تا دورش را 
آب گرفتـه بـود، امـا داخل دره ای بود و کوه ها از همه طـرف میان آن اردوگاه و 
اقیانـوس فاصلـه می انداخت. اگر آدم می خواسـت از آنجا نگاهی به اقیانوس 
بیندازد، نزدیک ترین نقطه ی ُمشـرف به آب، تپه ای سـنگی بود که برای شـکل 
خاص و منحصر به فرِد زمین شـناختی، اسـمش را گذاشته بودند قله ی دماغ3. 
قلـه ی دمـاغ شـیب تند و تیزی داشـت و اردونشـین ها مؤکـدًا از صعود به آن 
)یـا به اصطالح »سـر زدن به دماغ«( منع شـده بودند، مگـر با مجوز خاص. اما 
کِلی رازی داشـت که مثاًل راز بود ولی همه ازش خبر داشـتند و تنها کسـی که 
نمی دانست، خواجه شکسپیر لندنی بود! راز کِلی این بود که هر روز صبح قبل 
از سـپیده دم، بیسـت دقیقه ای یواشـکی مثاًل طوری که هیچ کس نفهمد از آن 
باال می رفت و یک خرده قبل از آنکه آفتاب سر بزند و در سینه کش آسمان باال 

بیاید، برمی گشت. 

1- Clay
2- Earth Ranch
3- Nose Peak

فصل دو

چشماندازیازقلهیدماغ

آن روز صبـح هـم مثـل هر صبح دیگری نشسـته بود و دو پایـش را آویزان 
کرده بود از دو طرف دماغ گنده ی صخره ای و چشم دوخته بود به افق. جزیره ی 
پرایس آتشفشانی را در خود جا داده بود که به آن قله ی فورژ می گفتند و معمواًل 
مه دودی به هوا می فرستاد که الیه ی کدری از دوفشان )یعنی دود آتشفشان( را 
مثل پتو می انداخت روی جزیره. آتشفشان مخصوصًا این اواخر بیش از پیش 

فعال شده بود. در نتیجه کِلی به سختی می توانست چیز زیادی ببیند. 
با این حال، گاه و بی گاه چیزی چشمش را می گرفتـ  ابر سیاهی، پرنده ی 
دریایی بزرگی، سایه ای روی اقیانوس ـ آن وقت، بلند می شد سر پا می ایستاد 
و قیافه اش حالتی پیدا می کرد که انگار منتظر چیزی است. اما لحظه ای بعد 

که دست از پا درازتر می نشست، دلخوری و ناامیدی از چهره اش می بارید. 
یک شتر الما همان حوالی نشسته و پاهایش را جمع  کرده بود زیر تنه اش، 


