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فصل 1
درخـت انبـهی غولپیکـری در حیاط زنـدان نموان 1رشـد میکرد .شـاخههای

سرسـبز و انبوهـش روی دیـوار سـیمانی ترکخـورده امتـداد داشـت و بر فراز

آبهای قهوهای و کفآلود رودخانهی چاتانا آویزان بود .زندانیان زن بیشتر روز

را زیر سـایهی این درخت وقت میگذراندند و در همان حال ،قایقها ،آنطرف

دروازهی زندان ،دائم به باال و پایین رودخانه رفتوآمد میکردند.

دوازده بچهای که در نموان زندگی میکردند روزها بیشتر وقتشان را زیر سایهی

ایـن درخـت دراز میکشـیدند؛ البتـه ،نه در فصـل انبه .در این فصـل ،قطرههای

طالی بهشـتی باالی سـر بچهها از درخت آویزان میشـد و دور از دسترس آنها
تکانتکان میخورد.

بچهها از دیدن این منظره بیتاب میشدند.

سـر انبهها داد میکشـیدند .تکههای سـیمان شکسـته را بهطرفشـان پرت

میکردند تا هر جور شده آنها را بیندازند پایین .وقتی انبهها راضی نمیشدند

پاییـن بیفتنـد ،بچههـا گریـه میکردنـد ،پاهای برهنهشـان را محکـم به زمین

میکوبیدند و با کالفگی تلپی خودشان را روی زمین میانداختند.

پانگ هیچوقت با بقیه همراهی نمیکرد .بهجای این کارها ،مینشست ،به

تنهی درخت تکیه میداد و دسـتهایش را پشـت سرش درهم قالب میکرد.
به نظر میرسید خوابیده ،ولی در واقع ششدانگ حواسش جمع بود.

1. Namwon
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پانگ هفتهها بود که درخت را زیر نظر داشت .میدانست کدامیک از انبهها

قبل از بقیه میرسید .حواسش بود که چه موقعی رنگ میوه از سبز مارمولکی

به زرد کدوحلوایی تغییر کرده .مورچهها را تماشا میکرد که روی انبهها اینطرف

و آنطـرف میرفتنـد و میدانسـت کجاها مکث میکنند تا شـکر داخـل انبه را
بو بکشند.

پانگ به دوستش ،سامکیت ،نگاهی انداخت و با سر اشارهی کوچکی به او

کرد .سامکیت هم سر انبهها داد نمیکشید .زیر همان شاخهای که پانگ به او

گفته بود بنشیند منتظر نشسته بود .یک ساعتی از انتظار کشیدنش میگذشت

و اگر مجبور میشد ،چندین ساعت دیگر هم منتظر میماند ،چون در نموان انبه
مهمترین چیزی بود که میشد منتظرش ماند.

او و پانـگ ،هـر دو ،نهسـاله و هر دو یتیم بودند .سـامکیت یک سـروگردن

کوتاهتر از پانگ و الغراندام بود؛ الغرتر از بقیهی زندانیها .صورت پهن و گردی

داشـت و بقیهی بچهها بهخاطر قیافهاش او را دسـت میانداختند و میگفتند

شـبیه کوفتهبرنجیهـای سرخشـدهای اسـت کـه پیرزنها آنها را سـر سـیخ

میزنند و در قایقهایشان میفروشند.

مادرهای هر دویشـان ،مثل خیلی از زنان سـاکن نمـوان ،اینجا بودند ،چون

موقع دزدی مچشان را گرفته بودند .هر دویشان هنگام زایمان از دنیا رفته بودند،

ولی بر اساس قصههایی که بقیهی زنها هنوز تعریف میکردند ،به دنیا آمدن
سـامکیت بهیادماندنیتـر بـود و موقع زایمان ،جای سـروپاهایش با هم عوض
شده بود.

پانگ با حرکت انگشت به دوستش عالمت داد که کمی بهسمت چپ برود.

کمی بیشتر.
کمی بیشتر.

همانجا.

باالخـره ،بعـد از آنهمـه انتظار ،صدای نرم جدا شـدن یک انبه از سـاقه به
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گوش پانگ رسـید .اولین انبهی فصل که یکراسـت توی دسـتهای منتظ ِر
سامکیت افتاد ،نفس پانگ بند آمد و لبخندی زد.
ولـی قبـل از اینکـه پانـگ بتواند به دوسـتش ملحق شـود و با هـم در این

پیروزی شریک شوند ،چشم دو دختر بزرگتر به چیزی افتاد که در دستهای
سامکیت بود.

یکـی از آنهـا به آرنجهای گرد و قلنبهاش تکیه داد و گفت« :آهای ،اون رو

دیدی؟»

موزیلیاش را تقتق میشکست،
دختر دیگر ،همانطور که بند انگشتهای زخ 

گفت« :معلومه که دیدم ».بعد رو به سامکیت داد زد« :اوهوی ،پوستواستخونی.
امروز برام چی داری؟»

سـامکیت محکـم انبـه را بـا یک دسـتش بغل کـرد ،بهکمک دسـت دیگر

خودش را از زمین بلند کرد و گفت« :ای دادبیداد».

چون عرضهی دعوا نداشت همه عاشق این بودند که با او دعوا کنند .با چند

قدم دویدن به سرفه میافتاد و این یعنی دعواها پایان ناجوری داشت.

پانگ به نگهبانهایی نگاه کرد که به دیوار پشـت سـرش تکیه داده بودند و

انگار بهاندازهی زندانیهای نموان حوصلهشان از زندگی در آنجا سر رفته بود.
پانگ تعظیمکنان به اولین نگهبان گفت« :ببخشید ،خانم».
زن نچنچی کرد و آهسته ابرویش را باال انداخت.

پانگ گفت« :خانم ،این دخترها رو ببینین .گمون کنم میخوان بگیرن این»...

زن بهش تشـر زد« :خب حاال میخوای واسـهت چیکار کنم؟ شـما بچهها

باید یاد بگیرین از خودتون مراقبت کنین».

نگهبـان دیگـر با سـروصدا نفسـش را بیـرون داد و گفت« :شـاید براتون بد

نباشه که چندتا لگد به َپکوپهلوهاتون بخوره .حسابی ورزیده میشین».

خشـمی سـوزان سـینهی پانگ را به تالطم درآورده بود .کام ً
ال معلوم بود که

نگهبانهـا به دادشـان نمیرسـیدند .مگر تا حـاال چنین کاری کـرده بودند؟ به
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زندانیان زن نگاه کرد .آنها هم با چشـمهای بیروح و تسـلیم به او زل زدند.

کارشان از اینکه به یک انبهی کوفتی اهمیت بدهند گذشته بود.

پانگ از آنها رو برگرداند و با عجله پیش دوسـتش برگشـت .دخترها ،که

میدانستند چه بزنبزنی پیش رو دارند ،آرامآرام به سامکیت نزدیک میشدند.
پانگ یکی از زانوهایش را روی زمین گذاشت و گفت« :زود باش ،بپر باال».
سامکیت گفت« :چی؟»
«بپر پشتم دیگه!»

سـامکیت ،کـه هنـوز انبـه را محکـم گرفتـه بود ،از پشـت پانگ بـاال رفت و

غرولندکنان گفت« :اوه ،پسر ،میدونم آخر و عاقبت این کار چی میشه».

پانگ هم میدانسـت ،ولی کار دیگری از دسـتش برنمیآمد ،چون بااینکه

حواسـش از همه جمعتر بود و در انتظار کشـیدن هم دسـتکمی از سامکیت
نداشت ،محال بود بیعدالتی را نادیده بگیرد.

و مهمتریـن کاری که هر کسـی بایـد در نموان انجام میداد فراموش کردن

چیزی به اسم عدالت در زندگی بود.

دختـری کـه آرنجهای قلنبهای داشـت بـا قدمهای بلند بهطرفشـان آمد و

پرسید« :فکر کردین کجا دارین میرین؟»

پانگ با سامکیت روی کولش عقبعقب رفت و گفت« :ما این انبه رو گرفتیم،

کام ً
ال عادالنه و منصفانه».

ِ
دوسـت دختر ،همانی که بند انگشـتهایش زخمی بود ،گفت« :خب ،این

کـه معلومـه .اگه همین االن ردش کنین بیاد ،به هر کدومتون فقط یه مشـت

میزنیم ،کام ً
ال عادالنه و منصفانه».

سامکیت پچپچکنان گفت« :هر کاری میگه بکن .ارزشش رو نداره که»...

پانگ قاطعانه گفت« :نمیشه مال شما باشه ،چون لیاقتش رو ندارین .ما

هم بهتون نمیدیمش».

دخترها گفتند« :اینجوریه؟»
10

سامکیت آهی کشید و گفت« :وای ،پسر! کارمون دراومد!»

دخترها جیغی کشـیدند و پانگ از جا کنده شـد .درحالیکه سامکیت مثل

بچهمیمونی از پشتش آویزان بود ،با سرعت دور حیاط میدوید و دخترها هم
دنبالش میکردند.

سامکیت داد کشید« :هیچوقت نمیتونی بیخیال چیزی بشی ،نه؟»

پانـگ نفسنفسزنان گفـت« :نمیتونیم ...بذاریم اونها صاحبش بشـن!

مال خودمونه!» بهسرعت از کنار دستههایی از بچههای کوچکتر جاخالی داد

که با خوشحالی آنها را تماشا میکردند و خیالشان راحت بود که قرار نیست
زیر باران مشتولگد لهولورده شوند.

«خـب کـه چی؟ یه انبه که ارزش کتک خوردن نداره ».سـامکیت به پشـت

سرش نگاهی انداخت و گفت« :تندتر برو ،پسر .االنه که بگیرنمون!»

نگهبانهایـی کـه بـه دیـوار تکیـه داده بودند از تماشـای ایـن تعقیبوگریز

میخندیدند .یکی از آنها گفت« :یاال دخترها .بگیرینشون!»

نگهبان دیگر گفت« :ولی نه هنوز .کل هفته اینقدر سرگرم نشده بودیم!»

«من ...دارم ...خسـته میشـم ».پانگ بهسختی نفس میکشید« .بهتره تا

نیفتادم زمین ...بخوریش!»

سـامکیت با دندانهایش انبه را شـکافت و شـیرهی گرم آن پشـت گردن

پانگ چکید« .وای ،پسر! اشتباه میکردم .ارزش کتک خوردن داره ».سامکیت

دسـتش را از روی شـانهی دوستش دراز کرد و تکهای از انبه را گوشهی دهان

پانگ فروکرد.

رسیده بود و شیرین ،هنوز ریشریش نشده بود .طعم بهشت میداد.
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فصل 2
مدتـی بعـد ،هر دو بهپشـت کنـار دروازهی رودخانه دراز کشـیده بودند و پانگ
داشـت سـعی میکرد درشـتی آن انبه را به سـامکیت یادآوری کند .خورشـید
در حـال غـروب بود و سـاق پاها و گونههای طالیی و قهـوهای آن دو هم مثل

آسمان داشت کبود میشد.

سـامکیت به گونهی کبودش دسـتی زد ،چهرهاش را درهم کشـید و گفت:

«آخه من چرا باید با همچین موجود دهنگشادی دوست بشم؟»

لبخنـد پهنـی روی صـورت پانـگ نقـش بسـت و گفـت« :چـون هیچکس

دیگهای باهات دوست نمیشه».

سامکیت دستش را دراز کرد و به گوش پانگ ضربهای زد.

پانگ گفت« :اوخ!» فوری خودش را کنار کشید و گفت« :راستش رو بخوای،
ً
واقعا گشادتره».
بین ما دو نفر دهن تو

سامکیت گفت« :البد حواست هست که وقتی نگهبانها و بچههای بدجنس

دوروبرم هستن ،دهنم رو بسته نگه میدارم .بعضیوقتها الزمه آدم با اوضاع

کنـار بیـاد ،البته اگه دلش نخواد که خردوخمیر بشـه ،ولی تو چی؟ هیچوقت

نمیدونی کی دهنت رو ببندی و بیخیال همهچی بشی».

پانگ دستش را زیر سرشگذاشت و گفت« :میدونم ،ولی ما اون انبه رو

بهزحمت بهدست آوردیم .احمقانهست که مجبوریم منتظر بمونیم تا از درخت
بیفتـه .نگهبانها بایـد بهمون اجازه بدن از درخت بریم باال .انگار بفهمینفهمی
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خودشـون میخـوان مـا مجبـور بشـیم سـر انبههـا به جـون هم بیفتیـم ».دو

انگشـتش را روی اسـتخوان وسـط قفسـهی سـینهاش گذاشـت« .همچیـن
کارهایی ،نمیدونم ...باعث میشه از کوره دربرم .انگار اینجام میسوزه».

سـامکیت گفت« :احتما ًال گاز معدهسـت .ببین ،سـال دیگه اون دخترهای

احمق سـیزده سالشـون میشـه ،بعدش از اینجا میرن .اونموقع دیگه ما از
همه بزرگتریم و میتونیم انبههامون رو با خیال راحت بخوریم».

بچههایی که در نموان به دنیا میآمدند ،بعد از سیزدهسالگی یا پس از تمام

شـدن دورهی محکومیت مادرهایشـان آزاد میشدند .زمان آزادیشان به این
بستگی داشت که کدامیک از این اتفاقها زودتر رخ بدهد.

ولـی پانـگ به تاریخ آزادی دخترها اهمیت نمیداد .فقط از این جهت مهم

بـود کـه زودتر آزاد شـدن این دو نفر هـم بیعدالتی به حسـاب میآمد .چهار

سـال دیگر تا سیزدهسـالگی پانگ و سامکیت مانده بود .چهار سال .مثل یک

عمر به نظر میرسید.

پانـگ رویـش را از سـامکیت برگردانـد و از میلههـای دروازه بـه آنطـرف

رودخانه نگاه کرد .زندان نموان ،با فاصلهی کمی از شهر چاتانا ،باالی رودخانه

قرار داشت .پانگ از اینجا فقط میتوانست چراغهایی را ببیند که کمکم روشن

میشد ،یکییکی تا هزارتا ،تا اینکه دو شهر پیدا میشد :یکی در ساحل ،یکی

روی آب ،هر دو از جنس نور.
ن وقت شب هر دویشان بهنوبت برای هم میگفتند که بعد از خالصی
معمو ًال ای 
از اینجا آرزو دارند زندگی دلخواهشان چطور باشد :اینکه چه غذاهایی بخورند ،چه

قایقهایی بخرند .سـامکیت میخواسـت دستکم سـهتا قایق داشته باشد :یکی

برای زندگی ،یکی برای ماهیگیری ،و قایقی تندرو با موتور سفارشی که بهدرد هیچ

کاری نمیخورد غیر از راندن با سـرعت دیوانهوار .پانگ دوسـت داشـت خودش را
بهشـکل مردی بزرگسـال با شـغلی خوب و شـکمی برآمده تصور کند که عقب آن
قایق تندروی شیکوپیک لم داده بود و سامکیت هم نقش رانندهاش را داشت.
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از درخت انبهی باالی سرشان فقط یک گوی شیشهای آویزان بود .نور بنفش

و کمسویش با نور شدید و درخشان آنطرف رودخانه قابلمقایسه نبود .نموان،

در مقایسه با شهر ،به غار شبیه بود .اص ً
ال جای تعجب داشت که زندگی برایشان
عادالنـه نبـود .مگـر میشـد عدالت راهـش را از بین آنهمه تاریکـی پیدا کند و

خـودش را بـه آنها برسـاند؟ ولی پایشـان را کـه از اینجا بیرون میگذاشـتند،
ن موقع انبههایی میخوردند که مجبور
زندگیشان زیر آن چراغها فرق میکرد .آ 

نبودند برای ب ه دسـت آوردنشـان بجنگند .اگر از آدمها کمک میخواسـتند ،به
حرفشان گوش میدادند.

سامکیت نالهکنان روی پهلویش چرخید و گفت« :آخ ،همهی استخونهای

بدنم درد میکنه! باید بهم قول بدی که دیگه توی چشـم نباشـی .دستکم تا
بعد از هفتهی دیگه».

«مگه هفتهی دیگه چه خبره؟»

سـامکیت پشـت چشـمی نـازک کرد و سـرش را تـکان داد« .چند سـاعت

میشـینی و به صدای انبهها گوش میدی ،ولی حرف اونهایی رو که درسـت

بغلدستت وایستادن نمیشنوی! مگه نشنیدی امروز آشپزها چی میگفتن؟

هفتهی دیگه حاکم واسه بازدید رسمی میآد اینجا».

پانگ ،بیتوجه به دندههای پر از دردش ،ناگهان بلند شد و نشست« .حاکم!»

سـامکیت زبانـش را روی لبهایـش کشـید و گفت« :میدونـم چه حالی

داری .قـراره یـه بار هم که شـده غذای درستوحسـابی گیرمون بیاد .آشـپزها

میگفتن که میخوان چندتا مرغ کباب کنن».

ولی پانگ نمیتوانست به غذا فکر کند .داشت به مهمان فکر میکرد .بیشتر

مردم چاتانا حاکم را تحسین میکردند .بعد از کاری که او برای شهرشان کرده
بود ،مگر میشـد تحسـینش نکنند؟ این مرد قهرمان بود ،ولی بهنظر پانگ ،از
قهرمان هم باالتر بود.

ن موقع ،پانگ فقط در یک کتاب درسـی نقاشـی چهـرهی حاکم را دیده
تـا آ 
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بود ،ولی حتی از روی آن تصویر مطمئن بود او از آن آدمهایی اسـت که درکش

میکنـد .او بـه بیعدالتـی در نمـوان اهمیت مـیداد .اگر از اوضـاع اینجا باخبر
ً
ً
دقیقا چنین آدمی بود :کسی که به کارها
حتما شرایط را تغییر میداد .او
میشد،
سروسامان میدهد.

پانگ آرزوی عجیبی در دل داشت و چون خیلی احمقانه بهنظر میرسید،

حتی با سامکیت هم دربارهاش حرف نزده بود .دلش میخواست روزی برای

رهبر بزرگ چاتانا کار کند .خودش را در حالی تصور میکرد که در مقام مشاور
یا دستیار یا با هر شغل دیگری که آدمبزرگها دارند کنار حاکم ایستاده است.

آنها با هم زندگی همه را شادتر میکردند.

ایـن واقعیـت کـه حاکم بـرای بازدید از نمـوان میآمد محال بـود تصادفی
ً
ً
قطعا معنیاش این بود که آرزوی پانگ روزی به
حتما نشـانهای بود.
باشـد.

حقیقت میپیوست.

سـامکیت جلوی صورت پانگ بشـکنی زد و گفت« :اوهوی ،االن باز همون

قیافهی مسخرهای رو به خودت گرفتی که ازش خوشم نمیآد .گوش کن ببین

چـی میگـم .بایـد بهم قول بدی از االن به بعد دهنت رو بسـته نگه میداری.
دیگه دردسـر درسـت نمیکنی ،باشه؟» به پانگ نزدیکتر شد ،چشمهایش را

تا جایی که میشد گشاد کرد و گفت« :باشه؟»

پانگ با چشـمهای باریک به شـهر خیره شد .همهی نقاط نورانی محو و به

یک نقطه تبدیل شد .جواب داد« :باشه ،دیگه دردسر درست نمیکنم».
قولی که داده بود آنموقع کام ً
ال منطقی به نظر میرسید.
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فصل 3
نوک 1هر دو دسـتش را پشـتش برد ،انگشت اشـاره و وسطیاش را ضربدری

روی هـم گذاشـت و آرزو کـرد همهچیـز خوب پیش برود .مشـغول تماشـای

پـدرش بـود کـه آن روز صبـح برای صدمین بـار عینکش را پـاک میکرد .پدر
عصبی بود .نوک این را خوب میدانست.

مسـئولیت همهی کارها و همهی افراد در نموان بهعهدهی سیواپان ،رئیس

زنـدان ،بـود و نـوک آرزو میکـرد پـدرش حداقل امـروز بتواند از پـس ایفای
نقشش بربیاید.

تیـپ ،خواهـر کوچکـش ،نالهکنـان گفـت« :نـوک ...ایـن لبـاس داره مـن رو

میکشه!» انگشتش را توی یقهی ایستاده و چیندار بلوزش فروکرد و آن را کشید
تا از خرخرهاش فاصله بگیرد .یقه با صدای شـترق دوباره برگشـت سـر جایش.
پلوی ،2خواهر دوقلوی تیپ ،زد زیر خنده.

فوصوف کرد و بعد
نوک گفت« :اینقدر وول نخورین ».اول یقهی تیپ را صا 

حمایل پلوی را« .خجالت نمیکشین توی همچین روزی آ هوناله راه انداختین؟»

دسـتکم دوقلوهـا میتوانسـتند بلـوز آسـتینکوتاه بپوشـند .نـوک ،کـه با

میـل شـدیدش بـه خارانـدن بازوهایش میجنگیـد ،سرآسـتینهای پیراهن

خارشآورش را کشـید .دلش پر میزد که یونیفرم گشـاد و راحتش را بپوشـد
2. Ploy
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1. Nok

کـه مخصـوص مبـارزه بـا چوبدسـتی بـود .بهعقیـدهی او احمقانه بـود آدم

لباسی تنش کند که نتواند با آن به کسی مشت بزند .البته ،شکایتی نداشت،

بهخصوص امروز ،یعنی روز بازدید حاکم.

مادر نوک آرامآرام بهطرفشان آمد ،با آن لباس آبی ابریشمی مثل نسخهی

مسـنتر دوقلوها به نظر میرسـید .گفت« :خیلیخب ،همه آمادهاین؟ یادتون
باشـه همـون حرفهایـی رو بزنیـن کـه بهتـون گفتـم .امـروز هیچکـس نباید

شرمساری ب ه بار بیاره .همهتون متوجه شدین؟»

بـرادر بزرگتـر نوک به موهایش دسـتی کشـید و پچپچکنـان گفت« :ما که

مشکلی نداریم ،ولی کی میخواد به بابا بگه؟»

نوک بهش چشـمغره رفت .مادرش بشـکنی زد که یعنی وقت رفتن است.

دوقلوها پشـت سـر نوک راه افتادند ،نوک هم پشـت سـر برادرش .او به این

مناسبت از دانشگاه به خانه آمده بود و االن مادرشان را دنبال میکرد که رهبر

واقعی خانواده بود ،ولی در حال حاضر برای حفظ ظاهر پشـت سـر شـوهرش
راه میرفت.

همـهی اعضـای خانـواده نزدیـک دروازهی رودخانـه و زیر سـایهی درخت

بـزرگ انبـه صف کشـیدند .زندانیها هم قرار بود مرتب و منظم صف بکشـند،

ولی بچهها بهطرف در زندان دویده بودند و منتظر آمدن قایق حاکم بودند.

پلوی انگشـتانش را بین دسـت نوک ُسـرداد و زیر لب گفت« :دلم براشون

میسوزه .مجبورن توی زندان زندگی کنن .وحشتناک نیست؟»
نوک گفت« :اینجا که زندان نیست ،مرکز اصالحوتربیته».

نـوک ،خواهرها و برادرش بهندرت به محل کار پدرشـان سـر میزدند .نوک

آن روز صبـح تابلـوی اصالحوتربیـت زنان نموان را ،باالی در ورودی مرکز ،به

خواهرهایش نشـان داده و درسـتی حرفش را ثابت کرده بود ،ولی در حقیقت
همه به آنجا میگفتند زندان.

پلوی پرسید« :چرا بابا نمیتونه آزادشون کنه؟»
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قـل دیگـرش بـه او نزدیکتر شـد و گفـت« :میدونی که مامـا چی میگه:

میوهی هر درختی یهراست میافته زیر همون درخت».

«چی میگی؟ من که دربارهی میوه حرف نمیزنم ،خنگ خدا .دارم دربارهی

بچهها حرف میزنم!»

نوک آهی کشـید و گفت« :منظورش اینه که نمیتونی انتظار داشـته باشـی

بچهها خیلی با والدینشـون فرق داشـته باشن .تازه والدین این بچهها مجرم

هسـتن .بهتریـن کار اینه که یکی خوب مراقبشـون باشـه .عالوه بـر این ،مگه

جای دیگهای هم دارن که برن؟ بعضیهاشون یتیمن .اگه برن مجبور میشن

تـوی خیابـون بخوابن .دسـتکم اینجا غذا گیرشـون میآد و میرن مدرسـه.
اینجا خوشحالن».

ً
واقعا هم خوشحال یا دستکم هیجانزده به نظر میرسیدند.
بچههای زندانی

نوک متوجه شـد که فقط دوتا از پسـرها خودشـان را به دروازه نچسبانده بودند.

پسـری الغر و اسـتخوانی با صورتی به گردی بشـقاب که روی پنجهی پاهایش
ً
ظاهرا از عمد جلویش را سـد کرده بودند
ایسـتاده بود و بهخاطر دو دختری که

امکان دیدن آنطرف را نداشت.

دوسـتش ،پسـری با موهای پرپشـت و سیخسـیخی ،آن عقب ،شقورق،

نزدیک درخت انبه ایسـتاده بود .اص ً
ال به دروازه نگاه نمیکرد ،بلکه چشـمش

بـه شـاخههای باالی سـرش بود .یکی از گوشهایش را یـکوری رو به باال و
ً
واقعا داشـت به
بهسـمت میـوهای گرفته بـود که خیلی پایین آمـده بود ،انگار
صدایش گوش میداد.

نوک با خودش گفت ،چقدر عجیب! آخه کی به انبهها گوش میده؟

بقیهی بچهها داد زدند« :داره میآد!»
«قایق حاکم! میتونم ببینمش!»

مـادر نوک بشـکنی زد و بـا دندانهای بههمفشـرده گفت« :سـر جاهاتون!

برگردین سر جاهاتون! همین االن!»
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قایـق بـزرگ حاکـم بهآرامی بهطرف لنگـرگاه زندان میآمـد و بدنهاش ،که

از جنس چوب سـاج بود ،زیر نور خورشـید میدرخشـید .گلهای سـفیدی که

دماغهی قایق را تزیین کرده بود خشخش میکرد.

قایـق با چرخشـی وارد لنگرگاه شـد و آبهای پشـت آن بـا صدای مالیمی

موج برداشـت .یک گوی شیشهای ،بهاندازهی هندوانه ،باالی تیغههای نقرهای

موتور قایق آویزان بود .نور سـبز یشـمیاشچنان درخشـان بود که وقتی نوک
پلکهایش را ب ه هم زد ،جلوی چشمش لکههایی شناورشد.

دروازهی رودخانـه بهطـرف داخل زندان باز شـد .نگهبانـان یونیفرمپوش از

قایق پیاده شـدند و خبردار ایسـتادند .برق ردای حاکم لحظهای چشم نوک را

گرفت و بعد مادرش دوباره بشـکنی زد .زندانیان کف دستهایشـان را به هم
چسباندند و زانو زدند.
ً
نوک سرش را خم کرد ،دلش پیچ میخورد .یعنی چنین اتفاقی واقعا داشت

رخ میداد؟ اگر بچههای مدرسه میتوانستند االن او را ببینند ،از حسودی آتش

میگرفتند .چیزی نمانده بود مردی را ببیند که همه او را میپرستیدند ،قهرمانی
کـه در کالسهـای تاریـخ دربارهاش خوانـده بودند و از کودکسـتان حرفهای

حکیمانهاش را حفظ کرده بودند .فقط چند ثانیهی دیگر ،نوک با مردی مالقات
میکرد که شهرشان را از آستانهی ویرانی نجات داده بود.
همهی بچههای چاتانا این داستان را میدانستند.

چاتانا ،مدتها پیش ،شـهر شگفتی بود .غولهایی به بلندی درختهای نخل

شلپشـلوپکنان از رودخانه رد میشـدند و ماهیهـای آوازهخوان دور قوزک
پاهایشـان حلقـه میزدند .فروشـندگان در بازارهای شـناور همهجـور خوراکی

جادویـی میفروختنـد :گالبیهایـی کـه آدم را عاشـق میکـرد ،کیکهایـی با
روکش خوشـبختی ،حتی میوهی نایابی که شـکل یک نوزاد خوابیده بود و به
کسی که یک لقمهاش میکرد عمر هزاروسهساله میبخشید.
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زندگـی مـردم پـر از برکـت بود .خردمنـدان کهنسـال از باالی کوههـا پایین

میآمدند و پیش مردم میرفتند تا دانش خودشـان را با آنها سـهیم شـوند،

مریضها را شفا بدهند و آرزوها را برآورده کنند .بیشتر مردم چاتانا به همهی
آرزوهایشان رسیده بودند .اوایل اینطور بود.

شـهر رونـق گرفـت و رشـد کـرد .خانههـا روی یکدیگـر انباشـته و ارتفـاع

سـاختمانها مدام بیشـتر شد .کانالها شلوغ شد .متأسفانه ،جادو از اینهمه
شلوغی خوشش نمیآید.

بـا زیاد شـدن جمعیـت چاتانا ،شـگفتیها هم کمتـر و کمتر شـد .غولهای

خجالتی راهشـان را بهسـمت شـمال کج کردند و هرگز برنگشـتند .ماهیهای

آوازهخـوان بـه تور افتادنـد و خوراک ثروتمندان شـدند .قنادهـا ،بهجای روکش

جادویی ،روی کیکهایشان شکر معمولی پاشیدند .ارزانتر از روکش خوشبختی
بود و به همان اندازه برق میزد .و فرزانگان خردمند باالی کوهها ماندند.

اوایل مردم به این مسائل اهمیتی ندادند .موفق بودند و آنچنان گرفتار که

دیگر این چیزهای قدیمی و ازمدافتاده برایشان مهم نبود .شهر باز هم وسیعتر

شـد .سـاختمانها مرتفعتر شد .همهچیز فراوانتر شـد ،ولی انگار کافی نبود.
حرصوطمع حواس مردم را پرت کرد و این اشتباه بود.

هیچکس نمیدانست آتشسوزی بزرگ چطور شروع شد .در شبی بیباران،
ً
تقریبا همهی
شهر شگفتی به شهر خاکستر تبدیل شد .همهی ساختمانها و
قایقها سـوخت .چاتانا هیچوقت با شـهرهای همسـایهاش ارتباطی نداشـت،

ولی این ویرانی آنقدر وسیع بود که هیچکس بههیچشکلی نمیتوانست به
آنها کمک کند .آدمهای انگشتشـماری که از آتشسـوزی بزرگ جان سالم

به در بردند درمانده و بیچاره شـدند .روزها خورشـید سـوزان آزارشان میداد و

شبها از بارانهای سیلآسا در امان نبودند .بیماری همهجا پخش شد .مردم
غذایی باقیمانده به جان هم افتادند.
بر سر اندک مواد
ِ

همـه دلشـان بـرای شـگفتیهای قدیم تنگ شـده بود .در کمـال ناامیدی
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ً
حتمـا جایی میان ایـن ویرانهها ،یک
مطمئـن بودند کارشـان تمام اسـت ،اما

کیک با روکش خوشاقبالی باقی مانده بود ،چون مردی از جنگل بیرون آمد،
با جادویی که بیش از یک قرن میشد چشم کسی به آن نیفتاده بود.
آن مرد همهچیز را دگرگون و چاتانا را از نو زنده کرد.
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فصل 4
نوک سرش را همانطور پایین نگه داشت ،ولی نتوانست جلوی باز شدن یکی

از چشـمهایش را بگیرد .حاکم از کنارش گذشـت و ردی از بوی علف ولیمو

پشت سرش ب ه جای گذاشت.

مـادرش بشـکن دیگـری زد و زندانیهـا ،کـه هنوز دستهایشـان را جلوی

سینهشـان بههم میفشـردند ،دوزانو روی زمین نشسـتند .نوک پلکهایش

را بـه هـم زد ،انگار باورش نمیشـد که بـا قهرمان بزرگ چاتانـا فقط چند متر
فاصله دارد.

حاکم مثل آدمهای معمولی به نظر میرسـید .نوک نمیدانسـت که انتظار

داشـت چهجـور آدمـی را ببینـد .البتـه ،اینجوری نبود کـه او را شـناور در ابرها
یـا چنین چیزی تصور کند ،ولی مردی که جلویشـان ایسـتاده بـود با آدمهای

معمولی هیچ فرقی نداشـت .قدش از پدر نوک بلندتر بود ،ولی نه خیلی زیاد.
ی مخلوط با شـیر .پدرش که با او
پوسـتش لطیف بود و رنگپریده ،شـبیه چا 

ن موقع بود که خطوطی کمرنگ
احوالپرسـی کرد ،لبخندی مختصر زد و فقط آ 

گوشهی چشمهایش معلوم شد که نشان از گذر عمر داشت.
ً
ظاهرا از ابهت حاکم میترسـید یا شـاید فقط نگـران بود که
پـدر نـوک هم

مبـادا همهچیـز را خراب کند .قدمی به جلو برداشـت و دوباره عینکش را تمیز
کرد .بهسختی میتوانست به چشمهای حاکم نگاه کند.

با لحن رسمی گفت« :امروز برای همهی ما روز بسیار خاصیه .عالیجناب،
22

حاکم ما ،با حضورشون مفتخرمون کردن .همونطور که میدونین ،عالیجناب

خیلی به فکر اصالح شـما هسـتن و بهش اهمیت میدن .ما »...رئیس زندان
صـف زندانیهـا را تـا آخـر نگاه کرد و چشـمهایش ،پشـت عینـک ،بیروح و
غمگین شد .صدایش کمکم داشت ضعیف میشد.

نـوک بـا خودش گفت ،یاال ،بابا .تو از پسـش برمیآی .آرزو میکرد پدرش

بتواند افکارش را جمعوجور کند.

مادر نوک آهسته گلویش را صاف کرد.

ً
واقعا شـامل حالمون شـده که
پـدرش منمنکنـان گفت« :ما ...لطف خدا

امروز پیشـمون اومدین ،عالیجناب ».قرار بود سـخنرانیاش طوالنیتر از این
ً
حتمـا یادش رفته بود چه میخواسـت بگوید« .االن غذا رو سـرو
باشـد ،ولـی
میکنیم و بعد از اون ،همسرم بهافتخار شما یه سرگرمی ترتیب داده».

مادر نوک بهسختی لبخندی زد .با انگشت به کارکنان آشپزخانه اشاره کرد.
بینی نوک پر شد از بوی گوشت و سیر .آشپزها قابلمههای بزرگ و پربخار

را از آشـپزخانه بهطـرف میزهای زیر آالچیق بردند .بعـد آنها را روی پایههای

فلزیای گذاشـتند که زیرشـان گویهایی قرمزرنگ قرار داشـت تا غذاها داغ
بمانند و از ُقل ُ
قل نیفتند.
بچههای زندانی همگی سرک کشیدند .پسرک صورتگرد حتی لبهایش

را لیسید .نوک آرزو کرد کهای کاش آنها آنقدر گرسنه بهنظر نمیرسیدند.

زندانیهـا تعظیـم کردنـد و بعد با نظم و ترتیب بهطـرف آالچیق رفتند .نوک

ت سـر برادرشـان راهنمایی کرد تا صبر کنند نوبتشـان شود و به
دوقلوها را پشـ 

حاکم معرفی شـوند .به خودش هم گفت که عصبی نباشـد .االن چند هفتهای

میشد که داشت حرفهایش را تمرین میکرد.

در حال انتظار ،چشمش به پسری افتاد که موهای سیخسیخی داشت .پسر

ن موقع دیگر آخرین تکههای غذای توی کاسـهاش
همان اوایل صف بود و تا آ 

را بلعیده بود .نوک سـعی کرد به او زل نزند ،ولی نتوانسـت .این پسـر با بقیهی
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