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  تقدیم به پدر و مادرم
ک. گ



آمادهسازی

جش���ن تولد ش���اه بانو بود و س���اکنان 
ه ی یتس���ار با جن وجوش بس���یار  قل
ب���ه پیش���واز آن روز می رفتند. پنجره ها 
سرتاس���ر باز بود و ده ها دختر از آن ها 
فه ها  ب���ه بیرون خم ش���ده بودن���د و م
و فرش ه���ا و پرده ه���ا را می تکاندن���د. 
خدمتکاران با را بیل می زدند و برای 
گلدان ها گل می چیدند و درشکه ها را 
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به دق����ت تمیز می ک�ردند. بوی کاه از باربنده�ا بلند ش����ده بود.
همه چی���ز می بایس���ت ب���رای جش���ن ب���زر آماده می ش���د، 
چون ش���اه و شاه بانو به مناس���بت آن روز، دوک ها و مارکی ها و 
و کرده بودند تا چند روز را با  بارون های سراسر کشور را د

رانند. آن ها بگ
، ضیافت خوشامدگویِی پرشکوهی برگزار می شد  همان ش
ب��� خیل���ی زود، ش���اه و ش���اه بانو به همراِه  و ف���ردای آن روز، 
فرزندان جوانش���ان و مهمانانش���ان به س���مت کوهس���تان های 
ِ آن گردش، ش���کار یک زو ببر سفید  ش���مال می رفتند. هد
بود که می گفتند توی جنگل های ش���مال زندگی می کنند. شاه 
نوان هدیه ی تولد، به  آرزو داشت آن دو جانور اسرارآمیز را به 

دیم کند. شاه بانو ت
ه بود که در شادی آماده سازی جشن  ف یک نفر در تمام قل
حبت از تماهش است که بین شش شاهزاده  شریک نمی شد. 
از هم���ه کوچک تر بود. از ش��� قبل که فهمی���ده بود نمی تواند 
له ی همیش���گی اش را از  ار برود، حال و حو به آن گش���ت وگ

دست داده بود.
ا می خ���ورد و نه  تماه���ش چن���د هفته ب���ود که نه درس���ت 
برانه ب���ه ماجراهایی فکر می کرد که  درس���ت می خوابید و بی 
قرار بود توی جنگل های ش���مال ب���رای او و خواهر و برادرانش 
پیش بیاید. توی خیالش، خودش را س���واِر اس��� کنار پدرش 

وری تلف می ش���د پِل...  نام خانوادگی اش پِلتوونِن بود. این 
توو... نِن. دو تا واو داش���ت. بله. نون هم دو تا داشت. البته بین 
ِ نون یک کس���ره هم باید داشته باشد. از من نپرسید  دو تا حر

نام خانوادگی دیگری هم داشت یا نه، چون نمی دانم.
یک روز شنیدم دارد درباره ی خانه ای در بِِرکا حر می زند.

تش را به ر همه  می دی���د که ببرها را دنبال می کند و دل وجر
ت ل بردن  می کشد، ولی آن ش فهمیده بود که حتی فر

از درشکه سواری را هم ندارد.
رناک است. زیادی خ مادرش به او گفته بود 

و تماهش خورده،  در توی  پدرش هم بااینکه دیده بود چ
بل���ه. دنبال ببر رفتن ا ش���وخی بردار  پافش���اری کرده بود 

نیست. باید این را بدانی.
ول���ی تنها چیزی که تماهش می دانس���ت، این ب���ود که وقتی 
ه ی  خواه���ر و برادران���ش س���رگرم کوهنوردی ان���د، او ت���وی قل
له سربرش خواهد بود  ر دایه های حو له سربر شان زیر ن حو

له اش تا حد مر سر خواهد رفت. و حو
ب��� وقت���ی هم���ه خودش���ان را ب���رای جش���ن آماده  آن روز 
می کردند، ش���اه پور  کوچک، ب���ا ناامیدی توی ب���ا قدم می زد 
تا اینکه به قف بزرگی رس���ید که پدرش دس���تور داده بود در 
دن ترین و پرشا وبر ترین جای با بسازند. میله های آهنی 
ضخیم و تیره ای داشت که محکم توی زمین فرورفته بود. قف 
را جوری ساخته بودند که ببر سفید هیچ کم وکسری ای نداشته 
ای کافی  ار کوچکی برای پناه گرفت���ن و ف باش���د آ خن���ک، 

برای یکی دو تا جست وخیز.
هیچ کجا  رور گفت���ه ب���ود  ، ش���اه ب���ا  ���د از س���اخت قف ب

به اندازه ی اینجا ِکیفش کوک نخواهد بود.
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درب���اره ی ببرهای س���فید اطالع���ات زیادی در دس���ت نبود، 
طوری که تماهش هیچ کس را نمی شناخت که حتی یکی از آن ها 
را دیده باش���د. همیشه کسی بود که می گفت از کسی شنیده 
که کس دیگری برایش گفته  که ببر سفید دیده است. بنابراین 
می توانید تصور کنید که وقتی فهمید قرار است فرصت شکار 
ببر سفید را از دست بدهد، چقدر دلسرد شد. آن شکار احتمااًل 

تنها فرصتش برای تعقیب کردن این جانوران ترسناک بود.
نیم س���اعتی می ش���د که آنجا روبه روی قفس نشسته بود که 
ناگهان صدایی رش���ته ی افکار ناراحت کنن���ده اش را پاره کرد. 

برگشت و دید مهوت، جادوگر قلعه، دارد می آید.
جادوگر پیر با اشتیاق از دور به پسرک سالم کرد و گفت: »آه، 

اینجا بودی؟ باید تصورش را می کردم! خیلی وقت اس���ت دارم 
دنبالت می گردم.«

مهوت آس���تین های ردای سیاهش را تا زده بود و با گام های 
بلند از سرباالیی به طرف ش���اه پور می آمد. شاه پور با نگرانی از 
خودش پرس���ید: »چرا دنبال من می گشته؟« تماهش از وقتی 
کوچ���ک ب���ود، به مح���ض اینکه مهوت نزدیک می ش���د، س���عی 
می کرد فلنگ را ببندد. می ترسید در حضور او خشکش بزند و 
نداند چه بگوید. سخت است حرف زدن جلوی کسی که اگر از 

حرف هایت خوشش نیاید، تبدیلت می کند به قورباغه.
بااین حال آن روز صبح به نظر نمی رسید مهوت دلش بخواهد 

هیچ کس را نه به قورباغه و نه به چیز دیگری تبدیل کند.
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افل گیرکننده  ی که به نس���بت سنش  با چاالکی خا
بود، خودش را به ش���اه پور رس���اند و کنارش روی تنه ی 
افتاده ی درختی نشست که شاه پور رویش کز کرده بود. 
ر می رس���ید جادوگر حس���ابی سردما است. توی  به ن
هومم���م... پ آن دو تا ببر  قف��� را نگاه کرد و گفت 

اینجا به قدر کافی راحت اند.
البته خیال نکنم  د لبخن���دی زد و ادام���ه داد  ول���ی ب

بتوانند هیچ کدامشان را بگیرند.
ا واق تماهش با کنجکاوی پرسید 

خ  جادوگ����ر ابروهایش را باال انداخت و ج����وا داد 
در هم که قف قشن و راحتی باشد، هیچ ک دوست  هرچ

ور فکر نمی کنی ندارد توی زندان زندگی کند. این 
... چ���را... گمان نکنم  خ ش���اه پور آرام ج���وا داد 

کسی این جور دوست داشته باشد.

هنش نرسیده بود از این زاویه به آن موضوع  ه به  تا آن لح
نگاه کند. بیش���تر به این فکر می کرد که برای آن ها، داشتن ببر 
در هیجان انگیز است، اما به این فکر نکرده بود که  ه چ توی قل

برای ببر هم هیجان انگیز هست یا نه.
ا  و لوم اس���ت که نه. مخ نه. م مه���و ادامه داد 
ببرهای س���فید. آن ها ترجی می دهند توی کوهستان، زیر 
سایه ی درخت های جنگل و همراه ببرهای دیگر زندگی کنند. 

ارند کسی بگیردشان. هیچ رقمه ر همین نمی گ به خا
... چندان مهم نیست  پ شاه پور به فکر فرورفت و گفت 

که نروم شکار.
پ چی که  جادوگر به او نگاه کرد و چش���مانش درخش���ید 
مهم نیست اینجا که بمانی، خیلی بیشتر درباره ی ببرها چیز یاد 
ری ک���رده ام که مدتی مهمان خوِد  می گی���ری. تا حاال برایت ت

خوِد امپراتور ببرهای سفید بوده ام
انگار  ج باز ماند. جادوگر زد زیر خنده  دهان تماهش از ت
ری نکرده بودم، ولی آره. ببرهای سفید ممکن است  برایت ت

خیلی مهمان نواز باشند.
یه  وقتی ب وقت���ی چهره ی ناباور تماهش را دی���د، ادامه داد 
س���رگرم ش���کارند، می توانی یک چیزهایی درب���اره ی ببرها یاد 

بگیری. دوست داری
ش���اه پور که هنوز نتوانس���ته بود دهانش را ببندد، س���رش را 
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یید تکان داد. مهو لبخندبه ل با ک دست چند  به نشانه ی ت
بار مهربانانه و آرام به گرده ی شاه پور زد و رفت.

ه  تماه���ش مدتی توی ب���ا ماند. آنج���ا را از جاهای دیگر قل
بیشتر دوست داشت. درضمن می خواست هدیه اش را آماده 
ه های  کن���د. ردوبدل کردن هدیه ها در ضیافت ش���ام از آن لح
ارش را می کشیدند. هرکدام  برانه انت جشن بود که همه بی 
از مهمان ها می بایست هدیه ای کام سری می آوردند. تماهش 
یبش شود  الی ن وقتی به این فکر کرد که قرار است هدیه ای 
یه ی  و چیزهای بیش���تری درباره ی ببرهای س���فید یاد بگیرد، ب

راند. ب را با حال خیلی بهتری گ

ضیافتبزرگ

ه از همیشه درخشان تر بود.  هر، شیش���ه های قل داز آن روز ب
گل های تازه چیده ش���ده اتا ها را خوشبو کرده بود و پرچم های 
رور افراش���ته ب���ود. همه چیز  ، پر کوچ���ک روی کنگره های بر
دای شیپورها و کرناها بلند شد و  ولی نکشید که  آماده بود. 

م کرد. رسیدن مهمانان را ا
تماه���ش، خواه���ر و برادرانش باالی دیواره ی بارو، درس���ت 
روی دروازه ی ب���زر ورودی ایس���تاده بودند و از آنجا مهمانان 
تازه ازراه رس���یده را وران���داز می کردند. اس س���وارانی را که 
و به  ل به کا می رس���یدند، تشوی می کردند و در چهارن
آن هایی که با قدم های محتا یا با درشکه می آمدند، با ریشخند 
رشان آن جور سفرکردن ا هیجان انگیز  م می کردند. به ن س
نبود. درضمن با ش���ور و ش���و بی پایانی درباره ی گردشی که 

فردای آن روز برگزار می شد، حر می زدند.
���ر مه���و راجع به س���ختی ش���کار ببر  تماه���ش درب���اره ی ن
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هیچ چیز به برادرانش نگفت. ولی وقتی  ش���نید برادر بزرگش با 
مینان می گوید که خودش تک وتنها می تواند پن ش���ش تا از  ا
آن گربه س���انان سفید را به دام بیندازد، فکرکردن به حر های 

جادوگر، آرامش  کرد.
ه ای داشت. در میان  ر که شد، درشکه ای آمد که بار وی
های  بس���ته های رازآمیزی که حمل می کرد و با دقت توی کا

یده ش���ده بود، یکی بود که توجهش���ان را  رنگ���ی پی
خیلی جل کرد. بزر تر از همه ی بسته هایی بود که 
از روی دی���وار دیده بودند و نوار س���بز پهنی دورش 
گره خورده بود. وقتی س���ربازان در تکاپو بودند تا آن 
بس���ته را از دروازه رد کنن���د، ش���اهزاده ها در آرزوی 
ی  می ، آن بسته بهشان برسد، نف  اینکه آن ش

کشیدند. وقتی آن قدر بزر بود، البد چیز خوبی بود



بد نیست بدانی کاتالینا گنسالِس...
... بچه ی سوم خانواده است. دو تا خواهر کوچک تر از خودش دارد که وقتی 
بچه بودند، خیلی دوست داشتند یکی برایشان قصه تعریف کند. این شد که 

کاتالینا شروع کرد از خودش قصه ساختن و برای آن ها تعریف کردن.
نوش��تن را از هر کاری بیش��تر دوس��ت دارد. برای همی��ن، همه جا خودکار 

می گذارد: توی کیفش،  روی میزش، توی جیبش... 
ت��ازه، یک دفترچه خاط��رات و کلی دفترچه یادداش��ت ه��م دارد. توی این 
دفترچه ه��ا، هم اتفاق های��ی را که برایش می افتد، می نویس��د و هم فکرها و 

ایده هایی که برای داستان های جدید به ذهنش می رسد.
اس��رار کاخ مارمولک زده را توی خانه ی مادرش نوشت؛ خانه ای با باغچه ای 
پ��ر از گل و درخت کاج ک��ه قباًل مال پدربزرگ و مادربزرگش بوده. بعضی 
وقت ها دیگر نمی دانس��ت داس��تان را چه کارش کند. فک��ر می کرد قصه ی 
تماهش و دومناو و ببری هیچ وقت به سر نمی رسد، ولی آخرسر فهمید قضیه 

این است که اصاًل داستان آن ها تمام نمی شود.

کاتالینا گنس��الِس سال ۱۹۷۶ توی شهر آلباس��ته ی اسپانیا به دنیا آمد. 
همان جا کنار س��احل مدیترانه بزرگ شد و مردم شناسی و تاریخ و جغرافی 
خواند، منتها خیلی زود متوجه شد که کارش نوشتن است. داستان های کوتاه 

و بلند مختلفی نوشته و با مجله های ادبی جورواجوری کار کرده. 
اگر دوست داری با کارهایش بیشتر آشنا شوی، یک سر به وبگاهش بزن:

www.catalinagonzalez.com

بد نیست بدانی توماس ایخو...
... مدرس��ه که می رفت، نه به خاطر نقاشی هایش، بلکه به خاطر نوشته هایش 
مطرح بود. از همان موقع ها به ش��عر و داس��تان و افسانه عالقه داشت. هنوز 
هم روی افسانه ها کار می کند، چون عاشق جادو و رمزوراز است. از نوجوانی 
طراح��ی را ش��روع کرد. از آن موق��ع تا حاال مرتب به ای��ن کار ادامه داده. 
به نظرش طراحی یک جور داس��تان گفتن است که نیاز به کمی تالش و کلی 

تخیل دارد.

توماس ایخو س��ال ۱۹۷۴ در س��االمانکای اس��پانیا به دنیا آمد. رش��ته ی 
ارتباطات خوانده و استاد دانشگاه است. از سال ۱۹۹۵ می نویسد و تصویرگری 
می کند. تا حاال بیش از پنجاه جلد کتاب تصویرگری کرده، هم برای بچه ها و 

هم برای بزرگ ترها.
اگر دوست داری با کارهایش بیشتر آشنا شوی، یک سر به وبگاهش بزن:

www.tomashijo.com

بد نیست بدانی توماس ایخو...
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