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برای روآن1 

که خیلی وقت ها به نیروی ذهنش غبطه می خورم.

برای بریجیت2 

که افتخار می کنم دخترم است.

و برای مایلو3 

که امیدوارم روزی این کتاب ها به دستش برسد.

1. Rowan 2. Bridget 3. Milo



جهان از راه چشم های ما خودش را می بیند و از راه 

گوش هایمان آواهایش را می شنود. ما همان 

شهودی هستیم که هستی را از شکوه 

و عظمتش آگاه می کنیم.

آلن ویلسون واتس1

Alan Wilson Watts .1 )1973ـ1915م(: فیلسوف، نویسنده، و سخنور انگلیسی. -م.
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بخش یك

مسیرحرکتخرگوشها



فصل یك

جاشوا

جاشوا1 می دانست راز یعنی چه.
ــتی. راز یک جور قول بود و  ــزی بود که باید پیش خودت نگهش می داش راز چی
قول، آن طور که ایزابل2 برایش گفته بود، مثل نور تابانی بود در تاریکی. نوری که راه 
را نشانت می داد. اگر چشم از آن نور برنمی داشتی و همان طور به سمتش می رفتی، 

هرگز گم نمی شدی. و دوست هایت هم همین طور.
ــوا اینجا، در سکوت سرد واِرن3، تک و تنها دراز کشیده و غرق  ولی حاال که جاش
ــؤال شد که از کجا باید بفهمد چه کسی دوستش است. ایپرل4  فکر بود، برایش س
دوستش بود و غرابش آرتور5 هم همین طور. از این بابت مطمئن بود. حاال ایپرل و 
آرتور خیلی از او دور بودند و جانشان در خطر بود. جاشوا خیلی نگرانشان بود؛ از 
آن نگرانی هایی که آدم فقط برای دوست هایش احساس می کند. هورس6 و کلوئی7 
و باقی قراول ها هم جایی آن دوردست ها داشتند برای نجات ایپرل تالش می کردند 
و جاشوا به خاطر همین دوستشان داشت. کمی هم نگرانشان بود. شاید آن ها هم 
ــدند. حاال او با براین8 و خانم َهپستید9 توی  ــتش حساب می ش یک جورهایی دوس

1. Joshua 2. Isabel 3. Warren
4. April 5. Arthur 6. Horace
7. Chloe 8. Brian 9. Mrs. Hapsteade
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وارن تنها بود. آن ها خیلی با او خوش رفتار بودند، مخصوصًا خانم هپستید. او زنی 
مسن بود، اما آیا دوستش هم حساب می شد؟

ــتید دوست حساب می شد، دراین صورت احتمااًل جاشوا کار  آخر اگر خانم هپس
خیلی بدی کرده بود.

ــت. به ایزابل قولی داده بود  ــد این کار را نکرده بود. واقعًا قصدش را نداش ازقص
ــمش را  ــود اس که البته خیلی مطمئن نبود چه قولی بود. حتی مطمئن نبود بش
قول گذاشت یا نه. کاری که قول انجامش را به ایزابل داده بود، یعنی همان کاری 
که کرده بود و آن لحظه هم همچنان درگیرش بود، به نور تابان شباهتی نداشت؛ 

ازقضا، حسی سنگین و مبهم داشت. بیشتر شبیِه شک بود تا امید.
مشتش را باز کرد. حلقه ی چوبی ایزابل کف دستش بود. آن قدر نگران بود که 

حلقه توی دستش داغ شده بود.
ــل گفته بود: »این را بگیر. ببرش داخل وارن، بعد من می توانم همه چیز را  ایزاب
درست کنم. به کسی چیزی نگو. بگیرش. این طوری می توانم هر دویمان را تبدیل 

کنم به همان چیزی که باید باشیم. حاال می بینی.«
ــود. یعنی این  ــر تکان داده ب ــوا هم در جوابش س ــی داده بود، جاش ــل قول ایزاب

َسرتکان دادنش هم قول حساب می شد؟ به نظرش که همین طور بود.
ولی آیا ایزابل دوستش بود؟

ــتیبانش بود؛ تا اینجایش را مطمئن بود. ایزابل او را از خانه ی آخرین  ایزابل پش
سرپرست هایش بیرون آورده بود، خانه ای که در آن کسی اهمیت نمی داد او بماند 
یا برود، جایی که از ترک  آن متأسف نبود. ایزابل از همان اول از او دربرابر ریون ها1 
محافظت کرده بود و دیگر حساب تعداد دفعه هایی که ایزابل به دادش رسیده بود، 
از دستش دررفته بود. ایزابل قول داده بود کمکش کند و دست آخر، آورده بودش 

اینجا، پیش قراول ها.
اما آیا او دوستش بود؟

ــته اش را انجام  ــتش بود و چه نبود، جاشوا خواس ــید. چه ایزابل دوس آهی کش
ــناک آورده بودش  ــور ترس داده بود. حلقه ی چوبی را از او گرفته بود، با آن آسانس
ــتر را به داخل وارن آورده بود،  ــته بود و انگش ــم ویترا2 گذش پایین، از آب های چش

1. Riven 2. Vithra’s Eye

ــنگی که آقای مایستر1 و خانم هپستید در اختیارش  ــت توی این اتاق ِگرد س درس
گذاشته بودند. مخفیگاه قراول ها به نسبت یک غار زیرزمینی جای دنجی بود. شاید 

دنج ترین مکانی که در مدت هم سفری اش با ایزابل، در آن سر کرده بود.
کادمی مازولینی  کادمی مازولینی2 بود. آ خود ایزابل آن لحظه، جایی آن باال، در آ
ــت. ایزابل اجازه نداشت وارد  ــه ای شبانه روزی بود که باالی وارن قرار داش مدرس
وارن شود. قراول ها چنگش، میرادل، را از او گرفته بودند و این پایین ازش مراقبت 
ــش را  ــتند. حتی اگر ایزابل نهایت تالش می کردند. قراول ها به ایزابل اعتماد نداش
هم می کرد، هرگز نمی توانست راه ورود به وارن را پیدا کند. آقای مایستر به  کمک 
ابزاری به اسم سنگ گمراه گر، پیدا کردن وارن را برای ایزابل غیرممکن کرده بود. اما 
حاال به لطف جاشوا، حلقه ی ایزابل داخل وارن بود. جاشوا هنوز نفهمیده بود آوردن 

حلقه به وارن برای ایزابل چه سودی دارد. حتی جرئت نداشت فکرش را بکند.
ــرد به راه  ــروع ک ــته در امتداد اتاق ش ــد. آهسته آهس ــرون آم ــواب بی از رختخ
ــنگ فرش اتاق جمع شده بود، اما حلقه ی میان  ــردِی س رفتن. پاهای لختش از س
انگشت هایش حسی گرم و صیقلی داشت. باید ماجرای حلقه را به خانم هپستید 

می گفت. حتمًا باید این کار را می کرد. خیلی زودتر از این ها باید به او می گفت.
با خودش گفت: »اما نمی خواهم توی دردسر بیفتم.« این را با صدای بلند گفت، 
ــتید توی دوبا3ی بغلی بود. خانه ی سنگی خانم  اما نه خیلی بلند. آخر خانم هپس
هپستید ساده و مرتب و باوجود سرد بودن، یک جورهایی هم گرم بود، درست مثل 
خود خانم هپستید. اما حتی وقتی که جاشوا داشت این جمله را با خودش زمزمه 
ــت.  ــت نیس ــت، که حرفش درس ــی به او می گفت، در واقع می دانس می کرد، حس
ــتید نزده بود.  ــر نبود که حرفی از حلقه به خانم هپس به خاطر دورماندن از دردس
دلیل اصلی این کارش، دلیلی که او را می ترساند و به وحشت می انداخت، این بود 
ــر تکان داده بود و این سرتکان دادنش یک قول  که موقع گرفتن حلقه از ایزابل س

بود. قولی که خودخواسته به آن تن داده بود.
ایزابل گفته بود: »بگیرش. این طوری می توانم هر دویمان را تبدیل کنم به همان 

چیزی که باید باشیم.«
جاشوا می دانست منظور ایزابل از این حرف چه بود. خوب هم می دانست و این 

1. Mr. Meister 2. Mazzoleni 3. doba
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ــدنش با ایزابل در درجه ی  گاهی فراتر از حد تحملش بود. دلیل اصلی هم سفرش آ
اول -انگیزه ی اصلی تمام کارهایش در زندگی از وقتی یادش می آمد- این بود که 

او، یعنی جاشوا، قرار بود روزی ابزاربان شود. 
ــه همدیگر را برای  ــه بود؛ از همان روزی ک ــن را بارهاوبارها به او گفت ــل ای ایزاب
ــوا را از آن خانه بیرون بیاورد، گفته بود  اولین بار مالقات کردند، قبل از اینکه جاش
این استعداد را در او می بیند. تازه اگر هم ایزابل دروغ می گفت، خانم هپستید چی؟ 
او هم همین را گفته بود. خانم هپستید و آقای مایستر هر دویشان گفته بودند او 
استعداد ابزاربانی دارد. البته هنوز عماًل کمکی بهش نکرده بودند. هیچ کس نگفته 
بود قرار است چه جور ابزاربانی باشد و ابزارش چه خواهد بود. احتمال داشت یک 
ــد یا یک زاویه یاب دریایی. امیدوار بود ابزارش هرچه هست، با نقشه  قطب نما باش

سر و کار داشته باشد. 
ــت از تانوها1 دربرابر  ــا ابزاربان بودند و متعهد به حفاظ ــًا همگِی قراول ه طبیعت
ــت، ابزاری که قدرت های معرکه ای به  ریون ها. هر قراولی تان جِی2 خودش را داش
ــورس صندوقچه اش را. کلوئی  ــت و ه ابزاربانش می داد. ایپرل غراب تاک3 را داش
سنجاقکش را داشت و گابریل4 چوب دستش را. تازگی ها، جاشوا کلی از وقتش را به 
این فکر می کرد که ابزارش چه شکلی خواهد بود و چه جور قدرت هایی خواهد داشت. 
و حاال باالخره ایزابل، همان طور که تمام این مدت بهش قول داده بود، قرار بود 

کمکش کند به جواب سؤال هایش برسد.
اما مشکلی وجود داشت. ایزابل دزد و دروغ گو بود. گفته بود خودش هم ابزاربان 
است، گفته بود خودش هم تان جی است، اما معلوم شده بود این طور نیست. ایزابل 
ــش دروغ بود. وقتی هم که  ــم چنگ او نبود. حرف های ــی نبود. میرادل5 ه تان ج
ایزابل و جاشوا و ایپرل باالخره قراول ها را پیدا کرده بودند، معلوم شده بود ایزابل 
ــتفاده کرده تا به  ــوا سوءاس ــناخته و فقط از ایپرل و جاش از قبل قراول ها را می ش
ــازه، کارهای دیگری  ــد. پس این هم یک دروغ  دیگر! ت ــته های خودش برس خواس
ــوا،  ــت های جاش هم کرده بود. کارهایی بدتر از دروغ گویی. کارهایی که جان دوس

دوست های واقعی اش را، به خطر انداخته بود.

1. Tanu 2. Tan’ji 3. Ravenvine
4. Gabriel 5. Miradel

ــرد. باید نابودش می کرد. یا نه، شاید این هم تله  ــوا حلقه را در مشت فش جاش
ــتید می گفت  ــود. باید می رفت و به خانم هپس ــود. ایزابل در کلک زدن ماهر ب ب
ــی داد و همه چیز را برایش  ــانش م ــت. باید حلقه ی ایزابل را نش چه کار کرده اس
ــت. حتی در آن لحظه هم  ــتید به ایزابل اعتماد نداش تعریف می کرد. خانم هپس
داشت میرادل را می پایید. اما صرف نظر از اینکه آن حلقه مشکل ساز بود یا نبود، 
حتمًا حواس خانم هپستید جوری درگیرش می شد که فراموش می کرد از دست 

جاشوا عصبانی شود.
جاشوا، قبل از اینکه نظرش عوض شود، از نردبان دیواری رفت پایین، به طبقه ی 
اول دوبایش. چیزی نمانده بود از شدت دل واپسی پایش لیز بخورد و بیفتد زمین. 
حسی بهش می گفت بااینکه خانم هپستید تا حاال با او خوب رفتار کرده، می تواند 
ــاید حقش بود خانم هپستید با او  ــت. ش ــد، اما عیبی نداش زن بی رحمی هم باش

نامهربانی کند. خودش تا اینجای کار دوست خوبی برای خانم هپستید نبود.
جاشوا از دوبا بیرون آمد و قدم به گریت بارو گذاشت. گریت بارو باالترین طبقه ی 
وارن بود. عرضش به اندازه ی عرض زمین راگبی و طولش پنج برابر طول آن بود و 
ــنایی می گرفت. رگه های چرخانی از جرقه های مالیم از  از ده ها چراغ طالیی روش
چراغ ها متصاعد می شد و به هوا می رفت. جاشوا فهمیده بود شب ها از نور چراغ ها 
ــود و حاال، کل تاالر مثل جنگلی در نور غروب می درخشید.  ــته می ش اندکی کاس
به راستی شبیه جنگل بود، فقط به جای درخت، ستون هایی عظیم و سنگی داشت 
که هریک به بزرگی یک خانه بود. این ستون های سنگی در اصل خانه هایی کوچک 

بودند. حاال دیگر تقریبًا تمام دوباها خالی بودند؛ همه به جز یکی.
ــوا زیر نور طالیی و کم رمق  چراغ ها، آهسته به سمت دوبای خانم هپستید  جاش
به راه افتاد. عجله ای نداشت. در اصل داشت خودش را مجبور می کرد قدم از قدم 
بردارد. هنوز حلقه را محکم توی مشتش گرفته بود. دوبای خانم هپستید به جای 

در، پرده ای ضخیم و سیاه داشت و نمی شد قبل از ورود در زد.
جاشوا از پشت پرده صدا زد: »خانم هپستید؟«

ــید. »خانم هپستید؟ منم جاشوا،  ــرک کش جوابی نیامد. محتاطانه به داخل س
ــتش فشرد. »باید  ــایه تان.« در فکر اینکه چه بگوید، حلقه را دوباره توی مش همس

چیزی بهتان بگویم.«



اوشاج  21 20  تون ای هو 3 / درگوه و حوئل

تان جِی خانم هپستید که قلم َپر بلند و سفیدی به اسم ُورا1 بود، مثل همیشه روی 
قفسه ی کتاب عریض و کم ارتفاعی در آن سمت اتاقش قرار داشت. سایه های باریک 
ــمع عطری روی دیوار افتاده بود. اگر ورا آنجا بود، پس خود خانم هپستید  ــه ش س

هم همان جا بود.
قدمی به داخل برداشت. »آهای؟ خانم هپسـ.ـــ«

صدای خانم هپستید از میان سایه های در سمت راستش بلند شد. این بار صدای 
همیشه محکمش، حالتی متزلزل داشت. خانم هپستید خس خس کنان گفت: »من 

خانم هپستید هستم. من ُدروتی2 هپستید هستم.«
ــنید، داخل شد. قلبش تندتند می زد. خانم هپستید  ــوا تا این کلمات را ش جاش
ــده ای روی زمین دراز افتاده بود. یک وری توی خودش  ــت صندلی واژگون ش پش
ــینه اش می فشرد. لبه ی پیراهنش برگشته بود  ــده بود و چانه اش را به س مچاله ش
ــه محکم مدل  ــت تارهای موهایش را ک ــرده بود و داش ــت ب ــش. دس روی زانوهای

گوجه ای پشت سرش بسته بود، چنگ می زد.
ــت: »همین طور دارم  ــرده اش گف ــتید از الی دندان های به هم فش ــم هپس خان

می روم. تمامی ندارد. هی گم می شوم و باز پیدا می شوم و باز گم می شوم.«
جاشوا می دید که دارد درد می کشد. نگاهش محزون و وحشت زده بود. بی شک 
ــاید  ــرش آورده بود... ش به خاطر حلقه بود؛ حلقه ی مخوف ایزابل. حلقه بالیی س
ــوار کرده بود یا همچین چیزی. جاشوا یک قول  ــمومش کرده بود، حقه ای س مس

احمقانه به ایزابل داده بود و آن قدر لفتش داده بود که حاال...
ــتید ناله ای کرد. به یک باره ترسی به جان جاشوا افتاد که از حوزه ی  خانم هپس
عقل و اراده اش خارج بود. روی زانو هایش افتاد. مغزش قفل شده بود. حلقه به طرز 
غریبی در مشتش جا گرفته بود. جاشوا کف دستش را محکم به زمین سنگی کوبید. 
حلقه ی ایزابل، انگارکه تکه چوب خشکیده ای باشد، خرد شد ولبه ی بّرنده ی یکی از 
خرده چوب ها به دستش فرو رفت. لکه ای خونین کف دستش نقش بست. حلقه ی 
خرد شده روی زمین سنگی، به سه تکه هالل قهوه ای رنگ تقسیم شده بود، اما خانم 

هپستید همچنان پیچ و تاب می خورد و می نالید. یعنی چه بالیی سرش آمده بود؟
خانم هپستید به زحمت گفت: »چنگ. تقصیر من شد.«

1. Vora 2. Dorothy

جاشوا پرسید: »میرادل؟ کجاست؟«
صدای دیگری گفت: »اینجا.«

ــکندری خورد. کم مانده بود از  ــوا سراسیمه از جایش جست و به عقب س جاش
پشت نقش بر زمین شود. نفسش باال نمی آمد.

ــل قلبی تپنده،  ــبز مث ــاق، ابری کوچک از نوری س ــمت ات ــج تاریک آن س از کن
سوسوزنان پیش آمد. »از دستم عصبانی نباش، جاشوا! نترس.« ایزابل بود که قدم 
پیش می گذاشت. موهای سرخش زیر آن نور سبز زمردی مثل رگه های پیچ درپیچ 
مس به نظر می رسید. چنگش، میرادل، از گردنش آویزان بود. ُکره ی حصیری اش 

آرام می تپید و از درون با نوری سبز می درخشید.
ــی صدمه دیده و نه کار اشتباهی انجام شده. فقط آمده ام  ایزابل گفت: »نه کس

کارها را راست وریس کنم.«
ــوا یک وری رفت سمت خانم هپستید که همچنان سرش را گرفته و روی  جاش
ــت. باید درجا می فهمید.  زمین مچاله بود. حاال فهمیده بود جریان از چه قرار اس
ــته بود  ایزابل راه ورود به وارن را پیدا کرده بود. میرادل را هم اینجا یافته و توانس

ارتباط خانم هپستید را با ابزارش، ورا، قطع کند.
ایزابل نگاهش را به خانم هپستید دوخت. »چیزی اش نیست. بهت قول می دهم 

که خوب می شود.«
ــوا می دانست ایزابل به  کمک چنگش می تواند جریان تکانه را کنترل کند،  جاش
یعنی انرژی ای که میان ابزاربان ها و ابزارهایشان جریان داشت. ایزابل ارتباط خانم 
ــی او را به تان جی اش قطع کرده بود. جاشوا  هپستید را گسسته و امکان دسترس
ــاهد بود که ایزابل ارتباط ابزاربان ها را قطع کند، همین بال را سِر ایپرل  قباًل هم ش
ــیده بود، به گفته ی ایپرل  ــم آورده بود. هرچند آن قطع ارتباط خیلی طول نکش ه
ــتناکی داشت. برای ابزاربان ها حس نکردن تان جی هایشان مثل مردن  حس وحش

در عین زنده بودن بود.
جاشوا گفت: »ولش کن.«

ــوند.  ــان باز می ش ایزابل گفت: »گره هایی که به جریان تکانه زده ام، بعدًا خودش
ــتم این کار را بکنم، ولی چاره ی دیگری نداشتم. میرادل اینجا پیشش  نمی خواس
بود. خودش انتظار آمدنم را داشت.« ایزابل جلو آمد. خم شد تا تکه های شکسته ی 
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حلقه اش را از روی زمین جمع کند. از کنار جاشوا گذشت، کنار خانم هپستید زانو 
زد و تکه های حلقه را به سمتش گرفت و گفت: »با این حلقه راه اینجا را پیدا کردم. 
دارم این را بهت می گویم تا بعدًا به من اعتماد کنی. می بینی که دارم رازهایم را با 

تو در میان می گذارم.«
جاشوا با خودش زمزمه کرد: »حلقه.« دلش به هم می پیچید. پس زهر نبود که 

حال خانم هپستید را بد کرده بود. نه. اما اثر حلقه هم به همان  بدی بود. 
خانم هپستید گفت: »تله.«

ــنگ گمراه گر پوششی  ایزابل گفت: »عالمت. چراغ راهنما. البد می دانی که س
ــی که فقط روی من عمل می کند. اما من تار  دور این مکان ایجاد می کند. پوشش
نازکی از انرژی را توی این حلقه کار گذاشتم که کارکرد سنگ گمراه گر را معکوس 
ــوا هم حلقه را وارد وارن عزیزتان کرد و  ــوا. جاش می کرد. بعد هم دادمش به جاش
ــِی اینجا، نور محوی  ــنگ گمراه گر عبور داد. آن وقت حلقه در تاریک ــش س از پوش
ــه صدایم کرد، همان طوری که  ــاطع کرد که فقط من می دیدم. حلق از خودش س
ــفید آن سوی اتاق اشاره کرد و  ــت به قلم َپر س تان جِی تو صدایت می زند.« با انگش
لبخند تلخی زد. »منظورم آن طوری است که معمواًل صدایت می زند.« نیمچه آهی 
کادمی دنبال کردم و از چشم ویترا رد شدم.  کشید. »ندای حلقه را از آن باال توی آ
سنگ گمراه گر نتوانست جلویم را بگیرد.« خرده های حلقه را روی زمین انداخت و 
بلند شد. »و میرادل هم که پیش تو بود. ممنون که این مدت ازش مراقبت کردی. 

حاال من و جاشوا می توانیم کارمان را شروع کنیم.«
ــنیده بود، گفت: »من نمی خواهم  ــوا که حرف های ایزابل را نصفه نیمه ش جاش

چیزی را شروع کنم. تو گولم زدی.«
ایزابل لبخندزنان ابرویی باال انداخت. »واقعًا گولت زدم؟«

جاشوا چشم هایش را محکم بست. داشت از خجالت می مرد.
ــوا. من و تو خیلی وقت است که  ــو، جاش ــته  را بی خیال ش ایزابل گفت: »گذش

مشغول جست وجو هستیم. یعنی حسش نمی کنی؟«
»چی را حس نمی کنم؟«

»ابزارت را می گویم. تان جی ات. همین جا توی وارن است. می دانم همین جاست، 
ولی سنگ گمراه گر هنوز نمی گذارد جای دقیقش را بفهمم.«

ــت از جا کنده می شد. ابزارش! پس  ــوا چشم هایش را باز کرد. قلبش داش جاش
ــا آن زمان به ندرت جرئت کرده بود تصور کند.  ــزارش همین جا بود؛ چیزی که ت اب
اما به ناچار سرش را به نشانه ی مخالفت تکان داد. »چیزی حس نمی کنم.« داشت 
راستش را می گفت.  حسش نمی کرد. اصاًل دلش می خواست حسش کند؟ چیزی 

نمانده بود بگوید حتی نمی دانم باید چه حسی داشته باشم.
ایزابل بی توجه به او، روی خانم هپستید خم شد و با لحنی شیرین از زن مسن 

پرسید: »ِلیث1 کجاست؟«
جاشوا قباًل این کلمه را نشنیده بود، اما شنیدنش رعشه ای توأم با گرمایی دلپذیر 
ــود. تیغ کلمه ای بود  ــبیه تلفظ کلمه ی تیغ2 ب ــر دلش انداخت. لیث. تلفظش ش ب
خطرناک، درحالی که کلمه ی لیث در سرش با آرامش و اطمینان هم آوایی می کرد؛ 
با قول، با عهد و پیمان. چندان از تلفظش خوشش نیامد، اما حس می کرد اگر دیگر 

اسمش را نشنود، می میرد. یعنی این لیث چه جور ابزاری بود؟
خانم هپستید نگاه خشمگینش را به چشم های ایزابل دوخت و با حرص گفت: 

»نه. نه. نمی توانی این کار را بکنی. این راهش نیست.«
ایزابل گفت: »تنها راهش همین است.«

»قدغن است.«
ــتم، نه  ــت نداش ــا بی خیالی گفت: »هیچ وقت این قانون هایتان را دوس ایزابل ب
ــت. هرجا قایمش  ــا که جوان بودم و نه حاال. به هیچ وجه. ولی مهم نیس آن وقت ه
کرده باشید، خودمان پیدایش می کنیم.« راست ایستاد و از او رو برگرداند. میرادل 
ــبز روی همگی شان  ــایه های محو س ــینه اش تاب می خورد و توده ای از س روی س
ــد. گفت: »ُاه!  ــتاد، انگار چیزی را فراموش کرده باش می افکند. ایزابل ناگهان ایس
ــِد کش دار و  ــد. لبخن ــتید خم ش ــتی یک چیز دیگر!« دوباره روی خانم هپس راس
ــت.  ــم براین اینجاس ــد ی به لب آورد. »انگار مرد جوانی به اس ــده ی مارمانن فریبن

کمکش الزمم می شود.«
سگرمه های خانم هپستید در هم رفت و گفت: »کمکی از دستش برنمی آید... 

نمی شود برایت کاری کرد.«
»قباًل هم همیشه همین را می گفتی؛ که من تان جی نیستم، فقط میزان َگرم3. 

1. Laithe 2. Blade 3. Tuner
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حاال بگذریم که خوِد شما من را این جوری کردید.« میرادل را که همچنان می تپید 
ــته  ــت هایش گرفت و باال آورد. »اگر براین توانس ــور متصاعد می کرد، بین دس و ن
ــت کند. کار خاصی که  ــی ایپرل را تعمیر کند، پس من را هم می تواند درس تان ج
ــاه، قدرت های براین را قرض بگیرم.  نمی خواهم بکنم. فقط می خواهم خیلی کوت

این طوری می تواند خراب کاری شماها را درست کند.«
ــنگی و زیر لب گفت: »سخت در  ــتید رویش را گرداند سمت کف س خانم هپس

اشتباهی.«
ایزابل که نگاه اخم آلودش را به او دوخته بود، راست ایستاد. بعد به سمت در راه 
ــته باشد، گفت: »خودمان از پسش برمی آییم.  افتاد و بی آنکه مخاطب خاصی داش
همیشه خودمان از پس کارهایمان برمی آییم.« رو به جاشوا کرد. »بیا، جاشوا.« و 

سریع از دوبا بیرون رفت.
جاشوا به خانم هپستید نگاه کرد که همچنان روی زمین دراز بود و زیر تارهای 
نامرئی ای که ایزابل دورش تنیده بود، به خودش می پیچید. جاشوا گفت: »متأسفم.«

خانم هپستید بریده بریده گفت: »متأسفی. بدجوری متأسفی.«
»نمی دانم باید چه کار کنم.«

باالخره خانم هپستید توانست یک جوری نگاهش را به او بدوزد. نگاهش چنان 
ــوا به زحمت خودش را  ــت رفته بود که جاش ــی، چنان مملو از چیز های از دس خال

کنترل کرد تا از او رو برنگرداند. 
ــش اجازه نده  ــرده اش گفت: »به ــن دندان های به هم فش ــتید از بی خانم هپس

اشتباه هایت را برایت درست کند.«
جاشوا لحظه ای به او ُزل زد و بعد تلوتلوخوران از اتاق بیرون رفت. زیر نور طالیی 

و مات گریت بارو، چشم هایش را تنگ کرد و اشک های ناگهانی اش را پس زد.
ــینه اش به طرزی تهدید آمیز برق می زد.  ــل به او لبخند زد. میرادل روی س ایزاب

گفت: »حاال وقتش است دست به کار شویم.«

فصل دو

کنارهمچیدنخردهخاطرهها

هورس بیدار شد.
ــتاره سوسو می زدند. بینشان، ستاره ی وگا1 و ستاره ی ِدِنب2  آن باال، چندین س
حسابی توی چشم بودند. هورس یک لحظه خیال کرد توی اتاق خودش است، اما 
کمی بعد که گیجی خواب از سرش پرید، فهمید ستاره هایی که می بیند واقعی اند؛ 
ــته های دور به زمین می رسید  ــید هایی در دوردست ها که نورشان از گذش خورش
ــقف رنگین اتاقش فرق داشتند. تازه اینجا  ــبانکِی روی س ــتاره های چس و با آن س
ــت. شاخه هایی تیره رنگ و ُپر از برگ های بادبزنی شکل که بر فراز  درخت هم داش
ــرش این سو و آن سو می رفتند؛ بله! شاخه های درخت جینکو. خاطره ی محوی  س
در ذهنش زنده شد: خاطره ی خوردن سوپ داغ برگ جینکو در سرای پاسخ همراه 
کلوئی. اما اینجا سرای پاسخ نبود. اطرافش را نگاه کرد و چشمش به دیواری آجری 
و منحنی شکل به ارتفاع سه متر افتاد که دورتادور این باغچه ی سوت و کور را گرفته 

بود. اما نه. اینجا باغچه هم نبود. حصارخلوت بود؛ پناهگاهی امن برای قراول ها.
غلت زد. پشتش درد می کرد. کلوئی کنارش روی زمین دراز کشیده بود و چرت 
می زد. دست هایش را مشت کرده بود و پیشانی اش حالتی چین خورده و اخم آلود 

Vega .1؛ درخشان ترین ستاره در صورت فلکی الیرا یا چنگ رومی. -م.
Deneb .2؛ درخشان ترین ستاره در صورت فلکی ماکیان یا دجاجه. -م.



»به عقیده  ی یک کرم، عجیب است که
انسان کتاب هایش را نمی خورد.«

هوپا، ناشر کتاب های خوردنی
بخشی از شعر »کرم های شب تاب« /  رابیندرانات تاگور

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعکس می کنند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.
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