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تقدیم می کنم.

اکرم حسن پور

برای جما که چاپ این کتاب را امکان پذیر کرد.

ِکلر فایرز



پیشگفتار

شماره ی یک، قانون انرژی
انرژی نه به وجود می آید و نه نابود می شود. فقط از شکلی به شکل دیگر تغییر می کند.

شماره ی دو، قانون انرژی
هرگاه انرژی از شکلی به شکل دیگر تغییر کند، دنیا آشفته تر خواهد شد.

کتاب دانش علمی، الدبران بازول

قلعه ی اوریون به آرامِی ستاره های باالی سرش در آسمان معلق بود. گارگویل ها 
در گوشه ی برجک های کشتی لم داده بودند، چشم های سنگ جادویی شان در پی 
ناخوانده ها در حدقه می چرخید، اما مثل همیشه کسی پیدا نبود. حتی بال داران 
بی دندان، که بسیار پایین روی قسمت باریک و نوک تیز کشتی مارفاک النه 
داشتند، یاد گرفته بودند از آن دوری کنند، و وقتی  دایناسور پرنده ی غول پیکری 

از چیزی ترسیده، بهترین کار این است که خیلی خیلی از او دور بمانی.
اما بعد، باد تندی وزید و دود کهربایی رنگی اطراف برجک های قلعه موج 
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زد و سایه ی لرزانی درست به  سیاهِی آسمان شب پدیدار شد. دایناسورها، که 
همه شان مستقیم به بیرون خیره شده بودند، اصاًل او را ندیدند. حتی وقتی سایه 

درست زیر قلعه معلق بود، هیچ کدام از آن ها واکنشی نشان ندادند.
میله ای فلزی با غژغژ تقریبًا آهسته ای به باال قوس برداشت و در فضای 
داخلی بین سنگ ها شکاف باریکی ایجاد کرد. سپس طنابی باز شد و هیکلی 

شروع به باالرفتن از آن کرد.
ده ثانیه ی بعد نگهبانی که در داالن قلعه بود فهمید تنها نیست. صدای 
گرمبی آمد، بعد صدای فریادی خفه و بعد شمشیری پیش از آنکه صدایی از آن 

دربیاید در هوا ربوده شد.
ناشناس با احتیاط ایستاد، شمشیر را در جای خودش قرار داد و به طرف 
نزدیک ترین برج دوید. خودش آن را ساخته بود. او آنجا بود، هنوز زنده بود. 
غیرممکن ها را پشت سر گذاشته بود، اما آنچه می خواست اتفاق بیفتد، به نظر 

دشوار بود.
یواشکی داخل برج رفت. در چرخید و بسته شد و آخرین نور کم رمق مهتاب 
از بین رفت. از ترس و دلهره فریاد کشید. تعجبی ندارد که جادوگرها دیوانه 
باشند. هرکس میان آن سنگ ها زندانی شود دیوانه خواهد شد. در جیبش دنبال 
سنگ آتشزنه می گشت. پیدایش کرد. این درخشش به سختی توانست تاریکی 
شدید را بشکافد، ولی آرام آرام توانست دیوارهایی را که در دو طرفش بودند و 
پله هایی را که به  جای سیاه و تاریکی می رفت ببیند. دست خالی اش را روی دیوار 

گذاشت و به آن ها تکیه کرد، سرش گیج می رفت.
پله ها به راهرویی باز می شد، تاریک بود، چون فقط مشعلی بیرون دِر نرده دار 

روشن بود. ناشناس تالش می کرد چفت در را باز کند. دست هایش می لرزید.
شش تختخواب در دو ردیف قرار داشت، روی هر کدام کودکی قوزکرده در 
خواب بود. دو پسر، دو دختر و دو پسِر دیگر. باید همه شان را با خودش می برد، 
اما اگر این کار را می کرد شانس بیرون رفتن از آنجا را نداشت. در سکوت به 

خودش قول داد دوباره برگردد.
کنار آخرین تختخواب ایستاد، خم شد و سرش را نزدیک پسرکی که خواب 

بود گرفت و آهسته گفت: »بیدار شو، می خوایم بریم خونه.«
که  کرد  دوال  را  خودش  طوری  ناشناس  کرد.  باز  را  چشم هایش  پسرک 

صورت هایشان کنار هم قرار گیرد. لبخندی زد و گفت: »منم.«
پسرک چند لحظه ای به او ُزل زد. بعد دهانش را باز کرد و فریادی سر داد که 
همه ی کودکان از خواب بیدار شدند و فریادشان نگهبان ها را به سوی آن ها کشاند.

جادوگر گفت: »تو قوانین اوریون رو زیر پا گذاشتی و می دونستی چه مجازاتی 
در انتظارته.«

آن ها به طرف باروی قلعه برگشتند. ناشناس با خشم به نگهبان ها و سه جادوگر 
قلعه نگاه کرد. گفت: »پسرم رو دزدیدین. اینکه بخوام برش گردونم گناهه؟«
جادوگر لنگ لنگان جلو رفت، عصای جادویی را با انگشت های ورم کرده اش 
محکم در دست گرفته بود. گفت: »حاال او عضو این قلعه ست. توافق کردیم.« نور 
کهربایی دور عصایش پیچ و تاب خورد. گفت: »بر اساس قانون اوریون باید مکان 

مرگت رو انتخاب کنی. انتخابت کدومه؟ شن جوشان؟ یا باتالق سوسمارها؟«
ناشناس سعی کرد به نوری که از عصای جادویی بیرون می آمد خیره نشود. 
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احساس کرد لب گودال عمیق و سیاهی ایستاده. مرگ را جلوی چشمانش می دید.
را به چشم های  اهمیتی ندارد. نگاهش  برایش  به طور عجیبی، متوجه شد 

تیره ی جادوگر دوخت و گفت: »هیچ کدوم، آسمون رو انتخاب می کنم.«
دور خودش چرخی زد، نگهبان ها را عقب زد و فرار کرد. یکی از آن ها فریاد 
کشید، اما دیر شده بود. نمی توانستند جلویش را بگیرند. تنها کاری که توانستند 
بکنند این بود که وقتی او از روی باروی قلعه پرید و در سیاهی شب ناپدید شد 

شوکه بشوند.
همه به طرف لبه ی دیوار هجوم بردند و به پایین نگاه کردند. هیچ چیزی آنجا 
نبود، به نظر می رسید از آن پایین صدای ضعیف گرمبی آمد، اما احتمااًل این 
صدا را در تخیلشان شنیده بودند. فکر کردند صدای زمین خوردن هیکِل کسی 
آن قدر بلند نیست که صدایش تا آن باال بیاید. مدتی صبر کردند، مبادا چیزی 

باشد، اما چیزی تکان نخورد. چون شب سردی بود به داخل برگشتند.

 همه داستان های مربوط به آنیون را می دانند. مشهورترین کشتی دزدهای دریایی
در هشت اقیانوس که کیسی اوپیای به یادماندنی ناخدای آن بود و سرنشینانش 
گروهی از سلحشوران هراس انگیزی بودند که تاکنون زمین را ترک کرده اند. 
آنیون از شـر جانوران دریایی بزرگ و ترسناک جـنوب راحت شد. آنیون بر 
جزیره ی کوچک موش های صحرایی پیروز شد. آنیون تمامی گنج های پادشاه 

کملوپاردالیس سرقت کرد و آن ها را به مردم سادالباری بخشید.
به  آنیون  این است که چطور  بیشتِر قصه ها در مورد  اواخر،  این  در هر حال، 
شمال جادویی سفر کرد و درست به موقع و با یک عالم جادو بازگشت تا جادوگر 

نابکار، مارفاک وست، را شکست بدهد و کتابخانه های برناردزریچ را، جایی که 
همه ی داستان ها در آن مسکن دارند، نجات دهد، و اینکه چگونه، بعد از این 
همه ی کارها، سرنشینانش راهی غرب شدند تا درباره ی جزیره ای که زمانی 
طوالنی به فراموشی سپرده شده بود، جایی که ممکن است محل زندگی اژدهاها 

باشد، تحقیق کنند.
آن ها باید تا حاال به آن طرف دیگر دنیا افتاده باشند، زیرا مدت هاست که 

دیده نشده اند...
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فصل اول 

تخم های اژدها جادو را جذب می کنند. همه می دانیم جادوگرها شکسته های ظرف های 
دور انداخته شده را، بدون اینکه بدانند چه هستند، قرن ها جمع کرده اند. نام »استارشل« 
روی آن ها می گذارند و برای کارهای جادویی از آن ها استفاده می کنند. بخشی از جادویی 
که در دنیا هست این گونه به کار می رود، ولی قصه ها می گویند اژدهاها خودشان از 
جادوی بیشتری استفاده می کنند. بااین حال، اژدهاها، به جز یک مورد، منقرض شده اند. 

بنابراین چه بر سر همه ی جادوهای اضافی می آید؟
کتاب محرمانه ی ماجراهای دزدی های دریایی، توماس گیرلینگ

برایان سی بورن بی حوصله و خسته شده بود، ظاهرًا نباید می شد. روی عرشه ی 
کشتِی دزدهای دریایی، با اژدهایی روی زانویش زیر آفتاب خوابیده بود. اما 
پس از دو ماه کشتی رانی با باد مناسب و خوب در دریاهای آرام، درحالی که 

هیچ کس به آن ها حمله نکرده بود، کم کم آرزو می کرد ای کاش اتفاقی بیفتد.
از تام پرسید: »هنوز هم داری در مورد سفرمون می نویسی؟«

تام سرش را از روی دفتر یادداشتش بلند کرد و گفت: »البته که این کار رو 
می کنم. مامانم می گفت خیلی مهمه که ماجراها رو با دقت بنویسیم، چون در 

اون صورت می تونیم واقعیت ها رو از قصه ها جدا کنیم.«
در چند ماه گذشته قدش بلندتر شده بود، و تابش مداوم آفتاب پوستش 
را برنزه و حتی آفتاب سوخته کرده بود. موهای قهوه ای تیره اش همچنان 
در حال بلندشدن بود و هنوز هم ردای مخصوص کتابخانه اش را که تا زانو 
می رسید می پوشید و آن را روی شلوارش می انداخت و کمربندی روی آن 
می بست. می گفت آن لباس را برای جیب هایش الزم دارد، اما برایان گمان 
می کرد تام آن لباس را برای این می پوشد که یادآور خانه اش در کتابخانه های 

زیرزمینی برناردزریچ است.
برایان پرسید: »به نظرت چقدر طول می کشه تا جزیره ی اژدها رو پیدا 
کنیم؟« در هفته های گذشته از جزیره ی اوریگا که دورترین مکان غرب بود 
و تا آن موقع کسی با کشتی به آنجا نرفته بود رد شده بودند. بنابراین حتمًا 
در  حال نزدیک شدن به آنجا بودند. اگر راهت را ادامه بدهی، از کناره ی دنیا 
آن سوتر می روی که البته یاوه ای بیش نیست، مگر آنکه حق با مردم اوریگا 
باشد. این روزها همه می دانند جهان یک کاسه ی پر از دریا نیست، بلکه توپی 

است که هیچ کرانه و پایانی ندارد.
پیتر گفت: »یه ساعت کمتر از آخرین  باری که پرسیدی طول می کشه.« 

سایه اش روی برایان افتاد. جادوگر جوان بین برایان و تام نشست.
درحالی که پوست بدن تام زیر آفتاب برنزه می شد، پوست بدن پیتر پر از 
لکه های صورتی شده بود و موهایش، که به رنگ ِکرم خاکی بود، به رنگ زرد 
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چرک کلم دریایی خشک شده درآمده بود. تالش کرد تا فلس های گرم بازول را 
به آرامی نوازش کند. اژدها نفسی آتشین از دهانش بیرون داد و غلتی زد تا پیتر 
 بتواند شکمش را، که پر از فلس نقره ای خالص بود، بخاراند. در ماه گذشته، در  حال 
پوست انداختن بود. فلس های جدیدی که پشتش درآمده بودند، به رنگ سبز 

دریای طوفانی بودند.
پیتر پرسید: »فکر می کنی واقعًا بتونیم تو جزیره ی غربی اژدها پیدا کنیم؟«

باقی خدمه ی کشتی این طور فکر نمی کردند. فکر می کردند شاید روزی در 
غرب اژدها وجود داشته، اما احتمااًل تا آن موقع همه شان منقرض شده بودند، 
این چیزی بود که کیسی اوپیا، کاپیتان دزدهای دریایی و ناخدایار ایوان هیوز 
می گفتند. و تیم بر که اهل اوریگا بود اطمینان داشت خیلی قبل از اینکه چیزی 

پیدا کنند از لبه ی دنیا خواهند افتاد.
تا آنجایی که به بیشتر خدمه مربوط می شد، برای ماجراجویی و پیداکردن 
خانه ی برایان کشتی را به سمت غرب می راندند، خانه ای که هنوز هم برایان 
برناردزریچ درباره ی  از کتاب های  تعدادی  اینکه  فقط  نمی آورد.  یاد  به  را  آن 
اژدهاها مطلب داشتند و معنایش این نبود که تعدادی از آن ها را پیدا خواهند 
کرد. برایان می دانست قصه ها معمواًل کمی ریشه در حقیقت دارند و مملو از 

بزرگ نمایی هستند، ولی باز هم نمی توانست امیدوار نباشد.
تام گفت: »بهتره اژدهاها رو پیدا کنیم، محاسبه های من نشون...«

پیتر پوزخندی زد و گفت: »بله، محاسبه های تو رو می دونیم. بهت می گم که نبوِد 
اژدها باعث نمی شه دنیا پر از جادو بشه. جادوی اضافی می سوزه و به آسمون می ره. 
این جوریه که طوفان ها و استال بوریلیس به وجود می آن، همه این رو می دونن.«

تام گفت: »در این صورت همه اشتباه می کنن. مقداری از جادو می سوزه، 
نه همه ش. از قراِر معلوم اژدهاها بزرگ ترین مصرف کننده ی جادو در هشت 
اقیانوسن، ولی خیلی وقته اژدهاها منقرض شده ن، طوری که مردم فکر می کنن 
اون ها فقط افسانه ن. تازه، مارفاک وست رو هم گم کردیم که خودش از یه 
عالمه جادو استفاده کرده. درنتیجه تا دلت بخواد انرژی جادویی داریم که در 

جهان سرگردونه و زیادبودِن جادو به معنای افزایش چیزهای عجیب و غریبه.«
بازول نفسی آتشین از بینی بیرون فرستاد. شلوار برایان داشت می سوخت، 
شروع کرد پاچه ی شلوارش را مالیدن و گفت: »من به  هیچ چیز عجیب و غریبی 

برنخوردم.«
پیتر گفت: »در هر حال، جادو از بین می ره. به همین دلیله که اژدهاها لونه شون 
رو از طال و جواهر می سازن، برای اینکه اون ها تنها چیزهایی ان که از هم نمی پاشن. 
جادوی زیادی باعث می شه چیزها از هم بپاشن. من باید بدونم، چون جادوگرم.«

تام ابروهایش را باال برد و گفت: »تو یه جادوگری با تراشه ای از استارشل تو 
دستت، اما هنوز دست هات کنده نشدن.«

پیتر آهی کشید و گفت: »برای اینکه تراشه خیلی کوچیک تر از اونه که بخواد 
تغییری ایجاد کنه.«

تام ضربه ای مالیم به عرشه ی چوبی خراشیده شده ی آنیون زد و گفت: »پس 
این کشتی چی؟ پر از جادوئه و از هم نپاشیده و این ها...« عینکش را از روی 
از کجا  بازوِل کاشف بودن،  چشم هایش برداشت و گفت: »اون ها متعلق به 

معلوم برای من هم درست کار کنن؟«
برایان گفت: »تصادفی.«
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تام به جر و بحث ادامه داد و گفت: »یا شاید مقدار بسیار زیاد انرژی جادویی 
که در شمال سحر آمیز جمع شده بود اون ها رو به شکلی که نیاز داشتم درآورده. 

جادو جهان رو تغییر می ده.«
برایان به اقیانوس بی خاصیت زل زده بود، با دستش چشم هایش را از نور 
محافظت کرد و گفت: »خب، جادو یا غیرجادو، در حال حاضر دوست دارم دنیا 
تغییر کنه تا یه ذره هیجان انگیزتر بشه. لطفًا از یه راه خوب، نه با جادوگرهای 

نابکار که سعی می کنن ما رو به کشتن بدن.«
تام و پیتر، هیچ کدام، جواب ندادند. باالخره چیزی آن ها را از موضوع جادو 

منحرف کرد. تام متوجه شد چقدر بی حرکت مانده اند.
پیتر گفت: »آره.«

چیزی پشت سرشان تند و سبک روی آب حرکت کرد.
از  پر  من  کشتی  چرا  غول پیکر.  »عنکبوت های  زد:  فریاد  اوپیا  کیسی 

عنکبوت های غول پیکره؟«
بازول از روی زانوی برایان افتاد، چون برایان روی دو پا نشست و دست هایش 
را پشتش گرفت و یک راست خورد به چیزی که گرم بود و چلپ چلوپ می کرد. 

از ترس جیغ کشید.
کیسی فریاد زد: »همون طوری اونجا نشینین و جیغ بزنین، همه تون به 

عنکبوت ها حمله کنین.«
برایان از جا پرید، دست هایش را روی شلوارش می کشید. باقی مانده ی 
عنکبوت سبز و خاکستری پشت سرش بود و جای دستش در بین بدن 

ِله شده اش قرار داشت.

پیتر گفت: »خیلی چندش آوره، صورتش رنگ فلس های سبز بازول شده بود.«
برایان عنکبوت ِله شده را از روی دستش تکان داد و گفت: »می دونم که خیلی 

چندش آوره، یه کاری بکن.«
دزدهای دریایی برای به دست آوردن وسیله ای برای دفاع تالش می کردند. 
عنکبوت های بیشتری از روی نرده ی عرشه رد می شدند. برایان با نگاهی کوتاه 
بیست تا از آن ها را شمرد. دقیقًا در بدترین اندازه ای بودند که می شد تصور 
کرد. آن قدر بزرگ بودند که می توانستی چشم هایشان را بشمری و ماده ی 
لزج و لیزی را که از دهانشان آویزان بود ببینی. اما آن قدر کوچک بودند که 
می توانستند به سرعت روی بدنت حرکت کنند و به صورتت بچسبند. وقتی 
عنکبوتی از روی دکل جلوی پای بازول افتاد، برایان عقب پرید. اژدهای کوچولو 

با اشتیاق، شعله ی آتشی بیرون فرستاد و جزغاله اش کرد.
تام با شیفتگی گفت: »مثل عنکبوت های دریایی ا ن، گرچه تا حاال عنکبوت 

دریایی به این بزرگی ندیده بودم. پیتر تو جادوشون کردی؟«
می شد. دستش  مریض  داشت  اینکه  مثل  بود،  کرده  ورم  پیتر  چشم های 
را روی دهانش گذاشت و گفت: »البته که این کار رو نکردم. برای چی باید 

عنکبوت غول پیکر درست کنم؟ من هیچ  جادویی نکردم. از...«
لرزه بر اندام برایان افتاد. با خودش گفت از زمانی که مارفاک وست اسیرش 

کرده بود، وادارش کرده بود همه جور کارهای وحشتناکی انجام دهد.
کیسی به سرعت از جلویشان رد شد، موهای بلندش در هوا تاب می خوردند و 
آویز زمردش روی پوست برنزه اش برق می زد. ایوان هیوز مثل همیشه پشت سرش 
بود. و ترودی، آشپز کشتی، سعی می کرد با یک ماهیتابه عنکبوت ها را له کند.
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پیتر زیر لب با خودش می گفت: »یادم باشه قبل از اینکه دوباره بخواد توش 
غذا بپزه، خوب بشورمش.«

برایان با خودش گفت الزم نیست بشویندش، چون می خواست آن را به دریا 
پرت کند. چیزی مانند تیر درست جلوی پایش روی عرشه ی کشتی خورد. برایان 

سرش را بلند کرد و دید تیم بر از باالی دکل دیده بانی کمانی را تکان می دهد.
با خوش حالی گفت: »آخیش!«

تام در جوابش گفت: »اون ها فقط عنکبوت دریایی ان، خطرناک نیستن.« 
پایش را از جلوی راه یکی از آن ها برداشت و با شک و تردید گفت: »درست 

یه میلیون بار بزرگ تر از اندازه های معمولی ان.«
کیسی الیه ای از تارهای سبز عنکبوتی روی دکل اصلی را برید و گفت: »تام، 
قراره اون ها رو بُکشی، نه اینکه روشون مطالعه کنی. با کتاب یا هر چیز دیگه ای 

له ولورده شون کن.«
خورد.  یکه  کند  استفاده  اسلحه  به جای  کتاب  از  تام  اینکه  فکر  از  برایان 
شمشیرش را کشید و آن را با فشار در بدن یکی از عنکبوت ها فروکرد. موجود 
صدایی شبیه له شدن برگ های خیس زیر پا از خود درآورد. شش تا از هشت 

پایش را به طرف او تکان داد و ُمرد.
تام گفت: »آخ!«

بازول از یک طرف به طرف دیگر عرشه روی پاشنه ی پای عنکبوت دیگری 
ورجه ورجه می کرد. برایان نمی دانست آیا عنکبوت ها پاشنه ی پا دارند یا نه. اژدها 
آتش مهیبی بیرون فرستاد که به عنکبوت نخورد، ولی سطلی را به آتش کشید.

پیتر گفت: »آفرین بازول!« دوید و او را گرفت. به هر حال آن موقع عنکبوت های 

ماند که  باقی  یه عنکبوت  فقط  دقیقه،  از چند  بودند. پس  مانده  باقی  کمی 
وحشت زده دوِر خودش می چرخید. کیسی آن را از وسط دو نیم کرد و تکه های 
آن را به دریا انداخت. کاپیتان دزدهای دریایی ماده ی لزج روی شمشیرش را 

پاک کرد و گفت: »خب، ممکن بود از این بدتر بشه.«
ایوان هیوز دستی به شانه ی پیتر زد و گفت: »پیتر، هیچ کس تو رو به خاطر 
چیزی سرزنش نمی کنه، اما اون جونورها اصاًل به نظر طبیعی نمی اومدن. 

مطمئنی که...«
پیتر بازول را محکم در دست گرفت و او را جابه جا کرد. با بی اعتنایی دست 
ایوان را کنار زد و گفت: »بله. مطمئنم. من که اون ها رو جادو نکردم. چرا همه 

من رو سرزنش می کنن؟«
برایان با خودش گفت برای اینکه همه منتظر بودند پیتر دوباره جادوگری کند. 
جادو بخشی از وجود او بود. کنارگذاشتن جادو برای پیتر مثل دست کشیدن تام 
از کتاب یا دست کشیدن کیسی از آنیون است و به راحتی انجام شدنی نیست. 
اینکه دزدهای دریایی مدام درباره ی جادو حرف می زدند، در حالی که می دانستند 

پیتر به این موضوع حساس است، واقعًا کمکی نمی کرد.
برایان تعدادی از پاهای قطع شده ی عنکبوت را با پا به داخل اقیانوس ریخت 

و با عصبانیت گفت: »گفت که این کار رو نکرده، ولش کنین.«
پیتر رویش را به طرف او برگرداند و گفت: »من بچه نیستم، نیازی هم ندارم 
ازم حمایت کنی.« بازول را توی بغل برایان انداخت و با گام های سنگین به طرف 

نردبانی که زیر عرشه می رفت حرکت کرد.
برایان رفتنش را تماشا کرد. سینه اش از ناراحتی درد گرفت. با خودش گفت 
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پیتر فقط حساس نیست، به تمام معنا پیچیده است، مثل یک خارپشت.
کیسی رد تیره ی ماده ی کثیف و چسبناک عنکبوت را از روی پیراهنش پاک 

کرد و گفت: »منظورش این نبود.«
برایان از اعماق وجودش و از تِه قلبش می دانست کیسی راست می گوید. 
بازول را روی عرشه گذاشت و سعی کرد ناراحت به نظر نیاید. تا اندازه ای، 
از همان موقعی که او و پیتر از هم متنفر بودند، قوانین را بلد بود. آن ها زندگی 
یکدیگر را تا جایی که امکان داشت، پر از رنج و عذاب می کردند و برای هر 
چیزی که خراب می شد، به جان هم ُغر می زدند. حاال با هم رفیق بودند و برایان 

می خواست به او کمک کند، اما نمی دانست چگونه این کار را بکند.
ایوان دست به سینه ایستاد و گفت: »خب، اگه پیتر این کار رو نکرده، پس 

کار کیه؟«
بیل آذرخش گفت: »شاید عنکبوت های دریایی غرب بزرگ ترن.« لبخندی 
عنکبوت های  اون ها  که  »خوش حالم  گفت:  و  کرد  را غالف  زد. شمشیرش 
با عنکبوت ها جنگیدیم، اون ها به  کوچیکی بودن. آخرین  باری که  غول پیکر 

 بزرگِی شتر بودن و هرکدومشون هیجده تا پا داشتن. خیلی ترسناک بودن.«
راب گروسه گفت: »ولی ما دزد دریایی هستیم و ترس برای ما معنا نداره.«

بالفاصله، کارکنان کشتی شروع کردند به مقایسه ی تمام جنگ هایی که در آن ها 
با عنکبوت های غول پیکر روبه رو شده بودند. برایان ساکت ماند، باور نداشت بیل 
قباًل با هیچ عنکبوتی به هر اندازه ای جنگیده باشد. می خواست برود دنبال پیتر، 
ولی می ترسید با این کار اوضاع را بدتر کند. از کنار عرشه جارویی برداشت و 

شروع کرد به جارو زدن پاهای قطع شده ی عنکبوت ها و آن ها را به دریا ریخت.

تام جلو رفت تا کمکش کند. آهسته گفت: »فکر خوبیه، بهتره تا قبل از اینکه 
ترودی به این فکر بیفته که چه جوری خوراک هشت پا درست کنه، از شرشون 
راحت شیم.« بعد ساکت شد و با اخم به پاهای ُپرموی عنکبوت هایی که سرتاسر 
عرشه پخش وپال شده بودند نگاه کرد و گفت: »عنکبوت های دریایی چوب 

می خورن، درسته؟ توی یه ساعت صدبرابر وزن خودشون.«
بیل آذرخش وسط تعریف کردن داستانی که چگونه انبوهی از عقرب های 
غول پیکر را به تنهایی شکست داده بود مکث کرد و گفت: »خب، اون ها روی 
قایق هایی که از تار عنکبوت درست شده ن تخم می ذارن، بعد تار عنکبوت به 
کشتی بعدی که از راه می رسه می چسبه و عنکبوت ها سر از تخم درمی آرن. 
و  می تنن  تار  دیگه ای  قایق  روی  بعد  و  می خورن  غذا  مدتی  عنکبوت ها 
تخم های بیشتری می ذارن. اون ها بالی بزرگی هستن، اما به طور کلی چیزی 

نیستن که باعث نگرانی بشن. از طرف دیگه عقرب های غول پیکر...«
تام حرفش را قطع کرد و گفت: »ولی اگه عنکبوت های دریایی چوب کهنه نخورن، 

چی می شه؟ فکر کنین، آنیون قدیمی یه کشتی معمولی دزدهای دریاییه...«
کیسی با پرخاش گفت: »هیچ چیزش معمولی نیست.«

تام سرخ شد و گفت: »می دونم، منظورم این بود که از چوب معمولی ساخته 
شده، اما آنیون جدید صدها سال در شمال سحرآمیز لنگر انداخته بود و همین 
نکته اون رو به یه چیز جادویی تبدیل کرده، و درست به خاطر اینکه حاال کشتی 
دزدهای دریایی شده، معناش این نیست که دیگه جادو نداره. چوب هاش پر 
از جادوئه. به نظرت چه بالیی سِر عنکبوتی می آد که صدها برابر وزن خودش 

جادو بخوره؟«



سفر به جزیره ی اژدها   2425   دزدان دریایی تصادفی 2

کیسی زمرِد دور گردنش را پیچاند. سر تکان داد و گفت: »فکر می کنم 
عنکبوت بزرگ می شه.« به یک طرف عرشه رفت و به دریا ُزل زد، مثل 

اینکه نمی دانست چه چیز دیگری ممکن است از آب بیرون بیاید.
برایان از تام پرسید: »وقتی گفتی جادوی زیادی توی دنیا وجود داره و زیاد شدن 
جادو به معنای افزایش چیزهای عجیب و غریبه، منظورت این بود؟« قباًل اصاًل 
او را قبول نداشت، اما اگر این همان بالیی بود که جادو سر عنکبوت های دریایی 

کوچک آورده بود، پس شاید تام راست می گفت.
تام موهایش را پشت گوش هایش زد. سرش را به عالمت رضایت تکان داد 
و گفت: »توی کتاب هایی که خوندم، نویسنده می گه اژدهاها از جادو استفاده 
می کنن، سال هاست اژدهایی دیده نشده... خب به غیر  از بازول...« اشاره ای 
کرد به اژدها که سر پای عنکبوت با گربه ی کشتی، ِزن، دعوایش شده بود و آن 
را مدام می کشیدند. گفت: »در این صورت، در تمام این مدت، باید به جادوی 

مازاد، جادو اضافه شده باشه و می تونستیم به سطح ناپایدار برسیم.«
ایوان هیوز ابروهایش را در هم کشید و گفت: »ما دزد دریایی هستیم، نه 

دانشمند. می شه از کلمه های ساده تری استفاده کنی؟«
در مورد عنکبوت های  ما  نگرانی  که کمترین  اینه  »منظورش  برایان گفت: 
غول پیکره. این جور چیزها خیلی زیاد اتفاق می افته، مگه اینکه کاری کنیم که 

میزان جادو رو در دنیا کاهش بدیم.«
تام گفت: »عنکبوت های بیشتر، آب و هوای عجیب و غریب و موجودات 
جادویی... پرنده ماهی ها رو یادتون می آد؟ یا خرس های برفی شمال سحر آمیز 

رو؟ چیزهایی مثل اون ها سروکله شون توی هشت اقیانوس پیدا می شه.«

و  می کنیم  پیدا  بیشتری  جادوگرهای  یا  »درسته،  گفت:  ناباوری  با  کیسی 
ازشون می خوایم جادو کنن، یا اژدهاهای بیشتری پیدا می کنیم.«

ایوان هیوز گفت: »اژدهاها، بیایین اژدها پیدا کنیم، من از جادوگرها متنفرم.« دید 
برایان چپ چپ نگاهش می کند. گفت: »منظورم همه ی جادوگرها به جز پیتره.«



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

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

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.

بهاميددنيايىسبزتروسالمتر


