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آرو شا1 قرار است در این کتاب 

ذهنتان را از هم بپاشد

تابه حال شده است، بعد از خواندن کتابی، بگویید: وای! ای کاش من این داستان 
را نوشته بودم؟!

من بعد از خواندن داستان آرو شا و پایان زمان، چنین حسی داشتم. این کتاب 
همه ی موارد مورِدعالقه ام را دارد: شوخ طبعی، هیجان، شخصیت های عالی و البته 
اسطوره های حیرت انگیز و هولناک! اما من نمی توانم چنین کتابی بنویسم، چون 
مهارت یا دانش تخصصی برای دست وپنجه نرم کردن با دنیای عظیم و باورنکردنی 
اساطیر هندی را ندارم. شوخ طبعی و دل نشینی داستان برای خوانندگان که جای 

خود را دارد.
اگر با اساطیر هندی آشنایی ندارید، وای، پس حتمًا از خواندنش لذت می برید! 
به نظرتان، داســتان های مربوط به زئوس2، آرس3 و آپولــو4 ماجراجویانه اند؟ پس 
منتظر رویارویی با هانومان5 و اورواشــی6 باشــید تا ببینید که ماجراجویی واقعی 
یعنی چه. فکر می کنید که ریپتاید7 سالح خارق العاده ای بود؟ پس به مجموعه ی 
آســترا8های آسمانی از جمله گرزها، شمشــیرها، کمان ها و تورهای بافته شده از 
آذرخــش نگاهی بیندازید. هر کدام را که دلتان می خواهد انتخاب کنید، چون به 
سالح نیاز پیدا می کنید. به خیالتان مدوسا9 خوفناک بود؟ او در مقایسه با ناگا10ها و 

1. Aru Shah 2. Zeus
3. Ares 4. Apollo

Hanuman�.5؛�نیمه�ایزدی�به�شکِل�میمون.�-م.
Urvashi�.6؛�نیمفی�که�قدرت�تسلط�بر�قلب�دیگران�را�دارد.�-م.�

Reptide�.7؛�شمشیر�پرسی�جکسون.�-م.�
Astra�.8؛�سالح.�-م.�

Medusa�.9؛�در�اســاطیر�یونان،�دختر�فورسیس�و�کســی�که�با�نگاه�کردن�به�چشمان�دیگران�آن�ها�را�به�سنگ�
تبدیل�می�کند.�-م.�

Nagini�.10؛�در�اســاطیر�هندی�به�نژادی�از�موجودات�نیمه�آســمانی�گفته�می�شود�که�نیمی�انسان�و�نیمی�مار�
هستند.�-م.�
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راکشا1ها، هیچ به حساب می آید. آرو شا، دختری سمج و دانش آموز باهوش پایه ی 
هفتم در آتالنتا2، قرار است خودش را وسط همه ی این دیوانگی ها غوطه ور کند و 

ماجراجویی اش در بهترین حالت ممکن هوش از سرتان می َبرد.
اگــر اســاطیر هند را می شناســید، با خواندن ایــن کتاب از تجدیــد دیدار با 
اســطوره هایی که مثل اعضای یک خانواده اند لذت فراوانــی خواهید برد. تعداد 
زیادی از شــخصیت های محبوبتان از جمله ایزدها، اهریمن ها، هیوالها، شرورها و 
قهرمان ها را در این کتاب می بینید. با غرق  شدن در قصه ی این کتاب، تا آسمان ها 
اوج خواهید گرفت و تا اعماق عالم مردگان پایین خواهید رفت. اصاًل مهم نیست 
که شــما چند تا از این اسطوره ها را می شناسید؛ ســِر یک بسته توویزلرز3 شرط 

می بندم که از این داستان چیزهای جدیدی یاد می گیرید.
کاماًل معلوم اســت که حین حرف زدن در مورد این کتاب ذوق دارم؟ بله! کاماًل 

هیجان زده ام!
خب، پس منتظر چه چیزی هســتیم؟ آرو شــا در موزه ی هنر و فرهنگ هند 
باستان، یعنی جایی که مادرش کار می کند، وقتش را می گذراند. تعطیالت پاییزی 

شروع شده است و آرو شا حتم دارد که قرار است روزی کسل کننده را بگذراند.
اما او کاماًل در اشتباه است!

ریک ریوردان4

Raksha�.1؛�موجودی�افســانه�ای�مثل�نیمه�ایزدها�که�جادوگری�قدرتمند�اســت�و�می�تواند�ظاهرش�را�تغییر�
دهد.�-م.�

Atlanta�.2؛�مرکِز�ایالت�جورجیا�در�آمریکا�–�م.
Twizzlers�.3؛�نام�تجاری�نوعی�پاستیل�پیچی.�-م.�

�Rick Riordan�.4)1964(؛�نویســنده�ی�ُپرآوازه�ی�آمریکایی�که�داســتان�های�فانتزی�و�اساطیری�اش�شهرت�
جهانی�دارند،�از�جمله:�پیرسی�جکسون�و�خدایان�یونان،�قهرمانان�المپ�و...�-و.



یکم

 آرو از بازکردِن در 

پشیمان می شود

مشکِل بزرگ شدن کنار چیزهای خیلی خطرناک این است که بعد از مدتی به آن ها 
عادت می کنیم.

آرو، تا جایی که یادش می آمد، همیشــه در موزه ی هنر و فرهنگ هند باستان 
زندگی کرده بود و خیلی خوب می دانســت که نباید به چراِغ قدیمی انتهای تاالر 

ایزدها دست بزند.
می توانســت عبارت »چراغ نابودی« را به زبان بیــاورد، مثل دزدی دریایی که 
هیوالیــی دریایی را رام کرده باشــد و خیلی راحت بگویــد: »آهان! منظورت اون 
رالف1 پیره؟« با اینکه به دیدن آن چراغ عادت کرده بود، هرگز روشنش نکرده بود. 
دست زدن به آن و روشن کردنش خالف قوانین بود؛ قوانینی که آرو روزهای شنبه، 

حین راهنمایی بازدیدکنندگان تور بعدازظهر، مرورشان می کرد.
شاید بعضی از آدم ها دوست نداشته باشند آخر هفته ها کار کنند، ولی بودن در 

موزه و راهنمایی بازدیدکنندگان هرگز برای آرو مثل کار نبود.
چنین کاری برایش مثل مراسمی خاص بود.

مثل راز بود.
آرو جلیقه ی نو و قرمزش را، که سه دکمه ی زنبورعسلی داشت، می پوشید. صدای 
مادرش را که متصدی موزه بود تقلید می کرد و مردم _ بهترین قســمتش همین 

1. Ralph
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بود _ به حرف هایش گوش می دادند؛ حتی یک لحظه چشم از آرو برنمی داشتند، 
مخصوصًا زمانی که راجع به آن چراغ نفرین شده صحبت می کرد.

گاهی فکر می کرد که چراغ جذاب ترین شیء موزه بود که در موردش حرف می زد. 
بحث درباره ی چراغی نفرین شده بسیار جالب تر از مثاًل رفتن به دندان پزشکی بود؛ 

البته می شود گفت که هر دو مورد مایه ی دردسرند.
آرو مدتی طوالنی در موزه زندگی کرده بود و هیچ رازی از چشمش پنهان نبود. 
از وقتی کم سن وســال بود، زیر فیل ســنگی غول پیکر کنار دِر اصلی موزه درس 
می خواند و تکالیفش را انجام می داد. اغلب در تاالر ســخنرانی به خواب می رفت 
و با صدای ضبط شده و بی وقفه ی تور بدون راهنما بیدار می شد که اعالم می کرد 
هندوستان در ســال 1947 از بریتانیا جدا و مستقل شد. آرو حتی هرازگاهی در 
دهان مجســمه ی اژدهای دریایِی چهارصدساله، در ضلع غربی تاالر که اسمش را 
ِاســتیو1 گذاشته بود، آب نبات پنهان می کرد. همه چیز را در مورد تک تک اشیاء و 

همه ی سوراخ سمبه های موزه می دانست. البته به جز یک مورد...
که همان چراغ بود و اساسًا یک راز باقی مانده بود.

مادرش متصدی موزه و باستان شناس معروف، دکتر ک. م. شا، اولین باری که 
چراغ را به آرو نشــان داد، گفت: »نمی شــه گفت که دقیقًا چراغه. ما اینجا بهش 

می گیم دیا2.«
آرو یادش می آمد که زمانی بینی اش را به محفظه ی شیشه ای دور چراغ سفالی 
فشار می داد و تماشــایش می کرد. دیا از میان همه ی اشیای نفرین شده به مراتب 
کســل کننده تر بود. ظاهرش شــبیه توپ هاکی بود که از هر دو طرف به داخل 
فشارش داده باشــند. روی لبه های چراغ سفالی، عالمت هایی کوچک مثل جای 
دندان به چشــم می خورد که آن را چین دار نشان می داد. با اینکه ظاهر چراغ تا 
آن حد معمولی بود، به نظر می رســید که حتی مجسمه های تاالر ایزدها در جهت 

مخالف چراغ خم شده و فضای اطرافش را گسترده تر کرده بودند.
آرو از مادرش پرسیده بود: »چرا نباید روشنش کنیم؟«

مادرش بدون اینکه به چشمان آرو نگاه کند جواب داده بود: »گاهی وقت ها نور 
1. Steve
Diya�.2؛�نوعی�چراغ�پیه�سوز�سفالی�به�شکِل�پیاله�که�فتیله�ای�کتانی�در�روغن�گیاهی�داخلش�قرار�دارد.�این�چراغ�

را�در�جشن�های�مذهبی�هندوستان،�از�جمله�دیوالی،�روشن�می�کنند.�-م.

باعث روشن شــدن چیزهایی می شه که بهتره توی تاریکی بمونن. گذشته  از این، 
ممکنه کسی ببینه.«

خب! آرو آن را دیده بود؛ همه ی عمرش به آن چراغ خیره شــده و تماشــایش 
کرده بود.

هر روز بعد از تعطیل شــدن مدرسه به خانه برمی گشــت. کوله پشتی اش را از 
خرطوم فیل سنگی آویزان می کرد و یواشکی می رفت به تاالر ایزدها.

آنجا محبوب ترین نمایشگاه موزه بود که صدها مجسمه ی متنوع از ایزدان هند 
داخلش قرار داشــت. مادرش روی همه ی دیوارها آینه هایی بلند نصب کرده بود 
تا بازدیدکنندگان بتوانند صنایع دســتی را از همه ی زوایا به راحتی ببینند. آینه ها 
»نفیس« بودند. )واژه ای که آرو حین مبادله ی ســکه ی ِپنی مایل به ســبزی در 
عوض دو دالر ارزشمند و نصف بسته ی شــکالت توویکس1 به برتن پِریتر2 گفته 
بود.( به خاطر درختان بلند توری و نارون قرمزی که بیرون از پنجره قرار داشتند، 
نوری که داخل تاالر ایزدها می تابید، همیشه کمی مالیم و تقریبًا به شکلی َپرمانند 

بود؛ انگار که روی سر مجسمه ها تاج هایی از جنس نور گذاشته شده بود.
آرو کنار دِر ورودی می ایستاد و به مجسمه های محبوبش چشم می دوخت: ایزد 
ایندرا3، پادشاه آسمان ها که آذرخشی در دستش گرفته بود؛ ایزد کریشنا4 که در حال 
نواختن فلوتش بود؛ بودا5 که چهارزانو و در حالت تفکر عمیق نشسته بود. چشمان 
گاه به سمت محفظه ی شیشه ای می چرخید که دیا داخلش قرار داشت. آرو ناخودآ

آرو چند دقیقه ای آنجا می ایســتاد و منتظر می ماند... منتظر هر چیزی که روز 
بعدِی او را در مدرسه جالب تر کند یا باعث شود مردم بدانند که او، یعنی آرو شا، مثل 
بقیه ی دانش آموزان پایه ی هفتم مدرسه تنبل نبود، بلکه فردی خارق العاده بود...

آرو چشم انتظار ِسحر و جادو بود.
و هر روز مأیوس می شد.

آرو نجواکنان به مجسمه ی ایزد گفت: »یه کاری کن!« صبح روز دوشنبه بود و آرو 
هنوز لباس خوابش را از تنش درنیاورده بود. »وقت خیلی زیادی داری برای اینکه 

1. Twix 2. Burton Prater 3. Indra
4. Krishna 5. Buddha
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بتونی یه کار فوق العاده بکنی، چون من االن توی تعطیالت پاییزی ام.«
مجسمه هیچ عکس العملی نشان نداد.

آرو شــانه هایش را باال انداخت و به بیرون از پنجره نگاه کرد. درختان آتالنتا در 
ایالت جورجیا1 هنوز پی نبرده بودند که ماه اکتبر از راه رسیده است، فقط نیمه ی 
باالیی شان ته رنگ سرخ و طالیی به خود گرفته بود، انگار کسی آن ها را تا نیمه در 

سطلی از آتش فرو کرده، سپس با صدای تلپ دوباره روی چمنزار گذاشته بود.
همان طور که آرو انتظار داشــت، آن روز بدون اتفاقی خاص سپری شد، اما این 
بی تحرکی می توانست اولین عالمت هشدار باشد. دنیا به فریب دادن مردم عالقه مند 
اســت و دوست دارد کاری کند که روزشان مثل عسلی گرم و آفتاب خورده، که از 
بطری شیشه ای می چکد، درخشان و آهسته به نظر بیاید و درعین حال باعث شود 

که آن ها دست از گوش به زنگ بودن بردارند...
و دقیقًا اینجاست که ماجرا شروع می شود.

مادر آرو چند لحظه قبل از به صدادرآمدن زنگ هشداِر بازدید در حاِل قدم زدن داخل 
آپارتمان کوچک دوخوابه ی متصل به موزه بود. ظاهرًا هم زمان با مطالعه ی ســه 
کتاب، داشت به زبانی شبیه صدای جلنگ جلنگ دسته جمعی زنگوله هایی کوچک 
با تلفن صحبت می کرد. آرو وارونه روی مبل دراز کشــیده بود و به سمت مادرش 

ذرت بوداده پرتاب می کرد تا توجهش را جلب کند.
»مامان! اگه می تونی من رو ببری سینما، چیزی نگو.«

مادرش که هنوز داشت با تلفن حرف می زد، به زیبایی لبخند زد. آرو ابروهایش را 
در هم  کشید. چرا او نمی توانست آن طور بخندد؟ آرو وقتی می خندید، انگار داشت 

خفه می شد و برای نفس کشیدن تقال می کرد.
»مامان! اگه می تونیم یه سگ بخریم، چیزی نگو. یه سگ از نژاد گریت پایرنیز2. 

می تونیم اسمش رو بگذاریم بیوووف3!«
مادرش با چشمان بسته سرش را به نشانه ی تأیید تکان داد و این یعنی همه ی 

Georgia�.1؛�یکی�از�ایالت�های�جنوبی�آمریکا.�-م.
Great Pyrenees�.2؛�نژادی�از�ســگ�هایی�بزرگ�و�عضالنی�که�برای�محافظت�از�انسان�ها،�چهارپایان،�خانه�و�

موارد�بسیاری�پرورش�داده�می�شوند.�-م.
3. Beowoof

حواسش جمع بود و کاماًل گوش می داد؛ البته نه به حرف های آرو، بلکه به تلفن.
»مامان! اگه...«

بییییپ!
بییییپ!
بییییپ!

مادرش ابروی نازکش را باال برد و به آرو زل زد. می دونی باید چی کار کنی. آرو 
می دانست باید چه کار کند. مسئله این بود که دلش نمی خواست.

از روی مبــل غلت زد و در آخرین تالش برای جلــب توجه مادرش، مثل مرد 
عنکبوتی کف اتاق سینه خیز رفت. از آنجا که تعدادی کتاب و لیوان های نیمه خالی 
مخلوط چای و شیر و شکر کف اتاق پخش بود، خزیدن روی همه ی آن ها به نوعی 
شاهکار بود. برگشــت و مادرش را نگاه کرد که با عجله چیزی یادداشت می کرد. 
آرو درحالی که ســرش را پایین انداخته بود، دوالدوال رفت و در را باز کرد، سپس 

به سمت پله ها رفت.
موزه دوشــنبه ها بعدازظهر خلوت بود. حتی شــریلین1، رئیس امنیت موزه و 
پرستار زحمت کش آرو در روزهای آخر هفته، هم دوشنبه ها نمی آمد. آرو در همه ی 
روزهای هفته، به جز یکشنبه ها، که موزه تعطیل بود، به پخش کردن برچسب های 
بازدیدکنندگان کمک می کرد؛ بازدیدکننده ها را به نمایشگاه های مختلف راهنمایی 
می کرد و جای ســرویس های بهداشــتی را به آن ها نشــان می داد؛ حتی یک  بار 
فرصتی پیش آمد تا با صدای بلند کســی را که به فیل سنگی دست زده بود صدا 
بزند؛ کنار مجسمه، تابلویی مشخص با نوشته ی دست نزنید قرار داشت. )از نظر 

آرو، خودش شامل آن هشدار نمی شد.(
دوشنبه ها انتظار دیدن بازدیدکننده هایی اتفاقی را داشت که برای فرار از هوای 
بد و یافتن پناهگاه وارد موزه می شدند یا افرادی که دلشان می خواست نگرانی خود 
را )به مالیم ترین روش ممکن( از بابت محترم شــمردن حضور روحی پلید داخل 
موزه ی هنر و فرهنگ هند باســتان ابراز کنند. گاهی هم کارمند شرکت ِفدکس2 

برای تحویل بسته ای امضا می خواست.

1. Sherrilyn
FedEx/ Federal Express�.2؛�شرکت�پست�آمریکایی.�-م.
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آرو اصاًل انتظار نداشــت که وقتی در را برای بازدیدکنندگان باز می کند، با سه 
گاستس1 روبه رو شود. وقتی آن سه دانش آموز به  دانش آموز از مدرسه ی روزانه ی آ
او و لباس خواب مرد عنکبوتی اش چشم دوختند، وحشتی ناگهانی به او حمله ور 
شد و دلش به آشوب افتاد و حسی پیدا کرد شبیه آنچه موقع توقف سریع آسانسور 

به کسی دست می دهد.
اول، پاپی لوپز2 بازوهای آفتاب ســوخته و کک مکی اش را روی سینه اش قالب 
کــرد. او موهای قهوه ای اش را مثل جنبنده ها جمع کــرده بود. بعد، برتن پریتر 
دستش را جلوی آرو گرفت، سکه ی پنِی زشتی کف دستش قرار داشت. برتن که 
قدکوتاه و رنگ پریده بود، با پیراهن راه راه سیاه و زردش شبیه زنبور عسلی بیچاره 
به نظر می رسید. سومین نفر، آریِیل ِردی3، زیباترین دختر کالسشان بود که پوست 

قهوه ای تیره و موهای مشکی براق داشت و فقط به او زل زده بود.
پاپی با لحنی پیروزمندانه گفت: »می دونســتم. توی کالس ریاضی به همه ی 

بچه ها گفتی که مامانت برای تعطیالت می بردت به فرانسه.«
آرو در افکارش گفت: مامانم قولش رو بهم داده بود.

مادر آرو تابستان ســال گذشته درحالی که به خاطر خستگی بعد از سفر خارج 
از کشور خودش را روی مبل جمع کرده بود، درست قبل از اینکه به خواب برود، 
شانه ی آرو را فشار داده و گفته بود: »آرو! شاید پاییز سال آینده ببرمت پاریس. کنار 
رودخونه ی ِسن4 یه کافه هست که می شه صدای بیرون اومدن ستاره ها رو قبل از 
رقصشون توی آسمون شب شنید. می ریم شیرینی فروشی و موزه، توی فنجون های 

کوچولو قهوه می خوریم و ساعت ها توی باغ ها وقت می گذرونیم.«
آرو آن شــب بیدار ماند و در خیاالتش خیابان هایی باریک و مارپیچ و باغ هایی 
رؤیایی را تصور کرد که حتی گل هایش شــگفت انگیز بودند. آرو به خاطر قولی که 
مادرش داده بود، بدون گله و شکایتی اتاقش را تمیز کرد و ظرف ها را شست. وعده ی 
مادرش انگار نوعی زره بود که آرو در مدرســه به تن می کرد. بقیه ی دانش آموزان 
گاستس در جاهایی مثل مالدیو5 یا پروونس6 خانه هایی برای  مدرسه ی روزانه ی آ
تعطیالت داشــتند و نق می زدند که قایق های تفریحی شان در حال تعمیر است. 

1. Augustus 2. Poppy Lopez 3. Arielle Reddy
4. Seine 5. Maldives 6. Provence

وعده ی سفر به پاریس، آرو را یک قدم به معیارهای مورِدقبول هم شاگردی هایش 
نزدیک کرده بود.

االن آرو نهایت تالشــش را می کــرد تا زیر نگاه خیره ی چشــمان آبی پاپی از 
 خجالت آب نشود. »مامانم یه مأموریت خیلی محرمانه توی موزه داشت و نتونست 

ببردم مسافرت.«
حرفش تا حدی درست بود؛ مادرش او را هرگز به مسافرت های کاری نمی برد.

برتن پنی سبز را روی زمین انداخت و گفت: »گولم زدی. من بهت دو دالر دادم!«
آرو در جواب گفت: »در عوضش، یه پنی نفیس گیرت اومد...«

آرییل وسط حرفش پرید و گفت: »آرو شا! می دونیم که دروغ می گی. تو دقیقًا 
همینی: یه دروغ گو. وقتی دوباره برگشتیم مدرسه، این رو به همه می گیم...«

گاستس شد،  دل آرو ُهری ریخت. ماه گذشــته وقتی وارد مدرسه ی روزانه ی آ
خیلی امیدوار بود، ولی امیدش زیاد طول نکشید.

آرو برخالِف بقیه ی دانش آموزان با اتومبیلی براق و سیاه به مدرسه نمی رفت. او 
و مادرش خانه ی ساحلی نداشتند. آرو اتاق مطالعه یا اتاق مخصوص حمام آفتاب 
نداشت. فقط یک اتاق داشت و حتی خودش هم می دانست که آنجا بیشتر شبیه 

کمدی بود که در خیاالتش بزرگ می پنداشتش.
اما آرو صاحب قوه ی تخیل بود و در همه ی عمرش خیال پردازی کرده بود. آخر 
هفته ها، موقع انتظار برای برگشتن مادرش به خانه، قصه ای سِر هم می کرد: مثاًل 

مادرش جاسوس یا شاهدختی برکنارشده یا ساحره بود.
مــادرش می گفت که اصاًل دلش نمی خواهد به ســفرهای کاری برود، ولی این 
ســفرها برای سِرپا نگه داشــتن موزه ضروری بودند. وقتی هم که از سفر به خانه 
برمی گشت و همه چیز، مثاًل مسابقه های شطرنج آرو یا تمرین سرودش، را فراموش 
می کرد، دلیلش بی توجهی به آن ها نبود، بلکه به شــدت سرگرم موضوعاتی چون 

جنگ، صلح و هنر می شد.
گاستس از آرو سؤالی می کردند، آرو در  بنابراین وقتی در مدرســه ی روزانه ی آ
جواب داستان تعریف می کرد؛ مثل داســتان هایی که برای خودش می گفت، در 
مورد شــهرهایی صحبت می کرد که هرگز ندیده و وعده های غذایی که هیچ وقت 
نخورده بود. اگر روزی با کفش های سوراخ به مدرسه می رفت، دلیلش این بود که 
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کفش های قبلی اش را برای تعمیر به ایتالیا فرستاده بودند. یاد گرفته بود مثل بقیه 
چطور ابرویش را مغرورانه باال ببرد. اسامی مغازه هایی را که لباس هایش را خریده 
بود عمدًا بد تلفظ می کرد؛ مثاًل به فرانســوی کلمــه ی تارجای1 و به زبان آلمانی 
کلمه ی وال مارت2. اگه این مورد هم کارساز نبود، فقط آب بینی اش را باال می کشید 

و می گفت: »باور کنین که شما مارکش رو نمی شناسین.«
و به این روش با دیگران هم رنگ می شد.

دروغ هایی که سِر هم می کرد، تا مدتی جوابگو بودند. حتی پاپی و آرییل دعوتش 
کرده بودند تا آخر هفته را با آن ها در دریاچه بگذراند، ولی مچش را حین راه رفتن 
در صف راننده های منتظر جلوی مدرسه گرفته بودند و همه چیز نقِش برآب شده 
بود. آرییل از او پرسید کدام اتومبیل مال آن هاست و آرو به یکی از اتومبیل ها اشاره 

کرد و لبخند آرییل محو شد. »مزخرفه. اون اتومبیِل راننده ی منه.«
االن آرییل همان نیشخند را دوباره به آرو زد.

پاپی گفت: »گفته بودی که فیل داری.«
آرو به فیل سنگی پشت سرش اشاره کرد و گفت: »آره، اوناهاش!«

»گفته بودی از هند نجاتش دادی!«
»خب، مامانم بهم گفت توی یه معبد از خطر خرابی نجاتش دادن که اگه یک کم 

تخیلتون رو به کار بیندازین، می شه همون نجات دادن...«
آرییل گفت: »گفته بودی که یک چراغ نفرین شده هم داری.«

آرو متوجه چراغ قرمز روی تلفن برتن شــد: چراغ کاماًل روشن بود و چشمک 
نمی زد. آن پســر داشت صدای آرو را ضبط می کرد! دســت و پای آرو لرزید. اگر 
ویدئویش به صورت آنالین پخش می شد، چه؟ دو راه بیشتر نداشت: یک، می توانست 
امیدوار باشــد که آدم های کل دنیا دلشان برای او  بسوزد و بگذارند قبل از شروع 
کالس ها آتش بگیرد و بسوزد؛ دو، می توانست اسمش را عوض کند، ریش بگذارد 

و به جای دوری برود.
یا اینکه فقط خودش را از این موقعیت خالص کند...

می توانست چیز غیِرممکنی را نشانشان بدهد.
گفت: »چراغ نفرین شده واقعیه. می تونم بهتون ثابت کنم.«

1. Tar-Jay (Target) 2. Vahl-mahrt (walmart)

دوم

ای وای!

وقتی آرو و سه هم کالسی اش با هم وارد تاالر ایزدها شدند، ساعت چهار بعدازظهر 
بود.

چهار بعدازظهر مثل ِپی و شالوده بود که از لحاظ تئوری بی ضرر به نظر می رسید. 
البته اگر چیستِی پی برای کسی سؤال است، بهتر است بداند به سیمانی می گویند 
که روی خاک سست می ریزند. فضاهایی بدبو و ناتمام و نیز تیرک های چوبی دارد 
که سایه هایشــان روی زمین بسیار تیز دیده می شود. پی و شالوده چیزی تقریبی 
است و هنوز کامل به حساب نمی آید. ساعت چهار بعدازظهر هم چنین حسی به 
آدم می دهد؛ یعنی تقریبًا بعدازظهر حســاب می شود، ولی نه کاماًل. از طرفی هم 
تقریبًا عصر حساب می شود، ولی نه کاماًل. جادو و کابوس هم دقیقًا به همین روش 

لحظه هایی تقریبی و نه کامل را انتخاب می کنند و منتظر می مانند.
پاپی پرسید: »راستی! مامانت کجاست؟«

آرو درحالی که می کوشید چانه اش را رو به باال بگیرد جواب داد: »رفته فرانسه. 
نتونستم باهاش برم، چون باید از موزه مراقبت می کردم.«

برتن گفت: »دوباره داره سرمون شیره می ماله.«
آرییل گفت: »معلومه که داره دروغ می گه. تنها مهارتش همینه.«

آرو بازوهایش را دور بدن خودش پیچید. دیگران اگر چشم هایشان را درست باز 
می کردنــد، می دیدند که او مهارت های زیادی دارد. کافی بود مطلبی را فقط یک 
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بار بشــنود تا آن را به خاطر بسپارد. در بازی شطرنج هم تا حدی خوب بود و اگر 
پاپی و آرییل به او نگفته بودند هیچ کس توی مسابقه ی شطرنج شرکت نمی کنه و 
تو از پســش برنمی آی، احتمال داشت آرو به مسابقات قهرمانی کشوری راه یابد. 
این طور شــد که آرو از تیم شــطرنج بیرون آمد. قباًل در امتحان دادن هم کارش 
خوب بود، ولی االن هر موقع ســر جلسه ی امتحان می نشست یادش می افتاد که 
شهریه ی مدرسه اش خیلی زیاد است )مادرش خیلی پول خرج مدرسه اش می کرد( 
و بچه های مدرســه راجع به کفش هایش چه فکری می کنند. ســال قبل، همه از 
کفش هایش خوششان می آمد، ولی امسال نه. آرو دلش می خواست که به او توجه 

کنند، ولی مدام از رفتارهایش بد برداشت می کردند.
آرییــل موس موس کنان گفت: »یادمه گفته بودی توی مرکز شــهر یه آپارتمان 
شخصی و مجهز دارین، ولی آدرس این آشغال دونی رو توی کتاب راهنمای مدرسه 

نوشته بودن. پس تو راستی راستی توی موزه زندگی می کنی؟«
آره.

»نه. یه نگاهی به دوروبرت بینداز. اینجا اتاقی می بینی که مال من باشه؟«
اتاقم طبقه ی باالست...

»اگه اینجا زندگی نمی کنی، پس چرا لباس خواب تنته؟«
آرو جواب داد: »توی انگلستان همه ی مردم صبح ها لباس خواب می پوشن.«

شاید.
»خونواده های سلطنتی این کار رو می کنن.«

اگر من از یک خانواده ی سلطنتی بودم، حتماً این کار رو می کردم.
»آرو، بگذریم!«

هر چهار نفر توی تاالر ایزدها ایســتادند. پاپی بینی اش را چین انداخت و گفت: 
»چرا ایزدهای شما این همه دست دارن؟«

نوک گوش های آرو قرمز شد و به پاپی جواب داد: »خب، همین طوری ان دیگه.«
»تعداد ایزدها هزار تا می شه؟«

آرو گفت: »نمی دونم.«
آرو این بــار حقیقت را گفت. مادرش به او گفته بود که ایزدهای بی شــماری 
وجــود دارند، ولی در طول زمان فقط به شــکِل یک نفر نمی مانند. آرو از این ایده 

خوشــش می آمد. شاید زمانی می دانست چگونه پایه ی هفتم مدرسه را که برایش 
مثل جانوری درنده بود شکست بدهد.

هم کالســی هایش داخل تاالر ایزدها دویدند. پاپی مفصــل رانش را جلو آورد و 
دســت هایش را برای تقلید از یکی از مجسمه ها در هوا تکان داد، سپس خندید. 
آرییل به یکی از ایزدبانوها اشاره کرد و چشمانش را چرخاند؛ انگار روی سر آرو آب 

داغ ریختند.
تنها خواسته ای که آرو در آن لحظه داشت، ُخردشدن همه ی مجسمه های آنجا 

بود؛ آرزو می کرد که آن ها آن قدر متفاوت نبودند.
آرو یاد سال گذشته افتاد که مادرش او را در مدرسه ی قبلی به مهمانی شاگردهای 
اول پایه ی ششــم برده بود. آرو، به نظر خودش، بهترین لباســش را پوشیده بود: 
سالوار کامیزی1 به  رنِگ آبی روشن که قطعه های کوچک و ستاره شکل آینه مثل 
نقطه سراسرش را پوشــانده بودند و با هزاران نخ نقره ای روی آن گل دوزی شده 
بود. مادرش هم ساری سرخ ُپررنگی به تن داشت. آرو با آن لباس ها حس می کرد 
یکی از شخصیت های قصه ی پریان است. حداقل تا قبل از ورود به تاالر مهمانی و 
دیدن نگاه های خیره و سرشار از ترحم یا خجالت بقیه چنین حسی داشت. یکی از 
دخترها با پچ پچی بلند گفت: »خبر نداره که جشن هالووین2 نیست؟« آرو به دروغ 

گفت که دل درد دارد تا زودتر از آن مهمانی بیرون برود.
آرو وقتی برتن را حین سیخونک زدن به نیزه ی سه شاخه ی ایزد شیوا3 دید گفت: 

»نکن!«
»چرا؟«

»چون... چون اینجا دوربین داره! وقتی مامانم از ســفر برگرده، به دولت هند 
اطالع می ده و می آن سراغت.«

دروغ، دروغ، دروغ. ولی کارساز بود. برتن از مجسمه فاصله گرفت.
آرییل پرسید: »پس اون چراغی که حرفش رو زدی کو؟«

Salwar Kameez�.1؛�لباس�سنتی�هند،�شلوار�و�پیراهن.�-م.�
Halloween�.2؛�جشــنی�در�غرب�که�روز�ســی�ویکم�اکتبر�آغاز�می�شود�و�معمواًل�سه�شــبانه�روز�ادامه�دارد.�
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آرو با قدم هایی محکم به انتهای نمایشــگاه رفت. محفظه ی شیشــه ای در نور 
عصرگاهی برق می زد. دیا زیر شیشه انگار در سایه ها پنهان شده بود و خاک آلود و 

کدر به نظر می رسید.
 پاپی پرســید: »چراغ اینه؟ شــبیه همین رو برادرم توی کودکســتان درست 

کرده بود.«
آرو بــا بهترین لحن تقلیدی از مادرش گفت: »چراغ دیا رو بعد از ســال 1947 
و وقتی هند از بریتانیا جدا و مســتقل شد، از باراتا1 به موزه آوردن. طبق شواهد، 
چراغ باراتا زمانی توی معبد...« - کوروک ِشترا 2 رو درست تلفظ کن - »...کوو... 

روک... شت... را... بود.«
برتن گفت: »کورور چی؟ چه اسم عجیبی. چرا اونجا بوده؟«

»چون اونجا مکان جنگ ماهاباراتا 3ست.«
»جنگ چی؟«

آرو گلویش را صاف کرد و حس متصدی موزه را گرفت.
ســپس گفت: »ماهاباراتا یکی از دو شعر باســتانی هنده. به زبان سانسکریت 
نوشته شده؛ زبان قدیمی هند که دیگه استفاده نمی شه.« برای تأثیرگذاری بیشتر 
کمی مکث کرد. »ماهاباراتا داستان جنگی داخلی رو بین پنج برادار پانداوا4 و صد 

عموزاده شون تعریف می کنه...«
آرییل گفت: »صد تا عموزاده؟ امکان نداره.«

آرو اعتنایی به او نکرد.
»طبق افسانه ها با روشن شدن چراغ باراتا، شبح پلیدی که به خواب رفته بیدار 
می شه و ایزد شیوا رو احضار می کنه. ایزد شیوا ایزد هولناک نابودیه که بر فراز دنیا 

به رقص درمی آد و زمان رو به پایان می رسونه.«
برتن با لحنی تمسخرآمیز پرسید: »رقِص پایان زمان؟«

آرو کوشید آن کلمه را بهتر جلوه دهد و گفت: »یه رقص کیهانی.«
وقتی به ایزد شیوا حین رقص کیهانی فکر کرد، کسی در ذهنش تجسم یافت که 
پاهایش را به آسمان می کوبید و در پِی این کاِر او، از ابرها صدایی ترق ُتروق مانندی 

1. Bharata 2. Kurekshetra
3. Mahabharata 4. Pandava

مثل صدای صاعقه به گوش می رسید، سپس کل دنیا ُخرد می شد و از هم می پاشید.
ولی کاماًل معلوم بود که هم کالسی هایش چیزی دیگر را تصور می کردند!

برتن پرسید: »پس یعنی اگه چراغ رو روشن کنیم، دنیا به پایان می رسه؟«
آرو طــوری به چراغ نگاه کرد که انگار ممکن بود به زبان بیاید و برای کمک به 
او چند کلمه ای حرف بزند. متأسفانه چراغ مثل قبل بی صدا بود، چون چراغ ها که 

کاری از دستشان برنمی آید. آرو جواب داد: »آره.«
آرییل لب هایش را غنچه کرد و گفت: »پس روشنش کن! اگه داری راستش رو 

می گی، ثابت کن!«
»اگه من دارم راســتش رو می گم _ که صدالبته دارم می گم _ خبر دارین اگه 

همچین کاری بکنم، بعدش چی می شه؟«
»سعی نکن از زیر کار دربری. فقط همین یه بار روشنش کن! می خوام شهامتت 

رو نشون بدی.«
برتن تلفنش را باال نگه داشت؛ چراغ قرمز تلفن آرو را آزار می داد.

آرو آب دهانش را قورت داد. اگر مادرش اینجا بود، او را از گوش هایش می گرفت 
و کشان کشــان می برد، ولی او االن طبقه ی باال و مشغول آماده شدن بود تا برود. 
راســتش اگر چراغ تا آن حد خطرناک بود، آیا مادرش همیشــه آرو را با آن تنها 
می گذاشت؟ بله! حق با شریلین بود. اما شریلین بیشتر وقت ها سریال کدبانوهای 

واقعی آتالنتا 1 را تماشا می کرد.
شاید هم کاِر چندان دشواری نبود، فقط شعله ای کوچک را روشن می کرد و بعد 
فوتش می کرد؛ شاید هم به جای این کار می توانست محفظه ی شیشه اش را بشکند 
و طوری رفتار کند که انگار نفرین شده است. می توانست ادای زامبی ها را دربیاورد 
و مثل آن ها راه برود یا مثل مرد عنکبوتی بخزد. هم کالسی هایش به قدری وحشت 

می کردند که بعد از آن هرگز به زبان نمی آوردند که چه اتفاقی افتاد.
آرو در افکارش گفت: خواهش می کنم، اوه... خواهش می کنم. قول می دم دیگه 

هیچ وقت دروغ نگم.
این جمله را در ذهنش تکرار و دستش را به سمت محفظه ی شیشه ای دراز کرد، 
سپس آن را برداشت. به محض برداشتن محفظه، اشعه هایی قرمز و باریک به چراغ 

Real Housewives of Atlanta�.1؛�سریالی�آمریکایی.�-م.�
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برخورد کردند. اگر حتی یک تار مو به آن اشعه های لیزری برخورد می کرد، ماشین 
پلیس به موزه یورش می آورد.

پاپی، آرییل و برتن هم زمان نفسشــان را در سینه حبس کردند. حس غرور به 
آرو دســت داد. دیدی؟ بهت که گفتم این چراغ مهمه. در عجب بود که می تواند 
غائله را همان جا به پایان برساند یا نه. شاید آن قدر ماجراجویی برایشان کافی بود، 

اما پاپی به جلو خم شد.
سپس گفت: »تمومش کن دیگه. حوصله م سررفت.«

آرو کد امنیتی را که تاریخ تولدش بود وارد کرد و اشعه های لیزری ناپدید شدند. 
بوی دیای سفالی در هوا پخش شد؛ بویی مثل مواد و ادویه جات سوخته که داخل 

معبدها می پیچد.
آرییل گفت: »آرو! سعی کن راستش رو بگی. اگه دروغ گفته باشی، مجبوری به 
هر کدوممون ده دالر بدی تا ویدئوی گیرافتادن توی دروغ احمقانه ی خودت رو 

توی اینترنت پخش نکنیم.«
ولی آرو می دانست قضیه این طور به پایان نمی رسد. هر کسی جای آرو بود، بین 
شــبحی پلید که قادر به پایان دادن به دنیا بود و دختری که در پایه ی هفتم درس 

می خواند، بی شک اهریمن را انتخاب می کرد.
چراغ بدون اشعه های لیزری محافظش خطرناک به نظر می رسید، انگار که چراغ 
حس کرده بود مانع محافظ دورش را برداشــته اند. بدن آرو مثل یخ ســرد شد و 
انگشتانش بی حس. قطعه ی ِگرد و فلزِی وسط چراغ خیلی شبیه چشمی باز بود؛ 

چشمی که به آرو زل زده بود.
آرو قدمی به عقب رفت و گفت: »کبریت ندارم که روشنش کنم.«

پاپی گفت: »من دارم.« و فندکی به رنِگ ســبز جلوی آرو گرفت. »از ماشــین 
برادرم برداشتمش.«

آرو دســتش را دراز کرد تا فندک را بگیرد. چرخ جرقه ی فلزی و کوچک فندک 
را آهسته چرخاند و شعله ای خیلی کوچک روشن شد. نفسش بند آمد. فقط کافیه 
یک کم نور از چراغ بتابه. بعد می توانست نقشه ی ملودرامش را اجرا کند و از این مهلکه 

جان سالم به در ببرد. بعد از این ماجرا، دیگر هرگز و به هیچ وجه دروغ نمی گفت.
همین که آرو شــعله ی فندک را به چراغ نزدیک کرد، تاالر ایزدها طوری تاریک 

شد که انگار کسی یکی از المپ های آنجا را خاموش کرده بود. پاپی و آرییل جلوتر 
رفتند. برتن کوشید به چراغ خیلی نزدیک شود، ولی پاپی او را به کنار هل داد.

»آرو...«
انگار کسی از توی چراغ سفالی صدایش زد.

چیزی نمانده بود فندک از دست آرو بیفتد، ولی فورًا مشتش را محکم تر بست و 
نگذاشت بیفتد. نمی توانست از چراغ چشم بردارد؛ ظاهرًا چراغ داشت او را نزدیک 

و نزدیک تر می کشید.
»آرو، آرو، آرو...«

آرییل با جیغی ناگهانی گفت: »شا، یاال تمومش کن!«
آرو از گوشــه ی چشمش متوجه چشمک زدن چراغ تلفن برتن شد. سوسوهای 
آن چراغ قرمز، از سال تحصیلی وحشتناک، ساالد کلم غذاخوری مدرسه در کمد 
دانش آمــوزی اش و چهره ی مأیوس مادرش خبر می داد. اما اگر چراغ را روشــن 
می کرد و شــانس به او رو می آورد تا آرییل، پاپی و برتن را فریب دهد، شــاید در 
مدرســه اجازه می دادند آرو موقع ناهار پیش آن ها بنشــیند و شاید دیگر مجبور 
نمی شد که پشت داستان های من درآوردی اش پنهان شود، چون ماجرای زندگی 

خودش باالخره به اندازه ی کافی هیجان انگیز می شد.
بنابراین دل به دریا زد.

شعله ی فندک را به لبه ی دیا نزدیک کرد.
همین که انگشــتش به سفال برخورد کرد، فکری عجیب به ذهنش رسید. یاد 
فیلم مستندی افتاد که در مورد موجودات اعماق دریا بود و به خاطر آورد بعضی 
از آن ها چیزی مثل گوی درخشــان را طعمه می گذاشــتند تا شکارشان را جذب 
کنند. لحظه ای که یکی از ماهی ها شهامت به خرج می داد تا داخل آب به سمت نور 
کوچک و شــناور شنا کند، موجود دریایی با آرواره های باز و غول پیکرش ماهی را 
می قاپید. چراغ هم چنین حسی به آرو  داد: هاله ی درخشان کوچکی که هیوالیی 

دوالشده در سایه ها آن را طعمه گذاشته بود...
چراغ تله بود.

لحظه ای که فتیله ی چراغ روشــن شــد، نور در پشت چشــمان آرو به حالتی 
انفجاری پخش شــد. سایه ای از داخل چراغ بیرون خزید که پشتش خمیده بود. 



نشر هوپا همگام با ناشران بين المللی، از کاغذهاى مرغوب با زمينه ى ِکِرم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعكس می کنند و در نتيجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبك تر از کاغذهاى دیگرند و جابه جایی کتاب هاى تهيه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینكه براى توليد این کاغذها درخت کمترى قطع میشود.

بهاميددنيايىسبزتروسالمتر
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