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یادداشت نویسنده

در طول جنگ جهانی دوم، وینستون چرچیل نخست وزیر انگلستان 
بود. شــهروندان لندن چندین و چند مــاه هدف بمباران بی وقفه ی 
نازی ها بودند. به این دوران می گفتند: »نبرد بریتانیا« و در این زماِن 
خوفناک، شجاعت مردان و زنان و کودکان مثال زدنی بود. پیام های 
رادیویــی چرچیل، ملتی خســته و ترســیده را دور هم جمع کرد. 
می گفتند وینســتون چرچیل آدمی است که می تواند زبان انگلیسی 
را به جنبــش درآورد. می خواهم بگویم چه ِدین بزرگی به چرچیل 
دارم؛ چون بسیاری از سخنرانی های اِزیل ریب در فصل های هجده، 
بیست و بیســت ودو را با الهام گرفتن از پرشورترین سخنرانی های 

آقای چرچیل نوشته ام.
کودک که بودم، ســخن مشــهوری بود که در جواب به قلدرها 
می گفتند: »چوب و سنگ شاید استخوان هایم را بشکنند، اما کلمات 

هرگز به من آسیبی نمی رسانند«.

حاال که بزرگ شــده ام، فکر می کنم این حرف درســت نیست. 
کلمــات هم می توانند آســیب بزنند، ولی هنگامــی که بچه بودم 
هرگز تصور نمی کردم حرف هایی مثل حرف های آقای چرچیل به 
شهروندانی که در معرض هولناک ترین شرایط جنگی بودند، چنین 

دل و جرئت و استقامتی ببخشد.



پیش گفتار

جغد مجنون از خشم که در آسمان شب پر می زد، اخگر از منقارش 
بیرون می پاشــید. »باید آب پیدا کنم! باید آب پیدا کنم! این نقاب 
چشم هام رو ذوب می کنه. خون گالوکس به سنگدان برادرم!« جغد 
انبار جیغ زد و با منقار درخشــانش سیاهی شب را درید. آن نفرین 
که امکان نداشــت جغدی بتواند نحس تر از آن را به زبان بیاورد، 
انگار طغیان احساســات هولناک درون کالد را کمی فرونشاند؛ اما 
نفرت همچنان او را تغذیه می کرد، به پروازش نیرو می بخشــید و 
او همان طور دربه در دنبال برکه ای خنک می گشــت تا منقار فلزی 
ذوب شده و پرهای سوخته اش را در آن فروکند که برادرش، سورن، 
در نبردی شکست خورده به آتش کشیده بودشان. همه چیز اشتباه 

پیش رفته بود!
آن پایین، بازتاب ماه روی سطح مایعی صاف به چشمش خورد. 
آب! جغد انبار درشت پیکر چرخ زد و مارپیچ  پایین رفت. چیزی تا 

آب خنک نمانده بود. در نبردی منقارش را از دست داده بود و در 
نبردی دیگر همه ی پرهای صورتش را. این دفعه شکاف  گوش هایش 
زخم برداشــته بود، اما هنوز یک چشــم و مهم تر از آن نفرتش را 
داشت. کالد همچون جغد مادری که جوجه هایش را تغذیه کند و به 

آغوش بکشد، نفرتش را تغذیه کرد و آن را به آغوش کشید.
گالوکس را شکر که همچنان می توانست نفرت بورزد!



فصل یک

جغد ماهی خوار قهوه ای سرش را بلند کرد و پلک زد. ستاره ی دنباله دار 
سرخ حدود سه ماه پیش برای آخرین دفعه رد شده بود. یعنی این 
نقطه ی براق درون آســمان چه بود؟ نقطه ی درخشــان با سرعتی 
هشداردهنده به سوی دریاچه سقوط می کرد. یا گالوکس کبیر! داشت 

هولناک ترین و زشت ترین ناسزاهای ممکن را با جیغ فریاد می زد!
جغد ماهی خوار قهوه ای روی شاخه ی چناری که تا روی دریاچه 
امتداد داشــت، جلوتر رفت. اگر جغد ماهی خواری نبود، کسی باید 
نجاتش می داد. بیشتر گونه های جغد در آب کاماًل عاجز بودند، البته 
جــز جغدهای ماهی خوار و جغدهای عقابی. جغد ماهی خوار قهوه ای 
بال هایش را گشــود و آماده شد تا آن ها را برای شیرجه ای قدرتی 
سریع به هم بزند. در کسری از ثانیه پیش از شنیدن صدای شاالپ 

آب به هوا پریده بود.
کالد که به آب برخورد کرد، صدای جلزوولزی آمد و بعد حلقه های 
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بخار به هوا بلند شدند. سیمون، جغد ماهی خوار قهوه ای، هیچ وقت چنین 
چیزی ندیده بود. جغدی که مثل تکه ای زغاِل آتش ســوزی جنگلی 
برق می زد، درون برکه افتاده بود. یکی از آن  جغدهای زغال گیر بود؟ 
ولی زغال گیرها کارشان را بلد بودند. هر جغد زغال گیری می توانست 
بی آنکه بســوزد کارش را انجام بدهد که واقعاً شــاهکار بود. جغد 
ماهی خوار قهوه ای درست سر بزنگاه با چنگال هایش آن جغد مرموز 
را گرفت، ولی با دیدن صورت جغد ســنگدانش یخ کرد؛ صورتش 

ترکیب کریهی بود از فلز مذاب و پر. این چه بود دیگر؟
خب، آن لحظه زمان نگرانی نبود. دست کم زنده بود و سیمون در 
مقام یک جغد زائِر برادرهای گالوکســی که اهل قلمروهای شمالی 
بودند، نه در جایگاه سؤال کردن بود، نه دنبال اینکه بخواهد کسی را 
به کیش خودشان دربیاورد یا موعظه کند؛ فقط باید کمک می کرد، 
تسلی می داد، صلح برقرار می کرد و عشق می ورزید. این جغد انگار 
به شــدت به همه ی این ها نیاز داشت. دقیقاً هم برای همین بود که 
برادرها فصل هایی از سال از خلوتگاه و مطالعه کردنشان دور می شدند 
تــا دور دنیا بچرخند و وظیفه ی مقدسشــان را به جا بیاورند. برادر 
ارشد اغلب می گفت: »مطالعه ی زیاد در خلوتگاه می تونه تبدیل به 
افراط ناموجهی بشه. شایسته ا ست آنچه رو یاد گرفته ایم در اختیار 

دیگران بگذاریم و با آنچه از تجربه ی مطالعه ی کتاب ها اندوخته ایم، 
به دیگران خدمت کنیم.«

این نخســتین فصل زیارت برای ســیمون زائر و از قرار معلوم 
نخستین کار شاق او بود. جغد سوخته، نیازمند درمان بود. تردیدی 
در این زمینه نبود. بازگرداندن بوفچه های بیرون افتاده از آشیانه به 
خانه شــان، صلح برقرارکردن بین کالغ های درگیر جنگ - برادران 
گالوکســی از معدود جغدهایی بودند که می توانســتند با کالغ ها 
گفت وگویی عقالنی داشته باشند - همه در مقابل این یکی هیچ بودند. 
سِر پاکردن این جغد مفلوک بخت برگشته همه ی دانش درمانی و 

گیاهی سیمون را می طلبید.
ســیمون در همان حین که به جغد مجــروح کمک می کرد تا وارد 
حفره ی درخت چنار بشود، با صدایی آرام و آرامش بخش گفت: »آروم، 
آروم باش رفیق. دوبــاره مثل روز اول روبه راهت می کنیم.« در چنین 
مواقعی یکی دو تا مار خدمتکاِر آشــیانه، به کار سیمون می آمدند. در 
خلوتگاهشــان، در قلمروهای شــمالی چه تجمالتی داشتند، ولی اینجا 
زائران باید ســاده زندگی می کردند. بهره بــردن از کورمارهایی که به 
آشــیانه ی بسیاری از جغدها رسیدگی می کردند و آن ها را از حشرات 
موذی دور نگه می داشتند، شایسته ی جغد زائری نبود که خود را وقف 



رئار    2223    نگهبانان گاهول 4/ محاصره

خدمت به  دیگران کرده بود. بــه آن ها آموخته بودند تا حد امکان با 
قناعت زندگی شان را بگذرانند. سیمون خودش باید می رفت و کرم های 
درمانی را پیدا می کرد. برای چنین زخم هایی زالوها بهتر بودند و از آنجا 

که جغدی ماهی خوار بود، در جمع کردن زالو زبردست بود.
به محض آنکه ســیمون کالد را درون حفره برد و روی بستری نرم 
از کرک پرهای ســینه ی خودش و خزه گذاشت، راه افتاد تا زالو جمع 
کند. وقتی به سمت گوشه ای از دریاچه که پر از زالو بود پرواز می کرد، 
پیش خودش فکر کرد که چطور وقتی سعی کرده بود پرهای این جغد 
را با منقارش مرتب کند؛ او، که البد یک جغد انبار بود، مقاومت کرده 
و با ســیمون جنگیده بود. خیلی عجیب بود. هرگز جغدی را ندیده بود 
که در مقابل مرتب شدن پرهایش مقاومت کند. پرهای این جغد کثیف 
و ژولیده بود. همین که اصاًل توانســته بود پرواز کند هم جای شگفتی 
داشت. پروازی نرم به پرهایی نرم هم احتیاج داشت. روی هر پِر پروازی 
قالب یا خاَرکی بسیار ریز و بگی نگی نامرئی وجود داشت که در هم قفل 
می شــدند تا سطحی صاف بسازند که هوا می توانست روی آن بلغزد. 
خارک های این جغد به بد ترین شکل ممکن از هم باز شده بودند. باید 
دوباره مرتب و صاف می شدند، ولی اولش که سیمون سعی کرده بود، 

جغد خودش را کنار کشیده بود. عجیب بود، خیلی عجیب.

ســیمون اندکی بعد با منقاری پر از زالو برگشت و آن ها را دور 
لبه های برگشــته ی آن منقار فلزی عجیب گذاشت که ذوب شده 
بود و بیشتر سطح صورت جغد را گرفته بود. جرئت نداشت نقاب 
را بردارد. ســیمون با معاینه ی دقیق تر مطمئن شــد که او یکی از 
جغدهای انبار اســت، آن هم یکی از آن گنده هایشــان. با تکه های 
خزه ی خیس خــورده قطــرات آب را درون منقــار جغد چکاند. 
گاه و بی گاه چشــم های جغد پرپرزنان باز می شد، اما معلوم بود دچار 
هذیان است. در این حالت کم وبیش پیوسته سیالب ناسزایی بلغور 
می کرد و البه الیش سوگند انتقام می خورد و به موجودی که سورن 

صدایش می زد، وعده ی مرگ می داد.
سیمون شب و روز از جغد عجیب پرستاری کرد، زالوها را عوض 
می کــرد و زیر تکه ی تاخورده ی فلز کــه زمانی روی منقارش بود، 
قطره قطره آب می چکاند. بی قراری جغد فروکش کرد و ناســزاهای 
 ســتیزه جویانه اش کمتر شد که جای شــکر داشت چون برادرهای 
گالوکس فرقه ای نجیب بودند کــه از زد وخورد پرهیز می کردند. 
جغد انبار دو روز تمام بی وقفه خوابیده بود و در روز سوم پلک زنان 
چشم هایش را گشود. سیمون متوجه شد که او کاماًل هشیار است. اما 
اولین کلمه ای که از آن منقار فلزی درآمد، به اندازه ی ناسزاهایی که 
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در بی هوشی از دهانش بیرون می آمد، جغد ماهی خوار قهوه ای زائر 
را غافل گیر کرد. »تو پاکزاد نیستی.«

پاکزاد؟ یا گالوکس، این جغد چه می گفت؟ سیمون گفت: »عذر 
می خوام، اما متأسفانه متوجه نمی شم از چی حرف می زنی.«

کالد پلک زد. البد ترسیده بود. »مهم نیست. فکر کنم باید ازت 
تشکر کنم.«

»وای، بهش فکر نکن. الزم نیســت از من تشــکر کنی. من یک 
زائرم. فقط دارم وظیفه ی گالوکسی خودم رو انجام می دم.«

»وظیفه ی چی؟«
»وظیفه در قبال گونه ی خودمون.«

کالد با خشــونتی که جغد ماهی خوار را از جا پراند، غرید: »تو از 
گونه ی من نیستی! من جغد انبارم، تایتو آلبام. تو« - کالد انگار ایستاد- 

»با توجه به بوی گندت، جغد ماهی خواری... از گونه ی من نیستی.«
»خب، داشــتم کلّی می گفتم. من در قبال همه ی گونه های جغد 

وظیفه ی گالوکسی دارم.«
کالد با هوهویی آرام و غرش مانند جواب داد و چشم هایش را بست.

سیمون گفت: »دیگه باید برم.«
»اگه داری می ری شــکار، گوشت قرمز رو ترجیح می دم. بخوام 

دقیق باشم، گوشت ُول1.«
»آره، آره. نهایت تالشم رو می کنم. مطمئنم به محض اینکه برات 

کمی گوشت بیارم، حالت بهتر می شه.«
کالد به جغد ماهی خوار قهوه ای چشــم غره رفت. وقتی پای من 
وسط باشــد، نمی توانی از هیچی مطمئن باشی. یا گالوکس، عجب 
جغد زشــتی... سر پهن، رنگ درهم برهم، نه کامل قهوه ای است، نه 
کامل خاکستری یا ســفید. چه پر گوش های کوچک رقت انگیزی. 
بی بروبرگرد امکان ندارد از یک جغد ماهی خوار قهوه ای زشت تر باشی.

با این  حال کالد به خیالش درباره ی این جغدهای زائر شنیده بود. 
بهتر بود کمی یاد بگیرد. »که زائر هستی. اهل کجایی؟«

سیمون خوشــحال بود که این جغد انبار به او توجهی نشان داده 
است. »قلمروهای شمالی.«

کالد عالقه مند شد. درباره ی قلمروهای شمالی شنیده بود. جغد 
کهنسال و زیرک ازیل ریب هم که چیزی نمانده بود او را اسیر کند، 
اهل آنجا بود. چیزی نمانده بــود در این آخرین نبردش، به  خاطر 
ازیل ریب بمیرد. »خیال می کردم قلمروهای شمالی به جنگجوهاش 

شهره ا ست، نه زائرها.«

vole .1: جونده ی کوچکی شبیه به موش.
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»جغدهای قلمروهای شمالی خیلی پرشور هستند، ولی همون طور 
که در نفرت و در نبرد می شه پرشور بود، در عشق و صلح هم می شه 

پرشور بود.«
یا گالوکس، ایــن جغد حالش را به هم می زد. کاری می کرد که 
دلش بخواهد صاف توی صورت زشتش یک خروار ریمه قی کند. 
کالد گفت: »متوجهم.« ولی اصاًل متوجه نمی شد. با این  حال گاهی باید 
سیاست به خرج می داد. کالد برای جغدی که باعث می شد سنگدانش 

به هم بخورد، این را جواب سیاستمدارانه ای حساب می کرد.
»خب، چطوره پر بزنی و بری برای من کمی گوشــت قرمز تازه 
بیاری. لذیذ باشه و خزدار، با استخوان هایی سالم. سنگدانم باید یک 

چیزی رو خرد کنه.« من هم برای فکرکردن زمان می خواهم.
قلمروهای شمالی! حتی اشاره ی جغد ماهی خوار قهوه ای نفرت انگیز به 
آن هم ذهن کالد را به تکاپو انداخته بود. باید با دقت برنامه می ریخت. 
نقشــه ی اسیرکردن آن جغد جارزن پرموی پیر، ازیل ریب، مفتضحانه 
شکست خورده بود. هرچند نمی شد گفت نقشه ی محشری هم بود. نه، 
نقشه ی محشر آن می شد که برای محاصره ی آکادمی سنت ایگولیوس 
برای جغدهای یتیم، که بیشتر به سنت ایگی مشهور بود، لشکری بزرگ 
جمع کنند. ســال ها بود کــه آکادمی بوفچه ها را می ربــود و آن ها را 

آموزش می داد تا عالوه بر سایر چیزها، بُراده ها را جمع کنند. با براده ها 
می شد اسلحه ای با قدرتی باورنکردنی ساخت. آن هم نه فقط اسلحه ای 
که بکشد، بلکه اسلحه ای که بر ذهن جغدها  تأثیر می گذاشت. تا جایی 
که می دانستند، سنت ایگی بزرگ ترین ذخیره ی براده ها را داشت، ولی 
جغدهای سنت ایگی نمی دانستند با آن ها چه کنند. با اینکه نادان بودند، 
پناهگاه پاکزادها در ویرانه های قلعه را یافتند و تالش کردند بوفچه هایی 
را که کالد و چند تایتوی دیگر جمع کرده بودند، با خودشــان ببرند. 
پاکزادها هم برای پس گرفتن آنچه در نظرشــان به حق مال آن ها بود، 
جنگیدند. همین هم به پَرریزان فراگیر منجر شــد. در همان حین که 
دو لشــکر قدرتمند و بی قانون با هم نبرد می کردند، چند ده بوفچه به 
زمین افتادند. همین پرریزان فراگیر هم بود که عالم و جغدها را خبردار 
کرد که چیزی خوفناک تر از سنت ایگی آن بیرون است؛ مخصوصاً آن  
جغدهای شریفی باخبر شدند که به نگهبان های گاهول مشهور بودند و 

در سیاهی شب از درخت گاهول کبیر به هوا پر می کشیدند.
پیش از پرریزان فراگیر، محفل پاکزاد ها سّری بود. برای همین زمان 
و فرصت گرانبهایی برای تجهیز قوا و نقشه کشــیدن داشتند. پرریزان 
فراگیر، جغدهای گاهولی را با تمام قوایشان بیرون کشاند. از همه مهم تر، 
جنگجوی افسانه ای قلمروهای شمالی، الیز کیلی را بیرون آورد که آن 
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موقع در قلمروهای جنوبی به ازیل ریب مشــهور بود، ولی الیز کیلِی 
جنگجو توجه کالد را جلب نکرده بود. ازیل ریِب پژوهشگر توجهش را 
جلب کرده بود. می گفتند این جغد درباره ی همه  چیز ژرف ترین دانش 
را دارد؛ از آب وهــوا گرفته تا آتش، خود عناصر حیات و تا زمین. این 

جغد بهتر از همه قدرت های پنهان براده ها را درک می کرد.
برای همیــن وقتی پاکزادها بوفچه ها را کــه منبع قوای جغدی 
تازه نفسشــان بودند، از دســت دادند، کالد ناغافل تصمیم گرفت 
تدابیر جنگی شان را عوض کند. اسیر کردن جغدی مانند ازیل ریب 
به صدتای آن بچه جغدها می ارزید. تنها راهی که برای اســیرکردن 
پیرجغد به ذهنش رسید، از راه یک مثلث شیطان بود. کالد با گذاشتن 
سه کیسه براده در سه درخت متفاوت و شکل دادن یک مثلث، تله ای 
ساخت که در توانایی های جهت یابی جغد جارزن پرموی پیر اختالل 
بسیاری ایجاد کرد و او را به دام انداخت. براده ها میدانی مغناطیسی 
برپا کرده بودند. شکسته شــدن این میدان نه فقط دور از انتظار، که 
فاجعه آمیز بود. آخرش هم میدان شکســته شد. جغدهای دیگر به 
نجات ازیل ریب آمدند. طوری قدرت این میدان را در هم شکستند 
که انگار چیزی جز ترکه ای شکننده  نبود. مغناطیس عالی! ازیل ریب با 
این دانش های شوم آشنا بود. برای همین بود که کالد، به دنبال او بود.

با جغدهایی که برای نجات ازیل ریب آمده بودند، نبردی سهمگین 
درگرفت. کالد با هراس بســیار دریافت که یکی شان برادر کوچک 
خودش، ســورن است که وقتی هنوز بوفچه   بود و کوچک تر از آن که 
پرواز کند، کالد او را از آشــیانه ی خانوادگی شــان به بیرون هل داده 
بود. آن موقع کالد خیال می کرد دارد برادر کوچک ترش را به محضر 
پاک ترین تایتوی واال تسلیم می کند، چون الزمه اش همین بود که عضوی 
از خانواده را قربانی کنی و به  این ترتیب وارد باالترین مرتبه ی پاکزادها 
بشوی، ولی مشکلی پیش آمده بود. سروکله ی جغد های سنت ایگی پیدا 
شد و برادرش را قاپیدند. آن موقع هم چیزی نمانده بود همین برادر او 
را بکشد. آن موقع نه فقط قوای تازه نفس پاکزادها را از آن ها ربودند و 
ازیل ریب را از دست دادند، بلکه دژ پنهانشان را هم کشف کرده بودند. 
باید مکانی تازه برای بیتوته کردن پیدا می کردند و پایگاهی می یافتند تا 

در آن برای جنگ و رسیدن به برتری نقشه می کشیدند.

خب، فکرکردن به این ها فایده ای نداشت. مسائل بسیار مهم تری 
وجود داشت؛ مثل مغناطیس عالی. کالد با خودش فکر کرد: »تمام 
این مدت رؤیای براده ها رو در سر داشتم، رؤیای سلطه بر عالم جغدها 
و پاک کردن اون. رؤیای تسخیر آکادمی سنت ایگی با اون منبع عظیم 
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براده ها و هزاران جغد برای استخراج اون ها. بعد هم خیال اسیرکردن 
ازیل ریب به سرم زد، ولی حاال می دونم باید چه کار کنم. باید درخت 
کبیر روی جزیره ی هول و وسط دریای هول میر رو محاصره کنم. آره، 
درخت گاهول کبیر با اون اسرار آتش و مغناطیس، با اون جنگجوها و 
دانشورهاش، باید مال ما بشه. صبورانه منتظر می مونم. قدرتم رو جمع 
می کنم. ارتش پراکنده ا م رو می یابم و بعد اوج می گیریم... هزاران بار 

نیرومندتر از همیشه، علیه نگهبان های گاهول قیام می کنیم.«

»یک ُول لذیذ تپل برای شما، قربان. استخوان های محکمی داره و 
یک عالم خز. خز زمستانه اش کامل رشد کرده. همین باید سنگدانت 
رو درســت  و حســابی به کار بندازه.« جغد ماهی خوار قهوه ای تازه 

برگشته بود.
بله، تو هم ســنگدانم را به کار می اندازی، زائر. چون کالد تصمیم 
گرفته بود به محض بازیافتن نیرویش فوراً این جغد را بکشد. اگر قرار 
بود نقشه هایش جواب بدهند، باید تا مدتی زنده ماندِن خودش را مثل 
یک راز نگه می داشت. بله پس تا فردا که از راه می رسید با استخوان های 
آسیاب شده ی این ُول در سنگدانش، برای کشتن این جغد ماهی خوار 

قهوه ای بوگندو آماده بود. کالد هم مثل ماهرترین قاتل ها، صبور بود.

فصل دو

دیدبان در جنگل

شــاید بعضی ها خیال می کردند او شــبحک و روح جغد است، ولی 
نبود. پرهایش به رنگ خاکستری مه گونی با خال های سفید درآمده 
بودند. در حقیقت جغدی خال دار بود، اما یکی از آن عجیب هایش. 
روی درختی نه چندان دور از چنار نشســته بود. بال هایش که کمی 
َشل می زدند، پروازهای طوالنی را دشوار می کردند. وقتی هم پرواز 
می کرد، مســیرش اغلب کج ومعوج بود. با همــه ی این ها، هر روز 

می رفت و گشت می زد.
انــگار در آمباال برای دیگران نامرئی بــود. او را که می دیدند، و 
البته کم هم می دیدند، صدایش می زدنــد: »ِمه«. ولی هرچند زیاد 
او را نمی دیدند، انگار او همه  را می دید. اگر احســاس خطر می کرد 
یــا چیزی نگران کننده می دید، پر می زد و می رفت پیش عقاب های 
هم آشیانه اش. در گذشــته واشی دیگری بود که حواسش به چنین 
چیزهایی بود؛ اما از زمانی که جغــد راه راهی که در مرزهای میان 
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»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
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