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پیش گفتار

همان بود، همانی که اول فکر کرده بود.
درست مثل همون درخت صنوبر پیره، همونی که من و سورن توش 
از تخم دراومدیم. حتی شکل ورودی حفره ای که مامان و بابا توش 
النه کرده بودند، شکل یک »O«ی کجکی... دقیقاً همین شکل نبود؟
اگالنتین می دانست که خواب می بیند، ولی بسیار واقعی بود. هرگز 
چنین رؤیایی ندیده بود. چنان دلنشــین بود که نمی خواســت تمام 
بشود. فکر کرد که یعنی اگر کمی نزدیک تر پرواز کند و فقط سرکی 
بکشــد، داخل حفره هم همان شکل اســت. مامان و بابایش آن جا 
بودند؟ وای، خیلی وقت می شد آن ها را ندیده بود. سورن گفته بود 
آن ها مرده اند. شبحک هایشــان را که ارواح جغدهای ُمرده بودند، 
دیده بود. وقتی سورن این را گفت، قلب اگالنتین شکست. حاال هم 
اگالنتین در خواب غلتیــد و حرف های آن گفت وگوی هولناک در 

رؤیایش پیچیدند. 
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»تو شبحک هاشــون رو دیــده ای؟ این یعنــی ُمرده اند، مگه نه، 
سورن؟«

»همین طوره، اگالنتین، کاری هم از دست ما برنمی آد.«
بعد هم شفق نتیجه گیری هولناک خودش را کرده بود: »ُمرده ها 

ُمرده  اند.«
»ُمرده ها ُمرده اند.« کلمات همچون کالغ های ســیاهی که آماده  
باشند روی ســرش بریزند، دور او چرخیدند. اگالنتین در خوابش 

فریاد زد: »ُمرده ها نمرده اند! ُمرده ها نمرده اند!«

فصل اول

دوستی هنگام درماندگی؟

»اگالنتین، بیدار شو! بیدار شو!« پامچال، هم حفره ای اگالنتین، داشت 
با هول  و وال او را تکان می داد. »داری خواب بد می بینی.«

زنجبیل، تازه ترین هم حفره ای شــان، گفت: »وای، محض رضای 
گالوکس، بگذار بخوابه.« زنجبیل جغد انبار و در حقیقت یکی از قوای 
مهاجم در طول محاصره ی وحشــتناک زمستان گذشته بود. زخمی 
شــده بود، اما به این نتیجه رســید به  قدر کافی از پاکزادها کشیده 
است و زندگی در درخت گاهول کبیر را بیشتر ترجیح می دهد. البته 
هنوز برای آموزِش نگهبان شدن تأیید نشده بود. کمی زمان می برد. 
با  وجود این، می شد گفت اگالنتین او را زیر بال وپر خود گرفته و در 
طول بهبودی اش، یک جورهایی خواهر بزرگ تر او شده بود. در این 
مدت بســیار به هم نزدیک شده بودند. اما پامچال همچنان بهترین 

دوست اگالنتین در درخت بود.
»بگذارم بخوابه؟« پامچال ســرش را سمت جغد انبار سرخ گون 
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چرخاند. »بگذارم به این خواب ترسناک ادامه بده؟«
زنجبیل فقط آه کشــید و گفت: »خسته ست. نیاز به خواب داره، 

حاال خواب بد ببینه یا نه.«
اگالنتین ناگهان چشم هایش را پلک زنان گشود. »به حق گالوکس، 

چرا داری تکونم می دی؟ داشتم شیرین ترین خواب رو می دیدم.«
»شــیرین ترین خواب؟« پامچال فکر کرد: »عقلش رو از دست 

داده؟«
»داشتی دیوانه وار درباره ی مردن یا نمردن داد می زدی، اگالنتین.«

اگالنتین پلــک زد و مخالفت کرد. »نه، داد نمی زدم. یک رؤیای 
محشر درباره ی حفره ی قدیمی مون توی جنگل تایتو می دیدم که من 
و سورن با مامان و بابا اونجا زندگی می کردیم. تازه می خواستم وارد 
اون حفره بشــم. چیز خارق العاده ای داشت اتفاق می افتاد که بعد تو 
اومدی و من رو تکون دادی.« با نگاهی اتهام آمیز پامچال را تماشــا 
کــرد. زنجبیل خودش را به آن راه زد و یک ســرود کوتاه جغدی 

زمزمه کرد که اگالنتین به او یاد داده بود. 
نوبت پامچال بود که پلک بزنــد و اگالنتین را نگاه کند. چیزی 
در دوستش انگار فرق داشت. پامچال فکر کرد: »مدتی می شه فرق 
کرده. یعنی خیاالتی شــده ام؟ حتمًا  خیاالتی شده ام. اگه نخواد دیگه 

دوســت من باشه، چی؟« پامچال فکر نمی کرد بتواند تحملش کند. 
دیگر نباید این طور فکر می کرد. او و اگالنتین بهترین دوســت های 
یکدیگر بودند. از همان اوِل اولــش، از همان روزی که اگالنتین را 
نجات داده بودند، با هم دوســت بودند. حتی خودش در مأموریت 

امداد و نجاتی بود که اگالنتین را در آن پیدا کردند.
پامچال را هم مانند بیشتر جغدهای جوان در درخت گاهول کبیر، 
نگهبانــان نجات داده بودند. در آتش ســوزی ویرانگری که جنگل 
سیمین پرده را درنوردید، همه  چیز را از دست داده بود. ظرف چند 
دقیقه حفــره اش، زادگاهش، والدینش و حتی تخم هایی که خواهر و 
برادرهای آینده اش بودند، نابود شدند. ولی از زمانی که نجات یافت، 
زندگی در درخت گاهول کبیر شگفت انگیز بود و بهترین بخش آن 
هم داشتن دوستی بسیار صمیمی بود. مهم نبود که او جغدی ریزه و 
بسیار کوچک است و اگالنتین یک جغد انبار و در مقایسه با او بسیار 
بزرگ است. آن ها در خیلی چیزها اشتراک داشتند. خیلی شبیه هم 

بودند. نه، هرگز دوست دیگری مانند اگالنتین پیدا نمی کرد.
به اگالنتین گفت: »ببین، خیلی معذرت می خوام که تو رو از رؤیای 
شــیرینت بیدار کردم. خیال کردم کابوسه. فقط نمی تونستم تحمل 

کنم اون طوری داد بکشی.«
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اگالنتین با مالیمت گفت: »اشــکالی نداره، پامچال. نگران نباش. 
می دونم می خواستی کمک کنی.« بعد هم تکرار کرد: »نگران نباش. 

می خوام دوباره بخوابم و آخِر رؤیای خوشم رو ببینم.«
ولی پامچال نگران بود.

    
تا چند دقیقه ی دیگر نیم گاه از راه می رسید، همان ثانیه های باریک 
میان آخرین دقایق روز و اولین لحظات شــب. زمانی دل انگیز بود، 
مخصوصاً در چنین تابستانی. خورشــید که پایین رفت، آسمان به 
رنــگ بنفش مالیمی درآمد. گاهی رگه های صورتی هم داشــت و 
نوری کم فروغ روی تک تک برگ ها و تیغه های علف رنگ می پاشید 
و به همه  چیز زیبایی خاصی می بخشید. پامچال روی شاخه ای درست 
بیرون حفره اش نشست و این دگردیسی ظریف در جزیره ی دلفریب 
هول را زیر بازی نور تماشا کرد. زمستان گذشته چیزی نمانده بود 
تمام این هــا را به آن  جغدهای مخوفی که به خودشــان می گفتند 
پاکزادها و کالد، برادر اگالنتین و سورن رهبری شان می کرد، ببازند.

پامچال فکر کرد: »چقدر زندگی شکننده ست. همه  چی شکننده ست، 
حتی دوستی.« و دوباره لرزه ای در عمق سنگدانش حس کرد که تمام 

جغدها شدیدترین احساساتشان را آنجا حس می کنند.

متوجه شد نمی تواند به این ماجرا فکر کند. دیگر برای گذراندن 
شــب بیدار شده بود و بقیه ی جغدهای درخت هم اندکی بعد بیدار 
می شدند. شاید باید می رفت به کتابخانه. تابستان بود و تمرین ها و 
کالس های شــه بال ها کمتر شده بود. برای همین می توانست کتابی 
بردارد و برای دل خودش بخواند؛ مثالً  یک کتاب طنز یا چیســتان 
جالب، نه یکی از آن  کتاب های جدی مثل شــیوه های زغال گیری 
و تعبیر آب وهــوا که از جغدهای درخت کبیــر انتظار می رفت با 
آن ها آشــنا باشند، یا نه مثل شناسایی رد پا یا راهیابی در خشکی و 
صورت های فلکی که پامچال به عنوان عضوی از شه بال امدادونجات 

باید آن ها را می دانست. نه، امشب نه.
امشب برای خودش یک کتاب طنز جالب پیدا می کرد و هرچقدر 
دلش می خواست، بلندبلند می خندید چون این زمان و سر شب، کس 

دیگری در کتابخانه نبود. 
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فصل دوم

لیش بی لیش

اما قرار نبود پامچال تنها باشد.
هنگام ورود پامچال به کتابخانه، اوتولیسا با نجوایی خش دار گفت: 
»اصاًل نمی فهمم، حفار. اگه به  خاطر ژاله چش نبود، استریکس استروما 

هرگز کشته نمی شد. من که بهت می گم، اون خائنه.«
حفار گفت: »ببین، موافقم که اون خائنه، اما هر طور که بهش نگاه 
کنی، باید با پاکزادها می جنگیدیم.« دید که پامچال وارد کتابخانه شد 

و ادامه داد: »پامچال، زود بیدار شدی.«
پامچال دروغکی گفت: »آره، نتونســتم بخوابــم. دارید درباره ی 

اتفاقی حرف می زنید که برای ژاله چش افتاد؟«
اوتولیســا با اوقات تلخی پوفی کرد و گفت: »آره و تا جایی که من 

می بینم، اتفاقی براش نیفتاده. عادالنه نیست.«
پامچال گفت: »می گن فروپاشی عصبی داشته. می گن حالش خیلی 

بد بوده و نمی دونسته چی کار می کنه.«

اوتولیســا از کوره در رفت. »فروپاشی به پرهای پروازم! بگذارید 
بهتون بگم دیگه چی کار کرده.« اوتولیسا منتظر نماند هیچ کدامشان 
بپرسند. »اون نه فقط به دشــمن اطالعات لو می داده و کتاب ها رو 

نابود می کرده، احتکار هم می کرده.«
پامچال و حفار هر دو با هم گفتند: »احتکار!«

حفار پرســید: »احتکاِر چی؟ آخه زمستان گذشته چی بوده که 
احتکار کنه؟«

»بهت می گم چی! اون موقع که ما در طول اون محاصره ی طوالنی 
داشــتیم از گرســنگی می مردیم، اون انبار شخصی تمشک و آجیل 
گاهول خودش رو داشته. زمستان گذشــته ما اون قدر الغرمردنی 
شدیم که می تونستیم از سوراخ گرهِ درخت هم رد بشیم، اما ندیدید 

اون الغرتر بشه.«
پامچال سعی کرد شوخی کوچکی بکند و گفت: »من االنش هم رد 
می شــم.« هر چه نباشد، آمده بود اینجا تا کتاب طنز بخواند. انتظار 

چنین گفت وگوی جدی ای را نداشت.
اوتولیســا جواب داد: »ای  وای، ببخش. درباره ی جغدهای ریزه 
حــرف نمی زدم، ولی تو خودت هم خیلی الغرتر شــده ای، پامچال. 

احتماالً می تونستی بری داخل حفره ی یک مرغ زّرین پر.«
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پامچال به امید عوض کردن فضای گفت وگو پرسید: »داری چی 
می خونی، اوتولیسا؟«

»شیوه های گمانه زنی و استنباط برای فلزات و آب. اینجا یک فصل 
کوتاه نوشته ی استریکس امریال هست. می دونید دیگه، جدم...«

پامچال حرفش را تمام کرد: »همون هواشــناس شــهیر.« همه 
درباره ی جد اوتولیسا، استریکس امریال می دانستند. نشده بود یک 
کلمه هم نوشته باشد و اوتولیسا نخوانده باشد و هیچ وقت هم فرصت 
را از دســت نمی داد تا خویشــاوندی خودش با این جغد بزرگ را 
یادآوری کند. ولی پامچال اهمیتی نمی داد. خوشحال بود که اوتولیسا 

دوباره مثل خود همیشگی اش رفتار می کرد.
حفار گفت: »این احتکار کار وحشــتناکیه. هرگز نمی دونســتم. 
نمی دونم مجلس چه تصمیمی درباره ی ژاله چش می گیره.« ســپس 

زیرزیرکی به اوتولیسا نگاه کرد. »این اواخر به ریشه ها نرفته ای؟«
تعداد خیلی کمی از جغدها درباره ی ریشه ها می دانستند، اما پامچال 
یک بار اتفاقی شنیده بود که گروه - یعنی سورن، گیلفی، شفق و حفار 
که اغلب به این نام صدایشــان می زدند - داشتند درباره ی ریشه ها 
صحبت می کردند. طبق انتظار فوراً از او قول رازداری گرفتند. جایی 
که به آن  می گفتند »ریشــه ها« مکانی تنگ در عمق درخت گاهول 

کبیر و دقیقاً زیر تاالر مجلس بود. چیزی در ریشه های درهم گوریده 
و چوب های ســقف باعث می شد صدا بپیچد و مخصوصاً صداهای 
درونی ترین تاالر مجلس به آنجا می رسید. ریشه ها صدای جغدهای 
مجلس باالی سرشــان را انتقال می دادند. گوش دادن به جلسات 
محرمانه ی مجلس تنها کار بدی بود که گروه به  عالوه ی اوتولیســا 
تــا آن موقع انجام داده بودند. بی بروبرگرد فالگوش ایســتادن بود. 
همه هم می دانستند و احساس گناه داشتند، ولی نمی توانستند جلوی 
خودشــان را بگیرند. به هزار و یک راه این جاسوســی های خود را 
توجیه کردند، اما بهانه هایشان هرگز باعث نشد حس بهتری داشته 

باشند. بااین حال کماکان مخفیانه گوش می دادند.
»من که اصاًل توی َکتم نمی ره... منظورم این چیزهاییه که درباره ی 

فروپاشی عصبی ژاله چش می گن: اون دچار فروپاشی نشده.«
حفار و پامچال با هم گفتند: »فروپاشی؟«

»فروپاشی وقتی اتفاق می افته خیلی وحشتناکه، از ماه زدگی هایی هم 
که سورن و گیلفی توی سنت ایگی پشت سر گذاشتند وحشتناک تره، 

باور کنید.«
حفار بلندبلند اندیشــید: »چطور چیزی می تونه از ماه زدگی بدتر 

باشه؟«
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»خب، فروپاشــی هســت. توی اون کتاب، بُراده زدگی و ســایر 
اختالالت سنگدان، داشتم درباره اش می خوندم، همون که باید برای 

توقیفش و بعد هم گم شدنش، از ژاله چش تشکر کنیم.«
حفار پرســید: »خب، چی هســت؟ اون قدر خونده ای که چیزی 

درباره اش بفهمی؟«
»کم وبیش.« پروبال اوتولیسا ناگهان پژمرده و صاف شد. داشت 
»پَرتنج« می شــد. وقتی جغدها بی نهایت می ترســیدند یا پریشان 

می شدند، این اتفاق برایشان می افتاد.
پامچال پلک زد و فکر کرد: »اگه فقط خوندن درباره اش با اوتولیسا 

چنین کاری می کنه، این فروپاشی باید واقعاً وحشتناک باشه.«
اوتولیسا کمی به خودش مسلط شد و ادامه داد: »می دونید، ماه زدگی 
تحت تأثیر ماه و مخصوصاً ماهِ کامل اتفاق می افته که مستقیم به سر 
یک جغد خفته می تابه و درنتیجه در درک جغد از خودش اختالل 
و سردرگمی عظیمی ایجاد می کنه. ولی فروپاشی خیلی بدتره. دلیلش 

ماه نیست، قرار گرفتن در معرض بُراده ها در شرایطی خاصه.«
حفار پرسید: »مثل وقتی که به سنت ایگی نفوذ کردیم و فهمیدیم 
مأمورهای پاکزادها داشــتند بُراده ها رو داخل آشیانه های تخم دانی 

می گذاشتند؟«

»آره، دقیقاً. وقتــی جغد هنوز توی تخمه ممکنه این اتفاق بیفته. 
جغدهای جوان معموالً  خیلی در معرض خطرند. ولی می گن فروپاشی 

ممکنه برای هر جغدی اتفاق بیفته.«
حفار گفت: »ولی اون همه بُراده در ســنت ایگی رو در نظر بگیر. 

وقتی اونجا بودیم، صدمه ای ندیدیم. ماه زدگی بد بود.«
»می دونم خیلی عجیبه. حدس می زنم گاهی می شه از بُراده ها در 
امان موند و باعث فروپاشی نمی شه. مثل هورتنس توی  آمباال. می گن 
نهرهای آمباال یک عالم بُراده داره. ولی اون دچار فروپاشی نشد. به 
 جاش فقط بال هاش از شکل افتاده و نسبت به سن وسالش کوچکه. 
ماجرا خیلی پیچیده ست. ای  کاش ژاله چش اون جغد سوراخ نشین پیر 
ابله، توهین نباشه، حفار...« معذرت خواست چون حفار خودش هم جغد 

سوراخ نشین بود. »... ولی ای  کاش فقط اون کتاب رو نگرفته بود.«
پامچال پرســید: »ولی مگه دیگه  کتابی توی کتابخانه نیست که 
چیزی درباره ی این... این فروپاشی گفته باشه؟ منظورم اینه دیگه که 

هیچی لیش نیست.«
»تــا اینجا که چیزی نبوده. باور کنی یا نه، این کتابخانه رو زیر و 

رو کرده ام.«
لیش اعالم شدن کتاب ها سرآغاز مشکالت اوتولیسا با ژاله چش 
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و در حقیقت سرآغاز تمام مشکالتشان با این جغد سوراخ نشین پیر 
و عجیب بود که ریب گاهول شناســی هم بود. لیش یعنی ممنوعه 
و هیچ چیز، مخصوصاً کتــاب، هرگز در درخت گاهول کبیر ممنوع 
نشده بود. آن زمان به دالیلی ژاله چش دسترسی جغدهای جوان به 
یکسری کتاب خاص را ممنوع کرده بود. هیچ کس با او موافق نبود 
و ازیل ریب خودش آن کتاب بُراده زدگی را به اوتولیسا رسانده بود. 

ولی بعد ژاله چش آن را توقیف و گم وگور کرد.
در همــان زمان جغــد گوش کوتاه و کم وبیش خپلی ســرش را 
آورد داخل کتابخانه و شادمانه هوهو کرد: »دیگه وقت نیم گاهیه.« 
نیم گاهی خوراک عصرانه شــان بود، درست همان طور که روزناشتا 
وعده ی صبحانه و آخرین خوراکی بود که پیش از خوابیدن در طول 

روز می خوردند.
به این ترتیب سه جغد به  سمت حفره ی غذاخوری راه افتادند.

فصل سوم

نیم گاهی ناگوار

پامچال لحظه ای در حفره ی خودش ایســتاد تا ببیند اگالنتین بیدار 
شده یا نه. این اواخر اگالنتین داشت تا دیروقت می خوابید که عجیب 
بود؛ چون تابســتان از راه رسیده بود و در تابستان هم شب ها بسیار 
کوتاه بودند، برای همین تمام جغدها می خواســتند در تاریکی پرواز 
کنند و خوش بگذرانند. آن موقع که درس های سنگین یا برنامه های 
شــه بال وقتشــان را پر نکرده بود، پرواز کردن در هوای دل انگیز 
شب های گرم و زیر صورت های فلکی تابستانی عظیم برایشان چنان 
جذابیتی داشــت که هیچ جغدی نمی خواست یک دقیقه از سیاهی 
را هم از دســت بدهد. پامچال از اینکه می دید حفره خالی اســت و 
اگالنتین و زنجبیل مثل همیشــه به حفره ی غذاخوری دیر نخواهند 
رسید، خوشحال شــد. موقع نزدیک شدن بوهای خوبی به مشامش 
خورد. یعنی بال خفاش کبابی بود؟ خفاش ها خوراک تابستانی رایجی 
بودند. در اوایل شب های تابستان، اطراف درخت گاهول کبیر پر بود 


