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گس��ترده در پهنه ی شب، ش��اخه های بزرگ ترین درختی که توی 

عمرشان دیده بودند، درخت گاهول کبیر، در هم تنیده بود.
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فصل یک

کالغ های چپاولگر

سورن موقع پرواز همراه سه جغد دیگر میان ضربات باد، حس کرد 
که کورمار زیر پَرهای بین شانه هایش تکان خورد. ساعت ها بود که 
پ��رواز می کردند و انگار در این دقیقه های آخر، تاریکی ذره ذره محو 
می شد و آن موقع داشتند از سیاهی مطلق شب وارد اولین پرتوی صبح 
می شدند. زیر پایشان رودی، مثل نواری تیره روی زمین جریان داشت.

ش��فق، جغد خاکستری پوشی که در سمت روبه باد پرواز می کرد، 
گفت: »هرچند هوا داره روش��ن می ش��ه، بیایین پ��رواز کنیم. داریم 

نزدیک تر می شیم. حس می کنم.«
داشتند به س��مت دریای هول میر پرواز می کردند، وسط آن دریا 
جزی��ره ای بود که روی آن جزیره درختی بود به نام درخت گاهول 
کبیر و در این درخت رسته ای از جغدها زندگی می کردند. افسانه ها 
می گفتند که این جغدها هر شب به دل سیاهی پَر می کشند و کارهایی 
شرافتمندانه انجام می دهند. دنیای جغدها شدیداً به چنین کارهایی 

برای مکس که تخیلش دنیایی است.
ک. ل.  
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نیاز داش��ت، چون با آن قلمروهای بی شمارش چیزی نمانده بود به 
دست شیطانی شریر نابود بشود.

در هزارتوی س��نگی دره ها و آبکنده��ا، طایفه ای جغد خطرناک 
و خش��ن پنهان شده بودند که س��نت ایگولیوس نام داشتند. آن طور 
که اغلب می گفتند، ش��رارت سنت ایگی کم وبیش به طریقی به تمام 
گوشه وکنار قلمروی جغدها سرایت کرده بود. سورن و صمیمی ترین 
دوس��تش، گیلفی، جغد جّنی ریزه، ه��ر دو وقتی جوجه هایی کوچک 
بودند و نمی توانس��تند پرواز کنند، به دس��ت گشتی های سنت ایگی 
اس��یر شدند. ش��فق را هم قاپیده بودند، اما برخالف سورن و گیلفی، 
توانسته بود قبل از زندانی شدن بگریزد. یکی از گشتی های سنت ایگی 
ب��رادر کوچک تر حف��ار را خورده بود، آن ها والدینش را هم کش��ته 
بودند. سورن و گیلفی کمی بعد از فرار پُرخطرشان از دره های سنگی 
آکادمی سنت ایگی، به شفق و حفار، جغد سوراخ نشین برخورده بودند.

هرچند این چهار جغد موقع مالقات با هم یتیم بودند، به چیزی 
بیش��تر از آن تبدیل ش��دند. در صحرایی آغشته به خون، دو تن از 
وحش��ی ترین جغدهای جنگجو و برگزیده ی آکادمی س��نت ایگی را 
شکست داده بودند و همان جا بود که نکته ای را فهمیدند و در عمق 
سنگدانش��ان که قوی ترین احساسات جغدها از آنجا می آید، چیزی 

حس کردند. فهمیدند که تا ابد یک گروه خواهند بود، یکی برای همه 
و همه برای یکی، فهمیدند که همیش��ه به هم وفادار خواهند ماند و 
هدفشان نجات قلمروی تمام جغدهاست. در آن صحرای آغشته به 
خون و زیر نور نقره فام ماه، س��وگند خوردند که به هول میر خواهند 
رفت. می دانستند در دنیایی که داشت مجنون و ناشریف می شد باید 
بروند و درختی را پیدا کنند که مرکز دانایی و ش��رافت بود، باید به 
دیگران هشدار می دادند چه خطری تهدیدشان می کند. باید بخشی 

از قلمروی کهن جغدهای سلحشور نگهبان و خاموش بال می شدند.
امیدوار بودند دیگر نزدیک ش��ده باشند، هرچند رودی که دنبال 
می کردند، رود هول نبود اما به هول میر منتهی می شد. با این حال شفق 
گفت که مطمئن است این رود به هول و هول میر می رسد و حتی فکر 
این جزیره ی افس��انه ای وس��ط دریا هم کافی بود تا چهار جغد میان 
باد متالطم محکم تر بال بزنند. ولی سورن دوباره حس کرد که خانم 
پلیث ویر زیر پَرهایش می جنبد. سورن او را خانم پی صدا می زد، این 
کورمار مستخدم قدیمی آشیانه شان بود و در حفره ای که والدین سورن 
در آن سکنا گزیده بود، زندگی می کرد. کورمارها بدون چشم متولد 
می ش��دند و جای چشم هایشان فقط دو تورفتگی جزئی بود. خیلی از 
جغدها این خزنده های فلس قرمزی را نگه می داشتند تا به آشیانه برسند 
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و مطمئن ش��وند آشیانه تمیز است، خرمگس ندارد و پای موجودات 
موذی به حفره ها باز نمی شود. سورن خیال کرده بود که دیگر هرگز 
خانم پی را نخواهد دید و بااین حال درست چند روز بعد از فرارش از 
آکادمی سنت ایگی، یکدیگر را پیدا کرده بودند. خانم پی نکته ای را به 
سورن گفت که خودش مدت ها به آن مشکوک بود، به سورن گفت که 
برادر بزرگ ترش، کالد، وقتی والدینش برای شکار رفته بودند، سورن 
را از النه به بیرون هل داد. هرچند سورن از سقوط جان سالم به در 
برده بود، ازآنجاکه نمی توانست پرواز کند، برای حیوانات روی زمین 
طعمه ی لذیذی به حساب می آمد. حیوانات روی زمین! آخر چه کسی 
خیال می کرد که یک جغد دیگر بزرگ ترین خطر برای سورن باشد؟ 
س��ورن درست تا همان لحظه ای که او را قاپیدند و حس کرد جفتی 
چنگال او را به دل آسمان شب می برند، خیال می کرد که خطرناک ترین 
شکارچی جنگل، از دید یک جغد، راکون است. بعد هم خانم پی به او 
گفت که به خیالش کالد با اگالنتین، خواهرکوچولویش هم همین کار 
را کرده. وقتی خانم پی ش��اکی شده بود، کالد تهدید کرده بود که او 
را می خورد. برای همین هم مار پیر بخت برگشته چاره ای نداشت جز 

آنکه آشیانه را ترک کند، آن هم خیلی سریع.
آن موقع هم خانم پی خزید کنار گوش چپ سورن که باالتر قرار 

داشت و رسیدن به آن برایش آسان بود. در گوشش گفت: »سورن، 
فکر نمی کنم پرواز توی این نور فکر خوبی باش��ه. ما که نمی خواهیم 

چپاولمون کنن.«
سورن پرسید: »چپاول؟«

� خودت می دونی دیگه، کالغ ها.
سورن حس کرد سرمایی درون سنگدانش می خزد.

شاید اگر خانم پلیث ویر در گوشش پچ پچ نمی کرد و به او هشدار 
نمی داد، سورن از باالی سرشان صدای بال زدن هایی را می شنید که 

صدای بال جغدها نبود.
گیلف��ی داد زد: »کالغ ه��ا در جهت وزش ب��اد!« بعد هم ناگهان 

آسمان سپیده دِم سرخ فام، سیاه شد.
شفق جیغ زد: »ریختن سرمون!«

سورن فکر کرد: »وای، گالوکس!« بدترین بالیی که امکان داشت 
سر جغدی موقع پرواز در طول روز بیاید، همین بود. ولی هنوز َدم صبح 
بود. کالغ ها موقع شب مزاحمتی نداشتند. موقع شب جغدها بدترین 
دشمن کالغ ها بودند. جغدها می توانستند وقتی کالغ ها خواب بودند 
به آن ها حمله کنند، ولی موقع روز مشکلی دیگر پیش می آمد. کالغ ها 
در روز وحش��تناک بودند. اگر کالغ��ی موقع روز جغدی را می دید، 
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حتی اگر تنها هم بود، بقیه را صدا می زد و خیلی زود تمام گله از راه 
می رسیدند و سر جغدها می ریختند، با منقارهای تیزشان رو به آن ها 
شیرجه می زدند و سعی می کردند چشم هایشان را از کاسه دربیاورند.

گیلفی داد زد: »پراکنده بشین! پراکنده بشین و بچرخین.«
ناگهان انگار گیلفی هم زمان همه جا بود. ش��ده بود مثل حشره ای 
دیوانه و در هوا پَر می زد. سورن، حفار و شفق هم از او تقلید کردند. 
سورن سریع متوجه شد که گیلفی چرخ زنان اوج می گیرد و شیرجه 
می رود و به زیر بال کالغ ها ضربه می زند. همین کار باعث شد کالغ ها 

بالشان را به بدن نزدیک تر نگه دارند و ارتفاع از دست بدهند.
خانم پی هیس هیس کرد: »حس می کنم یکی داره از پشت می آد. 

از سمت بادگیرت.«
خانم پی با احتیاط روی پشت سورن عقب خزید. سورن بال هایش 
را تنظیم کرد، چون هرچند خانم پی وزنی نداشت، موقع خزیدنش، 
سورن تغییر تعادلش را حس می کرد. موقع نزدیک شدن کالغ، خانم 
پ��ی بوی نفس متعفنش را حس ک��رد. خانم پی همان طور تا پَرهای 
ُدم عقب عقبکی رفت که سفت تر و زمخت تر بودند. بوی گند کالغ 
دوره اش کرد. خانم پلیث ویر س��رش را در جهت بوی تعفن گرفت 
و جیغ وداد کرد: »ای تفاله ی آس��مان! ای نفرین زمین! ای ته مانده ی 

فراسو! ای کالغ یاغی!«
همه ی کورمارها به آس��مان می گفتند فراسو، چون برای یک مار 
چیزی دسترس��ی ناپذیرتر از آن نبود. با هم��ه ی این حرف ها، خانم 
پی زهرآگین ترین توهینش را نگه داش��ت برای آخر: »تاپاله آبکی!« 
کورماره��ا مخصوصاً مجذوب دس��تگاه گوارش جغده��ا بودند که 
به آن ها این امکان را می داد تا بخش های مش��خصی از پس��ماند را 
فشرده و به ریمه هایی تروتمیز تبدیل کنند و بعد از دهان قی کنند 
بیرون، آن هم برخالف دیگرپرنده های منزجرکننده ای که کورمارها 
»تاپاله آبکی« صدایشان می زدند. انگار کالغ وسط پرواز خشکش زد، 

منقارش باز ماند و بال هایش را جمع کرد.
کالغ ها پرنده هایی ساده هستند. ماری که هیس هیس کنان ناسزا 
می گفت و از الی پَرهای پشتی یک جغد بیرون آمده بود، دیده ها و 
شنیده ها او را گیج کرد. کالغ ویژ شد، یعنی وسط پرواز خشکش زد 

و به زمین سقوط کرد.
تا آن زمان کالغ ها دیگر کم کم داشتند ناپدید می شدند. شفق در 

سمت بادگیر سورن پرواز کرد. »حفار صدمه دیده.«
وقتی سورن به حفار نگاه کرد، دید که جغد سوراخ نشین به شکلی 

خطرناک یک وری َشل می زند. »باید جایی برای فرود پیدا کنیم.«
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درباره ی نویسنده

کاترین لسکی مدت هاست مجذوب جغدهاست. چندین سال پیش 
به تحقیقی گسترده درباره ی این پرندگان و عادت هایشان دست زد. 
می خواست روزی کتابی غیرداستانی درباره ی جغدها و با عکس های 
ش��وهرش، کریستوفر نایت بنویس��د. اما متوجه شد این کار بسیار 
دش��وار است چون جغدها موجودات کم رو و شب زی هستند. برای 
همین تصمیم گرفت درباره ی دنیای جغدها داستانی خیالی بنویسد. 
هرچند دنیایی خیالی اس��ت که جغدها در آن حرف می زنند و فکر 
می کنند و خواب می بینند، می خواس��ت هرچقدر که می تواند تاریخ 

طبیعی خودشان را هم در آن بیاورد.
کاترین لسکی کتاب های داستانی و غیرداستانی بسیاری نوشته که 
یکی از آن ها دوران ش��هدگیری است و برای آن جایزه ی افتخاری 
نیوبری را برد. سفر شبانه، برنده ی جایزه ی کتاب ملی یهود، و ورای 
زمان س��وزان، جزو فهرست کتاب های برتر کتابخانه ی ملی آمریکا 

ب��رای نوجوانان و همچنین مجموعه ه��ای دختران دریا و گرگ های 
ماوراء از دیگر کتاب های داس��تانی او هس��تند. کاترین لسکی برای 
خدمات��ش در ادبیات غیرداس��تانی جایزه ی ش��یپور طالیی کتاب 
بوستون و جایزه ی کتاب کودک واشینگتون پست را نیز گرفته است.

لسکی و شوهرش در کمبریج ماساچوست زندگی می کنند.
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