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برای کریستا
دختری که هر روز جادو می کند
تا این دنیا ارزش ماندن داشته باشد. 
ا.ا

این ترجمه برای برادر جادوگرم
که چوب دستی جادویی اش قلم است، با هسته ی گرافیت!
ز.ت



واقعیت این است که هر آنکه تابه حال زیسته؛ 

در میان فقدان ها و دل شکستگی ها زیسته. بله، شادی هست، 

اما هر انسانی دیر یا زود طعم غم را می چشد. دردکشیدن عجیب نیست. 

دوستان ناامیدت می کنند، کسی به تو خیانت می کند و همواره ممکن 

است عزیزی را از دست بدهی. 

آغازکردن داستانی زیر سایه ی غم واندوه، آزاردهنده است. 

اما باید به یاد داشت که در پس هر سختی، 

رّدپایی از جادو پیداست. 



8

فصل اول

حیف از این  روز آرام و روشن و آفتابی که خراب شد

میان جنگل های انبوه اورگان1، کلبه ی چوبی کوچکی بود که بام شیروانی سبز 
و پنجره هـای گـرد داشـت. دورتادورش ُپـر از درخت های صنوبـر و بلوط بود و 
ابرها انگار دوسـت داشـتند باالیش جمع شوند. پشت کلبه، جوی باریکی کنار 

دیواری بلند و سیاه رنگ و پوشیده از خزه جریان داشت. 
ظهـر بـود کـه حفره ی کوچکـی میان ابرها پدیدار شـد. بارقه ای از نور شـبیه 
طنابی که شـل شـده باشـد، راهش را به سـوی زمین باز کرد و پله های کلبه را 
روشن کرد. مردی که سبیل تیره و موهای ُپرپشت قهوه ای داشت، روی پله ها 
نشسته بود. دست راستش را سایه بان چشمانش کرد تا به نور نگاه کند. کنارش 
زنی نشسـته بود که پوسـتی درخشـان و موهایی به رنگ شـیرکاکائو داشـت. 
مـرد، دکتـر اِمیت تافی2 بود و همسـرش که او هم دکتر بود، میا3 نام داشـت. 
دوتـا آدم دوست داشـتنی کـه روبه روی کلبـه ای زیبا میان جنگلی سرسـبز 

نشسته بودند. 
1- Oregon 2- Emmitt Toffy
3- Mia
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اما نه، سه نفر بودند. 
چون کنار میا، اوزی1 نشسـته بود. پسر هفت ساله شان که چشمانی درشت 
و خاکستری داشت. رنگ صورتش تیره بود و موهایش هم ُپرپشت و سیاه، 
درست مثل شبی بی ستاره. اما نسبت به هم سن وسال هایش الغرتر و قدبلندتر 
بود. روی انگشـت اشـاره ی دست چپش یک ماه گرفتگی به رنگ بنفش تیره 

داشت که شبیه غالفی کوچک، تمام انگشتش را پوشانده بود. 
با اینکه چهره و موها و انگشتانش تیره بودند، صورتش مثل خورشید می درخشید. 
پسـرک که روی پله ها، کنار مادرش سـرگرم بازی با اژدهای پالستیکی اش 

بود، به پدرومادرش لبخند زد. 
»هیچ وقت از آفتاب خسته نمی شم، من عاشق نورم.«

این را پدر اوزی که نگاهش هنوز به آسمان بود، گفت. 
مادرش هم به نور نگاه کرد: »واقعًا فوق العاده سـت. جنگل محشـره اِمیت! 

راستش اصاًل دلم برای شرق تنگ نشده.«
دو مـاه پیـش، آن دو همـراه اوزی به جنگل دورافتـاده ی اورگان آمده بودند. 
اِمیت، هم مخترع بود و هم عصب شناس. میا هم روان شناِس نظری بااستعدادی 
بود که روی افکار، اعمال و رویاهای مردم مطالعه می کرد. آن ها سال های زیادی 
را به خوبی در شـرق زندگی کرده بودند، اما همان  تازگی ها همه چیز را فروخته و 

شبانه، اوزی را به این سوی کشور و جنگل اورگان آورده بودند. 
کلبـه ای کـه خریده بودنـد، از دنیای بیرون پنهان بود. هیـچ جاده ای به آن 
نمی رسـید و هیـچ مسـیر جنگلـی یـا تابلویی هـم نبود کـه پیاده هـا را به آنجا 
راهنمایـی کنـد. خانـواده ی تافـی هیچ نامـه ای دریافـت نمی کردنـد، مهمانی 
نمی گرفتند و از روزی که رسـیده بودند، فرزندشـان جز پدرومادرش هیچ آدِم 
دیگری را ندیده بود. در کلبه شان، از کف تا سقف، هنوز ُپر از جعبه هایی بود که 
باید باز می شـدند و وسـیله هایی که تویشان بود، جابه جا می شد. تنها قسمتی 

1- Ozzy
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از خانه که ظاهری مرتب و آرام داشت،  بخشی بود که به اوزی مربوط می شد. 
اتاق زیرشـیروانی مال او بود و برای رسـیدن به آن باید از بیسـت پله ی چوبی 
باریک باال می رفت. جلوی هر پله، ده ها سـتاره ی کوچک مشـکی حک شـده 
بود، جوری که انگار اوزی برای رسیدن به اتاقش باید از میان کهکشان ها سفر 
می کرد. اما به جز این بخش، باقی جاهای خانه ُپر از کارتن بود و انگار دکترها 
بـرای درمـان بیمـارِی بی نظمی خانه شـان هیچ عجله ای نداشـتند. آن ها فقط 

جعبه ی وسیله هایی را که همان لحظه مورد نیازشان بود، باز می کردند. 
دکتر اِمیت همیشه می گفت: »جعبه ها می تونن منتظر بمونن، امروز فقط از 

چیزهایی استفاده می کنیم که قباًل کارتنشون رو باز کردیم.«
خانـواده ی تافـی، هفته هـای اوِل اقامتشـان در جنـگل را بـه گشـت وگذار 
میـان درختـان و سـاختن باغچه پشـت کلبه و کنـار رود گذراندند. پـدر و مادر 
اوزی، بهـش یـاد می دادنـد چطـور کارهای شـخصی اش را انجام دهـد و از او 
می خواسـتند به خاطر تقویت توانایی های ذهنی اش، برای آن ها کتاب بخواند. 
شـب ها که اوزی توی اتاق زیرشـیروانی کوچکش الی پتوهای روی تخت لم 
مـی داد، باریکـه ی  نور مهتـاب از تک پنجره ی گرد اتاق به داخـل می تابید و آن 
را غـرق در نوری جادویی می کـرد. وقتی اوزی می خوابید، پدرش به زیرزمین 
می رفت و مادرش به دفتر کارش در طبقه ی همکف می رفت و سرگرم نوشتن 
می شـد. هر دوی آن ها روی چیزهایی کار می کردند که اوزی از هیچ کدامشـان 
سر درنمی آورد. اما آن روز خبری از کار نبود. آن روز، روز لذت بردن از نور آفتاب 

و استراحت کردن روی پله ها، بعد از یک پیاده روی کوتاه بود. 
تصویر چشم نوازی بود. زن وشوهری که همراه کودکشان روی پله های ایوان 
کلبه ای عجیب وغریب و کوهستانی نشسته بودند. خانواده های زیادی در شهر 
حاضر بودند برای گرفتن عکس در چنین صحنه ای پول زیادی پرداخت کنند. 
عکسی که بتوانند با آن به دوستانشان ثابت کنند چقدر به طبیعت و به همدیگر 
عشق می ورزند. اما برای خانواده ی تافی، این جور نشستن جلوی کلبه، ژست 
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عکاسی نبود، بلکه زندگی واقعی شان بود. در جایی امن، از دیدرس چیزی که 
اوزی کاماًل از آن بی خبر بود، پنهان شده بودند. 

پسـرک چشم خاکسـتری، اژدهـای پالسـتیکی اش را روی خـاک یکـی از 
گلدان های روی ایوان فرود آورد و به گل آزالیا1ی خوش رنگ مادرش حمله کرد. 
خانـم تافـی بـا لبخند گرمی گفـت: »اوزی، اژدهات بازی کـردن توی آب رو 
بیشـتر از ِگلی کردن پنجه هاش دوسـت داره و تو هم اون قدر بزرگ شـدی که 

بتونی تنهایی توی حیاط پشتی بازی کنی.«
پدرش دنبال حرف مادر را گرفت: »فقط از کلبه دور نشو.«

نیـش اوزی بـاز شـد. اژدهایش را برداشـت و مثل آدم بزرگی مسـتقل اما 
کوچولو، کلبه را دور زد و رفت به حیاط پشتی. 

عرض جوی آب کمتر از یک متر بود و عمقش چند سانتی متر بیشتر نبود، 
امـا تمـام سـال در جریـان بود و صدای ُشرُشـرش تمام فضا را ُپـر می کرد. از 
چشـمه ای کنار دیوار سـنگی آغاز شـده و راهش را از میان درخت های اطراف 
به سوی کلبه باز کرده بود. دیوار از خزه پوشیده شده بود و لکه های رویش نشان 
از برف وباران های هزاران سـاله داشـت. بیشـتر وقت ها حیوان هـای جورواجور 
بـرای نوشـیدن آب دور چشـمه جمع می شـدند. روباه قهـوه ای الغراندامی که 
برای همین کار به آنجا آمده بود با دیدن پسرک، مثل تیری که از چّله ی  کمان 

رها شده باشد، فرار کرد. 
اوزی زانو زد و اژدهایش را روی آب گذاشت. 

آب خنک که به سرانگشـتان کوچکش خورد، لرزید. اسـباب بازی اش میان 
آب و روی سنگ های صاف، باال و پایین می پرید. 

دل تنـگ خانه شـان در نیویـورک بود، اما خاطره هایی که از آنجا داشـت، در 
حال رنگ باختن بودند. خاطره هایش از دو سه تا دوستی که داشت، از مغازه ی 
نزدیک خانه که نان و پنیر می فروخت و از دربانی که همیشه به اوزی شکالت 

1- Azalea
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می داد و اسمش جاناتان1 بود. 
وقتی اژدها روی آب شاالپ شلوپ می کرد، خاطره هایی جدید و خزه پوش 

برای اوزی شکل می گرفتند. 
»کمین کن! حمله!«

ناگهان اوزی صدای جیغ مادرش را از جلوی کلبه شنید. 
اسباب بازی اش را انداخت و نیم خیز شد. 

صدای فریادهای پدرش و چند غریبه به گوشـش می رسـید. ایستاد و بعد 
دویـد. نمی توانسـت پاهایـش را کنترل کند و مدام سـکندری می خورد. وقتی 
رسـید روبه روی کلبه، چند مرد سـبزپوش را دید که توی کلبه بودند و دوتا مرد 

دیگر هم پدرومادرش را با خود به میان درخت ها می کشیدند. 
فریاد زد: »مامان!«

مادرش هم اسم او را جیغ کشید. 
اوزی میخ کـوب شـده بـود؛ از تـرس نمی توانسـت از جایـش تـکان بخورد. 
وحشت زده تر از آن بود که به پدرومادرش کمک کند، اما نمی توانست فرار کند. 
پاهایش شبیه گیاهی که سال ها در زمین ریشه کرده باشد، خشک شده بودند. 

پدرش فریاد زد: »اوزی!... اوزی!«
دو مـرد دهـاِن پدرومـادرش را با پارچه پوشـاندند. پدرومادرش دسـت وپا 
می زدنـد، ولـی دهانشـان بسـته بـود و مثل آن مردهـای درشـت هیکل، قوی 
نبودند. ضربه ی محکمی به پشت سرِ پدرش زدند که او را از پا انداخت، میا با 

دیدن این صحنه چشمانش را بست و از ترس بیهوش شد. 
مردها پدرومادرش را مثل قالیچه های لوله شـده روی دوش انداختند. بعد 
شـبیه سـایه هایی که نقاش ها توی نقاشی هایشـان از جنگل می کشـند، میان 

درخت ها گم شدند و دیگر قابل تشخیص نبودند. 
دو مـرد سـبزپوِش دیگر از ایوان پایین آمـده و اوزی را دیدند. »ِهی!« یکی 

1- Jonathan
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از مردها فریاد زد: »همون جا که هسـتی بمون!« مردی که داد می زد، الغر بود 
و ریش مشکی و دماغ عقابی داشت. 

اوزی به مرد که آرام جلو می آمد، خیره شد. نگاه مرد دماغ عقابی شیطانی 
بود. مرد دوم اما نگران به نظر می رسـید، قدکوتاه بود و موهای قرمز داشـت. 

دماغ عقابی گفت: »کاری ت نداریم، سرِ جات بمون.«
اوزی از خشـم بـه خـود لرزیـد و پاهایش دوبـاره به راه افتادنـد. چرخید و 
وقتی دو مرد به سویش خیز برداشتند، پا گذاشت به دو. کلبه را دور زد و دوباره 
به حیاط پشتی رسید و از دیوار باال رفت. بعد بالفاصله پرید زیر درختی خمیده 
و خودش را پشـت شـاخ وبرگ بوته ها پنهان کرد. صدای قدم های دماغ عقابی 

را که به او نزدیک می شد، می شنید. 
»بیا بیرون پسر! ما اذیتت نمی کنیم.«

اوزی از جایش تکان نخورد. 
مرد موقرمز نزدیک تر شد. 

اوزی از میان شاخه ها دو مرد را می دید که دنبالش می گشتند. چشم هایش 
را بست و دندان هایش را به هم فشار داد، آرزو کرد می توانست ناپدید شود و 
در جای امنی ظاهر شود. چشم هایش را باز کرد، آرزویش برآورده نشده بود. 
موقرمز چند بار دیگر هم صدایش زد و بعد دماغ عقابی فریاد زد: »بی خیالش 

اریک. بیا بریم خونه رو بگردیم.«
مرد قدکوتاه پرسید: »پس بچه چی می شه؟«

ابرها حفره شان را پوشاندند و تمام نور خورشید و گرما را هم با خود بردند. 
»ولش کن. عوضش دکترها تو چنگمون ان.«

اوزی حتی جرئت نداشت انگشتش را تکان دهد. 
اشک ها، دانه دانه از روی گونه هایش می غلتیدند توی چاله ی آب ِگل آلودی 
که زیر پایش بود. شبیه سکه هایی که داخل چشمه ی آرزوها انداخته می شوند 

و قرار نیست برآورده شوند. 
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مردها از روی دیوار پریدند طرف کلبه که به غارتگری شان ادامه دهند. اوزی 
آن قدر وحشت زده بود که از جایش تکان نخورد. سرانجام، خورشید غروب کرد 

و هر صدایی که درون کلبه یا اطرافش بود، خاموش شد. 
دنیا در سکوت فرو رفته بود. 

پسرک با احتیاط و آرام از مخفیگاهش بیرون آمد و رفت سمت کلبه. 
صحنـه ای کـه با آن مواجه شـد حال به هـم زن بود. جعبه هـا و کاغذها تمام 
ایوان را پوشـانده بودند. درِ کلبه باز بود و اوزی دید تمام خانه به هم ریخته و 

هیچ جا اثری از پدرومادرش نیست. 
اوزی مثل درختی کوچک و شکسـته، سـرِ پا ایسـتاده بود. سرش را پایین 
گرفت و زد زیر گریه. هرکس آن صحنه را می دید، دلش برای اوزی می سوخت. 
امـا هیچ کـس آنجا نبود. راسـتش، اوزی خیلـی تنها بود و قـرار بود مدتی 

طوالنی، همین طور تنها بماند. 
تنهایی ترسناک است. 

و ترسـناک تر می شـود اگر تنها باشـی و هفت سـاله و جز خودت کسـی را 
نداشته باشی. 



1۵

فصل دوم

تو هیچ وقت توی جنگل تنها نبودی

آن مردهـا فکـر می کردنـد اگر اوزی تنهـا بماند، می میرد. او فقط پسـربچه ای 
هفت سـاله تـوی جنگلـی انبوه و متروک بود که نه می دانسـت کجاسـت و نه 
می دانسـت چـه کار بایـد بکنـد. تنها چیزی که دلش می خواسـت ایـن بود که 
دوباره پدرومادرش را ببیند، ولی انگار قرار نبود حاالحاالها چنین چیزی اتفاق 
بیفتد. می توانسـت سـرش را میان ِگل والی باغچه بگذارد و تسـلیم شـود، اما 

میل به بقا وادارش کرد برای خوردن کمی آب و غذا از جایش بلند شود. 
کسـانی که پدرومادرش را برده بودند، کلبه را هم کاماًل گشـته بودند. همه ی 
جعبه های طبقه ی همکف و زیرزمین را پاره و اتاق زیرشـیروانی کوچک باالی 

پلکان کهکشانی اش را زیرورو کرده بودند. 
کلبه جنگلی بود و برق کشـی نداشـت. در شـب های سـرد و تاریکش، اوزِی 
هفت ساله که هیچ وقت حتی فکر این وضعیت ترسناک را هم نمی کرد، وحشت زده 

آن قدر بیدار می ماند تا باالخره از خستگی، در خوابی ناآرام فرو می رفت. 
ولی غم هر روز کم رنگ تر می شد. چند ماه بعد، حالش بهتر شده بود. شب ها 
دیگر ترسناک نبودند. راستش به او احساس آشنایی می دادند. توی خواب هایش 

فصل دوم
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خاطره های پدرومادرش را مرور می کرد و با پلک های بسته لبخند می زد. 
روزهـا روی پله های ایـوان، منتظر پدرومادرش می نشسـت. وقتی نیامدن 
آن هـا برایـش دردنـاک می شـد، خـودش را بـا گشـتن جعبه هایـی سـرگرم 
می کـرد کـه توانسـته بود جابه جایشـان کند. تـوی زیرزمین، چند جعبـه ُپر از 
غـذای خشک شـده و کنسـروی پیدا کرده بـود. فهمید پدرومـادرش برنامه ای 

طوالنی مدت برای مخفی شدن توی آن کلبه داشته اند. 
جعبه هـای طبقـه ی همکف را هل داده بـود و برای خودش راهی مارپیچی 

و منظم ساخته بود. 
بیروِن کلبه، بوته های تازه تندوتند رشد می کردند و کم کم جلوی ورودی خانه 
را می پوشـاندند. وقتی اوزی ده سـاله شـد، کلبه ی  کوچک بیشـتر شـبیه تپه ی 
سرسـبزی پوشـیده از بـرگ بـود تا خانه. ریشـه ی درختـان و بوته هـای اطراف 
کلبـه، راهشـان را از پنجره هـا و دیوارهـا به داخل بـاز کرده بودند. نفـوذ گیاهان 
باعث شـده بود آنجا بیشتر شـبیه خانه ی جادوگرها یا حداقل خانه ی سگِ آبی 
سخن گویی باشد که خوب پنهان شده. کلبه جوری زیر گیاهان گم شده بود که 
اگر غریبه ای از کنارش رد می شد متوجه نمی شد خانه ای آنجا وجود دارد. البته، 
آنجا دورافتاده تر از آن بود که کسی از کنارش، یا حتی از دور و برش عبور کند. 

اوزی دوازده سـاله شـده بود و خانه هنوز همان شـکلی بود. شـب بود و در 
ایوان ایسـتاده و به آسـمان خیره شـده بود. تی شـرت سـفید پدرش را به تن 
کـرده و شـلوارکی را کـه پایش بـود از یکی از شـلوارهای او بریـده بود. کفش 
نمی پوشید و این باعث می شد پاهایی زمخت داشته باشد. می توانست راحت 
با پای برهنه روی سنگ های دور و بر خانه اش راه برود. موهای سیاهش بلند 

و چشم های خاکستری اش کمی تیره تر شده بودند. 
اوزی بـا تنهایـی اش در خانـه کنـار آمده و تقریبـًا از زندگی اش راضـی بود. با 
غذاهـای کنسروشـده و سـبزیجاتی که در باغ پرورش مـی داد، زندگی می کرد و 
حتی فکرش را هم نمی کرد که این قضیه چقدر ممکن است غیرمعمول و عجیب 
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باشـد. فکر می کرد پدرومادرِ هر پسـربچه ای را در هفت سـالگی از او می گیرند، 
خیال می کرد زندگی در کلبه ای پوشیده از گیاه که هیچ ارتباطی با دنیای بیرون 
نـدارد،  بخشـی طبیعـی از زندگی اسـت. او هـم در نهایت بزرگ می شـد، ازدواج 
می کرد، صاحب پسر می شد و بعد کسی می آمد و او را از پسرش دور می کرد. 

این برای اوزی، چرخه ی طبیعی زندگی بود. 
برگشـت توی کلبه. مثل بیشـتر شـب ها، می خواسـت آن قدر زیر نور شـمع 
مطالعـه کنـد تا خوابش ببرد. وقتی پدرومـادرش را از او گرفتند، خوره ی کتاب 
بـود. به خاطـر همیـن هم بعـد از آن اتفاق رفته بود سـراغ تک تـک کتاب های 
کتابخانـه و البته سـراغ کتاب های درون جعبه. پیدا کـرده بود. دایره ی واژگان 
و درک علمـی اش بـاال رفتـه بـود. پدرومادرش شـیفته ی ذهن انسـان بودند؛ 
بسـیاری از کتاب هایشـان فلسـفی یا درباره ی علم پزشـکی بودند. ولی اوزی 
همـان تازگـی چند جعبـه ی بزرگ پیدا کرده بود که کتاب هایشـان با آنچه قباًل 
دیده بود، فرق داشت. تعداد زیادی از آن ها علمی یا درباره ی اختراع ها و علم 
روان شناسـی بودند، اما توی یکی از سـنگین ترین جعبه ها، کتاب داستان های 
فانتزی و ماجراجویانه پیدا کرد. کتاب هایی مثل ارباب حلقه ها 1، هری پاتر2 و 
راهنمای مسـافران مجانی کهکشـان برای اتواستاپ زن ها 3. اسم این کتاب ها، 
از آن هایـی کـه قبـاًل خوانده بود تخیلی تـر و جالب تر بود و داستان هایشـان او 
را از کلبـه ی جنگلـی بـه قلعه هـا و غارهـا و سـفینه های فضایـی می بردنـد که 

هیجان انگیز، جادویی و دست نیافتنی بودند. 
ایـن کتاب هـا بـه اوزی امیـد می دادنـد. امیـد به اینکـه شـاید او هم نوعی 
اسـتعداد و توانایـی جادویـی یا شـگفت انگیز دارد که فقط باید کشـفش کند. 
فهرسـت کوتاهی نوشـته بود از کار هایی که امتحان کرده و از پسشان برنیامده 

بود. مثل پروازکردن، حرکت کردن با سرعت نور و سوت زدن. 
1- Lord of the Rings 2- Harry Potter
3- The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy 
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کمـی خوراکـی برداشـت و راهش را از جـاده ی مارپیـچ جعبه های همکف 
به سمت پلکان کهکشانی باز کرد. ستاره های کوچک و مشکی را تماشا کرد که 
روی تمام بیسـت پله حک شـده بودند. همیشه وقت باالرفتن از پله های اتاق 
زیرشیروانی اش، احساس می کرد از آسمان ها باال می رود. دستگیره ی نرده را 
که شبیه توپی چوبی بود گرفت و خودش را باال کشید. پایش از لبه ی پله ُسر 

خورد، با شکم افتاد زمین و سرش خورد به پله ی پنجم. 
ستاره ها انگار جلوی چشمش دوبرابر شدند. 

بلنـد شـد و روی پله ی سـوم نشسـت. پایین را نـگاه کرد که حـال و روزش را 
بسـنجد و دید توپ چوبی نرده هنوز توی دسـتش اسـت. به دسـتگیره نگاه کرد. 
هم اندازه ی توپ تنیس بود و پایه ای شبیه تِه المپ داشت، اما از تهش یک میله  ی 
دو اینچِی فلزی بیرون زده بود که نوکش شبیه ستاره ای هشت پر بود. همان طور 

که روی پله نشسته بود سرش را برگرداند و به ستاره های روی پلکان نگاه کرد. 
با خودش گفت: »این شاید...«

چرخید و سرِ ستاره ای شکل میله را روی یکی از ستاره های حکاکی شده ی 
پله ی سوم فشار داد. اندازه و شکلشان یکی بود. 

میله را توی دستش بررسی  کرد. 
سـتاره های پلـه ی اول و دوم را امتحـان کـرد. همه شـان سـفت و معمولی 
بودند. اما روی پله ی سـوم، وقتی داشـت ستاره ی سوم از لبه ی سمت راسِت 
پلـه را بررسـی می کرد، انگشـت هایش تفـاوِت اندکی را احسـاس کردند. این 

ستاره با بقیه فرق داشت. وقتی فشارش داد، کمی تکان خورد. 
اوزی سـرِ کلید فلزی را روی سـتاره گذاشـت؛ کاماًل با هم جور درمی آمدند. 

به دقت میله را فشار داد توی پله. 
کلید عجیب، خیلی راحت توی ستاره جا گرفت. 

دسـتش را عقب کشـید و چند لحظه صبر کرد تا به خودش مسـلط شـود. 
بعـد تـوپ چوبـی را گرفت و چرخاند. صدای بازشـدن قفلی به گوش رسـید و 
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سطح پله ی سوم کنار رفت. مکان مخفِی کوچکی هم اندازه ی پله، زیر آن بود. 
»وای!«

توی پله، کارتنی اندازه ی جعبه ی کفش بود. آن را بیرون کشید و درِ مخفی 
را دیـد کـه جلـوی چشـم هایش دوباره بسـته شـد. جعبـه را روی پلـه ی دوم 
گذاشـت. بقیه ی پله ها را هم بررسـی کرد، اما هیچ سـتاره ی دیگری پیدا نکرد 

که با بقیه فرق داشته باشد. 
جعبه را زد زیر بغلش و با عجله از پله ها باال رفت تا به اتاقش برسد. 

اتـاق زیرشـیروانی کوچک، راحـت و دنج بود. چند شـاخه ی درخت از توی 
دیوارها رشـد کرده و با آن شـکل خمیده شـان، به اتاق هم مثل بقیه ی جا های 
خانه حال وهوایی جادویی بخشـیده بودند. تخت اوزی نرم بود و میز عسـلِی 
چوبی و کوچکی کنارش بود. گوشـه ای از اتاق، لباس ها روی صندلی روی هم 
انباشـته شـده و کتاب ها همه جا پخش وپال بودند. کتاب های خوانده شـده اش 
را آورده بـود بـاال و گذاشـته بـود روی کـوه کتاب هایـی که تختـش را محاصره 
کـرده بودنـد. اتاق یک تک پنجره ی گرد داشـت که وقتی باز بود، با صدای بلند 

جیرجیر می کرد. 
اوزی جعبه را گذاشـت روی تختش و شـمعی روشن کرد. شعله ی کوچک، 
اتاقش را به خوبی روشن کرد. روی تخت نشست و جعبه را گذاشت روی ران 

پایش و بازش کرد. 
آن را چرخاند و خوب نگاهش کرد. از ماده ی سخت و سیاهی ساخته شده بود 
که نه پالستیک بود و نه فلز، چیزی بود میان این ها. درِ جعبه را با چسب خاکسترِی 

پهنی مهروموم کرده بودند و باالی آن، کسی با ماژیک نوشته بود: کالرک 1. 
اوزی چاقوی جیبی کوچکش را از روی میزِ عسلی قاپید و به دقت چسب را 

ُبرید. بعد، هیجان زده تر از هر وقت دیگری، درِ جعبه را کشید و باز کرد. 
لبخند زد. 

1- Clark
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توی جعبه ضبط صوتی قدیمی، پهن و دراز بود که یکی قباًل تویش نوارکاست 
گذاشـته بود. باالی ضبط صوت، شـش دکمه و مربعی نقره ای و شـش  اینچی 
به چشـم می خورد. زیرش هم کلمه ی تافی را با ماژیک طالیی نوشـته بودند. 
اوزی که نه می دانسـت نوارکاسـت چیسـت و نه تا آن موقع ضبط صوت دیده 
بـود، دسـتگاه را از جعبـه درآورد و بـا تعجب به آن خیره شـد. زیر ضبط، توی 
جعبه، ُپر بود از نوارکاسـت هایی که به دقت کنار هم چیده شـده بودند. دستگاِه 
کوچک جالب بود، اما چیز خیلی جذاب تری هم توی جعبه بود که توجه اوزی 
را به خود جلب کرد. باالی ردیف نوارکاست ها، چیزی بود شبیه پرنده ای سیاه. 
دسـتش را بـرد جلـو و آرام پرنده را بلند کرد. سـبک تر از آن بـود که فکرش را 
می کـرد؛ بال هایش از جنس پالسـتیک عجیب وغریبی بودند که با سـیم های 
نازکی بسـته شـده بودنـد. دمش حلبی بـود و نوکی طالیی داشـت. پاهایش 
دست سـاز و نوِک کج چنگال هایش مسـی بودند. چشـم هایش را که به سـِر 
ِگردش چسـبیده بودند، بسـته بود. پرهای سـیمی اش رو به باال بودند و بدن 

استوانه ای اش تقریبًا پنج اینچی می  شد. 
اوزی کـه دنبـال دکمـه و کلیـدی بـرای روشـن کردن پرنده بـود، الی تمام 
پرهایـش را گشـت، امـا چیـزی پیـدا نکـرد. پشـت پرنـده هـم درسـت مثل 

ضبط صوت، خّطی پهن و نقره ای کشیده بودند. 
»محشره!«

اوزی نمی دانسـت پرنـده واقعـًا چیسـت و بـه چـه دردی می خـورد، اما از 
پیداکردنش خوشـحال بود. هرچه که بود صورت داشـت و می توانسـت آن را 
تـوی خانـه پیش خودش نگه دارد. توی یک دسـتش پرنـده را گرفته بود و با 
دسـت دیگرش با ضبط صوت ور می رفت. بعد از اینکه یاد گرفت نوارکاسـت ها 
را چطور توی ضبط صوت بگذارد و دوباره دربیاورد، دکمه ی پخش صدا را فشار 

داد و دستگاه را کمی تکان داد، باز هم اتفاقی نیفتاد. 
ولی به تالشش برای به کارانداختن ضبط صوت یا پرنده ادامه داد. 
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یکی دو ساعت بعد، شمعش را فوت کرد و روی تخت دراز کشید. 
بیشتر از پنج سال بود که پدرومادرش توی جنگل ناپدید شده بودند و از آن 
موقع، اولین باری بود که آن قدر احساس خوشحالی می کرد. شاید چیزهایی که 
پیـدا کـرده بود خیلی هم به درد نمی خوردند، امـا آن ها مال پدرومادرش بودند، 
آن قدر مهم بودند که پنهانشان کنند و حتی برای یکی شان اسم بگذارند: کالرک!
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فصل سوم

صبح روز بعد، خورشـید با تمام وجودش می تابید و مثل بوکسـری حرفه ای، 
مشـت نورانـی اش را تـوی شـاخه ها و سـایه هایی می کوبیـد کـه تـا آن موقع 
نتوانسـته بـود از آن هـا عبـور کند. طعـم آب جوی بهتر شـده بـود. هویج های 

خشک شده ی زیرزمین انگار تازه تر بودند و اوزی، کالرک را داشت. 
تمـام صبحـش بـه بررسـی ضبط صوت و پرنده گذشـت. ظهر، آن هـا را برد 

بیرون تا زیر نور آفتاب نگاهشان کند. 
کالرک را روی پله ی ایوان کنار خودش نشاند و به آن خیره شد. 

بعد رو به پرنده ی بی جان گفت: »باالخره باید یه جوری روشن شی.«
کالرک جوابی نداد. 

ضبط صـوت، ده اینـچ عـرض داشـت، دوازده ونیـم اینـچ طـول و دو اینـچ 
هـم ارتفـاع. اوزی با خط کـش انـدازه اش را گرفته بود. مربِع نقـره ای باالیش 
همرنـگ نـوار پشـت پرنـده بـود و یـک ورودی پالسـتیکی هم داشـت که باز 
می شـد تـا نوارکاسـت ها را تـوی آن بگـذارد. شـش تا دکمه هم داشـت: یکی 
بـرای پخش کـردن، یکی برای متوقف کردن، یکی بـرای ضبط کردن، دوتا برای 


