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برای مامان که رؤیاهامون یکی بود
برای بابا به خاطر مهربونیاش
و عشِق کوچولوم محمدسام.
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چیزهـای کمی ارزِش آن را داشـتند که به خاطرشـان زندگـی ام را به خطر 
بیندازم؛ این میوه یکی از آن ها بود. حتی امروز بیشتر؛ چون خیلی وقت بود که 

گرسنه بودم. اگر هرچه زودتر چیزی نمی خوردم، زندگی ام به خطر می افتاد.
البتـه خطـر مـرگ نبود. مامـان توی خانه نان داشـت و درواقـع منتظرم 
بود که برای شـام زود به خانه برگردم، اما فکر سـق زدن به آن تکه  نان های 
خشک، طاقتم را طاق می کرد؛ مخصوصًا حاال که چیز دیگری برای خوردن 
داشـتم... حـاال کـه ایـن انگـور را از فاصله ی بـه این نزدیکی دیـدم، آن هم 

انگوری این قدر رسیده.
چیدنش راحت بود.

خب، راحت به معنی واقعی خوِد کلمه اش، نه. راحت به این معنی که دلم 
می خواست آن میوه را بچینم؛ حتی اگر آخرین کاری بود که می توانستم بکنم. 
برای این کار باید از یک درخت بلند باال می رفتم که تیغ هایش تنها لباس 
خوبی را که داشتم پاره می کرد. تازه باید حواسم را به ساقه های چسبنده  ای 
هم جمع می کردم که عاشق پیچیدن دور دست  و پاهایم بودند و به هر جایی 
از پوسـت که می خورد، به شـدت قرمز می شـد. تا اینجای ماجرا خوب بود. 
فقط باید چهاردسـت و پا و سـریع از یک شاخه ی نازک باال می رفتم و حواسم 
را جمع می کردم به زاغی که آنجا النه کرده بود، نخورم. زاغ ها بدجنس اند؛ با 
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منقار باریک و بلندشان به هر کسی که مزاحم تخم هایشان بشود بی رحمانه 
نوک می زنند. خب،  من کاری به تخم ها نداشـتم؛ تخم هایی که هر کارشـان 

بکنی، باز هم بدترکیب اند. من فقط میوه ی کنار النه را می خواستم.
پـس خـودم را کشـاندم روی شـاخه و بااحتیـاط بـاال رفتم و حواسـم به 
صدای زشت زاغ بود. تا نیمه باال رفتم که صدای شکستن به گوشم رسید.
شـاخه نصف شـد، دسـتم را دراز کردم تا هر چیزی را که می شـد بگیرم 
تا نیفتم. دسـتم به میوه خورد که اگر آنقدر رسـیده نبود، حتمًا می توانسـت 

نگهم دارد؛ ولی آن هم با من پایین افتاد.
با سـر آمدم پایین؛ خوردم به یک النه ی زاغ دیگر که باعث شـد پرنده با 
بوی چندش آورش با عصبانیت پر بزند و برود. احتماالً زود برمی گشت. بعد 
پایم الی شـاخه  های درخت مو گیر کرد و با فاصله ی سـه، چهار متری بین 

زمین و هوا معلق ماندم.
جیغـم را تـوی گلـو خفه کردم و به خـودم گفتم که من از آن دخترهایی 
نیستم که از تجربه های معمولی نزدیک به مرگ می ترسند. هرچند، دختری 
بـودم که قلبش داشـت تند تنـد می زد. باید نفس می کشـیدم تا بتوانم فکر 

کنم، اما بیشتر از آن باید حواسم را جمع می کردم که پایین تر نیفتم.
با این حال، به آن خوبی که امیدوار بودم پیش نرفت. اما بهترین دوستم، 
ویـِول1، بهـم گفته بـود که من را امروز اینجا می بیند. اگر الزم شـود، می تواند 
کمکم کند. اولین بارش نیست که من را از دست حماقت خودم نجات می دهد 

و این دفعه بدترین گندی نیست که من را از شِر آن خالص می کند. 
خون به سـرم هجوم آورد و همه چیز در اطرافم سـر و ته شـد. دامنم هم 
نزدیـک بود هر لحظه روی سـرم بیفتـد تا اینکه بین پاهایم جمعش کردم. 
حداقل هنوز میوه را داشـتم. اولش می خواسـتم همه اش را به خانه و برای 
پدر و مادرم هم ببرم، ولی توی دست هایم له شده بود و دیگر نمی توانستم 

Weevil -1؛ به معنای سوسکچه
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نگهش دارم. آب غلیظ و قرمزش باالی دسـتم شـره کرد. بهتر بود میوه را 
خودم تنهایی بخورم تا اینکه بگذارم حیف شود. 

ایـن چیـزی بـود که به خـودم می گفتم تـا وانمود کنم خودخواه نیسـتم. 
می دانسـتم پدر و مادرم درسـت به اندازه ی من گرسـنه هسـتند. ولی برای 
اینکـه پایـم را از بیـن شـاخه ها آزاد می کـردم، اول باید میـوه را روی زمین 

می انداختم و میوه این طور از بین می رفت.
هرچه شاخه بیشتر به بدنم فشار می آورد، قرمزی پوستم بیشتر می شد، 
ولی برایم مهم نبود. االن گرسنگی ام از کمی خارش که بعد سراغم می آمد 
هـم بیشـتر بـود. با وجود اینکـه در حالت ناجوری قرار داشـتم، ولی میوه را 
خوردم و سـعی کردم نگذارم آِب قرمز میوه، آن طور که دسـتم را لک کرد، 

دور دهانم را هم لک کند. 
همه ی میوه را خوردم و خوشه  اش را جایی زیر بوته ها انداخت. بالفاصله 
صـدای خش خـش برگ ها را از زیرم شـنیدم. خـودم را به کنار تاب دادم و 

فکر کردم دوستم است. بعد یک دفعه خشکم زد. 
مردی گفت: »این طور که معلومه ما باید بیایم ِکرم ها رو بگیریم، مردهای 

جوون تر از ما هستن که باید این کار رو بکنن.«
آن هـا نگهبـان بودند. کاله های پشـمی و کجشـان آن ها را لـو می داد. دعا 
کردم که باال را نگاه نکنند و من را نبینند. نگهبان ها و مردم شـهر ما، خیلی 

باهم دوست نبودند.
»ِکرم« کلمه ای بود که به ما که توی کشـور ِکلِدن1، بیرون از شـهر و کنار 
رودخانه  زندگی می کردیم، نسـبت داده بودند. البته بدتر از اسـم »زالو« نبود 
کـه مـا روی مـردم شـهر گذاشـتیم؛ ولی اول آن ها این اسـم بازی را شـروع 
کردند؛ به خاطر همین هم ما حق داشتیم به آن ها بگوییم زالو. تازه، زالوها 

کرم ها را می خورند؛ برای همین، اسِم خیلی بجایی بود.

Keldan -1
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دوسـتش بهـش گفـت: »فرمانروا ِفلینگ1 داره ما رو بـه خاطر اتفاقی که 
هفتـه ی پیـش افتاد مجازات می کنه. در اصـل داره تو رو مجازات می کنه و 

من رو مجبور کرد برای محافظت باهات بیام.«
محافظـت؟ مردم شـهر مـا آرام بودند. خب، تا حاال کـه آرام بوده ایم. اگر 
نگهبان ها اینجا بیایند، شاید شرایط تغییر کند. همه چیز بستگی به این دارد 

که آن ها چه بخواهند. 
فرمانـروا نِریسـا فلینـگ2 رهبـر محبوبـی نبـود. در مقایسـه بـا کشـور 
همسـایه مان دوَلن3، بیشـتر اهالی کلدن فقیر بودند و هر کاری که فرمانروا 
امتحـان می کـرد، فقـط سـنگینی بـاری را کـه روی دوش مردم بود بیشـتر 
می کرد. زمزمه های سـرنگون کردنش بیشـتر به گوش می رسید و هر سال 
تعداد افرادی که با او دشـمن می شـدند، بیشـتر می شـد. همه می دانسـتند 

دولن به مرزهای ما چشم طمع دارد. فقط منتظر فرصت برای حمله بود.
فرمانـروا فلینـگ بین مردم کنار رودخانه حتـی منفورتر هم بود؛ مردمی 
که او دوست داشت مشکالت کلدن را به گردن  آن ها بیندازد. او هر سال ما 
را عقب تر می راند؛ دورتر از شهرها و به سمت تپه ها، جایی که غذا کمیاب تر 
بـود. حـدود یک سـال و نیـم پیش، او به زور چندین مرد را که بیشترشـان 
از اهالـی رودخانـه بودنـد به خدمت گرفت تا توی شـمال دنبال منابع جدید 
بگردند. پدر ویول را هم با آن ها گرفته بودند. اما دریای اسـکاتل4 به خاطر 
طوفان هـای وحشـتناکش معروف بود، چیزی کـه فرمانروا فلینگ هم حتمًا 

آن را می دانست. کشتی گم شد و هیچ کس نجات پیدا نکرد.
فقط یک دلیل وجود داشت که فرمانروا فلینگ هنوز در قدرت مانده بود 

و شاید تنها دلیلی که دولن هنوز با ما نجنگیده بود.
اسکورج.

Felling -1Nerysa Felling -2   
Dulan -3Scuttle -4   
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ایـن بیماری اولین بار سـیصد سـال پیش ظاهر شـده بـود. بیماری توی 
کشـورمان پخش شـد و جمعیتمان به یک سـوم کاهش پیدا کرد. ترس از 
گسـترش آن، اقتصادمان را داغان کرد، ما را نسـبت به کشـورهای همسایه 
منزوی کرد و باعث ایجاد نفرت از مردم ما شـد؛ مردمی که به عنوان منشـأ 
بیماری، مقصر شناخته می شدند. زخم هایی که آن بیماری بر کلدن زد، هنوز 

هم معلوم بود.
بعـد از چهـار سـال طوالنی، این مریضی وحشـتناک از بین رفت و مردم 
کلـدن دوبـاره آزاد بودنـد که در آرامش نفس بکشـند. بدتریـن فاجعه توی 

تاریخمان تمام شده بود.
یا شاید ما این طور فکر می کردیم.

پارسال اسکورج دوباره برگشت.
این دفعـه، تـوی زندان های جزیره ی َاتیک1 شـروع شـد و قبل از اینکه به 
مردم عادی برسـد، آن ها را کامالً نابود کرد. بیمارِی بی رحمی بود. به شـدت 
واگیردار بود، اما هیچ نشـانه ی مشـخصی نداشت که چطور منتقل می شود. 
تشخیص عالئمش تقریبًا غیرممکن بود تا وقتی که دیگر خیلی دیر می شد 

و هیچ درمانی وجود نداشت. پایان اسکورج همیشه مرگ بود. همیشه.
کار خوبی که فرمانروا فلینگ کرده بود استخدام پزشکانی بود که مشخص 
 کردنـد اگـر بیمـاری در مراحل اولیه اش تشـخیص داده شـود، حتی قبل از 
ظاهر شدن عالئم، دیگر کمتر واگیر پیدا می کند. آن ها از نوشته های قدیمی 
اسـتفاده کردنـد تـا آزمایش اولیه ای درسـت کننـد که قربانیان اسـکورج را 
تشخیص دهند و قرنطینه کنند، که از پخش شدن سریع بیماری جلوگیری 
کننـد. اما جزیره ی اتیک برای آن هایی که نتیجه ی آزمایششـان مثبت بود، 
تبدیل می شـد به »کلونی اسـکورج«، جایی که قربانیان فرستاده می شدند تا 
بقیه ی عمر کوتاهشان را آنجا زندگی کنند. این شیوه ی فرمانروا بود که امید 

Attic -1
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داشت با آن بیماری را مهار کند. ترس از سرایت بیماری به مرزهای دولن 
هم باعث شده بود آن ها از ما دور بمانند. تا وقتی که مریضی بر ما حکمرانی 

می کرد، دولن از آب های جزیره ی اتیک عبور نمی کرد.
معلـوم اسـت که بیمـاری، تقصیر فرمانـروا فلینگ نبود. به ارث رسـیدن 
این مشکل به او، فقط از روی بدشانسی اش بود. ولی او خودش بدشانسی 
مردم رودخانه به حساب می آمد. دلیلش هم حضور این نگهبان ها زیر پای 

من بود.
گردنم را آن قدری دراز کردم که بتوانم آن دو مرد را ببینم. اولین نگهبان، 
همانی که کوتاه تر و قوی هیکل تر بود، خواست که صبر کنند تا سنگی را که 
توی کفشـش بود بیرون بیاورد و برای این کار، عجله ای هم نداشـت. گفت: 
»فرمانـروا فلینـگ بهمون دسـتور داده پنج تا کرم رو بـرای آزمایش ببریم.« 
لـرزش صدایـش، نگرانی اش به خاطر آمدن به اینجـا را لو می داد. »هیچ با 
خودش فکر کرده وقتی فقط دونفر از ما رو واسـه گرفتنشـون می فرسـته، 

اوضاع چه جوری می شه؟«
پنج نفر از ما برای اینکه آزمایش اسکورج بدهیم؟ چون ما از شهرها جدا 
افتـاده بودیم، اسـکورج تا حاال به مردم ما سـرایت نکـرده بود. ما هیچ وقت 
خودمـان را بـا زالوهـا قاطـی نمی کردیم؛ به جـز موقعیت های اسـتثنایی که 
خواربار نیاز داشـتیم و در این مواقع هم  هیچ وقت به شـهرهایی نمی رفتیم 

که اسکورج پخش شده بود.
پـس چـرا فرمانـروا نگهبان هـا را فرسـتاده بـود تـا مـا را بـرای آزمایش 

اسکورج ببرند؟ 
نگهبان دوم گفت: »شـاید مجازات سـختی به نظر بیاد، ولی عادالنه سـت. 

ِکرم ها همیشه باعث بدترین شورش ها می شن.«
داشت درباره ی چه حرف می زد؟ شورشی در کار نبود. آخرین دردسری 
کـه بـه وجـود آورده بودیـم، وقتی بـود که مردهـا را برای اکتشـاف بردند و 
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حتی آن هم چیز خاصی نبود. از آن موقع هیچ چیزی شـبیه شـورش اتفاق 
نیفتاده بود.

صـدای قارقار پرنده ای از سـمت راسـتم بلند شـد. صدایـی تهدیدآمیز و 
عصبانـی کـه فقـط می توانسـت کار همان زاغ باشـد. آن موجـود نفرت انگیز 

برگشته بود؛ ولی چرا اآلن؟
شـک نـدارم کـه بـوی آب میـوه ای که روی دسـت هایم خشـک شـده به 
مشامش رسیده بود. می دانست که النه ا ش را خراب کرده بودم. می خواست 
انتقـام بگیـرد و اآلن بـه خواسـته اش می رسـید، بهتر از آن چیـزی که خوِد 

پرنده توقع داشت.
این پرنده جای من را به نگهبان ها لو می داد.
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نگهبان ها به سمت سرو صدای هشداردهنده ی پرنده برگشتند. ناخودآگاه 
خودشـان را کنار کشـیدند؛ چون چنین صدایی که پر از شـرارت بود، باعث 
می شد حتی احمق ترین آدم ها، از جمله نگهبان ها، خم شوند تا از خودشان 

محافظت کنند.
از این فرصت استفاده کردم و چوبی از شاخه ی نزدیکم کندم و آماده شدم 
تا پرنده را بزنم. فقط امیدوار بودم که نگهبان ها درست مثل بقیه ی  زالوها بخزند 
و بروند تا بعدش بتوانم این موجود را دور کنم و خالص شوم. کار احمقانه ای 
بـود کـه اینجا آویزان ماندم و میوه را خوردم. حتی اگر اآلن می توانسـتم بروم 
پاییـن و حتـی اگر از دسـت نگهبان ها فرار می کردم، حساسـیتی که به خاطر 

شاخه ی مو روی پوست پایم پیدا می شد، حسابی می خارید. 
ولی نگهباِن کوتاه تر و قوی تر صدای شکستن چوب را شنید و باال را نگاه 
کـرد. دوسـتش را صـدا زد و بعـد رو به من داد زد: »آهای دختر، اسـم من 
واردن براگه1 و به فرمانروا نریسا فلینگ خدمت می کنم. بهت دستور می دم 

بیای پایین.«
مـن هـم داد زدم: »اگـه مـن رو می خوای، بیا من رو بگیر!« می توانسـتم 

نگهبان را هم مثل آن زاغ بزنم. هر دوی آن ها به یک اندازه زشت بودند.

Warden Brogg -1
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براگ جواب داد: »همین کار رو می کنم.«
نه، این کار را نمی کرد. حتی پایین ترین شاخه هم نمی توانست وزن او را 
تحمل کند؛ حتی شک داشتم که بتواند بدون استراحت کردن از یک النه ی مورچه 
هم باال برود. باال رفتن از جایی، عضالتی را می خواهد که بیشتر زالوها ندارند.
هرچند، آن ها تبر داشـتند و دومین نگهبان، قد بلندی داشـت با پاهایی که 
برای بدنش خیلی دراز بود؛ تبرش را بیرون آورد و شروع کرد به بریدن درخت. 
فریاد زدم: »بس کن! وقتی این درخت بیفته، میفته روی شما. این برام 

مهم نیست، ولی من رو هم پرت می کنه.«
براگ گفت: »پس بیا پایین.«

»نمی بینی گیر کردم؟«
حتی آن زاغ هم این را می دانسـت. پرنده مسـتقیم به سـمتم آمد، منقار 
تیـزش بـاز بـود. خـودم را تاب دادم و بهـم نخورد، پرنده از سـر راهم رفت 
کنار، ولی دوباره آمد؛ دسـتم را نوک زد و خراش کوچکی روی دسـتم ماند. 
دوبـاره تـاب خوردم، چند تـا از پرهای پرنده افتاد و بعد پر زد و رفت. کاش 
همان قدری که به من آسـیب زد، من هم بهش آسـیب زده بودم. شـاید آن 

میوه ارزشش را نداشت.
انـگار نگهبان هـا آن پایین روی زمین ریشـه ی شـاخه ی مویی که پایم به 
آن گیر کرده بود را پیدا کرده بودند. حاال داشـتند آن را می بریدند. فهمیدم 

که شاخه را درست پیدا کرده اند، چون شاخه با هر ضربه ی تبر می لرزید.
»ولم کنید!« بدنم را باال آوردم و شاخه ی مو را گرفتم که باعث حساسیت 
پوسـت کف دسـتم می شد. بعد سعی کردم پاهایم را آزاد کنم؛ اگر این کار 
را نمی کردم با سر می افتادم پایین، که از این ارتفاع باعث می شد سردردی 

بگیرم که همه همین طور خیره بمانند.
آن هـا همین طـور به بریدن و خرد کردن شـاخه ی مو ادامـه می دادند و این 
باعث شد بدون اینکه به چیزی گیر کنم، تقریبًا یک سوم از فاصله ام تا زمین را 
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پاییـن بیفتم. به نگهبان ها فحـش دادم و بعد پایم را آزاد کردم. حداقل وقتی 
شاخه ی مو باألخره باز شد، سر و ته نبودم و بقیه ی راه را هم افتادم زمین.

خیلی محکم روی مچ پای راسـتم افتادم، ولی به نظر نمی آمد شکسـته 
باشـد. هرچند درد می کرد و نمی گذاشـت فرار کنم. یکی از نگهبان ها من را 

گرفت، آن مرد قد بلندتر. و معلوم شد میله ی آهنی دارد.
من را مجبور کرد بایستم و بعد گفت: »دختر، اسمت چیه؟«

»اسم خودت چیه؟«
»واردن گاسل1، در خدمت فرمانروا نر...«

غرغرکنان گفتم: »آره، بقیه ش رو قبالً شنیدم. اسمم آنی ِملزه2. هیچ کار 
اشتباهی نکردم و شهروند درستکار کلدن هستم. بذارید برم.«

با حالت مسـخره کردن نگاهی به دوسـتش انداخت و دسـتم را نشانش 
داد، همان دسـتی که لکه ی میوه رویش بود. »این رو ببین براگ... پوسـت 

قرمز. این یکی از عالئم اسکورجه.«
همین طـور کـه سـعی می کردم خودم را از دسـتش نجـات بدهم، گفتم: 
»احمـق، این آب میوه سـت. خوشـه ش هـم همین جاها زیر پاتـه، فکر کنم 

تقریبًا هم اندازه ی مغزته. بذار برم، پیداش می کنم.«
گاسـل گفـت: »اون زخـم بـاز روی دسـتش رو هم ببین. احتمـاالً اولش 

این طوری بیماری رو گرفته.«
سعی کردم با آن پایم که خوب بود به گاسل لگد بزنم، ولی فقط افتادم 
روی مچ پایم که درد می کرد. گفتم: »پرنده این کار رو کرد. خودتون دیدین.«
بـراگ کنـارم زانو زد. پایین پایم که شـاخه ی مو باعث قرمزی اش شـده 
بود را نگاه کرد. »اینجا حساسیت پوستی داره و پوستش گرمه. تب داره.«

گفتم: »من اسکورج ندارم، من مریض نیستم.«

Warden gossel -1
Ani Mells  -2
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وقتی به خودم پیچ و تاب دادم، گاسل من را محکم تر گرفت و گفت: »ما 
تـو رو بـرای آزمایش می بریـم، ولی فقط با نگاه کردن بهـت هم معلومه که 

نتیجه ی آزمایش چیه.«
»نمی تونـی مـن رو ببری!« تکان خوردم و خودم را آزاد کردم، ولی دوباره 

من را گرفت. »این کار رو نکن!«
گاسل دستور داد: »آرومش کن.« بعد دست هایم را بردند پشتم و گاسل 
شـروع کـرد بـه بسـتن آن ها با طنـاب و در همین حین هم بـراگ یک تکه 
پارچـه گذاشـت داخـل دهانـم و با پارچه دیگری آن را بسـت. بـه آن ها لگد 
می زدم، ولی برایشان کار سختی نبود که از آن مسیر صاف من را به  جایی 

ببرند که گاری قرنطینه پارک شده بود.
ترسـم زیاد شـد. آن ها واقعًا داشـتند من را می بردند؛ بدون دلیل، بدون 
توضیـح، بـدون اینکـه حتـی بـه پدرومـادرم بگویند. چیـزی کـه پدرومادرم 

می فهمیدند این بود که دخترشان یک دفعه ناپدید شده بود.
پشـت گاری از قبـل بـاز بـود و مـن را داخلـش پـرت کردند. بعـد براگ 
خـودش را داخـل کشـید تا مـن را به دیـواره ی چوبی ببندد. تقـال کردم که 

نگذارم، ولی هر لحظه فشارشان روی من بیشتر می شد. 
مـن هیـچ کار اشـتباهی نکرده بـودم و مریض هم نبودم. احتماالً کسـی 
باور نمی کرد عالئمی که روی پوسـتم بود، عالئم اسـکورج باشـد. آن ها فقط 

به خاطر آن میوه بودند؛ حتمًا کسی می فهمید! نمی شد این اتفاق بیفتد.
صدای بلندی گفت: »بازش کن.«

مـن نشسـتم و بـراگ برگشـت و دسـت هایش را آرام بـاال بـرد. پشـت 
دهان بندم لبخند بزرگی روی صورتم پیدا شـد. او بهترین دوسـتم توی دنیا 
بود که یک چاقوی شـکاری در دسـت داشـت. دیر به دیدنم آمده بود، مثل 

همیشه، ولی حداقل اآلن اینجا بود. ویول برای کمک آمده بود.
راسـتش پدرومـادر ویـول اسـمی برایش انتخـاب کرده بودنـد که کمک 
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زیادی به بهتر کردن اسـمی که مردم رویمان گذاشـته بودند، نمی کرد؛ ولی 
ویـول اهمیتـی نمـی داد، من هـم همین طور. او قـوی و صمیمی تر از چیزی 
بـود کـه اآلن به نظر می رسـید و مهم تر از همه اینکه نمی گذاشـت نگهبان ها 

من را ببرند.
»ایـن دختـر بیچـاره اسـکورج داره.« دلسـوزی بـراگ مثـل یک سـکه ی 
تقلبی، الکی بود. »داریم می بریمش آزمایش بده. اگه معلوم بشـه سـالمه، 

برمی گرده خونه.«
ویول گفت: »اون کامالً سالمه. اسکورج به قسمت رودخونه سرایت نکرده.«
»اگه سرایت کرده باشه چی؟« براگ داشت آرام راهش را به بیرون از گاری 
باز می کرد. »این مریضی، شما کرم ها رو یه ماهه نابود می کنه. تنها راهی که 
می تونین در امون باشین اینه که مردمتون بذارن ازشون آزمایش بگیریم.«

ویـول گفـت: »مـا مواظـب خودمـون هسـتیم و مراقب آنی هم هسـتیم. 
بذارین بره، وگرنه این چاقو رو پرت می کنم. هیچ وقت تیرم خطا نمی ره.«

یواشکی چشم غره رفتم؛ بیشتر وقت ها تیر ویول به خطا می رفت. خوشبختانه 
براگ امتحانش نمی کرد؛ مخصوصًا اینکه جایی نزدیک من ایستاده بود.

ویول آن قدر حواسش به براگ بود که متوجه آن یکی نگهبان نشد که از 
پشـت داشـت بهش نزدیک می شـد. من جیغ زدم و سـرم را تکان دادم تا 
پشت سرش را نگاه کند. ویول برگشت و براگ از روی گاری شیرجه زد و 
پرید رویش. ویول بلند شـد تا با او درگیر شـود، ولی گاسـل دسته ی تبرش 

را گرفت و آن را به سر ویول زد. 
مـن جیـغ زدم کـه صدایـش بـا دهان بندم خفه شـد. ویول اصـالً حرکت 
نمی کرد، ولی بلندش کردند و انداختنش پشت گاری، کنار من. از زخِم کنار 
سرش خون می ریخت. سعی کردم وحشت نکنم. زخم های سر خون ریزی 

زیادی دارند؛ ولی همیشه به این معنی نیست که خطرناک اند. 
هرچند بعضی موقع ها واقعًا خطرناک اند. ویول تکان نمی خورد. 
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بـراگ گفـت: »این هـا فقط بچه ن. اگه قـراره کرم ها این طوری باشـن، به 
آدم های دیگه ای به جز من و تو نیاز داریم.«

گاسل به نشانه ی موافقت سرش را تکان داد. »بیا این دو تا رو ببریم. اگه 
فرمانروا پنج تا می خواد، خودش می تونه بیاد و بقیه رو ببره.«

در، پشـت سـرمان محکم بسته شد و ما توی تاریکی کامل ماندیم. چند 
دقیقه بعد، گاری شروع به حرکت کرد و ما را از خانه مان برد.
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یک چاقو توی چکمه ام بود. فکر می کردم وقتی سر و ته از درخت آویزان 
شده بودم می افتد، ولی شانس آوردم و هر جوری که شده سرجایش مانده بود.

چکمه را از پایم پرت کردم بیرون و بعد بدنم را جوری کج ومعوج کردم 
تا چاقو سـر بخورد به طرف دسـت هایم که نزدیک کف گاری بسـته شـده 
بودنـد. کار راحتـی نبود و انجـام این کار بدون متانت دخترانه، حتمًا موهای 
مادرم را سـیخ می کرد. او چند سـال پیش از من ناامید شـده بود که مثل 

یک دختر جوان محترم رفتار کنم.
وقتـی چاقو توی دسـت هایم بود، چرخاندمش تـا طناب ها را ببرم. موقع 
انجام این کار بیشتر از حدی که باید، خودم را زخمی کردم، ولی به محض 
اینکـه طناب پاره شـد، سـوزش زخم هـا را فراموش کردم. تکـه پارچه را از 
دهانم برداشتم و از آن برای فشار دادن زخم کنار سر ویول استفاده کردم.
ویول خیلی مو داشت و همین، متوقف کردن خون ریزی را سخت می کرد. 
فقط وقتی موهایش را کوتاه می کرد که من سر به سرش می گذاشتم؛ هرچند 
خودم توی دلم دوست داشتم موهایش بلند باشد. رنگ موهایش از موی بیشتر 
مردم اینجا روشن تر و خیلی صاف بود و همین باعث می شد بعد از کوتاه کردن 
موهایش به چشم بیاید. ولی من آن را هم دوست داشتم. به لبخند شیطنت آمیزش 
و برقـی کـه همیشـه توی چشـم های قهـوه ای رنگـش می درخشـید، می آمد.
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