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  ....... ورود پسران و كي كي –فصل دو 

  ..... جابه جا شدن –فصل سه 

   تينا و پپن -فصل چهار
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   مالقاتي غير منتظره -فصل يازده

   ژاك در قلعه مستقر مي شود -فصل دوازده
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  فصل نخست

  تعطيالت

 شبانه روزي با شور و شوق با هم صحبت مي ي دودختر، در حياط مدرسه

 تنها يك «:  مي گفت 2ايي به دوستش دنيز ، دخترك موخرم1 لوست.كردند

 يك ترم  . دلم مي خواهد ژاك را هر چه زودتر ببينم! روز به تعطيالت مانده 

اما من ، برايم فرقي نمي : دنيز با خنده پاسخ داد ... بدون او خيلي طوالني است 

آن خوب مي دانم كه هانري واقعاً بد جنس نيست ، اما با . كند برادرم را نبينم 

تازه، برادر تو هم برايم ...  غير عاديش به حيوانات من را ديوانه مي كند يعالقه

همان عالقه جنون آميزي را كه هانري به حشرات دارد ، او به : عجيب است 

  . پرندگان دارد 

                                                 
1
 Lucette 

2
 Denise 
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يوانات هانري فقط رفتارش با ح: عتراض كردلوست كه شيفته برادر دنيز بود، ا

  ». است ول دارم كه كمي شيطان البته قب! غير عادي است 

را زير بالش خواهرش پنهان مي كرد ،  1تفريح هانري اين بود كه گوش خيزكها

 شدت دنيز را به كارها سوسكهاي طاليي را داخل كفش او مي گذاشت و با اين

  »خبر داري؟ 2 كي كي     از«:  دنيز پرسيد.عصباني مي كرد

 اما پرنده كه . به او ياد داده بود ژاك چند جمله اي. كي كي طوطي ژاك بود 

 جالب آموخته بود و به هر ي نسبتاً، خودش چند جملهاستعداد خاصي داشت

! اره كي كي بيچ« : ناراحتي پاسخ دادلوست با . بهانه اي آنها را به كار مي برد

فكرش را بكن، امسال ژاك اجازه نداشت او را پيش خودش در دبيرستان 

خوشبختانه، يكي از دوستان نگهداري از او را به عهده ... ارهحيوان بيچ. نگهدارد

با اين حال، مي توانستند اجازه . گرفت و ژاك هر روز به ديدنش مي رفت 

  .دهند پيش ژاك در مدرسه باشد

اما نگهداشتن او در . مي داني كه من كي كي را خيلي دوست دارم -

ران مي  يا به دبير مدرسهناگهان به مدي. مدرسه ، داستان ديگري است 

                                                 
1
 ���� ���	 

2
 Kiki 
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 شب با  تازه، نصفه »اهايتان را پاك كنيد پ! دماغت را بگير« : گويد 

  يم  خوب. در آوردن صداي قطار نمي گذارد هيچكس بخوابد

   .فهمم كه چرا او را راه ندادند 

  .آنان بود يار جدا نشدني بازيهاياز نظر بچه ها ، كي كي تنها يك پرنده نبود، 

 بود كه دوباره برادرش و برادر دنيز را مي بيند، آن هم لوست خيلي خوشحال

  .نان فراهم خواهد كرد ت مادر دنيز براي آدر فضاي گرم و شادي كه مي دانس

نان پيش آ.  پدر و مادرشان را نديده بودنداه هيچگ1ژاك و لوست تيرمون

، باعث آشنايي زندگي مي كردند تا روزي كه يك اتفاق عموي پير بد اخالقي 

ان  و دنيز از دنيا رفته بودند و مادرشپدر هانري. شد 2نان با هانري و دنيز لوفورآ

 شبانه روزي و يدو دختر به يك مدرسه. دبراي بزرگ كردن آنان كار مي كر

حاال كه زمان تعطيالت رسيده بود، چهار . پسران به يك دبيرستان مي رفتند 

  . دوباره يكديگر را مي ديدند،ينفرشان در منزل خانم لوفور، مادر دنيز و هانر

 كوچكي در دامنه هاي آلپ اجاره كرده بود، يامسال ، او براي تابستان خانه

دو دختر، درست قبل از اين تعطيالت . جايي كه براي بچه ها تازگي داشت

                                                 
1
 Tirmont 

2
 Lefevre 
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ياد آوري خاطرات تابستان   طوالني كه برايش روز شماري مي كردند، با 

  .رنامه ريزي مي كردند گذشته ، براي اين تابستان ب

    سال گذشته به ما خوش مي گذرد  ؟ ي نمي دانم آيا به اندازه«: دنيز گفت 

  يادت مي آيد؟ ... اگر مي شد يك همچون ماجرايي برايمان پيش بيايد 

اما  ! 1ماجرايي فراموش نشدني استمگر مي شود فراموش كنم ؟ آن  -

  .افتدفكر مي كنم چنين چيزي هم دو بار اتفاق نمي 

اين ... مي بيني چقدر روزهاي آخر اين ترم طوالني به نظر مي رسد ؟  -

 ». سال است يروزها طوالني تر از همه

دنيز و لوست در يك روز زيبا، يكدفعه . سرانجام، تعطيالت از راه رسيد 

نجا در ك آلپ ايستاده اند و خانم لوفور آديدند بر سكوي ايستگاه كوچ

 صدا دار از گونه يز پريد بغل مادرش و دو بوسهدني. انتظار آنان است 

مت، گردن زن جوان را بغل كرد هاي او گرفت اما لوست ، با مالي

  . او فشردي قشنگ خرمايي رنگش را بر شانهوموهاي

                                                 
1
 
 ��������� ر�ع ������ ���ب ا��ا ر 
 ��$�ن 	�روز  در ه��  
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شما را دوباره مي  خاله آليس ، چقدر از اينكه «: دخترك يكريز مي گفت 

يز چقدر خوش شانس دن:  و پيش خود فكر مي كرد »بينم، خوشحالم 

ن را ت آ، فكري كه نمي توانسيبش شده  كه مادري به اين خوبي نصاست

 به دوست خود احساس قدر داني مي كرد تاما نسب. از سرش بيرون كند 

 نداشتن پدر و مادري .كه به او اجازه داده بود در اين گنج با او سهيم شود 

!  باشند، غم انگيز استظر اوفرستند يا براي تعطيالت منتنامه بكه براي آدم 

 برادرش را در قلبش با محبت لوست وچنين ايناما از وقتي كه خاله آليس 

هنگامي . پذيرفته بود، دختر ديگر هرگز خود را بي كس احساس نمي كرد

كه هر سه به سمت اتومبيل مي رفتند ، لوست خود را سرشار از خوشبختي 

روز   نخستين،س را داشتهوا خوب بود، او خاله آلي. حس مي كرد 

  .بود و ، فردا، پسرها مي آمدند تعطيالت

  .پس از گذاشتن بارو بنه در اتومبيل ، خانم لوفور پشت فرمان نشست 

ر است براي خريد كمي دو.  ما خارج دهكده استي خانه«: او توضيح داد

عه اي كه در نزديكي ماست، مي توان تخم مرغ و شير تهيه ، اما از مزر

نجا يد آ مي بينيد كه چقدر اين منطقه زيباست و چقدر مي تواناالكرد ح
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قت خود را با ژاك مي تواند هر چقدر دوست دارد ، و. گردش كنيد

  ». پرندگان بگذراند

صورت مارپيچ تا ته دره ادامه داشت ، خارج  خيلي زود، آنان از جاده اي كه به

  .باريك كوهستاني شد شدند و اتومبيل وارد راه

  »  ما همان است كه آن باال مي بينيم ؟ي خانه«:  پرسيددنيز

ندين رشته كوه چ.  بسيار زيبايي ديده مي شود يبله ، و از آنجا منظره -

  :لوست خم شد تا او هم ببيند و فرياد كشيد .را مي توان ديد

  »! ي بزرگ است يك قلعه...  نگاه كن، دنيز، نوك آن قله «

 را ديد كه دور تا دور آن ديواري يمي بسيار قديعهدنيز هم يك قل

  .مستحكم بود و دو برج بلند داشت 

 ، پنجره هاي يوارها روزنه هايي و در جاهاي ديگرآنددر قسمتهايي از

  .داد  و به اين مجموعه چشم انداز غريبي مي نمايان بوديست و حسابرد

  » آيا واقعاً قديمي است ؟« : لوست پرسيد



 

11 

 

قدمت بخشي از آن به قرون وسطي مي رسد اما آن البته . نه ، نه كامالً  -

 1اين قلعه را قلعه مالفور. را مرمت و بخشي را هم بازسازي كرده اند 

گرچه در مورد آن داستانهاي زيادي . ظاهراً متروك است . مي نامند 

  .بر سر زبانهاست

 اتفاق افتاده چرا؟ مگر در آنجا اتفاقات ترسناكي: دنيز هيجان زده پرسيد

 ت ؟اس

به هر حال ، بهتر است شما آنجا . مي گويند، اما من دقيقاً نمي دانم -

بين شود، از كوه ريزش كرده و جاده اي كه به آنجا منتهي مي. نرويد 

 .م كامالً در حال فرو ريختن است ظاهراً بخشي از قلعه ه. رفته است 

ر ماشين را خانم لوفو . زيبايي با بام پوشالي رسيدنديد مسافران جلو خانه سف

  .  شدند 2»چشمه«در انباري پارك كرد و هر سه شادمانه وارد 

  

  

  

                                                 
1
 Le chateau - Malfort 

2
 	�م %�	�  



 

12 

 

 

  

  

  فصل دو

  ورود پسران و كي كي

ك  وسر صرف جابه جا شدن در منزل جديدن روز و فردا صبح رادختران آ

اما براي تعطيالت  خانه خيلي كوچك. كشيدن به گوشه و كنار آن كردند 

 ، آشپزخانه اي بزرگ و قديمي و اتاق طبقه همكف را به تمامي. كافي بود

يكي براي خانم : در طبقه باال، سه اتاق بود . نشيمني كوچك اشغال كرده بود

  .لوفور، ديگري براي دخترها و آخري براي پسرها 

خانم لوفور عهده دار آشپزخانه شد و دختران به نظافت . كارها فوري تقسيم شد 

  .ي زود تمام شد آن روز، كارهاي خانه خيل. پرداختند 

آنان در انتهاي .  كنندند سر فرصت همه جا را بررسيسپس لوست و دنيز توانست

  .  مشهوري را پيدا كردند كه نام خانه به خاطر آن بوديباغ چشمه
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 يچشمه.  اين دقيقاً يك چشمه نيست «:خانم لوفور براي آنان توضيح داد 

اما از همان . تي داخل قلعه استواقعي در باالي كوه ، در همسايگي قلعه، يا ح

 تونلي ناپديد شده و دوباره اينجا سر ، جويبار در زير زمين داخلسرچشمه 

پديد شود، ما شانس داريم كه اين چشمه پيش از آنكه دوباره نا. برآورده است

  ». درست از باغ ما مي گذرد

 ديگر سر از لوست. سرانجام زمان آن فرا رسيد كه دنبال پسران به ايستگاه بروند

ت مد دختران. پا نمي شناخت براي ديدن دوباره ژاك و هانري بي قرار شده بود

قطار هنوز به ايستگاه نرسيده ، چشم آنان به  . زيادي در ايستگاه منتظر نشدند

  . پسرها افتاد كه جلو درهاي قطار دست تكان مي دادند

  »... كيدوست خوب و قديمي من ، كي! كي كي « : لوست فرياد كشيد

طوطي كه بر شانه ژاك نشسته بود، با شنيدن نامش ، پرواز كرد، روي بازوي او 

  .نشست و نوكش را بر گونه دختر ماليد

 . را حمل مي كرد، به راه افتادند  سر باربري كه چمدانها پشت سپس ، همگي

  : ناگهان صدايي به گوش رسيد .  ژاك نشسته بود يوباره روي شانهدكي كي 

  »كجاست ؟  پس دستمالت! ... ايت را پاك كن پاه« 
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  .و حرف مي زند چه كسي با اباربر ، شگفت زده برگشت ببيند 

  »چند بار بايد به تو بگويم در را ببندي؟ « : صدا ادامه داد 

نمي دانست آيا بايد .باربر كه وحشت زده شده بود، چندانها از دستش افتاد 

كي كي از شانه ژاك پريد و . هد يا نه  شگفت انگيز را بديپاسخ اين پرنده

 خانم لوفور نشست و به عنوان سالم و يخل ماشين روي شانهاد رفت

  :احوالپرسي به او گفت 

  »! كتابهايتان را باز كنيد 6 يصفحه« 

  .همگي زدند زير خنده

  » .اين را از مدرسه ياد گرفته است« : ژاك توضيح داد 

  :مه دادطوطي شادمان از موفقيت خود، ادا

  »!در را ببنديد«

وكت را اگر حرف گوش نكني، ن. ساكت شو ، كي كي : سرانجام ژاك گفت 

  ... مي بندمبا كش

بچه ها كه به هم فشرده در ماشين نشسته بودند ، از مناظر طبيعت تعريف مي 

  .كردند
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  . روستا حالت قشنگي دارد: هانري گفت 

واناتي را كه دوست داريم، پيدا  پرندگان و حييما اينجا همه: ژاك پاسخ داد

  .  كرد خواهيم

اما چيزي كه براي . زيبا بود: پسرها با دخترها در مورد خانه هم عقيده بودند 

  . مالفور بوديآنان جالب تر بود، قلعه

  .فردا بايد به آنجا برويم: ژاك بي درنگ گفت 

براي دختران من قبالً . متأسفانه اين غير ممكن است : خانم لوفور پاسخ داد 

 قسمتهاي قلعه در يكوه ريزش كرده و همه. توضيح دادم كه خطرناك است 

  » .خطر فرو ريختن است 

يك لحظه هم از او   برادرش خوشحال بود كهياز ديدار دوبارهلوست آن قدر 

 خيلي به او شبيه وهاي خرمايي رنگ و چشمان سبزشژاك با م.جدا نمي شد 

يلي به هم شباهت داشتند ، به خصوص موهاي نامرتب هانري و دنيز نيز خ. بود 

 جدا نشدني ياين دو دختر و دو پسر يك گروه چهار نفره. و قهوه اي رنگشان 

  .بودند 
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  فصل سه

  جابه جا شدن

  

. بچه ها در همان دو روز اول ، همه جاي دشت و كوهستان اطراف را گشتند 

حتي يك روز به .  پيدا كرد، پرندگاني را كه دوست داشت ببينديژاك همه

  . آمد عقابي را ديده استشنظر

عقاب؟ فكر مي كردم كه ديگر عقابي در فرانسه پيدا نمي « : دنيز فرياد كشيد

حتي فكر مي كنم . اما بايد فكر كنيم كه هنوز هست : ژاك فوراً گفت . شود

  .قابي كه ديدم ، يك عقاب شاهي بودع

   ؟ندآيا عقابها خطرناك: لوست پرسيد

.  حمله نمي كنند  آنها نزديك نشويم ، به مايبه آشيانهتا : برادرش پاسخ داد

  . شيانه اي در اين منطقه دارد يا نهنمي دانم آيا آن عقابي كه من ديدم آ
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داشت ،  نمياما هرگز تخمهاي آنها را بر. بودژاك عاشق زندگي پرندگان 

 لوست مي خواستند به اگر دنيز يا. هرگز النه هايشان را خراب نمي كرد 

 مادر وحشت زده فوراً پرواز مي ي پرنده اي نگاهي بيندازند ، پرندهيآشيانه

 بي آنكه پرنده تكاني داشت كه مي توانستاما ژاك استعدادي ذاتي . كرد 

 از اين  خيلي زود بچه هابه هر حال ،. نوازشش كند نزديك شود و بخورد، به او

 ، خسته شدند و با حسرت از ماجراي ي رسيدي كه آرام به نظر مجور زندگ

  . مرغان نوروزي ياد مي كردند يتعطيالت قبلي خود در جزيره

درست از آن . اينجا هرگز ماجرايي برايمان پيش نخواهد آمد« : هانري گفت 

  .اتفاقي نمي افتد ر جاهايي است كه هيچوقت در آن جو

  از كجا معلوم است ؟: ژاك پاسخ داد

 آنجا محلي!  مالفور برويم ي مي توانستيم به قلعهاي كاش: گفت اً دنيز فور

مامان گفته كه حوادث وحشتتاكي در . مي افتد » اتفاقاتي«است كه حتماً در آن 

  .آنجا رخ داده اما خودش هم نمي دانست چه حوادثي 

  .من كه اصالً به آنجا نخواهم رفت : لوست گفت 

  .كار را قدغن كرده است تازه ، مامان اين : دنيز ادامه داد
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 عقابها ، ياما اگر در جستجوي آشيانه: هانري رو كرد به بچه ها و گفت 

   .از حرف مامان هم سرپيچي نكرده ايم ،  برسيم  تصادفي به حوالي قلعه

با اين حال ، اگر مي خواهيم به آن طرف برويم ، بهتر است اجازه  -

  ».بگيريم 

 كه به هر شكلي از اعتماد مادر ژاك نمي توانست فكرش را هم بكند

  : ، همان شب مسئله را مطرح كردند به همين دليل.هانري سوء استفاده كنند

. خاله آليس، فكر مي كنم كه عقابها در باالي كوهستان آشيانه ساخته اند « 

  »اجازه مي دهيد بروم ببينم ؟

  است ؟ مالفور يآيا در اطراف قلعه. البته ، به شرط اينكه مراقب باشي -

اعتماد ما اما شما مي توانيد به . احتماالً : ژاك با كمال صداقت پاسخ داد 

 .كنيد ، ما دختران را به جايي كه كوه ريزش كرده ، نخواهيم برد

متوجه هستي كه يك . سيل پايه هاي قلعه را سست كرده است  -

  ؟شاف ممكن است بي نهايت خطرناك باشداكت

: فور مخالفت جدي نكرده  بود، قول داد ژاك خوشحال از اينكه خانم لو

  ».ما خيلي مراقب خواهيم بود«
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درآن بعد از ظهر ، در حالي كه از كوه باال مي رفتند ، به طور عجيبي حس 

البته، ظاهراً هيچكس دور و بر . مي كردند كه كسي آنان را تعقيب مي كند

 غلتيدن اي يا هبا اين حال ، هر چند وقت صداي شكستن شاخ. آنان نبود

تصميم گرفتند كه هانري البه الي درختان . سنگي به گوش مي رسيد 

كمي بعد ، هانري به نظرش رسيد . مخفي شود و بقيه به راه خود ادامه دهند

او از . كه كسي دارد به طرف او مي آيد و سپس دارد روي زمين مي خزد

عجب  فريادي از تجايي كه مخفي شده بود ، بيرون پريد و بي اختيار

پريد كه فرار دخترك .كي بود پا برهنه با لباسهاي پاره دختراو. برآورد 

گد زدن خود را رها تالشي كه كرد تا با گاز گرفتن و لكند اما با وجود 

مي ! بس است ديگر ! بس است «:  را گرفت و داد زدكند، هانري او

  ».گذارم بروي به شرط اينكه بگويي براي چه ما را تعقيب مي كردي

  .دخترك جوابي نداد

اين دختر كولي « : دنيز كه همراه بقيه، راه رفته را برگشته بود، فرياد كشيد

  »!است 
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كي كي نگاه مي   زيادي بهيدختر بچه اصالً حرف نمي زد، اما با عالقه

فكر مي كنم اين دختر فقط به خاطر ديدن « :هانري با خنده گفت .كرد 

  »ت ؟درست اس. طوطي ما را تعقيب كرده 

  .ت است بله ، درس: دختر جواد داد 

  .بله ، درست است : كي تكرار كرد كي 

دخترك جنگلي از خوشحالي چنان خنده اي كرد كه حالت چهره اش 

  اسمت چيست؟ : هانري گفت.تغيير كرد 

. نداشتمقصد اذيت كردن . عقيب كردم تاين پرنده را كه ديدم . نا تي -

 شما را خوب يخانه. ي مي كنم من پيش خاله ام در كوهستان زندگ

  .بلدم و از هر كاري كه مي كنيد، اطالع دارم

تو بايد كوهستان را خوب  را مي كني ؟ بگذريم ، جاسوسي ما -

 بشناسي؟

كامالً معلوم بود . داشت او چشم از كي كي بر نمي. تينا سرش را تكان داد 

  .كه طوطي او را مجذوب خود كرده است
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- آشيانهني كه در كجاي اين كوهستان ،  پس بايد بدا«:  از او پرسيدهانري

  . عقاب وجود داردي

  عقاب ديگر چيست ؟ -

 . بزرگي با منقار خميده يپرنده -

  پرنده اي مثل اين؟: داد ، پرسيد تينا در حالي كه كي كي را نشان مي

 ياگر تو هيچوقت عقاب نديده اي ، آشيانه. ولش كن...  كه نه البته -

 ...نديده اي آن را هم حتماً 

من گرسنه ام ، شما چطور ؟ سپس .  است برگرديمربهت: ژاك پيشنهاد كرد

به خانه  تو حتماً راه ميان بري براي برگشتن« : ، رو به تينا كرد و گفت 

  ».بلدي ، به ما نشان بده 

جست و خيز مي او كه مثل بز . دخترك با كمال ميل پذيرفت و به راه افتاد

از راه ميان بر ، . ه سرازير شد، بچه ها هم به دنبالش ، به سرعت از تپكرد

  .رسيدند » چشمه«در عرض چند دقيقه به 

  »!متشكريم ، تينا«: هانري گفت 

  »!متشكريم ، تينا«: و كي كي تكرار كرد
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: تينا همان طور كه داشت بر مي گشت و در بيشه ناپديد مي شد ، فرياد زد

  »!به اميد ديدار« 
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  فصل چهار

  تينا و پپن

به جز . تقريباً هيچكس زندگي نمي كرد» چشمه«در كوهستان اطراف 

مزرعه و كلبه خرابه اي كه تينا در آن زندگي مي كرد، هيچ خانه اي در 

در عوض ، همه جور جانوري در آنجا يافت مي . آن اطراف ديده نمي شد 

  . پرندگان ، سنجاب ها ، خرگوش ها ، روباه ها : شد

خيلي دلم مي خواست مي توانستم يك روباه « : هانري همه اش مي گفت 

  ».هميشه هم دوست داشتم. كوچولو بگيرم 

. تينا، دخترك جنگلي ، طبق معمول، بي آنكه حرفي بزند ، گوش مي داد 

از روزي كه بچه ها او را در كوهستان ديده بودند ، ديگر از آنان جدا نمي 

 او ، هيچوقت در معرض خطر يي فوق العادهبه لطف حس جهت ياب. شد

لباسهاي  او دخترك عجيبي بود ، ساكت بود و هميشه. گم شدن نبودند
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ديگر نگاه مي  ي ، با تحسين به لباسهاي دو دخترگاه. پاره برتن داشت 

  .ن دو بسيار ساد بودكرد، گرچه لباسهاي آ

  .ثيف بودموهاي وزوزي او هميشه به هم ريخته بود و خودش همواره ك

 يا براي من فرقي نمي كند كه او كثيف باشد« :لوست به دنيز مي گفت 

 حمام مطمئنم كه هرگز در زندگي اش. مي دهد  ، اما واقعاً بوي بدي تميز

  ».نكرده است 

... با اين حال، دختران تصميم گرفتند يك روز او را با خود به خانه ببرند 

 تصميمي را گرفت كه دختران خانم لوفور با ديدن او بي درنگ همان

  ».بايد حتماً او را حمام كنيم«: انتظارش را داشتند 

از فكر اينكه تمام بدنش را در آب .  نمي آمد شاما تينا از اين كار خوش

  .كرد فرو ببرد، وحشت مي

و قول داد كه پس از حمام ، مي تواند يكي از اعاقبت ، خانم لوفور به 

به  مال دنيز بود، بپوشد و روباني متناسب با آن لباسهاي نخي زيبايي را كه

وقتي لباس زيباي آبي .  تينا راضي شد كه حمامش كنندموهايش ببندد و 

رنگي به او پوشاندند و موهايش را با روباني به همان رنگ بستند ، همه 



 

25 

 

بچه ها دوره اش . فكر كردند كه او با اصول پاكيزگي آشتي كرده است

چند بار در سال « : اما او با تعجب هوار كشيد.  كردندكردند و از او تعريف

اين كار وحشتناك را مي كنيد كه اسمش را حمام گذاشته ايد؟ اميدوارم 

  »بيشتر از يك بار نباشد؟

 و نه نوشتن و در برخي مسائل ، بي اندازه عقب تاو نه خواندن مي دانس

 هيچ چيز در .اما خيلي چيزها از زندگي حيوانات مي دانست.  بودهافتاد

باهوشي او بيشتر به حيوان كوچولوي . دشت و جنگل براي او ناشناخته نبود

و از هانري و كي كي بيشتر خوشش مي  . مي مانست تا به يك دختر بچه

روز بعد از حمام ، او با .هر دوتا براي او به يك اندازه جالب بودند . آمد 

پوشيدن كفشهاي كنفي كه به تحمل .  آمدلباس آبي زيبا بر تن اما پا برهنه

ورده و دور گردنش بسته آبراي همين ، آنها را در .  نداشتاو داده بودند را

 هانري. رمايي رنگ در بغل گرفته بودو توپ كوچولويي با پوست خ. بود

  :و فرياد كشيد زد كه تينا براي او چه آورده فوراً حدس

  » كردي؟واي تينا، از كجا پيدايش! چقدر ملوس است! روباه«
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آنجا .  يك خانواده روباه را بلد بودميجاي النه. در النه اش: تينا پاسخ داد

  . رفتم تا يكي براي تو پيدا كنم

  !واي تينا ، متشكرم  -

مي . و آن را در آغوشش فشرد هانري بي درنگ جانور كوچك را گرفت

  .موذي   نوك تيز و چشمانيشد گفت سگ كوچولويي بود با پوزه

با اين روباه چه مي خواهي بكني ؟ بايد آن را در قفس « : يد مادرش پرس

  ».بگذاري وگرنه فرار خواهد كرد

من آن را مثل . هرگز چنين كاري نخواهم كرد : هانري با اعتراض گفت 

  .خواهي ديد . يك سگ رام مي كنم

  .پس بايد اسمي برايش بگذاري : لوست گفت 

  .1ي گذارم پپنچون خيلي كوچك است ، اسمش را م. حتماً  -
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  فصل پنج

  حركت به سمت قلعه

  :چند روز بعد ، ژاك به بچه ها خبر داد 

ديدم .  آن در كوهستان است يمطمئنم كه آشيانه. باز هم امروز عقابي ديدم« 

  .كه مدتي طوالني بر فراز اين منطقه در پرواز بود

است كه برويم قلعه را اين براي ما بهانه اي . چه بهتر : دنيز بي درنگ پاسخ داد 

  »شما چطور ؟. من كه دارم از كنجكاوي مي ميرم . از نزديك ببينيم 

 افتند به اين ترتيب ، تصميم گرفتند كه خوراكي بردارند و براي تجسس به راه بي

ديدن قلعه   ، بقيه به عقابها مي روديو موقعي كه ژاك به جستجوي آشيانه

  .بروند

پس از چند .  را صدا كرد كي شد و با سوت پپن مسئول برداشتن خورايرهان

 اسمش را .ه بود، ظاهراً مثل يك سگ شده بود را تربيت كردروز كه هانري او

وقتي . كه مي شنيد، عكس العمل نشان مي داد و به دنبال هانري راه مي رفت 
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فتند ، تينا پا برهنه و درحالي كه كفشهاي كنفي را دور امي خواستند راه بي

هوا خيلي گرم بود و خيلي زود ، هانري از . پيوست نان سته بود ، به آش بكمر

   .كه آن روز را براي رفتن به قلعه انتخاب كرده بودند پشيمان شداين

  »...  كه هوا كمي خنك تر باشد كاش مي شد يك روز ديگر به قلعه مي رفتيم« 

  :تينا ناگهان ايستاد 

كمي باالتر ، اين ... ن راه نمي توانيم برويم داريم مي رويم به قلعه ؟ اما ، از اي«

  ».بايد از سمت  ديگر برويم . جاده قطع مي شود 

 ريزش كوه كه اين همه مي اول مي خواهيم نگاهي به : گفت هانري به تندي 

قول مي دهيم از آنجا باال نرويم ، اما دلم مي خواهد آن را از . ندازيماگويند ، بي

اما من بيشتر دلم مي خواهد داخل قلعه را : اسخ گفت ژاك در پ. نزديك ببينم 

  .ببينم 

! ... نه ! ... نه : تينا در حالي كه چشمانش از وحشت گرد شده بود، فرياد كشيد 

  چرا نه؟ مگر آنجا خالي نيست ؟: ژاك پرسيد 

از آنجا صداها و فريادهايي شنيده مي ... با اين حال ، نمي شود ... چرا  -

 .نجا برويم نبايد به آ. ه گوش مي رسد بشود و صداي پا 
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. اينها شايعاتي است كه مردم دهكده مي گويند : هانري معترضانه گفت 

 .هيچ وقت ديده اي كسي داخل قلعه شود ؟ البته به جز جغدها و خفاش ها 

   قلعه مي گويند مي داني ؟يتينا ، تو داستاني را كه درباره: دنيز پرسيد 

سپس . ه آنجا زندگي مي كردرمرد خبيثيمي گويند در قديم پي -

وقت  ، هيچ  كه به قلعه دعوت مي شدندكساني: آهسته و با وحشت گفت 

مي گويند آنها را در زير زمين يا سياهچالهايي . از آنجا باز نمي گشتند 

 . زنداني مي كرد تا از گرسنگي بميرند 

ك كلمه هم اما من ي! چه آدم مهرباني : هانري خنديد و به مسخره گفت 

 قلعه هاي قديمي از اين يدر مورد همه. از اين شايعات را باور نمي كنم 

همه مي . از طرفي ، اين داستان مربوط به گذشته است . حرفها مي زنند 

 دانند كه مدتهاست در قلعه كسي زندگي نمي كند و من خيلي دلم 

  .مي خواهد آن را ببينم 

  !م همين طور من: ژاك گفت 

م همين منم همين طور ، من! ... منم همين طور : تكرار كرد كي كي 

  ... طور 
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  .كي كي ، يك كمي خودت پرواز كن ، تو سنگيني : ژاك گفت 

  . كي كي ، بيا پيش من : اهش كرد تينا خو

 يصفحه:  دخترك نشست و آمرانه به او گفت يپرنده فوراً بر شانه

  .شش كتابت را بازكن 

ي يك بز از صخره اي به چابك. شوار نبودكوه د از فتنبراي تينا باال ر

راهي كه آنان از .  ديگر مي پريد و اصالً خسته نمي شديبه صخره

بود و اندكي جلوتر  آن باال مي رفتند ، حاال با  سنگهايي مسدود شده

  .آنان به محل ريزش كوه رسيده بودند . غير قابل عبور شد 

مي گويند اينجا زلزله اي اتفاق مثل اينكه « : لوست ياد آوري كرد 

  ».افتاده است 

 كوه ياز اينجا مي توان ديد كه قلعه درست بر قله: هانري گفت 

قلعه بلدي ؟ شايد  تينا ، راه ديگري براي رسيدن به. ساخته نشده است 

 ، اما  بگذريم تا از روي محل فرو ريخته  سعي خودمان را بكنيمبشود

  ... قول داده ايم كه 
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 نگاه كنيد ، همان عقاب! ... همان عقابي كه گفتم : فرياد كشيد ژاك 

  ... يكي ديگر هم هست ! ... است 

  .ي سر بچه ها در پرواز بودند دو عقاب بسيار زيبا باال

 ياين نشان مي دهد كه بايد آشيانه... دو عقاب « : ژاك ادامه داد 

  ». آنها جايي همين اطراف باشد

  قابها را هم رام كني ؟تو اين فكر نيستي كه ع -

 .خيالت راحت باشد ، دنيز ، كي كي نمي گذارد او چنين كاري كند  -

بياييد اين اطراف را بگرديم شايد بتوانيم . آنها پشت قلعه ناپديد شدند  -

 . آنها را پيدا كنيميآشيانه

 او وارد راه باريك .ثل قطار به دنبال تينا مي رفتند بچه ها پشت سر هم م

« : ، لوست ايستاد پس از چند دقيقه راهپيمايي. مي شده بودپرپيچ و خ

 عقابها يتازه ، آشيانه. يك چيزي بخوريم ...  ادامه بدهم ديگر نمي توانم

  ».كه فرار نمي كند 

رسنه تر كي كي و پپن از همه گ. همه دور ساك خوراكيها جمع شدند 

 بود اما از جايي آب پرتقال تمام شده. شان بود بقيه بيشتر تشنه. بودند 
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هانري رو به بچه ها كرد و گفت . آب به گوش مي رسيد ي صداي زمزمه

اين بايد همان چشمه اي باشد كه نزديك منزل ما دوباره سر برآورده « : 

  ». بياييد آن را پيدا كنيم . است 

ه از ميان سنگهاي بزرگ مي طولي نكشيد كه آن را پيدا كردند ، چشم

 جلوتر ها جريان مي يافت و كميري از سنگريزه  سپس بر بستجوشيد 

 ژاك كه .عقابها بار ديگرآمده بودند . زمين فرو مي رفت دوباره به زير 

برويم ببينيم . با من بياييد « : چشم از آنها برنمي داشت ، ناگهان فرياد زد

 يفقط اگر دوربينم همراهم بود، مي توانستم از آشيانه. كجا مي نشينند 

  ».س بگيرم آنها عك
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  فصل شش

  از كجا مي توان داخل شد ؟

اي بزرگ و ضخيم ارتفاع ديواره. آنان به پاي ديوارهاي قلعه رسيده بودند 

 فقط در ارتفاع چند متري از سطح زمين .قلعه بسيار بيشتر از قد بچه ها بود

  .، تعداد كمي روزنه و چند پنجره كوچك در ديوار كار گذاشته شده بود 

 . ها براي فرود آمدن بالهايشان را باز كرده اندآن! عقابها « : ژاك گفت 

بايد .  آنها همين جاست يآشيانه... در حياط قلعه مي نشينند ! نگاه كنيد 

:  و رو به تينا كرد و پرسيد ».حتماً راهي براي رفتن به داخل قلعه پيدا كنيم 

  در قلعه كجاست ؟

تن از آنجا اما گذش. يزش كرده است آن روبرو ، همانجا كه كوه ر -

البته يك در ديگر هم . ، دروازه بسته است از طرفي. خطرناك است 
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مي بيني ، نمي توان  داخل . هست ، آن پايين ، اما آن هم بسته است 

  .قلعه شد 

 .جاي اين در را نشانم بده : گفت ژاك 

گيني رسيدند كه به در چوبي سن آنان در كنار ديوار قلعه به راه افتادند و به

ژاك از سوراخ كليد در . زحمت در ميان ديوار تشخيص داده مي شد 

  .نگاه كرد اما نتوانست چيزي ببيند 

مي خواهي بگويي كه واقعاً هيچ راه ديگري براي ورود « : و از تينا پرسيد 

بي خود نيست كه مي گويند يك زندان ! به قلعه نيست ؟ چه جاي عجيبي 

واقعاً در : لوست كه در فكر داستانهاي تينا بود، تكرار كرد  »! واقعي است 

  ديگري نيست ؟

تينا ، . با اين حال ، بايد يك راه ديگر پيدا كنيم : ژاك با اصرار گفت 

  مطمئني كه ورودي ديگري بلد نيستي ؟

  ». بياييد ببينيم ... شايد باشد  -
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يي كه ديوارهاي پشت قلعه برد ، به جا ديگري ، درتينا آنان را به قسمت

ميان قلعه و كوه ، راه تنگ و . قلعه تقريباً مماس با صخره اي باال رفته بود 

  .تاريكي وجود داشت ، يك راه تنگ غير قابل عبور 

 از اين صخره كه با نآن پنجره را آن باال مي بينيد ؟ شايد بتوا« : تينا گفت 

وقتي مقابل . سيد برگهاي پيچك پوشيده شده ، باال رفت و به آن پنجره ر

پنجره رسيديم ، مي توانيم شاخه اي آنجا بگذاريم تا با رد شدن از روي 

  ».آن ، وارد قلعه بشويم 

يعني بايد ميان صخره و . من فهميدم منظورش چيست : هانري توضيح داد 

  .فكر خوبي است . پنجره يك جور پل درست كنيم 

 كافي ينيم كه به اندازه اي پيدا كهابتدا بايد شاخ«: ژاك تأكيد كرد 

هر چه مي ديدند ، چوب . ها بي نتيجه بود اما جستجوي بچه» . باشد محكم

  .خشك بود و مقاومت چنداني نداشت كه به عنوان پل به كار رود 

 بياييد اول ببينيم كه اصالً مي توانيم از صخره !چه بد شد « : ژاك گفت 

نين كاري ممكن بود ، فردا با يك اگر چ. باال برويم و به جلو پنجره برسيم 

  ».تخته چوبي برمي گرديم 
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اما آنان خيلي سنگين بودند . پسرها هر يك به نوبت سعي كردند باال بروند 

در همين اثنا ، تينا كه مثل يك ميمون كوچك . و مرتب مي افتادند 

در چند لحظه ، او مقابل . ي خود جست زد كه باال برودچابك بود ، به نوبه

  .جره بود پن

  :تينا پيروزمندانه فرياد كشيد 

 »اين كار را بكنم ؟. هم بپرم خيلي هم بلند نبود ، مي توانم به آن طرف « 

اگر بيفتي ، هر دو ! هيچوقت از اين كارها نكن :  به او پاسخ داد يرهان

  چيزي در داخل قلعه . پايت خواهد شكست 

  مي بيني ؟

به راحتي نمي توان از آن .  است پنجره بسيار باريك. نه چيز زيادي  -

 يك اتاق ... رد شد 

اما آنقدر تاريك است كه نمي توانم بگويم اين اتاق كوچك ... مي بينم 

  .است يا بزرگ 

  .بيا پايين تينا .  بس است ديگر :ژاك گفت 

  .چند لحظه بعد ، دخترك جنگلي پاي ديوار و در ميان دوستانش بود 
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بايد .  مي دانيم كه چكار بايد بكنيم  حاال.متشكرم تينا « : ژاك گفت 

تينا اول از .  چوبي مناسبي پيدا كنيم و آن را فردا به اينجا بياوريم يتخته

يك .  چوبي را ميان قلعه و صخره قرار مي دهد ي مي رود و تختههمه باال

ن را باالي يك درخت طناب كلفت هم به او مي دهيم كه مي تواند آ

تيب ، ما هم كه چابكي تينا را نداريم ، مي توانيم باال برويم  تربه اين. ببندد

. دخترك با شنيدن اين تعريف از زبان ژاك ، از خوشحالي سرخ شد » ... 

  . سوي خانه بازگشتند  و همگي شادمانه به
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  فصل هفت

   مالفوريقلعه

 ، ژاك به محض بيدار شدن ، به اولين چيزي كه چشمش صبح روز بعد

 تختش گذاشته بود تا فراموش رافتاد ، دوربين عكاسي بود كه شب قبل كنا

بالفاصله هم هانري را بيدار كرد ، هانري روي . نكند آن راه به قلعه ببرد 

  .تختش نشست و با بي حالي خميازه اي كشيد 

لي است و من مي خواهم زودتر به قلعه اهوا ع! بلند شو « : ژاك داد زد 

  » . مي توانم عكسهاي بسيار خوبي بگيرم ،ين هواي آفتابيبا ا. برگرديم 

ف زدن درمورد كه لباس مي پوشيدند ، شروع به حردو پسر در حالي 

.  اتاق دختران را زدند بو وقتي داشتند پايين مي رفتند ، درعقابها كردند 

  . بوي دلپذير نان برشته شده در هوا پيچيده بود . خانم لوفور هم بيدار بود 

كي كي ، خواهش مي كنم ! چه بوي خوبي « : ك با صداي بلند گفت ژا

  ».چنگالهايت را در شانه ام فرو نكن ، دردم مي آيد 
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  ! متأسفم واقعاً:  كي به حالت پشيماني گفت كي

  .گار هر چه به او مي گويي ، واقعاً مي فهمد ان: هانري گفت 

 آماده شود ، برويم تا صبحانه. واقعاً مي فهمد شايد «: ژاك تصديق كرد 

  ». چوبي پيدا كنيمييك تخته

:  دنبالش بودند پيدا كردند ر رفتند و خيلي زود آنچه را كه آن دو به انبا

 چوبي مناسب و كلفتي كه درازي آن هم براي رفتن از صخره به لبه يتخته

بايد هر كدام به ! چقدر سنگين است « : ژاك گفت . پنجره كافي بود 

 كوچكتري هم برداريم چون به ينيم تختهانمي تو. بريم نوبت آن را ب

  » . دردمان نمي خورد 

كه پيدا » پلي«دنيز و لوست به دنبال برادرانشان آمدند و از آنها به خاطر 

  . كرده بودند ، تعريف كردند 

مامان ، «: هانري از او پرسيد . خانم لوفور در آشپرخانه منتظر بچه ها بود 

 كه  هستيمام روز را بيرون بمانيم ؟ ما حاال تقريباً مطمئناجازه مي دهي تم

  .  عقابها كجاست و ژاك مي تواند چند عكس بگيرد يآشيانه
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از آن استفاده كنيد و . درست است ، هوا عالي است : خانم لوفور گفت 

  ...  نرويد اما نزديكيهاي محل ريزش كوه. ويد به پيك نيك بر

تينا راه ديگري براي رسيدن به قلعه  . نه مامان ، خاطرت جمع باشد -

  !آهان ، خودش هم آمد . داده است مالفور نشانمان 

اهرانه از پنجره وارد خانه شد و اندكي بعد ، بچه ها مدخترك با يك پرش 

دنيز ساك خوراكيها را برداشته بود و . ، هر پنج تايشان در راه قلعه بودند 

را بر تينا با خرسندي كي كي . لوست دوربين عكاسي با ارزش ژاك را

يك ، و هركدام  چوبي را مي بردنديپسرها تخته . شانه اش حمل مي كرد

  .سر آن را گرفته بودند 

اين تخته خيلي خيلي . تينا از راه نزديكتري برو «: ژاك خواهش كرد

طناب را برداشتي ؟ من كه به كلي فراموش ! واي هانري. سنگين است 

  »... كردم 

! ر كمرم بسته ام نمي بيني ؟ به اندازه كافي هم بلند است آن را دو -

 بغلت بس است ديگر پپن ، اينقدر به پر و پاي من نپيچ و تقال نكن كه

 بچه ها زمان بيشتري در راه بودند اين بار. همين تخته بسم است . كنم 
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وقتي پسرها . چون پيش از رسيدن به قلعه چند بار استراحت كردند 

! آخيش « . مين گذاشتند ، ژاك نفس عميقي كشيد بارشان را ز

دخترها ، شما چكار مي كنيد ؟ همراه ما مي آييد و ! باالخره رسيديم 

منتظر مي شويد تا پل را درست كنيم يا مي خواهيد به گردش برويد 

  »؟ 

  .با شما مي آييم : ترضانه گفتند آنان مع

. ل شناسايي كرده بودند سرانجام ، همگي با هم به جايي رسيدند كه روز قب

حاال به نظر مي رسيد كه هانري بيشتر از بقيه عجله دارد كه زودتروارد قلعه 

  .شوند 

ين طناب را محكم به  تينا ، اول تو باال برو و ا« : و به تينا گوشزد كرد 

تا ما همگي بتوانيم بدون خطر سر خوردن ، باال بياييم و به تو درختي ببند 

  ».برسيم 

قلعه ي در يك آن ، او مقابل پنجره. تاد  كولي بي معطلي به راه افدخترك

  .ي پيچك بست بود و طناب را به يك شاخه
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در اين مدت ، هانري طناب ديگري را كه از آن يكي نازك تر بود ، به 

سپس ، دو دستش . تخته محكم كرده و آن را به دور كمرش گره زده بود 

 لحظه ، يك پايش را بر صخره مي را به طناب تينا گرفت و هر چند

و به اين ترتيب ، موفق شد خودش را تا سكوي باريكي كه . گذاشت 

 ملحق ژاك هم خيلي زود به آنها. دخترك آنجا منتظرش بود ، باال بكشد 

ي سنگين را باال مي كشيدند ؛ سپس آن را ميان حاال آن دو بايد تخته. شد 

 ، يك جور پل درست كردند ترتيبو پنجره قرار دادند و به اين صخره 

  . كه محكم به نظر مي رسيد 

تخته . ژاك براي اينكه از استحكام آن مطمئن شود ، روي آن را فشار داد 

در مدتي كه اين كارهاي مقدماتي انجام مي شد ، دو دختر . محكم بود 

آنها هم به كمك طناب ، حاال مقابل پل رسيده . آن پايين نمانده بودند 

پس از كمي مشورت و گفتگو ، تصميم بر آن شد كه ابتدا هانري  . بودند

هانري روي تخته طوري . از روي پل بگذرد چون از ژاك سبك تر بود 

ه همين حالت از پل رد نشست كه پاهايش از دو طرف آن آويزان بودو ب

پنجره به .  آنجا اوضاع دشوار شد اما. ي باريك رسيد ي پنجرهشد وبه لبه
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 رد  تر از آن بود كه بتواند از آن چاق هانريي بزرگ نبود و ظاهراًحد كاف

  .شود 

  »! هيچوقت موفق نخواهم شد « : او داد زد 

  .يك كمي سعي كن ، شكمت را تو بده : بقيه در جواب گفتند 

 تو آنقدر هم. اگر تو رد نشوي ، احتماالً من هم رد نمي شوم : ژاك گفت 

  ...چاق نيستي كه اين 

  .ام ، هانري موفق شد به داخل راه پيدا كند سرانج

نجا مثل يك غار اي! شماها هم بياييد ! تمام شد ، رسيدم «: و فرياد كشيد 

  ».ي بعد ، بايد چراغ قوه هم بياوريم دفعه! تاريك است 

ر  و به كمك ژاك از آن معبر گذشت ، بعد تينا و ددي خودنيز ، به نوبه

ه از همه درشت تر بود ، مجبور شد نفسش اما ژاك ك . آخر لوست رد شد

را حبس كند و براي اينكه بتواند از پنجره باريك رد شود ، زانوها و 

  : سپس ، پريد روي زمين و بلند گفت . آرنجهايش خراشيده شدند 

  »! ي اسرار آميز مالفور  قلعهباالخره اينجاييم ، در«
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  فصل هشت

  در برج

ژاك ، منظورت چيست ؟ ! اسرار آميز مالفور ي قلعه« : لوست تكرار كرد 

   »مي كني كه رازي در اينجا وجود دارد ؟     آيا واقعاً فكر 

ر خاصي نداشتم همين طوري گفتم ، منظو. نمي دانم : برادرش پاسخ داد 

  ...يك حس است ... 

 پپن .ان به گوش رسيدزن آلودي از كوهستيي چوي صداي پارس حصدا

نري سرش را از پنجره ها.  سوي پل جا گذاشته بودند  در آنبود كه او را

  »!زود برميگرديم . پپن همانجا منتظرمان باش  « :بيرون آورد 

اما كم كم .  مطلق بود اتاقي كه بچه ها در آن بودند ، غرق در تاريكي

 به تاريكي عادت كرد و به تدريج اشكال اطرافشان را چشمان آنها

  . تاحدودي تشخيص دادند 
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اينجا فقط يك اتاق بزرگ كامالً خالي « :  كه جا خورده بود ، گفت ژاك

 را داشت  انتظار پيدا كردن چه چيزيتخودش هم دقيقاً نمي دانس» .است 

ي ي قلعه همين وضعيت را دارد بياييد برويم بقيهفكر مي كنم كه همه جا «:

  ».قسمتها را ببينيم 

ق ديگر هم در آن  چندين اتادرِ اتاق به راهروِ درازي باز مي شد كه درِ

پس از مدتي كه . ي آن اتاقها هم تاريك و خالي بودند قرار داشت و همه

، به راه قديمي كه  سرگردان بودند ، سرانجام دري را باز كردنددر راهروها

 به فضاي باز و در آخر به برج اصلي منتهي مي اين راه مي رسيد مارپيچي 

  . شد 

ي برج مي رسد ،  يك پلكان كه احتماالً به باال!د نگاه كني« :هانري گفت 

 برج رسيدند كه كان باريك حلزوني شكل ، به باالياز راه پل» !برويم باال 

 بام به سختي روي بچه ها كه. بر ديوارهاي حصار قلعه هم مشرف  بود

 ، تعريف مي كوچك آن جا شده بودند ، از مناظري كه از باال مي ديدند

 كه مي شناختند ، در دوردست مشخص  را جاهاييشتندكردند و سعي دا

  .       كنند 
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  »! ي ماست  ، آنجا ، در ميان درختان ، خانهنگاه كنيد« : دنيز بلند گفت 

ي عروسكي به نظر مي رسد كه در از بلنداي برج مانند يك خانه» مهچش«

  .كوهستان گم شده است 

و به نقطه اي از ا» ! عقابها ! كنيد نگاه ! اينجا را « :ناگهان ژاك فرياد كشيد 

اگر اينجا، در  «:رنده از ميان ابرها بيرون آمدند آسمان اشاره كرد كه دو پ

مي توانستيم هم از مناظر طبيعت        بلنداي برج ناهار مي خورديم ، 

  »! استفاده كنيم و هم عقابهاي من را زير نظر بگيريم 

  .ي كي كي همگي با اين نظر موافقت كردند ، حت

گرچه من . ديم حيف شد او را نياور. بيچاره پپن كوچولو« :هانري گفت 

.  خطرناك بودته بگذرانم ، اين كار برايش از روي تخجرأت نداشتم او را

  »... اميدوارم كه فرار نكند 

 خوب مي داني كه هيچ خودت! البته كه نمي كند «: دنيز فوراً گفت 

باز هم پپن كوچولويت را ... پيش تو برود ت نمي خواهد از حيواني هيچوق

  »! خواهي ديد 
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بچه ها در . خوراكيها را در آوردند و با اشتهاي زيادي همه را خوردند 

حالي كه با لذت ناهارشان را مي خوردند ، از نگاه كردن به دشتي كه زير 

مي رلحظه بر سنگي كي كي ه. ترده بود، سير نمي شدند آنان گسپاي

 سپس در حالي كه .بازرسي مي كرد  را ين ترتيب ، همه جانشست و به ا

ناگهان، جيغي .  برج نشست سعي مي كرد تعادلش را حفظ كند ، بر لبه ي

بچه ها وحشت زده به طرف .  در بريدگي ديواره ي بام ناپديد شد كشيد و

كي كي با آنان شوخي ... ديواره شتافتند اما بعد زدند زير خنده و برگشتند 

او اصالً ممكن  نبود آسيبي ببيند . و وانمود كرده بود كه افتاده است كرده 

و اين همان كاري . چون فقط كافي بود بالهايش را باز كند و پرواز كند 

  !است كه كرده بود 

تمام مدت ناهار ، مانند اشباح در  ژاك همچنان عقابها را مي نگريست كه

 بزرگ در هوا و در حالي كه حاال با ترسيم دايره هاي. هوا مي چرخيدند 

آنها ، زير پاي . بالهايشان را كامالً گسترده بودند ، دوباره پايين مي آمدند 

 كه از علف و از خار و خاشاك پوشيده حياط داخل قلعه قرارد داشت

  .شده بود
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فكر مي كنم آشيانه ي عقابها آن «: ژاك كه بسيار هيجان زده بود ، گفت 

آنها از اين جور ! انبوه درختان در گوشه ي حياط پايين است ، نزديك آن 

  ».برويم ببينيم . جاها خوششان مي آيد 

جثه شان كه واقعاً بزرگ . مطمئني كه آنها خطرناك نيستند : هانري پرسيد 

  .و من داستانهايي در مورد حمله ي آنها به انسانها شنيده ام . است 

حال حاضر ، خطري ما را اما در . درست است : ژاك بي درنگ پاسخ داد 

بيا اينجا ، روي شانه ! ي كي ك. تهديد نمي كند ، چون آنها فرود نيامده اند 

  !ي من 

بچه ها پشت سر هم . طوطي فرمانبردار آمد و بر شانه ي صاحبش نشست 

 .از پلكان سنگي پايين آمدند 

د باي. نمي دانم براي رفتن به حياط از كجا بايد بگذريم « : هانري گفت 

و از آنجا ،  . لعه باشد كه به طبقه ي پايين مي رودپلكاني در داخل ق

  ». احتماالً مي توانيم وارد حياط شويم 

پلكاني بزرگ و . ه به دنبالش بودند ، پيدا كردند باالخره پلكاني را ك

 فرسوده كه صداي پايشان بر آن به طرز عجيبي طنين مي انداخت سنگي و
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. ه چيزي خورد كه او را از جا پراند و جيغي كشيد ناگهان ، پاي هانري ب. 

  »چي بود؟«: لوست يواش گفت . بقيه سر جايشان ميخكوب شدند 

  !پپن بود ، روباه كوچولو 

چطوري آمدي اينجا ؟ «: هانري در حالي كه بغلش مي كرد ، از او پرسيد 

  »!اما چقدر من را ترساندي . بايد در جايي سوراخي پيدا كرده باشي 

پن با عالقه خود را در آغوش هانري گلوله مي كرد و به آرامي زوزه مي پ

چند بار بايد بگويم كه در را ببندي « : كي كي با بد اخالقي گفت . كشيد 

  »؟

  .كي كي تنها كسي بود كه از آمدن حيوان كوچولو دلخور بود 

  شماها ، مواظباما. حاال برويم حياط را كمي بررسي كنيم « : ژاك گفت 

  »!د يعقابها باش
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  فصل نه

  آشيانه ي عقابها

با اين . تمام حياط قلعه پوشيده از علفهاي گوناگون و خار و خاشاك بود 

حياط وسيع : حال ، مي شد تصور كرد كه زماني به چه شكل بوده است 

سنگفرش شده كه روي خود شيب صخره ساخته شده بود و تخته سنگهاي 

كنم فكر مي« : ژاك گفت . يش آمده بودند  مشرف بر حياط پ كهبزرگي

تينا ، . عقابها بايد در حفره ي يكي از اين تخته سنگها آشيانه داشته باشند 

اآلن وقتش نيست كه بيايد و . مي شود لطفاً كي كي را بگيري و نگهداري 

  ».مزاحم من شود 

ي ه سورا گرفت و در ميان حياط ماند اما بقيه بشنودي كي كي تينا با خ

لوست اصالً . تخته سنگ بزرگي كه پوشيده از خاشاك بود ، به راه افتادند 

 مي خواست در كنار اما.  عقابها را از نزديك ببيند تمايلي نداشت كه

  .برادرش باشد 
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من و هانري از صخره باال خواهيم . دخترها ، شما پايين اين شكاف بمانيد « 

  ».بهتر است احتياط كنيم  اما. ند كنم عقابها به ما حمله كنفكر نمي. رفت 

ي راه رسيدند ، با شنيدن وقتي به ميانه. پسرها در حال باال رفتن بودند 

 از ترس از جا ها دختر.صداي جيغ گوشخراشي سر جا خشكشان زد 

 نظر و پپن داخل سوراخ خرگوشي كه آن نزديكي بود ، پريد و از . پريدند

نيد ، فكر كرد بايد صداي جيغ يكي از آن تينا تا اين صدا را ش. ناپديد شد 

  .زندانيان بدبختي باشد كه در داستان قلعه تعريف مي كردند 

اين ... ژاك ، چي بود ؟ خواهش مي كنم باالتر نرو « : لوست داد زد 

  ».مطمئنم ... صداي جيغ از آن باال مي آمد 

قليد كي كي شروع به ت. دوباره ، همان صداي وحشتناك طنين انداز شد 

  . و صداي كي كي بچه ها را براي سومين بار ترساند ن صدا كرد اي

در آن موقع ، عقاب بزرگي به هوا برخاست ، لحظه اي در باالي سر گروه 

كوچك بچه ها به پرواز در آمد و به نظر مي رسيد مي خواست بداند اين 

آنگاه، از حنجره ي عقاب صداي .  بكشد سته استجيغ آخر را كي توان

. يگري به گوش رسيد ، درست مانند صدايي كه بچه ها شنيده بودند د
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و نشان مد اين فقط صداي عقاب بود كه مي آ« :ژاك بي درنگ فرياد زد 

  ».برويم ببينيم !  بيا هانري ! آشيانه بايد جايي آن باال باشد مي دهد كه

ر فقط بر فراز حياط د.  ، عقاب به آنها حمله نكردعلي رغم ترس دخترها

. جالب بوده است ظاهراً عقاب براي كي كي بيش از همه ، . پرواز بود 

 ارضا شده بود ، دوباره شروع به تقليد صداي اوي اشككي كي كه كنج

كي كي . يكي از عقابها به او پاسخ داد و پايين تر آمد . جيغ عقابها كرد 

ك در قياس با عقاب عظيم ، بسيار كوچ. هم بي درنگ به پيشوازش رفت 

حاال ديگر مي شد پرهاي سياهرنگ عقاب را روي بالها و . ر مي رسيدبه نظ

به جز دور گردن كه پرهاي اين  او تشخيص داد ، البته روي تمام بدن

  .قسمت به رنگ زرد زرين بود

اين عقاب تقريباً در . اين يك عقاب شاهي است « : لوست فرياد كشيد 

  »!ر بايد خوشحال باشد چقد. ژاك حق داشت . فرانسه وجود ندارد 

      كه مي ديدند اينقدر پايين تماشا مي كردند و از اينبچه ها عقاب را

     كي كنجكاوي عقابها را بر  اداهاي كي. ، اندكي نگران بودند مي آيد

گاهي هم . رندگان از ديدن كي كي مي ترسيدندمعموالً پ. مي انگيخت  



 

53 

 

ه ي عجيب و كوچولو بي اندازه شدند و اما ظاهراً اين پرند ين ميگخشم

مورد توجه عقاب قرار گرفته بود ، چون بسيار با او فرق داشت و با اين 

كي كي ظاهراً با خونسردي . حال ، مي توانست درست مثل او جيغ بكشد 

 و جيغهاي كوتاهي كرد كرد ، به او ابراز دوستي مي، دور عقاب پرواز مي

 و با لحني جدي به عقاب سپس ناگهان نظرش عوض شد. مي كشيد 

  : گفت

  »!دماغت را بگير «

د و بر بلندترين صخره نشست دور ش. عقاب با شنيدن صداي انسان ، ترسيد

  .نجا ، با وقاري شاهانه مشغول تماشاي مناظر شد و از آ

  .بچه ها چشم از او برنمي داشتند . حقيقتاً پرنده ي با شكوهي بود 

  ».شاه پرندگان . امش است واقعاً شايسته ي ن« : ژاك گفت 

  »! يك عقاب ديگر !  نگاه كنيد «:هانري فرياد زد 

مد و ظاهراً كنجكاو بود بداند  عقاب ديگري از مخفي گاهش بيرون آه ،لب

  .در هوا اوج گرفت و يارش هم به او پيوست  عقاب. چه شده است 
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، نر عقاب اول كه بزرگتر است . اينها يك زوج اند « : ژاك توضيح داد 

  ».اآلن بايد عكس مي گرفتي : هانري حرفش را قطع كرد و گفت ... است 

مي داني چه عكسهايي مي ! چقدر احمقم ، دوربينم را نياوردم  -

  ...نظير  بي   توانستم بگيرم ؟ عكسهايي 

. اآلن فقط مي خواهيم آشيانه را پيدا كنيم . ناراحت نباش : هانري گفت 

  آمدي ؟ ! ... پپن ! پپن ... ت حتماً جايي در اين شكاف اس

  .اما اثري از پپن نبود 

 پپن حتماً به شكار چند تا خرگوش رفته كه برايش از تو : دنيز گفت 

  .پن جانت را دوباره پيدا مي كني پ. جالب تر بوده است 

دو پسر بدون توجه به توضيحات خواهرانشان ، دوباره در امتداد صخره 

 بسيار شيب داشت و ارتفاع صخرهي  ديواره.روع به باال رفتن كردند ش

 ژاك آنچه را كه به دنباش بودند . ن تقريباً به بلندي ارتفاع برج بودي آقله

  .ن انتظارش را نداشتند ، پيدا كرد، درست در همان وقتي كه چندا

هيچوقت آشيانه اي ! ... آشيانه ي عقابها ! هانري ، بيا ببين « : و فرياد كشيد 

  ».ن دو متري هست عرض آ... نگاه كن ... ديده بودم رگي نبه اين بز
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در فرو رفتگي صخره ، آشيانه اي مسطح بود كه با شاخ و برگ و خاشاك 

  .ساخته شده بود 

  ! ك جوجه داخل آن است اما ژاك ، ي« 

اين جوجه بايد سه ماهه باشد و . جوجه اش هم پرنده ي بزرگي است  -

  ».د به زودي وقت پرواز كردنش مي شو

جوجه عقاب تقريباً به بزرگي پدر و مادرش بود اما ژاك چشمش به 

كركهاي سفيدي در زير پرها افتاد و اين خود نشان مي داد كه اين پرنده 

  .خيلي كم سن بود 

پدر و مادرش دارند برمي . عجله كنيم ، بايد برويم پايين  « :هانري گفت

  »... گردند 

ديك به آشيانه شان ديدند ،  آنقدر نز كه بچه ها راادر حقيقت ، عقابه

   . اتفاقي براي جوجه شان نيافتاده باشدمدند تا مطمئن شوندآ

 فردا دوباره بيايم ، اين دفعه با دوربينم ، و از نزديكِ يد با: ژاك گفت 

ز جوجه اگر مي توانستم از نخستين آموزش پروا. نزديك عكس بگيرم 

 پول زيادي هم رستم، مي شدبفي مصور عكس بگيرم و براي يك مجله
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فقط بايد چند روزي اينجا بمانم تا لحظه ي مناسب را . به دست بياورم 

  شكار كنم 

مي تواني اينجا  . حتماً به تو اجازه مي دهد. كن با مامان صحبت  -

  .بماني و ما برايت غذا بياوريم 

 پناهگاهي درست كنم كه با دوربينم در آن مستقر شوم و از آنجا بايد -

 .نكه ديده شوم كسي را كه دوست دارم بگيرم ، بي آتوانم هر جور عب

اما انصاف نيست مامان را تنها . تم پيش تو بمانم دوست داش: هانري گفت 

بگذاريم ، تازه بايد يك پسر هم در خانه باشد تا هيزم بشكند و كارهاي 

  ».سنگين را انجام دهد 

آنان فكر مي كردند . د  كننگشتند كه داخل قلعه را بررسيبچه ها بر

اتاقهاي بزرگ طبقه ي همكف همان وضعيت اتاقهاي طبقه ي اول را دارد 

  .اما چيز عجيبي در انتظار آنان بود . 
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  فصل ده

  كشف عجيب

آنان از در بزرگي گذشتند و وارد سرسراي وسيعي شدند كه خالي و 

  .تاريك بود و صداي پايشان در آن طنين مي انداخت 

  .ن صداي جيغ عقابها به گوش مي رسيد از بيرو

فكر مي كنم « : ژاك همين طور كه داشت دري را باز مي كرد ، گفت 

همين صداي عقابها را مردم دهكده مي شنوند و فكر مي كنند صداي جيغ 

  ».و فرياد زندانيان خيالي است 

  .ناگهان سرجايش ميخكوب شد 

مثل يك اتاق نشيمن .  داشت اتاقي كه بچه ها وارد آن شده بودند ، اثاثيه

سالها بود . آن اليه ي ضخيمي خاك نشسته بود ي بود كه بر مبلهاي كهنه

بچه  ها . كه بر ستونها و در گوشه هاي اتاق تار عنكبوت جمع شده بود 

  .ش حرف مي زدند اروي نوك پا راه مي رفتند و يو
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   .آدم احساس مي كند به چند قرن قبل برگشته است« :دنيز گفت 

نمي دانم چرا اثاثيه ي اين اتاق باقي مانده و مال اتاقهاي : هانري گفت 

  ».ديگر نه 

 اتاق ديگر كه كوچكتر بود ، گويا اتاق اما. البته اتاق بغلي هم خالي بود 

ي آن هم حفظ شده بود ، ميز بزرگ و بوفه اي ناهارخوري بود و اثاثيه

  .بود بزرگ كه هنوز پر از ظروف نقره ي سياه شده 

  چرا اين اتاقها اثاثيه دارند ؟! چقدر عجيب است « : لوست گفت 

ده ، در ه كه تينا در موردش براي ما حرف زحتماً پيرمرد صاحب قلع -

او يك روز از قلعه بيرون مي . اين طرف قلعه زندگي مي كرده است 

 بازگشتش مي شود و مانعچيزي . رود و قصد داشته دوباره برگردد 

البته به . ، هيچكس جرأت نكرده پايش را اينجا بگذارد از آن زمان 

  باشد كه اين اتاقها اثاثيه دارند دانستهي هم هرگز نشرط اينكه هيچكس

  ... همه ي اينها بسيار اسرار آميز است ... 

نگاه ! ني واقعيت چه بوده است تو كه نمي دا: هانري با تعجب گفت 

  »...كن
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 بودند ، يك تلمبه ي دستي قديمي پيدا در آشپزخانه اي كه وارد آن شده

زير تلمبه ، گودال . كردند كه براي كشيدن آب از چاه بكار مي رفته است 

  .آبي بود 

بايد . اين گودال اب مربوط به زمان آن قلعه نشين نيست « :هانري گفت 

  ».علت ديگري برايش پيدا كنيم 

يي براي نشت آب نبوده ا كرد تا ببيند در آن ، جاو تلمبه را از نزديك نگاه

ش ي وقتي داشت دستش را بر اهرم آن مي گذاشت ، ژاك جلواما. است 

ي تلمبه مثل بقيه ي اثاثيه خاك بر دسته... نگاه كن ، هانري « :را گرفت 

تلمبه درست در همان جايي قرار گرفته كه معموالً براي . ننشسته است 

  ».تلمبه زدن آن را برمي دارند 

پپن كه دوباره سر .  نگاه كردند و ديدند كه ژاك حق داشت آنان به اهرم

ن و نشده بود ، مشغول زبان زدن به آو كله اش پيدا شده و كسي متوجه ا

  .آب شد 

صبر كن پپن ، بگذار برايت كمي آب «: هانري اهرم را گرفت و گفت 

  .آب تازه و زاللي جاري شد و گودال را بزرگتر كرد » .بكشم 
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 با تلمبه كسي همين تازگيها آب را. روشن شد وضوع م« : ژاك گفت 

  . كشيده است 

  »كسي ، بله ، اما كي ؟ -

  .چشمان تينا از وحشت گرد شد 

  !فرار كنيم !  است حتماً همان قلعه نشين پير« :  زد و فرياد

قلعه نشين . حرفهاي احمقانه نزن : هانري كه كالفه شده بود ، زود گفت 

فكر مي كني اهالي دهكده اما . خاك سپرده شده ت به پير مرده و سالهاس

  گاهي به اينجا بيايند ؟ممكن است 

  »!  مي ترسندينها خيلآ! نه بابا : ينا فوراً پاسخ داد ت

آنجا چيزي غير عادي در جريان . بچه ها خيلي احساس امنيت نمي كردند 

با اين  كسي به تازگي در اين آشپزخانه تلمبه زده و آب كشيده بود و  . بود

  .حال ، قلعه خالي بود 

  هانري ، تو چه فكر مي كني ؟ «: ژاك پرسيد 



 

61 

 

تنها چيزي كه به نظرم مي رسد ، اين است كه يك دوره گرد از روي  -

كنجكاوي وارد اينجا مي شود ، مثل ما اينجا را مي گردد و قبل از 

  .رفتن ، مقداري آب مي نوشد 

ويي ، از كجا توانسته وارد شود  اين دوره گردي كه مي گاما: دنيز پرسيد 

  !؟ قطعاً مثل ما از پنجره نيامده است 

  . رودي باشد كه ما پيدا نكرده ايم بايد در جايي يك در و: ژاك گفت 

من تمام اطراف قلعه ي . اما در ديگري وجود ندارد : تينا به اصرار گفت 

م ، راه به جز راهي كه به شما نشان داد. م سشنامالفور را به خوبي مي

  .ديگري نيست 

  ». اين ، بايد راه ديگري باشد دبا وجو: هانري غرغر كنان گفت 

حاال « : سپس ، براي اينكه موضوع صحبت را عوض كند ، پيشنهاد كرد 

  ».من كه دارم از گرسنگي مي ميرم . برويم بيرون  چيزي بخوريم 

 خوراكيها يدر هواي آزاد و دور بسته هبچه ها خوشحال بودند كه دوبار

 نهنوز تعدادي ساندويچ مانده بود اما چيزي براي نوشيد. جمع شده اند 
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همه تشنه بودند اما هيچكس دوست نداشت به آشپزخانه ي قلعه . نداشتند 

   . بازگردد

ي جويبا ر مي گويند كه سرچشمه! فكري كردم « : هانري يكدفعه گفت 

  ». در اين حياط پس بايد اينجا باشد ،. خانه ي ما در قلعه است

باالخره روباه كوچولو چشمه را پيدا . او از جا برخاست و پپن به دنبالش 

كرد ، چشمه درست در پاي برجي بود كه بچه ها ناهارشان را آنجا خورده 

  .آب آن چندان زياد نبود اما گوارا و زالل بود . بودند 

دند كه از بقيه ي بچه ها هم آمدند و آب نوشيدند و چشمه را تماشا كر

جوشيد ، سپس در مجرايي تونل مانند فرو مي شكافي ميان دو سنگ مي

  .رفت كه در زير برج ناپديد مي شد 

حتماً همين چشمه است كه دوباره در پاي « : هانري توضيح داد 

و . ، همانجا كه ما آن را ديروز ديديم ديواربيروني قلعه بيرون      مي آيد

  ».فرو مي رود و در باغ ما مجدداً بيرون مي آيد بعد ، باز در دل كوهستان 

اندكي بعد ، آنان در آفتاب دراز كشيدند و باز هم مشغول تماشاي پرواز 

  .عقابها شدند كه باالي سر آنان در پرواز بودند 
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نمي توانيد تصور كنيد چقدر دوست . واقعاً جالب است « : ژاك گفت 

  .داشتم چند روزي اينجا بمانم 

  اما ژاك ، تو نمي ترسي ؟ تك و تنها ؟: نگراني گفت لوست با 

بعد من تنها نخواهم بود ، اول از همه كي كي پيش من است ، و  -

 ، همه ي حيوانات ديگري كه در عقابها هستند و عالوه بر آن

  ...كوهستان زندگي مي كنند 

  قضيه ي اسرار آميز تلمبه چي ؟ برايت مهم نيست ؟اما -

اسرار «لمبه ، آنچنان كه مي گويي ، خيلي هم قضيه ي اسرار آميز ت -

ولگرد دزدي از  . م ، من متقاعد شددهانري حق دار.نيست » آميز

 ... آب كشيده است و آن وقت اينجا گذشته ، با تلمبه كمي

  چطور وارد شده است ؟اما : دنيز به اصرار گفت 

  »... فكر كنم مثل پپن ! اوم  -

  .د مسخره اش نمي كند دنيز نگاهي به او انداخت تا ببين
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خوب بعد ؟ پپن چطور وارد شده است ؟ اگر اينقدر زيركي ، اين راه را « 

اين طوري ديگر مجبور نيستيم هر بار از روي تخته ي چوبي . پيدا كن 

  !بگذريم 

اين بار برادرش كه نمي خواست حرفهاي دنيز را خيلي جدي بگيرد ، زود 

  ».ده است خل سوراخ خرگوشها خزياحتماً د:گفت 

  :دنيز فريادي از عصبانيت برآورد 

. اما نه يك آدم . اينكه پپن بتواند از النه ي خرگوشها بگذرد ، قبول« 

  »!خوشم نمي آيد من را دست بيندازيد ! كافي است ديگر

دخترك ، عصباني ، مشتي خاك از زمين برداشت و به طرف برادرش 

جر و . ك رفت توي چشمم خا! مواظب باش « : ژاك داد زد. پرتاب كرد 

مي دانم : بحث كردن ديگر بس است ، با هر دوتان هستم و ادامه داد 

پپن را در قلعه مي گذاريم و خودمان از راه تخته ي چوبي . چكار كنيم 

  .و بعد ، دقت مي كنيم ببينيم پپن از كجا پيش ما مي آيد . بيرون مي رويم 

  ».فكر خوبي است : دخترها موافقت كردند 
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به خصوص تينا كنجكاو بود بفهمد پپن براي وارد شدن و خارج شدن از 

او مطمئن بود كه همه ي راههاي ورودي قلعه را مي . قلعه چكار مي كند 

د و به جز دو در بزرگ بسته و پنجره اي كه از آن وارد آن محوطه سشنا

وقت برگشتن « : ژاك با تأسف گفت . شده بودند ، راه ديگري نيست 

  » .اميدوارم فردا دوباره بياييم . است 
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  فصل يازده

  مالقاتي غير منتظره

دختران . بچه ها به داخل قلعه بازگشتند و از پلكان بزرگ سنگي باال رفتند 

آنان به سرسراي . كردند و به يكديگر چسبيده بودند احساس ناراحتي مي

اتاقي را كه تخته ي بزرگ رسيدند و در همه ي اتاقها را باز كردند تا 

  .چوبي در آن بود ، پيدا كنند 

  »!اگر تخته نبود چه « : لوست با ناراحتي گفت 

  .خودشان را پيدا كردند و با خوشحالي از آن رد شدند » پل«اما سرانجام 

 طناب به آساني و به سرعت پايين سپس ، يكي پس از ديگري در طول

 صداي زوزه هاي كوتاه او كه از .فقط پپن را داخل قلعه گذاشتند . مدند آ

  .نااميدي سر مي داد ، به گوش مي رسيد 

!  بيرون ، پيش ما ااز راه خودت بيا ، بي« : هانري با صداي بلند به او گفت 

  ».منتظرت هستيم 



 

67 

 

بچه روباه كوچولو كه متوجه حرفهاي صاحبش شد ، در داخل قلعه ناپديد 

  .شد 

آن وقت خواهيم . م از كجا مي آيد خوب دقت كنيم ببيني« : هانري گفت 

  ».فهميد از كجا وارد شويم

 ،  ببيند كه او از كجا بيرون مي آيد از آنان بتواندكسياما پيش از آنكه 

پپن در ميان آنان بود و داشت پاهاي هانري را مي ليسيد و از خوشحالي 

  .زوزه هاي كوتاهي مي كشيد 

ف كه تو نمي تواني حرف پپن ، حي« :ژاك خنده اش گرفته بود ، گفت 

  »!ما هيچوقت نخواهيم فهميد تو از كجا بيرون آمده اي !بزني 

خسته بودند كه به زحمت توانستند  وقتي به خانه رسيدند ، چنان آنان

وقتي هانري به داستان گودال پر آبي . ماجراهاي آن روز را تعريف كنند 

  : و بلند بلند گفت كه زير تلمبه بود ، رسيد ، خانم لوفور زد زير خنده

مي دانم در سر هم !  مي شناسم ، هر چهار تايتان را آها ، من شماها را« 

 به احتمال زياد ،  . كردن ماجراهاي ترسناك ، از تخيلي قوي برخورداريد

تنها . از يك جاي اين تلمبه آب نشت مي كند كه شما آن را نديده ايد 
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كه در قلعه هنوز اتاقهايي به نظرم عجيب مي آيد ، اين است  چيزي كه

ي مالفور ن موضوع هم با توجه به شهرت قلعهالبته اي. داراي اثاثيه هستند 

  ».دزدان هم جرأت نمي كنند به آن نزديك شوند ... شودتوجيه مي

شب كه شد ، ژاك . ا بسيار جالب بود براي خانم لوفور ، شرح حال عقابه

ي تقد بود يافتن آشيانه معاو هم.  را براي او تعريف كرد اين موضوع

د ، فرصتي استثنايي براي پرندگاني كه در سرزمين ما اينقدر كمياب شده ان

  .ي پيدا كني كه پرندگان را نترسانيبايد مخفي گاه مناسب « :ژاك است 

 و در لحظه ي مناسب ، عكسهاي آن وقت مي تواني در آن جاي بگيري

  .بسيار جالبي بگيري 

ود من هم با ژاك بروم ؟ خواهشم مي كنم ، خاله مي ش: لوست پرسيد 

  .او نمي توانست حتي يكي دو روز ، دور از برادرش زندگي كند » !آليس 

بايد تنها باشم تا بتوانم كارم را به . نه ، لوست « : ژاك به او پاسخ داد 

تو ممكن است ناخواسته پرندگان را بترساني و فراري . خوبي انجام بدهم 

  ». ، قول ميدهمياد آنجا نمي مانم زمن. دهي 
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اگر ژاك نمي توانست او را ببرد ، گرچه خيلي . لوست اصراري نكرد 

  .حيف بود ، اما او هم نمي رفت 

اما تو هر « :  شده بود ، ادامه داد پسر با ديدن خواهرش كه كمي ناراحت

ي ت عالمت متازه ، از باالي برج براي. آوري روز مي آيي و برايم غذا مي

   .دهم

تو هر شب به ما شب بخير ! چه بامزه : لوست با خوشحالي فرياد كشيد 

و فوراً به اتاقش دويد تا مطمئن شود كه از آنجا برج به » !خواهي گفت 

  .ببيند ت آن را از روي تختش حتي مي توانس. خوبي ديده مي شود 

  مي خواهي داخل برج بخوابي ؟« : لوست پرسيد 

د در حياط قاعدتاً بايد جريان هوا زيا. بخوابم هنوز نمي دانم كجا  -

شايد  .  مي گيرم  و پتويي دور خودم مي پيچمگوشه اي پناه. باشد 

هم روي يكي از آن تختخوابهاي قديمي بخوابم ، البته اگر بتوانم از 

  »... شر گرد و خاك آن خالص شوم 
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عه ي تينا نمي فهميد چطور مي توانستند حتي فكر خوابيدن در يك قل

به نظر او، پسري شجاع تر از ژاك در تمام دنيا وجود . قديمي را بكنند 

  .نداشت 

برو ، فردا . دخترم ، وقت برگشتن به خانه است « : خانم لوفور به او گفت 

  ».دوباره مي آيي 

بقيه به خانم لوفور در جمع كردن ميز و شستن . تنيا دويد و از نظر دور شد 

 ، براي خوابيدن خترها كه خوب آلود بودنددسپس .كمك كردندظرفها 

  .آماده شدند 

بچه ها .  ؛ باران بي وقفه باريد ي فرداي آن روز ، هوا آفتابي نشدتمام

  .دلشان گرفته بود 

من را بگو كه چقدر دلم مي خواست امروز به قلعه « : ژاك غر مي زد 

ي لحظه جوجه عقاب خيلي زود مي تواند شروع به پرواز كند و من. بروم 

  » ... ن درس پروازش را از دست      مي دهمنخستي

  حاال فيلم دوربين به اندازه ي كافي داري ؟: هانري پرسيد 
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در دهكده : در هر حال ، نمي توانم باز هم فيلم دوربين بخرم «  -

خوب ، به جاي اينكه : خانم لوفور پيشنهاد كرد » .عكاسي نيست 

هم سرتان . د ، همگي به شهر برويد جا بماند و حوصله تان سر بروناي

فيلم دوربين براي گرم مي شود و هم ژاك مي تواند تعداد زيادي 

  .خودش تهيه كند

 شهر مي رفت ، به همين دليل ، بچه ها به در هر روز ، فقط يك قطار به

تينا از قطار مي . سرعت باراني هايشان را برداشتند و تا ايستگاه دويدند 

  . داد بماند و با پپن سرگرم شود پس ترجيح. ترسيد 

 تا بچه ها پس از اينكه خريدشان تمام شد ، به گردش در خيابانها پرداختند

:  ناگهان صدايي خطاب به آنان گفت.ساعت حركت قطار بازگشت برسد 

  »  ؟كنيدشماها اينجا چه   مي!... به به ! ... به به« 

  .آنان برگشتند و كي كي جيغي از خوشحالي كشيد 

به طرف مردي كه صدايشان كرده و  » !1رنه مارشال«: آنان فرياد زدند 

موهاي فرفري بود و به  قد بلند و دوست داشتني با مردي ،رنه. ، دويدند بود

                                                 
1
 Rene Marchal 
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لوست صورتش را بوسيد و .  هنوز سي سالش تمام نشده استنظر مي آمد

  .بقيه با محبت دستش را فشردند 

سكناس بود ، در تعقيب يك گروه جعل اآنان سال گذشته ، وقتي كه رنه 

   .با او آشنا شدند

اگر كار مهمي نداريد ، بياييد با من ناهار بخوريد و « : رنه پيشنهاد كرد 

   ».برايم تعريف كنيد كه اينجا چه مي كنيد 

شما چطور ؟ مي : ي برق مي زد ، پرسيد هانري كه چشمانش از كنجكاو

اينجا كشانده است ؟ باز هم جاعالن توانيم بپرسيم چه چيزي شما را به 

  اسكناس يا سرنخي جالب تر ؟

در هر حال من كه نمي توانم . شايد آره ، شايد هم نه « : رنه باخنده گفت 

به ! ياييد ب... م  كه مثل شما ، من هم در تعطيالتفرض كنيم... چيزي بگويم 

شهر فكر كنم اين بهترين جايي باشد كه در اين . رويم اين هتل مي 

. يار شاد صرف شد ناهار در محيطي بس» .كوچك براي شما پيدا مي شود 

همه باهم حرف زدند و از ماجراهايي ياد كردند كه سال گذشته در كنار 

  . پشت سرگذاشته بودند يكديگر
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 كه در دحاال ، شما برايم بگويي« : رنه حرف بچه ها را قطع كرد و گفت 

  ».اين گوشه ي دنيا چكار مي كنيد 

. يح دادندبچه ها همين طور كه در حرف يكديگر مي پريدند ، برايش توض

 زده بود ، بيش از همه حرف       ابها هيجانژاك كه به خاطر كشف عق

نان ر مي خورد ، به آرامي به حرفهاي آرنه همان طور كه ناها. مي زد

  .گوش مي داد 

 من !هستيد حيف كه شما در سي كيلومتري اينجا « : سپس به آنان گفت 

 اما نمي توانم زمان زيادي  هم  در اين منطقه خواهم بود ديگرچند وقت

 مهمان شما و مزاحم اين حال ، شايد بتوام يكي دو روزبا . غيبت كنم 

آن وقت مي توانم عقابها و قلعه ي مالفور معروف شما را . مادرتان شوم 

   ».ببينم 

  ! ين كار را بكنيد ا! عالي است ! واي : بچه ها فرياد كشيدند 

مسئله اي نيست چه .  اما مهم نيست ما تلفن نداريم ،: هانري توضيح داد 

  . در خانه هست  كسي بياييد ، هميشهوقت
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عجالتاً سالم مرا به . شايد هفته ي آينده بيايم . باشد : رنه مارشال گفت 

دت حض اينكه بتوانم براي عرض ارابگوييد به ماو مادرتان برسانيد و به 

: ژاك نگاهي به ساعتش كرد و با تأسف گفت . دمت خواهم رسيد خ

خدا نگهدار . نبايد تنها قطار برگشت را از دست بدهيم . وقت رفتن است 

  !عجب تصادف جالبي كه شما را ديديم . رنه 

وارم به زودي همديگر را خدا نگهدار ، بچه ها ، اميد: رنه با لبخندي گفت 

  !ببينيم 

  .شوند  سوار قطار ويدند تا زودتر برسند و بتوانندسپس بچه ها د
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  فصل دوازده

  ژاك در قلعه مستقر مي شود

 ، بسيار خوشحال  بچه ها رنه مارشال را ديده اندخانم لوفور وقتي فهميد

  .شد 

 ، نسبت به او احساس ه رنه سال پيش براي آنان انجام دادبه خاطر كاري ك

 ، من در اتاق دختران خواهم خوابيد و اتاق خودم اگر بيايد « :دِين مي كرد

   » .را به او مي دهم 

نمي دانم . ي مالفور ببريم جالب است كه او را به قلعه: لوست گفت 

   .داستان قلعه نشين پيرچه مي تواند باشدنظرش در مورد 

دلم مي خواهد زودتر فردا شود تا به آنجا « : ژاك آهي كشيد و گفت 

 آنان براي اجراي نقشه شان مجبور شدند تا پس فرداي آن روز اما ».بروم 

سرانجام آسمان صاف . چون تمام روز بعد باران باريد .  انتظار بكشند هم
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آبي كه همچنان روي علفها و ي ميليونها قطره.  و خورشيد درآمد شد

   . كوهستان را پوشانده بود ، زير نور خورشيد مي درخشيديبرگها

ت به تو دن لوازمما همه همراهت مي آييم تا در بر« : گفت هانري به ژاك 

چند تا پتوي خوب ، آذوقه ، يكي دو تا شمع و يك چرغ . كمك كنيم 

  ».و البته دوربين و فيلمهايت را هم بايد برداري . قوه الزم داري 

به اين ترتيب ، تصميم گرفتند كه بچه ها همه ي روز را با هم در قلعه 

صد البته ، پپن و كي .  كه شد، ژاك را آنجا بگذارند سپري كنند و شب

ظاهراً حضور كي كي براي . كي هم در اين گردش همراه آنان بودند 

چون عقابها از طوطي نمي ترسيدند و حتي ممكن بود . ژاك الزامي بود 

 مي توانست ردر اين صورت ، پس. كه كي كي با آنها دوست شود 

  .عكسهاي بسيار جالبي بگيرد 

به سوي قلعه راه افتادند و ه كوچك يك بار ديگر  اين گرو بود كهچنين

  ازقبلي پيش درپپن را مانند دفعه. د آنجا شدند ي چوبي وارازطريق تخته

پنجره تنها گذاشتند و بعد سر و كله اش در وسط حياط پيدا شد ، بي آنكه 

 به كي كي بي درنگ . ده استهيچكس بتواند ببيند از كجا بيرون آم
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سوي آشيانه ي عقابها پرواز كرد و با تقليد صداي جيغ عقابها ، به آنها 

لحظه اي دور طوطي . عقابها حيرت زده پرواز كردند . سالم كرد 

 متقاعد شدند كه طوطي به سپس ، ظاهراً. چرخيدند تا بهتر او را ببينند 

  هم      ي دوري از اقوامشان تعلق دارد و مزاحمتي براي آنها فراخانواده

  .نمي كند

ژاك فوراً از صخره باال رفت تا مطمئن شود كه عقاب جوان هنوز 

و پرنده را ديد كه مشغول تكه پاره كردن و خوردن خرگوشي . آنجاست 

بي سر و صدا شروع     ژاك  .  پدر و مادرش براي او آورده اندبود كه

 ناگهان .كرد به جستجوي مخفي گاهي كه از آنجا بتواند عكس بگيرد 

 و  زار بزرگ تمشكي افتاد كه درست مقابل آشيانه بود چشمش به بوته

فوراً متوجه شد كه مي تواند در آن ميان ، جايي براي خود دست و پا كند 

  .را در آن قرار دهد ش  ها درست كند تا دوربينهو جايي هم ميان شاخ

دم را د جوري آتنها اشكالش ، خارهاي آن است كه ب« : سپس فكر كرد 

 اگر عكسهاي خوبي بگيرم ، به زحمتش مي ارزد كه اما. زخمي مي كند 

  ».چند تا خراش هم بردارم 
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بقيه هم آمدند و مخفي گاه را بررسي كردند و همگي پذيرفتند كه آنجا 

  .عالي است 

خوشبختانه ، در وسط بوته ي تمشك فضايي خالي وجود داشت كه مي 

  . و خارج شدن از آن دشوار بود خلفقط دا. ي آنجا دراز كشيد شد حت

لوست كه پتوي پشمي ضخيمي با خود آورده بود ، آن را به برادرش داد و 

  .خارها از توي پتو رد نمي شوند . بايد خودت را توي اين بپيچي « : گفت 

  .فكر خوبي است : برادرش تصديق كرد و گفت 

ادت باشد قبل امشب كجا مي خوابي ؟ حتماً ي: دخترك با نگراني پرسيد 

من نگاه خواهم ...  تكان دهي از خوابيدن ، دستمالت را از باالي برج

  ... كرد

از اين فاصله ، . بهتر است پيراهن سفيدم را تكان دهم : ژاك پاسخ داد 

 هر حال ، دوربين به. ايد نتواني چيزي به كوچكي دستمال را ببيني ش

    در اتاقم پيدايش يك جايي .  ام مي تواند كمكت كندشكاري قديمي

  . مي كني 

  اما تو تنهايي ، بدون ما ، برايت سخت نيست ؟. باشد : لوست گفت 
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با اين پرنده ي پر حرف ، آدم ... كي كي پيش من است . البته كه نه  -

  .هيچوقت احساس تنهايي نمي كند 

 .تو هنوز به من نگفته اي كه كجا مي خواهي بخوابي  -

 .م و در گوشه اي از حياط بخوابم شايد پتويي دور خودم بپيچ -

اين اتاقهاي  تا آنكه فكر كنم در يكي از تاين برايم قابل تحمل تر اس -

 » ... وحشتناك و پر از خاك

وقتي بچه ها داشتند از روي تخته مي گذشتند ، . رسيد لحظه ي جدا شدن 

ش لو مصمم بود به دنبااو پپن را بغل كرده . فظي كرد ژاك از آنان خداحا

   . قلعه مي رود ازن از چه راهي به بيرونرود و باالخره بفهمد كه پپب

ان به گوش نرسيد ، ژاك به ي ديگر سر و صداي بچه ها در كوهستوقت

وول مي خورد و مي خواست  حياط بازگشت و روباه كوچولو را كه

  .زودتر پيش صاحبش برگردد ، در حياط گذاشت 

  ». روي ببينيم تو از كجا مي« :  گفت و به او

 محض آنكه پايش به اما پپن چنان سريع جست زد و رفت كه انگار به

   .زمين مي رسد ،ناپديد     مي شود
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انگار آب شد و رفت توي « : ژاك كه عصباني شده بود ، با تعجب گفت 

  »!هيچ راهي براي فهميدن راز او نيست ! زمين 

ينش بسيار دقيق بود دورب. سپس رفت و دوربينش را ميان بوته زار قرار داد 

 ، در  هاي فيلم رالوله . ال براي نوئل هديه گرفته بود رنه مارش ازو آن را

 ، خودش را ر كه لوست به او پيشنهاد كردبعد ، همان طو. جيبش گذاشت 

. تمشك داخل آن شد گذشتن از البه الي شاخه هاي در پتويي پيچيد و با 

راشيدند ، اما او خوشحال بود  پتو خخارهايي پوست بدنش را حتي از روي

كي كي آمد و در كنارش  . ضاي خالي ميان بوته زار رسيده استكه به ف

  .نشست 

  !چه بد شد ! چه بد شد « : پرنده گفت 

واقعاً بد شد كه اين طوري ... بله ، حق با توست : ژاك غرغر كنان گفت 

عقابها با آشيانه ي . اما اوقات تلخي اش طولي نكشيد » .خراش برداشتم 

احتماالً مي توانست عكسهايي . فاصله ي كوتاهي درست در مقابل او بود 

در ميان بوته زار و روبروي آشيانه ، روزنه اي درست كرد ، . عالي بگيرد 

. دوربينش را آنجا قرار داد و آن را به پايه ي دوربين محكم پيچ كرد 
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و با . زان است ميسپس در چشمي نگاه كرد تا ببيند همه چيز به خوبي 

حاال عكس نمي گيرم چون نور خوب ! عالي است «  : خوشحالي فكر كرد

  ».نيست اما فردا صبح ، بسيار خوب است 

.  از ميان بوته زار بيرون آمده بود ، ديد بچه عقاب دوربين را كه اندكي

  .ترسيد و در آشيانه اش به جنب و جوش در آمد 

اما خيلي زود به آن عادت مي  . تو اين را دوست نداري«  : ژاك گفت

  ».پدر و مادرت هم همين طور ... كني 

بعد ، در حالي كه به سختي مي توانست از شر خارها در امان باشد ، بيرون 

  .آسمان صاف بود. براي فردا گذاشت و دوربين را در همان موقعيت . آمد 

ا برداشت و پتو ر» . باريدن نيست لامشب اصالً احتما«  : با خود فكر كرد

ايي كه هيكي از كتابتا غروب خورشيد ، . ت پايين آمد و پا به حياط گذاش

يادش آمد كه به لوست قول آنگاه به  . با خود آورده بود ، را مطالعه كرد

از برج باال رفت و اميدوار .  پيراهنش را از باالي برج تكان دهد داده است

هنش را ر باالي برج ، پيراد. بود كه خيلي او را منتظر نگذاشته باشد 

يك . انه نگاه مي كرد ، آن را تكان داد درآورد و همين طور كه به خ
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خواهر . دفعه، در بلندترين پنجره ي خانه ، چشمش به چيز سفيدي افتاد 

  .كوچولويش بود كه به او پاسخ مي داد 

  :لوست فوراً دويد و به دنيز خبر داد 

 حاال، خيالم راحت شد ، مي دانم كه !ديدمش ! ژاك برايم عالمت داد « 

  ».دارد جايي براي خوابيدن درست مي كند 

راي خيلي احمقي كه ب: دنيز كه داشت مي خوابيد ، غرولندي كرد و گفت 

 هيچوقت براي هانري نگران من كه . برادرت اين طور دلواپس مي شوي

  .نمي شوم 

  

رم بيرون بيايم ، دست از فكر براداما من ، نمي توانم « لوست با خود گفت 

خودم نيست ، اصال ً هم دوست ندارم فكر كنم او تك و تنها آن باال ، در 

  ».آن قلعه ي ترسناك است 
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  فصل سيزده

  سر و صداهاي شبانه

خرين وشيده از حياط دراز كشيده بود ، آژاك كه در گوشه اي سر پ

 هوا خيلي .يتش را خورد و پتو را محكم تر به دور خود پيچيد يبيسكو

چند لحظه اي به كنگره هاي قلعه خيره شد كه در پهنه ي . خنك شده بود 

 ، كمي بعد كي كي هم به خواب سپس خوابيد. آسمان مشخص بودند 

  .رفت

 كه تا آن موقع پشت ابرها بود ، بيرون آمد و در همان هنگام ، ژاك هما

بي حركت چشمانش را باز كرد و همان طور كه . ناگهان از خواب پريد

چند دقيقه اي ، يادش نمي . ن شد دراز كشيده بود ، مشغول تماشاي آسما

ه هر وقت بيدار مي شد ، مد كجاست و به دنبال سقفي مي گشت كآ

همين طور كه به ستارگان و ابرها مي نگريست ، . ن مي افتاد چشمش به آ

ي نشست ، كي ك. در حياط قلعه ي مالفور است  ناگهان به خاطر آور كه

  .هم بيدار شد و از سر نارضايتي نق و نوقي كرد 



 

84 

 

، و با چشم به » نمي دانم چي بود كه من را بيدار كرد « : ژاك انديشيد 

به دقت گوش داد ، اما جز صداي . جستجو در تاريكي حياط پرداخت 

.  گوش نمي رسيد صفير جغدي از جايي در كوهستان ، هيچ صدايي به

ماه دوباره از پشت . غول شكار شبانه بود شمد كه مسپس صداي خفاشي آ

باالي برج نور . ناگهان لرزيد . مد و ژاك به برج نگريست ابري بيرون آ

به دقت نگاه كرد بلكه آن را . خفيفي را ديده بود ، مثل نور يك چراغ قوه 

  .اما ديگر نوري ديده نشد . دوباره ببيند 

   ».شايد برق آسمان بوده است « : پيش خود گفت 

چرا ناگهان بيدار شده بود ؟ آيا وقتي خواب . و نشست تا خوب فكر كند 

... نها گذشته ، شايد كسي در قلعه است بود ، صداي پايي شنيده بود ؟ از اي

هيچ دلش .  و ژاك نمي دانست چكار كند همه چيز عجيب به نظر مي آمد

. تجو كند را جسقلعه نرمش بيرون بيايد و  پتوي گرم و زيرنمي خواست از

  ... نچه ديده بود ، نور بوده است ؟ ديگر خيلي هم مطمئن نبود اصالً آ

تصميم گرفت بلند شود . دست آخر ، از ترس و تنبلي خود خجالت كشيد 

اول به كي كي سفارش كرد كه . ج هست يا نه رو برود ببيند كسي در ب
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دي قلعه ساكت بماند و بعد ، با احتياط از حياط گذشت و به سوي در ورو

وارد  . ه ها و تاريكي عبور كند ، البته مراقب بود كه از مسير سايبه راه افتاد

روي چراغ قوه  . هيچ صدايي نمي آمد. سرسراي بزرگ شد و گوش داد 

را به دقت با دستمالش پوشاند تا نورش كمتر شود و بعد آن را روشن كرد 

رفت و از راه مارپيچ  ژاك از پلكان بزرگ سنگي باال. سرسرا خالي بود . 

وقتي پاي پلكان باريك حلزوني شكل رسيد ، لحظه اي  . داخل برج شد

آيا بايد خود را به خطر مي انداخت و باال مي رفت ؟ الزم بود . ترديد كرد 

خرين طبقه آسرانجام ، به . همه ي شهامتش را جمع كند تا بتواند باال برود 

  .د كه هيچكس آنجا نيست در نور ماه ، كامالً معلوم بو. رسيد 

  ».بروم دوباره بخوابم . بايد خواب ديده باشم «  : ژاك فكر كرد

صداي خفيفي به گوشش .  ايستاد ما در بازگشت از سرسرا ، به ناگهانا

  .رسيده بود ، صدايي مانند صداي آبي كه بر زمين مي ريخت 

  »يعني كسي در آشپزخانه است ؟ كسي كه با تلمبه آب مي كشد ؟« 

 به حياط ي سرعتشسپس با همه. يخكوب شد اول از ترس ، سرجايش م

دويد ، حواسش هم بود كه از زير نور ماه نگذرد و از كنار ديوارها رد 
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كي كي سرش را در گوش او كرده بود و با زمزمه هاي . مي لرزيد . شود 

   به خوبي حس مي كرد كه ژاك ترسيده . خود او را دلداري مي داد 

  .است 

د و براي آنكه به خود  بعد ، پسر ناگهان از ترس خود خجالت كشيكمي

  .گردد يست ، تصميم گرفت به آشپزخانه بربزدل نثابت كند 

   اگر يك ولگرد باشد كه وقتي من را ببيند ، او بيشتر از من خواهد « 

  ».ترسيد 

ار همه  اين دفعه ، سكوتي مرگباما.  آرام به قلعه بازگشت و اين بار ، بسيار

در آشپزخانه ، هيچ صداي آب يا صداي تلمبه اي . جا را فرا گرفته بود 

ژاك چند دقيقه صبر كرد ، كي كي هم روي شانه ي او كامالً . نمي آمد 

  .ساكت بود 

  ».فكر نمي كنم چيز بيشتري دستگيرم شود « : ژاك با خود گفت 

. ا نبود هيچكس آنج. و نور چراغ قوه اش را به طرف ظرفشويي گرفت 

هيچ جا ، . ي آشپزخانه انداخت پس از آن ، چراغ را به همه ي گوشه ها

  . نبود هيچ نشانه اي از يك جنبنده
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نزديك ظرفشويي رفت و زمين را . اك با خيال راحت نفسي كشيد ژ

 يا اما آيا تازه استهمچنان گودال آبي زير پايش بود ، . بررسي كرد 

، درست كرده بودند ؟ ت آزمايش تلمبه آن روز وقهماني بود كه خودشان

  .هيچكس نمي توانست دقيقاً بگويد 

 هم از  كنجكاو شده بود وم برگشت كه بخوابد ، اما هم بسيارژاك سرانجا

هوا كامالً سرد بود و زمين به نظرش  . ترس خود قدري خجالت مي كشيد

و خودش را در پتو پيچيد و تالش كرد كه گرم شود . خيلي سفت مي آمد 

  .تصميم گرفت كه حتماً بخوابد و ديگر به آنچه گذشته بود ، فكر نكند 

تر پاسخ كي كي عجله داشت كه زود. ار كرد سر وصداي عقابها او را بيد

. ژاك چشمانش را ماليد و خميازه اي كشيد . روز شده بود . آنها را بدهد 

 ديگر از  كه روز شده بود ،اما حاال. بالفاصله حوادث شب به يادش آمد 

  .هيچ چيز نمي ترسيد 

اين طور نيست ، كي كي ؟ . احتماالً فقط خواب ديده ام . چقدر احمقم « 

 دختران و نه  را نه برايين طور است، يك كلمه از اين اتفاقالبته كه هم

 ما را مسخره مي فهميدي، كي كي ؟ آنان يا... كني براي هانري تعريف ن
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 همه ي ماجرا فقط در تخيل من بوده . يا دست كم خواهند ترسيد كنند

  »!م يبرويم از عقابها عكس بگير! حاال ، بلند شو ... است 
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  فصل چهارده

  ژاك غافلگير مي شود

قبل از . ژاك خود را در پتوي محافظش پيچيد و وارد مخفي گاهش شد 

همه  . ه يا نهر چيز ، دوربينش را بررسي كرد تا ببيند كامال ً تنظيم است

  .چيز مرتب بود 

بچه عقاب ظاهراً خواب است و در آشيانه . عالي است « : با خود گفت 

  ». شدنش يك عكس خوب بگيرم رمي توانم از لحظه ي بيدا. تنهاست 

مسلماً براي ژاك چندان جالب نبود كه تا لحظه ي بيدار شدن جوجه 

 بي حركت ماندن اما او و هانري مي دانستند كه. عقاب ، بي حركت بماند 

به همين دليل ، روي پشت . براي بررسي رفتار پرندگان شرط الزم است 

اي و اما كي كي ، بر شاخه. دراز كشيد و سعي كرد صبورانه انتظار بكشد 

  . نشست و به نظر مي رسيد غرق تماشاي طبيعت شده است 
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، تا بالهايش را يكي يكي باز كرد  . ناگهان ، بچه عقاب چشمانش باز شد

لبه ي آشيانه پيش آمد ، سرش را بلند كرد و با چشم به دنبال پدر و 

دگمه ي دوربين را فشار مي ژاك در حالي كه . مادرش در آسمان گشت 

  » !اوهوم ، درست شد « : هسته گفت داد ، آ

اما عكس گرفته . پرنده صداي تيك خفيفي شنيد و برگشت تا بخوابد 

ا از ياد برد و به لبه ي آشيانه بازگشت تا خيلي زود ، ترسش ر. شده بود 

كمي بعد ، دو عقاب بزرگ با بالهاي . آنجا منتظر پدر و مادرش بماند 

 و لرزان از آنها بچه با خوشحالي و بالهاي باز كرده. رده رسيدند گست

، چنگال گرفته بوديكي از آنها خرگوشي صحرايي را كه در . استقبال كرد 

 نيرومند خود نه انداخت و بچه عقاب فوراً با منقارآن را در آشيا. آورد 

هر سه . ژاك از اين صحنه عكس گرفت .  آن شد مشغول تكه تكه كردن

پرنده صداي تيك دوربين را شنيدند و با احتياط بر فراز بوته زار چرخيدند 

    به نظر ژاك آمد كه پرنده ي نر دوربين را كه زير نور آفتاب و در ميان . 

لحظه اي با ديدن عقاب .  تمشك برق مي زد ، تشخيص داده ي هاهشاخ

كه به طرف دوربين حمله ور شده بود تا آن را قطعه قطعه كند ، وحشت 
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به طرف آشيانه ي عقابها پرواز . اما كي كي از آن وضع نجاتش داد . كرد 

جوجه عقاب چنان سرگرم . كرد و به آنها بازبان خودشان سالم كرد 

 نكرد اما پدر و مادرش ظاهراً از بود كه هيچ توجهي به اودن خرگوش بلعي

. دور خود را مي ديدند ، خوشحال شدند ن قوم و خويش اينكه دوباره اي

  .ژاك عكس ديگري گرفت و اين بار ، پرندگان متوجه چيزي نشدند 

حاال ، آنها به صداي تيك و به ديدن برق فلز ! خوب شد « : ژاك انديشيد 

  ».اند   كردهدوربين عادت  

 تصور مي كرد عكسها و ازهمان وقت. مدت صبح ، او عكس گرفت تمام 

در مجالت منتشر شده و اسم خودش را مي ديد كه زير عكسها چاپ شده 

اگر اين رؤيا به واقعيت مي پيوست ، در چنان روزي ، چقدر . است 

  !احساس غرور مي كرد 

خودش . رواز در آورد ناگهان كي كي جيغي كشيد كه دو عقاب را به پ

  .ژاك ديد كه پشت ديوار حصار قلعه ناپديد شد هم پرواز كرد و 

اشد ؟ تازه مي خواستم از او كجا ممكن است رفته ب« : برايش سؤال شد 

  »...  با عقابها عكس بگيرم همراه
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سپس در حالي كه بر شانه ي تينا . كي كي حدود نيم ساعتي پيدايش نبود 

پرنده ي حقه باز سر و . كله اش در حياط پيدا شد نشسته بود ، سر و 

عقابها با . و پيش آنان رفته بود ا را كه در راه بودند ، شنيده صداي بچه ه

شدند ، در آسمان به نها نزديك مي يدن صداي بچه ها كه به آشيانه ي آشن

  . و براي دفاع از بچه شان در صورت لزوم آماده شدند چرخش در آمده

، يك دقيقه صبر كنيد!  اينجا هستم من« :  كرد  گاهش صداژاك از مخفي

  ».آيمزود پيش شما    مي

لوست وقتي ديد برادرش ، پس از يك شب كه در تنهايي سر كرده بود ، 

به نظر نمي رسيد از تنها ماندن آزرده . سر حال است ، خيالش راحت شد 

  .شده باشد 

  .ه ايم برايت ناهار خوبي آورد« : هانري به او گفت 

 او تازه متوجه شده بود كه به طور وحشتناكي. چه خوب : ژاك گفت 

  . گرسنه است 

  بساط غذا خوردنمان را كجا پهن كنيم ؟ باز هم باالي برج ؟ : دنيز پرسيد 
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اگر عقابها . ن نور عالي است چرا اينجا نه ؟ اآل: ژاك پيشنهاد كرد 

 اينجا ترجيح مي دهم از . گردند ، مي توانم باز هم چند تا عكس بگيرمبر

 كردن را به بچه نها به همين زودي پروازاحساس مي كنم آ. دور نشوم 

امروز صبح هم آنها سعي كردند جوجه را از آشيانه  . شان ياد خواهند داد

  .بيرون بياورند 

تو ديدي كه پپن امروز صبح هم از . كي كي به پيشوازمان آمد : تينا گفت 

  ... و را بيرون گذاشته بوديم و حاال اينجاست كجا وارد شد ؟ ما ا

فكر مي . چيز زيادي نمي شود از ميان اين بوته زار ديد ... مي داني  -

اما . ي زير زميني خرگوش وارد مي شود كنم كه پپن از يك النه

  »...  ، آـنقدر هست كه هيچوقت نمي فهميم از كدام يكي هاتعداد آن

  .لوست كنار برادرش نشست 

  شب را چطور گذراندي ؟ « :  پرسيد واز ا

اما . خيلي خوب ، يك بار بيدار شدم و كمي بعد دوباره خوابم برد  -

و وحشتش او تصميم جدي گرفته بود كه از ترس » .فقط همين 
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زير نور آفتاب ، در ميان بقيه ، آن ترس ها به از طرفي ، . حرفي نزند 

  .نظرش كامالً احمقانه مي آمد 

 همه جاي حياط را گشتند و به  از ظهر را با هم گذراندند ،عدآنان تمام ب

  . برج بازگشتند 

سي ، ته سي كرد تا بلكه جاي پاي كدر برج ، ژاك همه جا را به دقت برر

  .اما هيچ چيز در آنجا نبود . پيدا كند سيگاري يا تكه كاغذي 

  تو امشب با ما برنمي گردي ؟ « : لوست پرسيد 

مطمئنم كه عقاب ! معلوم است كه نه : اعتراض گفت برادرش بالفاصله با 

 از گيرد و من به هيچ قيمتي نمي خواهم اين لحظه رارا ياد ميپرواز كردن 

  ».دست بدهم 

با اين حال ، ژاك خودش هم فكر مي كرد كه خيلي بهتر است به خانه باز 

ام اما تصميم گرفته بود كاري را انجام دهد و مي خواست آن را تم. گردد 

  .كند 

نمي دانم چرا ، ولي از فكر اينكه تو ! چه بد « : لوست آهي كشيد و گفت 

  ... ي ترسناك باشي ، وحشت مي كنم تنهاي تنها در اين قلعه
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يك قلعه ي  ... ت لوست ، اينجا يك قلعه ي ترسناك نيساما -

  .مستحكم است 

يناً يق. باشد ، يك قلعه ي مستحكم ترسناك ... حاال كه اصرار داري  -

اني در اينجا اتفاقات هولناكي افتاده است و حال هم ممكن است مز

 . فتد اچنين اتفاقاتي بي

خودت ! تو باالخره تينا را مي ترساني . قانه نزن ملوست ، حرفهاي اح -

خوب ميداني كه به جز من ، عقابها ، خفاشها و چند تا خرگوش 

 به ساعتش هانري نگاهي.  قلعه نيست هيچكس در اين... اره بيچ

يت پتوي ديگري آورده ايم ، برا. وقت رفتن است : انداخت و گفت 

 »با ما تا كنار پنجره مي آيي ، ژاك ؟ ... د وشن سردت كه 

خيلي ممنون كه ديشب « : لوست لحظه ي رفتن برادرش را بوسيد و گفت 

 كه چراغ و حتي بعداً... به خوبي ديدمت . با پيراهنت برايم عالمت دادي 

ز روي تختم درا. ن كردي ، باز هم تو را ديدم ه ات را دو سه بار روشقو

خيلي خوشم آمد كه با نور .  و دلتنگ بودم كشيده بودم اما خوابم نمي برد

  ».چراغ برايم عالمت دادي 
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  . سر خورد مينسپس ، دخترك به كمك طناب از آن باال تا روي ز

پس .  شده است رانا شد ، احساس كرد بيش از پيش نگژاك وقتي تنه

ه و نه او نه خواب ديد. كسي با چراغ قوه از باالي برج عالمت داده بود 

  .لوست هم او را ديده بود . ت داشت اين واقعي. خيال كرده بود 

كسي ... بنابراين ، آن صداي آبي هم كه شنيدم ، حتماً واقعي بوده است « 

  » اما كي ؟ و چرا ؟. در قلعه بود 

مان مي شد كه حوادث شب قبل را براي بقيه تعريف نكرده  پشياو  داشت

 كه به لحظه اي فكر كرد. د اما خيلي دير بود، آنان دور شده بودن . است

نورهايي در طول شب و شنيدن ن ن ملحق شود تا ديگر مجبور به ديدآنا

بعد ، خود را مالمت كرد و تصميم گرفت در .  اسرار آميز نشود صداهاي

  .ر بماند و سعي كند كليد اين راز را كشف كند قلعه ي مالفو
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  فصل پانزده

  زير زمين

احساس . ژاك تصميم گرفت شب را در ميان بوته زار تمشك سپري كند 

گاهش بيشتر در امان است تا در گوشه اي از حياط مي كرد در       مخفي

كه به بهترين راه حلي . كه هر كسي مي توانست او را در خواب پيدا كند 

. نيمه هاي شب بيدار شود نظرش رسيد ، اين بود كه فوراً بخوابد تا در 

جاي بالش زير سرش  دور خود پيچيد و پتوي ديگر را تا كرد و به پتويي به

كي كي سرش را در بال خود . شيد كه به خواب رفت گذاشت و طولي نك

ي ك عضله پس از چند ساعت ، ژااما. د فرو برد و او هم خيلي زود خوابي

سعي كرد دراز بكشد و دست و پايش . پايش گرفت و از خواب بيدار شد 

. ش برداشت را كش و قوسي بدهد اما بدنش با خارهاي تمشك خرا

ماي ساعتش انداخت و ديد ساعت دوازده و ده نگاهي به صفحه ي شب ن

تقريباً همان ساعتي است كه ديشب « : دقيقه ي نيمه شب است انديشيد 
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اگر بخواهم چيزي كشف كنم ، بهتر . اي نوراني فرستاده شدند عالمته

  ».است از مخفي گاهم بيرون بروم 

كي كي كه از خواب پريده . و به چابكي از ميان بوته زار تمشك گذشت 

  .بود ، به شدت اعتراض كرد 

  ».اگر نخواهي ساكت شوي ، اينجا تنهاي تنها مي گذارمت « 

هر دو به . وي شانه ي صاحبش نشست كي كي فهميد و ساكت رفت و ر

آرامي پايين رفتند و به حياط رسيدند كه به سختي با نور ماه روشن شده 

تنها صداي باد بود كه از . اول ژاك هيچ صداي مشكوكي نشنيد . بود 

 آمد صداي آبي را از نظرشسپس ، به . ميان روزنه هاي ديوار مي وزيد 

و خيلي زود . گوش فرا داد . ست دور و صداي دسته تلمبه را شنيده ا

آيا . مطمئن شد صداي پايي را مي شنود كه بر سنگها طنين انداز مي شود 

د ، راه مي رفت ؟ آيا دوباره مي  در راه مارپيچي كه به برج مي رسكسي

  خواستند عالمت بدهند ؟

 برج و در حال عالمت دادن است ، شناس روياگر اين نا« :ژاك انديشيد 

همين حاال بايد  بروم تو و محل اقامت او را پيدا . يچكس نيست در قلعه ه
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قطعاً در اتاقهاي . چون به هر حال ، بايد جايي اقامت كرده باشد . كنم 

پس بايد . زندگي نمي كرد ه داري كه ما آن روز ديديم ، كسي ياثاث

  ».جاهاي ديگر را بگردم 

حاال كه . نشسته بود و وارد قلعه شد ، كي كي همچنان ساكت بر شانه اش 

 ، بسيار كنجكاو بود بداند كه نست ناشناسي در قلعه زندگي مي كندمي دا

  عامل اين ترس و وحشت چه كسي بوده است ؟

از جايي پرتو نوري . در سرسرا ، پيش از همه ، چيزي ديد كه يكه خورد 

 همه طرف را نگاه ژاك ، نگران. ود اما نور بود نور ضعيفي ب. مي آمد 

سپس متوجه شد كه نور از كف اتاق ، يا دقيق تر ، از جايي در زير . د كر

با احتياط تا آنجا كه به نظرش رسيد سوراخ بزرگي . كف اتاق مي آمد 

چون ژاك . دريچه اي اين سوراخ را باز نكرده بود . باشد ، پيش رفت 

ن از همين جاست كه نوري بيرو. مطمئن بود كه قبالً دريچه اي نبوده است 

يعني اين راه پله به ... مي زد و در اين نور ، راه پله اي مشخص شده بود 

م زير زمين يا سياهچال ؟ ژاك  از كنجكاوي كجا مي رسيد ؟ به كدا

   .احساس خفگي پيدا كرد
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عالمتهاي . به طرف در دويد تا مطمئن شود مرد همچنان روي برج است 

  : نور را ديد با خود گفت 

  »... چند دقيقه اي خيالم راحت است خيلي خوب شد ، « 

و ،در يك چشم بر هم زدن پايين پلكان بود و در اتاق بسيار بزرگي آراسته 

 ديوار ، يك رديف زره چيده در طول. رده هاي نقاشي ديوار كوب به پ

ميز دراز بزرگي كه . دهند شده بود كه به نظر مي رسيد نگهباني     مي

. ود ، تمامي وسط اتاق را اشغال كرده بود روي آن پر از ظرف و ليوان ب

اما . اثاثيه و فرش ، همه مانند اثاثيه ي اتاقهاي ديگر بسيار قديمي بودند 

در گوشه اي ، تخت بزرگ . ر نبود اينجا از تار عنكبوت و گرد و خاك اث

ژاك به آن نزديك شد و . اق داري بود كه پرده هاي آن كنار رفته بود ط

بالش ها هنوز مچاله بودند  . خوابيده استازگي آنجا  به تحس كرد كسي

  .ه انگار كسي با عجله بلند شده است كو ملحفه ها طوري به هم ريخته بود

  .روي ميز ، كوزه اي آب تازه ديد 

 براي همين است  .پس تلمبه براي همين استفاده مي شود«  : با خود گفت

  » ... كه كسي هر شب به دنبال آب مي آيد 
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با صداي پايي كه از بيرون آمد ، . نتوانست به جستجويش ادامه دهد او 

 تا در تاريكي سرسراي چهار تا چهار تا باال برودمجبور شد پله ها را 

اما آنقدر . سپس ، به شتاب وارد سالن شد . بزرگ خود را پنهان كند 

همان . عجله داشت كه پايش به چهار پايه اي خورد و آن را واژگون كرد 

 ، شنيده سر و صداي به وجود آمده. ا در بيرون متوقف شد وقع ، قدمهم

ناپه اي خزيد و ژاك كه جرأت نمي كرد بيرون بيايد ، پشت كا. شده بود 

هر دو نفسشان را حبس .  كي كي هم روي شانه اش بود .آنجا چمباتمه زد 

اما ژاك حس مي كرد صداي ضربان قلبش كه داشت از . كرده بودند 

كي كي كه متوجه ترس  . ، در تمام اتاق طنين انداز شدهجدا مي شد سينه 

ناگهان ، پرواز  . محكم تر شانه ي ژاك را چسبيدصاحبش شده بود ، 

 و خود ، به چند چيز برخورد كرد و در آخر ، جيغي مثل عقاب كشيدكرد

مرد مزاحم فريادي از .  سر مردي كه وارد سالن شده بود ، انداخت را روي

همان موقع ژاك صداي خرد . برآورد و سعي كرد پرنده را بگيرد ترس 

حدس زد كه چراغ قوه بوده است و خيالش . شدن چيزي را بر زمين شنيد 

حاال ديگر كي كي داشت صداي سوت قطار را تقليد  مي . راحت شد 
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مرد در تاريكي به دنبالش . كرد و در همان حال ، به سويي ديگر فرار كرد 

آنگاه پرنده برگشت و بر . ها موفق شد يكي از پرهايش را بكند رفت اما تن

.    داي پارس سگي خشمگين را در آورد شانه ي صاحبش نشست و ص

اين اتاق پر از . چراغ قوه ام شكست ! .... لعنتي « : صداي خشني فرياد زد 

    نمي دانم اين ديگر چي بود ؟ حتماً يكي از آن . پرنده و سگ است

                                                                  ».. .عقابها 

د و سپس دوباره يژاك صداي قر قر عجيبي شن. و غرولند كنان رفت 

بعد هم كز كرده پشت كاناپه ژاك و كي كي تا مدتي . سكوت برقرار شد 

باالخره ، ژاك نوك پا به طرف . ماندند و جرأت تكان خوردن نداشتند 

پسر بي .  نور ناپديد شده بود .در سرسرا ، همه جا تاريك بود  .  راه افتاددر

 ، دويد تا در ودي اسرار آميز، پلكان و زير زمين فكر كندآنكه ديگر به ور

ؤال اما حاال كه اين همه س. سعي كرد بخوابد . بوته زار خود پناه بگيرد 

  توانست بخوابد ؟  ميبرايش مطرح شده بود ، چطور 

ي پرسيد اين مرد چطور توانسته است وارد اك پيش از هر چيز از خود مژ

با عالمت غذا مي خواسته  و آذوقه از كجا مي آورد ؟ شايد هم قلعه شود
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:  همين سؤال و دوباره... ردان ديگري مي آمدند در اين صورت ، م. است 

  يعني از كجا داخل مي شوند ؟ 

مثل . اي اسرار آميز آمده ايم درست وسط يك ماجر«: ژاك با خود گفت 

ي اين ماجرا برايشان اهند گفت وقتي همهبقيه چه خو...  گذشته سال

  » ؟تعريف شود

صبح ، با نور آفتاب كه از . در اين افكار بود كه باالخره چرتش گرفت 

  .به چشم مي رسيد ، بيدار شد  الي شاخه هاي تمشكه الب

اين بار مطمئنم كه آنچه ديده « : همين طور كه بلند مي شد ، با خود گفت 

هيچوقت نمي توانستم همه ي اين چيزها را خيال . ام ، خواب نبوده است 

  »... كنم 

ه از شب قبل ييتهايي گشت كاز مخفي گاهش بيرون آمد و به دنبال بيسكو

ي سطح صبحانه آنها را خورد ، سپس  لبهمانده بود و مي شد به جاي 

يعني مردي كه در قلعه  . ه قلعه نگاه كرد اي نشست و به دقت بصخره

  پنهان شده بود ، كي بود ؟
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دو مرد  . افتاد كه به نظرش باور كردني نبودناگهان چشمش به صحنه اي 

آنان چطور تا .  و به طرف ساختمان مي رفتند گذشتند مياز ميان حياط 

كليد  يا آنكه اين مردان نجا رسيده بودند ؟ آيا راهي مخفي وجود داشت آ

  درهاي عظيم محوطه را داشتند ؟

. آنان به آرامي و بي آنكه خود را مخفي كنند ، به سوي قلعه مي رفتند 

نبودند » مرد شب«اينان از روشنايي روز نمي ترسيدند ، مثل : ژاك انديشيد 

 آنچه را كه اتفاق  ،اگر مرد ديشب«: ش رسيد سپس ناگهان چيزي به فكر. 

 ، چه بر سر من آنان به جستجوي قلعه مشغول شوندد و افتاده ، تعريف كن

  »خواهد آمد ؟
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  فصل شانزده

  حوادث

ژاك چنان با عجله به ميان بوته زار رفت كه حتي وقت نكرد خود را در پتو 

 يادش ، يك دفعهوقتي در پناهگاهش بود . بپيچد و به شدت خراش برداشت 

   .ر حياط گذاشته استمحتوي پوست سيب دآمد كه شب قبل ، پاكتي 

 كه كسي در قلعه است اگر مردان آن را پيدا كنند ، نتيجه مي گيرند« : انديشيد 

  ». خواهند گشت و همه جا را

نمي . او مدتي طوالني منتظر ماند بي آنكه جرأت تكان خوردن داشته باشد 

 يا ددانست آيا بايد آرزو كند كه هانري و دختران زودتر برسند تا او تنها نباش

ديرتر برسند تا فرصتي باشد كه مردان بي آنكه به آنان كامالً برعكس ، بهتر بود 

  .برخورد كنند ، بيرون بروند 

 براي مخفي شدن انتخاب كرده اند ، قطعاً خوششان اگر اين آدمها اينجا را« 

 ، شايد ما نبايد هيچوقت به و انگهي...  ببينند  ما را در اين محلنخواهد آمد كه
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از كجا ... ت  احتماالً مال كسي اساز اين گذشته ، اينجا.  آمديم  مين قلعهاي

  »دمها نباشد ؟معلوم كه مال اين آ

 دل به دريا زد و سرش را از بوته زار . ناگاه ، در حياط صداي حرف شنيد به

همان دو مرد بودند كه با هم حرف مي زدند . بيرون آورد تا ببيند چه خبر است 

آنان به يك زبان . ها ، ريش سياه انبوهي داشت و تقريباً زشت بود يكي از آن. 

ع ناگهان حرفشان را قط. خارجي صحبت مي كردند كه ژاك نمي فهميد 

   . كردند و ندايي از تعجب سر دادند

زه  برداشت و هر دو پوست هايي را كه هنوز تامرد ريشو پاكت را از زمين

 جدا شدند و شروع به جستجوي وجب  سپس از هم .كردند مي بودند، بررسي

ه تژاك خودش را تا جايي كه مي توانست ، در ميان بو. به وجب قلعه كردند 

پس از مدتي كه به نظر او پايان ناپذير بود ، سر و كله ي . زار جمع و جور كرد 

به آشيانه . مردان در برابر او و از سوي ديگر در برابر آشيانه ي عقابها پيدا شد 

شدند و چشمشان كه به جوجه عقاب افتاد ، يكي از دو مرد خواست آن نزديك 

ردن بالها به گوش رسيد و در همان موقع ، سر وصداي زياد به هم خو. را بگيرد 

ي رفيقش تالش كرد پرنده. عقاب مادر از آسمان به طرف سر مرد هجوم آورد 
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ي حمله ماده، ژاك ديد پرنده ي ديگر هم آدر آن وقت . خشمگين را براند 

مردي كه عقاب به او حمله .  به دو مرد است و فكري به نظرش رسيد كردن

كرده بود، كامالً به سوي ژاك برگشته بود و او مي توانست صورت ريشو و 

عكس مرد گرفته ! تيك ... دگمه ي دوربين را فشار داد . گردن كلفتش را ببيند 

اما . عجب به يكديگر نگاه كردند مردان صداي تيك را شنيدند و با ت. شده بود 

 خشمگين مي خواستند دوباره حمله كنند ، آنان فرار كردند ياز آنجا كه عقابها

 ند در همسايگي پرندگاني اين چنينو متقاعد شدند كه هيچكس نمي توا

  .وحشي پنهان شود 

ا ديگر در اينجا آشكار بود كه آنه. و اما ژاك همچنان عقابها را زير نظر داشت 

. ورند كردند و مي خواستند بچه شان را از آشيانه بيرون بيانمي احساس امنيت 

 كه ژاك. ها بگريزند م دپس بايد به او پرواز كردن را بياموزند تا از دست آ

 از ياد برده بود ، ديگر هيچ چيز به جز كوشش دو عقاب ترس و وحشت خود را

آنها جوجه را تا كنار . ود براي به پرواز در آوردن بچه شان برايش جالب نب

آن قرار داشت ، آشيانه آوردند ، سپس او را تانوك تخته سنگي كه آشيانه بر 

ي كوچك ترسيده بود و كوشيد به عقب بازگردد اما مادرش پرنده. هل دادند 
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دور او و سعي كرد برايش توضيح دهد كه بايد مانند ل زدن شروع كرد به بال با

كه ناراحت به نظر مي رسيد ، گوش مي داد يا ظاهراً جوجه . مادر بال بزند 

. سپس بدون دليل مشخصي ، ناگهان بالهايش را باز كرد . گوش مي داد 

جوجه . ژاك پشت سر هم عكس مي گرفت ... بالهايش بسيار بزرگ بود 

كرد كه چند بار پشت سر هم از جايش   به شدت شروع به بال زدنعقاب چنان

ي آشيانه دويد و در ميان پدر و ه طرزي با شكوه ، به لبه بعد ، ب.باال پريد 

خارق . مادرش كه با جيغ هايشان او را تشويق مي كردند ، به هوا برخاست 

  ! او پرواز مي كرد ! العاده بود

وقتي كه ژاك حلقه فيلم جديدي را در دوربينش مي گذاشت ، صداي بچه ها 

 چه شده ؟ : هانري فوراً پرسيد . زود پايين آمد و پيش آنها رفت .  شنيد را

ما خيلي خوراكي : لوست حرفش را قطع كرد و گفت . نگران به نظر مي رسي 

. كافي باشد  ما قول داده كه براي دو سه روزت برايت آورده ايم خاله آليس به

  . برود كه دوباره مريض شده است  1 شد به ديدن خاله پولين مجبوراو

                                                 
1
 Pauline 
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سد از اينكه آمده ايم پيش تو بمانيم ، خيلي خوشحال به نظر نمي ر: دنيز گفت 

... گوش كنيد ، اينجا اتفاقات عجيبي در جريان است : ژاك گفت . شده باشي 

همين حاال همه ... شايد بهتر بود كه شماها اصالً نمي آمديد ... خيلي عجيب 

كنيد ، به من اعتماد . جور عكسي را كه مي خواستم از عقابها بگيرم ، گرفته ام 

  .گي به خانه برگرديم ر است يك لحظه هم تأمل نكنيم و همبهت

  حداقل بگو براي چه ؟ ! فوري به خانه برگرديم : هانري با تعجب گفت 

  اما تينا را چكار كرديد ؟! باشد : ژاك گفت 

مي داني كه ، او هم مثل همه ي . خاله اش نگذاشت كه بيايد : لوست گفت 

 و به  باور دارد كه قلعه ي مالفور جاي خطرناكي استروستاييان اين كوهستان

  . به اينجا بيايد تينا اجازه نداد حتي با ما

  .داستانت را تعريف كن : هانري حرفش را قطع كرد و گفت 

 ؟ ديد كه از كوهستان پايين برونداول بگوييد آيا آدمهايي را دي: ژاك پرسيد 

  چطور ؟. ديم  دي رابله ، ما از دور سه مرد: هانري گفت 

  چه شكلي بودند ؟ آيا يكي از آنان ريش سياهي داشت ؟ -

 .نمي شد چهره شان را تشخيص داد ، خيلي دور بودند  -
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هم » مرد شب«يعني بايد . سه مرد : ژاك به فكر فرو رفت و زير لب گفت 

  ... بيرون رفته باشد

 ؟ ديگر كيست ؟ از چي حرف مي زني » مرد شب«: دنيز بي صبرانه پرسيد 

بقيه با كمال تعجب گوش مي . ژاك حوادث شب پيش را تعريف كرد 

  .كردند 

كسي هم در آن زندگي مي كند ؟ خوب ! زير زمين «: لوست فرياد كشيد 

شين پير  كه قلعه ناو باور داشت... مي دانم اگر تينا بود ، چه مي گفت 

 است و فكر مي كرد كه ما را مثل بقيه زنداني خواهد كرد تا ديگر

  !هيچوقت كسي سخني درباره ي ما نشنود 

اتفاقي اينجا در . حرفهاي احمقانه نزن : ژاك حرفش را قطع كرد و گفت 

اگر فقط رنه مارشال اينجا . جريان است و من دلم مي خواهد بدانم چيست 

اما فكر مي كنم اآلن بهتر است ... به ما مي گفت چكار بايد كرد ! بود 

ست چون ممكن است  ماندن در اينجا خطرناك ا.همگي به خانه برگرديم 

  .كي سر و كار پيدا كنيم با آدمهاي خطرنا
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  كه سه مرداما چون احتمال مي دهي. حق با توست : هانري تأييد كرد 

تو چه مي . بيرون رفته باشند ، شايد بشود نگاهي به زير زمين بيندازيم 

  .ه سر نخي برسانند شايد آنجا عالمتهايي پيدا كنيم كه ما را بگويي ؟ 

  پپن كجاست ؟. البته كي كي هم مي آيد . پس برويم : ژاك گفت 

تينا ببيند كه ما .  را سرگرم كند پيش تينا گذاشتمش تا او: سخ داد هانري پا

  »!بر مي گرديم ، خيلي خوشحال مي شود 

حاال . پسرها چراغ قوه هايشان را روشن كردند . آنان وارد ساختمان شدند 

ف مي زدند و طمينان داشتند آنجا تنها هستند ، مرتب با همديگر حركه ا

ژاك آنان را به انتهاي سرسرا برد و زمين را بررسي .  مي خنديدند شادمان

مدخل شب پيش ناپديد . ديگر هيچ روزنه اي آنجا ديده نمي شد . كرد 

چه اي گشتند اما هيچ اثري از آن پيدا بچه ها به دنبال دري. شده بود 

هانري كم كم داشت پيش خودش فكر مي كرد نكند ژاك  . نكردند

خواب ديده است ، اما در همين موقع چشمش به قالبي آهني افتاد كه در 

فلز آن براق بود ، انگار كه مرتب از آن . ديوار عقبي كار گذاشته شده بود 

 اهرم اندكي تكان خورد و  .هانري آن را گرفت و كشيد. استفاده شده بود 
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ناگهان ، صداي قژقژي تقريباً زير پاي لوست به گوش رسيد لوست پريد 

سنگ بزرگي به طور . زمين باز شد . عقب و وحشت زده جيغي كشيد 

 ، و احتماالً به همان زير  جابجا شد و پلكاني سنگي ظاهر شداسرار آميز

 غرق بچه ها مبهوت اما. شته ديده بود  داشت كه ژاك شب گذهزميني را

نفتي روي ميز روشن بود و به سختي يك چراغ . جكاوي پايين رفتند در كن

لوست و دنيز با عالقه مندي به پرده هاي منقوش . اتاق را روشن مي كرد 

هانري . به صحنه هاي شكار نگاه مي كردند كه ديوارها را پوشانده بود 

  .توجهش به زره ها جلب شده بود 

  ژاك كو ؟ «: ناگهان پرسيد 

هانري ، آنجا را نگاه ! اِه . برگشت به دنبال كي كي برود :  داد دنيز پاسخ

بكشم ، اگر آن را باال . ن ديوار ، اهرمي مثل قالب باال هست كن ، در آ

 و سنگ بزرگ با صداي قژقژي دوباره سر آن را كشيد » چه مي شود ؟

  . جايش قرار گرفت و سه بچه را زنداني كرد 
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  فصل هفده

  ادامه ي ماجرا

بچه ها به سنگ كه به طور اسرار آميزي سر جايش قرار گرفت ، خيره  

  :امان ناگهان ، هانري فرياد زد . واقعاً شگفت انگيز بود . شده بودند 

  ».برو كنار و بگذار من آن را بكشم ! قالب را ول كن ! دنيز«

 اما بيهوده تالش كرد قالب را بكشد يا فشار دهد ، چون سنگ سر جايش

بال حلقه يا دستگيره اي مي گشت گفت  او در حالي كه با چشم به دن.ند ما

با اين حال ، حتماً بايد راهي . بسته مي شود اما از اينجا باز نمي شود « : 

وگرنه ، مردي كه مخفيانه اينجا زندگي مي ... براي باز كردن آن باشد 

  ». كند ، نمي توانست شب بيرون بيايد 

لوست حس مي كرد كه زره ها آنان . دند  بودو دختر خيلي وحشت كرده

   . را نگاه مي كنند و به ترس و وحشت آنان مي خندند
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وقتي ببيند كه . گوش كن ، هانري ، ژاك زود برمي گردد «: دنيز گفت 

ورودي زير زمين بسته است ، قالبي را كه در سرسراست ، خواهد كشيد 

  .تا آن را باز كند الزم نيست نگران باشيم 

اما اعتراف كن كار احمقانه اي كردي به چيزي . شايد : ادرش پاسخ داد بر

  .دانستي براي چه بكار مي رفت دست زدي كه     نمي

تو هم اعتراف كن ، مثل اينكه خودت هم دقيقاً : دنيز به تندي پاسخ داد 

  ».همين كار را كردي 

.  بررسي كند ها را انداخت و رفت تا از نزديك زره هانري شانه اش را باال

. خواست براي تفريح هم كه شده ، يكي را امتحان كند ميخيلي دلش 

  . ناگهان فكري به خاطرش رسيد 

. در يكي از زره ها پنهان شوم . مي توانم شوخي با مزه اي با ژاك بكنم « 

آن وقت من توي . كند ، به او نگوييد من كجا هستم وقتي در را باز   مي

  !... چقدر او خواهد ترسيد ... ايين مي آيم زره از روي پايه پ

مي داني چطور بايد آن ... عجله كن ! فكر خوبي است : لوست پذيرفت 

  تو رفت ؟ 
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  ».يك كمي به من كمك كن . نه ، اما نبايد كار خيلي سختي باشد  -

كمي بعد ، هانري در زره بود ، كالهخود را بر سر گذاشته و نقاب آن را 

هر چه را كه در اطرافش مي گذشت ، به . ورده بود روي صورتش پايين آ

با . اما هيچكس شكش نمي برد كه كسي در زره هست . خوبي مي ديد 

  .سر و صداي زياد آهن پاره ها روي پايه ي زره رفت و بي حركت ايستاد 

  آن تو ، حالت خوب است ؟« : خواهرش پرسيد 

ختي چطور مي اما نمي فهمم در چنين پوششهاي س. اِي ، تقريباً  -

درون ... من كه پنج دقيقه اي نمي توانستم راه بروم . توانستند بجنگند 

  .حت است اوحشتناك نارآن 

چرا ژاك برنمي گردد؟ مي ترسم مردان برگشته باشند و : لوست پرسيد 

  .اور را جايي زنداني كرده باشند 

فكرنمي : دنيز كه خودش هم داشت كم كم نگران مي شد ، پاسخ داد 

آخر او كار ديگري به جز صدا  ...  اما نمي دانم چرا اينقدر دير كرده.كنم 

كردن كي كي نداشت ، كي كي هم كه هيچوقت خيلي دور نمي شود ، 

  !ديگر بايد برمي گشت 
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دخترها ، گوش : مد ، گفت ي آصداي گرفته اي كه از اعماق زره بيرون م

رداني كه ما ديده ايم ، به طور قطع م. اآلن چيزي به فكرم رسيد ! كنيد 

  .همان مردان داخل قلعه نبوده اند 

  !  مي گويي چه: دنيز وحشت زده فرياد زد 

دقيقاً پايين . يك كمي فكر كنيد به جايي كه ما آنان را ديديم  -

خوب از مزرعه به قلعه راهي ندارد ، ... بودكوهستان ، نزديك مزرعه 

 توانستند از ما ديديم، نميي دانيم ؛ پس مرداني كه همه مان اين را م

دنيز و لوست » . بوده اند هرگران مزرعاآنان فقط ك . قلعه آمده باشند

  .هانري حق داشت . به فكر فرو رفتند

اگر آنان قصد داشتند خود را پنهان ! همين طور است « : لوست فرياد زد 

كنند ، به مزرعه نزديك نمي شدند كه تمامي سگهايش به آدمهاي ناشناس 

  . پارس مي كنند 

ز در پس مردان هنو. ه ما شنيده بوديم ردند وگرناما سگها پارس نك -

  »!اي كاش ژاك زودتر برگردد: لوست زير لب گفت . قلعه اند 

  ... البته تقصير او نبود . اما ژاك باز هم نيامد 
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جا پنهان شده بود ، او كي كي را در سالني كه اثاثيه داشت و او شب قبل آن

و سه ردد ، از پنجره نگاهي انداخته گپيش از آنكه به زير زمين بر. يافت 

  .مرد را ديده بود كه در گوشه اي از حياط ايستاده اند 

 ، همان ي كه او ديدهمردان. هانري اشتباه كرده است ! لعنتي «  : فكر كرد

خدا كند پيش از من به زير زمين نرسند و من وقت ... مردان قلعه نبوده اند 

  »! ه باشم بقيه را خبر كنم داشت

آنجا ، اول از همه چشمش به سنگ افتاد كه ورودي زير . به سرسرا دويد 

زمين را بسته بود ، اما نمي توانست حدس بزند دنيز بوده كه آن را از داخل 

ون آمده اند و ممكن بود  از خود پرسيد آيا دختران و هانري بير.بسته است

اي حرف زدن مردان را شنيد كه نزديك مي  ؟ همان موقع ، صدكجا باشند

   . و پشت يك پرده ي نقاشي پنهان شدبه سالن دويد. شدند 

 كه وارد سرسرا شدند ، و آذوقه هايي كه بچه ها همان روز مردان را ديد

 بحث  آنان به زبان نامفهومي با هم. ، در دست داشتند صبح آورده بودند

  . خيلي تلخ است به نظر مي رسيد اوقاتشان. مي كردند 



 

118 

 

 از هي پيدا مي كرديم كه هر چه زودترحتماً بايد را« : ژاك با خود گفت 

 جستجوي دوباره ي قلعه ، از مردان ظاهراً براي» .بيرون برويم اينجا 

بل در سالن ايستاد و اما يكي از آنان درست مقا. يكديگر جدا شدند 

 مخفي گاهش خارج  ترتيب ، ژاك نمي توانست ازبه اين.  همانجا ماند

 به آرامي سيگار مي كشيد و ژاك جز انتظار هيچ كار ديگري از دمر. شود

اگر رنه آنجا بود ، ! ... چقدر از نبودن رنه متأسف بود . دستش بر نمي آمد 

  ...  شد ميل سال گذشته ، بر اوضاع مسلط مث

اري  زمين خودداما از انداختن ته سيگار روي. كرد مرد سيگارش را تمام 

ورده بود ، فشرد و  دقت بر سكه پولي كه از جيبش در آسيگار را به. كرد 

اضح بود كه و. را در قوطي آهني كوچكي گذاشت خاموش كرد و آن 

 پاهاي او را ژاك صداي. دش باقي بگذاردنمي خواست هيچ ردي از خو

.  سنگ شد  قژقژي كه آمد ، متوجه جابجا شدنشيند ، سپس از صداي

 بيرون  چه مي شد ؟ آيا بقيه از زير زمينحاال. سكته مي كرد ژاك داشت 

   ؟كرد ، چه مي شدميا پيدا  آمده بودند ؟ اگر مرد آنان ر
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له ها خيره شدند به اميد پوقتي بچه ها صداي قژقژ سنگ را شنيدند ، به 

اما وقتي چشمشان به مردي افتاد كه به آرامي . آنكه ببينند ژاك مي آيد 

 افتاد ، هادخترمرد وقتي چشمش به . واج ماندند د ، هاج و پايين مي آم

  .اخمهايش به شدت در هم رفت 

ار مرد بيني بسي... لوست با ديدن آن چهره ي كريه ، وحشت زده شد 

 زير  درچشمانش.  قيطاني داشت بزرگ ، چشمان خيلي ريز و لبهايي

! خوب ، خوب« :او گفت. ابروهاي پرپشت و نامرتب او تقريباً معلوم نبود 

چطور به خودتان اجازه داديد بياييد اينجا و وارد اتاق من بشويد ؟ اين كار 

  »چه معني دارد ؟

  .او دوباره از پلكان باال رفت تا رفقايش را صدا كند 

   .دو دختر به گريه افتادند

  : هانري كه هنوز در همان زره پنهان شده بود ، يواش گفت 

د كه شما دو دختر كوچك از همه جا بي  كنيآنها را متقاعد. نترسيد « 

يك كلمه .  مي خواستيد قلعه را تماشا كنيد و تنها هم هستيد خبر هستيد و

من . هم از من و ژاك حرف نزنيد وگرنه نخواهيم توانست كمكتان كنيم 



 

120 

 

آنها هيچوقت متوجه . همين جا پنهان مي مانم تا وقتي كه بتوانم فرار كنم 

  ».توي اين زره هستم نخواهند شد كه من 

سه مرد داشتند پايين مي آمدند و وارد . او نتوانست بيشتر از اين حرف بزند 

نان ريش سياه انبوهي داشت ، ديگري يكي از آ. زير زمين مي شدند

ديده بودند ، از همه مرد اولي كه دخترها او را . تراشيده بود صورتش 

  .زشت تر بود 

. يز هم دلش مي خواست همان كار را بكند دن. لوست دوباره زد زير گريه 

اما جلو اشكهايش را گرفت چون خجالت مي كشيد جلو اين مردان شرور 

چرا به اينجا آمده ايد ؟ اينجا چكار مي « : مرد ريشو پرسيد . گريه كند 

  »! ، وگرنه ، واي به حالتان دكنيد ؟ حقيقت را بگويي
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  فصل هجده

  زندانيان در قلعه

ما فقط مي « : در حالي كه سعي مي كرد صدايش نلرزد ، گفت دنيز 

  !نمي دانستيم اينجا مال شماست . خواستيم قلعه را ببينيم 

  چطور وارد اين اتاق شده ايد ؟ : مرد ادامه داد 

. و وقتي ديديم سنگ باز مي شود ، خيلي تعجب كرديم كامالً اتفاقي  -

 هستيم ، فقط ما دو تا ، ما تنها. خواهش مي كنم بگذاريد ما برويم 

  . قصد بدي هم نداشتيم 

  آيا كس ديگري هم هست كه بداند ما اينجا : مرد ژنده پوش پرسيد 

  هستيم ؟ 

 مي بينيم و همين حاال هم ا رااولين بار است كه شم. نه ، هيچكس  -

  !  ، بگذاريد ما برويم خواهش مي كنم. ين را پيدا كرديم زير زم
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. ست كه داريد در اين حوالي پرسه مي زنيد احتماالً خيلي وقت ا -

 .ايم خوراكي هايتان را پيدا كرده

آخر از كجا مي شد فهميد كه اين قلعه صاحب دارد ؟ اينجا : دنيز ادامه داد 

          همه از آن . هميشه خالي است ، هيچوقت كسي به اينجا نمي آيد 

  .مي ترسند 

   شما هست ؟ ي هم باكس ديگر: دگماني پرسيد مرد ريشو با ب

و از تهِ دل آرزو مي كرد كه . خودتان مي بينيد كه نه : دنيز پاسخ داد 

  .هيچكس به فكرش نرسد به زره ها نگاه كند 

ما همه جا : مردي كه ابروهاي پرپشتي داشت ، خطاب به مرد ريشو گفت 

  .مطمئنيم كه هيچكس اينجا نيست . راه گشته ايم 

قول مي دهيم . اهش مي كنم بگذاريد ما برويم خو: دنيز ملتمسانه گفت 

  .كه ديگر برنگرديم 

به همين راحتي به خانه تان برگرديد ! عجب : مرد ريشو با شرارت گفت 

نه ، بچه هاي من ، شما پيش ! وهر چه را كه اينجا ديده ايد ، تعريف كنيد 

ن وقت ، آ. ما مي مانيد تا كاري كه ما  مي خواهيم انجام دهيم ، تمام شود 
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بستگي ... شايد : البته گفتم . ديگر برايمان مهم نيست ، شايد بگذارم برويد 

  »... دارد كه رفتارتان چطور باشد 

ود و نمي توانست تكان هانري در زره از عصبانيت مي لرزيد اما بي فايده ب

  . ، اگر او هم بود ، كاري از دستش بر نمي آمد بخورد  و تازه

اما . از اين اتاق برويد بيرون . يم با هم صحبت كنيم  ما مي خواهحاال« 

  ».همين حول و حوش بمانيد و هر بار كه صدايتان كرديم ، جواب دهيد 

 دختران كه كلي خيالشان راحت شده بود ، توانستند به طرف سر سرا باال

  .سپس ، دهانه ي زير زمين بسته شد و آنها تنها شدند بروند 

بايد فوراً از اينجا . فرار كنيم « :  و آهسته گفت دنيز دست لوست را گرفت

رم فكرش را هم بكنم كه جرأت ندا. برويم و براي هانري كمك بفرستيم 

: لوست هق هق كنان گفت .  در زره پيدا كنند ، چه مي شود اگر او را

  »! ... ژاك را مي خواهم ... من ! ... ژاك «

ر زير زمين بسته شده و همين كه شنيده بود د. ژاك جاي دوري نبود 

  . ، از سالن بيرون آمده  بودها را شنيدهصداي دختر
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لوست به طرفش دويد و همان طور كه . حاال، پيش آنان در سرسرا بود 

   .گرفتگريه مي كرد ، در آغوشش 

 خيلي زود از اينجا ...آرام باش !  خوب ، لوست يخيل« : ژاك به او گفت 

ديگر .  كمك خواهيم كرد بيرون برود  هم و به هانريبيرون مي رويم

  »!گريه نكن 

  .و دوان دوان آنها را به طرف پلكاني برد كه به اتاقهاي قلعه راه داشت 

  ».از تخته ي چوبي مي گذريم و ديگر در امان خواهيم بود « 

دنيز . سرانجام ، به اتاقي رسيدند كه جلو پنجره ي آن تخته ي چوبي بود 

ر آزاد شود ، اول از همه به طرف پنجره شتافت كه دلش مي خواست زودت

  .تخته ي چوبي نبود . ناگهان جلو پنجره ايستاد ... اما . 

  »... حتماً اتاق را اشتباه آمده ايم «

  .اما باالخره بايد واقعيت را مي پذيرفتند . ن اتاق دويدند آو از اين اتاق به 

ند ما چگونه يده باشاز همين مي ترسيد م كه آن مردها فهم« : ژاك گفت 

  .ي چوبي را برداشته باشند وارد شده ايم و تخته

  . به دنبالش برگرديم . ن را جاي ديگري گذاشته اند شايد آ -
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ه اي گذاشته اند تا ما طفلكي دنيز ، واقعاً فكر مي كني آن را درگوش -

 ... ن احتياج داشتيم ، پيدايش كنيم هروقت به آ

  چكار بايد بكنيم ؟ چه بر سر ما خواهد آمد ؟ : لوست با بغض گفت 

گوش كن ، تمامش كن ديگر ، مدام مثل يك بچه : دنيز به او گفت 

  .اندازي ، ذله مان كردي كوچولو گريه و زاري راه مي

راحتش : ژاك كه دلواپس خواهر كوچولويش بود ، معترضانه گفت 

ر قلعه گير افتاده ايم و هيچ راهي براي ما د. اوضاع خطرناك است . بگذار 

ك عطسه هم مي توند تي است كه ييهانري در وضع... بيرون رفتن نداريم 

قتي اين مردان اينقدر به خود زحمت مي او را لو دهد  و مطمئن باش و

...  كاري مي كنند كه چندان قانوني نيست هان شوند ، حتماً دارنددهند پن

نبايد بفهمند كه : دنيز گفت . روه تبهكار باشند آنها بايد از اعضاي يك گ

  اما كجا ؟ . بايد كامالً پنهان شوي . تو در قلعه اي 

 برگرديد ببينيد آيا در زير شماها. دارد ، در همان بوته زار كاري ن -

اما ... در اين فاصله ، من مي روم پنهان شوم . زمين هنوز بسته است 
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. بفهميم پپن از كجا مي رفت خيلي حيف شد كه عاقبت نتوانستيم 

  »!اآلن آسان ترين راه اين بود كه مي توانستيم كار او را بكنيم 

دختران به ژاك عالمت دادند كه راه . در سرسرا ، سنگ سر جايش بود 

آن وقت ژاك شتابان به جاي خود در ميان انبوه بوته هاي . باز است 

سطح صخره بيرون بوته دنيز و لوست دنبالش رفتند و بر . تمشك بازگشت 

تند نزديك او باشند و از طرفي ، به ايت ترتيب ، مي توانس. زار ايستادند 

  .مد و شدهاي حياط را زير نظر بگيرند آ

رديم ، اگر مامان مجبور نشده بود برود ، امشب وقتي مي ديد ما برنمي گ« 

  ...اما دقيقاً . مد نگرانمان مي شد و دنبال ما به قلعه مي آ

ژاك ... مردان دارند مي آيند ! ساكت شو :  حرفش را بريد و گفت لوست

  » . ، تو كه اصالً حرف نزن 

.  صدا كردند و دنيز با لحن دلخوري به آنان پاسخ داد مردان دخترها را

  . ند يآنها به دو دختر اشاره كردند كه پايين بيا
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بي خوب ، تخته ي كوچك چو« : مرد ريشو با لحن تمسخر آميزي گفت 

معلوم است كه نه ، چون شما : تان را پيدا نكرديد ؟ دنيز به تندي پاسخ داد 

  ! آن را برداشتيد 

اما باور كنيد كه ما از اين كار زياد . فكر خوبي كرده بوديد : مرد گفت 

حاال ديگر دغدغه ي فرار كردن نداريد ، حتماً متوجه شده ! خوشمان نيامد 

 داريد در حياط بمانيد ، اما شب بايد پايين مي توانيد هر چقدر دوست. ايد 

ما خودمان كارهايي در جايي ديگر داريم . بخوابيد ، در تختخواب بزرگ 

حق نداريد باالي برج برويد و از آنجا عالمت بدهيد . كه بايد انجام بدهيم 

اما اگر ... و يك تصادف ... وگرنه ، شما را با موشها زنداني خواهيم كرد . 

  ».سيبي نخواهيد ديد ا كه به شما مي گوييم ، بكنيد ، آمان كاري ردقيقاً ه

  .دخترها جوابي ندادند و مردان به قلعه بازگشتند 

بيچاره هانري ، آن پايين « : لوست لحظه اي به فكر فرو رفت و بعد گفت 

  !از گرسنگي مي ميرد
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حتماً توانسته از روي . مقداري خوراكي روي ميز است ! نخير هم  -

بايد يك جوري بشود تينا را خبر . ه پايين بيايد و از آنها بردارد پاي

  اما چه جوري ؟. او شايد بتواند كمك پيدا كند . كرد 

 مي ه كه به پاي كبوتران نامنگمثل زمان ج. من مي دانم : لوست گفت 

  بندند ، اگر مي شد ما هم نامه اي به پاي كي كي مي بستيم ؟

پرنده ي بسيار . از ژاك دور شود كي كي دوست ندارد هيچوقت  -

اما . بايد راه ديگري پيدا كنيم ! مه رسان نيست اباهوشي است ، اما ن

  »چه راهي ؟ 
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  فصل نوزده

  لوست فكري به ذهنش مي رسد

ن دور نشدند  بيرون بودند و لحظه اي هم از ژاك چندادختران تمام روز را

دام در اين فكر بودند كه بر سر م.  حرف بزنند چون مي توانستند با او

 و آيا مردان او را پيدا نكرده اند انري كه در آن زره بود ، چه خواهد آمده

.  

اگر اين آدمها فرانسه حرف مي زدند ، شايد او مي توانست « : دنيز گفت 

  .اسرارشان را بفهمد 

ت كه هانري آن با اين حال ، دلم مي خواس. درست است : لوست گفت 

  !ه جاي او دارم از ترس مي ميرم من ب... باشد پايين ن

هانري از هيچي نمي ترسد ، خوت خوب مي ! هِه : دنيز با اعتراض گفت 

  .داني 

  ».برعكس ، شرط مي بندم كه خيلي هم سرش گرم شده باشد 
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مسلماً دنيز مانند . لوست انديشيد دنيز ديوانه بود كه اين طور فكر مي كرد 

  .لوست هميشه دلواپس ژاك بود . نداشت لوست برادرش را دوست 

شجاع :  گفت وي غمگين او را ديد ، يواش به اوي كوچولژاك كه چهره

 جالب و راي ما اتفاق مي افتد ، يك ماجراياين ماجرايي كه دارد ب. باش 

  .شگفت انگيز است 

ن موقعي نه آ...  شدند ، خوشم مي آيد  تماماما من ، از ماجراها وقتي -

  .اتفاق         مي افتندكه دارند 

 ».اي بابا ، باالخره همه چي درست مي شود ، حال مي بيني  -

با اين حال ، خودش . ژاك تا جايي كه مي توانست دخترها را دلداري داد 

هم خيلي مطمئن نبود ؛ از طرفي ، خودش در وضعيت بسيار نارحتي به سر 

خيلي دلش . قبض شود ي عضالت بدنش منمي برد كه باعث مي شد همه

بوته زار تمشك بيرون بيايد و حركتي كند تا پاهايش ديگر مي خواست از 

كي كي هم . اما چاره اي نداشت جز آنكه تا شب صبر كند . خواب نرود 

ي و براي اينكه خود را سرگرم كند ، مجموعه. معلوم بود خسته شده است 

همين « : و گفت صاحبش به ا. هر آنچه را كه از برداشت ، تكرار مي كرد 
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اما نبايد سر و صدايي . كه شب شود ، مي تواني بروي كمي گردش كني

  ».بكني 

 سپس هوا . سايه انداخت  تاريكي بر حياطوباالخره آفتاب غروب كرد 

دو مرد در حياط . گرگ و ميش شد و همه چيز در تاريكي فرو رفت 

  .بيد خوب دخترها ، بياييد بخوا« : پيدايشان شد و صدا كردند 

ت از مخفي گاهش بيرون دنيز كه دلش مي خواست وقتي ژاك توانس

  .ما از تاريكي نمي ترسيم :  همراه او گردش كنند ، فرياد زد ، كميبيايد

  ».به هر حال ، تا نيم ساعت ديگر بياييد پايين : مرد ريشو داد زد 

 كه آنها  و ديدازمي گشتند ، با نگاه دنبال كرد دنيز مردان را كه به قلعه ب

صداي آشناي سنگ را شنيد كه سپس . در زير زمين از نظر ناپديد شدند 

  . بعد به طرف ژاك دويد .  سر جايش قرار مي گرفت دوباره

مردها در زير زمين هستند و هوا ديگر كامالً ! مي تواني بيرون بيايي « 

ژاك كه سر و كله اش از توي بوته زار پيدا شده و . تاريك مي شود 

تمام ! آخ : ي مشغول كش و قوس دادن خود بود ، بلند بلند گفت مدت

 در بازوي هر سه بازو» .در حياط قدم بزنيم برويم !  شده تبدنم كرخ
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هنوز چند قدمي نرفته بودند كه صداي زوزه اي را از . يكديگر راه افتادند 

ژاك لحظه اي چراغ قوه اش را روشن كرد و با . پشت سرشان شنيدند 

چقدر از ديدنت ... دوست خوب قديمي پپن ! ... پپن « : فت تعجب گ

  » .خوشحاليم 

 مي دويد و  آناندور. پپن از خوشحالي زوزه هاي كوتاهي مي كشيد 

چپ و راست را مي گشت و . پشت پاي ژاك و دخترها را ليس مي زد 

  . كامالً معلوم بود كه صاحبش ، هانري را مي خواست

طفلكي پپن من ، بايد به « : مي كرد ، گفت ژاك همين طور كه نوازشش 

  ».هانري اينجا نيست . ما قناعت كني 

  .روباه كوچولو پارس كرد و كي كي به تقليد از او پرداخت 

  . ژاك ، من يك فكري كردم « : لوست دست برادرش را گرفت و گفت 

  چه فكري ؟: ژاك كه اصالً به نقشه هاي خواهرش اعتماد نداشت ، پرسيد 

پپن را با نامه اي پيش . د از پپن به عنوان نامه رسان استفاده كنيم باي -

 محض اينكه مطمئن باش پپن به.  و كمك بخواهيم تينا برگردانيم
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چون بعد از . متوجه شود هانري با ما نيست ، پيش تينا برمي گردد

  . ، تينا را بيشتر از همه دوست دارد يهانر

يان ما ، فقط پپن است كه مي تواند از در م! چه فكر خوبي : دنيز داد زد 

هيچ خطري هم . به امتحانش مي ارزد : ژاك گفت . اينجا بيرون برود 

  ».ندارد 

ي روي آن  ، چند كلمه اآورد و كاغذي از آن جدا كرددفترچه اش را در 

  : نوشت كه براي بقيه خواند

يمان ادتر ، بردر صورت امكان ، هر چه زو. تينا ، ما اينجا زنداني شده ايم « 

سپس با نخي ، نامه را دور گردن . همگي امضا كردند » .كمك بفرست 

  . پپن بستند 

  ».پپن ، همين حال برگرد پيش تينا ! بجنب « : لوست به او گفت 

او هنوز اميدوار بود . اما ظاهراً پپن متوجه نمي شد از او چه انتظاري داشتند 

ر بچه ها مي چرخيد و سعي مي ي هانري پيدا شود ، و دوكه سر و كله

  .كرد نخي را كه دور گردنش بسته بوند ، بكَنَد 
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لوست !  بياييد پايين  فوراًخوب ، دخترها ،« : ناگهان يكي از مردان داد زد 

شب بخير ، ژاك ، ما بايد زود برويم : برادرش را بغل كرد و آهسته گفت 

  . د نخوابي  بي همي اين احوال امشب خيلاميدوارم كه با همه.

فردا همه چيز روبراه مي . تو هم خوب بخوابي ، نگران من هم نباش  -

به محض آنكه پپن تينا را پيدا كند ، او براي ما كمك خواهد . شود 

  ». فرستاد 

وارد سرسرا شدند و به . دخترها در حياط تاريك از ژاك جدا شدند 

 سنگي پايين رفتند آنها با شتاب از پلكان. طرف روشنايي زير زمين رفتند 

آيا هانري هنوز در همان زره بود ؟ . و يواشكي نگاهي به زره ها انداختند 

  .اصالً نميشد فهميد 

  ».شما اينجا حبس مي شويد « : يكي از مردان گفت 

، ط چهره اش را زيادتر نشان مي داد كه خطوي كريه او در نور چراغچهره

فردا صبح مي . خواب بخوابيد مي توانيد در تخت« .هم شده بودوحشتناك 

  » .آييم و در را باز مي كنيم 
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. پشت سرش بسته شد ال رفت ، سپس ، ورودي زير زمين و از پلكان با

  . هيچي نشنيدند . دند رگوششان را تيز ك. دخترها دوباره زنداني شدند 

هانري ، تو هنوز اينجايي ؟ حرف بزن ، يك چيزي « : لوست آهسته گفت 

من :  انداخت ، پاسخ داد  هانري كه از توي زره طنين ميصداي. بگو 

  . اما بايد فوراً بيرون بيايم ، ديگر نمي توانم تحمل كنم . اينجا هستم 

  اما اگر آن مردان برگردند ؟ : دنيز پرسيد 

  » . بي حركت بمانم من ديگر ناندارم سر پا... ي شود خيلي بد م -

قال كرد از توي زره بيرون بيايد  شده بود ، تتهانري كه تمام بدنش كرخ

ن ظاهر ترسناكي كه داشتند ، بلند ي ترق و توروق آهن پاره ها با آو صدا

  .شد 

طفلكي هانري ، چه روز « : لوست كه داشت به او كمك مي كرد ، گفت 

  ... خيلي به فكرت بوديم ! وحشتناكي را مجبور شدي بگذراني 

ر مي دانستيد چه چيزهايي ديدم و اگ... بله ، اما روز بسيار مفيدي بود  -

باورتان نمي شود كه در همين اتاق ، يك راه مخفي ! ... فهميدم 

لوست به ديوار خيره شد ، . ن پرده نقاشي شت آوجود دارد ، آنجا ، پ
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، گذرگاه مخفي جلو چشمش باز مي شودانگار كه فكر مي كرد اآلن 

  راستي ؟ از كجا فهميدي ؟! اِه : سپس گفت

يد اول از شر اين غل و زنجير خالص شوم ، همه چيز را صبر كن -

خداكند ديگر در زندگي ام چنين چيزي ... برايتان تعريف مي كنم

آخيش ... نمي تواني تصورش را هم بكني چه جوري است ... نپوشم 

 .تمام شد ! 

مطمئنم چيزهاي جالبي داري ! زودتر تعريف كن : دنيز با بي صبري گفت 

  ».يي كه برايمان بگو

  .آنچه هانري مي خواست تعريف كند ، واقعاً جالب بود : دنيز حق داشت 
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  فصل بيست

  سرگذشت عجيب هانري

اگر اين مردها برگردند ، بهتر است . برويم توي تختخواب «: دنيز گفت 

  راستي هانري ، تو مي خواهي چكار كني ؟. كه ما آنجا باشيم 

فكر نمي  . د ، من زير تخت پنهان مي شومردناگر آنان برگ: او پاسخ داد 

  ». نمي بينم دليلي براي اين كار. اق را بگردند كنم نصف شبي بخواهند ات

 آنها.  ، جا شدند تختخواب قديمي آنقدر بزرگ بود كه سه تايي در آن

به خصوص براي هانري پس از . با لذت در تشك ضخيم پر فرو رفتند 

. ز كشيدن روي آن بسيار لذت بخش بود يك روز نگهباني در زره ، درا

يادتان مي آيد « . كمي بعد ، نشست و داستانش را براي آنها تعريف كرد 

 اآن وقت كه باال رفتيد و من را اينجا گذاشتيد ؟ از اينكه شنيدم اين آدمه

 خوب ، هيچ كاري از اما. آن طور با شما حرف زدند، خيلي عصباني بودم 

د دقيقه اي كه به نظرم طوالني آمد ، تنها ماندم ، چن. مد دستم بر نمي آ

  .سپس آنان برگشتند و براي مذاكره دور ميز نشستند 
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  تو مي فهميدي چه مي گفتند ؟ -

سپس نقشه هايي را باز كردند و روي آنها ... نه ، خيلي هم حيف شد  -

عالمتهايي كشيدند ، البته قاعدتاً من از اينجا تمي توانستم ببينم كه 

اما   خم شدم تا بلكه بتوانم متوجه چيزي بشوم .ي كجاستنقشه

آنها مدتي طوالني نشسته بودند . نزديك بود تعادلم را از دست بدهم 

. بعد ، مشغول غذا خوردن شدند . هايشان بررسي مي كردند و   نقشه

 ... من كه دهنم آب افتاده بود ... قوطي هاي كنسرو را باز مي كردند 

  » نخورده اي ؟ از كي چيزي! طفلكي هانري « : يد سلوست از او پر

  .ي نفي تكان داد هانري سرش را به نشانه

ي زره پريدم پايين و همين كه آنها باال رفتند ، از پايه. نگران من نباش « 

يك كمي مي ترسيدم كه آنان . ي غذايشان را خوردم تقريباً تمام باقيمانده

 برايم اهميتي شنه و گرسنه بودم كه ديگر آنقدر تبعداً متوجه شوند ، اما

مي دانيد ، از ديدن تمام اين زره ها كه انگار داشتند من را نگاه . نداشت 

حس مي كردم كه مي خواهند . مي كردند ، آدم خنده اش مي گرفت 

  ... بيايند همراه من پشت ميز بنشينند 
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ه زره ها نگاه و ب» !از اين حرفها نزن : طفلكي لوست وحشت زده فرياد زد 

  .كرد ، انگار مي ترسيد كه ببيند آنها يك وقت راه بيفتند 

به خاطر كالهخود ، . آب خوردن خيلي سخت بود « : هانري ادامه داد 

م و ظرف آب را توي زره خالي نمي توانستم سرم را به عقب خم كن

       ، بعد ترس برم داشت كه آنها متوجه آبي كه روي زمين ريخته ، كردم

  »... بشوند 

هانري خيلي با مزه آنچه را كه . دخترها نتوانستند جلو خنده شان را بگيرند 

  . ، تعريف مي كرد بر سرش آمده بود 

وقتي رفتم آن باال ، . حالم جا آمده بود . ي زره باال رفتم باالخره ، از پايه«

عجيبي و بعد ، اتفاق . بيشتر از ده دقيقه طول نكشيد كه مردها بازگشتند 

  .افتاد 

  چه اتفاقي ؟ : دخترها كه نفسشان در سينه حبس شده بود ، پرسيدند 

 سگها و ري نقاشي را آنجا مي بيني ؟ هماني كه رويش تصويآن پرده -

نمي دانم . اسبهاست ؟ اوم راستش ، پشت آن يك در مخفي است 

چه موقع بود كه يكي از مردها پرده را كنار زد و چشمم به تخته 
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. افتاد كه مرد آن را به كناري هل داد ؛ پشت آن ، يك در بود سنگي 

  . و سه مرد از آن راه ناپديد شدند 

  ؟كجا رفتند -

حس مي كنم كه بايد يك . نمي دانم ، اما خيلي دوست داشتم بدانم  -

من كه فكر مي كنم اين مردها . جايي راز بزرگي وجود داشته باشد 

و گرنه چه دليلي . ه مي كشند دارند براي يك كار غير قانوني نقش

دارد كه اين خارجي ها به يك جاي دور افتاده مثل اينجا بيايند ، 

 زندگي كنند در زير زمينمخفي شوند، جلسات سري تشكيل دهند ، 

 و از درهاي مخفي بيرون بروند؟

زود برويم :  گفت اشت از كنجكاوي مي مرد ، با حالتي مصممدنيز كه د

  .كجا مي رسد ببينيم اين در به 

ي كافي ماجرا برايش لوست كه حس مي كرد در يك روز ، به اندازه

  ! تو را به خدا ! نه : پيش آمده است ، با خواهش گفت 

تو مثل يك بچه كوچولو : ميز گفت  با لحني تحقير آدنيز به تندي و

  .ترسويي 
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، اردي فقط طاقت تو را ندول. اصالً اين طور نيست :  گفت هانري معترضانه

به هر حال ، فكر مي كنم كار اشتباهي است كه اآلن برويم پشت . دنيز 

اگر اين مردها متوجه شوند كه در مخفي آنها را كشف . پرده را ببينيم 

او . دنيز ساكت شد » !كرده ايم ، خدا مي داند چه برسرمان خواهند آورد

 خيلي دلش مي خواست زودتر بفهمد پشت پرده چيست ، اما ديد كه

ي خود او هم به نوبه. بهتر بود صبر كنند و عجله نكنند . هانري حق دارد 

هانري وقتي فهميد ژاك گرفتار . كارهاي آن روزشان را تعريف كرد 

پس در اين قلعه دو نفر هستند كه اين « . نشده بود ، خوشحال شد 

تا . خيلي خوب است . من و ژاك : تبهكاران از وجودشان خبر ندارند 

 كه فكر مي كنند فقط با دو دختر بچه سر و كار دارند ، خيلي بد وقتي

  » .گمان نمي شوند 

سپس دنيز تعريف كرد كه چطور به كمك پپن براي تينا پيامي فرستاده 

ر شد هانري به دقت به حرفش گوش داد و بعد نكته اي را يادآو. بودند 

  . فرو ريخت كه با شنيدن آن ، قلب دخترها
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شماها . ديد ، اما مي ترسم خيلي فايده اي نداشته باشد  كريفكر خوب« 

  » ... فراموش كرديد كه تينا خواندن و نوشتن بلد نيست 

پس تينا نمي توانست پيام آنان . دو دختر بهت زده به يكديگر نگاه كردند 

  ! را بخواند چقدر نااميد كننده بود 

ه فكرش برسد آن را به بايد اميدوار باشيم تينا ب. مهم نيست «: هانري گفت 

  »!كسي كه مي تواند بخواند ، نشان دهد 

دخترها .  كه چانه شان گرم شده بود ، خيلي با هم حرف زدند اآنه

لوست روي تخت گرم و نرم دراز كشيد و چشمانش را . خوابشان مي آمد 

دنيز و هانري يك كمي ديگر با هم حرف زدند و بعد آنها هم دراز . بست 

نري كه پس از يك روز طاقت فرسا بسيار خسته شده بود ، ها. كشيدند 

 بعد ، دنيز از صداي سنگ زير زمين تسه ساع. بالفاصله به خواب رفت 

اما هانري و لوست . كه از جايش تكان مي خورد ، ناگهان از خواب پريد 

  :دنيز برادرش را به شدت تكان داد . هيچي نشنيدند 

  »! آمدند ! بيدار شو !  شو هانري ، زود برو زير تخت قايم«
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درست همان موقعي كه مردها وارد مي شدند ، هانري خواب آلود به زير 

  . لوست بيدار نشده بود . دنيز وانمود كرد خواب است . تخت غلتيد 

يكي از مردان كه احتماالً صداي افتادن هانري را شنيده بود ، با بدگماني به 

موش شده بود ، دوباره روشن كرد چراغ را كه خا. طرف تخت نگاه كرد 

 پرده هاي قديمي را .پايش تقريباً به هانري خورد . و به تخت نزديك شد 

شد كه مرد بايد دنيز ديگر داشت مطمئن مي. خترها را ببيند كنار زد تا د

مرد لحظه اي به هر دو آنها نگاه كرد و بعد . فهميده باشد او خواب نيست 

مسلماً نمي . شد كه دخترها به آرامي خوابيده اند پرده را انداخت و مطمئن 

  . توانست حدس بزند كه نفر سومي هم زير تخت پنهان شده است 

دنيز الي چشمش را باز كرد و از شكاف پرده ها كه خوب بسته نشده 

ز آنها را او قبالً نديده بود بودند ، ديد كه مردان پنج نفر شده اند و دو نفر ا

يكي از مردان كه او مي . رف مي زدند كه او نمي فهميد به زباني حآنها. 

 شناخت ، كشو گنجه اي را باز كرد و از آن ، نقشه هايي لوله شده بيرون

نقشه ها را يكي پس از ديگري بررسي و در . روي ميز پهن كرد آورد و 

عاقبت آنها را در كشو گذاشتند و در آن را دوباره . بحث كردند شان مورد
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ي نقاشي را بلند س ، مردي كه ابروهاي پر پشتي داشت ، پردهسپ. بستند 

دن آن خوشحال كردو در مخفي كذايي نمايان شد ، چقدر هم دنيز از دي

 از مردان دستش را بر بازوي او گذاشت و در حالي كه به يكي ديگر. شد 

مرد به تخت . تخت اشاره مي كرد ، چند كلمه اي زير گوش او گفت 

 ديگر نتوانست ه ها را كامالً بست ، به طوري كه دنيزنزديك شد و پرد

ابتدا صداي كشيده .  شد به گوش كردن اكتفا كند چيزي ببيند و مجبور

شدن چيزي ، بعد يك صداي تلق و صداي چرخيدن كليد در قفل به 

يد كه آن آدمها از بعد شن. سپس ، صداي حرف زدن آمد . گوش رسيد

وعاقبت صداي آشناي قژقژ سنگ سرسرا به  باال مي روند پلكان زير زمين

، دل به دنيز پس از چند لحظه. برقرار شد سرانجام ، سكوت . گوش رسيد 

خالي بود ، همه رفته اتاق . دريا زد و از الي پرده هاي تختخواب نگاه كرد 

  .رامي هانري را صدا كرد و او از زير تخت بيرون آمد به آ. بودند 

آن وقت . واظب باش لوست را بيدار نكني م« : هانري در گوشش گفت 

  چيز زيادي ديدي ؟ . بخوابد  تواند مي ترسد و ديگر     نمي
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.  تعريف كرد تفاق افتاده بود ، براي اوو هر چه كه ا» بله : دنيز جواب داد 

نمي دانم مشغول چه توطئه اي هستند .  پنج نفرند پس حاال« : هانري گفت 

ار خوبي كرديم كه امشب به جستجوي راه خروج مي بيني دنيز ، خيلي ك. 

  .آن وقت گرفتار مي شديم ... مخفي نرفتيم 

  تو فكر مي كني كه اين مردان دارند چكار مي كنند ؟ . درست است  -

شايد اگر راه خروج مخفي . كوچكترين چيزي به فكرم نمي رسد  -

 كنيم و اما بايد صبر. آنان را مي ديديم ، به راز آنها هم پي مي برديم 

 . اول خوب فكر كنيم 

اما با . فكر نمي كنم برگردند : دنيز كه داشت دوباره مي خوابيد ، گفت 

  اين حال ، فكر نمي كني بهتر باشد زير تخت بخوابي ؟ 

ي آن تا و پتويي برداشت كه بتواند رو. چرا ، حق با توست : هانري گفت 

  .كان به راحتي بخوابد حد ام

  ه مي روي ؟  توي زرفردا دوباره -

مردها به فكرشان نمي . زير تخت خواهم ماند ! اصالً و ابداً ! نه بابا! اَه  -

قبالً هم به تو گفتم كه ديگر هيچوقت حاضر . رسد آنجا را نگاه كنند 
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ين بار  خوابيدند و اباز همآنها » !نيستم يك زره را حتي دوباره ببينم 

اتاق تاريك نمي شد البته در اين .  نكرد تا صبح چيزي بيدارشان

فهميد كه صبح شده است اما ساعت دنيز بود كه نشان مي داد ساعت 

 . هفت و نيم است 

  : گفت  ابروهاي پرپشتي داشت ، وارد شد مردي كه

اما وقتي صدايتان كرديم ، جواب . مي توانيد تمام روز را بيرون باشيد « 

  »!وگرنه ، واي به حالتان ! بدهيد 
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  يست و يكفصل ب

  يك روز ديگر سپري مي شود

. وقتي دختران رفتند پايين ، توي زير زمين ، ژاك خيلي احساس تنهايي كرد 

  . و دلش گرفته بود كي كي در حياط ماندههمراه 

اِه ، پپن ، تو هنوز اينجايي ؟ چرا برنمي گردي پيش تينا ؟ امكان ندارد هانري را «

  »... فهمي پيدا كني ،     مي

و تالش مي . اه كوچولو در حالي كه مي غريد ، پوزه اش را به ژاك ماليد روب

  . كرد اشتياقش را براي پيدا كردن هانري به او بفهماند 

البته » . او براي ما كمك خواهد فرستاد ! اين نامه را براي تينا ببر « : ژاك گفت 

  .او هم فراموش كرده بود كه تينا نمي توانست بخواند 

و تقريباً تمام شب همراه ژاك در .  نااميد نمي شد از پيدا كردن هانرياما پپن 

. ماه باال آمد و مناظر اطراف را به طور شگفت انگيزي روشن كرد . حياط ماند 
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ناگهان ژاك   . ن پاسخ داد ير كشيد و كي كي به زبان خود به آجغدي صف

ي ديوار  در سايهاو. ي سه مرد را ديد كه زير نور ماه مشخص شده بود سايه

پشت . پنهان شد و به سرعت رفت كنار دري كه به مسير قديمي قلعه باز مي شد 

 آنچه را كه  .يكدفعه از جا پريد. بوته اي چمباتمه زد و كامالً از نظر پنهان شد 

جايي كه ... در سنگين داشت باز مي شد ... مي ديد ، نمي توانست باور كند

 محوطه اي خالي بود كه نور ماه آن را روشن مي لحظه اي پيش در بود ، حاال

ژاك تقريباً از جا بلند شد ، بعد دوباره در تاريكي پنهان شد دو مرد ... كرد 

آنها كامالً از نزديك . وارد حياط شدند و در ، پشت سر آنها ، بي صدا بسته شد 

ه ملحق سپس ، به بقي. ژاك رد شدند و تقريباً با او اندكي تماس پيدا كردند 

ژاك حدس زد كه همگي به زير . شدند و در داخل قلعه از نظر ناپديد شدند 

  .زمين مي رفتند 

اگر فقط موفق مي شد آن را باز كند ، . اندكي صبر كردو بعد به طرف در دويد 

از كوه سرازير شود و حتي از محل خطرناك ريزش ! مي توانست بيرون برود 

آن را به هر . ي بزرگ آهني بود يك حلقه. فت ي در را گردسته... كوه بگذرد 

اگر . حتماً آنها در را قفل كرده اند « : انديشيد .  اما در باز نشد دطرف چرخان
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ي كافي نزديك بودم ، مي توانستم با يك حركت وقتي وارد شدند ، به اندازه

كنم تنها كاري كه مي توانم ب.  كه ديگر گذشته است  حاال . ناگهاني فرار كنم

مي كنم آن وقت ، سعي . اين است كه همين جا منتظر بمانم تا آنان برگردند 

  » . از در رد شوم پشت سر آنها مثل برق و باد

. اما مردان برنمي گشتند . انتظار مي كشيد . ژاك ساعتها آنجا خواب آلود ماند 

خفي  در مآنها از: ش را براي او توضيح دهد اگر دنيز بود ، مي توانست دليل

وقتي آسمان . و سه تن ديگر جايي در قلعه بودند . پشت پرده خارج شده بودند 

 مي شد ، ژاك فهميد كه وقت كم داشت ازسمت مشرق ، نقره اي رنگكم 

اما . ي او در خواب عميقي بود كي كي بر شانه. برگشتن به ميان بوته زار است 

  . پپن ، ناپديد شده بود 

در اين صورت ، امروز .  كه پيش تينا برگشته باشد اميدوارم« :ژاك انديشيد 

ديگر . از اينجا ماندن خسته شدم ! خوشبختانه ... برايمان كمك خواهد رسيد 

اثري از عقابها نيست ، دخترها در خطرند ، هانري بيچاره را كه ديگر نگو ، نمي 

  » .شايد دخترها بدانند ... دانم امروز چه بايد كرد 
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دنيز به هانري التماس كرده بود . د ساعت هشت بيرون آمدند دنيز و لوست حدو

« .  آورده بود ، هانري نپذيرفته بود داخل زره برگردد اما هر چه دليلكه به 

اما مراقب باش . خيلي خوب ، شايد حق با تو باشد ، هر كاري مي خواهي بكن 

  » !عطسه نكني 

خسته به نظر مي رسيدند و نمي . ظاهراً مردها قصد داشتند تمام روز را بخوابند 

  .شد به قيافه شان نگاه كرد 

: خت مي افتاد و خميازه مي كشيد ، گفت مر ريشو همان طور كه داشت روي ت

ببينيد چه كنسروي دوست داريد ، چند تا . امشب صدايتان خواهيم كرد « 

  » .خوب حاال، بيرون ، زود باشيد ... در بازكن روي ميز است . برداريد 

ترها چند تا قوطي ساردين و كمپوت برداشتند ، بعد به سرعت از پلكان دخ

  . گذشتند و در پلكان بالفاصله پشت سر آنها بسته شد 

  » !خوب بخوابيد «: دنيز با تمسخر داد زد 

  . چند دقيقه بعد ، پيش ژاك بودند كه در بوته زار منتظر آنها بود 
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اگر بخواهي ، مي تواني يك حالت چطور است ، ژاك ؟ « : خواهرش پرسيد 

چي دوست داري . كمي بيرون بيايي ، مردها آن پايين هستند و بيرون نمي آيند 

  بخوري ؟ ساردين يا كمپوت هلو ؟ 

 كه اگر مطمئن هستيد! سالم : بود ، گفت ژاك كه از ديدن آنها خوشحال شده 

دارم از . رم مي توانم بيرون بيايم ، پشت اين تخته سنگ پنهان شوم و چيزي بخو

ند ، آنها همان طور كه خوراكيها را تقسيم مي كرد» .گرسنگي مي ميرم 

آنچه كه هانري و دنيز ديده .  تعريف كردند خبرهاي آن شب را براي همديگر

  .بودند ، براي ژاك خيلي جالب بود 

ي نقاشي ؟ يعني اين راه ممكن است به يك راه مخفي پشت پرده« : او گفت 

  .فكر مي كنم به جايي در كوهستان : دنيز پاسخ داد . ..كجا برسد 

  اين در سري در كدام طرف مخفي گاه است ؟  -

 .روبروي زره هانري  -

يعني اين گذرگاه بايد به پشت قلعه راه ... عجب ، بگذار فكر كنم  -

 ... خيلي جالب است . داشته باشد 
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 حتماً و! شايد آخر اين گذرگاه يك سياهچال باشد : لوست فرياد زد 

 زندانيان خود را آنجا نگه مي دارند و آنها را به حال خود رها مي  ،مردان

  ... كنند تا از گرسنگي بميرند ، مثل قلعه نشين پير 

از اين حرفهاي احمقانه دست : برادرش حرف او را قطع كرد و گفت 

آره ، مطمئنم كه اين گذرگاه بايد ... برنداشته اي ؟ بگذار بيشتر فكر كنم 

... ن را كشف كنم دلم مي خواست آ. گر كوهستان برسد به سمت دي

  ... هانري هم حتماً آنجا خواهد رفت 

  . اي كاش عاقل باشد و زير تخت بماند : لوست گفت 

  پپن كو ؟ باالخره رفت ؟ : دنيز پرسيد 

ي اميدوارم تينا را پيدا كرده باشد و او نامه. بله ، خيلي هم دير رفت  -

  . ه باشد ما را خواند

 !هانري گفت تينا نمي تواند بخواند  -

اما يك كدام از ما به ! راست مي گويد : ژاك شگفت زده فرياد كشيد 

  ... او واقعاً زيرك است . فكرش نرسيد 

  امروز چكار كنيم ؟ : لوست پرسيد 
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: جز صبر كردن مي خوهي چكار كنيم ؟ دنيز اضافه كرد : ژاك گفت 

 به كسي اينكه تينا به فكرش برسد نامه ران به صبر كردن و اميدوار بود

  » ... نشان دهد 

نه كاري داشتند كه بكنند ، نه كتابي داشتند . آن روز به كندي سپري شد 

  . كه بخوانند ، نه حتي يك عقاب بود كه تماشا كنند 

ژاك همين طور كه دست در جيبش كرده بود و به حلقه فيلمهاي 

دلم مي خواهد زودتر اين فيلمها را ظاهر «:نبهايش دست مي زد ، گفتاگر

  » .كنم 

ج بروند و رخيلي دلشان مي خواست باالي ب. دخترها كمي گردش كردند 

  . اما مي ترسيدند مردان آنها را ببينند . از آنجا عالمت بدهند 

. دخترها را مثل شب گذشته از پايين صدا كردند . سرانجام شب فرا رسيد 

وقتي هوا كامالً . ژاك داخل بوته زار برنگشت .  بردند آنها هم فوراً فرمان

وش فرا او خم شد و متعجب گ. تاريك شد ، به چشمه رفت تا آب بخورد

تونل كوچك جويبار داخل آن از نظر ناپديد مي شد ، صداي عجيبي . داد 

  . مي آمد 
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. يك چيزي در تونل وول مي خورد . يك جور صداي خراشيدن مي آمد 

  يعني چي بود ؟ . چيزي داشت بيرون مي آمد . ت ژاك عقب رف
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  فصل بيست و دو

  شهامت تينا

او ...  پپن بود .سپس ژاك صداي زوزه اي شنيد كه آن را فوراً شناخت

. ش را به طرف ورودي آن گرفت روي تونل خم شده و چراغ قوه ا

ينا لحظه اي بي ت! تينا بود . ت سفيدي ديد كه به او نگاه مي كرد صور

ژاك با صدايي آهسته از . حركت ماند سپس دوباره شروع به خزيدن كرد 

  » آنجا چكار مي كني ؟ ! تينا « : او پرسيد 

باز هم تالش كرد تا سر و شانه هايش را از تونل در آورد . تينا جوابي نداد 

ت پپن با حالتي رق. ژاك او را كشيد تا كمكش كند كامالً بيرون بيايد . 

تينا قالده اش را گرفته بود و پپن نمي توانست فرار . بار به دنبالش مي آمد 

  . كند 

و به خم شده گذاشت سرش را بر زانوهاي . تينا نشست تا نفسي تازه كند 

 او ژاك چراغ قوه اش را به طرف. نظر مي رسيد قادر به حرف زدن نيست 
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، دستها و صورتش .  كثيف بود دخترك خيس و بي اندازه. گرفت 

ژاك كمكش كرد . از سرما و از ترس مي لرزيد . پاهايش همه گلي بودند 

پشت تخته سنگي نشاند ، پس . بلند شود و او را نزديك همان بوته زار برد 

. از اينكه تينا پيراهن خيسش را در آورد ، پتوهايش را به دور او پيچيد 

م تنفس تينا كم ك. رم شود سپس كنار او نشست تا كمكش كند كه گ

هانري «:و رو به ژاك كرد و با لبخندي شرمگين از او پرسيد. شد منظم 

  كجاست ؟ 

ژاك كه نمي خواست بي درنگ سرگذشتشان را براي او تعريف كند ، 

  » .نفسي تازه كن ، اصالً رمق نداري . نگران نباش . همراه دخترها : گفت 

 ، بدنش با آن مي لرزيدش را كه تمام ضربان قلب.  او را در آغوش گرفت 

يعني چكار كرده بود كه به چنين حالي افتاده ! طفلكي تينا . حس مي كرد 

  . رم شد و به ژاك چسبيدبود ؟ كمي بعد ، تينا گ

  » .خيلي گرسنه ام « : او گفت 

او آب كمپوت ها را . ژاك هر چه از ساردين ها مانده بود ، به او داد 

  . نوشيد 
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  چه بر سر شماها آمده است ؟ . ك حاال بهتر شد ، ژا« 

اما خيلي يواش حرف بزن ، دور و بر ما . اول تو بگو چي شده  -

  .اين خبر دخترك را ترساند » .دشمناني هستند 

  قلعه نشين پير است ؟ 

  ي ما را برايت آورد ؟ پپن نامه. نه بابا : ژاك معترضانه گفت 

 را ودم تا بيايم بعد از ظهردر رفته باما قبل از آن ، ديروز از خانه . آره  -

ي چوبي ديگر آنجا  ، تختهه شما باشم اما نتوانستم به داخل بيايمهمرا

  تخته كجاست ؟ ... نبود 

  و بعد ؟ ... من هم دوست داشتم بدانم  -

. امروز صبح پپن آمد . بعد ، به خانه برگشتم ولي برايتان نگران بودم  -

 پيدا كردم ، اما نمي توانستم نامه را: و با صداي بغض آلودي ادامه داد

خاله ام از دستم . نمي دانستم آن را به كي بدهم . آن را بخوانم 

به .  نداشتم به مزرعه بروم عصباني بود ، خانم لوفور نبود و جرأ ت

هانري به ال م گرفتم وقتي پپن مي خواهد به دنب ترتيب ، تصمياين
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ان جايي كه او رد مي  و از همم گردنش ببندقلعه بيايد ، ريسماني به

 . شود ، بيايم 

 !فرين تينا آ -

كار . باالخره ريسماني كهنه پيدا كردم و آن را دور گردن او بستم  -

 . آساني نبود 

. بود من را گاز بگيرد نمي خواست بگذارد اين كار را بكنم و نزديك 

 از اينكه كيلومترها من را در كوهستان راه برد ، در كنار عاقبت ، بعد

بار ايستاد ، در جايي كه جويبار دوباره از زمين سر بر مي آورد ، مي جوي

داني كجاست ؟ واي ، باورت مي شود كه تونل از زير ديوار قلعه مي 

  ... مي فهمي ؟ و به حياط مي رسد ... گذرد 

تو هم از آن : ژاك كه از شهامت دخترك شگفت زده شده بود ، گفت 

  يز آمدي ؟ راه گذشتي ؟ تمام راه را سينه خ

بله ، جاهايي بود كه راه بسيار باريك مي شد ، آب از همه طرف مي  -

اما فقط قسمت ورود و خروج است كه . آمد و هوا ، آن تو ،يخ بود 

ي مسير ، آب در آبراهه مانندي در بقيه. اينقدر تنگ و باريك است 
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ميان صخره جريان داشت و من جاي كافي براي سينه خيز رفتن 

و خيلي ترسيده بودم . يك لحظه ، فكر كردم واقعاً گير افتادم . داشتم 

كسي هرگز آنجا نمي آمد دنبال من بگردد چون هيچكس نديده ... 

  . م د كه من وارد آنجا شوبو

مي داني ، تو خيلي ! طفلكي تينا : ژاك شانه هاي تينا را گرفت و گفت 

  تر تحسين خواهد وقتي هانري اين را بفهمد ، تو را بيش... شجاع هستي 

  »! كرد 

آرزويش اين بود كه باعث خوشحالي هانري . تينا از خوشحالي سرخ شد 

  . شود 

پس از آن ، نوبت او بود كه از ژاك بخواهد هر چه را كه در چند روز 

 متعجب و وحشت زده تينا. تاده بود ، براي او تعريف كند اخير اتفاق اف

 ، زنداني شدن دخترها در زير رهپنهان شدن هانري در ز. گوش مي كرد 

  ...  بودسي اينها مثل يك كابوهمه!  ، حضور تبهكاران در قلعه زمين
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باز هم جاي . خوشبختانه ، ژاك صحيح و سالم همراه كي كي آنجا بود 

نمي خواهي همراه من از راه اين تونل « : او پرسيد ... شكرش باقي بود 

  برگردي تا دنبال كمك بروي ؟ 

بهتر است كه امشب بروم و .  فكر بودم خودم هم در اين: ت ژاك گف

از طرفي ، هيچكدام از آن دو نمي توانند از اين تونل . منتظر دخترها نشوم 

اما تو ، بهتر است اينجا بماني و براي آنها توضيح ... پر از آب بگذرند 

ا در بوته زار تمشك مخفي گاه من ، پنهان شو تا فرد. بدهي چه شده است 

  ». كه آنها بيايند صبح 

هيچ دلش نمي . تينا كه خيالش راحت شده بود ، نفس عميقي كشيد 

اما اصالً هم دلش نمي  .  دوباره از آن تونل وحشتناك بگذردخواست

  . خواست تمام شب را تك و تنها در حياط بماند 

ژاك به او گفت كه كي كي و پپن را پيش خود نگه دارد و هر سه در 

  . ه زار بخوابند ميان بوت

و او ... به احتمال زياد فردا مي تواني هانري را ببيني ! نترس ، شجاع باش « 

  » !از شنيدن تمام ماجراهاي تو بيش از همه بهت زده خواهد شد 
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تينا كه همچنان پتو به دورش پيچيده بود ، تا جايي كه جويبار زير ديوار 

الً چطور د مي پرسيد اصاك از خوژ. ناپديد مي شد ، همراه ژاك رفت 

اما تينا به خوبي از .  جا كند مي توانست خودش را داخل اين راه باريك

  ! ي اين كار بر آمده بود عهده

خودت را خوب .  برگرد رحاال همراه كي كي و پپن به بوته زا« : او گفت 

به خصوص ، يك كاري كن كه كي كي . بپوشان و سعي كن بخوابي 

  ».، وگرنه مي خواهد دنبال من بيايد رفتن من را نبيند 

دراز كشيد ، پپن هم كنار . تينا همان كاري را كرد كه ژاك به او گفته بود 

  .پايش بود و كي كي بر شكم او نشسته بود 

 سرش را در آب يخ فرو برد ، بعد موفق شد وارد تونل شود كه لژاك او

ا و زانوهايش به كمك آرنج ه. در آن بوي بسيار بد كپك پيچيده بود 

شايد پپن مي توانست « :انديشيد. اصالً كار ساده اي نبود . جلو مي رفت 

تينا چطور توانسته با اين آبي كه توي صورت .  راحت تري پيدا كند هرا

  » ! واقعاً كه دختر عجيبي است ! آدم مي آِيد ، تا باال سينه خيز برود 
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ژاك حدس زد كه  . يك كمي پايين تر ، تونل از ميان صخره مي گذشت

داالن پهن تر شد و پسر توانست بنشيند و . حاال بايد زير ديوار قلعه باشد 

را در نگران حلقه هاي فيلمش بود ، با آنكه آنها . لحظه اي استراحت كند 

اگر آنها خراب مي .  ، پيچيده بود ي پالستيكي مخصوص ساندويچكيسه

  .شدند ، خيلي حيف مي شد 

كرد چون خيس شده بود تا وقتي كه در تونل سينه خيز شروع به لرزيدن 

مي رفت ، گرم بود ، اما همين كه مي ايستاد ، يخ مي زد و مثل بيد مي 

كي به راهش ادامه داد ، گاه يبه اين ترتيب ، در گذرگاه تنگ و تار. لرزيد 

اين گذرگاه پهن مي شد و گاه چنان تنگ و باريك بود كه به زحمت مي 

به نظرش آمد كه ساعتهاست زير زمين .  شود   جا به درستينتوانست در آ

تا آنكه سرانجام به سطح خشكي پوشيده از خاشاك . زنداني شده است 

و فكر مي ! آرزو مي كرد ديگر هرگز از چنين جايي عبور نكند ... رسيد 

كرد اگر دنيز و لوست همراه او آمده بودند ، چه مي شد ؟ حتماً يك 

  ... دند و مي ماندند جايي گير مي كر
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.  خوردند  هموقتي دوباره سر پا ايستاد ، زانوهايش به. حس كرد مي لرزد 

تمام نيرويش را جمع كرد و از راه ميان بري كه تينا به او نشان داده بود ، 

خيلي زود بام آشناي خانه را ديد كه به وضوح در نور . به طرف خانه دويد 

  .ماه مشخص بود 

  . چيزي ديده بود كه به نظرش عجيب آمد . ستاد ناگهان ژاك اي

يعني خاله ... دودي است كه از بخاري ديواري بيرون مي آيد ! دود « 

پس ، چه ... آليس برگشته است ؟ محال است ، چون تينا بايد مي دانست 

است يكي از كسي ممكن است آتش روشن كرده باشد ؟ يعني ممكن 

  » !... خترها به دست آورده است  اطالعاتي از دتبهكاران باشد كه

 به يادرخشش نوري از پنجره . خانه خزيد ژاك بي سر و صدا به كنار 

 كسي روي. نداخت نوك پا بلند شد و نگاهي به داخل ا. چشم مي خورد

آيا خانم لوفور بود ؟ دود . شد مبلي نشسته بود كه فقط پشت مبل ديده مي

  ! ظ پيپ غليظي از مبل باال مي رفت ، دود غلي

  »اما اين ديگر كي بود ؟ . يك مرد است « : ژاك انديشيد 
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  فصل بيست و سه

  اتفاقات تازه و غافلگير كننده

فقط اگر مرد . ژاك از سرما مي لرزيد ، همان طور در مقابل پنجره ايستاد 

بعد تصميم گرفت تا . بلند مي شد ، پسر شايد مي توانست او را بشناسد 

اگر كمي آن را باز مي كرد ، فرصت مي يافت . د ونه بركنار در آشپزخا

ي به اين ترتيب ، خانه را دور زد و متوجه شد پنجره. مرد را از روبرو ببيند 

از يك درخت باال رفت و ازآنجا داخل خانه پريد . يكي از اتاقها باز است 

ن نفسش را در سينه حبس كرد و وارد راهرو شد ، از پله هاي قديمي پلكا. 

يكي يكي شروع به پايين آمدن كرد ، و آرزو مي كرد كه صداي ترق و 

قصد داشت در پاگرد پلكان بايستد و از آنجا ، . تروق آنها خيلي بلند نشود 

نگاهي به آشپزخانه بيندازد اما همين كه لحظه اي ايستاد ، كسي روي او 

وي شكم به ر پلكان ري آخپريد ، بازوهايش را گرفت و او را از چهار پله
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سپس ژاك را با خشونت بلند كرد و به تندي به آشپزخانه . پايين انداخت

پسر سرش را برگرداند تا صورت مهاجم را ببيند و . كشاند كه روشن بود 

  همهر دو همزمان با. انتظار داشت با يكي از مردان قلعه روبرو شود 

  ! رنه مارشال « : فريادي از تعجب برآوردند 

ي خودت شدي ؟ فكر كردم ن ، چرا از پنجره وارد خانهشيطا! ژاك  -

  ! تو دزدي 

انوهايش را مي ماليد ، ادامه شما چطور ؟ و در حالي كه ز: ژاك گفت 

و باز هم به شدت شروع به لرزيدن » ! ... حسابي بدنم را كبود كرديد : داد

  . كرد 

ر آتش رنگ پريده اش ، او را كناي رنه با ديدن لباسهاي خيس و چهره

  . غل غل مي كرد  روي آتش بربرد ، يك كتري پر از آب 

! ي ؟ از سر تا پا خيس شده اي ردي كه به اين حال و روز افتادچكار ك« 

بقيه كجا هستند ؟ من همان طور كه قول داده .  مي گيري   ذات الريه        

   .تبودم ، آمدم چند روزي را پيش شما بمانم و ديدم هيچكس نيس
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چطور وارد شديد ؟ و خوشحال بود كه دوباره در كنار : رسيد ژاك پ

  . آتشي مطبوع گرم مي شود 

فكر كردم شماها به پيك نيك رفته ايد و تا ... يك راهي پيدا كردم  -

اما چون برنگشتيد ، تصميم گرفتم . شب منتظر شدم كه برگرديد 

بي بعد صداهاي عجي. اينجا بمانم تا بفهمم چه برسرتان آمده است 

  . و ديدم تو را گرفته ام ... شنيدم ، فكر كردم دزد است 

از . من هم ديدم كه آتش روشن است و كسي روي مبل نشسته  -

به همين دليل ، خانه را دور زدم تا . پنجره نمي توانستم ببينم كيست

 ... ي از پنجره ها باز است و آمدم داخلندازم ، ديدم يكانگاهي بي

!... د تصور كنيد چقدر از ديدنتان خوشحالم نمي تواني! رنه ! واي 

 . ي ما در خطريم همه

  چي ؟ دخترها كجا هستند ؟ هانري كو ؟ : رنه متعجب گفت 

. ايتان تعريف كنم از اول بري است اما بايد داستانش طوالن: ژاك گفت 

  م داشتيم كه بخورم ؟ اگر يك چيز گر



 

167 

 

واهي ؟ آب جوش كاكائو مي خ. من هم مي خواستم همين را بگويم  -

خوب ، خانم لوفور چه شده است ؟ يعني او ، او هم در خطر ... است 

  . است 

فقط به ديدن خاله پولين رفته . نه بابا، او حالش خوب خوب است  -

 ».كه مريض است 

ژاك لباسهاي . رنه تُنگي را پر از كاكائوي داغ كرد و آن را به ژاك داد 

  . تن كرده بود خيسش را در آورده و ربدوشامبري به

اما بايد . ت تلف كنم حاال كه بقيه در خطرند ، من نبايد وق: ژاك گفت 

  .  را برايتان تعريف كنم تا بدانيد چه بايد بكنيم ي اتفاقاتهمه

  »!خيلي خوب ، شروع كن  -

 و خيلي هم تعجب كرده م گوش مي دادرنه با دقت تما. ژاك شروع كرد 

، از خنده روده بر كه در زره پنهان شده مجسم كرد وقتي هانري را . بود 

  . شد 

  »! اين واقعاً از تراوشهاي فكري هانري است « 
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به ژاك چشم دوخته بود و محكم به .  او را به فكر برد  ،ي داستاناما ادامه

چهره اش هر لحظه برافروخته تر مي شد و گويي برقي . پيپش پك مي زد 

و . واقعاً داستان عجيبي است « :در پايان گفت. در چشمانش مي درخشيد 

ي اين مردان چه جوري قيافه... حتي بيش از آنچه كه تصورش را بكني 

  ـĤيا يكي از آنها زخمي بر چانه و گردن دارد ؟ . است ؟برايم وصفشان كن 

اما از يكي از آنها . نه ، فكر نمي كنم : ژاك به فكر فرو رفت و بعد گفت 

دوربينم را برده . ا بود ، عكس خوبي گرفتم ي عقابهوقتي نزديك آشيانه

 بودم و توانستم درست در لحظه اي كه عقاب به او حمله ور شده بود ،

  .عكس بگيرم 

  پس آن عكسها را داري ؟ : رنه به تندي از او پرسيد 

يعني فيلمهايش را دارم ، و فيلمها را از جيبش در آورد و : ژاك پاسخ داد 

  . اما ظاهر نشده اند . هستند اينها . روي ميز گذاشت 

 ظاهر مي  آنها را خودم  منب ، تو يك كمي بخواب وخيلي خو -

  . ي وسايل الزم درست كرده بودي همه  ديدم تاريكخانه اي با . كنم 

  نبايد فوراً به كمك دخترها برويم ؟ : ژاك پرسيد 
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 اول بايد به شهر برگردم ، همانجا كه آن روز همديگر را ديديم ، تا -

اگر اين مردان همانهايي باشند كه من . مقدمات كار را انجام دهم 

فكر نمي كنم .  هم دستگير كنيم كر مي كنم ، مي توانيم همه را باف

  . آزاري به دخترها برسانند 

يا با كاري كه به خاطر آن شما اينجا هستيد ، آنها كي هستند ؟ آ -

 ارتباطي دارند ؟ 

 مطمئن نيستم اما خيلي زود خواهم .هنوز نمي توانم برايت بگويم  -

 .سپس درنگي كرد و به ژاك نگريست » .فهميد 

هميشه ماجراهاي حيرت ! شما چهار تا ، چه بچه هاي عجيبي هستيد « 

آخرش مجبور خواهم شد هميشه همراه شما . آيدآوري برايتان پيش مي

  » !باشم تا من هم در اين ماجراها سهمي داشته باشم 

اناپه خواباند ، پتوها را رويش گذاشت ، چراغ را خاموش ژاك را روي ك

  .ي كوچك رفت كرد و با فيلمها به تاريكخانه

اما وقتي بيدار شد . ژاك با خيال راحت خوابيد ؛ چقدر گذشت ، نفهميد 

  .كه رنه داشت با فيلمها وارد مي شد و بسيار پريشان بود 
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تو عكس خيلي خوبي از ! متأسفم كه بيدارت كردم ، اما اين عالي است « 

... همين مرد ريشوست ، نگاه كن . اين مرد گرفته اي ، با همه جزئيات 

اينجا ، . چون سرش را بلند كرده ، مي توانيم گردن و سينه اش را ببينيم 

  . يك زخم : چيزي مي بيني ؟ ژاك نشست و گفت 

 عكسي در و از الي دفترچه اي كه همراهش بود ،» دقيقاً : رنه ادامه داد 

آورد كه مردي را با صورت تراشيده و جاي زخم بد شكلي روي گردن 

  . نشان مي داد 

او ريش گذاشته است تا بلكه . اين همان مرد است « : رنه توضيح داد 

حاال ، مي دانم اين مردان در قلعه چه مي . بتواند جاي زخمش را بپوشاند 

  .شش ماه است كه دنبال اين آدم هستم . كنند 

  كي هست ؟  -

و . اما او را صورت زخمي مي نامند .  است  1اسم واقعي اش مانهايم -

 . يك جاسوس خطرناك است 

  و شما دنبال همين آدم مي گشتيد ؟  -

                                                 
1
 Mannheim 
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ما الزم است بدانيم . من را فرستاده اند كه او را زير نظر بگيرم . بله  -

اما صورت . كه او چكار مي كند و همدستانش چه كساني هستند 

من او را تا شهر تعقيب كردم و . در غيب شدن مهارت دارد زخمي 

 .بعد از چنگم گريخت 

  ! چه مخفي گاه مشهوري . ي مالفور منزل كرد و در قلعه: ژاك گفت 

دلم مي خواست بدانم داستان واقعي آنجا چه بوده : رنه متفكرانه گفت 

تو مي داني طرف ديگر كوهستان . است پرس و جويي خواهم كرد 

  ست ؟ چي

  چطور ؟ . هيچوقت نتوانستيم آنجا برويم . نه : ژاك كنجكاوانه گفت 

ي آن چيزي داشتم فكر مي كردم شايد شنيده باشيد كسي درباره -

مي داني ، خيلي ... فعالً نمي توانم بيشتر از اين چيزي بگويم . بگويد 

  ! خوشحالم كه براي ديدن شماها به اينجا آمدم 

حاال كه .  بكنيم اصالً نمي دانستم چكار بايد . رنهمن هم همين طور ،  -

 .ي كارها را به دست شما بسپارم شما اينجا هستيد ، مي توانم همه
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حاال من سوار ماشين مي شوم و به شهر مي . همين طور است : رنه گفت 

. شتن من ، تو بگير بخواب تا برگ.  تلفن بزنم و كمك بياورم روم تا چند

  » .مكان زود برگردم قول مي دهم تا حد ا

  .ژاك روي كاناپه نشست 

نشستن كنار يك ... فكر مي كنم بعد از اين ماجرا ، گرفتار زكام بشوم «

  ! آتش گرم چه نعمتي است 

ي مالفور بيايي مطمئناً چيز حادي نيست و مي تواني همراه من تا قلعه -

  . و راه را به من نشان بدهي 

  » جا بشويم ؟ اما چطور وارد آن: ژاك فرياد زد 

  . اتومبيل راه افتاده بود . او پاسخي نشنيد 

اما دلم مي خواهد . ي كارها در دست رنه است حاال همه« : ژاك انديشيد 

  » ...بدانم چه خواهد شد؟
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  فصل بيست و چهار

  شاهكار كي كي

مدتي . تينا ، آن باال در حياط قلعه ، شب بسيار متالطمي را گذرانده بود 

تازه داشت چرتش مي گرفت كه كي كي . ي سعي كرده بود بخوابد طوالن

« : تينا با صدايي خواب آلود به او گفت . شروع كرد به سر و صدا كردن 

  » .كي كي ، آرام باش 

اما كي كي منتظر ژاك بود و نمي توانست درك كند كه چرا ژاك 

ا ينت. و پشت سر هم شروع كرد به حرف زدن با خودش . برنگشته است 

  .قار طوطي زددستش را دراز كرد و يواش روي من

  »... آرام باش ، كي كي ، بخواب « 

  . كي كي سرش را خم كرد و گوش داد . صدايي از حياط آمد 

تابه را بگذار روي ! تابه را بگذار روي گاز « : با خوشحالي فرياد كشيد 

  .پرواز كرد و ! گاز 
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و نور چراغ قوه اي به جستجو حياط دوباره در سكوت فرو رفت سپس پرت

اما كي كي پشت تخته سنگي پنهان شده بود . در همه جاي حياط پرداخت 

مردان در آن پايين صداي كي كي را . و هيچكس نمي توانست او را ببيند 

آنان كه نمي دانستند اين صداي يك طوطي بوده است ، . شنيده بودند 

  .فكر كردند كسي آنها را صدا مي زده است 

  » !پاهايت را پاك كن « : كي كي فرياد زد 

مردان داشتند با يكديگر يواش حرف مي زدند و نقشه مي كشيدند تا كسي 

كي كي تازه داشت . ندازند ارا كه اين طوري فرياد مي زد ، به دام بي

متوجه مي شد كسي كه در حياط بوده ، ژاك نبوده است و نااميد و 

  .خشمگين شد 

  »!واي ، چه بد شد « :  فرياد زد با صدايي حزن آلود

جا يكي از مردان خم شد ، سنگي برداشت و آن را به سمتي كه صدا از آن

طوطي . مد پرتاب كرد ، واقعاً هم نزديك بود به كي كي بخورد مي آ

    هيچكس در دنيا هيچوقت به سمت او سنگ پرتاب نكرده. متحير شد 

  .بود 
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ي بي ادب بچه! ي بي ادب شيطان ه بچ«با لحني سرزنش آميز فرياد زد 

مردان فريادي از عصبانيت بر آوردند و هجوم بردند تا بلكه » ! شيطان 

  . بتوانند ببينند حاال چه كسي روي ديوار رفته بود 

! محاصره شده اي ! بيا پايين « : يكي از مردان با لحني تهديد آميز داد زد 

  . اين حرفهاي احمقانه را تمامش كن ... 

  » ! ... تراالال : مان موقع كي كي به پرواز در آمد و آواز خواند ه

 پشت سرشان شنيدند و وحشت زده از بعد مردان صداي پارس سگي را از

... يك سگ هم هست ! مواظب باشيد « :  گفت يكي از آنها. جا پريدند 

  » ... اگر مي خواهي شليك كن 

ن ، تيناي بيچاره را ليك آنچه اش را فشار داد و صداي شي تپامرد ماشه

دمش . پپن هم ترسيد و به حياط گريخت . كه در بوته زار بود، ترساند 

پپن با آنكه زخمي نشده بود ، . يواش به مرد خورد و او دوباره شليك كرد 

  . زوزه اي كشيد و مرد چراغ قوه را روي او انداخت 

   »... خيلي هم كوچولوست ! ... همين بود ، يك سگ است « 
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 درختي در آن يبعد رو. كي كي همچنان مشغول بازي و تفريح بود 

مردان حيرت زده به اين صداي تازه گوش . نزديكي نشست و ميو ميو كرد

  . فرا دادند 

  . اصالً سر در نمي آورم ! حاال نوبت گربه هاست « : يكي از آنان فرياد زد 

  بازي در مي آورند ؟آيا بچه ها هستند كه . تمام روز اين حياط خالي بود 

سپس غش غش خنديد و » !ابله ! و زنده باد جمهوري : پرنده فرياد زد 

ن ، صداي جيغ عقابها  مثل مرغ قدقد كرد و پس از آبعد. گذاشت و رفت 

  . كارش حرف نداشت اما به مذاق تبهكاران خوش نيامد . را تقليد كرد 

  د اينجا جن آمده الب. برگرديم « : يكي از آنان با حالت عصبي گفت 

آنگاه كي كي صداي قطار درآورد و ديگر كامالً مردان را گيج » . است 

 مي ترسيدند خود را به كشتن به سوي قلعه گريختند انگارآنها . كرد 

ي اين صداها در تاريكي همه. كي كي شروع كرد به خنديدن . بدهند 

 اما با اين حال ، .يد تينا هم مي ترس. عجيب و غريب تر به نظر مي رسيد 

  . است  كه كي كي اين جار و جنجال را به راه انداخته مي دانست خوب  
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طوطي يك كمي ديگر هم به دنبال ژاك . سرانجام ، سكوت برقرار شد 

  .گشت و آخر سر ، به ميان بوته زار ، پيش تينا بازگشت 

  . دخترك خوشحال بود كه او در كنارش است 

حاال . حتماً از همان تونل پر آب در رفته است . پپن برنگشته « : و گفت 

  » ! من كه دارم از خستگي بيهوش مي شوم ! ديگر ساكت بمان و بخواب 

سرش را زير بالش . اين بار ، كي كي حالت خوابيدن به خود گرفت 

تينا بي درنگ به خواب . گذاشت ، آهي كشيد و مشغول چرت زدن شد 

ي حياط جز صداي آب چشمه در گوشهو كمي بعد ، ديگر صدايي . رفت 

  .به گوش نرسيد 

دخترها به همراه هانري كه زير .  را از خواب بيدار كردند دنيز و لوست تينا

اين بار ، كسي آرامش . تخت بود ، شب بسيار آرامي را گذرانده بودند 

  . آنها را بر هم نزده بود 

د و ديگر مي خواست اما بيچاره هانري از ماندن در زير زمين خسته شده بو

اعد كند كه اين كار براي نيز باالخره توانسته بود او را متقد. بيرون بيايد 

  . همه خطرناك است 
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به اين ترتيب ، مقدار زيادي خوراكي برداشته و غرغركنان دوباره به زير 

لوست كه داشت به بوته زار نزديك مي شد ، آهسته . تخت رفته بود 

البته كه ژاك آنجا نبود ولي لوست مسلماً » ي ؟ تو آنجاي! ژاك «: گفت 

تينا بيدار شد و نشست اما خارهاي تمشك چند جاي . اين را نمي دانست 

  . بدنش را خراشيد 

و شاخ و برگها را كنار زد تا ببيند چه خبر » !ژاك «: لوست تكرار كرد 

  » اِه تويي تينا؟ چطور آمدي اينجا ؟ « . است 

اما صورتش كه گل آلود و . گي اش كامالً در رفته بود خست. تينا لبخند زد 

موهايش گلي شده . پر از خراشيدگي شده بود ، ترسناك به نظر مي رسيد 

  . و به هم چسبيده بود و دوباره لباس تريكويش را پوشيده بود 

نامه تان را ديدم اما . من براي كمك به شما آمده ام ! سالم «: تينا گفت 

ي تخته. مدم ببينم چه خبر شده است  آن را بخوانم ، آچون نمي توانستم

 مي آمد ، پيدا به داخل از آناما سوراخي را كه پپن . چوبي سرجايش نبود 

راستي ؟ خوب ، از كجا : دنيز پرسيد . كردم و به دنبال او تا اينجا آمدم 

  » آمدي؟
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  . دخترها حيرت زده گوش مي كردند . تينا برايش تعريف كرد 

من كه فكر نمي كنم هيچوقت بتوانم چنين ! ا ، تو واقعاً فوق العاده اي تين« 

واقعاً وحشتناك . من هم همين طور : دنيز اعتراف كرد ... كاري بكنم 

  » ! است 

  .تينا كه از اين همه تعريف و تمجيد خوشحال شده بود ، مي خنديد 

  اما ژاك كجاست ؟ « : لوست پرسيد 

  . ن تا كمك بياورد تونل رفت بيروه او از را -

  ... دلم مي خواست همراه او بروم بيرون !  واي اي: لوست فرياد زد 

تو همين اآلن گفتي كه هيچوقت نمي توانستي : دنيز به او ياد آوري كرد 

. به ژاك نشان دادي  تينا، خيلي خوب شد كه اين را. از راه تونل بگذري 

  . اي نجات ما خواهد آمد  و بر كسي را براي كمك پيدا مي كنداو حتماً

   ؟ اما چطور بيايد داخل: لوست پرسيد 

  » .ي ديگري بياورد مي تواند تخته: تينا گفت 

  .كي كي وارگفتگوي آنان شد 
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دستمالت ! اينطوري فين نكن « : و به طرزي دوست داشتني گفت 

دانستيد  ديشب كي كي چه كارهاي با مزه اگر   مي: كجاست ؟ تنيا گفت 

ي كارهايي را كه كي كي كرده بود ، براي آنان و همه» ! ده اي كر

 از مردان به طرف كي كي شليك وقتي گفت كه يكي. تعريف كرد 

  .، لوست خيلي ترسيد كرد

تازه ، فكر مي كنم بتوانم از ! مي خواهم زودتر از اينجا بروم « : و گفت 

  ... بيا دنيز ، تو هم همين طور تينا ، برويم . تونل رد شوم 

آن وقت هانري را تنها بگذاريم ؟ اگر : تينا عصباني شد و معترضانه گفت 

  . مي خواهي ، خودت برو ، من كه مي مانم 

بيا ! واي تينا . ت معلوم است كه هانري را تنها نخواهيم گذاس: دنيز گفت 

دامنت هم خيلي . شكل بخاري پاك كن ها شده اي  . صورتت را بشور

  .ست كثيف و پاره شده ا

اما اگر فكر . توي تونل وحشتناك بود . تقصير من نيست : تينا توضيح داد 

  . مي كني خطري ندارد ، بيايم زود خودم را بشويم 

  . محض احتياط بيشتر ، بهتر است كه همين جا برايت آب بياوريم  -
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  » .بعدش هم غذا بخوريم « : لوست كه بسيار گرسنه بود ، گفت 

تنها چيزي كه دخترها براي . د وار خيلي سختي باما تميز كردن تينا ك

. آوردن آب پيدا كردند ، يك بطري خالي ليموناد و ليواني مقوايي بود 

سرانجام ، به كمك دستمال هايشان موفق شدند قدري صورت و دستهاي 

پپن ديگر پيدايش . سپس به همراه كي كي غذا خوردند . تينا را بشويند 

ند كه در طول شب ، خودش را به ژاك رسانده آنها احتمال داد. نبود 

  .است 

  » ! عقابها برگشته اند !  نگاه كنيد «:ناگهان دنيز داد زد 

سه پرنده بر . تينا با تعجب به آنها نگاه كرد ، چون صبح آنها را نديده بود 

سطح صخره فرود آمدند و همانجا ماندند ، و مثل شاهان از آن باال حياط 

  . ند را زير نظر گرفت

 خوبي پدر و مادرش پرواز مي بچه عقاب حاال ديگر به« : ست گفت لو

اما عقاب كوچولو افتخار نگاه كردن . و برايش بيسكويتي انداخت ا» . كند 

و همچنان با خونسردي به نقطه اي درست در مقابلش . را هم به او نداد 

  . خيره شده بود 
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وگرنه مي توانست از هر ! يست حيف شد كه ژاك اينجا ن« : لوست گفت 

دوربينش هنوز در ميان بوته زار است اما .  آنها با هم عكس بگيرد  تايسه

فكر مي كني اگر باران بيايد ، . من جرأت نمي كنم از آن استفاده كنم 

  خراب نمي شود ؟ 

  ».فكر نمي كنم باران بيايد : دنيز گفت 

  . اما تينا با او هم عقيده نبود 

اميدوارم وقتي . كر مي كنم كه طوفاني در پيش است برعكس ، من ف« 

رعد سر و ... آسمان به غرش در آمد ، ما اينجا ، در باالي كوه ، نباشيم 

فكر مي كنم پيش از طوفان ما همگي در : دنيز گفت . صداي مهيبي دارد 

حتماً به همين .  نخواهد كرد ژاك ديگر خيلي هم دير. واهيم بود خانه خ

  » . ي رسد زوديها سر م
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  فصل بيست و پنج

  نيمه شب

 همكارانش را  او چهار تن از.بازگشت رنه خوابيد ، رنه بازگشت ژاك تا 

آنها را بيرون گذاشت و خودش وارد آشپزخانه شد .  آورده بود هم با خود

 .  

سالم ژاك ، حالت چطور است ؟ مي خواهي چيزي بخوري ؟ ساعت از « 

  . يك هم گذشته است 

  . بله ، بي نهايت گرسنه ام ! واقعاً : ك فرياد زد ژا

تا آن موقع ، يكي از افرادم برايمان . بلند شو و لباس بپوش : رنه به او گفت 

  . غذا درست مي كند

همين اآلن : ژاك همين طور كه داشت به طرف اتاقش مي رفت ، پرسيد 

  به قلعه مي رويم ؟ 
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در مي آيد و ما قصد داريم ماه دير وقت . نه قبل از آنكه شب شود  -

درست نيمه شب به آنجا برويم، وقتي كه هنوز هوا تاريك تارك 

  .  روز نگهباني بدهد  بايد در طولمطمئنم كه يكي از افراد آنان. است 

 ... فقط فكر كنم دخترها صبرشان ديگر تمام شود  -

طوري وارد شويم كه كسي ما را خيلي مهم است . چاره اي نيست  -

كه خورشيد پشت ابرهاي با آن.  ژاك بلند شد و لباس پوشيد ».نبيند 

ژاك بي آنكه هيچ حركتي .  شده بود ، هوا خيلي گرم بود انبوه پنهان

 . بكند ، عرق مي كرد 

اميدوارم كه . مي گفتند كه طوفاني در پيش است «  : با خود فكر كرد

  » . ترس مي ميرند وگرنه دخترها ، تنهاي تنها ، آن باال ، از . امروز نيايد 

از صداي دويدن ديوانه واري در پلكان تقريباً مي شد فهميد كه پپن آمده 

است ، و خودش را درست روي ژاك انداخت با حالتي كه انگار مي 

  » ! باالخره پيدايت كردم « : خواست بگويد 

  روباه كوچولوي ما را ديده اي ؟ ! رنه « : ژاك خطاب به رنه گفت 
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توانستم ز خرمايي رنگي مثل باد گذشت اما نديدم يك چي : رنه پاسخ داد

  » .پس او را هم بياور . بفهمم چي بود 

حيوان كوچولو از شادي و رضايت صورت . ژاك پپن را به آشپزخانه برد 

  . به نظر رنه خيلي زيبا آمد . ژاك را مي ليسيد 

، مردان و زير هاي زيادي در مورد قلعه آنها با هم ناهار خوردند و رنه سؤال

و دريافت كه . ژاك به بهترين وجه ممكن به آنها پاسخ داد .  پرسيد زمين

اما برايش روشن . دستگير كند رنه مي خواست در قلعه رخنه و مردان را 

  . ود كه رنه چگونه مي خواست اقدام كند نب

آنان  . ه نظرم اين افراد خيلي خطرناك هستندب« : ژاك نتيجه گرفت 

   ما هم مسلح خواهيم . نگران نباش : رنه به او گفت .  مسلح اند احتماالً

او حتماً از پيدا ... مي شناسم زخمي را از مدتها پيش من صورت... شد 

ماالً نقشه اين مسئله احت. كردن دخترها در آن زير زمين عصباني شده است 

  » . در سرعت بخشيدن به وقايع مؤثر است هايش را بر هم زده و

بي قرار بود و براي آرام كردن خود ، قسمتي از بعد از ظهر را به ژاك 

عقابها بسيار . لي شده بود اعكسها ع. ظاهر كردن بقيه فيلمهايش گذراند 
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  بچه عقاب . مي شد تك تك پرهايشان را ديد . واضح افتاده بودند 

  . ي عكسها بود ، تمامي حالتهايش عالي افتاده بود ستاره

  ! رنه ، نگاه كنيد « بود و گفت  ژاك لذت برده

به ! واقعاً عكسهاي بي نظيري است : رنه با تحسين فريادي كشيد و گفت 

 و پول خوبي ي بزرگ بفروشي ها را به يك مجلهطور قطع ، مي تواني آن

  » . به اين ترتيب ، مي تواني خيلي زود شناخته بشوي . گيرت خواهد آمد 

ياي او بود كه نامش به عنوان عكاس اين رؤ. ژاك سرشار از غرور شد 

از خود مي .  آنقدر دوست مي داشت  كهپرندگان شناخته شود ، كاري

  ! خوشبختانه پيش تينا بود  . دون او چه مي كندپرسيد كي كي ب

حدود ساعت پنج ، ژاك كم كم . روز با كندي عذاب آوري سپري شد 

  . رنه او را فرستاد بخوابد . خوابش گرفت 

 خواهيم  هولناكي را پشت سر گذاشته اي و امشب ما به تو احتياجتو شب« 

  ».  استراحت كني و چند ساعتي بخوابي پس بهتر است حاال. داشت 

هوا گرم و مرطوب . ژاك روي پتويي در باغ دراز كشيد و به خواب رفت 

     دا ند ، ابتاي وقت گذراني ، ورق بازي مي كردافراد رنه كه بر. بود 
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هوا چنان سنگين بود كه . را در آورده بودند ان و سپس پيراهن كت هايش

ژاك پيش از فرا رسيدن شب . آدم به زحمت مي توانست نفس بكشد 

 آيا نمي بايست همين حاال« :  و از او پرسيد بيدار شد و پيش رنه رفت 

  . ي مالفور طول مي كشد برويم ؟ تا رسيدن به قلعه

افرادم . ماشين خواهيم رفت  بتوانيم ، با تا مسافتي كه: رنه پاسخ داد 

ما از جاده تا محل . ند اما از كوهنوردي زياد خوششان نمي آيد شجاع

  »  .پياده به راهمان ادامه مي دهيمريزش خواهيم رفت ، پس از آن 

وقتي كامالً شب شد ، آنها همه تنگ هم سوار اتومبيل رنه شدند و به 

به نظر ژاك مي رسيد كه موتور صداي . طرف كوهستان به راه افتادند 

ي مالفور نمي توانند اما رنه به او اطمينان داد كه مردان از قلعه. مهيبي دارد 

  . صداي آن را بشنوند 

 مي كند ، بودن هانري در تنها چيزي كه كمي من را ناراحت« : رنه گفت 

اگر زد و خوردي شود ، ترجيح مي دادم كه بچه ها .  است زير زمين

  . رگير آن نشوند د
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اما همين ما بچه ها بوديم كه پاي : ژاك كه عصباني شده بود ، فرياد زد 

  ! شما را به اين ماجرا كشيده ايم 

با وجود اين ، فعالً براي من بهتر . بله ، خوب مي دانم : رنه با خنده گفت 

  ... بود كه شماها ميان دست و پا نباشيد 

د ؟ مي دانيد كه بهتر است يكار مي كنحاال چ: ژاك با كنجكاوي پرسيد 

  . به من هم بگوييد 

بستگي دارد چه شرايطي پيش بيايد . خودم هم هنوز دقيقاً نمي دانم  -

امشب وارد زير زمين : ي من از اين قرار است به طور كلي ، نقشه.

 داخل زير زمين و مردان ،شويم ، يعني همان موقعي كه دخترها 

 .يم ، بيرون هستند  را دارشكه انتظارآنطور

  و بعد ، دخترها و هانري را خارج كنيم ، اينطور نيست ؟ : ژاك گفت 

اول بايد . البته به شرط آنكه هانري بخواهد با دخترها بيرون بيايد . بله  -

و حس مي كنم . ي نقاشي را به ما نشان بدهد راه مخفي پشت پرده

  . بخواهد همراه ما به آنجا بيايد 
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اآلن موقعي نيست كه من !  طور لبته من هم همينا! صد در صد  -

شايد بهتر بود مي توانستيم دخترها را ! بخواهم خودر را كنار بكشم

 . ببريم ، و پس از آن ، من و هانري به شما ملحق مي شديم 

مي توانم حدسش را بزنم . بايد بفهمم اين راه مخفي به كجا مي رود  -

د چيز كوچك را بفهمم بي آنكه همينطور بايد چن. اما مطمئن نيستم 

حيف شد كه آنها به زباني صحبت مي كنند . اين مردان بويي ببرند 

آنچه را كه ما مي خواهيم بدانيم ، احتماالً . كه هانري نمي فهمد 

 . هانري شنيده اما متوجه نشده است 

 حاال مي خواهيد چكار كنيد ؟  -

وافرادم همگي داخل من . ما دقيقاً همان كار هانري را خواهيم كرد  -

 . زره ها قرار مي گيريم تا به صحبتهاي آنها گوش كنيم 

چرا من و اما رنه ، پس . اين كار اصالً به فكرم نرسيده بود : ژاك گفت 

  نيم ؟ هانري هم همين كار را نك

  » .خوب ديگر ، به محل ريزش رسيديم . ببنيم بعداً چه مي شود  -
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ي باريكي كه به ك آنها را از جادههمگي از اتومبيل پياده شدند و ژا

آنها پشت سر هم و در سكوت راه مي . خوبي مي شناخت ، راهنمايي كرد 

رفت و اميدوار بود هانري را پپن به دنبال ژاك تند تند راه مي. پيمودند 

.  چسبيد مين به تنشاهوا آنقدر گرم بود كه لباسهايشان . دوباره ببيند 

  .  به گوش رسيد رش رعد از دور دستصداي غ

اميدوارم كه . فكر مي كردم كه طوفاني در راه است « : ژاك انديشيد 

اما تيناي بيچاره بايد با كي كي . لوست و دنيز در زير زمين در پناه باشند 

  » ... بيرون باشد 

. آنها همچنان از كوه باال مي رفتند و سرانجام مقابل ديوار قلعه رسيدند 

رنه ، از كجا . اين ديوار حصار قلعه است « : ح داد و توضي. ژاك ايستاد 

  برويم تو ؟ 

دري كه از آن حرف مي زدي ، كجاست ، نه آن در بزرگه ، آن  -

  يكي ، دري كه رو به محل ريزش كوه نيست ؟ 

اما همان طور كه قبالً گفتم ، آن . آهان اآلن شما را به آنجا مي برم  -

 » . در بسته است 
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در از چوب بلوط .  راه رفتند و به در مورد نظر رسيدند آنها در كنار ديوار

    رنه با نور چراغ. جزو خود ديوار است ر مي رسيد قطوري بود و به نظ

قوه اش آن را بررسي كرد ، سپس چراغ را روي قفل انداخت و به يكي از 

ر آن مرد كه دسته كليد عجيبي با كليدهاي بزرگ د. افرادش اشاره كرد 

و . نها را در سكوت امتحان كرد ي آهمه.  نزديك آمد دست داشت ،

يك قفل . ين قفل قديمي نيست ا. بي فايده است « : آهسته به رنه گفت 

با هيچكدام از كليدهايم نمي . اند است كه آن را به تازگي     گذاشتهايمني

  » .توانم بازش كنم 

را بشكنند بي غير ممكن بود در . ژاك كه نااميدشده بود ، گوش مي داد 

رنه بايكي ديگر از همكارانش . آنكه مردان داخل قلعه متوجه شوند 

. ي كوچك نوك تيزي در دست داشت برگشت كه چيزي مانند جعبه

  . ژاك از خود پرسيد آن ديگر چيست 

  » . تا حد امكان كمتر سر و صدا كن  ! 1مشغول شو ، موريس« 

                                                 
1
 Maurice 
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ي بلند آبي ا حال ، شعلهصداي سوتي از آن جعبه بيرون آمد و در هم

مرد شعله را به طرف در ، درست . رنگي بيرون زد كه ژاك را از جا پراند 

ي آبي شعله. كرد ژاك شگفت زده نگاه    مي . روي قفل آن گرفت 

مرد به . رنگ عجيب و پر قدرت انگار داشت چوب را نابود مي كرد 

به طوري . جدا كرد آرامي كار مي كرد و كم كم قفل را كامالً از چوب 

  . كه با كنار گذاشتن قفل ، در بازمي شد 

همه  ! حاال ، برويم داخل« : عد گفت رنه در را هل داد ، الي در باز شد ، ب

  » آماده اند ؟ 
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  فصل بيست و شش

  در زير زمين

آخرين مرد كه گذشت ، . آنان بي صدا پشت سر هم مثل قطار وارد شدند 

ماه از ميان دو . حكم ميان قفل و در قرار داد تا در باز نشود تكه چوبي را م

مي روم « : ژاك آهسته گفت . كردابر به سختي حياط را روشن     مي تكه

 او آخرين خبرها را به ما خواهد آيا تينا در ميان همان بوته زار است ؟ببينم 

چون او . ه ببرد داد و ، وقتي بقيه را پيدا كنيم ، مي تواند دخترها را به خان

  » .امكان ندارد در كوهستان گم شود 

دايي ص. ژاك تا بوته زار باال رفت . رنه و افرادش در تاريكي منظر ماندند 

  :  گفت با تحكم خطاب به او

  ! تابه را بگذار روي اجاق «
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 داخل از» . اِه ، كي كي ، ساكت شو : ژاك كه نگران بود ، آهسته گفت 

  : مد ، ژاك به آرامي صدا زد  خوردن آبوته زار صداي تكان

  » . منم ، ژاك ... تينا تو آنجايي ؟ «

  . تينا از مخفي گاهش بيرون آمد و خوشحال شد كه ديگر تنها نيست 

تو از همان تونل وحشتناك برگشتي ؟ كسي را براي كمك ! ژاك ! اِه «

  پيدا كردي ؟ 

تو و دخترها . ت رنه مارشال همراه چند نفر از افرادش اينجاس. بله  -

  . من و هانري مي مانيم تا ببينيم چه مي شود . بايد به خانه برگرديد 

اما چطور مي خواهيد دنبال دخترها برويد ؟ خودت خوب مي داني  -

 . كه آنها همراه هانري در زير زمين زنداني اند 

. اهرمي را كه در سرسراست ، مي كشيم و آنها را بيرون مي آوريم  -

 .  را با خود خواهي برد بعد تو آنها

تازه ، طوفان . من مي خواهم پيش هانري بمانم : تينا به اصرار گفت 

بزرگي در پيش است و هيچ دلم نمي خواهد وسط رعد و برق در 

  ... كوهستان باشم 
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.  خواهي كرد كه رنه تصميم بگيرد تو همان كاري را: ژاك پاسخ داد 

  حال دخترها چطور است ؟ . يد شايد شماها پيش از طوفان به خانه برس

امشب . خوب است ، اما از ماندن در آن زير زمين كالفه شده اند  -

آخر كي كي . وقتي مردان صدايشان كردند، به زير زمين برگشتند 

  ... ديشب جار و جنجال وحشتناكي راه انداخت 

 » باز ديگر چه ادايي از خودش در آورده ؟  -

  :ه بود ، برايش تعريف كرد و افزود تينا هر چه راه كه اتفاق افتاد

مردان عصباني شدند ، ميداني ، فكر مي كردند كه كس ديگري در « 

آن وقت ، سؤاالتي پرسيدند و لحن شان آنقدر تند . حياط پنهان شده است 

دنيز مجبور شد براي آنها توضيح دهد كه . بود كه لوست به گريه افتاد 

مردها كجا : ژاك پرسيد . ل كردند آخرش ، آنها را و.كي كي بوده است 

  هستند ؟ در زير زمين يا يك جايي در قلعه ؟

مي خواهيد به زير زمين برويد ، . آنها نه داخل قلعه اند و نه در حياط  -

  » ! بايد خيلي دقت كنيد ، ممكن است آنجا باشند 

  . آن دو پيش رنه و افرادش رفتند 
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ي كه قبالً درباره اش با شما رنه ، اين تيناست ، همان دوست كوچولوي« 

  » . حرف زدم 

  . سؤاالتي پرسيد و تينا با كمرويي به آنها پاسخ داد رنه بي درنگ 

نم كه مردان آن پايين در زير حس مي ك« : رنه مارشال چنين نتيجه گرفت 

ژاك ، تو اهرمي را كه .  هستند حاال، همه خوب به من گوش كنيد زمين

در همان حين ، يكي از ما . ند ، خواهي كشيد در زير زمين را باز مي ك

قتي كه . م ، بتوانيم وارد عمل شويم مراقب خواهيم بود تا در صورت لزو

در ورودي باز شود ، من موضع خواهم گرفت و به مردها اعالم مي كنم 

  .بعد ، با تپانچه آنها را وادار به تسليم خواهيم كرد . كه خارج شوند 

 ه ، مراقب دخترها باشيد ، آنها ازاما رن! ...  است محشر: ژاك بلند گفت 

  ... ترس مي ميرند 

كارها را به من . من داد مي زنم و به آنها مي گويم كه تكان نخورند  -

آنها . به تو قول مي دهم كه هيچ اتفاقي براي آنها نخواهد افتاد . بسپار 

ود مي بري ، و تو تينا ، دخترها را با خ. را فوراً بيرون خواهيم آورد 

  فهميدي ؟ 
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  تش دلم مي خواهد بتوانم پيش هانري بمانم وسرا: تينا به اصرار گفت 

خوب ، حاال ، همه . تو فردا هانري را دوباره مي بيني . حرفش را نزن  -

  » ربايد بكنيد ؟ متوجه شديد چكا

يك بار ديگر . همگي به سمت قسمت بزرگ و تاريك قلعه راه افتادند 

كف . آنها بي صدا وارد سرسرا شدند . طنين انداخت صداي غرش رعد 

ي آنان كائوچويي بود ، به جز تينا كه طبق معمول پا برهنه راه كفش همه

  . مي رفت 

بقيه منتظر  . دان ، به انتهاي سرسرا رخنه كردژاك به همراه يكي از مر

و وش رسيد ، سنگ از جايش حركت كرد صداي قژقژي به گ. شدند 

  . ين و پلكان را نمايان ساخت مدخل زير زم

رنه نزديك در ورودي . در گوشه اي از آن پايين ، چراغي سوسو مي زد 

ژاك هم . هيچ صدايي به گوش نمي رسيد . قرار گرفت و گوش فرا داد 

شايد دخترها با هانري تنها «:و آهسته گفت. نوك پا نوك پا نزديك شد 

  » . ن رفته باشند مردها بايد از راه پشت پرده بيرو. هستند 
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... كسي آنجاست ؟ « : ناگهان صداي ژاك پيچيد : رنه تصديق كرد 

  » ! جواب بدهيد 

  . صداي دنيز بود : صداي ضعيف وحشت زده اي پاسخ داد 

  كي آنجاست ؟ «  گفت او با لكنت

منم ، ژاك ، ! دنيز : ژاك پيش از آنكه رنه بتواند جلو او را بگيرد ، داد زد 

  شماها تنهاييد ؟ ! نه مارشال به همراه ر

 » ! رنه همراه شماست ؟ چه خوب . بله  -

فقط . و و افرادش هم به دنبال اژاك به شتاب از پله ها پايين رفت ، رنه 

اولين حركت رنه اين . يكي از آنان براي مراقبت از در ورودي باال ماند 

. در آورد ي زير زمين را مي بست ، به حركت بود كه قالبي را كه دهانه

.  باز كرد كه باال بود ، راه عبور را دوبارهلحظه اي صبر كرد ، سپس مردي 

رنه مي خواست مطمئن شود كه بتوانند هر وقت خواستند وارد يا خارج 

  . شوند 
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گريه مي كرد ، خود را در  لوست به طرف برادرش دويد و در حالي كه

 راحت شده بود كه دنيز آنقدر خيالش از ديدن رنه. آغوش او انداخت 

  . نتوانست جلو خودش را بگيرد و پريد گردن رنه را بغل كرد 

  هانري كجاست ؟ . نبايد وقت را از دست بدهيم « : رنه گفت 

نمي . وقتي امشب پايين آمديم ، هانري ديگر اينجا نبود ! ... رنه ! آخ  -

سير  ايا فرار كرده يا اين مردان او رادانيم چه بر سرش آمده است ، آ

فكر مي كنيم كه ... او هيچ پيغامي نگذاشته است ، هيچي. كرده اند 

  .براي تجسس گذرگاه پشت پرده رفته است 

شنيدم يكي از آنها كه به ! رنه ، مردان برخواهند گشت : ناگهان دنيز گفت 

كرد ، مي گفت آنها آخرين جلسه شان را امشب در فرانسه صحبت    مي

همين ... هر لحظه ممكن است به اينجا بيايند . د اينجا برگزار خواهند كر

  .جا هم هست كه هميشه دور هم جمع مي شوند نقشه هايشان اينجاست 

  » خوب ، اين نقشه ها كجاست ؟ : رنه پرسيد 

  .دنيز به او كشو گنجه را نشان داد 
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رنه ، چكار مي خواهيد بكنيد ؟ واقعاً اسرار آميز . جا ، اما قفل است اين«

دنيز ، به . كم كم دارم متوجه مي شوم : رنه با حالتي جدي گفت .. .است 

تو و لوست ، به همراه تينا به خانه برمي گرديد و آنجا . من گوش بده 

ما آن را باز از در كوچك قلعه خواهيد رفت كه . منتظر ما خواهيد ماند 

د كرد  باالي پلكان گذاشته ام ، شما را راهنمايي خواهمردي كه. كرده ايم 

  . افتيدبايد فوراً راه بي. 

  ... اما ، اما : دنيز كه نمي خواست هانري را تنها بگذارد ، اعتراض كرد 

ن گوش اين منم كه دستور مي دهم و بايد به حرف م. ندارد » اما« -

  »  . فردا همديگر را خواهيم ديد! افتيد يخوب ، حاال ، راه ب. كنيد 

مردي كه مراقب ورودي .  اصرار كنند دنيز ، لوست و تينا جرأت نكردند

زير زمين بود ، آنها را تا در قلعه راهنمايي كرد و از آنان پرسيد آيا مطمئن 

او تينا را نمي شناخت . هستند كه در تاريكي شب راهشان را پيدا مي كنند 

دخترها در تاريكي . كه مي توانست با چشمان بسته راهش را پيدا كند 

  . دند شب از نظر ناپديد ش
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در پايين ، . در زيرزمين حاال بسته بود . مرد به محل كشيك خود بازگشت 

رنه در اين . ي افراد با عجله زره ها را بر تن كرده بودند رنه ، ژاك و بقيه

ي صورت زخمي و افرادش ، لحظه اي را هم از دست فكر بود كه از جلسه

ه دارند ، خاطرش ژاك وقتي ديد كه همكاران رنه همگي تپانچ. ندهند 

رنه . ي زير زمين جاي گرفت ژاك در دورترين زره از دهانه. جمع شد 

. نمي خواست در صورت زد و خورد ، او خيلي در معرض خطر باشد 

  . پسرك كه بي طاقت و عصبي شده بود ، مي لرزيد 

 ميلش و با وجود سر و صدايي كه تينا او را برخالف. ي آنجا نبود كي ك

اما هيچكس نمي دانست كه پپن آنجا . ه بود ، با خود برده بود راه انداخت

بود ، و خودش را زير تخت گلوله كرده بود و با خوشحالي بوي صاحبش 

خيلي زود ، . ژاك كامالً او را فراموش كرده بود . را استشمام مي كرد 

. در آن ميان ، به جز سه زره بقيه پر بودند . زره ها سرجايشان قرار گرفتند 

  . يكي از افراد شكايت داشت كه زره اش براي او خيلي كوچك است 

  » . فكر مي كنم صدايي شنيدم ! د يهمگي ساكت باش« : رنه گفت 
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  فصل بيست و هفت

  درگيري شروع مي شود

غرش رعد چنان شديد بود كه مي توانستند صداي آن را در قعر زير زمين 

  . هم بشنوند 

ا همان موقع دارند از كوه سرازير مي شوند ، رنه كه فكر مي كرد دختره

  . نمي دانم باران مي آيد يا نه . د نترسند اميدوارم زيا« : گفت 

آنها به همراه تينا در امان هستند ، چون تينا خوب بلد است : ژاك گفت 

. او آنقدر نادان نيست كه زير درخت پناه بگيرد . پناهگاهي پيدا كند 

عجيب . دوباره سكوت برقرار شد » . ود دارد غارهايي در كوهستان وج

ي اين افراد ، در جاي تنگ و ناراحتي مثل آن زره ها ، بتوانند بود كه همه

يكي از آنان سينه . بي آنكه كوچكترين صدايي بكنند ، بي حركت بمانند 



 

203 

 

رنه گفت . اش را صاف كرد ، و صداي آن در همه جاي زير زمين پيچيد 

  ».كار را نكن  ، ديگر اين 1پير« 

آنجا بودن ، محبوس . هي كشيد ژاك آهسته آ. ي مرگبار برقرار شد سكوت

در يك زره ، خيس عرق ، از گرما تقريباً به خفقان رسيده ، و در انتظار 

  . ورود اشغالگران مرموز قلعه ، كالفه كننده بود 

سپس ، پرده تكان . ناگهان صداي چرخش كليدي در قفل به گوش رسيد 

 . رد همه داخل زره ها با دقت گوش مي دادند آن را بلند كي دستخورد

. رگاه مخفي بود ي نگاهها از ميان چشمي كالهخودها به سوي گذهمه

   داشت وارد مي شد ؟يعني چه كسي

مردي از پشت پرده بيرون آمد ، پرده را باال زد و آن را به يك ميخ طوري 

.  مي توانست آن را ببيند  باشد و ژاك حاالزبست كه جلو در ورودي با

 خود مي آمدند ، هانري را هم بامردان با قدمهاي بي صدا از آنجا بيرون 

مردي كه ابروهاي سيخ سيخي داشت ، اول وارد شد ، سپس . آوردند 

 او هانري را با .ه رنه او را صورت زخمي مي ناميد نوبت مرد ريشو بود ك

                                                 
1
 Pierre 



 

204 

 

ي به خود گرفته بود اما ژاك مي دليرانه اي پسرك قيافه. خود مي كشاند 

پشت سر او ، سه مرد وارد شدند كه هر سه . د رتوانست پي به ترس او بب

آنها در داالن . بسيار زشت ، داراي چشمان ريز براق و ظاهري شرور بودند 

ژاك هنوز از خود مي پرسيد كه اين گذرگاه ممكن بود .  گذاشتند زرا با

  . به كجا برسد 

با طنابي چنان محكم پشت سرش بسته شده بود كه طناب دستهاي هانري 

احتماالً او را تازه گرفته بودند صورت . رفتمي     در گوشتش فرو 

   در قلعه اي ؟تو از چه وقت«: گفت زخمي رو به او كرد و 

  

. زير تخت پنهان شده بودم . من همراه دختر ها بودم : هانري پاسخ داد 

ما آمده بوديم در قلعه بازي . گناه كه نكرده ام . شما آنجا را نگاه كرديد 

  .نمي دانستيم  كه اينجا صاحب دارد . كنيم 

صورت زخمي غرولندي كرد و به مردي كه ابروهاي سيخ سيخي داشت ، 

آيا . بايد از هر سه با هم سوال كنيم . دخترها را پيش من بياور : گفت 

  »!قتمان را تلف مي كنند بدبختي نيست فكر كنيم اين چند تا بچه دارند و
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مردي كه ابروهاي كلفت داشت ، به طرف تخت رفت ، چون فكر مي 

اما وقتي كه پرده ها را كشيد . كرد كه دخترها در آنجا خوابيده اند 

  .هاج و واج مالفه ها و پتوها را برداشت . هيچكس آنجا نبود 

  !آنها ناپديد شده اند « 

همه مي دانيم كه ! يد همين جاها باشند با! ابله : ريشو خشمگين گفت  مرد

  .وقتي در بسته است ، نمي توان از اينجا خارج شد 

  ».باز كرده استباال از ا  شايد پسرك در ر-

هانري هم از ناپديد شدن دختر ها . صورت زخمي به سوي هانري برگشت 

  .خيلي تعجب كرده بود اما نمي خواست آن را نشان دهد 

  ا خارج كردي ؟تو بودي كه آنها ر« 

من . من قبالّ به شما گفته ام كه اينجا ، زير تخت پنهان شده بودم .  نخير -

مرد ، ابروهاي پرپشتش را چنان در هم كشيده بود كه . باال نبودم 

پس چه كسي آنها را خارج : چشمهايش اصالّ معلوم نبود آنگاه پرسيد 

  كرده است؟

  ».به ما بگو حاال ديگر همه چيز را : صورت زخمي گفت 
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  .صدايش خيلي تهديد آميز شده بود 

 مرد خونسردي.  ستيزه جويانه اي به مرد انداخت هانري پاسخ نداد اما نگاه

، دستش را باال برد و چنان سيلي محكمي به هانري زد خود را از دست داد

  .هانري فوراّ بلند شد .كه او را بر زمين انداخت 

، گوش هانري را ديد كه كامالّ قرمز مي ژاك كه از خشم ديوانه شده بود 

  . شد و بعد كم كم ورم كرد

 مي صدايش از خشم» حاال حرف مي زني ؟ « :صورت زخمي داد زد 

ر بودند ولي حتي يك كلمه هم حرفي لرزيد افرادش در اين صحنه حاض

  .نزدند

د كه دوستي به اين يژاك خيلي به خود مي بال. هانري هيجي نگفت 

   .شجاعي دارد 

ش در آورد و يبج تپانچه اي از –!  كار نفرت انگيزي كرد –سپس مرد 

  . آن را روي ميز گذاشت

ما « :  مي شد ، گفت  چشمانش برق خشم ديده دربعد ، طوري كه

  » . راههايي براي به حرف آوردن پسران سركش داريم 
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خود را عقب كشيد و باز هم نگاه . هانري از ديدن اسلحه نارحت شد 

 چه حاال در اين گير و دار. ي انداخت  جويانه اي به صورت زخمستيزه

اما ناگهان ، پپن مثل يك . پيش خواهد آمد ، هيچكس هيچ نمي داند 

ي مردان از همه. سنگ كه پرتاب شده باشد ، روي زانو هاي هانري پريد 

وقتي ديدند كه فقط . جا پريدند و صورت زخمي تپانچه اش را برداشت 

وچولو بوده است ، خشمگين از اينكه آنقدر ترسيده بودند ، يك روباه ك

  .سر جايشان نشستند 

با پشت دستش حيوان را به زمين . صورت زخمي فوق العاده عصباني بود 

  . پپن دندانهاي سفيد كوچكش را نشان داد . پرت كرد 

مال . مي بينيد كه يك بچه روباه است . بهش صدمه نزنيد « : هانري گفت 

چطور وارد اينجا شده است ؟ شايد وقتي كه :  غرولند كرد دمر. ت من اس

اصالً خبر : دخترها بيرون رفته اند ؟ هانري به فكر فرو رفت و پاسخ داد 

به شما گفتم كه نمي دانم دخترها چطور بيرون رفته اند و روباه . ندارم 

 مردي كه. براي من هم مثل شما معما شده است . چطور وارد شده است 

اگر او راست بگويد ، بهتر است زودتر : ابروهاي كلفتي داشت ، گفت 
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احتماالً بچه هاي ديگري اين دور . كارمان را تمام كنيم و به سرعت برويم 

  »!ايمبا اينكه ما كامالً مراقب     بوده. و برها هستند 

مردان با نگراني به يكديگر نگاه كردند . صداي غرش رعد به گوش رسيد 

.  

  صداي چيست ؟ « :  از آنها پرسيد يكي

 ؟ به خاطر اينكه چند تا بچه اين چه شده... ت ، صداي رعد معلوم اس -

 داشته ؟ چيزي كه اين بچه مي كنند ، ترس برت      يدور و بر باز

 و وقتي كارهايمان را زم دارند ، يك تنبيه حسابي است  الهاي شيطان

  » ... ه تاوان پس بدهد روبراه كنيم ، اين يكي بايد به جاي بقي

او از اين آدمها نمي ترسيد ، صورت . پپن ساكت كنار پاي هانري نشست 

زخمي به يكي از افراد اشاره كرد ، او بلند شد ، به سمت گنجه رفت و 

مداركي را از داخل آن برداشت و آنها را روي ميز ، جلو صورت زخمي 

  .گذاشت 

اما رنه . هانري نمي فهميد سپس شروع به صحبت به زباني كردند كه 

 ، به  و داشت به دقتتاو بيش از هشت زبان مي دانس. متوجه مي شد 
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هانري همچنان روي صندلي .  گفته مي شد گوش مي كرد كهآنچه 

مچ دستهايش خيلي درد مي كرد و به نظرش مي . نشسته بود و درد داشت 

نمي حتي . رسيد كه گوشش دو برابر حالت عادي بزرگ شده است 

ي پپن پاي برهنه. توانست آن را بمالد چون دستهايش از پشت بسته بودند 

س ساشش مي آمد چون كمتر احهانري از اين كار خو. او را مي ليسيد 

.  كجا باشند ازخود مي پرسيد دخترها ممكن است. رد تنهايي مي ك

 بي. چگونه بيرون رفته بودند ؟ از خبر گريختن دخترها خوشحال شده بود 

آيا براي كمك به او . گمان ژاك راهي براي كمك به آنها پيدا كرده بود 

هم كسي خواهد آمد ؟ كم كم داشت پشيمان مي شد كه در زره پنهان 

  ... نشده بود 

به نظرش رسيد كه از . با دقتي خيلي زياد مشغول نگاه كردن به زره ها شد 

چراغ كه يكي از ر در نو. زير چشمي كالهخودها برق چشماني را مي بيند 

ي به زره. كرد ، به وضوح دو چشم ديد كالهخودها را كامالً روشن    مي

در . بعدي نگاه كرد آنجا هم آنچه را كه فكر مي كرد چشم است ، ديد 

آيا اين . ناگهان ، به شدت ترسيد . مورد ساير زره ها هم همين طور بود 
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 ، متوجه شد كه در هر يك زره ها به طور ناگهاني زنده شده بودند ؟ بعد

اين حالت از چشم . از ترس، لرزش گرفت . از زره ها كسي هست 

  .صورت زخمي دور نماند 

سر بچه كم كم داري مي ترسي كه چه ممكن است به ! آهان ! آهان « 

كه به آنها مربوط  در كارهايي بچه ها نبايد. هاي بي ادبي مثل تو بيايد

  » !د تصميم بگيري حرف بزني شاي! ... كنند نيست ، فضولي 

 بود كساني كه در او در فكر فرو رفته و با خود گفته. د هانري پاسخي ندا

ال حاضر پس ، در ح.  ، مي بايست دوست باشند شده اندزره ها پنهان 

چگونگي خارج شدن دخترها هم جوابش همين  . ترسيدن احمقانه است

ه با خود مرداني كژاك كساني را براي كمك پيدا كرده و ! جاست 

آنها داخل زره ها . را كردند كه من كرده بودم آورده است ، همان كاري 

 كه ناخواسته  است ، مسئله اينالاح. ينند چه پيش مي آيد پنهان شدند تا بب

نمي دانم دوست قديمي مو خرمايي ام ، ژاك ، هم ! به آنها خيانت نكنم 

  ! اينجاست 
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اما . ده بود ، دوباره به زره ها نگاه كرد ت شپسرك كه به كلي خيالش راح

جرأت نمي كرد خيلي دقيق به آنها نگاه كند ، از ترس اينكه مبادا صورت 

  .، بشوند كنند و متوجه آنچه كه او ديده همان كار را بفرادش زخمي و ا

يك بار ديگر ، صداي غرش رعد ، اين بار شديدتر از پيش ، تا زير زمين 

شال ، همكارانش و ژاك به سختي آور بود و رنه مارانگرما    خفق. رسيد 

  . س مي كشيدند نف

اما محتواي  . ي صحبتهايي كه مي شد ، به دقت گوش مي كردرنه به همه

.  ميز پهن شده بود ، نمي توانست تشخيص دهد كاغذهايي را كه روي

آنان در مورد نقشه هايي كه بي گمان نقشه هاي دستگاههايي بودند ، 

سرانجام ، صورت زخمي آنها را لوله كرد و به طرف . ت مي كردند صحب

  .هانري برگشت 

اما . و  دوستانت محروم خواهيم شد كار ما تمام شد  و از لذت ديدار تو ،« 

پيش از رفتن ، به خاطر اينكه جاسوسي ما را مي كردي ، درسي به تو 

  ! به من طناب بدهيد ... خواهم داد 

  »! نمي گذارم به من دست بزني : و فرياد زد هانري از جا پريد 
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همان موقع چشمش به يكي از زره ها . صورت زخمي طناب را گرفت 

 آمد و تپانچه در دست ، دست شق و رقش نافتاد كه از روي پايه اش پايي

از . فرا گرفت را دراز كرد ، با ديدن اين منظره ، ترس زيادي وجودش را 

  :  از ته چاه مي آمد ، گفت كه انگارداخل زره ، صدايي 

  » ! همگي شما بازداشت هستيد. ي تمام شد صورت زخمي ، باز« 

ي افرادش با وحشت به هم نگاه كردند و ديدند كه صورت زخمي و بقيه

  .ي زره ها حركت   مي كنند همه

  »! دستها باال« : صداي رنه بلند شد 

گهان برگشت چراغ صورت زخمي داشت دستهايش را باال مي برد ، اما نا

 فرا تاريكي مطلق همه جا را.  و شكست نفتي را گرفت و آن را بر زمين زد

  .گرفت 
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  فصل بيست و هشت

  طوفان سهمگين

  : سپس ژاك شنيد . رنه فريادي از خشم برآورد 

  » . آنها تير اندازي خواهند كرد ! ود برويد زير تخت ز! ژاك ! هانري « 

اك كه با زره درست نمي توانست حركت كند ، ژ. پسرها اطاعت كردند 

مچ دستان هانري كه همچنان بسته . فقط تا نيمه توانست زير تخت برود 

  .بود ، درد مي كرد 

آنها نمي دانستند در اتاق چه مي گذرد صداي فرياد ، نفس نفس ، آخ و 

آنقدر تاريك بود كه اين كار . اوخ مي شنيدند اما هيچكس شليك نكرد 

به نظر پسرها مي .  دوستان خود را بكشند  بود بود چون ممكنخطرناك

غلتيدند رسيد كه مردان زره پوش و ديگر مردان داشتند روي زمين        مي

  .چون سر و صداي وحشتناكي به گوش مي رسيد 
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چه كسي آن را باز كرده .  قژقژ سنگ ورودي شنيده شد ناگهان ، صداي

  بود ؟ 

ي شد آن را از پايين باز كنند ، چون همه جا را هانري نمي دانست چطور م

سپس ، متوجه شد صورت زخمي بوده كه احتماالً در را باز . گشته بود 

  : كرده است چون صداي فرياد رنه را شنيد كه 

  » !  شليك كن به كسي كه دارد باال مي آيد! باش  مواظب 1آنتوان« 

ه ، نمي توانست از آنچه در اما او هم مثل بقي. آنتوان به سوي پلكان پريد 

فقط صداي آخ و اوخ و . پايين مي گذشت ، هيچ چيز بيشتري ببيند 

مردي يواشكي وارد پلكان شد و . چكاچك زره ها به گوش مي رسيد 

او صورت زخمي بود كه مي كوشيد . ي محكمي به سر آنتوان زد ضربه

 حتماً د وگرنهش را در درگيري گم كرده بواحتماالً تپانچه ا. فرار كند 

. و پيش از آنكه آنتوان بتواند از جا بلند شود ، گريخت . شليك مي كرد 

ي تبهكار ديگري پيدا شد ، او هم ضربه اي به در همان موقع ، سر و كله

بيچاره آنتوان كه تقريباً از پا . آنتوان زد و به صورت زخمي ملحق شد 

                                                 
1
 Antoine 
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ال دو تبهكار برود يا همانجا درآمده بود ، ديگر نمي دانست آيا بايد به دنب

  .را بكند بعد تصميم گرفت كار دوم . شود بماند و مانع فرار بقيه 

ي زد و خورد ند ، كامالً از صحنهديكي از سه تبهكاري كه پايين مانده بو

 سعي كرده بود از  را كهرنه بر دومي چيره شده و سومي. خارج شده بود 

  . رده بود گذرگاه مخفي بگريزد ، پير دستگير ك

 دستش را بر چراغ قوه اش بگذارد و صحنه را روشن باالخره رنه توانست

  . كند 

ژاك با سرعت هر چه تمام تر ، خود را .  زير تخت بيرون آمدند پسرها از

  .از شر زره خالص كرد و هانري را آزاد كرد 

  آنتوان ، كجايي ؟« رنه مارشال داد زد 

  . باال ، كنار در ورودي  -

  رفتند ، چه كردي ؟  را كه باالمرداني -

 . كردند و گريختند من را مضروب -

 نهمان جايي هستي كه بودي ، مي توانستي با اسلحه دستگيرشا! ابله  -

بعد از اين ، مي ! ... اما مي گذاري رئيس گروه فرار كند ... كني 
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ي كافي فرصت داشتند كه به به انداره! تواني در انتظار ترفيع باشي 

 تا فردا از مرز خواهند... وهستان برسند و توي ماشيني بپرند پايين ك

  »گذشت 

 الشآنتوان بيچاره آنقدر بدبخت به نظر مي رسيد كه دل پسرها به ح

  .سوخت 

  » ! اين آدمها را ببند « : رنه زندانيان را نشان داد و ادامه داد 

  .  زماني ، آنها را بسيار محكم با طناب بست و آنتوان در اندك

  » . د اين نقشه ها را ببينيم يحاال بياي« : رنه گفت 

يكي از افراد آنها را روي ميز پهن كرد و رنه خم شد تا آنها را بررسي كند 

 .  

هر چه مي خواستند بدانند ... درست همان چيزي است كه فكر مي كردم « 

بايد از . ي جاسوس ها مكارتر است اين صورت زخمي از همه. اينجاست 

...  گذاشته است شد كه اين نقشه ها را اينجا باقينيت ديوانه شده باعصبا

و براي كشوري كه او را ... ي گنج را براي او دارند آنها حكم نقشه

  ». استخدام كرده است ، بسيار ارزشمندند 
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در آن موقع صداي غرش رعد بسيار . يكي از مردان مدارك را لوله كرد 

پيش از تمام شدن ! چه طوفاني « : د زدرنه فريا. شديدي به گوش رسيد

  . طوفان ، نمي شود به كوهستان رفت ، اين كار خطرناك است 

  نمي رويم ببينم اين گذرگاه به كجا مي رسد ؟ : ژاك با نااميدي گفت 

اما . د رفت و بقيه زندانيان را خواهند برمن و آنتوان خواهيم . چرا  -

  » . بايد صبح شود 

هانري مي كوشيد آنچه را كه آن روز بر سرش . د طوفان شديد تر مي ش

  .آمده بود ، تعريف كند اما حواسش نبود داد بزند تا صدايش شنيده شود 

چون خيلي حوصله ام سر رفته بود ، تصميم گرفتم داخل گذرگاه بروم و « 

مردان بيرون رفته بودند و الي در را مثل حاال باز . ببينم به كجا مي رسد

  .در را هل دادم و وارد راه باريكي شدم  . گذاشته بودند

  آيا تاريك بود ؟  -

گذرگاه ابتدا از ميان ديوارهاي سنگي . بله ، اما من چراغ قوه داشتم  -

پس . كه فكر كنم پايه هاي قلعه بودند ، به سمت پايين شيب داشت 
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از آن ، فكر كردم كه بايد از قلعه خارج شده باشم چون ديگر داالن 

 .ه كنده شده بود در ميان صخر

 آن وقت تو از طرف ديگر كوهستان بيرون آمدي ؟ چي ديدي ؟  -

ي از مردان من را متوجه شدم كه يك. من اصالً نتوانستم تا آنجا برسم  -

 خود از صخره باال رفتم و. و سعي كردم پنهان شوم تعقيب مي كند 

ن رساندم و كامالً بي حركت آنجا را به يكي از تو رفتگي هاي آ

 .ندم ما

 او هم بدون ديدن تو از آنجا گذشت ؟  -

يادم رفته بود در را پشت سرم ببندم و . بله ، اما دنبال من مي گشت  -

رئيس شان همه را فرستاد تا گذرگاه را . آنها ديدند كه در باز است 

 . بگردند ، خوب معلوم است كه آخرش من را پيدا مي كردند 

ندند چون دخترها گفتند كه بعدش چه شد ؟ تو را به اتاق برنگردا -

 . ديگر تو را نديده بودند 
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نه ، دست و پايم را بستند و من را همانجا ، در داالن گذاشتند ، آنجا  -

بودم تا وقتي كه آمدند و پاهايم را باز كردند تا من را به اينجا 

 . برگردانند و از من بازجويي كنند 

 ... چقدر اذيت شده اي ! دوست بيچاره ام  -

چه وحشتي كردم وقتي چشمهاي شماها را ديدم كه از ميان اما  -

خوشبختانه ، بعدش متوجه ! ... چشمي كالهخودها برق      مي زد

 » . شدم كه شماها هستيد 

غرش رعد حاال چنان شديد و پشت سر هم شده بود كه ديگر امكان 

من تا « : سپس رنه تصميم گرفت . آنان ساكت نشسته بودند . گفتگو نبود 

پسرها .  باشد ي با شكوهياين طوفان بايد منظره. كنار دروازه مي روم 

  » .  هم مي آييم ما: گفتند 

طوفان بسيار . وقتي مقابل دروازه رسيدند ، وحشت زده بر جاي ماندند 

شديدي كه تا آن زمان نظيرش را نديده بودند ، كوهستان را جارو كرده 

صداي رعد در . ين شكافته بود بود و آذرخش آسمان را از باال تا پاي

باران . كوهستان مي پيچيد و پشت سر هم تكرار مي شد و پاياني نداشت 
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هيچكس نمي توانست در چنين . هم با شدت سيلي طغيان كرده مي باريد 

  . ندازد و بيرون برود اهوايي خود را به خطر بي

ديده هيچوقت چنين طوفاني ن. بايد گفت طوفان نوح است « : رنه گفت 

فكر نكنم به صورت زخمي و رفيقش در اين كوهستان زياد خوش . بودم 

  ! بگذرد 

 برگشتن به خانه فرصت داشتند خدا را شكر كه دخترها براي: ك گفت ژا

 .  

  »م ؟ يچه مي بين! ... خداي من 
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  فصل بيست و نه

  گذرگاه مخفي

 كه در هنگامي كه ژاك صحبت مي كرد ، سهمگين ترين غرش رعدي

. به شدت از جا پريد و به رنه چسبيد . زندگيش شنيده بود ، به گوش رسيد 

درهمان موقع ، آذرخش عظيمي سراسر آسمان را شكافت و تا كيلومترها 

لحظه اي بعد ، تمام كوهستان دوباره در . كوهستان را روشن ساخت 

ساس وقتي كه چشمشان به آن آذرخش افتاده بود ، اح. تاريكي فرو رفت 

  . رنه آنها را كمي به عقب كشيد . عجيبي هر سه را فرا گرفته بود 

  » ! نگاه كنيد . فكر مي كنم كه صاعقه به قلعه زده است « 

  . پسرها ديدند يكي از برجها فرو مي ريزد 

رنه ، برگرديم به زير . طوفان درست روي سر ماست « : ژاك فرياد زد 

  » .  صاعقه مي آيد ه كه همين حاالبه دلم افتاد. من مي ترسم ! زمين 
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  . رنه هم همين حس را داشت 

چويي كفشهايمان ، مطمئناً دچار برق وبدون كف كائ« : و انديشيد 

اگر طوفان همين طور ادامه داشته باشد ، طولي نمي ... گرفتگي مي شديم 

  » . كشد كه ديگر چيزي از قلعه باقي نمي ماند 

 زير زمين كه محل امني بود ، برد ؛ سپس او با عجله بچه ها را به طرف

رنه فوراً قالبي را كه دريچه را مي بست ، . شتابان وارد زير زمين شدند 

در همان لحظه ، صداي مهيب سنگهايي به گوش رسيد كه باالي . كشيد 

  .سر آنها خراب مي شد 

  » ! قلعه فرو ريخت « : هانري رنگ از رخش پريد و فرياد زد 

حتماً سقف سرسرا بود كه . د كه او درست مي گويد رنه حس مي كر

احتماالً قلعه را دوباره صاعقه زده بود و در جاي . روي سر آنان افتاده بود 

ي ديگر هم صداي باران سنگ به چند لحظه. خودش فرو مي ريخت 

  . گوش رسيد و سرانجام ، دوباره آرامشي نسبي برقرار شد 

ي مقابل در مي شويد كه فرورفتگي جادهحاال متوجه « : رنه توضيح داد 

ي زمين را از بيخ و يك طوفان اين چنين.  است قلعه چطور به وجود آمده
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اگر همين اتفاق امشب مي افتاد ، تعجب نمي كردم . بن ويران كرده است 

  . حتي ممكن است تمامي راه فرو ريخته باشد . 

دخترها ، البد در طفلكي ! در عمرم چنين باراني نديده ام : ژاك گفت 

  ... خانه از ترس مي ميرند 

  » . بله ، دلم مي خواست مي شد پيش آنها برويم : رنه گفت 

. ظاهراً آنها هم خيلي مي ترسيدند . و نگاهي به سمت زندانيان انداخت 

از .  تازه متوجه شدم كه خيلي خيلي گرسنه ام مي دانيد،« :هانري گفت

  .خفي رفتم ، هيچي نخورده ام وقتي كه براي اكتشاف گذرگاه م

در اين فرصتي كه منتظر پايان . م همين طور ، گرسنه ام من: رنه گفت 

طوفان هستيم ، اين كنسروها را باز كنيم و يك كمي غذا بخوريم تا 

بعد از خوردن يك غذاي سبك ، به همه احساس » . حالمان جا بيايد 

  . ه به ساعتش نگاه كرد رن. ظاهراً طوفان دور مي شد . بهتري دست داد 

فكر . ساعت پنج و نيم است  « : ، گفت و در حالي كه خميازه مي كشيد

بهتر است برويم در حياط يك كمي . نمي كردم اينقدر زمان گذشته باشد 

شايد افرادم را با زندانيان بفرستم . نفس بكشيم ، حاال بايد صبح شده باشد 
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چطور از . بله : ه بود ، تأييد كرد هانري كه صورتش برافروخته شد. بروند 

  داخل در را باز كنيم ، رنه ؟ 

زي  چيو آن را كشيد اما» . ك اهرم است آنجا ، در سقف ي: رنه پاسخ داد 

  . سعي كرد اما باز هم موفق نشد دوباره. حركت نكرد 

  » . تو زورت مثل خرس زياد است . آنتوان ، تو هم سعي كن « 

سنگ از جايش تكان نمي . ي بيشتري نداشت كوشش آنتوان هم نتيجه

  . خورد 

و . ي زير زمين فرو ريخته باشد بايد قسمتي از قلعه روي دهانه« : رنه گفت 

ما هرگز نخواهيم توانست آن همه سنگي را كه احتماالً بر در سنگي روي 

  .هم انباشته شده اند ، با اين اهرم بلند كنيم

پس از راهي كه من ديروز رفتم ، : گفت هانري به طرف پرده اشاره كرد و 

  . خارج شويم 

تو گفتي . اميدوارم در آنجا هم ريزش نشده باشد . بله : رنه تصديق كرد 

  » . كه در ميان صخره كنده شده بود ؟ پس بايد هنوز پا برجا باشد 

  .گرماي زير زمين تحمل ناپذير مي شد 
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من . برويم .  خواهيم پخت  از گرمااگر بيرون نرويم ، اينجا« : گفت رنه 

  ». اول مي روم 

دو پسر به دنبالش راه . در را باز كرد و چراغ قوه اش را مقابلش گرفت 

  . پشت سر آنها ، سه مرد به همراه زندانيان مي آمدند . افتادند 

.  ، خيلي باريك بود اه كه در امتداد يك خط مستقيم قرار داشتگذرگ

  .  پايه هاي سنگي قلعه درست شده بود كامالً معلوم بود كه در ميان

واقعاً جاي . بايد سياهچال هايي اين اطراف وجود داشته باشد « : رنه گفت 

  » . عجيبي است 

تقيماً در ميان ه هاي داالن مسرخيلي زود ، به جايي رسيدند كه ديدند ديوا

 همگي پس از آن  خنكي مطبوعي داشت و،هوا . صخره كنده شده است

 حمام بود و در زير زمين تحمل كرده بودند ، قدر  مثل داخلگرمايي كه

  .اين تغيير دما را مي دانستند 

 و رنه انديشيد كه مطمئناً براي دور زدن ي داالن ، حاال چند پيچ شدهادامه

در بعضي جاها ، ناگهان به طرف پايين . تخته سنگهاي بزرگ بوده است 

  . گوش رسيد يكباره صداي ريزش آب به . شيب مي گرفت 
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  هانري ، قبالً هم  آن را ديده بودي ؟ ! نگاه كنيد ، آب « : رنه گفت 

  » .ان شده بودم ، نرسيده ايم هنه ،تازه هنوز هم به جايي كه من پن -

ناگهان ، متوجه شدند كه از . ي به راهشان ادامه دادند آنان با كنجكاو

 باريده بود ، به قسمتي از باراني كه در كوهستان! جايي صدايي مي آمد 

ود كه با شدت در داالن  بفوذ كرده و حاال سيالبي درست شدهزير زمين ن

   .سرازير مي شد

نمي ! خداي بزرگ « : ژاك كه پشت سر رنه بود ، نگاهي كرد و فرياد زد 

  ... توانيم رد شويم 

مي كنم بتوانيم ادامه  رتصو. فكر نمي كنم خيلي گود باشد : رنه گفت 

ي است ، وگرنه در همان زير زمين يرا را شكر كه داالن سرازخد. بدهيم 

. او وارد آب شد ، سطح آب تا ميان ساق پايش بود . غرق مي شديم 

. د رجريان آب شديد بود اما آنقدر خطرناك نبود كه آدم را با خود بب

. يكي پس از ديگري وارد آب شدند و خنكي آب حال آنان را جا آورد 

. ت خيس شود ، به دور گردن هانري پيچيده بود پپن كه دوست نداش

همانجاست « : يكدفعه ، هانري برآمدگي تخته سنگي را نشان داد و گفت 
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من نيامده بودند ،  ي آنها به جستجوياگر همه. كه من پنهان شده بودم 

  ». هرگز من را پيدا نمي كردند 

.  مي شد گذرگاه تنگ: اكنون آب گودتر و جريان آن شديدتر شده بود 

ژاك خيلي خسته شده بود و فكر مي كرد هرگز . به سختي پيش مي رفتند 

ناگهان حس كردند زمين زير پايشان شيب .  رسيد  نخواهندهه انتهاي راب

يك كمي جلوتر ، سيالب شكل آبشار را . بسيار تندي به طرف پايين دارد 

شايد ... كرد  بايد ي راه چهنمي دانم براي ادامه« . رنه ايستاد . پيدا كرد 

انگار پله هايي را زير پايم ... صبر كنيد ! آهان  . ميمجبور شويم سر بخور

  »... اما مراقب باشيد . بله ، يك پلكان است . حس مي كنم 

او به آرامي و با احتياط پيش مي رفت و پاهايش را يكي پس از ديگري به 

ژاك چند . و مي رفتند پسرها پشت سر ا. گذاشت آرامي بر پله ها     مي 

  . د ربار نزديك بود سر بخورد و جريان آب او را با خود بب

ناگهان ، رنه چراغ قوه اش را خاموش كرد و آنان در مقابل خود روشنايي 

و سرانجام ، به . پلكان به آن سوي كوهستان منتهي مي شد . روز را ديدند 
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ي تنگي كه پوشيده از انهرنه از آب بيرون آمد و از ده. آنجا رسيده بودند 

  . شاخ و برگ بود ، گذشت 

  » ! باالخره رسيديم ! آخيش « 
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  فصل سي

  ي ديگر كوهستاندامنه

سپس پسرها بيرون آمدند و به منظره اي كه زير پايشان گسترده بود ، نگاه 

از آن بيرون آمده بودند ، درست روبروي زمينهاي جايي كه . كردند 

ه مزرعه  ديده مي شد كه بپايين پاي آنان ، ساختمان هايي. ي بود كشاورز

 به چشم ور تا دور آن رشته هاي سيم خاردارد . اي با ملحقات آن شبيه بود

و اين سيمهاي خاردار تا پايين جايي كه آنان ايستاده بودند ، . مي خورد 

ي در جنگل كوچك پشت مزرعه ، چشمشان به محوطه. ادامه داشت 

ي افتاد و ، در ميان اين محوطه ، سالح عجيب دراز و براقي قرار داشت باز

و احتماالً از ديد تمامي اهالي آن دره به دور بود ، اما آنها از باال به خوبي . 

  آنجا چيست ؟ « : ژاك پرسيد . آن را مي ديدند 

رن متخصصان بزرگت. يكي از مهمترين پايگاههاي نظامي سري ماست  -

  .مي كنندما آنجا كار 
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  پس صورت زخمي در جستجوي همين جا بود ؟ : هانري پرسيد 

چيزهايي در مورد آن شنيده و فهميده بود در كجا . بله : رنه پاسخ داد 

وجه شد كه درست در تد ، همچنين موسري انجام مي ش آزمايشهاي فوق

  . ي قديمي استر كوهستان ، يك قلعهطرف ديگ

   وقت قلعه را خريد ؟   آن-

صد البته ، صورت . من نام مالك فعلي آن را پيدا كرده ام . يقاً دق -

زخمي آن را به نام خود نخريده است ، او زرنگ تر از آن است كه 

 خريده كه احتماالً 1آن را به نام يك نفر به اسم باردن. چنين كند 

اما به سرعت اقدام كردم تا . ي خاصي به قرون وسطي دارد عالقه

: ژاك با تحسين گفت . شت سر اين باردن است بفهمم چه كسي پ

 ! رنه ، شما بسيار باهوش هستيد 

مي دانستم كه . من است كه مرا تيز بين كرده اين شغل . نه خيلي  -

اما نمي دانستم براي سر . ت صورت زخمي در جستجوي سالح ماس

همان طور كه مي . وردن از اين آزمايشها چكار ممكن بود بكند در آ

                                                 
1
 Bardin 
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ده است و تمام ي قديمي پنهان شسالح كامالً پشت اين مزرعهبينيد ، 

 كه البته مجهز به جريان برق هستند ، از آن اين سيم هاي خاردار

 . محافظت مي كنند 

  پس او چكار كرد ؟ : هانري پرسيد 

او پس از حفر تونلي كه بايد به نزديكيهاي سالح برسد ، فقط  -

  .عكسهايي گرفته است 

 ؟ ديده و هيچكس او را ن -

پرتگاه ! ظاهراً غير ممكن است از باال به آنجا رسيد . از اين طرف ، نه  -

 ... را ببينيد 

اشد كه از زير هيچكس هم گمان نمي برد راهي مخفي وجود داشته ب -

 اين فكرم كه او چطور توانست آن را كشف كوهستان بگذرد ؟ در

 ... كند ؟ 

ديم آن همان مالك ق. ت احتماالً نقشه هاي قديمي قلعه را داشته اس -

او دستور داده بود  . دسش را زده ايد ، ديوانه بودهحطور كه شما هم 

زير زمينهايي حفر كنند و در فضاي شگفت و افسانه اي اختراعش 
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زير زمين و اين گذرگاه مخفي كه حاال آن را . زندگي مي كرد 

. بلديم ، براي صورت زخمي يك فرصت استثنايي بوده است 

 .  دقيقاً به باالي همانجايي منتهي مي شد كه او در پي آن بود گذرگاه

  .ي اين احوال ، مرد شجاعي است با همه: هانري گفت 

اما اين يكي از منفورترين آدمهاست و . ند بيشتر جاسوس ها شجاع -

او هميشه نقش دوگانه اي ايفا . همه از او بيزارند حتي مردم كشورش 

 چنگ ما گريخت اما نتوانست نقشه اين دفعه هم از. كرده است 

 . هايش را با خود ببرد 

  حاال ديگر نمي تواند هيچ خطري براي ما داشته باشد ؟ : هانري پرسيد 

ي و حافظه...  در صورتي كه نقشه ها را به خاطر سپرده باشد تنها -

 . خارق العاده اي هم دارد

  .  طور  همين ،آن يكي هم! ... چه حيف شد كه از چنگ ما گريخت  -

آنها كه ما دستگير كرده ايم ، فقط مردان مزدورند كه به خاطر : رنه گفت 

من گذاشته ام عامالن اصلي فرار كنند . پول حاضرند هر كاري انجام دهند 

براي من خيلي بد شد ، البته سزاوارش ... و به سختي توبيخ خواهم شد 
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راغ را بايد فكر مي كردم كه صورت زخمي ممكن است چ... هستم 

  ». بشكند 

 استنشاق همگي شادمان بودند كه سرانجام استراحتي كرده و هواي تازه را

چطور بايد پايين مي .  و كوهستان را بررسي كرد رنه بلند شد. كرده بودند 

نند و برق آنان را نگيرد ؟ هيچ كدام از رفتند كه به سيم خاردار برخورد نك

باالخره ، . ل صورت زخمي برود آنان ديگر دلش نمي خواست از راه تون

بلند كرد صدايش كرد ، مرد سرش را . ي بازديد رنه يك نفر را در محوطه

و معلوم بود كه از ديدن آن همه آدم در آن قسمت از كوهستان متعجب 

  .شده است 

  »كي هستيد ؟ « : مرد فرياد زد 

ف بزنم  كجاست ؟ الزم است با او حر1كلنل آستيه! دوست : رنه پاسخ داد 

  . اما نمي توانم از ميان اين سيمهاي خاردار رد شوم 

                                                 
1
 Astier 
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 دوربين عكاسي بي نظيري را نشان داد »!نگاه كنيد « ناگهان ژاك گفت 

معلوم شد آنان عكسهاي مورد : و ادامه داد . كه در ميان بوته اي پنهان بود 

  دوربين! نظرشان را چطور گرفته اند 

مي دانيد ، رنه ، . ي به آن نزده  طوفان ديشب آسيب.معركه اي است 

من آن را در ميان . ايد از كار افتاده باشد بدوربيني كه به من داديد ، اآلن 

ي عقابها گذاشته بودم ، و نتوانستم براي برداشتن بوته زار ، نزديك آشيانه

  .آن برگردم 

... خيلي خوب ، شايد بتوانم اين يكي را به تو بدهم . حيف شد : رنه گفت 

  » ... در مقابل خدماتي كه در اين ماجرا به من كردي 

چه عكسهايي مي توانست با اين . چشمان ژاك از خوشحالي درخشيد 

  ! دوربين بگيرد 

ژاك فكر مي . ي مرد ديگري پشت مزرعه پيدا شد خيلي زود ، سر و كله

  .كرد كلنلي را با اونيفورم خواهد ديد اما او يك لباس شخصي بود 

  من را شناختي ؟ ! آستيه ! هي « : زد رنه داد 
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آن باال چه مي كني ؟ صبر كن ، دو نفر را مي فرستم ! خداي بزرگ  -

  » . برايت باز كنندرا هتا را

 ، راهي ميان سيم هاي خاردار درست شد و بعد بالفاصله در كمترين زمان

آنها در شيب به آن تندي ، چندين بار ليز خوردند و . ، دوباره بسته شد 

  .فتند تا سرانجام به مزرعه رسيدند انزديك بود بي

د با هم صحبت كنند ، داخل خانه از احتي بتواننكلنل و رنه براي آنكه به ر

 بودند ، رد و خمير شدهژاك و هانري كه از خستگي خ. دند نظر دور ش

  .  و به خواب رفتندروي سبزه ها دراز كشيده

سه مرد .  دستورهايي دادند پس از مدتي ، كلنل و رنه بيرون آمدند و

زندانيان را بردند ؛ در اين مدت ، آنها را در جايي زنداني كرده بوند كه به 

  .نظر مي رسيد زماني محل نگهداري شير بوده است 

فتيم ، احاال راه بي!  باالخره از دست آنها خالص شديم «:د گفت ورنه خشن

ي ديگري وسيله . ميبروفقط بايد تا آنجا پياده . يم به خانه بر مي گرد

اصالً . ، غرغري كردند كه تازه از خواب بيدار شده بودنددو پسر » .نيست 
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با اين حال ، . دلشان نمي خواست باز هم چندين كيلومتر پياده بروند 

  ... مجبور بودند اين وضعيت را تحمل كنند 

  ؟ ايم ، چه مي شود  ه نقشه هايي كه در زير زمين گذاشت«: ژاك پرسيد 

همين كه در . به راحتي مي توانند آنها را به دست بياورند : رنه گفت 

گذرگاه ديگر آب نباشد ، يكي از افراد كلنل به دنبال نقشه ها خواهد رفت 

 .  

پس ديگر تمام شد ؟ ديگر رازي در اين ماجرا باقي نمانده : هانري پرسيد 

ي اسرار ز چند نكتهراستش را بخواهيد ، هنو: است ؟ رنه مارشال پاسخ داد 

ما اين منطقه را بررسي خواهيم كرد تا ببينيم آيا ردي از . آميز هست 

اين را هم در نظر بگيريد كه او در ... صورت زخمي پيدا مي شود يا خير 

اين فاصله ممكن است ريشش را بتراشد و جاي زخمش را با گريم بپوشاند 

آن وقت . ..ردش را پيدا كنند ي اين احوال ، دست آخر شايد اما با   همه. 

   . واقعاً جاي خوشحالي خواهد داشت

آن را مقابل محل ريزش . تان را هم پيدا كنيم بايد ماشين: ژاك گفت 

  .گذاشته بوديم 
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اميدوارم كه طوفان آن را نبرده باشد يا زير خاكهاي ... درست است  -

  ... حاصل از ريزش تازه مدفون نشده باشد 

 بدانم چه بر سر دخترها از هر چيز ، دلم مي خواهدپيش  : هانري گفت

  .اميدوارم كه قبل از طوفان به خانه رسيده باشند . آمده است 

  ». احساس مي كنم مدت خيلي زيادي است كه آنها را نديده ام 

  .آنان با راهنمايي يكي از افراد كلنل از كوهستان پايين رفتند 

 را كه به خانه مي رسيد ، پيدا كردند سرانجام ، به پايين رسيدند و جاده اي

دخترها ، پس ! االخره رسيديم ب«: ژاك در حالي كه مي دويد ، فرياد زد . 

  »  كجاييد ؟ شما
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  فصل سي و يك

  پايان ماجراي اسرار آميز

لوست بود كه دوان دوان از خانه .  پاسخ به او شنيده شد صداي فريادي در

ي ژاك خوشحال شده بود كه ز ديدار دوبارهاو چنان ا. بيرون مي آمد 

  . ندازد ادر آغوش او انداخت و نزديك بود او را بر زمين بيخود را 

در اين مدت ، چه ! ... تو هم اينجايي ، هانري ! ... باالخره آمدي ! ژاك « 

  » ... مد ؟ خيلي نگرانتان بوديم بر سرتان آ

  . دنيز و تينا هم دوان دوان سر رسيدند 

از  يكوه باال رفت و به ما گفت كه نيموقع طوفان كجا بوديد ؟ تينا از م« 

  . قلعه فرو ريخته است 

  شماها چطور ؟ به موقع برگشتيد ؟  -
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تينا در . وقتي ما رسيديم ، باران و رعد بود ولي هنوز برق نزده بود  -

همه اش پشت .  يك دقيقه هم نفس تازه كنيم ه نگذاشت ماطول را

 ... و حق داشت . وه ريزش خواهد كرد سر هم مي گفت ك

نمي توانيد . شماها شانس داشتيد كه همراه او بوديد ! آفرين تينا  -

 » ! ي مالفور چه اتفاقي افتاد حدس بزنيد در قلعه

آنها گوش مي كردند و . و فوراً شروع به تعريف ماجرا براي آنها كرد 

  ! چه شبي بوده . چشمانشان از وحشت گرد شده بود

  كي كي نيست ؟ كجاست ؟«:ك پرسيد ژا

ي تماً تا چند دقيقه اما ح.او همه جا به دنبال تو مي گردد : تينا پاسخ داد 

  ».ديگر برمي گردد 

ده دقيقه بعد ، كي كي آنجا بود و خطاب به ژاك داد . همين طورهم شد 

  » .. .چند بار بايد به تو بگويم كه ... چند بار بايد به تو بگويم كه «: مي زد 

هانري .  به گوش او نوك زد ي صاحبش پريد و با مهربانير شانهسپس ب

دخترها براي » ! به من ، به گوشم نوك نزن « : جلو جلو اعتراض كرد 

همگي ناهار درست كردند و ضمن كار ، آنقدر كه از بازگشتن رنه و 
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ش را رنه افراد. پسرها شادمان بودند ، يكريز و هر سه با هم حرف مي زدند 

  .به جستجوي اتومبيل فرستاده بود 

خوب حاال ، موافقيد چرتي بزنيم ؟ « : ناهار كه تمام شد ، رنه پيشنهاد كرد 

  » ...  ندارم  از خستگي ديگر توانمن كه 

پسرها چرت مي زدند و خوشحال شدند كه دوباره در تختخوابهاي 

تقريباً تازه به . نند دخترها به باغ رفتند تا با هم حرف بز. خودشان خوابيدند 

  : باغ رفته بودند كه دنيز بلند گفت 

  ! نگاه كنيد ، چند نفر دارند به اينجا مي آيند « 

  » .آنها همكاران رنه هستند : لوست پاسخ داد 

  : مردان به محض آنكه به باغ رسيدند ، پرسيدند 

  .رئيس كجاست ؟ بايد فوراً با او حرف بزنيم « 

  .بيدارش نكنيد . خوابيده است  تازه او: دنيز گفت 

خبرهايي . متأسفيم ، دختر خانم ، اما با اين حال ، بايد بيدارش كنيم  -

  .براي او داريم 

  چه خبرهايي ؟ ماشين را پيدا كرده ايد ؟ : لوست پرسيد 
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  .اما الزم است با خود رئيس حرف بزنيم . بله ، دختر خانم  -

  ». او در آشپزخانه است : دنيز گفت 

 كه آنان تند تند و دنيز مي شنيد. رنه را بيداركردند  خانه رفتند و ن بهمردا

  .رنه بيرون آمد . با لحني مضطرب حرف مي زدند 

  چه شده است ؟ ماشين را پيدا كرده اند ؟ « : دنيز پرسيد 

و يك چيز ديگر هم همراه با آن . بله ، آن را پيدا كرده اند : رنه پاسخ داد 

  چي ؟ : ن پرسيدند سه دختر همزما... 

. ه بودند اوم ، خوب ، صورت زخمي و رفيقش ماشين من را ديد -

  .و بعد گرفتار ريزش كوه شده اند سوار آن شده 

  مرده اند ؟ ... آنها : دنيز پرسيد 

 و ماشين در دره افتاده. هنوز نمي دانيم . فكر مي كنم : رنه پاسخ داد 

  .د  آن هستنصورت زخمي و آن يكي مرد هم داخل

  نمي توان آنها را بيرون آورد ؟  -
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شما . به يك كابل يا طنابي محكم احتياج دارم . در ها گير كرده اند  -

ف آن را باز كنيم ش كنيم ماشين را باال بكشيم و سقداريد ؟ بايد تال

 » . تا آنها را بيرون بياوريم 

رها هيچكدام از دخت. دنيز آنچه را كه رنه مي خواست در انبار پيدا كرد 

آنها با بي صبري منتظر بيدار شدن پسرها ماندند . دن همراه او بروندنخواست

  . و همين كه صداي بلند شدن آنها را شنيدند ، به سوي آنها شتافتند 

بيچاره ها در اين فكر بودند كه !  خداي بزرگ «: ژاك با تعجب گفت 

  »! ... دم در پيدا كرده اند شانس آورده اند ، ماشين رنه را 

او مي .  دوان به پيشوازش رفتند نبچه ها دوا. رنه چند ساعت بعد برگشت 

  .يد دخن

 و در حال هصورت زخمي ضربه مغزي شد. كسي نمرده « :  گفت سپس

هم ضربه اي به سرش او . آن يكي پايش شكسته . يهوش است حاضر ب

  . حاال هوشياري اش را به دست آورده است خورده بود اما

بايد خيلي ! پس باالخره ، هر دو را دستگير كرديد : زد هانري فرياد 

  ! خوشحال باشيد 
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  ماشين چه شد ؟ : دنيز پرسيد 

كر كنم رئيسم يك ماشين ف. اما مهم نيست ! اوراق شده است : رنه گفت 

ي اين كارها همه ... صورت زخمي و رفيقش به من هديه دهد نو در مقابل

  ! رفته است هم بچه ها ، به كمك شماها صورت گ

شايد ، اما نمي دانم اگر شما نيامده بوديد ، چه بر سر ما : ژاك پاسخ داد 

ي اين ماجرا را بفهمد ، چه مي آمد ؟ خاله آليس را بگو ، وقتي همه

  خواهد گفت ؟ 

خواهد گفت كه يك لحظه هم نمي تواند : هانري فوراً با خنده پاسخ داد 

رنه ، . ه كار احمقانه اي بكنيم ما را به حال خودمان بگذارد بي آنك

  افرادتان كجا هستند ؟ 

او با پزشك و برانكار . آنتوان را به دنبال كمك به دهكده فرستادم  -

اين دو االغ در راه ترتيب كارها طوري داده شده كه حاال . بازگشت 

  ...  و آنجا در ميان دو مأمور به هوش خواهند آمد بيمارستان هستند

ما را باش كه ناراحت بوديم جايي !  عجب ماجرايي بود :دنيز فرياد زد 

  ! ... فتد اآمده ايم كه ممكن نيست هيچ اتفاقي در آن بي
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برويم گشتي در كوهستان بزنيم ؟ پاهايم گزگز مي : ژاك پيشنهاد كرد 

  . كنند 

  » . برويم : رنه گفت 

ه آنجا ن بود باما غير ممك. ي مالفور به راه افتادند آنان به سوي قلعه

ي كوهستان را و تمام دامنهآثار ريزش كوه پايين تر آمده . نزديك شوند 

  .انبوه تخته سنگها و درختان از ريشه درآمده سد كرده بودند 

« : سپس به قلعه نگاه كرد و گفت » .واقعاً وحشتناك است « : لوست گفت 

از راه »  . برويم ببينيم. اتفاقي آنجا افتاده است . قلعه مثل هميشه نيست 

وقتي به آن باال رسيدند ، با . ريكي كه به خوبي بلد بودند ، باالتر رفتند اب

  ! چه منظره اي روبرو شدند 

حاال مي توان مستقيماً وارد ! ... برجها ويران شده اند « : لوست فرياد زد 

  !...  باشد چه سرو صداي وحشتناكي بايد به راه افتاده. ..حياط شد 

تمام داخل آن ... ديگر فقط ديوارهايش مانده . لعه را ببينيد ق: ژاك گفت 

. م در آن زير زمين را باز كنيم تعجبي ندارد كه نتوانستي...  است فرو ريخته

  »! تمام سنگيني قلعه روي سنگ ورودي افتاده بود 
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ي رنه جدي و نگران به نظر قيافه. ي مالفور ديگر مخروبه اي بيش نبود قلعه

زير . او به خطر بزرگي مي انديشيد كه از سر آنان گذشته بود  .مي رسيد 

ي فرو ريختن قلعه ، در اگر در لحظه. زمين زندگي آنها را نجات داده بود 

  .هر جاي ديگر آن بودند ، زير آوار مدفون شده بودند 

  ! دوربين بيچاره ام « : ژاك با افسوس گفت 

 او حاال ». آن خواهي گرفت تو دوربين ديگري به جاي: رنه تأكيد كرد 

ي دنيا را اضر بود قول همهكه دستش به صورت زخمي رسيده بود ، ح

پيش من داريد ، خوب ي  هر كدام از شما يك هديه: بدهد و ادامه داد 

چون شماها پاي من را به اين ماجرا كشيديد و بايد اين كارتان را جبران 

  . كنم 

  حتي من ؟ «: تينا پرسيد 

  چي دوست داري ؟ . حتي تو :  داد رنه پاسخ

» . سه جفت كفش فقط براي خود خودم : دخترك خيلي جدي پاسخ داد 

 را به ه تينا هرگز كفش هاچون خوب مي دانستند ك. همه زدند زير خنده 
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فقط آنها را مي چيند تا با خيال راحت به تعريف و . پا نخواهد كرد 

  ...  است  اير بامزهاين تينا ، عجب دخت. تمجيدشان بپردازد 

با ديدن اين خرابه ها ، احساس بدي به من . برگرديم « : لوست گفت 

  ... دست مي دهد 

، خوب با اين حال . دي دست مي دهد  احساس ببه من هم : دنيز گفت 

هيچكس ديگر نخواهد توانست داخل . از شد شد كه در قلعه به روي همه ب

فسانه اي و نه تبهكاراني مثل اين صورت آن پنهان شود ، نه قلعه نشين پير ا

  . زخمي شرور 

ي مالفور درست است ، ديگر ممكن نيست رازي در قلعه: ژاك گفت 

  » ... ديگر رازي نيست ! ديگر رازي نيست : كي كي تكرار كرد ... باشد 


