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خواننده ی عزیز،

خانـم گادفری، این هم 
گـزارش من از کتاب »مکس و 

!» لیه ها نیمچه شوا

نیت! تـو قرار بود کتابی چی؟
بخونی! تاریخ  درباره ی 

تاریخه!  درباره ی 
قرون  در  داستانش 

می گذره! وسطی 

تا ِخرِخره هم پر شـده از 
بزرگ! شخصیت های 

مکس
تروبادور شاگرْد 

آره، ولی 
می خوام 
شوالیه 

بشم!

نیمچه شوالیه  ها
گروهی از وصله های ناجور اما سرخوش

ناجور؟ اا.وصله ی  قاا

مامبلین
بازنشسته جادوگر 

مجی  اجی 
الترجی!

َگستلی
بی رحم پادشاه  یک 

همه  سِر 
رو از تن

جدا 
کنین!!

ایـن کتاب همه چیـز داره: بزن بزن، ماجراجویی، 
هیجـان و یک عالمه شـوخی بامزه!

راااارررررر! حتی یه 
اژدهای واقعی هم داره!

تاریخ  اینکه 
احمق!  نیست 

داستانه!

آهان راسـتی یه ساحره ی 

شرور هـم توی داستان 
هست!

ساحره هه احیانًا تو رو 
یاد کسی نمی ندازه؟!

و  »مکس 
 » لیه  ها ا نیمچه شو
فوق العاده ست!

رايت نيت 
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می خواهم رازی را برایتان فاش کنم: تروبادور بودن خیلی مزخرف است.

الالالالااااا!

آه...
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تروبادور که می دانید به کی می گویند، آره؟ به کسی که دور دنیا راه 
می افتد و مردم را سرگرم می کند. راستش را بخواهید، عمویم بادریک 
تروبادور است، نه من. همه ی آوازها را او می خواند و تردستی ها را او 

انجام می دهد. من فقط همراهش می روم.

آهـای آهای! برزگرها، بافنده ها، پرسـتارها!
پا شـین بیاین زود همه تون جمع بشـین!

می خوام براتـون بخونم ترانه ای
تا که خاطرجمع بشـین...

شد. عالی 

فکر کنم بشود گفت که من شاگرِد عمویم هستم. باید لوت تمرین 
غ غول پیکر  کنم (همان  سـازی که عمو دارد می زند و شـبیه راِن یک مر
است)، تمام آهنگ ها را یاد بگیرم و خودم را آماده کنم که اگر یک وقت 
لوزه ی عمو بادریک رگ به رگ شـد، من به جایش بخوانم. ولی مشـکل 

اینجاست که:اینجاست که:

نمی خواهم  من 
شوم!  تروبادور 

چـرا نمی خواهم؟ خـب، اوالً چون همه اش 
بایـد توی راه و جاده باشـم. آن هم برای یک 
کار تکـراری. این خیلی حال گیری اسـت. تازه، 
دوست هم نمی توانی پیدا کنی چون همه اش  

داری از این  روستا به آن روستا می روی. این
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گاری ای هـم  کـه تـوش زندگـی می کنیم، زیاد شـبیه هتل چهارسـتاره 
نیست. دیگر چی؟ آهان...

بله، قرن چهاردهم اسـت. یعنی خیلی از چیزهای مهم هنوز اختراع 
نشده؛ مثل جاده ی آسفالت، مسواک و چیز به دردبخور دیگری به اسم 
لوله کشـی سـاختمان. زندگی سخت است و ببخشید عمو بادریک من 
نمی فهمم یک مشـت ترانه  و تردسـتی مسـخره چطور قرار است آن را 

آسان تر کند.

مخصوصًا   ...
هم  مخاطب  که 

نداریم!
گفتـم هیچ کس این هوم؟ چـی گفتی مکس؟

نیست! دورواطراف 

دور و برمون رو نگاه کنین! دارین 
تو بیابوِن خدا اجرا می کنین!
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می بینیـد، کار و زندگـِی تروبادورهـا، این طـور کـه می گوینـد، همچین 
چیـزی اسـت: راه می ُافتی و به یک شـهر جدید مـی روی. مردم دورت 
جمع می شـوند. برایشـان برنامه اجرا می کنی. مردم دسـت می زنند و 
توی سـبد پول می اندازند. پول را برمی داری و باهاش غذا می خری تا 

از گرسنگی نمیری.
ساده به نظر می رسد، نه؟ یک جور بده بستاِن کامالً ابتدایی. اما عمو 
بادریک توی کاسـبی افتضاح اسـت. روی پول درآوردن تمرکز نمی کند. 

مدام حواسش به چیزهای دیگر پرت می شود. مثالً...

کلم! آخ جون! 
برای شـام یه خورشت خوشمزه 

می پزیم!

به به.

یا خدا! درست
وسط هدف خورد.

وای... 
مواظب 
باشین.
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از زمیـن من برین 
مفت خورها! بیرون 

رو  فلنگ 
نه؟ ببندیم، 

آره،
کنم. فکر 

فقـط یک کلـم از زمین کندم آقا!
که شـب سوپ داغی پزم روی آتش

حواسـم نبود این زمین ِملِک شخصی سـت.
ببخشـای و دسـت از تیراندازی برکش.
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از ایـن اتفاق هـا زیـاد می افتـد. منظورم این نیسـت که تیـر خوردن 
 بخشی از برنامه ی روزانه مان باشد، اما تعداد تیرهایی که از بیخ گوشمان 
می گذرد، از آنچه فکرش را می کنید، بیشتر است. ظاهرًا مردم خوششان 
نمی آید غریبه ها از وسـط زمینشـان میان بر بزنند. شاید هم فقط از آواز 
خواندن عمو بادریک بدشان می آید. بگذریم. وقتی باالخره موفق شدیم 

از دست جناب بداخالق خالص شویم، هوا داشت تاریک می شد.

بیا امشـب اینجا 
اُطـراق کنیم مکس!

فکـر بدی نیسـت. از سـرعتمان کـم می کنیم تا سـرانجام در مکانی 
مناسـب وسـط درخت هـا توقـف کنیم. مـن بار و بندیلمـان را از گاری 

می آورم پایین و می پرسم: »می خواین آتش درست کنم؟«

... تا شـما بتونین اون خورشـت کلِم...  
ِاِهم...     خوشـمزه  رو بپزین؟

عمـو بادریـک نـگاِه معصومانـه ای بـه مـن 
می انـدازد و می گویـد: »مـن... ِاممـم... وقتـی 
داشـتیم فلنگ رو می بسـتیم، کلم رو انداختم. 

متأسفانه امشب خبری از خورشت نیست.«

قشنگیه! جای 
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گندش  نه! 
بزنن!

آره.
... ولی نگـران نباش! یه چیزی 

برای خـوردن پیدا می کنیم!

هوم... باشه، از خوش بینی تون خوشم اومد، ولی...

محض اطالعتون، آخه از کجا؟
شام روی درخت سبز 

نمی شه!

هه هه!
داشتی  خب! 

می گفتی!

اونجا رو!  ِهی 
سیب!

شانسـی کـه آوردیـم، من در بـاال رفتن از درخت شـهرت جهانی دارم. 
بنابرایـن عمـو بادریـک آن پاییـن منتظـر می مانـد و من از شـاخه های 

درهم فرورفته ی درخت باال می روم.
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لیه!بیا! می ندازمشون پایین! عا

دارم باالتر می رم. 
رسیده ترهاشون 

باالِی...

... باال 
هستن. 

عجب!

اون دوردورها یه شـهر می بینم!

عمو بادریک می گوید: »اوهو!« صدایش هی هیجان زده تر می شود.

مکس! ما داریم نزدیک می شـیم 
به سـرزمیِن پادشاهِی...

بایجوویا!
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تا  بایجوویا؟ 
نشنیده  حاال 

بود م!

به  اونجا  من 
اومدم!  دنیا 
بزرگ  اونجا 

شدم!

... البتـه تا ده سـالگی م. بعد بایـد از اونجا می رفتم.

ها؟

ایـن حـرِف عمو توجهـم را جلب کرد. پرسـیدم: »منظورتون چیه که 
باید می رفتین؟«

عمـو بادریـک به خـودش لرزید و گفـت: »یه اتفاق ناگواری داشـت 
می افتاد، مکس! اگه تو بایجوویا می موندم، ممکن بود تبدیل بشم به...

ایش
شوالیه.  ...

شوالیه؟

شما؟
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آخ! فکـر کنم سـؤالم بی ادبانه بـود. ولی حتمًا عمو بادریک داشـت 
سربه سـرم می گذاشـت؛ مگر نه؟ آخر شـوالیه ها باید شجاع و قوی و از 

این جور چیزها باشند. درحالی که عمو بادریک...

بزنش بره! پیشـته! زنبورگاوی!!
بره!! بزنش  چخه! 

بود. درسته.پشه 

خودم 
می دونستم.

بلـه، همان طـور که می گفتم، عمو بادریک دل  و جرئتش از یک بچه 
هم کمتر است.

می گوید: »خب! غذامون رو بخوریم؟«
بهش می گویم: »یه دقیقه وایستین.«
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رو  بقیه ش 
کنین! تعریف 

چی شـد که نزدیک بود 
بشین؟ شوالیه 

طوالنیه. داستانش 

شـاید بهترین راه برای 
دادنش... توضیح  

باشه! ترانه  سرودِن 

خیلـی هم عالی.

هاااای...
قصـه ی هرچی شـنیدی پاک فراموش بکن
بیا و تو قصه ی ِسر بادریک رو گوش...

بخشکی  ای 
شانس!

از سیم هام  یکی 
دررفت.



۲۲

حیف شـد. مجبورم به جای ترانه سـرایی 
داسـتان رو همین جوری خشک وخالی برات 

کنم. تعریف 

اااای َوووول!

این صدای بشـکن از 
می آد؟ کجا 

نمی دونم.

عمو بادریک می گوید: «در بایجوویا هر پسری که ده سالش می شه، 
بایـد یـه حرفـه ای یـاد بگیره. اغلب پسـرها شـغل باباهاشـون رو یاد 
می گیرن. اگه پدرت نانوا باشه، تو هم نانوا می شی. اگه پدرت آسیابان 

باشه، تو هم آسیابان می شی.»

اگه پدرت 
باشه،  پینه دوز 
پینه دوز  هم  تو 

اگه  می شی. 
پدرت...

خیلی خوب. 
مرسی. گرفتم. 

ادامـه می دهـد: «خب، پدر من شـوالیه بـود. ولی یه شـوالیه ی خیلی 
دون پایه. راستش رو بخوای، مقامش از یه کارآموز باالتر نبود. سرت رو درد 
نیارم! واسه ی ثبتِ نام کردِن من تو مدرسه ی شوالیه ها روزشماری می کرد.»
کم مانده فکّم وسـط آتش بیفتد. «یه مدرسـه مخصوص شـوالیه ها 

داشتن؟»

هورا!
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عمو بادریک سـری تکان می دهد و می گوید: »بله که داشـتن و توی 
همون مدرسه بود که تمام فوت وفن های شوالیه گری رو یادت می دادن.«

شمشیربازی...سوارکاری...

نیزه... با  اژدها...نبرد  کشتِن 

زره... نگه داشتِن  خوب 

باحال! بـه نظر من کهچقدر 
اصـالً هم باحال نبود!
هیچ دلم نمی خواسـت
خودم رو قاتِی این جور

برنامه ها کنم!

جلزّ و ولز کنان می گویم: »شوخی می کنین! چرا نمی خواستین؟!«

فکرش رو بکن! چه ماجراجویی هایی می تونسـتین داشـته باشـین!

عمـو بادریـک سـرش را تـکان می دهد و 
می گوید: »من عالقه ای به ماجراجویی نداشتم 
مکس. دلم نمی خواسـت شـکالت نعنایِی بعد  

از  شامِ یه اژدها بشم.«

بایـد راهی پیدا می کردم تا مدرسـه ی شـوالیه ها رو بپیچونم... 
راهـش رو هم پیدا کردم!

چطوری؟




