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1. Lalchand  2. Lila

در کشــوری هزاران فرســنگ دورتر، 
در شرق جنگل و جنوب کوهستان، 
الچاند1، سازنده ی لوازم آتش بازی با 

دخترش لی ال2 زندگی می کردند.
وقتــی لــی ال خیلــی کوچــک بــود 
مــادرش از دنیــا رفــت. او کــودک 
بدقلقــی بود. همیشــه گریه می کرد 
و غذا نمی خــورد. الچاند گهواره ای 
برایش ساخت و در گوشه ای از کارگاه 
گذاشــت؛ لی ال از آن جا می توانست 
بازی جرقه هــا را ببینــد و به صدای 
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فش فــش و ترق ترق باروت گوش بدهــد. بعضی وقت ها هــم از گهواره بیرون 
می آمــد، در کارگاه تاتی تاتی می کرد و با دیدن شــعله ی آتش و رقص جرقه ها 
می خندیــد. انگشــت های کوچکش را بارها و بار ها ســوزاند امــا پدرش روی 
انگشــتانش آب می پاشــید و می بو سیدشان تا بهتر شــوند؛ او هم خیلی زود 

دوباره سراغ  بازی می  رفت.
وقتی لی ال بزرگ تر شــد پدرش کم کم هنر آتش ســازی را به او یاد داد. 
لی ال کارش را با اژدهای ترقه ای که شــش تا از آن ها را روی یک نخ ســوار 
کرده  بود، آغاز کرد. بعدًا یاد گرفت چطور میمون های جهنده، عطسه های 
طالیــی و چراغ های جاوه ای بســازد. او ســاخت آتش بازی های ســاده را 
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خیلــی زود یاد گرفت و به فکــر چیزهای پیچیده تر افتــاد. روزی از پدرش 
پرســید: »اگر به جای پودر ابری، کمی گل نمــک در چراغ جاوه ای بریزم، 

چه می شود؟«
پدرش گفت:  »خودت انجامش بده و ببین.« 

و او همین کار را کرد.  به جای سوســوی نور ممتد ســبز رنگ، جرقه های 
ریزی در هوا پخش  شــدند که هر کدام قبل از ناپدید شــدن، در هوا پشــتک 

می زدند.
الچاند گفت: »بد نیست. اسمش را چه می گذاری؟«

لی ال گفت: »هوم م م، شیطان های پشتک زن.«
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1. Krakatoa fountain  2. Jambavati

»عالی است! چند تا از آن ها درست کن تا در مراسم آتش بازی جشن سال 
نو نمایش بدهیم.«

شیطان های پشتک زن و نیز سکه های سو سو زنی که لی ال بعدها ساخت، 
موفقیت بزرگی برایش به حساب می آمدند.

او با گذشت زمان در باره ی هنر آتش سازی از پدرش خیلی چیز ها آموخت 
تا این که روزی پرسید: »آیا االن من یک آتش ساز واقعی هستم؟«

پدرش گفت: »نه، نه، به هیچ وجه. تو هنوز اصول این کار را هم نمی دانی. 
بگو ببینم ترکیبات پودر بّپر چیست؟«

  »نمی دانم.«
»کجا می شود دانه های آذرخش پیدا کرد؟«

»تا حاال اسمش را هم نشنیده ام.«
»برای ساخت فواره ی کراکاتوا1 چقدر روغن عقرب الزم است؟«

»یک قاشق چای خوری؟«
»چی؟ می خواهی تمام شهر را منفجر کنی؟ هنوز خیلی چیزها هست که 

باید یاد بگیری. لی ال، تو واقعًا می خواهی آتش ساز بشوی؟«
»بله. تنها چیزی است که دلم  می خواهد.«

الچاند گفت: »از همین می ترســیدم. همه اش تقصیر من است. چی فکر 
می کردم، چی شــد؟ باید تو را پیش خواهرم جامباواتی2 می فرســتادم تا از تو 
یک خیاط بســازد. االن که فکر می کنم و به تو نــگاه می کنم می بینم این جا، 
جای هیچ دختری نیســت. موهایت کثیف و ژولیده است، انگشتانت با مواد 
شیمیایی سوخته و لکه لکه شده و جای سوختگی روی ابروهایت باقی مانده. 

چطور می توانم همسری برایت پیدا کنم؟«
لی ال وحشت زده پرسید: »همسر؟«
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1. chulak

»بله، البته. هیچ فکر کرده ای برای همیشــه نمی توانی این جا بمانی، فکر 
نکرده ای ها؟«

آن دو مثل غریبه ها به هم نگاه کردند. افکار آشــفته ای در ســر داشــتند و 
از این می ترســیدند مبادا دیگری به آن پی ببرد. بعــد از آن، نه لی ال حرفی از 

آتش سازی زد و نه الچاند از همسر.
در آن زمان پادشــاه کشورشــان، فیل ســفیدی داشت. رســم بود وقتی 
پادشــاه تصمیم می گرفت یکــی از ندیمه هایش را تنبیه کند، فیل ســفید را 
به عنوان پیشــکش برایش می فرســتاد و هزینه ی نگهــداری از حیوان، مرد 
بیچــاره را نابــود می کرد. چون فیل ســفید عــادت داشــت روی مالفه های 
ابریشــمی )خیلی خیلــی بزرگ( بخوابــد، راحت الحلقوم ترکی بــا طعم انبه 
) چند  ُتن( بخورد و هر  روز صبح عاجش را الی ورق زرین بپیچند. وقتی  برای 
آن ندیمه پولی باقی نمی ماند فیل ســفید نزد پادشــاه برمی گشت و منتظر 

قربانی بعدی اش می ماند.
خدمتکار مخصوِص فیل سفید همیشــه و همه جا همراهش بود. اسمش 

چوالک1 بود و هم سن لی ال؛ در  واقع آن دو با هم دوست بودند.
چوالک هر  روز عصر فیل سفید را برای هواخوری بیرون می برد. چون فیل 
با کس دیگری جایی نمی رفت و این کار یک دلیل داشت:  چوالک و البته لی ال 

تنها کسانی بودند که می دانستند آن فیل، می تواند حرف بزند.
روزی لی ال به دیدن چوالک و فیل ســفید رفــت. او وقتی به خانه ی آن ها 
رسید که ارباب فیل به شدت از کوره در  رفته بود و نعره می کشید: »ای پسر بد،  

تو دوباره از این کارها کردی؟«
چوالک با قیافه ی معصومانه ای گفت: »چه کار کردم؟«

ارباب گفت: »ببین!« و با انگشتان لرزانش به پهلوهای همچون برف فیل 
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اشــاره کرد. روی پهلوهای فیل با زغال و رنگ، شــعارهای زیادی نوشته شده 
بود:

در رستوران فانوس طالیی مهمان ما باشید
خانه به دوش های بانکوک...
خانه ی خوراک تنوری  هند

و درست آن باال با حروف خیلی بزرگ نوشته شده بود:

چانگ، عاشق شکوفه ی نیلوفر  آبی است...

ت...

 نیلوفر  آبی اس
چانگ، عاشق شکوفه ی

شید
 ما با

در رستوران فانوس طالیی مهمان

خانه به دوش های بانکوک...

خانه ی خوراک
تنوری  هند




