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1
فقط تعداد کمی از افراد اجازه داشتند خطر کنند و از مرزهای زیدو رد شوند، 

و کایرای ده ساله یکی از این افراد بود.
باید همیشـه حواسـش را جمع می کرد که چه مسـئولیت جدی و بزرگی بر 
عهده دارد. باید همیشه در مقابل خطرات فراوان هوشیار می بود. باید به هرچیزی 
که اطرافش می دید و می شنید دقت می کرد تا دانش آن را برای مردمش ببرد.

اما کایرا بیشتر دوست داشت دنبال سنجاب ها بدود.
مردم زیدو از هر سـانتی متر مربع فضای محدودی که داشـتند استفاده ی 
مفیـد می کردنـد؛ ایوان هـای مخصـوص کشـاورزی، کلبه هایـی بـا بام هـای 
کاه اندود، و زمین هایی که برای چرای دام هایشـان مشـخص کرده بودند. اما 
این بیرون، کایرا از دیدن اینکه دنیا بی خیاِل همه چیز، دست و پایش را دراز 
می کنـد، کیـف می کرد. در محـدوده ی زیدو جنگلی وجود نداشـت، اما اینجا 
کیلومترها جنگل با درختان بلندشان یک زمین بازی عالی فراهم کرده بودند 
که کایرا نمی توانست جلوی خودش را بگیرد که بازی نکند. پاهای کوچکش 
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برای دویدن روی شـاخه ها، حتی شـاخه های باریک، عالی بودند و به خاطر 
وزن سـبکش، می توانسـت از درختی به درخت دیگر خیز بردارد؛ بدون اینکه 

موقع تاب خوردن و چنگ زدن به شاخه ها آن ها را بشکند.
سـنجاب ها هم بودند؛ یک عالمه سـنجاب. هدف کایرا این بود که یکی از 
آن ها را گیر بیندازد و به خانه ببرد تا به تیکو نشان دهد. بیشتر به خاطر اینکه 
هروقـت کایـرا بامزه تریـن موجودی را که تـا حاال دیده بـود توصیف می کرد، 
تیکـو فقـط سـر تکان مـی داد. با اینکـه برادر کوچولوی کایرا عاشـق شـنیدن 
داستان هایی بود که او از بیرون تعریف می کرد، معلوم بود که نصف آن ها را 

اصالً باور نمی کند.
سـنجابی کـه کایـرا دنبالـش بـود، بعـد از اینکـه او را تا ارتفاع سـی متری 
بـاالی درخـت دنبال خود کشـاند، باالخره اشـتباه بزرگی کـرد. اگر کمی دیگر 
به باال رفتن ادامه داده بود، کایرا ممکن بود بی خیال شـود؛ اما جانور ناگهان 
مسـیرش را تغییر داد و با سـرعت روی تنه ی درخت به سـمت پایین سرازیر 

شد. ظاهرًا فکر کرده بود روی زمین شانس بیشتری برای فرار دارد.
کایـرا نفس زنـان، بـا چهره ای سـرخ، ناگهان خود را در موضـع قدرت دید. 
پایین آمدن برایش خیلی آسان تر از باال رفتن بود. با بی باکی خاصی که همیشه 
موجب حسـادت برادر و وحشـت مادرش می شـد، از این شـاخه به آن شـاخه 
جست می زد. هنوز تعادلش را روی یک پا برقرار نکرده، به سمت شاخه ی بعدی 
می پرید. بیشـتر شـبیه سـقوِط تحت کنترل بود تا پایین رفتن. وقتی سنجاِب 
بی احتیاط مثل فشـنگ به پاییِن تنه ی درخت رسـید، کایرا پیش از رسـیدن 

آن، جای پایش را روی زمین محکم کرده بود.
کایـرا منتظـر مانـد... منتظر ماند... بعـد ناگهان به جلو یـورش برد. وقتی 

برگشت عقب، توی دست هایش یک گلوله خز جنبنده بود.
»آهان! باالخره یکی گرفتم!«

 کایرا مطمئن نبود بین خودش و سنجاب، کدام یک بیشتر شگفت زده است؛ 
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اما وقتی دید سـنجاب چطور با درماندگی پنجه های کوچکش را روی پوسـت 
دست او می کشد و سرش را به سرعت به این طرف و آن طرف می گرداند، ناگهان 
دلش برایش سوخت. هرچه باشد سنجاب ها هم به اندازه ی خود کایرا دوست 

داشتند آزادانه بین این درخت های باشکوه بدوند.
کایـرا بـا دقـت این طرف و آن طرف جانور را نگاه کرد و گفت: »خب، حاال به 

نظرت باید با تو چی کار کنم؟«
سـنجاب دسـت از تقال برداشت. مستقیم به چشم های کایرا نگاه کرد و با 

سرعت صدایی شبیه جیرجیر از خود درآورد.
کایرا با لبخند گفت: »صدات شبیه ماخا1 شده؛ وقت هایی که عصبانی می شه.«
جانور انگار زیاد این تشبیه را نپسندید. وحشیانه تر برای فرار تالش کرد و 
به اطراف جهید. کایرا بدون آنکه زیادی فشار بیاورد، او را محکم در دستانش 
نگه داشـته بود. با احتیاط یکی از دسـت هایش را از روی سـنجاب برداشـت 
و به سـمت کیسـه ی روی کمربندش برد. این کیسه را مخصوص حمل چنین 

نمونه ی باارزشی با خود آورده بود.
اما آخر هم دلش راضی به این کار نشد.

کـف جنـگل زانـو زد و گفت: »شـانس آوردی امروز قلبم مهربونه، دوسـت 
پشـمالوی مـن!« دسـت هایش را پاییـن آورد تـا او را آرام روی زمین بگذارد، 
امـا در یـک لحظه سـنجاب رویش را برگرداند و با سـرعت از بازوی کایرا باال 
رفت. به زحمت خود را به باالی سرش رساند و همان طور که پنجه هایش را بین 
موهای پرپشـت او فرومی کرد، خودش را به سـمت درختی پرتاب کرد و بین 

شاخه ها ناپدید شد.
کایرا پوزخند غرورآمیزی زد و سـر تکان داد. داشـت خاک و تارهای ریز 

خز را از دست هایش می تکاند که...
»کایرا!«

1. مامان
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ای وای! پـدرش بـود. و صدایش خیلی محو بـود. حتمًا کایرا خیلی از حد 
مجاز دورتر شده بود.

»کااایرا!«
خیلـی دورتـر. به زحمت می توانسـت صـدای پدرش را بشـنود و این اصالً 

خوب نبود.
به سمت صدا دوید، اما کمی جلوتر بوته های متراکم علف، تنه های درخت، 
و کنده های پوسیده ای که از وسطشان گیاه رشد کرده بود راهش را سد کردند.

بهتر بود باال می رفت و از رویشان رد می شد.
کایرا پرید باال و یکی از شـاخه های درخت را که دم دسـت بود دودسـتی 
 گرفت و از آن آویزان شد. بعد هم خودش را باال کشید و آن قدر بدنش را تاب 
داد تا کامل روی شاخه سوار شد. بعد روی دو پا بلند شد و تا ته شاخه ی محکِم 
درخـت دویـد. از انتهای شـاخه پرش بلندی کرد و یکی از شـاخه های درخت 
کناری را گرفت. این یکی ها باریک تر و منعطف تر بودند و باعث شـدند کایرا با 
سـرعت گیج کننـده ای بین زمیـن و هوا تاب بخورد. برگ هـای پهن درخت به 
صورتش کشـیده می شـدند. باالخره توانسـت خود را به زحمت به شـاخه های 
ضخیم تری برساند که به تنه ی درخت نزدیک تر بودند. بعد هم از شاخه ها باال 

رفت و در ارتفاع پنج شش متری زمین به سمت درخت بعدی پرید.
»کایرا!«

نزدیک تر بود. مسیرش را به سمت چپ متمایل کرد، با جست وخیز از چند 
درخت دیگر هم رد شد و باالخره به جایی رسید که درخت ها تُنک می شدند و 

جاده ی خاکی مثل ماری از میان جنگل می خزید و پیش می رفت.
کمـی بعـد توانسـت تـارو را از دور ببینـد. مـرد درشـت هیکل و چهارشـانه 
با ردایی که خاِک سـفر روی آن نشسـته بود، کنار گاری شـان ایسـتاده بود، 

دست هایش را دور دهانش حلقه کرده بود و فریاد می زد.
حتمًا توی دردسـر می افتاد. خیلی دیر برگشـته و پدرش را نگران کرده بود. 



13

نگرانی از صدای پدرش معلوم بود. این دفعه حتمًا تنبیه انتظارش را می کشید.
مگر اینکه...

وقتی نزدیک تر شـد، دید تارو پشـت به گاری ایسـتاده و به سـمت جنگل 
فریـاد می زنـد. گاری دوچرخی که خودشـان سـرهم بندی کرده بودند، وسـط 
جاده، درسـت زیر یکی از شـاخه های خمیده ی درخت بود. بارهایشان را توی 

گاری با توده ای پارچه و ملحفه پوشانده بودند.
کایرا روی همان درخت پرید و خودش را به باالی سر پدرش رساند. یکی 
از اسـتعدادهایی که در سـفرهایش به بیرون کشـف کرده بود توانایی بی صدا 

حرکت کردن بود.
حـاال که نزدیک شـده بود، صـدای فریاد پدرش خیلی بلندتـر بود: »کایرا! 
همین االن برگرد اینجا! اگه مجبور بشم دنبالت بیام تو جنگل، باید بی خیال 

سفر بعدی بشی!«
همین طـور که پدرش مشـغول صـدا زدن بود، کایرا از شـاخه پایین آمد و 
بی صـدا روی پارچه هـای تـوی گاری افتاد. سـریع چند تا از همـان پارچه ها را 

روی خودش انداخت و با صدای بلند شروع به خروپف کرد.
تـارو بـا تعجـب چرخیـد، پارچـه را از روی دخترش کنـار زد و گفت: »کجا 

بودی دخترم؟«
کایـرا آرام پلـک زد و چشـم هایش را مالیـد. بـا صدایی کـه معصومیت از 
آن می باریـد پرسـید: »چـی؟ منظورت چیه پاخا1؟ تمام مـدت اینجا خوابیده 
بودم.« خمیازه ی بلندی کشید، با تعجبی ساختگی نگاهی به اطراف انداخت 

و ادامه داد: »اوه! داریم می رسیم؟«
تارو آهی کشید، سری تکان داد و گفت: »حداقل شورا دستیار خوبی برام 
انتخاب کرده. قسم می خورم هیچ کس مثل تو نمی تونه داستانش رو به خورد 
آدم بده.« چشـم هایش را تنگ کرد، انگشـتش را به سمت کایرا گرفت و ادامه 

1. بابا
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داد: »حتی اگه داستانش سطحی ترین و بی سروته ترین داستان دنیا باشه.«
کایرا نخودی خندید. تارو با دو دست دور کمر او را گرفت و مثل یک کیسه ی 
 کوچک سیب زمینی او را از گاری بیرون کشید. بعد او را روی زمین گذاشـت 
و به پیچ جاده ی پیش  رویشان اشاره کرد و گفت: »داریم به لوکوایی1 نزدیک 

می شیم. یه قدم هم از من دور نشو، فهمیدی؟«
کایرا آهی کشـید و گفت: »چشـم پاخا! اما اونجا خیلی چیزها برای دیدن 
هسـت.« دسـت هایش را از هـم باز کـرد و چرخید تا جهان اطراف را نشـان دهد. 
ادامـه داد: »هیچ وقـت فرصـت نمی کنم قبـل از اینکه وقت برگشـتن به خونه 

بشه، همه چی رو ببینم.«
پدرش خم شد، فرق سرش را بوسید و گفت: »می دونم کوچولو! می دونم. ولی 
ما یه کاری داریم که باید انجام بدیم. وقتشه برای نمایش آماده بشیم!« ضربه ای 

به گونه های خودش زد و ادامه داد: »زود باش... شروع کن به جادوگری.«
کایـرا به سـمت گاری برگشـت. پارچه هـا را زیر و رو کرد و یـک چهارپایه و 
یک کیف چرمی بیرون آورد. تارو روی چهارپایه، روبه روی دخترش نشست.

کایرا کیسـه ی کوچکی از کیف بیرون آورد. انگشـت هایش را در آن فروبرد 
و زمانی که آن ها را بیرون آورد، به مایع مشکی چسبناکی آغشته بودند که از 
مخلوط صمغ درخت و زغال چوب بود. تارو شکلکی درآورد و دندان هایش را 
نشان داد. کایرا مایع را به سه دندان جلویی او مالید و زمانی که کارش تمام 
شد، به نظر می رسید دندان های تارو افتاده اند و جای آن ها خالی مانده است.

»َاخ. هیچ وقت به مزه ش عادت نمی کنم.«
»پاخا! حرف نزن. بذار خشک بشه.«

تارو مطیعانه با سر تأیید کرد.
بعـد کایـرا یـک چشـم بند درب وداغـان بیـرون کشـید، آن را دور سـر تارو 

انداخت و پارچه ی مندرس آن را روی چشم راست تارو تنظیم کرد.

1. Lukweii
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بعـد از آن هـم دوبـاره انگشـتانش را در کیسـه ای از مخلـوط خاکسـتر، 
شیرخشـک و کمـی آب فروبـرد و آن ها را روی موهای مشـکی و فرفری تارو 
کشید تا چند جای سرش را گر نشان بدهد و رگه هایی از سفیدی به آن اضافه 
کند. بعد مشتش را پر از کاه کرد و مقداری از آن را میان موهای بلند تارو پاشید، 
 و بعـد از آن دسـت هایش را بـه خـاک مالید و روی گونه های سـبزه ی پدرش

لکه هایی کشید.
حقه ی آخرشـان یک بالش کج وکوله و یک شـنل نخ نما بود. تارو به جلو 
خـم شـد تـا کایـرا شـنل را روی شـانه هایش بینـدازد و بالـش را زیـر یقه ی 
لباسـش بچپاندو پشـت گردنش جا دهد. با این کار سروشکل یک گوژپشت 

را پیدا می کرد.
تارو از روی چهارپایه بلند شد، اما پشتش را خمیده نگه داشت و چهره اش 
را اخم آلود کرد. بعد هم با صدای گوش خراش اما قدرتمندی که در دهکده از 

آن استفاده می کرد، پرسید: »خب؟ چطور شدم؟«
»بدترکیب.«

تارو گفت: »عالیه! حاال نوبت خودته.« و با سر به گاری اشاره کرد.
کایرا آهی کشـید و یک کاله حصیری درب وداغان از گاری بیرون کشـید. 
موهای بلند و فرفری اش را با تکه ای نخ بست و باالی سرش جمع کرد تا زیر 
 کالهی که روی سرش گذاشته بود، پنهان شود. بعد هم یک شنل گَل وگشاد روی 

خودش انداخت و کمی هم خاک روی گونه های خودش مالید.
تارو گردنش را کج کرد، قیافه ی دخترش را بررسـی کرد و بعد شـروع کرد به 

نچ نچ کردن.
»چی شده؟«

»دیگه داری برای این کار ها زیادی خوشگل می شی.«
»پاخا! مسخره بازی درنیار. همه چی خوب پیش می ره.«

تارو همان طور که دخترش را بررسـی می کرد، دسـتی به چانه اش کشید و 
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گفت: »مسـخره بازی درنمی آرم کایرا! تو داری یه خانم جوون زیبا و باهوش 
می شی. اما به هرحال االن چاره ای جز همین کار نداریم و نمایش هم به زودی 

شروع می شه. نقشت رو یادته دیگه؛ آره؟«
کایرا با بی حوصلگی به پدرش نگاه کرد و گفت: »معلومه که یادمه. باید عین 
تیکـو همـه ش صدای خرخر از خـودم دربیارم، کلمه های کوتاه اسـتفاده کنم، 

با صدای بلند و دهن باز نفس بکشم و همه ش لب و لوچه م آویزون باشه.«
تارو خندید، اما بعد انگشـت اشـاره اش را باال گرفت و گفت: »خب، دیگه 

شوخی بسه. جدی می گم. وقتشه قوانین رو مرور کنیم.«
»دوباره؟« کایرا می توانست چشم بسته هم این کارهای تکراری را انجام دهد.

»بله، دوباره. حاال بگو ببینم. اسمت چیه؟«
»کایال.«

تارو با صدایی جدی پرسید: »و کاری که هرگز انجام نمی دی چیه؟«
»جواب دادن به هر سؤالی درمورد خونه ی واقعی مون.«

»مثالً چه سؤالی؟«
»اینکـه کجاسـت، چقـدر طـول می کشـه تا بهش برسـیم، از کـدوم طرفه، 

چه جور جاییه، چند نفر اونجا زندگی می کنن.«
تارو لبخندی زد و گفت: »حقا که دختر خودمی.«

کایرا گفت: »نه. نباید این رو بگی پاخا! من پسرت هستم؛ کایال.« و برای 
تأکید بیشتر، لب و لوچه اش را آویزان کرد.

تارو خنده ای کرد و گفت: »باشـه، قبوله. حاال بیا بریم.« عصایش را از توی 
گاری درآورد و در جاده ی خاکی شروع به حرکت کرد. پشتش را خم کرده بود 

و یک پایش می لنگید.
کایرا بین دو دسته ی بلند گاری ایستاد، آن ها را از روی زمین برداشت و روی 
شانه هایش گذاشت. بعد هم در تالش برای تکان دادن آن ناله ای کرد و راه افتاد.
حتی موقع کشـیدن گاری سـنگین هم کایرا می توانسـت همان طور که در 
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مسـیر دنبـال تارو می رفت، سـرش را باال نگـه دارد و زیبایی هـای اطرافش را 
تماشا کند. این کار خیلی بهتر از این بود که مجبور شود کارهای خانه را انجام 
دهـد و بـه اصـرار مادرش برای هفدهمین بار در روز کلبه شـان را جارو بزند، یا 
حتی برای آتش آشـپزِی دسـته جمعی هیزم جمع کند. این بیرون، هر طرف 
را نـگاه می کـرد، یک چیز جدید می دید. اما در محدوده ی آشـنای زیدو، کایرا 

تمام دیدنی ها را قبالً دیده بود.
وقتـی آخرین پیچ جاده را پشت سـر گذاشـتند و دیوارهـای دهکده پدیدار 
شدند، دروازه ی جلویی چهارطاق باز شد و جمعیتی از بچه ها به بیرون سرازیر 
شدند. کایرا نگاه کرد که چطور در جاده می دویدند و نزدیک می شدند؛ بچه هایی 
کـه قبـالً هیچ وقت ندیـده بود. خیلی هایشـان هم سن وسـال خـودش بودند. 
داستان هایی داشتند که کایرا قبالً هرگز نشنیده بود، بازی هایی بلد بودند که او 

هیچ وقت امتحان نکرده بود و غذاهایی می خوردند که او هرگز نچشیده بود.
اما مثل همیشه، این بچه ها هیچ کاری با او نداشتند. مثل مور و ملخ دورتادور 
گوژپشـت کـه لنگ لنـگان، با قیافه ای مصمـم، رو به دروازه قدم برمی داشـت و 

وانمود می کرد اصالً بچه ها را نمی بیند، جمع شده بودند.
بچه ها فریاد می کشـیدند: »مرد آتش فشـانی! مرد آتش فشـانی!« و تارو را 
به سمت دروازه ی ورودی لوکوایی همراهی می کردند. کایرا هم با قدم های خسته 

گاری را پشت سرشان می کشید.
»مرد آتش فشانی برگشته!«
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2
مردم لوکوایی در پایان تابستان مسابقه ی ساالنه ی قصه گویی برگزار می کردند 
تـا موفقیـت در فصل شـکار و برداشـت محصول را جشـن بگیرنـد. وظیفه ی 
سـخت جمـع کـردن آذوقه بـه پایان رسـیده بود و تمـام اهالـی دهکده قبل 
از شـروع نمک سـود کردن گوشـت و انبار کردن میوه و غله، پیش از شـروع 

زمستان استراحت می کردند.
همان طـور کـه خیـل عظیـم مـردم در میدان بـزرگ مرکـزی دهکده جمع 
می شـدند، کایرا مشـغول تماشای دسـت فروش هایی بود که راهشان را میان 
جمعیت باز می کردند و سـیخ های کوچک گوشـت کبابی و کیسـه های آجیل 
عسـلی می فروختنـد؛ هیچ وقـت این همـه جمعیت را یک جا ندیـده بود. پدر 
و مادرهـا بچه هـای کوچکشـان را روی پـا نشـانده بودنـد و تـکان می دادند و 
دوستانی که دور هم جمع شده بودند نوشیدنی هایشان را در لیوان های چوبی 
سر می کشیدند. بچه های هم سن کایرا دور دایره ی قصه گویان نشسته بودند؛ 
شانه به شـانه خودشـان را در ردیف جلو جا داده بودند و با اشـتیاق سرشان را 

جلو آورده بودند.
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کایرا پشت سـر جمعیت با دسـته کـردن پارچه ها و ملحفه هـای گاری برای 
خـودش نقطه ی مرتفعی درسـت کرده بـود تا آنجا از باالی سـر آدم بزرگ ها به 
همه چیز مسـلط باشد. )تارو داشـت برای نمایش آماده می شد و مطلقًا نیازی 
نبود بداند که کایرا دارد سومین بسته ی آجیل های خوشمزه را هم تمام می کند.(
 کایرا آهی کشید و به بچه هایی نگاه کرد که دور دایره حلقه زده بودند و برای 
رسـیدن به جاهایی که دید بهتری داشـت به هم تنه می زدند. او خیلی دلش 
می خواسـت به این شـلوغی ملحق شـود و در صحبت های آن ها شـرکت کند، 
امـا طبـق دسـتورهای اکید پدرش، زمانی که او و تارو بـا مردم بیرون روبه رو 
می شـدند، وظیفـه ی کایـرا ایـن بـود کـه جلب توجه نکند و با کسـی دوسـت 
نشـود. بدترین قسـمت دسـتیار پاخا بودن این بود که باید تمام آنچه را که 
شـخصیت کایرا را شـکل داده بود کنار می گذاشـت تا به کایال، دسـت راسـت 
مرد آتش فشـانی، تبدیل شـود. حتی اصالً از این کایال خوشش هم نمی آمد. 
کایال خالقیت نداشـت، حوصله ی آدم را سـر می برد و همیشـه سـرش به کار 
خودش بود؛ اما کایرا دلش می خواسـت بخندد، کشـف کند، و با بقیه ارتباط 

داشته باشد.
کایرا دوباره آه کشید. روزی می رسید که تارو به او اعتماد کند و حفظ اسرار 

زیدو را به او بسپارد. کایرا فقط می خواست آن روز عجله کند و زودتر برسد.
باالخره انتظار برای مراسم به پایان خود نزدیک می شد. وقتی شامگاه روی 
دهکده سایه انداخت، یکی از ریش سفیدها به سختی از میان جمعیت عبور کرد 
و با مشعلی که در دست داشت به دایره ی قصه گویان قدم گذاشت. کمی خم 
شـد و آتش مشـعل را به توده ی برگ های خشـک و هیزم هایی که در گودال 
آتـش جمـع کـرده بودند، زد. بعـد از مدتی چهره ی بچه هایی کـه در ردیف جلو 
نشسـته بودند در نور شـعله های رقصان می درخشـید و در همین میان بود که 

اولین قصه گو به دایره قدم گذاشت و کارش را آغاز کرد.
این چهارمین مسابقه بود که کایرا در دهکده های مختلف می دید و خوب 
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می دانست روند برگزاری آن چطور است. برنامه ی زمانی طوری طراحی شده 
بـود کـه داستان سـرایان تـازه کار قبـل از همه پیـش می آمدند و هرکسـی که 
دیرتر می آمد تجربه ی بیشـتری داشـت؛ به این ترتیب، هرچه شـب به پایان 
خود نزدیک تر می شـد، داسـتان ها بهتر و بهتر می شـدند. قصه گویان از اهالی 
 دهکده هـای اطـراف بودند، برای همین هم لهجه ها کمی باهم تفاوت داشـت 
و بعضی از کلمات، به خصوص اصطالحات عامیانه، به دلیل تفاوت در گویش های 
محلی، به گوش ناآشنا بودند. اما کایرا می توانست به طور کلی از داستان هایی 
کـه هرکدامشـان تعریف می کردند سـر دربیاورد. عالوه بر ایـن، همان طور که 
 پدرش بارها به او گفته بود، آنچه واقعًا مهم اسـت چگونه تعریف کردن قصه 

است، نه خود قصه.
کایرا همان طور که بر فراز گاری نشسته بود و خودش را حسابی با تنقالتش 
مشغول کرده بود، به داستان هایی از اکتشافات و ماجراها و عشق و عاشقی ها 
گوش می داد. داستان هایی از راهبه های مهاجر، جنگجویان بزرگ، حیواناتی 
که می توانسـتند حرف بزنند، و کشـتی هایی که می توانستند از روی اقیانوس 

بلند شوند و میان ستاره ها بادبان بگشایند.
و همیشه داستانی که برای پایان باشکوه مراسم در نظر می گرفتند داستان 

مرد آتش فشانی بود.
کایـرا وقتـی پـدرش را دیـد که به مرکز دایـره پا می گذاشـت، همان غرور 
همیشـگی وجودش را فرا گرفت، اما هم زمان اضطراب در دلش آشـوب به پا 
کـرد؛ چـون باالخره روزی می رسـید کـه او باید به میان ایـن دایره می رفت و 

چشم های تمام این غریبه ها با هیجان روی او قفل می شد.
وقتی تارو به مرکز دایره رسـید، جمعیت کامالً سـاکت شـد. تارو به آرامی 
چرخید و با چشـم »سـالم« خود انبوه مردم را برانداز کرد. سـکوت را به قدری 

کش داد که کایرا فکر کرد االن است که از شدت انتظار منفجر شود.
باالخره با کوبیدن عصایش به زمین شـروع کرد. ضربه هایش اول آرام بودند، 
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اما کمی بعد تند و تندتر شدند. تارو با صدایی خش دار گفت: »زیر پای شما، همین 
االن، زیر همین دهکده، سپاهیانی از شیاطین آتشین خشمگین زندگی می کنن.«
تـارو روی لبـه ی دایـره ی قصه گویـان حرکـت می کـرد و ته عصایـش را با 
ضرباهنگ مشخصی، فقط چند سانتی متر آن طرف تر از نگاه بهت زده ی کودکان 
ردیف جلو، به زمین می کوبید. ادامه داد: »طبیعت شیاطین اینه که بسوزونن... 
ببلعـن... نابـود کنـن. دستشـون به هرچی که برسـه، تبدیلـش می کنن به یه 
تـوده ی سـوخته و سـیاه از هیـچ و پوچ. خونه هـای قشـنگتون، باارزش ترین 
دارایی هاتون.« با صورت اخمویش به جلو خم شد و صاف روبه روی صورت یک 

دختربچه، به شکلی نمایشی زمزمه کرد: »حتی عزیزترین عزیزانتون.«
تارو به حرکتش ادامه داد و گفت: »خودتون هم می دونین که می تونن از 
اون پایین صداتون رو بشـنون. آره درسـته، خیلی هم خوب می تونن بشنون. 
صدای قدم برداشـتن شـما اون ها رو تموم مدت بیدار و آشـفته نگه می داره، 
خشمشـون رو شـعله ور می کنـه. پس بـه نفعتونه که یادتون باشـه؛ هر موقع 
داریـن توپ بـازی می کنین، هر موقع گرگم به هوا بازی می کنین، یا دور هم از 
یه مهمونی محلی لذت می برین، فقط دارین عطش سـیری ناپذیر شـیاطین 

رو برای انتقام تحریک می کنین.«
تارو به سمت جمعیت خزید و ادامه داد: »مردم خوِب لوکوایی! باور کنین 
هیچ کـدوم از ایـن شـیاطین فکـری تـو سرشـون ندارن، جـز اینکـه از زندان 
زیرزمینی شون فرار کنن؛ که چنگال های قرمز و سوزانشون رو بیرون بیارن...« 
نزدیک تـر شـد و گفـت: »و شـما رو تـو هوا بقاپـن.« تارو با گفتـن این جمله 
به سمت یکی از بچه های ردیف جلو هجوم برد و با عصایش آرام به سینه ی او 
کوبید. پسرک جیغی کشید و عقب عقب به میان طعنه و تمسخر دوستانش 
فـرار کـرد. تـارو با نگاه خیره اش یکی از نوجوانان خندان را درجا سـاکت کرد 
و گفت: »بعد هم شـما رو با خودشـون به زیر زمین می کشـن و اونجا خیلی 
آهسـته زنده زنده کبابتون می کنن.« لبخند پسـرک روی صورتش محو شـد. 
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سایه ها روی صورت عبوس تارو که در نور آتش می درخشید می رقصیدند.
بعـد از آن پاخـا درمورد تاریخ و سـابقه ی این موجودات ناپاک شـروع به 
صحبت کرد. شیاطینی که درست مثل مردم همین دهکده، روزگاری با غرور و 
افتخار روی زمین زندگی می کردند، اما با طمع و وحشی گری هایشـان خشـم 
الهه های آسمان را برانگیختند و به شیاطین آتشین تبدیل شدند؛ محکوم به 

هزاران سال تبعید، در دل زمین.
امـا کایرا این قسـمت را نصفه ونیمه گـوش داد؛ البته تمامش را هم حفظ 
بـود. به جـای گـوش دادن بـه قصـه، به چهره ی مـردم دهکده دقـت می کرد. 
عاشق واکنش مردم به داستان های تارو بود؛ نه فقط کودکان ردیف جلو، بلکه 
آدم بزرگ های میان جمعیت که معذب به زمین خیره می شدند، چشمانشان 
گـرد می شـد، بـا بغل دستی هایشـان نگاه های نگـران ردوبـدل می کردند و از 
شگفتی نفسشان را نگه می داشتند. تارو قالده ای نامرئی به گردن تک تکشان 
بسته بود و داشت مثل همیشه آن ها را دقیقًا به همان جایی هدایت می کرد 

که دلش می خواست.
وقتی تارو خم شد تا مشتی خاک از روی زمین بردارد، توجه کایرا دوباره 

به او جلب شد. نوبت به بخش مورد عالقه اش رسیده بود.
»... پـس آخرسـر، چیـه کـه مـا رو از شـر اون ها حفـظ می کنه؟« تـارو به 
دسـتش نگاه کرد و مشـتش را شـل کرد تا ذرات خاک از میان انگشـتانش 
بلغزند و با نسـیم بروند. »فقط چند متر خاک. فقط یه پوسـته ی نازک بین 
شـما و این سـپاه موجودات قدرتمند فراطبیعی هسـت؛ موجوداتی که فکر و 

ذکرشون نابودی شما و تموم کسانیه که تو زندگی تون می شناسین.«
تارو برای چند لحظه ساکت ماند و صبر کرد تا تهدیدهایش خوب در ذهن 
مخاطبانش ته نشـین شـوند. وقتی دوباره لب به سـخن گشود، حرف هایش 
نجوایی بود که تمام اهالی دهکده باید برای شنیدنش به جلو خم می شدند.
»اما دوسـتان! یه جاهایی روی زمین هسـت؛ جاهایی که حتی فکر کردن 
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بهشـون هم وحشـت به دل آدم می ندازه... جاهایی که شـیاطین می تونن از 
زندان زیرزمینی شون فرار کنن و تو روز روشن بیرون بیان.«

تارو دوباره سکوت کرد و کایرا می توانست بشنود که جمعیت چطور کلمه ی 
مورد نظر را با یکدیگر زمزمه می کنند.

آتش فشان.
»من به سرزمین های دوری سفر کرده ام و جاهایی رو دیده ام که شیاطین 
چنان خودشـون رو به سقف زندانشـون کوبیده ان که شکاف های بزرگی روی 

زمین باز شده.«
تارو با اندوه سری تکان داد و گفت: »ایزدهای آسمون سعی کردن کمک کنن. 
 اون ها کوه های بزرگی روی زخم های زمین ساختن تا روی این دیگ جوشان 

شرارت رو بپوشونن؛ روی این خطری که همه مون رو تهدید می کنه.«
یـک مکـث نمایشـی دیگر. کایرا بـه این فوت وفن خوب دقـت کرد؛ اینکه 
تـارو چـه کار می کنـد تا هر اتفاقی درسـت سـر وقت خـودش رخ دهد. چون 
می توانست با تمام وجود حس کند که تمام برنامه ریزی ها برای این بوده که 

نفس  همه برای بخش بعدی حبس شود.
پـدرش آه سـوزناکی کشـید و گفـت: »امـا حتـی الهه هـای آسـمون هـم 
محدودیت های خودشون رو دارن، دوستان! و نفرت متالطم شیاطین آتشین 
به قـدری قدرتمنـده که گاهی هیچی نمی تونه جلوش رو بگیره تا بیرون نزنه و 

زمین رو خاکستر نکنه.«
پوووف !

آتش بزرگ شعله ور شد. شعله ها تا ده دوازده متر باال رفتند. کل میدان بزرگ 
دهکده برای یک لحظه به روشنِی روز شد و کایرا با اینکه در ردیف انتهایی بود، 
 حـرارت ناگهانـی آتـش را روی صورتـش احسـاس کرد. مردم جیغ کشـیدند و 
دستشان را روی چشم هایشان گذاشتند، بعد با خنده های پر از اضطراب، واکنش 

بغل دستی هایشان را مسخره کردند.


