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فصل اول
اشتباهات جادویی

اولین باری که دسـت به جادو زدم، کاری کردم گل رز از دماغم سـبز شـد. از 
قصد نکردم. من هم می خواستم مثل هر آدم معمولی دیگری، روی زمین گل 
پرورش بدهم، ولی من هیچ وقت یک آدم معمولی نبودم و جادو هم بدقلق، 
خطرناک و غیرقابل  پیش  بینی است؛ مخصوصًا اگر به دست نااهلش بیفتد. 

از وقتی در گهواره بودم، مامان بزرگ به من جادو یاد داد. بیشتر مادربزرگ ها 
نوه هایشـان را غرق بوسـه و بغل می کنند و آب نبات در دهانشـان می گذارند، 
ولـی من طلسـم و افسـون و معجون گیـرم می آمد. مامان بـزرگ جادوی راه  
انداختن باد و باران، طلسم رشد یا خشک کردن گیاهان و افسون تغییر قیافه 
و دغل بازی بلد بود. می توانست معجون هایی درست کند که ذهن را از فکر و 
خیـال بیهـوده دور نگه دارد یا دماغ گرفته ی آدم را باز کند. اکسـیرهایی برای 
دندان درد،  دل درد و دل شکستگی داشت و مرهم مخصوصی هم برای خارش 

کمر درست کرده بود. شگفتی های جادو  پایان نداشتند. 
دردسرها هم پایان نداشتند. 

وقتی پنج سـالم بود، می خواسـتم برای مامان بزرگ، گل رز قرمز پرورش 
بدهم. گل رز، چون اسـم خودش رز اسـت و قرمز، چون اسم خودم قرمزی1

1. Red
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اسـت. عجب کادوی تمام  عیاری می شـد. می دانسـتم که می توانم از پسـش 
بربیایـم. مامان بـزرگ را دیـده بـودم که چطـوری کدوتنبل هـای نارنجی رنِگ 
چاق و چلـه و توت هـای قرمـزِ آبدار را با چندتا تکان دسـت و چند کلمه، صاف 

از دل خاک می رویاند. 
کلمات خودم را دقیق انتخاب کردم. 

افسون گل رز
ُرز ُرزا شکوفا شو

غنچه ی گلم، پاشو
رز رزا گل عطری

پیش چشم من وا شو

گزش جادو را سر انگشت هایم احساس کردم. درست مثل مامان بزرگ، بازویم 
را با هزار اِفاده باال بردم و تکانی به دستم دادم، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. دوباره 
امتحان کردم. بلند تر حرف زدم، دست هایم را با افاده ی بیشتری باال بردم و... 

گل رزی از سوراخ راسِت دماغم بیرون زد. 
سـعی کردم گل  را دربیاورم، ولی فقط باعث شـد که عطسـه  کنم و گل رز 

دیگری از سوراخ چپ دماغم بیرون زد. 
مامان  بزرگ نتواست جلوی خنده  اش را بگیرد و تقریبًا داشت قهقهه می  زد. با 
آن گل های رزی که از دماغم بیرون زده بود، هق هق کنان گفتم: »مامان بزرگ، یه 
کالی کن!« توقع داشتم، دست هایش را تکانی بدهد تا گل های رز ناپدید شوند. 

ولی درعوض، دستش را جلو آورد و گل ها را درسته از دماغم بیرون کشید. 
جیغ زدم: »آآآآخ!«

مامان بزرگ گل ها را داخل گلدان روی میزش گذاشـت. »بابت گل های رز 
ممنونم. اسمشون رو می ذاریم گل های تودماغی.«
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در جوابش گفتم: »هاااچووو!«
مامان بزرگ پنج دقیقه  یکریز خندید. 

من هم پنج ساعت عطسه کردم. 
اعتـراف می کنـم بااینکـه از گاز پری هـا هـم بیشـتر درد داشـت، ولـی 
یک جورهایی خنده دار بود. اما دل نگران بودم که مبادا نشانه  ای است از اینکه 

جادوی درونم یک جورهایی مشکل دارد. 
بعـد از آن گل هـای تودماغـی، تصمیم گرفتم به جادوهـای کاربردی، مثل 
جـادوی خشـک  کردن بچسـبم. بارهـا، مامان بزرگ را دیده بودم که بشـکنی 

می زد و لباس های خیس آب را در   عرض چند دقیقه خشک می کرد. 
ولـی وقتـی من بشـکن زدم، هیچ بادی نوزید. فقط آتش به   پا شـد. بله، 
شعله  های آتش! دامن و بلوز و زیرپوش های شعله  ور در کمتر از یک دقیقه، 

زغال و خاکستر شدند. 
مامان بزرگ گفت: »خب، االن دیگه کامالً خشک شده ان.«

وقتی شش سالم بود، دوستی به اسم گرتی1 داشتم. فقط می توانستیم در 
خانه ی آن ها و با نظارت مداوم مادرش هلگا2، باهم بازی کنیم. دل هلگا همیشه 
شـور مـی زد. می ترسـید گرتـی در چـاه بیفتد یـا از صخره به پایین پرت شـود. 
می ترسـید حریره ای که گرتی صبح ها می خورد، توی گلویش بپرد. می ترسـید 
یک شب غول ها بیایند و گرتی را یک لقمه ی چپ کنند. وقتی می خواستم گرتی 

را به جنگل ببرم تا باهم بازی کنیم، این دل شوره هایش دردسرساز می  شدند. 
گرتی گفت: »مادر می گه گرگ ها من رو می خورن.«

گفتم: »نمی خورن بابا. من همیشه توی جنگل بازی می کنم و می بینی که 
گرگ ها من رو نخورده  ا ن.«

»هیچ وقت گم نمی شی؟ مادر من همیشه می ترسه که راهم رو گم کنم.«
»هیچ وقت گم نمی شم. یه مسیر جادویی دارم.« چشم های گرتی اندازه ی 

1. Gertie 2. Helga
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سیب شدند. جادو نایاب بود و مسیر من هم مسیری خاص. فقط وقتی دلم 
می خواسـت ظاهر می شـد و در جنگل تا هرجا که می خواسـتم بروم، هدایتم 
می کـرد. مسـلمًا این حرفم باید نظر گرتی را جلـب می کرد تا همراهم بیاید، 

ولی این طور نشد. از من فاصله گرفت و با احتیاط نگاه کرد. 
»مادرم می گه جادو خطرناکه.«

با خشم گفتم: »مسیر من خطرناک نیست. مامان بزرگ اون مسیر رو برام 
درست کرده تا ازم محافظت کنه. بعد از اینکه یه خرس بهم حمله کرد و چیزی 
نمونده بود که بمیرم، خودش از توی زمین، اون مسـیر رو برام درسـت کرد.«
فکر کردم با این حرفم تحت  تأثیر قرار می گیرد. همیشه خطر مرگ مهیج بود 

و توانایی شکست دادنش با جادو هیجان  انگیزتر. 
گرتی گفت: »مادر می گه مامان بزرگ تو یه جادوگره.«

البته که مامان بزرگ جادوگر بود. خودم می دانستم، ولی گرتی طوری این 
حـرف را زد که انگار چیز بدی اسـت. ناامیـدی وجودم را فراگرفت. واقعًا دلم 
می خواست با گرتی در جنگل بازی کنم. پس تنها کار مناسبی را که به ذهنم 

می رسید، انجام دادم. طلسم دلواپسی را روی مادر گرتی انجام دادم. 

طلسم دلواپسی
پتی پتی َپتیله

دلشوره یک زگیله
اومده توی خونه ت

چسبیده روی چونه ت
آچین و واچین دورش کن

بگو بره، مجبورش کن

متأسفانه، طلسم دلواپسی هلگا را درمان نکرد. درعوض، زگیلی روی چانه اش 
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درآمد. هر روزی که می گذشـت، زگیلش بزرگ و بزرگ تر می شـد، تااینکه از 
مامان بزرگ خواستند تا برود و اشتباه من را درست کند. نیاز به گفتن نیست 
که دیگر اجازه ی بازی با گرتی یا هیچ کس دیگری را نداشتم. هلگا عالوه بر 
اینکه همیشـه  دلشـوره داشت، خبر چین روسـتا هم بود. خبرش در سرتاسر 

کوهستان پیچید. 
هلگا به مردم روستا گفت: »اون دختره جادوگره، درست مثل مادربزرگش.«

انگار یادش رفته بود که مامان بزرگ درمانش کرده بود. 
گرتـی دیگـر بـا من حرف نزد و دیگر هیچ کس حتـی نگاهم هم نمی کرد. 
جادوی درونم تند و سـخت شـد. گلویم را گرفت. چشـم هایم را سـوزاند.  ای 

کاش، می توانستم قورتش بدهم و کاری کنم که محو شود و از بین برود. 
مامان بزرگ گفت: »نگران نباش قرمزی. همه ی ما اشتباه می کنیم. وقتی 
من هم سـن تو بودم، سـعی کردم یه خرگوش رو صدا بزنم تا بیاد و حیوون 

خونگی  م بشه، ولی عوضش یه خرس پشت در خونه م ظاهر شد!«
داد زدم: »جوِن من؟! چطوری جون سالم به    در بردین؟«

»راستش خیلی خرس مهربونی بود. خواهرم باهاش ازدواج کرد.«
»با یه خرس ازدواج کرد؟«

»وای! خنگ بـازی درنیـار. جدی جدی خرس نبود که. یه شـاهزاده بود که 
طلسمش کرده بودن.«

حرفش سـر سـوزنی از نگرانی هایم کم نکرد. نه دلم می خواست با خرس 
ازدواج کنم، نه شاهزاده. 

گفتم: »همه ی جادوهایی که انجام می دم، بد از آب درمی آن.«
مامان بـزرگ گفـت: »چرنـد نگو بچه جون. اشـتباهه دیگه. قبل از رسـیدن به 

جادوی واقعی درونت باید یه عالمه اشتباه کنی تا بتونی بهش برسی.«
»ولی اگه اشتباهاتم خیلی بزرگ باشن، اون وقت چی؟«
مامان بزرگ گفت: »همچین چیزی نیست، عزیز دلم.«
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ولی اشتباه می کرد. به انجام طلسم و افسون و درست  کردن معجون های 
مختلف ادامه دادم و بازهم اشتباه کردم، اشتباهات بزرگ، اشتباهات کوچک، 

اشتباهات کُشنده. 
آخرین اشتباهم از زگیل و آتش و گل های رز تودماغی هم بدتر بود. 

هفـت سـالم بـود و با مامان بـزرگ در جنگل بودیم. اوایل بهـار بود و برای 
همیـن، درختان تازه شـکوفه داده بودند. مامان بـزرگ فکر کرد، من می توانم 

کمک کنم تا شکوفه ها باز شوند. 

طلسم رشد
قاری قارینا قاقاال
برو برو سمت باال

ریشه ت تو خاک سفته
زمین تو رو گرفته
برو زیر نور آفتاب

بشو یه درخت شاداب

با ترس  ولرز پرسیدم: »اگه کل جنگل رو آتش بزنم، چی؟« انگار تنها جادویی 
که در آن تبحر داشتم، آتش  زدن بود. 

مامان بزرگ گفت: »نترس قرمزی.«  به شاخه ی درخت باالی سرمان اشاره 
کرد، شاخه ای آن قدر رو   به   پایین خم شده بود که می توانستم شاخه های ریز و 
شکوفه های کوچکی را که از آن بیرون زده بود، ببینم. »روی شاخه تمرکز کن. 
انرژی شـاخه و انرژی درونت رو احسـاس کن. اون ها به هم مرتبط هسـتن. 
ببین می تونی کاری کنی که برگ های روی شـاخه ش رشـد کنن یا نه. رشـد 

بهترین نوع جادوئه.«
بلـه، مـن هـم وقتـی مامان بزرگ چیـزی پرورش مـی داد، حسـابی ِکیف 
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می کـردم. توت فرنگی های آبدار، کدوتنبل هـای چاق و چله، گیاهان ادویه ای و 
شکوفه های معطر پرورش می  داد و گل های رز. کار مامان بزرگ مخصوصًا در 

پرورش گل های رز، حرف نداشت. 
روی جـادوی درونـم تمرکـز کردم. احسـاس کردم در دلـم پیچ می  خورد، 
درست مثل دیگ سوپی که ُقل ُقل می کند و چیزی نمانده که َسر برود. حس 
کـردم کـه در بازوهایم جاری شـد و تا نوک انگشـت هایم آمد. بعد، گذاشـتم 
جـادو از مـن بیـرون برود و به سـمت درخت جاری شـود. شـکوفه های روی 

شاخه باد کردند و شکفتند. چیزی منفجر نشد. چیزی هم آتش نگرفت. 
گفتم: »دارم موفق می  شم!«

مامان بزرگ گفت: »خوبه! همین طوری ادامه بده!«
شـکوفه ها شـکفتند و برگ هایشان باز شدند، تااینکه شاخه پر از رنگ های 
صورتی و سبز شد. بعد، خوِد شاخه شروع به رشد کرد. ضخیم تر و بلندتر شد. 

مامان بزرگ گفت: »حاال آرومش کن. جادو رو توی خودت برگردون.«
ولـی نمی توانسـتم. جـادو آن قـدر سـریع ُقل ُقـل می کرد و از بدنـم بیرون 
می ریخت که اصالً نمی توانستم جلویش را بگیرم. شاخه رشد کرد و دراز شد، 
آن قدر بزرگ و سـنگین که درخت دیگر تاب نگه  داشـتنش را نداشت. شاخه 

هم خم شد و صدای ِخِرچ ِخرِچش درآمد. 
همه چیز یک دفعه اتفاق افتاد. 

شـاخه شکسـت. مامان بزرگ من را از سـر راه شـاخه، به کناری هل داد. 
وقتـی تلوتلوخـوران روی زمین پرت شـدم، شـاخه هم افتـاد. صدای جیغ و 
گرومپ آمد. وقتی سرم را بلند کردم، دیدم مامان بزرگ روی زمین افتاده و 

زیر شاخه گیر کرده است. 
چشم هایش بسته بودند و تکان هم نمی خورد. 

»مامان بزرگ؟« به  سمتش دویدم. شانه اش را تکان دادم، ولی بیدار نشد. 
صورتش خونی شـده بود. قطره های سـرخ خون روی صورتش چکیده و در 
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چروک های گونه اش فرورفته بودند. قلبم تندتند می زد. سعی کردم شاخه را 
از رویش بردارم، ولی خیلی بزرگ بود و من هم خیلی کوچک. 

از جنـگل بیـرون دویـدم. چشـمانم پر از اشـک بـود و تار می  دیـدم، برای 
  همین به زور می توانستم مسیرم را ببینم. وقتی به خانه رسیدم، هق هق کنان، 

خودم را محکم به در کوبیدم و وارد شدم. 
»ُمرده! من کُشتمش! من مامان بزرگ رو کشتم!«

بابا به طرف جنگل دوید. مامان من را در آغوش گرفت. خودم را گلوله کرده 
بـودم و مثـل بید می لرزیدم. گریه کـردم و گریه کردم. در ذهنم، مامان بزرگ 
را چشم بسـته، مثل سـنگی بی حرکت، با آن خون قرمز روشن روی صورتش 

می  دیدم. این برایم یک معنی داشت. 
تو این کار رو کردی، قرمزی. تو مامان بزرگت رو کُشتی. 

مامان نمی توانست من را آرام کند. 
وقتـی بابـا برگشـت، به پایین خم شـد و زمزمه کنان گفـت: »حالش خوبه 
قرمزی. فقط چند جاش خراشیده شده و پاش آسیب دیده. حالش خوبه.«

دوباره زدم زیر گریه، ولی این بار اشک هایم از احساس آسودگی و اندوه، جاری 
شدند. زنده بود، ولی به هرحال من به او صدمه زده بودم. تقصیر من بود. 

بعد از آن اتفاق، هیچ وقت پای مامان بزرگ کامل خوب نشد. باید از عصا 
اسـتفاده می کرد و مثل پیرزن ها لنگان لنگان راه می رفت؛ مثل جادوگرها. از 
دیـدن چنیـن چیـزی متنفر بودم، چون هـر روز، کاری که کـردم و چیزی که 
بودم را به یادم می  آورد. شاید مامان بزرگ جادوگر بود، ولی از آن جادوگرهای 
خوب بود. جادویش به چیزهای مختلف، زندگی می بخشید و باعث رشدشان 
می شـد. جادوی من باعث می شـد تـا همان چیزها صدمـه ببینند و بمیرند. 
حتی اگر این آخرین اشتباهم بود، برایم اهمیتی نداشت چون توان نداشتم 

حتی یک قدم دیگر در این مسیر بردارم. 
دیگر هیچ وقت دست به جادو نمی زنم. 
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فصل دوم
مسیر داخل جنگل

بابا گفت: »خداحافظ قرمزی! مواظب مامان بزرگ باش!« با پاهایش به کمر 
قاطر زد تا حرکت کند. 

پدر و مادرم را تماشا کردم که برای فروش کُنده  ها در دره ، شهر ملکه ،  یاندر1
و بیاند2، با ارابه ای پر از کُنده از راه ناهموار کوهستان پایین رفتند و من را پیش 

مامان بزرگ گذاشتند. 
مامان داد زد: »بازهم، توی مسیرت حرکت کن!«

هرچند نمی توانسـت صدایم را بشـنود، ولی گفتم: »همیشـه همین کار رو 
می کنم.« برای آخرین بار دسـت خداحافظی برای پدر و مادرم تکان دادم و 
بعد، پیچیدند و از جلوی دیدم ناپدید شدند و فقط ردی از گردوخاک از آن ها 
به  جا ماند. حداقل تا یک یا شـاید هم دو هفته ی دیگر برنمی گشـتند و این 

یعنی، من و مامان بزرگ تنها در جنگل می ماندیم. 
از فکرش به هیجان آمدم. 

سـبد پر از نان تازه، گوشـت نمک سـود و کوزه ی عسـل را به زور بلند کردم. 
مامان بزرگ به هیچ کدام از این ها احتیاجی نداشت. ولی مامان اصرار داشت 
1. Yonder 2. Beyond
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که همراه من، چیزی بفرستد، انگار سربار بودم و باید در ازای نگهداری از من 
برای مادربزرگ کاری می کردند. 

وارد جنـگل شـدم و بالفاصلـه، زمیـن زیر پایم لرزیـد. برگ ها خش خش 
صدا کردند و پخش و پال شدند. ریشه  های درخت در زمین فرورفتند، سنگ ها 
از خاک درآمدند و مسـیر من را سـاختند و از داخل جنگل به  سـمت خانه ی 

مامان بزرگ کشیده شدند. 
بـوی درخـت کاج و گیاهان تازه  روییده از خاک را داخل ریه هایم کشـیدم. 
اواخر تابستان بود، اما کمی بوی تند ادویه در فضا پراکنده بود و خبر از آمدن 
پاییز می داد. صدای جیغ وویغ سـنجاب ها و پرندگان و وزوز حشـرات، همه، 

دست   به  دست همدیگر داده بودند تا نغمه ای جنگلی و روستایی بسازند. 
کالغی نزدیک شـاخه ی باالی سـرم نشسـت و بدجوری قارقار کرد. انگار 

داشت از گرسنگی غرغر می  کرد، ولی نمی توانست موش پیدا کند. 
گفتم: »خب االن چه کاری از دست من برمی آد؟ نه یه منقار محشر مثل 

جناب عالی دارم، نه بالی برای پرواز.«
با دلخوری قارقاری کرد و بال زد و رفت. 

حرف  بیشـتر موجـودات جنگل را می  فهمم، چهچهه هایشـان، ناله هایشـان 
برای غذا و پناهگاه یا آوازشـان برای پیدا کردن جفت . آن ها مثل انسـان ها از 
کلمات استفاده نمی کنند، ولی معنای صداها و حرکاتشان مثل موج در وجودم 
می پیچد. بیشتر شبیه بو است. بوی پیاز یا ریحان که به مشام مردم می خوَرد، 
بدون اینکه اصالً کسی بگوید یا خودشان ببینند، دقیقًا می دانند که بوی چیست. 
وقتـی حیوانـات حرف می زنند، چنین حسـی دارم. صدایی درمی آوردند و من 
معنایش را می فهمم. مامان بزرگ می گوید این هم بخشی از جادوی من است. 

خودم معتقدم که این جنبه ی حیوانی  وجودم را ثابت می کند. 
به درختی رسـیدم که راه رسـیدن به کندوی عسلم را نشان می داد. درخت 
کمی به  سـمت چپ مایل شـده بود و انگار داشـت راه را نشـان می داد. ولی 
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امـروز، درخـت را رد کردم. مامان بزرگ منتظرم بود و مشـتاق دیدنش بودم. 
سـبد سـنگینم را با آن   یکی دسـتم گرفتم و به راه  رفتن ادامه دادم. به صدای 
دعـوای سـنجاب ها، هیاهـوی پرنـدگان و جویـدن خرگوش هـا گـوش دادم، 
تااینکه یک دفعه همه سـاکت شـدند. بچه آهویی از بین درختان بیرون پرید 
و دوان دوان رفت. دسـته ای بلدرچین از بوته های وحشـی بیرون پریدند و از 

ترس پراکنده شدند. 
ایستادم. 

در سـمت راسـتم، سـایه ی چیـزی تکان خـورد، چیزی بـزرگ و قدرتمند. 
نمی توانسـتم آن را ببینـم، ولـی حسـش می کردم. ایسـتادم و گـوش دادم. 
چیزی در سـمت چپم حرکت کرد و بعد در چند قدمی من، موجودی از الی 

درختان بیرون آمد. سرش را پایین آورد و من را شناخت. 
گفتم: »سالم گرگه. اومدی گوسفند بدزدی؟«

این یکـی را جدیـدًا زیـاد این طرف ها می دیدم. بزرگ و سـیاه بود. تعجب 
کردم که تنها بود. هفته ی پیش، یکی از  گوسفندهای مامان بزرگ غیب شده 

و حدس می زدم که همین گرگ، گوسفندش را برده بود. 
جلوتر آمد و پنجه ی بزرگش، نزدیک مسیر من قرار گرفت. 

گرگ سـرش را باال گرفت و با چشـم های سـبز درشتش به من خیره شد. 
مثل توله سگی بیچاره، کمی ناله کرد. 

با ناله اش گفت: »بیا.« می خواست او را به مسیرم راه بدهم. 
گفتـم: »نکنه فکـر کردی من احمقم؟ تو دندون هـای خیلی بزرگی داری. 

اون قدر بزرگ که نمی تونی توی مسیر من بیای.«
گرگ کمی دیگر ناله کرد. چیزی نمانده بود دلم برایش بسوزد. 

»از اون گرگ های مکاری، نه؟« یک تکه گوشت نمک سود درآوردم و انداختم. 
گرگ گوشت را بین آرواره هایش گرفت و آن را بلعید. »خب، نظرت چیه؟«

گـرگ از مـن تشـکر نکـرد. بااینکه قبالً هـم کلی غذا بـه او داده بودم، ولی 
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هیچ وقت تشکر نمی کرد. وقتی شکمش را سیر می کردم، دیگر سراغ گوسفند ها 
و جوجه های مامان بزرگ نمی رفت. 

گرگ دوباره ناله ای کرد و به لبه ی مسیر من پنجه کشید. 
»بیا.« فقط همین را می گفت. »بیا.« التماسم می کرد که بگذارم وارد مسیر 
من شـود یا از مسـیرم خارج شـوم و دنبالش بروم. صدالبته که چنین کاری 
نمی کردم، ولی تِه دلم می خواستم بدانم که گشتن در جنگل با یک گرگ، چه 

حسی دارد، سرکش. هیجان انگیز. خطرناک. 
ای کاش، ایـن گـرگ حداقـل کمی بیشـتر با مـن حرف مـی زد. حیوانات 
دیگر راحت حرف می زدند و راحت حرفشان را درک می کردم، ولی این گرگ 
را نـه. عمـق وجود و پیچیدگی اش را احسـاس می کردم. شـبکه ای از افکار و 
احساسـاتی که نمی توانسـتم کامالً به آن ها دسترسی پیدا کنم. فکر می کردم 
او هـم مثـل مـن، افکار و حرف های زیرکانه ای در سـر دارد و می خواسـتم از 

آن ها سر دربیاورم. 
در دل درختـان، چیـزی تکان خورد. برگ ها خش خـش صدا دادند. گرگ 
خشـکش زد و بعد، تیری به  سـمت لبه ی مسـیر من و درست جایی که گرگ 

قرار داشت، پرتاب شد و گرگ فورًا زد به چاک. 
پیرمـردی تلوتلو خـوران از الی درخت هـا بیـرون آمد. تیروکمانی در دسـت 
داشت. آن را به اطراف چرخاند و دنبال شکارش گشت. هورسِت1 شکارچی بود. 

هورست با صدایی خشن و بریده بریده گفت: »کدوم وری رفت؟«
پرسیدم: »کی؟«

چشم هایش به این طرف و آن طرف چرخیدند. »گرگه. همین االن دیدمش.«
گفتم: »اون وری رفت. ولی فکر نکنم بتونی بهش برسی و بگیری  ش.«

هورسـت پـا کوبیـد و گردوخاک بلند کـرد. هیچ وقت این قدر به شـکارچی 
نزدیـک نشـده بـودم. »پیرمرد« کلمه ی مناسـبی برای توصیف او نبود. رسـمًا 

1. Horst
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فسیل بود. رنگ  پریده بود و ریش بلند و خاکستری رنگی داشت. سرتاپایش 
را با پوسـت و خز حیوانات جنگل پوشـانده بود و همین نشـان می  داد که در 
گذشـته، شـکارچی قوی و ماهری بوده است. هرچند االن دیگر شک داشتم 

که بتواند حتی یک خرگوش بگیرد. 
گفت: »می گیرمش. اون رو هم مثل همه ی اون هایی که گرفتم، می گیرم. 
آدم باید عقلش رو به  کار بگیره.« به سـرش اشـاره کرد. »باید صبور باشه. اون 
گرگ جونور زیرکیه، کلی حقه بلده، ولی هورسِت پیر این موها رو توی آسیاب 
سـفید نکـرده.« هورسـت کمانش را پاییـن آورد و به من نگاه کـرد. انگار تازه 
داشت برای اولین بار، من را می دید. »توی جنگل چی  کار می کنی؟ اینجا که 

جای دختر کوچولوها نیست!«
گفتم: »من همیشه همین  جا هستم. مامان بزرگم توی جنگل زندگی می کنه.«

»مامان بزرگت؟«
»رزقرمزی رو نمی شناسی؟«

گفت: »آهان، آره، اون جادوگره.« کلمه ی »جادوگر« را خیلی معمولی گفت. 
مثل اینکه مثالً داشـت می گفت »نانوا« یا »آسـیابان«. هورسـت گفت: »توی 
این فکر بودم که برم یه سری بهش بزنم، ببینم می تونه یه دوایی برای این 
گرفتگی زانوم پیدا کنه یا نه.« سعی کرد زانویش را حرکت دهد و مثل لوالی 

زنگ زده، غیژغیژ صدا داد. 
مامان بزرگ از مهمان خوشش نمی آمد. »فکر نکنم...«

خرگوشی از میان بوته ای بیرون جست. هورست چرخید و تیری پرتاب کرد، 
ولی خطا رفت. »َاه لعنتی!« لنگ لنگان دنبال خرگوش رفت. همان طور زیر لب 

ناسزا می گفت. 
بیچاره هورست! دیگر به شکارچی ها نمی خورد. 

آهـی کشـیدم، بـه راهم ادامـه دادم و سـبد لعنتی را روی آن یکی دسـتم 
انداختم. اول گرگ  و بعد هم شکارچی . دیگر چه چیزی سر راهم بود؟


