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هزار دنیای خطرناک
میـن فقـط نوجوانـی عادی با روح روباه اسـت کـه با خانوادهاش در سـیارهی
مردابی جینجو زندگی میکند.
غبارآلود و
ِ

البته مثل هر روباه دیگری میتواند تغییر شکل بدهد و به هر چیزی که دلش

میخواهد تبدیل شود؛ انسان ،حیوان ،حتی میز غذاخوری و بله ،میتواند جادو

هم بکند ،احساسـات انسـانها را به بازی بگیرد و کاری کند چیزهایی را ببینند

که وجود ندارد؛ ولی وقتی توی خانهای گنبدیشکل گیر افتادهای و هر شب کنار
دخترخالهها و پسرخالههایت که ُخروپف میکنند ،توی اتاقی مشترک و شلوغ

میخوابی و هر روز باید توی واحد آبکشت ،دستگاههای تقطیر را تعمیر کنی،
جـادو کـردن دیگر هیجان ندارد .مین آرزو دارد مثل بـرادر بزرگش ،جون ،عضو

ارتش فضایی شـود تا بتواند هزار دنیا را ببیند و ماجراجوییهای شـگفتانگیز
داشته باشد!

بههرحـال ،مـادر مین به او اجـازه نمیدهد از جادو اسـتفاده کند .برعکس

بقیهی موجودات فراطبیعی ،مث ً
ال اژدهایان که میتوانند آبوهوا را تغییر بدهند
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و گابلینهـا کـه میتواننـد همهچیـز را از غیـب ظاهر کننـد ،ارواح روبـاه بدنام

هسـتند .طبـق افسـانههای قومی کهن ،روباههـا قب ً
ال تغییر شـکل میدادند تا

انسـانها را گول بزنند و شکارشـان کنند .امکان ندارد خانوادهی مین دست به
چنین کاری بزنند؛ ولی بهخاطر تعصبی دیرینه ،مجبورند ذات حقیقیشـان را
پنهان کنند.

یک روز ،بازرسـی دولتی به دیدار مادر مین میآید و اخباری وحشـتناک با

خودش میآورد :جون غیبش زده؛ بدتر از آن ،جون متهم به خیانت است؛ متهم

بـه اینکـه محل خدمتش را ترک کرده تا به جسـتوجوی عتیقهای افسـانهای
برود؛ عتیقهای که قدرت دگرگونی دنیاها را دارد :مروارید اژدها.
میـن میدانـد جـون هرگز حاضر نیسـت ارتـش فضایی را ترک کنـد .حتماً

برایش اتفاقی افتاده .به کمک احتیاج دارد! متأسفانه ،انگار هیچکس عالقهای

نـدارد بدانـد تـوی فکر مین چه میگـذرد ،بهخصوص بعد از اینکـه او بازرس را

بهخاطـر توهین به شـرافت بـرادرش بیهوش میکند .خانـوادهی مین تصمیم

میگیرنـد او را بـه جایی دورافتاده بفرسـتند تا بیشـتر از این به دردسـر نیفتد؛
ولی مین نقشـهی دیگری دارد .او از خانه فرار میکند و مصمم اسـت تا خودِ

سـتارهها هـم که شـده ،دنبال جـون برود .یـک روح روباه جوان ،تنهـا در برابر

کهکشـانها ،همهچیـز را بـه خطر میاندازد تا بـرادرش را پیدا کند و راز مروارید
اژدها را ،که خیلی وقت است گم شده ،کشف کند.

پـس کمربندهایتـان را ببندیـد ،روباههـای جـوان! برای نبردهای حماسـی

فضایـی آمـاده شـوید .خودتـان را آماده کنید بـرای جادو و اشـعههای لیزری،

اشباح و اژدهایان ،غارتگران میانسیارهای و ببرهای جنگجو .هزار دنیا پر است

از انـواع و اقسـام خطرهـا ،ولـی گنجینههای جادویی و گرانبهایـی هم دارد که
منتظرند کشف بشوند .اگر مین موفق شود ،نهتنها ممکن است برادرش را ،بلکه
شاید تمام سیارهاش را هم نجات دهد.

مروارید اژدها شـبیه هیچکدام از کتابهایی نیسـت که خواندهاید؛ ترکیبی
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بومی کُرهای ،جادو و داسـتانهای علمی ـ تخیلی
لذتبخـش از افسـانههای
ِ
اسـت که باعث میشـود بیصبرانه منتظـر ماجراجوییهای بیشـتری در هزار
دنیا باشید!

ریک ریوردان
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یﮏ
نزدیک بود آن روز صبح مالقات با آن غریبه را از دست بدهم.

همیشـه دوسـت داشـتم تا لنگ ظهـر بخوابم ،ولـی زیاد نمیتوانسـتم این

کار را بکنـم .بیـدار شـدن ،یعنـی زود بیدار شـدن .حتی روزهایـی هم که درس

داشـتم ،مامـان و خالههایـم اول کلی کا ِر خانه میریختند سـرم که باید قبل از
درس انجامشـان میدادم .ابزار و تجهیزات آبکشـت را بسـابم که کنار خانهی

گنبدیمان بود ،برای صبحانه از سبزیجات کم و ناچیزمان خوراکی جمع کنم و
حواسم باشد خوب طعمدارشان کنم تا چهار خالهام راضی باشند و مطمئن شوم

فیلترهای هوا از آن غبارها که توی همهچیز مینشست نگرفتهاند.
ً
نسـبتا فالکتبـاری داشـتم .روزهـا را میشـمردم تا
تـوی جینجـو زندگـی

پانزدهسـالگیام سـر برسـد .فقـط دو سـال مانده بود تـا بتوانـم امتحانهای

ورودی ارتش فضایی هزار دنیا را بدهم و مثل برادرم ،جون ،بروم خدمت .این
تنها چیزی بود که به من انگیزه میداد.

ولی روزی که آن غریبه آمد ،روز متفاوتی بود.
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زیـر پتـوی کهنـهام مچالـه شـده و لجوجانه بـه رختخوابم چسـبیده بودم،

بااینکـه نور کمکم دزدکـی از الی پنجرهها میآمد تو .بعد ،خروپف بزرگترین

دخترخالـهام ،بـورا ،آنقدر بلند شـد که نمیشـد به روی خودم نیاورم .بیشـتر
وقتهـا بـا خـودم میگفتم کاش بهجای اینکه یک اتاق را با سـهتا دخترخاله

و پسـرخاله شـریک باشم ،اتاق خودم را داشتم؛ بهخصوص که بورا مثل اژدها
توی خواب خرناس میکشید .لگد زدم به پهلویشُ .غرغر کرد ،ولی غلت نزد.

همهمان روی زیراندازی پارهپوره میخوابیدیم که از اجدادم ـ از اولین ساکنان

این سیاره ـ به ما ارث رسیده بود .قب ً
ال چند زاغ و گلوبلبل رویش گلدوزی شده

بود که نماد خوششانسـی بودند؛ ولی با گذشـت سالها ،بیشت ِر نخهایش شل

شـده بود و دیگر نمیشـد نقشونگارها را درسـت دید .وقتی کوچکتر بودم ،از

مامانم میپرسـیدم چرا با طلسـم زیرانداز را درست نمیکند .مامان هم نگاهی

جدی به من میانداخت و بعد برایم توضیح میداد که آنوقت مجبور است هر
روز این کار را تکرار کند؛ چون اثر جادو از بین میرود .اشیا بهاندازهی آدمها به

جادو حسـاس نبودند .من هم سـریع ساکت میشدم؛ چون دلم نمیخواست
مامان این کار را هم به فهرست کارهای روزانهام اضافه کند .خوشبختانه مامانم

ک ً
ال با جادو مخالف بود؛ پس بحث همانجا تمام میشد.

تمـام عمـرم یاد گرفته بودم محتاط باشـم و با جـادوی روباه ،که به ما ارث

رسیده بود ،به کسی ُپز ندهم .ما تغییر قیافه داده بودیم ،به شکل انسان زندگی

میکردیم و بهندرت از توانایی تغییر شکلمان برای طلسم کردن مردم استفاده

میکردیـم .مامان اصرار داشـت مثـل گومیهوهای 1متمدن و درستوحسـابی
رفتار کنیم تا با همروسـتاییهایمان ،سـاکنان بومی و سیارهنشـین جینجو ،به

دردسـر نخوریـم .قدیمها ،روباههـا حقههایی میزدند مثل تغییر شـکل دادن

انسـانهای زیبا تا مسـافرهای تنها را فریب بدهند و به خودشـان نزدیک کنند
تا جانشان را بمکند؛ ولی خانوادهی ما از این کارها نمیکرد.
Gumiho .1؛ گومیهو در افسانههای شرق دور ،یعنی نژاد روباههای افسانهای
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این تعصب دیرینه نسـبت به ما آزارم میداد .بقیهی موجودات فراطبیعی،

مثل اژدها و دیو و شـمن ،1میتوانسـتند آزادانه از قدرت جادوییشان استفاده

کنند و دیگران حتی بهخاطر این قدرت آنها را میستودند .اژدهایان از قدرت
تغییر آبوهوا برای کشاورزی و قابلسکونت کردن سیارهها استفاده میکردند.

دیوها میتوانسـتند با شـنلهای نامرئیکنندهشـان نقش مأمورهای مخفی را

بـازی کننـد .تواناییشـان برای ظاهر کـردن غذا با چوب جادو هـم بهدردبخور
بـود .البتـه وجود شـمنها هم برای ارتباط با اجـداد و ارواح ضروری بود؛ ولی

ما روباهها ،ما هرگز موفق نشـده بودیم بدنامیمان را پاک کنیم .الاقل بیشـتر

مردم فکر میکردند در این دوره و زمانه ،دیگر منقرض شدهایم.

مـن نمیفهمیدم چرا نباید توی خانه از قدرتهایمان اسـتفاده کنیم .خیلی

کم برایمان مهمان میآمد .مسـافرهای کمـی به دنیای جینجو میآمدند .طبق
افسانهها ،حدود دویست سال پیش قرار بوده یک شمن سیارهمان را با مروارید
اژدها کام ً
ال قابلسکونت کند؛ یک گوی اسرارآمیز که قدرت خلق زندگی را داشت.

اما توی راه ،هم آن زن و هم مروارید ناپدید شده بودند .نمیدانستم این ماجرا

چقدر حقیقت دارد .تنها چیزی که میدانستم ،این بود که جینجو نسلاندر نسل
در فقر و فالکت مانده و شورای اژدها اینجا را کام ً
ال نادید ه گرفته.

خیال خواب شدم ،صدای غریبهای را از اتاق
وقتی آن روز صبح با بیمیلی بی
ِ

دیگر شنیدم .اولش فکر کردم یکی از بزرگترها برنامهی س ه ُبعدی نگاه میکند؛
مث ً
لا اخبـار کهکشـانی از شـبکهی داالنهـای مرواریدگون و صدایـش را زیادی

بلند کرده .همیشه گزارشهایی داشتیم از حمله ،از دنیای جواهرنشان و تالش

قهرمانانهی ارتش فضایی برای دفاع از ما در برابر غارتگران .اگرچه جینجو خیلی

از مـرز فاصلـه داشـت و معمو ًال هدف چنین حملههایی قـرار نمیگرفت ،صدای
دستگاه پخش هولوگرام همیشه پارازیت داشت .این صدا رسا و واضح بود.

صدای هیچکدام از همسایهها هم نبود .من همهی کسانی را که تا خانهشان

Shaman .1؛ شمن ،جادوگرهایی با نیروی شفابخشی
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یک سـاعت با اسـکوتر راه بود میشـناختم .فقط ناآشـنا بودن آن صدای بم و

آرام نبود که باعث شـد سـر جایم بنشینم و توجهم جلب شود؛ در جامعهی ما،
هیچکس آنقدر رسمی صحبت نمیکرد.

نکند خالفی کرده بودیم؟ یا کسی فهمیده بود ارواح روباه فقط یک افسانه

نیسـتند؟ صـدای آن غریبـه ترسهای کهنهی کودکـیام را از اینکه گیر بیفتیم
در دلم زنده کرد.
ً
«حتما اشـتباه به عرضتون رسـوندن ».مامان بود که حرف میزد .صدایش
مضطرب بود.

ً
واقعا نگران شده بودم.
حاال دیگر

صدا میگفت ...« :اشتباهی در کار نیست».

اشتباهی در کار نیست که چه؟ باید بیشتر از موضوع سر درمیآوردم.

از زیر پتو بیرون خزیدم و وقتی بورا خرناس کشـید و غلت زد ،سـر جایم

خشـک شـدم .شـرط میبنـدم موتورهای سـتارهنورد هـم اینهمه سـروصدا
نمیکنند .اگر هم آن غریبه صداهای نفرتانگیزی را که بورا درمیآورد شـنیده
بود ،چیزی به روی خودش نیاورد.

خطر را به جان خریدم و از کمی جادو اسـتفاده کردم تا خودم را صافتر و

بیرنگوروتر کنم و کمتر دیده شوم .روباهها میتوانند بوی جادوی همدیگر را
حس کنند .خال هام میگفت مثل موقعی است که عطسهی آدم توی بینیاش

گیر میکند؛ ولی شاید حواس مامانم آنقدر پرت باشد که نفهمد.
صدای مامان را شنیدم که پرسید« :آخه چطور ممکنه؟»

شـاخکهایم تیـز شـد .کام ً
ال واضح بود دلشـوره گرفته و مـن هرگز ندیده

بودم جلوی غریبهها از خودش ضعف نشان بدهد.

پاورچین از اتاقخواب بیرون رفتم و از گوشهای سرک کشیدم .مامان آنجا

ایسـتاده بود؛ ریزاندام ولی با پشـت صاف .بعد ،نوبت دومین غافلگیری بود.
لبم را گاز گرفتم تا جلوی عطسهام را بگیرم.
14

مامـان داشـت جـادو میکـرد؛ زیاد نه ،فقـط بهقدری که وصلههای شـلوار

و چروکهـای پیراهـن کهنـهاش را بپوشـاند و رنگشـان را تبدیـل کنـد به یک
سـبز پررنگتر .توقع نداشتیم برایمان مهمان بیاید ،بهخصوص یک آدم مهم.

احتما ًال وقت نکرده بود به خودش برسـد و لباسهای خوشـگلی را بپوشـد که

برای مناسبتهای خاص نگه میداشت .پس این یعنی برای خودش استثنا

قائـل شـده و از جادوی روباهی اسـتفاده کـرده ،بااینکه هر وقت من سـرگرم

آزمایش با جادو میشدم ،توبیخم میکرد.

سایهی مرد غریبه به شکل ترسناکی روی سر مامان افتاده بود .بوی هیچ

جادویی از او حس نمیکردم؛ ولی ممکن بود یکجور موجود فراطبیعی دیگر

باشـد؛ مث ً
ال ببر یا گابلینی که تغییر شـکل داده .تشخیصش معمو ًال کار سختی

بود .دقیقتر بو کشـیدم ،به امید اینکه کمی بوی احسـاس به مشـامم برسـد.
عصبانـی بـود یا کالفه؟ اص ً
ال توانسـته بود بفهمد مامان جـادو کرده؟ ولی مرد

آنقدر شقورق بود که هیچچیزی از او نمیفهمیدم.

لباسهـای خوشدوختـش برنزیرنـگ و بـراق و از سـر تا پـا واقعی بود.

چیـزی کـه نظـرم را جلـب کـرد ،نشـان روی سـینهی کتـش بـود؛ نشـانی که

مشـخص میکـرد او بازرس رسـمی هزار دنیاسـت ،اتحادیهای کـه جینجو به
ً
واقعا هزارتا سـیاره نداشـت ،ولی شـامل تعداد
آن تعلق داشـت .البته انجمن
زیادی منظومهی ستارهای بود که همهشان تابع یک حکومت بودند .خود من

هیچوقت از این دنیا بیرون نرفته بودم ،اگرچه زیاد به آن فکر میکردم .شاید
این مرد بهخاطر شـغلش دهها دنیا را دیده باشـد ،حتی مقر حکومت را که در
داالنهای مرواریدگون بود و من به همین دلیل ،به او غبطه میخوردم.

برگردیم سر اصل مطلب .یک بازرس اینجا چهکار داشت؟ فقط یک فکر به

ذهنم میرسید :برای برادرم ،جون ،اتفاق بدی افتاده .قلبم آنقدر بلند تاپتاپ

میکرد که مطمئن بودم او و مامان میشنوند.

بازرس گفت« :پسرتون بهطرز مشکوکی ناپدید شده .متهم شده به ترک خدمت».
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بیاختیار آه از نهادم بلند شد .جون؟ ترک خدمت؟

مامان با غیظ گفت« :امکان نداره! پسر من خیلی زحمت کشید تا عضو ارتش

فضایی بشه!» دماغم را الزم نداشتم تا بفهمم چقدر وحشت کرده.

یاد موقعی افتادم که نامهی پذیرش دانشکده به دست جون رسیده بود و او

در پوست خودش نمیگنجید .یک دنیا برایش ارزش داشت؛ پس هرگز امکان

نداشت فرار کند! لبهایم را به هم فشار دادم تا این حرف از دهانم بیرون نپرد.

چشمهای بازرس تنگ شد« .ممکنه ،ولی آدمها عوض میشن ،بهخصوص

وقتی در برابر ...فرصتهای خاص قرار بگیرن».

«فرصت...؟» مامان آب دهانش را قورت داد و بعد با صدایی خفه پرسید:

«منظورتون چیه؟»

«طبـق گـزارش فرمانـده پسـرتون ،اون محل خدمتش رو ترک کـرده تا بره

دنبال مروارید اژدها بگرده».

نمیدانستم از کدام موضوع بیشتر حیرت کردهام؛ اینکه جون ارتش فضایی
ً
واقعا ممکن است مروارید اژدها وجود داشته باشد.
را ترک کرده یا اینکه

مادرم با ناباوری پرسید« :مروارید؟ چطور...؟ هیچکس نمیدونه اون کجا»...

بازرس با بیادبی حرفش را قطع کرد و گفت« :شـورای اژدها خیلی تالش

کـرده جـای اون مرواریـد رو پیدا کنه و حاضرن به هر کـس که اون رو دوباره
به دستشون برسونه ،یه پول درستوحسابی جایزه بدن .اگه پسرتون پیداش

کرده باشه ،شاید نتونسته در برابر وسوسهی مروارید مقاومت کنه»...

نه ،من میدانسـتم برادرم حاضر نیسـت حرفهاش را به خطر بیندازد تا در

ازای یک عتیقه ،پول به جیب بزند؛ حتی عتیقهای به شهرت مروارید اژدها.

شـانههای مامان پایین افتاد .دلم میخواسـت بـه او بگویم اینقدر راحت
ً
حتما این ماجرا دلیل دیگری داشت.
حرفهای بازرس را باور نکند.

مامان دوباره صاف ایسـتاد و گفت« :جون اینجا نیسـت .ما هم ازش خبر

نداریم .متأسفانه نمیتونیم بهتون کمک کنیم».
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مـرد کوتـاه نیامد .گفت« :البته یه مسـئله هسـت که شـما میتونین بهمون

کمک کنین .آخرین گزارش پسرتون قبل از رفتنش شامل یه پیغام برای مین
بود .گمونم دخترتون باشه؟»

وقتی اسمم را برد ،جا خوردم.

«من رو فرستادن اینجا تا پیغام رو بهش نشون بدم .شاید توش سرنخهایی

مکان جون باشـه یا مکان مروارید .شـاید نامه رو رمزی نوشـته تا فقط اون
از
ِ
منظورش رو بفهمه».

مامان با غرور گفت« :هنوز هم فکر میکنم برداشتتون از پسر من اشتباهه.

اون یه سرباز شرافتمنده ،نه یه خائن».

«البـد همینطـوره ،ولـی من تا وقتی پیغام رو به مین نشـون نـدم ،از این

خونه نمیرم .یعنی کنجکاو نیستین بدونین آخرین پیغامش چی بوده؟»
کَلکش جواب داد.
مامان صدا زد« :مین!»
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دو
قبـل از اینکـه چشـم مامـان به من بیفتد ،سـرم را دزدیدم و چنـد لحظه صبر

کـردم .بعـد ،بیـرون آمدم تا با هر دویشـان سـالم و احوالپرسـی کنم .دماغم
دوباره به خارش افتاد و جلوی عطسهام را گرفتم .گفتم« :بله ،مامان؟» خودم

را زده بودم به آن راه تا معلوم نشود فالگوش ایستاده بودم.

مامان مختصر و مفید موقعیت را برایم شرح داد .گفت« :این آقا یه پیغام

از جون آوردن .مایلن بهشـون بگی توش متوجه چیز غیرعادیای میشـی یا
نه ».شک و تردید را توی صدایش حس میکردم.

با ترشرویی رو به بازرس سـر تکان دادم .از اینکه جون را به ترک خدمت

متهم کرده بود از او دلخور بودم؛ ولی بازهم جای شکرش باقی بود ،انگار مرد
نمیدانست ما روباه هستیم.
ً
حواسم بود رسمی حرف بزنم .گفتم« :لطفا اجازه بدین پیغام رو ببینم».

بـازرس از بـاال نگاهم کرد .اگر به شـکل روباه بـودم ،االن گوشهایم صاف

میخوابیـد کف سـرم .برخالف انتظـارم ،نگاهش تحقیرآمیـز نبود؛ ولی حس
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کردم دارد من را سبکسـنگین میکند و حاال میتوانسـتم بوی سـوءظنی را
حس کنم که از او بلند میشد .یعنی فکر میکرد چیزی را از او پنهان میکنم؟

رایانهای را از جیبش بیرون کشـید ،ضربهای رویش زد و پیغامی را به من

نشان داد که مُ هر جون پایینش بود .مهرش پیچیده نبود ،فقط اسمش خیلی
ساده خوشنویسی شده بود.

از اینکـه تـوی نامهنگاریهـای خصوصـی بـرادرم فضولـی کـرده بودنـد،

سگرمههایم توی هم رفت؛ ولی کاری هم از دستم برنمیآمد.

سالم مین،

به بورا چیزی نگو ،ولی توی سفینههای جنگی ،خیلی بیشتر از خونه کار

میریزن سرت .بدجوری منتظر اولین مرخصیم هستم .خیلی چیزها

هست که باید برات تعریف کنم .یهعالمه دوست پیدا کردم .با همدیگه
یه دنیای جدید رو کشـف کردیم ،درسـت مثل بابا .دوسـتهام گاهی

توی کارها بهم کمک میکنن .راستی گفتم چقدر کار ریخته سرمون؟

با عشق،

جون

تندتنـد پلـک زدم .نمیخواسـتم گریه کنم ،الاقل جلـوی این غریبه .صفحه

را بـه مامـان دادم تـا او هم بخواند .جون کم نامه مینوشـت و دیربهدیر .هزار

دنیا فناوری ارتباطات سریعتر از نور نداشت؛ به همین دلیل ،همهی پیغامهای

بینسـیارهای با پسـت ارسال میشد .از این فکر که شـاید این آخرین خبری
ً
حتما بازرس اشتباه میکرد.
باشد که از برادرم به ما میرسد ،حالم دگرگون شد.
ولی محتوای پیغام امیدوارم کرد .درسـت اسـت ،نامه واقعا ً معنایی مخفی

تـوی دلـش داشـت .از وقتی کوچک بودیـم ،جون هرگز از کار کردن شـکایت
نکرده بود .پس میخواسته به من بگوید مشکلی پیش آمده .این «دوستها»
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ً
واقعا دوسـت بودند یا آدمهایی ناباب که با آنها آشـنا شده
کی بودند؟ یعنی
بود؟ چرا اسم هیچکدامشان را نگفته بود؟

نگرانکنندهترین نشانه ،اشارهاش به بابا بود .اول اینکه ،پدرمان هفت سال

پیش مرده بود؛ یعنی وقتی من شش سالم بود .بعد هم اینکه ،بابا هرگز اهل

کشف چیزی نبود .طبق گفتهی مامان ،او یک متخصص فنی ماهر بود .پس

جون میخواسته چه بگوید؟

ولـی تـا چـه حد باید این فکرها را به بازرس لو میدادم؟ به آن مرد اعتماد

نداشتم .آخر هیچچیز دربارهی خودش و انگیزههایش نمیدانستم .از آنطرف

هـم نمیتوانسـتم خیلی تابلو بپیچانمش .ممکن بـود اینطوری خانوادهام به
دردسـر بیفتنـد و اگـر او تصمیـم میگرفـت بیشـتر از این از مـا بازجویی کند،
ممکن بود رازمان ،اینکه ارواح روباه هستیم ،فاش شود.

سکوتم خیلی طوالنی شد .بازرس با لحنی که بهطرزی آزاردهنده آرام بود،

گفت« :مین! میتونی چیزی دربارهش بهم بگی؟»

گفتـم« :فقـط داره غـر میزنه ».نهایت سـعیم را کردم تا لجـوج یا نگران به

نظر نرسم.

نگاه خیرهاش به نگاهم گره خورد« .ولی این همهی ماجرا نیست ،درسته؟»

نمیخواستم جون را به یک غریبه لو بدهم« .منظورتون رو نمیفهمم».

بـوی نگرانـی مامان بیشـتر به مشـامم خورد .از من میخواسـت در جواب

کاری بکنم ،ولی چهکار؟

بـازرس گفت« :افـراد قدرتمند زیادی به مروارید اژدها عالقهمند هسـتن».

انگار خودم این را نمیدانستم« .اگر دوباره از جایی سر درآورده باشه ،الزمه به

دست ارتش فضایی بیفته ،نه دست یه آدم بیوجدان».

میدانستم چرا این موضوع مهم است .طبق افسانهها ،مروارید میتوانست

در عـرض یـک روز ،سراسـر یک سـیاره را دگرگون کند .جادوی قابلسـکونت

کـردن در اختیـار اژدهایان بـود؛ ولی آنها هم در سـرعت و کارایی به گرد پای
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مروارید نمیرسـیدند .سـالها زحمـت نیاز بود تا یک گـروه کارگر زبده محیط

یک جهان را کام ً
ال سرسـبز و مطلوب کنند .بهعنوان یکی از شـهروندان جینجو،
خیلی خوب از این موضوع آگاه بودم ،جون هم همینطور.

هری ریخت و یادم آمد چرا جون میخواست وارد ارتش فضایی شود.
دلم ّ

میخـوام یـاد بگیـرم به جینجو کمـک کنم تا زندگی رو بـرای همهی آدمهای
اینجا بهتر کنم .این را بارها به من گفته بود.
ً
امکان نداشت مروارید را بهخاطر ما دزدیده باشد ،نه؟ مطمئنا نه.
سریع گفتم« :من هیچی نمیدونم».

بازرس مشکوک شده بود.

خوشـبختانه مامان پادرمیانی کرد« .بهتون اطمینان میدم پسـر من هرگز

خدمتش رو ترک نمیکنه ،دخترم هم داره راست میگه».

از اینکه از ما حمایت کرده و آن مرد را سـر جایش نشـانده بود ،احسـاس

قدردانی کردم.

ولـی بعـد غافلگیرم کـرد و گفت« :قبـل از رفتن به مقصـد بعدیتون ،کمی

تنقالت میل دارین؟»

جلوی غرولندم را گرفتم .دلم نمیخواست این مرد بیشتر از حد الزم اینجا

باشد .حتی طلسم هم نمیتوانست ظاهر خانهی گنبدی و فقیرانهمان را عوض
کند .سـعی کردم یادم بیاید میز غذاخوری الکیرنگ را ،که برای مناسـبتهای

خاص درمیآوردیم ،چقدر تمیز کردهام .بقیهی وسـایل خانهمان پالسـتیکی و
خراشخـراش و دربوداغـان بود .وقتی مـادر مادربزرگم بـه جینجو مهاجرت

کرده بود ،آن میز قرمز ـ سیاه را با آن کوسنهای مخمل سرخ با خودش آورده

بود .حاال ،مامان میخواست وادارم کند تمام آنها را برای این مرد وحشتناک،

که فکر میکرد جون مرتکب اشتباه شده ،بیرون بکِشم.

مـرد ابروهایـش را رو بـه مامـان تـاب داد .صـورت من درهم رفت .شـرط

میبندم به این شک داشت که اص ً
ال خوراکی خوبی داریم که جلویش بگذاریم
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ً
واقعا هم نداشـتیم؛ ولی مامان دعوتش کرده بود و این یعنی او مهمان
یا نه.
بود و این یعنی من باید با او مؤدبانه رفتار میکردم.

مـرد جـوری که انـگار او بوده به ما لطـف کرده ،گفت« :برای غـذا میمونم.

اینجوری بیشتر میتونیم دربارهی مسائل گفتوگو کنیم».

مامان آه کشید و گفت« :مین! میز رو حاضر کن .همونی رو که خودت میدونی».

گفتـم« :بلـه ،مامـان!» منظورش همان میز خوب بـود؛ ولی من فکر بهتری

داشتم ،بهخصوص چون دل توی دلم نبود بفهمم بازرس چه چیزهای دیگری
دربارهی جون میخواهد بگوید.

وقتـی میرفتـم توی اتاق غذاخوری که چسـبیده بود به آشـپزخانه ،از کنار

اتاق مشـترک رد شـدم که تـوی آن چهارتا خالهام هنـوز پهلوبهپهلوی همدیگر

خواب بودند .همیشه دربارهی دیر بیدار شدنشان میگفتند« :از مزایای پیریه».

البته هر وقت من میخواسـتم تنبلی کنم ،شـترق میزدند پس کلهام .محکم
نبود ،ولی بازهم کفرم را درمیآورد.

وقتـی رسـیدم به آشـپزخانه ،ظرفهـا را از توی کابینتها و کشـوها درآوردم و

روی پیشخان گذاشتم :چاپاستیک ،1قاشق و کاسه برای برنج ،سوپ و مخلفات

ریزریـزی بـه اسـم بانچان ،2مثـل جوانهی لوبیـای مانگ و گیمچی و ترشـی کلم

تنـد .بهجـای حبوبات اصالحنژادشـدهی چروکیدهای که خودمان به شـکل محلی

تولیـد میکردیـم ،برنـج واقعی برداشـتم کـه وارداتی از آنسـوی دنیا بـود و برای

مناسبتهای خاص نگه میداشتیم؛ چون برای رشد آب زیادی الزم داشت .بعد از
کمی اینپا و آنپا کردن ،چندتا از غذاها و نوشیدنیهای مجلسیتر را هم که برای

روزهای جشن و پایکوبی ذخیره میکردیم ،کنارشان گذاشتم؛ مث ً
ی عسلی
ال شیرین 

و شـربت دارچین و زنجبیل .وقتی مشـغول بودم ،سـعی میکردم به حرفهای
مامان و غریبه توی راهرو گوش بدهم ،ولی صدایشان خیلی آهسته بود.

Chopsticks .1؛ چوبهایی دراز و باریک که در خاور دور برای غذا خوردن از آنها استفاده میشود.
2. Banchan
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«کارم دیگـه تمـوم شـد ،مامان!» این را بـا صدای بلند گفتم تـا بفهمد باید

مهمان را بیاورد تو.
ً
شدیدا تمرکز کردم ،به یک مستطیل فکر کردم و به زاویههای قائمه و
بعد

خطوط صاف .به سـطح صاف و براق و قرمز ـ سـیاه آن میز الکی .اگر قرار بود
ادای یک میز را دربیاورم ،مجبور بودم از خودِ میز واقعی بهتر به نظر برسم.

طلسم دورتادورم چرخید و تنوره کشید .بدنم لرزید و بعد به هم فشرده شد

و تبدیل به میزی شد که قدش تا زانوی آدم میرسید .حاال دیگر نمیتوانستم

میز را بچینم .مامان باید این کار را میکرد .بااینکه فقط میتوانستم تصویر تاری
س روی سطحم ببینم ،خوب میتوانستم گوش بدهم.
از اتاق را توی انعکا 

بیشـتر روباههـا فقـط به اینخاطر تغییر شـکل میدادند که خودشـان را در

جامعهای عادی انسان جا بزنند .شکل حقیقی من ،که از وقتی کوچک بودم آن

را به خودم نگرفته بودم ،شکل روباهی قرمز بود .بهجای نهتا ُدم ،که پیرترین و

قویترین ارواح روباه داشـتند ،من فقط یک دم داشـتم .حتی مادر مادربزرگم
قبل از اینکه چند سال قبل از دنیا برود ،در شکل روباهش فقط سهتا دم داشت.

وقتـی خالههـا داسـتانهای جـادو و موجـودات فراطبیعـی را برایمـان تعریف

میکردند و افسـانههای بومی دربارهی قدرتهایمان را به ما یاد میدادند ،این

را هم گفته بودند که باید احتیاط کنیم و نباید تبدیل به اشیای بیجان بشویم.
بـه مـا اخطـار داده بودند خیلی راحت ممکن اسـت گیج بشـوی و یـادت برود

چهجوری باید برگردی به قالب یک موجود زنده؛ ولی من یواشـکی امتحانش
کرده بودم و مطمئن بودم میتوانم از پسش بربیایم.

صدای پا شنیدم .صدای پای مامان را ،هر جا که بود ،میشناختم .طرز راه

رفتنش آرام و شـمرده بود .بازرس هم آهسـته قدم برمیداشـت ،ولی زیادی
ً
تقریبا مثل حیوانی درنده ،مثل یک روباه.
آهسته؛
بازرس پرسید« :دخترتون کجا غیبش زد؟»

سوسوی خفیفی به من گفت مامان دارد به پیشخان آشپزخانه نگاه میکند
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