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تقدیم به همهی بچههایی که آرزو دارند روزی یک

اژدهای واقعی ببینند.

آرزوی من هم همین است.
ا.ا
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ﻓﺼﻞ ۱
کوکو از پنجره به باغ خیره شـده بود و پروانهای را تماشـا میکرد که بالهای

ﻇریفش را به هم میزد و رد میشـد .خورشـید داشـت غروب میکرد و رنگ
بنفـش و صورتـی خیرهکننـدهای بـه آسـمان داده بـود ،امـا پـدر و مـادر کوکو
هنوز مشـغول کارهای اداری کسلکنندهشـان بودند .کوکو دلش میخواسـت

دواندوان بیـرون بـرود و با کوتولههای باغ بازی کند .آنها فقط شـبها زنده

میشدند و همیشه هم برای بازی محبوبشان ،یکقل دوقل ،آماده بودند .کوکو
هیچوقت فکرش را هم نمیکرد کوتولهها با آن دستهای کوتاه و انگشتهای

زمخـت و تپل آنقدر خوب بتوانند یک سـنگ را بـاال بیندازند و چهارتای دیگر
را با سرعت جمﻊ کنند.

شـاهزاده خانـم ِ کوچولـو پنﺞ سـنگ رنگیاش را برداشـت و تـوی جیبش

گذاشـت .اینها شـاید سـنگهای هزارمی بودند که برای یکقل دوقل رنگ

میکرد .کوتولهها عاشق این بودند که بعد از بازی سنگهایش را بدزدند؛ حتی
وقتهایی که برنده میشـدند .کوتولهها اسـتاد تقلب هم بودند؛ یکیشـان از
گیسهای بلند مشـکی ـ آبی کوکو آویزان میشـد یا آنقدر محکم نیشگونش

میگرفت که پوسـت گندمگونش به رنگ آتش درمیآمد ،و همان موقﻊ یکی
دیگرشـان سـنگها را کِـش میرفت .بااینحـال ،با کوتولهها خیلی بیشـتر از
بودن در کالس درس خوش میگذشت.
۸

کوکو به معلمش نگاهی انداخت که داشـت چرت میزد ،بعد هم پاورچین

از اتـاق بیـرون رفت و به باغ قدم گذاشـت .میدانسـت که اجـازه ندارد از کنار
معلمش تکان بخورد ،اما کالس تاریخ حوصلهاش را سر می ُبرد و یک افسون
کوچولو برای خواب هم که چیز مهمی نبود.

وقتی رفت بیرون ،هالهای خاکسـتری از کوتولهها را دید که بیحرکت زیر

نـور غـروب ایسـتاده بودند .هنوز هوا آنقدر تاریک نشـده بود که بیدار شـوند.

کوکـو آهـی کشـید ،روی چمنهای معطر نشسـت و به زانوی شـلوار مشـکی
محبوبش نگاه کرد که سوراخ شده بود .انگشتش را توی هوا تاب داد و افسون

دوختودوزی را خواند که از پیشخدمتها شنیده بود.

نه نخ میخوام ،نه سوزن

نه نخ میخوام ،نه سوزن

طلسم و جادو میآن

لباسم رو میدوزن

سـوراخ شـلوارش ناپدیـد شـد ،انگار نه انگار شـلوارش پاره شـده بـود .کوکو با

افتخار لبخند زد .این کار را از تمام پیشخدمتها سریﻊتر انجام داده بود.

چیزی از جلوی دماغش پر زد و رد شـد؛ نوری براق و نقرهای و سـایهای از

رگههـای سـبز .کوکو پلک زد و چشـمهایش را مالید .ایـن زیباترین پروانهای
بـود کـه تـا آن روز دیده بود .انگار بالهایـش را با الماس و زمرد تزیین کرده و
با نخهایی از نقره به هم دوخته بودند .کوکو دنبال پروانه دوید و سـعی کرد با

مالیمت آن را بگیرد ،اما پروانه بال زد و از دستش فرار کرد.

پروانـه آرام تـوی هـوا میچرخید و پـرواز میکرد؛ از میان باغ گذشـت و از

دروازههـای قصـر بیـرون رفت .کوکو دنبال پروانه از کنـار دو نگهبانی که خواب
بودنـد گذشـت و به اعمـاق جنگل رفت .آنقـدر پیش رفت که نـور پنجرههای
۹

قصـر در تاریکـی جنگل ناپدید شـد .کوکو اص ً
ال حواسـش بـه دور و برش نبود،
دنبال پروانهی درخشان میرفت و از خانهاش دور و دورتر میشد.

کوکـو یکبـاره صدای بلندی شـنید و بـه خودش آمد .اینطـرف و آنطرف را

نگاه میکرد و نمیفهمید آنجا کجاست .تاریکی ﻇالمانه او را در بر گرفته بود و
دختر کوچولو وقتی اطرافش را نگاه کرد ،احساس کرد ترس قلبش را در مشت
گرفته و فشار میدهد .تازه آن موقﻊ بود که پروانه به او نزدیک شد و آرام روی
شانهاش نشست؛ انگار ترس کوکو را حس کرده بود .کوکو که دید آن موجود زیبا

آنهمه به او نزدیک شده است ،حسابی ذوق کرد .وقتی دستش را باال برد تا آن
را بگیرد ،پروانه دوباره آرام پرواز کرد و کوکو یک بار دیگر اسیر جادوی او شد.

پروانه کوکو را دنبال خود کشید تا باالخره به فﻀایی باز رسید؛ روی برآمدگی

بزرگی از کندهی درختی پوشـیده از خز نشسـت و بالهایش را خیلی آهسـته
باز و بسته کرد .کوکو کنار پروانه نشست و به بالهای ﻇریفش چشم دوخت.

تازه میتوانسـت ببیند که بالهای پروانه جواهرنشـان نیست ،بلکه قطرههای
ریز شـبنم روی سرتاسـر بالهایش نشسـته و رگههای بالها مﺜل تارعنکبوت
نقرهایانـد .بههرحـال ،باز هم زیباترین چیزی بود که کوکو تا آن روز دیده بود.

میخواست آن را لمس کند .میخواست آن را در دستهایش بگیرد.

همین که دستش را بهسمت پروانه دراز کرد ،چیزی آرام به پایش زد.

کوکو پایین را نگاه کرد و از تعجب نفسش بند آمد .صدها موجود کوچولوی

سـبز دورش را گرفتـه بودنـد .اول خیـال کـرد گیاهانـد ،امـا بعد دیـد چهرههای

عجیبغریبـی دارنـد و بـا دسـتهای کوچک برگمانندشـان به او سـیخونک

میزنند .کوکو بیحرکت سر جایش نشست؛ آنقدر ترسیده بود که نمیتوانست
جیﻎ بزند یا تکان بخورد .موجودات کوچک حلقهی دورش را تنگتر کردند .به

زبان عجیبی زمزمه میکردند که شبیه خشخش برگها در باد بود.

کوکو همانطور که سـعی میکرد گریه نکند ،پرسـید« :شـما کی هسـتین؟

چی میخواین؟»
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یکی از موجودات کوچک جلوتر رفت .زمزمهی ﺿعیفی شبیه خُرخُر گربه از

خودش درمیآورد .توی دسـت کوچک برگیاش خرمالوی نارنجی و کوچکی

داشـت .روی پای کوکو نشسـت و میوهی کوچولو را بهسـمت او گرفت .کوکو با
دستهای لرزان تعارفش را قبول کرد.

گفت« :متشکرم ».و به خرمالو نگاه کرد که بهاندازهی حبهی انگور بود.

موجود کوچک دوباره خرخر کرد و با دسـت کوچکش ادای خوردن درآورد.

کوکو نمیخواست باعﺚ ناراحتی موجود شود ،اما به او یاد داده بودند در مقابل

چیزهایـی کـه نمیشناسـد از خودش مراقبت کند .از کجـا معلوم که این میوه

سـمی نباشـد؟ از کجا معلوم این موجودات خطرناک نباشند؟ شاهزاده خانم
با احتیاط نگاهش را چرخاند بین موجوداتی که دورش را گرفته بودند .ناگهان،
با تمام وجود مطمﺌن شد که آن موجودات هرگز به او آسیبی نمیرسانند .میوه

را در دهانش گذاشت و طعم شیرینی تمام وجودش را فراگرفت.

کوکو با لبخند گفت« :وای خدایا! خیلی خوشمزه بود! میشه باز هم بهم بدین؟»

چندتـا از موجـودات با هیجان میوههای بیشـتری به او دادند و کوکو حس

کـرد همانطور که کنار دوسـتهای جدیدش نشسـته ،تـرس از وجودش دور

میشـود .بعـد از مـدت کوتاهی ،زبان عجیب زمزمههایشـان را یـاد گرفت و با

آنها مشـغول صحبت شد .فهمید اسـم آن موجودات ناموشین 1است و روح
درختهـای جنگل کیداهارا هسـتند .خیلی هم خوشـحال بودند که شـاهزاده

خانم سالم و سالمت به خانهاش ،پیش آنها ،برگشته بود.

کوکـو بـا تعجب گفت« :اما اینجا خونهی من نیسـت .من تابهحال اینجا رو

ندیده بودم».

اما ناموشینها خیلی زود داستان دیگری را برایش تعریﻒ کردند؛ داستانی

از زمانهـای قدیـم کـه اژدهایـان در آسـمانها اوج میگرفتنـد و موجـودات

جادویی در صلﺢ و آرامش روی زمین میگشتند.

1. namushin
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سـاعتها گذشـت ،اما کوکو حواسش به زمان نبود .اص ً
ال فریادهای بیامان

پدر و مادرش را نمیشنید که دنبال او میگشتند ،صدای سگهای جستوجوگر

را هـم نمیشـنید کـه دور آنجـا را گرفتـه بودنـد و نمیتوانسـتند او را پیدا کنند.
شاهزاده خانم همانطور که با خیال راحت در جمﻊ دوستهای جدیدش بود؛

دنبال ناموشینها به دل درخت توخالی پیری رفت و ناپدید شد.

1۲

ﻓﺼﻞ ۲
پنﺞ سال بعد...

«نباید اجازه بدیم پادشـاه بیشـتر از این جلوی پیشـرفت رو بگیره! راهآهن

باید راه بیفته و ما رو به سـرزمینهای اطرافمون وصل کنه تا بتونیم راحت ،و

بـدون ترس از راهزنها و هیوالها ،تجارت کنیم .اگه مردم سـرزمین جوسـان

میخوان به زندگیشـون ادامه بدن ،باید ممنوعیت اسـتخراج منابﻊ از طبیعت
کیداهارا برداشته بشه!»

جیهـو پارک 1نشسـته بـود و به حرفهای مرد بیاعصابـی گوش میداد که

کاله گِرد خندهداری بر سـر داشـت و با لهجهی شـمالی سـر مردم دهکده داد

و فریـاد میکـرد .روز خریدوفـروش بود ،بنابراین دهکده شـلوغتر از همیشـه
بـود .مـرد بیاعصاب آن روز صبﺢ زود با کالسـکهی بدون اسـب پرزرقوبرقی

از سـمت شـمال به دهکدهی هانویی آمده بود .کالسـکهاش جادو شده بود و
هیﺌتی از سربازهای قرمزپوش هم دنبالش آمده بودند که هیچکدام از اهالی

جوسـان نبودنـد .مـرد بیاعصـاب میگفت صدایـش صدای مردم اسـت ،اما
خودش را لرد فرفکس ۲معرفی میکرد و لباسهای خودنمایانهای میپوشید

کـه بـرای مـردم آن سـرزمین آشـنا نبـود .کـت تنگ ،شـلوار تنگتـر و تکهای

پارچـهی ابریشـمی ،کـه با دقـت دور گردنش گره زده بود ،بـرای مردم دهکده
2. Lord Fairfax
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1. Jiho Park

که کتوشـلوارهای گشـاد میپوشیدند حسابی توی چشـم بود .اما چیزی که
بیشـتر از همـه بـه چشـم میآمد ،شمشـیری بود کـه از کمرش آویـزان بود و

لقلـق میخورد .شمشـیرش جواهرنشـان بود و تجملیتـر از آن بود که بتواند
سـالحی مرگبـار باشـد .معلـوم بود که لـرد فرفکس جنگجو نیسـت .او فقط

پولـدار پرحرفـی بود کـه در تمام آن سـرزمین فقط یک نفر میتوانسـت بابت
این کارها به او پول بدهد.

«اگه پادشـاه نمیخواد برای مردمش تصمیمهای درسـت بگیره ،متأسفانه

شـاید وقتش شـده که از سـلطنت کنارهگیری کنه و بذاره برادرش ،شـاهزاده
روکو ،روی تخت پادشاهی بنشینه».

جیهو با شنیدن این حرف پوزخندی زد .شاهزاده روکو برادر ناتنی کوچکتر

شـاه سـوری بود و نیمی از نژادش به سـرزمین اوریون تعلق داشت .شاهزاده
بیشـتر عمرش را در شـمال جوسـان گذرانده بود و مادرش برادرزادهی پادشاه

اوریون بود .روکو بعد از مرگ مادرش پیش شاه سوری برگشت تا مشاور امور

خارجهی او باشد ،اما همه میدانستند به تاجوتخت پادشاه چشم طمﻊ دارد.
کسـی از میـان جمعیت منمنکنان گفت« :ایـن حرفها خیانته ».با وجود

این زمزمههای پر از تعجب ،باز هم کسی اعتراض محکمی به لرد پرحرف نکرد.

معنایش این بود که روزگار آنقدر سـخت شـده بود که هر کسـی میتوانسـت
چنیـن حرفهـای خیانتبـاری را بیـن مردم به زبـان بیاورد و کسـی هم با او
مقابله نکند.

صدایـی بـا تردیـد از بین جمعیت گفت« :اما شـاهزاده خانم کوکو چی؟» جیهو

نمیتوانست صاحب صدا را ببیند ،اما حدس میزد زنی باشدکه صاحب مهمانخانه

و طرفدار دوآتشـهی خانوادهی پادشـاه اسـت و هنوز هم عکس شـاهزاده خانم

گمشـده را روی دیـوار مهمانخانـهاش دارد .زن ادامه داد« :اگه راهآهن بکشـن و
ﺛروتی رو که توی کیداهارا خوابیده بردارن برای خودشون ،ممکنه دیگه هیچوقت

شاهزاده خانم رو نبینیم».

1۴

لرد فرفکس نیشـخندی زد و گفت« :احمق نباشـید! شـاهزاده خانم مُ رده.

پنﺞ ساله که مرده .پادشاه و ملکه سالهاست دارن با این امید ابلهانه زندگی
میکنن که شاید یه روز موجودات جنگل دخترشون رو برگردونن».
ً
«دقیقا به همین دلیل به پادشـاه جدیدی
بـا تمسـخر خندیـد و ادامـه داد:

نیـاز داریـم کـه مﺜـل شـاهزاده روکو امـروزی فکر کنه ،نه کسـی کـه هنوز هم
افسانههای قدیمی مﺜل ناموشینها رو باور داشته باشه».

مـردم از شـنیدن ایـن حـرف عصبانی شـدند و جیهـو با دیـدن این صحنه

پوزخنـد زد .در سـرزمینی کـه اینقـدر به کیداهـارا نزدیک بود ،حتـی یک نفر

از روسـتاییها هـم نبـود که بـه ناموشـینها ،ارواح درختـان کیداهـارا ،اعتقاد
نداشـته باشـد .در حاشـیهی شهرها و روسـتاهای سراسر جوسـان معبدهای
ناموشـین زیادی ساخته بودند .ناموشـینها محبوبترین موجودات جادویی

بودنـد ،چـون مردم عقیده داشـتند آنها آرام و بیخطرند ،مسـافران گمشـده

را راهنمایـی میکننـد و راه خـروج از کیداهـارا را بـه آنهـا نشـان میدهنـد.
ایـن ارواح درختـی بـا تمام درختهـای کیداهـارا در ارتباط بودنـد و از همهی
اتفاقهایی که در دنیای آنها میافتاد خبر داشـتند .در باور این مردم ،توهین
به ناموشینها بداقبالی میآورد.

سخنران پرحرف که متوجه خشم مخاطبهایش نشده بود ،به دروغپراکنی

ادامه داد:

«نباید اجازه بدیم احساسـات باعﺚ بشـن تواناییهای آیندهی کشورمون رو

نادیده بگیریم .پیشرفت تنها راه زنده موندنه .فناوریهای پیشرفتهی کشورهایی

گسـتاخی تمام
مﺜـل اوریون مایهی سـرافکندگی ماسـت! راهزنهای بوتان با
ِ
دزدیهاشون رو بیشتر کردهان و هیوالهای کیداهارا باعﺚ شدهان ما از بقیهی

دنیا جدا بیفتیم .االن وقتشه که بجنگیم و به حقمون برسیم!»

این بارزمزمهای ازموافقت بین جمعیت پیچیدکه ازصدای ﺿعیﻒ طرفدارهای

خانـوادهی سـلطنتی بلندتـر بـود .جیهـو نمیتوانسـت آنها را سـرزنش کند.
1۵

سـالهای گذشـته ،زندگی خیلی سخت شده بود و مردم در عذاب بودند .غذا
نایاب شده بود و کار هم بهسختی پیدا میشد .وﺿعیت باید تغییر میکرد.

«افـراد مـا از فـردا صبﺢ کار پاکسـازی جنگل کیداهارا رو شـروع میکنن تا

بتونیم زودتر خط آهن رو بکشـیم .پاکسـازی رو از هانویی شـروع میکنیم و

تـا مرز جوسـان و اوریـون پیش میریم .اونجـا شـرکتهای راهآهن منتﻈرن
تـا سـاخت ریلها رو شـروع کنـن ،اما قبلش باید بهشـون اطمینـان بدیم که
ایـن ریلهـا به جایی میرسـن؛ بهخصوص به همین دهکـدهی هانویی .قراره
دهکدهی شـما مهمترین ایسـتگاه قطار بشـه؛ یه ایسـتگاه اصلی کـه به تمام

جوسـان راه داره .وﺿعیـت مالیتـون ازایـنرو بـه اونرو میشـه و هانویی به
مﺆﺛرترین دهکدهی کل جوسان تبدیل میشه .از پایتخت هم مهمتر».

اولین باری که شـرکت راهآهن میخواسـت از وسـط اینجا ریل بکشد ،یک

روز هم دوام نیاوردند و همان اول کار ،همهی کارگرها ناپدید شدند و اﺛری از

آنها باقی نماند .این بار مردم اوریون کار را از کشور خودشان آغاز کرده بودند
و داشـتند راهشـان را به بیرون باز میکردند .به نﻈر جیهو که فرقی نداشـت؛
باالخـره بایـد دوبـاره از میان کیداهـارا میگذشـتند ،و این جنگل از انسـانها

خوشش نمیآمد.

لرد پرحرف باالخره رفت سـراغ اصل مطلب« :ما به کمک شـما نیاز داریم.

بـه کمـک مـردم محلی هانویی نیـاز داریم که کارگرهای مـا رو همراهی کنن و

توی جنگل راه رو بهشون نشون بدن .البته از خجالتتون هم درمیآیم ،با مزد
روزی ده سکهی نقره».

زمزمههای جمعیت به شگفتی تبدیل شد .ده سکهی نقره پول زیادی بود.

حتی جیهو هم با این پیشـنهاد وسوسـه شـد ،اما نه آنقدر که جسـارت قدم

گذاشتن در کیداهارا را به خود بدهد.

صدایی از پشتسرش گفت« :مردم ابله! نمیدونن که با دم شیر بازی میکنن».

جیهو سر برگرداند و یون ،پیرزن کاهن ،را دید که نیمخیز کنارش نشسته بود.
1۶

همیشـه تعجـب میکـرد که این کاهـن چقدر بیصدا حرکـت میکند .از او

پرسید« :یهدفعه از کجا پیدات شد؟ منﻈورت از این حرف چیه؟»

یون صاف نشسـت و لبهی کاله حصیریاش را پایین کشـید ،اما پیش از

آن ،جیهو نگاه ترحمآمیزی را در چشـمهای سـبز کاهن دیده بود .یون گفت:
«پـدرت یکـی از جنگلبانهـای باهوشـیه که میشناسـم .به تو یـاد داده که به
جنگل احترام بذاری».

در ذهن جیهو تصویری از پدرش ﻇاهر شـد؛ مردی درشـت و قویهیکل که

اطراف چهرهی جدیاش را موهایی سیاه و پرپشت گرفته بود .وقتی مادرشان
هنوز زنده بود و پدر کنارشان بود ،خوشبختتر بودند.

جیهو با خشـمی تلخ نگاهش را از یون گرفت و گفت« :اسـم پدرم رو نیار.

اون ما رو ول کرد و رفت».

کاهـن سـرش را بهنشـانهی مخالفـت تـکان داد و گفت« :اون شـما رو ول
ً
حتما دلیلی هم داشت که ما نمیدونیم».
نکرد .جنگل اون رو برد ،و

جیهـو بـا عصبانیـت دسـت او را پـس زد و گفـت« :اشـتباه میکنـی .پدرم

خودش وسـایلش رو جمﻊ کرد و از در رفت بیرون؛ بیهیچ توﺿیحی .جنگل
اون رو نبرد .خودش ما رو ول کرد .به همین سادگی!»

یـون گفـت« :هیچـی اونقدر که فکر میکنی سـاده نیسـت ،دوسـت من.

بهخصوص وقتی صحبت از این جنگل باشه ».و به طبیعت کیداهارا در مرزهای

شرقی دهکده اشاره کرد.

جیهو شانه باال انداخت و گفت« :بههرحال داستان زندگی من همینه».

کاهن جواب داد« :تو از خانوادهی پارک هسـتی .شـما نسـل پشـت نسـل

جنگلبان بودهاین .خطرهای جنگل رو میشناسـین .درختهای کیداهارا مﺜل
درختهای معمولی نیسـتن .درختهای خاصی هسـتن .پدرت میدونسـت

کدومشـون بیخطـرن و کدومشـون خونـهی هیوالهـا ،امـا این آدمهـا با این

سالحهای پرزرقوبرق و ابزار و وسایل احمقانه از هیچی سر درنمیآرن».
1۷

اندوهی تلخ قلب جیهو را فراگرفت .پدرش کیداهارا را بهتر از هر کسـی در

آن سرزمین میشناخت و آخر هم آن را به خانوادهاش ترجیﺢ داد .جیهو دیگر

نمیخواست چیزی دربارهی پدرش بشنود.

به کاهن گفت« :اص ً
ال شـاید بهتر باشـه جنگل رو به آتش بکشـیم و یه بار

برای همیشـه از شـر هیوالها راحت بشـیم .بهخاطر همین کیداهاراسـت که ما

از فناوریهای پیشـرفته عقب موندهایم .حتی دهکدههای همسـایهی ما هم
دیگه پیشـرفته شـدهان و میتونن با دسـتگاههای کوچولـو از فاصلهی خیلی
دور باهم حرف بزنن».

یـون جـواب داد« :ایـن جادوهای امروزی موندگار نیسـتن .نـه ،بچهجون!

هیچـی نمیتونـه جلوی جنگل رو بگیره .خودت هم میدونی .به حرف اینها

گوش نکن .نباید به جنگ کیداهارا بریم ،چون همیشه اونه که پیروز میشه».
جیهو خم شد .کولهپشتی خریدهایش را برداشت و بهسمت خانه رفت.

کاهن پشتسـرش فریـاد زد« :روزهای تاریکی توی راه هسـتن و کیداهارا

هم این رو میدونه .یادت باشه تو پسر یه جنگلبانی .وقتی رفتی توی جنگل،
باید شبیه پدرت فکر کنی».

جیهـو دوبـاره پوزخند زد .درسـت اسـت که پسـر یـک جنگلبان بـود ،اما از

کیداهارا بدش میآمد .جیهو دلش نمیخواست از جنگل و جنگ با هیوالهای
خطرنـاک چیـزی بدانـد؛ نمیخواسـت جنگلبـان شـود .جیهو اصـ ً
ال در نبرد و

ردیابی اسـتعدادی نداشـت ،اما در سـاختن چیزها ماهر بود .با اینکه چهارده
سـال بیشـتر نداشـت ،سـرنیزههای سـنگیاش در بازار بیشـتر از همه طرفدار

داشـتند .با همین اسـتعداد سنگتراشی شکم خانوادهاش را سیر میکرد .آن

روز تمام سرنیزههایی را که ساخته بود با کیسهای برنﺞ و مواد غذایی دیگری
عوض کرد که به آن نیاز داشتند.

جیهـو خالـه لـی و شـوهرخالهاش را خیلی دوسـت داشـت و هـر کاری از

دستش برمیآمد انجام میداد تا در کارهای ادارهی مزرعه به آنها کمک کند؛
1۸

البته نه از ترس اینکه آنها را بیرون بیندازند .خاله و شوهرخالهاش مهربانترین

و دوستداشـتنیترین آدمهایی بودند که میشناخت .خودشان بچه نداشتند
و از بچگـی عاشـق جیهو و خواهرهای کوچکـش بودند .خاله لی خواهر بزرگ
مادرشـان بـود .وقتـی مـادر جیهو بعـد از به دنیـا آوردن فرزند آخـرش از دنیا

رفـت ،خالـه لـی آمده بود و از نوزاد مراقبت کرده بود .وقتی پدرشـان تکوتنها
به دل جنگل میرفت ،شـوهر خاله لی برایشـان غذا میآورد و مواﻇبشان بود.

پنﺞ سـال پیش ،وقتی پدر جیهو کولهبارش را بسـت و بیهیچ حرفی عصای
سنگینش را برداشت و برای همیشه از آنجا رفت ،خاله و شوهرخالهاش بودند
که سراغشان آمدند و آنها را به خانهی جدیدشان بردند.

جیهو میدانسـت این زندگی برای خاله و شـوهرخالهاش آسـان نیسـت.

خانـوادهی پـارک چنـد قرن بود که نسـل پشـت نسـل همانجا در حاشـیهی
کیداهـارا زندگـی کرده بودند و از نﻈر مردم خانهشـان تنها نقطهی دور از جادو

در آن منطقـه بـود ،چـون خانوادهی پارک تنها آدمهای اهل جوسـان بودند که

جـادو را بیاﺛـر میکردند .حﻀور جیهـو و خواهرهایش در مزرعه به این معنی
بود که خانوادهی لی دیگر نمیتوانسـتند برای سروسـامان دادن کارهایشان از

هیچ طلسم و افسونی استفاده کنند.

بـه همیـن خاطر جیهو آنقدر سـخت کار میکرد .چند سـال گذشـته برای

همـهی مزرعهها سـختتر از همیشـه بود ،اما وﺿعیت آنهـا از همه بدتر بود.

مزرعهی شوهرخاله زیادی به کیداهارا نزدیک بود و بعد از چند فصل محصول
کـم ،داراییهایشـان خیلـی کم شـده بـود .جیهو میدانسـت بـه دلیل حﻀور

آنهاسـت که شـوهرخالهاش نمیتواند از طلسـمهای رشـد محصـول یا دفﻊ
آفـات اسـتفاده کنـد .تـوی خانه هم بـه دلیل حﻀـور خواهرهایـش ،خاله لی
نمیتوانسـت حتی یک افسون شستوشوی سـاده بخواند .جیهو میدانست

که چه باری روی دوش خاله و شوهرخالهاش گذاشتهاند ،اما آن دو هیچوقت
اعتراض نمیکردند.

1۹

جیهو برای جبران زحمتهای خاله و شـوهرخالهاش بابت مراقبت از آنها

و دادن سرپناه ،هر روز صبﺢ زود بیدار میشد تا به شوهرخالهاش در کارهای

مرزعه کمک کند و شبها تا دیروقت مشغول تراشکاری بود که مطمﺌن شود
خواهرهای کوچکش همیشه بهاندازهی کافی غذا دارند ،اما با وجود این نگران
بود که شاید هنوز کافی نباشد.

همانطـور کـه از مرکـز دهکده بیـرون میرفت ،با احتیـاط نیمنگاهی هم به

حاشیهی جنگل داشت .از ته دل از آن جنگل متنفر بود .هوا هنوز روشن بود ،اما

هیچکس نمیدانست چه جانورهایی در سایههای تاریک جنگل کمین کردهاند.
صدای کالسـکههای بیاسـب را از پیش رویش شنید که نزدیک میشدند.

از جـاده بیـرون رفت تا راه را برای آن وسـیلههای نقلیـهی غیرعادی باز کند و
با کنجکاوی به آنها خیره شد .اینها از آن کالسکههای بیاسب بزرگ بودند

که به آنها «کامیون» میگفتند و مردم ِ نزدیکترین کشـور همسـایه ،اوریون،

از آنها اسـتفاده میکردند .کامیونها پر بودند از مردان و زنان و بچههایی که
هیچکدام اهل جوسـان نبودند .این ماشـینها معمو ًال نمیتوانسـتند اینهمه
بـه جنـگل نزدیک شـوند ،امـا اینها هم مﺜل کالسـکهی مجلل لـرد فرفکس
ً
حتما یک نفر برای جادو کردن این
جادو شده بودند .جیهو زیر لب سوت زد.
کامیونها کلی خرج کرده بود.

ناگهان کامیونها سـر جایشـان میخکوب شدند و جیهو با هوشیاری متوجه

شد که چیزی در فﻀای کیداهارا تغییر کرده است .جیهو در برخورد با جانورهای
جادویی حس ششـم داشـت .تمام اعﻀای خانوادهاش این توانایی را داشتند.

جیهو سرمای شدیدی حس کرد و متوجه سکوتی شد که عادی نبود .میتوانست
آن را درونش حس کند .دل و رودهاش به هم میپیچید .خطر نزدیک بود.

چنـد نفـر از مردان توی کامیون بیرون پریدند و دواندوان بهسـمت جنگل

رفتند .مردی با کتوشـلوار سـیاه از کامیون جلویی پیاده شـد و فریاد هشدار

سر داد« :کجا دارین میرین؟ همین االن برگردین اینجا! این یه دستوره!»
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بویـی شـیرین و غیرعـادی توی دمـاغ جیهو پیچید و با خـودش موجی از

سرگیجه آورد.

جیهـو زمزمـه کـرد« :ووراکس ».دماغـش را گرفت و از دهان نفس کشـید.

بهسمت مرد کتوشلواری دوید و فریاد زد« :به همه بگین دماغشون رو بگیرن
و سمت جنگل نرن!»

مـرد جـواب داد« :اما افرادم »...بعد چهـرهی عصبانیاش یکدفعه عجیب

و مبهـوت شـد .تلوتلو خورد و بهسـمت جنگل رفت .جیهـو او را گرفت و بهزور
بهطرف کامیون برد.

مـرد ،همانطـور که سـعی میکـرد خودش را از دسـت جیهو خـالص کند،

گفت« :بذار برم! باید صاحب این عطر رؤیایی رو پیدا کنم .بوی بهشت میده».
جیهو همانطور که در برابر تالش مرد مقاومت میکرد ،گفت« :اگه ببینیش

حسابی میخوره توی ذوقت».

بهسمت کارگران اوریونی که از توی کامیون به بیرون خیره شده بودند فریاد

کشید و گفت« :دماغتون رو بگیرین! به همه بگین دماغشون رو بگیرن ،وگرنه

میرن توی جنگل و برای همیشه گم میشن».

دو نفر با ماسـک از راه رسـیدند و مرد کتوشـلواری را گرفتند و با خود توی

کامیون بردند ،چند سرباز دیگر هم با ماسک بهسمت جیهو آمدند .لباسهای
هماهنگ سـبز تیره پوشـیده بودند و سـالحهایی به دسـت داشـتند که شبیه

تفنگ بود ،اما چیزهای دیگری هم به تفنگها وصل کرده بودند که جیهو تا آن

روز ندیده بود .پیش از اینکه جیهو از چیزی سر دربیاورد ،سردستهی سربازها
او را به پیش خواند.

سـرباز به جیهـو گفت« :رﺋیس میگه باید افـراد رو برگردونیم ،تو میدونی

کجا غیبشون زده؟»

جیهـو آهی کشـید .به هیچ دلیلی دلش نمیخواسـت وارد کیداهارا شـود،
ً
دقیقا میدانسـت چه بالیی سـر مردان اهل اوریون آمده و وجدانش اجازه
اما
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نمیداد آنها را به حال خود بگذارد .اگر این کار را میکرد ،سرنوشت بدی در
انتﻈار آنها بود.

کولهپشتیاش را کنار جاده گذاشت.

بـه سـربازها گفـت« :دنبـال مـن بیاین ،اما سـاکت باشـین .بهتـره موجود

دیگهای رو به این مهمونی دعوت نکنیم».

چنـد نفـس عمیق کشـید و عطر گیﺞکننده را فروداد تـا ردِ ووراکس را پیدا

کند .جادوی ووراکس روی او کارگر نبود ،اما بوی آن حالش را به هم میزد.

سردستهی سربازها پرسید« :این بوی چی بود؟ چرا دماغت رو نگرفتی؟»
جیهو گفت« :جادو روی من کار نمیکنه .در برابرش مقاومم».

سردسـته بـا نابـاوری پرسـید« :جادو؟ یعنی جـادو باعﺚ شـد کارگرهامون

اونطور دواندوان برن توی جنگل؟»

جیهو گفت« :یه ووراکس بود .یه جانور شـبیه عنکبوت که با عطرش آدمها

رو طلسم میکنه که برن توی تورش ،بعد هم میخوردشون».
«یه عنکبوت؟ بزرگه؟»

جیهو گفت« :از کامیون شما بزرگتره».

سربازهای اوریونی با شنیدن این حرف سکوت کردند.
جیهـو بهسـرعت تـوی جنگل پیـش میرفت و راحـت ردِ چهار مرد گمشـده را
پیـدا میکـرد .بـوی گیﺞکننده آنقدر قوی بود که جیهو میتوانسـت مزهی آن

را در دهانش حس کند.

انگشـتش را روی لبـش گذاشـت و بـه سـربازها گفت« :نزدیکش شـدیم.

خواهش میکنم خیلی ساکت باشین».

آرام جلـو رفت و سـربازها هم دنبالش رفتند .دسـتهای درخـت را دور زد و

بعد سر جایش میخکوب شد .تارعنکبوت غولپیکری در فﻀای باز بزرگی پهن
شـده و دور تنـهی دهتـا از درختهای اطـراف پیچیده بـود .کارگرهای اوریونی
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