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فصل اول
بچه کوتوله ی کوچولوی عجیب  غریب

درست یک قدم پایین تر از سطح زمین به دنیا آمدم. چنین چیزی برای یک 
آدم کوتوله بی سـابقه است، ولی کاری نمی شـد کرد. اکثر آدم کوتوله ها حداقل 
یک  ونیـم  کیلومتـر پایین تـر از سـطح و در اعماق زمین به دنیـا می آیند و بهتر 
اسـت کـه هنـگام تولد، در غاری پر از کریسـتال و سـنگ  های قیمتی باشـند: 

الماس برای قدرت، زمرد برای دانایی و یاقوت کبود برای حقیقت. 
در اولیـن سـاعات تولد، پدر و مادرها سـعی می کنند تا جایـی که می توانند، 
بچه کوتوله هایشان را با سنگ های قیمتی قدرتمند و سالم تغذیه کنند تا بهترین 

فرصت ها در زندگی گیرشان بیاید. ولی به من هیچی برای خوردن ندادند. 
روزی کـه بـه دنیـا آمـدم، پدر و مادرم داشـتند بـه اعماق می رفتنـد. مادرم 
احساس می کرد که دارم در شکمش سفت می شوم، یعنی زمان به دنیا  آمدنم 
نزدیک بود. مادرم بهترین ها را برای من می خواست. می خواست تا جایی که 
می شود به اعماق زمین برود و به غارهای زایمان برسد که پر از ته نشین های غنی 
کریسـتال و سـنگ های قیمتی مغذی هستند. ولی همان طور که پدر و مادرم 
داشـتند پایین می رفتند، قبل از اینکه حتی به زیر غار اصلی برسـند، یک دفعه 
یکـی از تونل هـا ریـزش کـرد. چیزی نمانده بـود که مادرم و من در شـکمش، 
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زیر آوار سـنگ ها له شـویم. پدرم درسـت به  موقع، ما را از سـر راه کنار کشـید. 
بدبختانه، ریزش سنگ ها تونل را بست. باید برمی گشتیم باال تا راه دیگری 

برای پایین  آمدن پیدا کنیم. باال رفتن به مادر بیچاره ام خیلی فشار آورد. 
چنگی به شکمش زد و داد کشید: «روبالد! وقتش رسیده!»

بعـد، دیگـر نمی شـد وقت را تلف کـرد. بچه ی آدم کوتوله می تواند ده سـال 
کامـل یا حتی بیشـتر داخل شـکم مادرش بماند، ولی وقت بـه  دنیا آمدن که 

برسد، دیگر صبر ندارد. 
خـب، این طـوری بود کـه در یک قدمی سـطح زمین، که ریشـه ی درخت ها 
از سـقفش آویـزان بود، متولد شـدم. آب از دیوارها چکـه می کرد و تنها غذای 
موجود حریره ی شـوری به اسـم استرولگ ۱ بود که از سنگ های عادی و مواد 

معدنی درست شده بود. مادرم خیلی دستپاچه بود. 
همان طور که با قاشـق، اسـترولگ در دهان من می گذاشت، زیر لب زمزمه  
می  کـرد: «بچـه  ی کوچولـو و بیچـاره ی من!» بعـد چندتا سـنگ ریزه به خوردم 
داد تـا نیـازم بـه گاز زدن و جویـدن را برطرف کند. «چه زندگی ای قراره داشـته 

باشه، روبالد؟»
پـدرم کـه همیشـه آدم کوتولـه ی خوش بینی بـود، گفت: «یـه زندگی خوب 

روملدا. یه زندگی شاد.»
«اون وقت اسمش رو چی بذاریم؟»

پدر و مادرم هر دو به اطرافشـان نگاه کردند. معموًال اسـم آدم کوتوله ها را با 
توجه به سـنگ های قیمتی و کریسـتال های موجود در غارهای محل تولدشان 
انتخاب می  کنند. ولی در آن غار، نه الماسی بود و نه یاقوت کبودی. حتی کوارتز 

و مرمر هم نبود. فقط سنگ های معمولی و ریشه ی درخت ها آنجا بودند.
پدر دسـت هایش را روی دیوارهای زمخت کشـید و الیه های خاک و مواد 

معدنی را خوب بررسی کرد. شگفت زده گفت: «بورلن.»

1. strolg
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بورلن نوعی ماده ی معدنی بود که فقط نزدیک سـطح زمین پیدا می شـد. 
مـردم مـا خیلـی ازش اسـتفاده نمی کردنـد، ولی وقتـی پیدا می شـد، به درد 
می خـورد. آن قـدر تلـخ بـود کـه نمی شـد آن را خـورد، ولـی سـفالگرها از آن 
خوششـان می آمـد، چون بدون اینکـه ِگل را ضعیف کنـد، آن را انعطاف پذیرتر 
می کـرد. بورلن یک جور زنگ خطر هم بود؛ معدنچی ها وقتی بورلن می دیدند، 
می فهمیدنـد کـه دارند نزدیک سـطح زمیـن را می کََننـد. بیشـتر آدم کوتوله ها 

ترجیح می دادند، هیچ بورلنی پیدا نکنند. 
پدر گفت: «اسمش رو می ذاریم، بورلن.»

مـادر پرسـید: «فکـر نمی کنـی همچیـن اسـمی باعـث می شـه یه کـم... 
عجیب   غریب به  نظر بیاد؟»

پـدر گفـت: «نه، اسـم خاصیه. بچـه ی ما یکـی از خاص تریـن آدم کوتوله ها 
می شـه. زود می بریمـش تـوی دل زمین و بهترین کریسـتال ها و سـنگ های 
قیمتی رو بهش می دیم. ولی صبر کن!» پدرم چیزی از جیبش درآورد و سمت 
مادرم گرفت. «نزدیک بود یادم بره. از همون لحظه ای که فهمیدم یه بچه کوتوله  

توی راه داریم، این رو نگه داشته بودم.»
نفس مادر بند آمد. «یاقوت سرخ!»

یاقوت سـرخ سـنگی نـادر و خیلـی قدرتمند اسـت. چنین سـنگی می تواند 
شـیطان را دور کند، قدرت  را افزایش دهد و حتی عمر را طوالنی کند. می گفتند 
امگـرت۱ از تونـل ۵۸۸، معدن یاقوت های سـرخ را پیدا کرده بود و ده هزار سـال 
عمر کرد. برای یک آدم کوتوله، دوهزار سال عمر نسبتًا زیادی به   حساب می آمد. 
مادر سـنگ یاقوت سـرخ را از دسـت پدر گرفت و روی زبان من انداخت. 

سنگ را جویدم، آروغ کوتاهی زدم و خوابیدم. 
درسـت روز بعـد، پـدر و مادرم سـعی کردند من را به غارهـای عمیق تر ببرند، 
ولی تا خواستند این کار را انجام دهند، زدم زیر گریه. هرچه پایین تر می رفتیم، 

1. Emegert
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صـدای گریـه ام بلند تـر می شـد، تا اینکـه اشـک های خاکی، که نشـانه ی درد و 
ناراحتی شدید آدم کوتوله هاست، از چشم هایم سرازیر شد. 

مادرم گفت: «وای عزیزم! روبالد، فکر کنم بچه کوتوله  مون از جاهای عمیق 
می ترسه.»

پدر گفت: «چه معنی داره! فقط باید عادت کنه.»
ولی عادت نکردم. ساعت ها بی وقفه گریه کردم. پدر و مادرم تمام تالششان 
را کردند تا آرامم کنند. کهربا، آمتیست و عقیق آبی رگه دار به خوردم دادند. من 
را در کوارتـز سـرخ خرد شـده حمام کردند و ِزَبرَجد سـبز باالی گهـواره ام آویزان 
کردند، ولی هیچ کدام از این ها فایده نداشت. بعد، پدر و مادرم که از گریه وزاری 
بی پایان من دیوانه شـده بودند و دیگر کاری از دستشـان برنمی آمد، من را به 

همان غار نزدیک سطح زمین، یعنی محل تولدم، برگرداندند. 
دست از گریه برداشتم. 
مادر گفت: «پناه بر خدا.»

پدر گفت: «چقدر عجیب غریب!»
بعد از آن ماجرا، پدر و مادرم مجبور شـدند، غار بدشـگون محل تولد من را 
به خانه مان تبدیل کنند، به این امید که باالخره ترسم از اعماق از بین می  رود، 

ولی نرفت. بدتر هم شد. 

پدر و مادرم سـال ها تالش کردند تا به اعماق عادتم بدهند. پدر سـعی می  کرد، 
هر روز من را کمی به عمق ببرد و با سنگ های قیمتی موردعالقه ا م، منظره های 
مختلف و شـگفتی های غارشـهرها وسوسـه ام کنـد؛ رودخانه های آتشفشـانی، 
چشمه های آبی رنگ، النه ی تخم گذاری اژدها، سفالگرها، شیشه گرها و زرگرها. 
ولـی اصًال اهمیتی نداشـت کـه چقدر محیط اطراف جالب بـود و چقدر وعده ی 
یاقوت کبود و سرخ به من می داد، ترسم از اعماق همیشه بر من غلبه می کرد. 
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سرگیجه می گرفتم، بعد انگار بدنم منقبض و خشک می شد و مجبور می  شدیم 
به خانه برگردیم. 

همین طوری هم خجالت داشـت که از اعماق می ترسـیدم، ولی این بدترین 
قسـمت ماجـرا نبـود. همان قدر که از رفتن به پایین متنفر بودم، نسـبت به باال 
رفتـن اشـتیاق داشـتم. اولیـن کلمه ای کـه از دهانـم درآمد، «باال» بـود و پدر و 
مادرم خیلی غصه می  خوردند. تا فهمیدم که دنیایی واقعی باالی سـرمان قرار 
دارد، دلم می خواسـت همه چیز را درباره اش بدانم. با سـؤال هایم، پدر و مادرم 
را کالفـه می  کردم؛ سـطح زمین چه شـکلی اسـت؟ چـه تفاوتی بـا غارهای ما 
دارد؟ آیا آدم کوتوله ای آن باال زندگی می کند؟ چرا ما آن باال زندگی نمی کنیم؟ 

می شود برویم آنجا؟
پدر و مادرم تقریبًا هیچ چیزی از سـطح زمین نمی دانسـتند. هیچ کدام آنجا 
را ندیده بودند و تمایلی هم به دیدنش نداشـتند. مادرم معموًال سـؤال هایم را 
نادیده می گرفت یا موضوع را عوض می کرد، ولی پدر مخالف حس کنجکاوی 
مـن نبـود. مـن را بـه اتاق اسـناد و مـدارک غارشـهرها برد؛ غـاری پهنـاور پر از 
سـنگ لوحه ها و تخته سـنگ ها که هزاران سـال تاریخچه ی ما و دانش جمعی 
روی آن حکاکی شـده بود. معموًال نمی توانسـتم اعماق غار را تحمل کنم، ولی 
اشـتیاقم بـرای دانسـتن این اطالعات، بر ترسـم غلبه کرد. اطالعـات را زیرورو 
کردم تا هرچه می توانم از سطح بفهمم. فهمیدم که سطح، جایی بزرگ و روباز 
با سـقفی بی پایان به اسـم آسـمان است و توپ طالیی بزرگی در آسمان معلق 
اسـت که به آن خورشـید می گوینـد. چیزهایی روی زمیـن می رویند که در زیر 
زمین رشد نمی کنند؛ چیزهایی به اسم درخت و گل و بوته. جانورهای عجیبی 
روی زمین پرسه می زنند؛ اسب، خرس و گرگ. ولی جذاب تر از همه ی این ها، 

آدمیزادها بودند. 
بـا توجـه به این لوح ها، آدمیزادها موجوداتی کوتوله شـکل بودند، ولی هیچ 
شـباهتی به آدم کوتوله ها نداشـتند. سـه برابر یک کوتوله قد می  کشیدند، ولی 
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چاق تر از آن ها نمی شـدند. بدون دندان به دنیا می آمدند و بیشـتر از یک قرن 
عمـر نمی کردند. سـنگ های قیمتی را نمی  خوردنـد، ولی درعوض، آن ها را دور 
گردنشـان، روی انگشـت ها و مـچ دستشـان می انداختند و حتـی گاهی روی 
سرشـان می گذاشـتند. آدم کوتوله ی غول پیکر، الغر و بی دندانی را تصور کردم 
که شام من را جای کاله روی سرش گذاشته. از فکرش خنده ام گرفت. واقعًا 

باید چنین منظره ای را می دیدم!
چـون خیلی نزدیک به سـطح زمیـن زندگی می کردیم، گاهـی دیوچه ها به 
غـار مـا می  آمدند و خبرهایی از دنیای انسـان ها برایمـان می آوردند. دیوچه  ها 
موجوداتـی بودنـد که مثـل آدم کوتوله ها زیـر زمین زندگی می کردنـد، ولی در 
سـطح زمیـن، پیام رسـان آدم هـا بودنـد. انـدازه ی آدم کوتوله ها بودنـد یا کمی 
کوچک تـر، ولـی خیلـی احمـق بودند، شـاید چون فقـط پاره آجـر می خوردند. 
بااین حال، وقتی سـروکله ی دیوچه ها پیدا می شـد، خوشحال می شدم، چون 

همیشه اطالعات حیرت انگیزی از آدمیزادها با خودشان می آوردند. 
«شاه جرالد تاج گذاری کرده! زنده   باد پادشاه!»

«ملکه اِلِنور فرزند دختر به دنیا آورده. زنده باد شاهزاده خانم سفید برفی!»
«ملکه النور مرده!»

مـادر از دیوچه  هـا متنفر بود و همیشـه با قاشـق آهنی آشـپزی دنبالشـان 
می کـرد تـا آن ها را بیرون کند، ولی همیشـه برمی گشـتند و همیشـه مشـتاق 
بودم که خبرهایشـان را بشـنوم. دستیابی به کوچک ترین اخبار از سطح زمین 

ضربان قلبم را تندتر می کرد. 
تاپ تاپ، باال، تاپ تاپ، باال، تاپ تاپ، باال. 

یک بار وقتی بیست سال بیشتر نداشتم، پدر در راه برگشت از معدن به خانه، 
برگـی را کـه پیدا کرده بـود، برایم آورد. گفت احتماًال خفاشـی با خودش برگ 
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را داخـل غارهـای مـا آورده. برگ مثل زمرد، به رنگ سـبز روشـن بـود. من که 
کنجـکاو بـودم، گوشـه اش را گاز زدم. َاییییی!  به بدمزگـی زمرد هم بود. مزه ی 

مدفوع خفاش می داد. 
ولی عاشـق آن برگ بودم. یک سـالی پیش خودم نگهش داشتم و تبدیل 
 شـدنش به برگی قهوه ای  رنگ و شـکننده و درنهایت، ریزریز  شدنش را دیدم. 
به پدر و مادرم التماس کردم تا اجازه بدهند به سطح زمین بروم و یکی دیگر 
پیدا کنم، ولی سـفت و سـخت، جواب رد دادند. ممکن بود گم شـوم. ممکن 
بود روی سـطح زمین، جانوری زیر پاهایش لهم کند. از همه بدتر، ممکن بود 

آدمیزادی سر راهم سبز شود. 
به پدر و مادرم گفتم: «ولی من دلم می خواد یه آدمیزاد ببینم!»

مادر گفت: «جدی؟ بعد اگه یه آدمیزاد تو رو از ریشت بگیره... اون وقت چی؟»
از ترس نفس نفس زدم و دست هایم را روی ریشم گذاشتم. ریش آدم کوتوله ی 
َمرد، خیلی برایش مهم اسـت. منبع قدرتش اسـت و همان طور که ریشش رشد 
می کنـد، قدرتـش هم زیاد می شـود. ولـی بزرگ ترین ضعفش هم هسـت. اگر 
کسـی او را از ریشـش بگیـرد، بـه خدمـت آن شـخص درمی آیـد و مجبور اسـت 
درخواستش را انجام دهد. اگر بخواهد مقاومت کند، درد شدیدی حس می  کند و 
احتماالً می میرد. هیچ وقت نشـنیدم که آدم کوتوله ها همدیگر را از ریش بگیرند. 
جرمـی اسـت که مجـازات تبعیـد دارد. ولی چندین داسـتان درباره ی انسـان ها 
هست که آدم کوتوله ها را از ریششان گرفته اند و از آن داستان هایی هم است که 
پایان  خوب و خوشی ندارند. این تنها چیزی بود که وقتی پدر و مادرم درباره اش 

به من گفتند، برای رفتن روی زمین دودل شدم. 
گفتم: «ولی ریش من که اون قدرها بلند نیست.» در سن بیست ویک سالگی، 
ریـش  بـزی کوتاه و نوک تیزی داشـتم و آن قدر بلند نبود که اصًال کسـی بتواند 
آن را بگیـرد. «االن خطـرش کمتـره، نه؟ یعنی نسـبت   به بعدًا که بلندتر شـه و 

راحت تر بشه گرفتش؟»
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مادر و پدرم نگاهی ردوبدل کردند، از آن نگاه هایی که انگار نمی دانستند، باید 
با من چه کار کنند. «بیا این ها رو بپوش.» مادرم شـلواری را که از موی خفاش 

برایم بافته بود، به طرفم انداخت. شلوارم را باال کشیدم. «چه حسی داره؟»
شـلوار کمـی خـارش آور بود، ولی موی خفاش کم کم نرم و راحت می شـود 
و اگـر قـد نکشـم، می شـود یک قرن آن را پوشـید. پرسـیدم: «شـلوار خوبیه. 
فکـر می کنیـن اگـه یه آدمیزاد من رو از ریشـم بگیره، از مـن چی می خواد؟»

نمی گذاشتم حواسم را پرت کنند. 
مادر گفت: «وای! فکر کنم، یه عالمه چیزهای وحشتناک بخواد. شاید ازت 

بخواد یه سال تموم روی زغال داغ باالوپایین بپری.»
از ترس لرزیدم. گفتم: «می تونه بدتر از این هم باشه؟»

پدر گفت: «آره. می تونن بهت دسـتور بدن که هرچی یاقوت سـرخ هسـت، از 
توی زمین بیرون بیاری و همه رو بدی به آدمیزادها. نمی تونی حتی یه دونه شون 

رو هم بخوری.»
صدای نفس نفس  زدنم شـنیده می شـد. اینکه زمین را بکَنم و یاقوت های 
سـرخش را بیـرون بیـاورم، ولـی نتوانم یکی بخـورم، مثل شـکنجه ای بود که 

کسی تحملش را ندارد. 
مادر لبخند زد و گفت: «درسته. پس حواست باشه ریشت رو زیر زمین نگه داری 

تا پیش خودمون امن بمونه.»

آن شـب، مادر من را در فرورفتگی کوچک دیوار خواباند و تخته سـنگ گرانیتی 
بزرگی روی سـینه ام گذاشـت که از فشـارش خوابم ببرد. کریستال های بنفش 
دور سـرم چیـد تـا مبـادا کابـوس ببینم. «مـا نباید با حـرف  زدن دربـاره ی اون 

آدمیزادهای بدجنس، تو رو بترسونیم. سعی کن بهش فکر نکنی.»
ولـی نمی توانسـتم. مطمئنًا پدر و مادرم فکر می کردند که دارند کار درسـت 
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را انجام می دهند، ولی راسـتش تمام این داسـتان ها و هشدارهایشـان فقط 
باعث شد که مشتاق تر شوم. 

همان طـور کـه در تاریکی و سـکوت دراز کشـیده بـودم، ریشـم را گرفتم و به 
خودم قول دادم که روزی فرار کنم و روی سطح زمین بروم. 

لرزشـی را حـس کـردم که چانـه ام را قلقلک داد و کل وجـودم تکان خورد. 
می دانسـتم کـه نوعـی جـادو روی خـودم پیـاده کـرده  ام. قـرار بـود تمـام آن 
چیزهـای عجیب غریبـی را کـه رشـد می کنند، ببینم. به آسـمان خیره  شـوم و 
گرمـای خورشـید را حـس  کنم. برگ دیگری پیدا  کنم یا حتی شـاید دو برگ 
گیرم بیاید! زاغ سـیاه آدمیزادهایی را که غذای ما را روی سرشـان می گذارند، 

چوب بزنم و بعد، تولد بچه های زشت بی دندانشان را ببینم. 
آرزویم برآورده می شـد. می دانسـتم که می شود. ولی از کجا می دانستم که 

رسیدن به آرزویم، خرده سنگ های خودش را به همراه دارد؟
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فصل دوم
آرزوهای نقش برآب

«بیا پایین بورلن.»
«نه!»

«بورلـن! داری مثـل یه بچه ی بی تربیت بیست سـاله رفتـار می کنی! همین 
االن بیا پایین!»

آن  موقع پنجاه و یک  سالم بود و هنوز بچه کوتوله به   حساب می آمدم، برای 
پنهان شدن از دست مادرم یا اوقات تلخی کردن، زیادی بزرگ بودم، اما برایم 
اهمیتی نداشـت. «نمی آم!» به باالی سـتون چسبیدم. مادر سعی می کرد من 
را پاییـن بیـاورد تـا دوباره به معدن هـای کودک ببرد. گفـت حداقل ماهی یک 
بار باید بروم. ولی نمی توانسـت من را مجبور کند. اگر مجبور می شـدم، تمام 
روز و شب را اینجا می ماندم، حتی طوالنی تر. آن روز صبح جیب هایم را پر از 

سنگ آهک کرده بودم و دیگر الزم نبود برای غذا پایین بروم. 
مـادر تبـر آشـپزخانه اش را از پیش  بنـدش بیرون کشـید. «اگـه همین االن 
نیـای پاییـن، این سـتون رو با تبر تکه تکه می کنم و خودت رو هم شـش ماه 

به زنجیر می کشم!»
نفس نفـس زدم. زنجیر برای احمق های کم هوشـی بـود که فاصله را رعایت 
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نمی  کردند و در رودخانه های مذاب می افتادند. یا شاید هم برای بچه کوتوله ای 
مثل من بود که مدام سـعی می کرد، فرار کند تا به سـطح زمین برود. پارسـال، 
سـعی کردم از سـقف غار خودمان، تونلی به سـطح زمین بکَنم، ولی به اندازه ی 
یک کوتوله هم نکنده بودم که مادر مچم را گرفت. بعد از آن، پدر روی دیوارهای 
غـار یـک الیـه سـنگ چیـد و مـادر هم یـک ماه مـن را بـه زنجیر کشـید تا از 
پنج قدمی او جنب نخورم. مایه ی تمسـخر گروه شـده بودم. دلم نمی خواست 

دوباره چنین چیزی را تجربه کنم. 
غرغرکنان گفتم: «لعنتی!» برخالف میلم از ستون به  سمت پایین لیز خوردم. 
«حاال بهتر شد. بیا.» مادر چنگ زد، دستم را گرفت و دنبال خودش کشید. 

«امروز دوست پیدا می کنی.»
غرغرکنـان گفتـم: «نه خیر. نمی خوام.» با وجود تالش های چشـمگیر مادر، 
در مـدت پنجـاه سـالی که بـه معدن های کـودک می  رفتم، هیچ دوسـتی پیدا 

نکرده بودم. نمی دانم چرا فکر می کرد، آن روز فرق دارد. 
از راه پلـه ی باریکـی پایین رفتیم. با هر قدمی که برمی داشـتم، سـرگیجه ام 
شـدیدتر می شـد. سعی کردم با شـمارش تونل ها و غارها حواسـم را از اعماق 
پـرت کنـم؛ خوب نگاه می کردم تـا ببینم به کجا می رسـند، چطور به هم وصل 
می شـوند، کدام هـا بـاال می روند و کدام ها پاییـن می آیند و کدامشـان را هنوز 

کشف نکرده  ام. تا ببینم راهی برای فرار به سطح زمین دارند یا نه. 
غارشـهر را به خوبـی هـر آدم کوتوله   ی پیری می شـناختم، حداقـل تونل های 
باالیـی را. قدم به قـدم غارهایمـان را بـه  خاطر سـپرده بـودم، می دانسـتم کدام 
تونل هـا همدیگـر را قطـع می کننـد، کـدام تونل ها به بن بسـت و سراشـیبی تند 
می رسـند. تعداد ریزش هایی که تونل های قدیمی را بسـته و تعداد کارگرهایی را 
که تونل های جدید می کندند، می  دانستم. ولی راهی برای فرار پیدا نکرده بودم. 
مادر دسـتم را کشـید. «یاال. دیگه تقریبًا رسـید یم.» به سراشیبی مارپیچی 
رسـیدیم و صـد قدم پایین تر، معدن هـای کودک قرار داشـت. درجا حالت تهوع 



۲۰۲۰

گرفتـم. سـعی کـردم فرار کنم، ولی مـادر بلندم کرد و روی پایش نشـاند. لیز 
خوردیـم و چرخیدیـم و چرخیدیـم. احتماًال بیشـتر از پنج ثانیه طول نکشـید، 
ولی برای من انگار پنج ساعت گذشت. سرم داشت گرومپ گرومپ می کوبید، 
قلبـم بـه تپـش افتـاده بود و کف دسـت هایم عرق کـرده بودند. آخرسـر روی 

کپه ای خاک نرم فرود آمدیم. 
مادر گفت: «رسیدیم!» بلند شد و اول خودش و بعد من را تکاند. 

معدن های کودک شبکه ای از تونل  ها و غارهایی بود که مخصوص بچه کوتوله ها 
ساخته شده بودند. قندیل های آهکی۱ و َدنگاله۲ و ستون های معدنی درخشانی 
برای بچه کوتوله های کم سن وسـال تر داشـت که از آن ها باال می  رفتند و گازشـان 
می  گرفتنـد. بچه کوتوله هـای بزرگ تـر بـازی «بکَـن تـا المـاس»، «سـنگ ریزه، 
سنگ ریزه، پوک سنگ» و «سنگ ونشانه»۳ بازی می کردند که بازی پرتاب سنگ 
موردعالقه ی من بود، ولی به  خاطر سردرد و سرگیجه ام، این پایین نمی توانستم 

بازی کنم. 
معمـوالً گوشـه ای خودم را مچاله می کردم و به نالـه و زاری می افتادم. گاهی 
مادر مجبورم می کرد وارد بازی سنگ  ریزه، سنگ  ریزه، پوک سنگ شوم، ولی تمام 
مـدت آنجا می نشسـتم و خـودم را جمع می کردم و باقـی بچه کوتوله ها از کنارم 

می گذشتند و کامالً نادیده ام می گرفتند. فکر کنم سنگ  ریزه ی خوبی بودم. 
این بار، به جای اینکه به بقیه ملحق شوم، به  سمت تونلی رفتم که به النه ی 
تخم گذاری اژدها می رسید و مادرم هم با فاصله ی کم پشت سرم می آمد. تنها 

جایی در معدن های کودک بود که کمی احساس آرامش می کردم. 
تخم هـای اژدهـا در غـاری تاریک و گـرم نگهداری می شـدند. تنها منبع نور
آنجا زغال های سوزان دور تخم ها بودند که نور کم جانی در غار پخش می کردند. 
پوست تخم ها مثل گرانیت جالخورده، خاکستری خال دار بودند. تعدادی اژدها 

1. Stalactite 2. Stalagmite
3. Spitzeroff
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سر از تخم  درآورده و روی میز ولو شده بودند و پوسته های ضخیم و  تکه  ها ی 
تخم هـا دور و برشـان ریخته بود. مشـتی زغال سـنگ برداشـتم و تکه هایش را 
به سـمت بچه اژدهایـان پرتـاب کـردم و آن هـا هم ماهرانـه زغال سـنگ ها را با 
دندان هـای ریـز و تیزشـان گرفتنـد. وقتـی زغال سـنگ ها به خورد شـعله های 
کوچک توی شکمشـان رفتند، دود از سـوراخ های دماغشـان بیرون زد. وقتی 
چند بچه  اژدهایی که آنجا بودند، کامل بزرگ می شـدند، با شعله های پرحرارت 
آتششـان، قلوه سـنگ را به الماس و باقی سـنگ های قیمتی تبدیل می کردند 
و بـه کمـک آن ها می توانسـتیم، موجودات مزاحـم را از غارهایمـان دور کنیم؛ 
جانورهای سـطح زمین و انسـان هایی که می ترسیدند، اژدها آن ها را زنده زنده 
بخـورد. ولی اژدها اصًال خطرناک نیسـت؛ هیچ وقـت موجود زنده ی دیگری را 
نمی خورد. اکثرًا زغال سنگ می خورد و فقط اگر هوا سرد یا زیادی روشن باشد، 
مضطـرب می شـود. اژدها گرمـا و تاریکی را ترجیح می دهد. قبًال می خواسـتم 
یکی  شـان را حیـوان خانگی  ام کنـم، ولی مادر مخالفت کرد. زود رشـد می کند 
و خیلـی غـذا می خـورد. به عـالوه، آدم کوتوله ها کـه حیوان خانگـی نمی آورند. 
آدم کوتوله  هـا اجتماع خودشـان را دارند: همکارانشـان در معدن، دوسـت ها و 

خانواده  هایشان. 
مـادر گفـت: «خب، اژدهابازی بسـه. بیا بریم با چندتـا آدم کوتوله ی واقعی 

بازی کنیم.»
گفتـم: «ترجیح می دم، اینجـا بمونم.» بچه اژدهایی را برداشـتم. روی گردنم 

خزید و بخار گرم بیرون داد که صورتم را قلقلک داد. 
مـادر گفت: «بورلـن، تو دیگه برای خودت بچه کوتوله ی بزرگی شـدی. باید 

چندتا دوست پیدا کنی.»
پرسیدم: «اگه هیچ کس نخواد با من دوست بشه چی؟»

مـن را نادیـده گرفت. «تـازه، تا روز گرفتـن دعوت نامه دیگه بایـد به اعماق 
عادت کنی.»



۲۲۲۲

«اگه دعوت نامه رو نخوام چی؟»
مادر آه کشید و سری تکان داد. «مسخره بازی درنیار، بورلن.»

مـادر و پـدرم تـا حـدودی اشـتیاقم بـه سـطح را تحمل کـرده بودنـد، ولی 
اینکـه آدم کوتولـه ای از فکـر حفاری با باقی افراد ذوق زده نشـود، دیگر فراتر از 
قدرت درکشـان بود. اکثر آدم کوتوله ها دل تو دلشـان نبود که دعوت نامه شـان 

را بگیرند، ولی من از فکرش هم نفسم می گرفت. 
«یـاال.» مـادر بچه اژدهـا را از رویـم برداشـت و مـن را کشـید و بـه غارهایی 
بـرد که بچه کوتوله ها داشـتند بازی می کردند. کیسـه ای سـنگ قیمتی درآورد 
(مقداری تکه کریسـتال صورتی و یاقوت های کبود بندانگشـتی) و کیسـه را به 

هر بچه کوتوله ای که رد می شد، تعارف  کرد. رشوه می داد. 
«پسـرم دوسـت داره سنگ ونشـانه بـازی کنـه. اون رو هم بـازی می دین؟ 

خیلی خوبه   ها!»
تقریبـًا همـه مادر را نادیده گرفتند. بعضی  ها سـنگ ها را قبول می کردند و با 
خنده های نخودی پا به   فرار می گذاشتند. هیچ کس من را به بازی دعوت نکرد. 
هیچ وقت به بازی راهم نمی دادند. هیچ کس نمی خواسـت با بچه کوتوله ای که 
عاشق سطح زمین بود، کاری داشته باشد. ولی مادر همچنان تالش می کرد. 

مادر بیشتر اصرار کرد. «می خواین یکی دیگه هم به گروهتون اضافه بشه؟ 
بورلن هم گروهی پنجم... یا ششـم خوبیه   ها! هرچی بخواین. خیلی دوسـت 

دلنشینیه!»
خـودم را بغـل کـردم و سـرم را از شـرم پاییـن انداختـم. غرغرکنـان گفتم: 

«مادر، لطفًا بس کن.»
یکـی گفـت: «می تونـه بـا ما بـازی کنه.» سـرم را بـاال گرفتـم و بچه کوتوله ی 
بزرگـی را کـه رئیس گروهی کوچک بود، دیدم. گاهـی او را در معدن های کودک 
می  دیـدم، ولـی هیچ وقت اعتنایی بـه من نمی کرد. خیلی از مـن بزرگ  تر بود و 
تقریبـًا آدم کوتولـه ی عاقلی شـده بود. ریش زرد متمایل   به   قرمز کلفتی داشـت 


