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سرآغاز

مالقات غیرمنتظره

جـادو در هـر چهار سـرزمین ممنـوع بود. البتـه لحن این جملـه زیادی مالیم 
اسـت. از نظر قانون، جادو بدترین جنایت ممکن بود و در اجتماع هیچ کاری 
جادوگر جرمی با  زننده تر از آن وجود نداشـت. در بیشـتر مناطق حتی ارتباط با

مجازات مرگ بود.
در سـرزمین شـمالی، مجرمان و خانواده های آن ها را محاکمه می کردند و 
بی هیچ درنگی می سـوزاندند. در سـرزمین شرقی برای به دار کشیدن مجرم و 
عزیزانش دنبال شـواهد چندانی نبودند. در سـرزمین غربی هم هر کسی را که 

مظنون به جادوگری بود، بدون محاکمه غرق می کردند.
کم پیش می آمد مجازات این افراد را مقامات مملکتی اجرا کنند یا براساس 
قانون محاکمه شوند. بیشتر وقت ها، گروه های خشمگین مردم که اجرای قانون 
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را بـه دسـت گرفته بودند، ایـن افراد را مجازات می کردند. حاکمان سـرزمین ها 
به ظاهر مخالف این کارهای خشـن بودند، اما اصاًل جلوی آن ها را نمی گرفتند. 
در واقـع، حاکمـان خوشـحال بودنـد کـه مردم سرزمینشـان بـرای خالی کردن 
خشمشـان موضـوع دیگری غیـر از حکومت دارند، بنابراین حرفی نداشـتند که 

حواس مردم به این موضوع پرت شود، به ویژه هنگام ناآرامی های سیاسی.
پادشاه نوِبلتون، حاکم سرزمین شمالی، اعالم کرده بود: »هر کس راه جادو 
را در پیش بگیرد، باید منتظر مجازات باشد.« ولی خودش با سهل انگاری هایش 

باعث بی سابقه ترین و بدترین قحطی در تاریخ سرزمینش شده بود.
ملکه اِندوستریا از سرزمین شرقی گفته بود: »هرگز نباید به حال کسانی که 
چنین تمایالت خبیثانه ای دارند دل سوزاند.« و بعد فوری مالیات ها را افزایش 

داده بود تا پولش را صرف ساختن کاخ تابستانی کند.
پادشاه وارُورث از سرزمین غربی گفته بود: »جادو توهین به خدا و طبیعت 
اسـت و اخـالق را بـه خطر می انـدازد.« بخت با او یار بود کـه این اظهار نظرش 

توجه مردم را از هشت فرزند بی اخالق و فاسدش منحرف کرد.
جادوگرانـی کـه گرفتـار می شـدند تقریبـًا هیچ راهی بـرای فـرار از مجازات 
نداشتند. خیلی از آن ها به دل جنگلی انبوه و خطرناک، به نام سرزمین میانی 
می گریختند، که بین مرز سرزمین ها قرار داشت. شوربختانه، سرزمین میانی 
آشیانه ی کوتوله ها، پریچه ها، دیوها، جن ها، غول ها و موجودات دیگری بود که 
آدمیزاد در طول سالیان دراز آن ها را از خود رانده بود. جادوگرانی که به جنگل 
پناه می بردند معمواًل به چنگ موجودات وحشـی می افتادند و مرگی سـریع و 

خشن در انتظارشان بود.
فقط در سرزمین جنوبی کمی به جادوگرها رحم می کردند. )البته اگر بشود 
اسـمش را رحـم گذاشـت.( وقتـی پادشـاه َچمپیـون چهاردهم تـاج و تخت را 
از پـدرش پادشـاه َچمپیـون سـیزدهم فقید بـه ارث برد، اولین دسـتورش لغو  
مجـازات اعـدام برای محکومان به جادوگری بود. در عوض، مجرمان به حبس 
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ابد با اعمال شاقه محکوم می شدند )و هر روز به آن ها یادآوری می شد که باید 
از ایـن بابت سپاسـگزار باشـند(. شـاه از روی خوش قلبی ایـن قانون را اصالح 

نکرد، بلکه قصدش این بود که با خاطره ا ی دردناک کنار بیاید.
وقتـی کودکـی بیـش نبود، مادرش را به جرم احتمـال عالقه به جادو گردن 
زده بودند. این اتهام را شـخص پادشـاه َچمپیون سـیزدهم به او زده بود، برای 
همیـن هیچ کـس به خود زحمت نداد تا دربـاره ی این اتهام یا بی گناهی ملکه 
تحقیـق کنـد. البتـه وقتـی او فردای اعدام همسـرش با زنی جوان تـر و زیباتر 
ازدواج کـرد، بـه انگیزه ی کارش شـک کردنـد. چمپیون چهاردهـم از روز مرگ 
نابه هنگام ملکه روزشـماری می کرد تا بتواند با از بین بردن میراث پدر، انتقام 
مادرش را بگیرد. بعد از تاج گذاری بی درنگ، تمام قدرت شـاهانه اش را به کار 

گرفت تا نام چمپیون سیزدهم را از تاریخ سرزمین جنوبی پاک کند.
حـاال شـاه چمپیـون چهاردهـم پیر شـده بـود و بیشـتر اوقات هیـچ کاری 
نمی کرد. دسـتورهای حکومتی اش حاال فقط ُغرُغر و چشم غره بودند. به جای 
دیدارهای سلطنتی از توی کالسکه اش، که به سرعت از میان مردم رد می شد، 
با بی حالی برای جمعیت دست تکان می داد و ُنطق های سلطنتی اش هم حاال 

فقط گالیه از طوالنی بودن راهروها و شیب زیاد پلکان قصرش بود.
سـرگرمی او دوری از مـردم به ویـژه خانـواده ی خودخواهش بـود. تنها غذا 
می خـورد، زود بـه رختخواب می رفت، دیر از خواب بیدار می شـد و بعدازظهرها 
ُچرت هـای طوالنـی مـی زد. )وای بـه حـال بخت برگشـته ای که مزاحـم ُچرت 

عصرگاهی اش می شد.(
ولی یک روز عصر، شـاه زودتر از همیشـه بیدار شـد. نه به دلیل سروصدای 
نوه هـا یـا دسـت وپاُچُلفتی بازی خدمتکاران، بلکـه به دلیل تغییـر ناگهانی هوا. 
َچمپیون  با صدای خوردن باران به شیشـه ی پنجره و زوزه ی باد در شـومینه ی 
قصر وحشت زده از خواب پرید. وقتی شاه ُغرُغرو به رختخواب رفت هوا صاف 

و آفتابی بود، برای همین این طوفان حسابی غافلگیرش کرده بود.
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با صدای بلند اعالم کرد: »من بیدار شده ام.«
منتظر ماند تا نزدیک ترین خدمتکار با عجله خودش را برساند و به او کمک 

کند تا از تخت بلندش بیاید پایین ولی کسی جوابش را نداد.
با خشم گلویش را صاف کرد و دوباره داد زد: »گفتم من بیدار شده ام.« ولی 

در کمال تعجب باز هم جوابی نیامد.
شـاه بـا بی میلـی از تخـت پاییـن آمد و تمـام مفصل هایـش ترق ترق صدا 
دادند. زیر لب ناسـزا می گفت و تلوتلوخوران روی کف سـنگی اتاق راه می رفت 
تـا ُربدوشـامبر و دمپایـی اش را بـردارد. وقتی لباس هایش را پوشـید با عجله 
از اتاقـش بیـرون رفت. خودش را آماده کرده بود تا سـر اولین خدمتکاری که 

چشمش به او می افتاد حسابی داد و بیداد کند.
»چرا کسی جواب نمی ده؟ چه کاری مهم تر از رسیدگی به...«

سـاکت شـد و با نابـاوری به اطرافش نگاه کرد. تاالر بیـرون اتاقش معمواًل 
پـر از خدمتـکار بود، ولی حاال در آن پرنده پر نمی زد. حتی سـربازهایی هم که 

شبانه روز از درها مراقبت می کردند، ُپستشان را رها کرده بودند.
بـه راهروی پشـتی تاالر سـرک کشـید، ولی آنجا هم همین قـدر خالی بود. 
نه تنهـا هیـچ سـرباز یا خدمتکاری نبـود، بلکه همه ی چراغ ها هم ناپدید شـده 

بودند و تمام شمع ها و مشعل های روی دیوارها هم خاموش بودند.
چمپیون رو به انتهای راهرو فریاد زد: »آهای؟ کسـی اینجا نیسـت؟« ولی 

فقط پژواک صدای خودش را شنید.
با احتیاط توی قصر راه افتاد بلکه موجود زنده ی دیگری پیدا کند، ولی در 
هزارتوی قصر چیزی جز تاریکی و تاریکی پیدا نکرد. اوضاع خیلی نگران کننده 
بود. از کودکی در این قصر زندگی کرده بود و هرگز آن را این طور بی روح ندیده 
بود. آن سـوی پنجره هایی را که از کنارشـان می گذشـت، نگاه کرد ولی باران و 

مه جلوی دیدش را گرفته بود.
باالخـره بـه انتهـای راهـروی طوالنی رسـید و نـور لرزانـی را دید کـه از اتاق 
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مطالعـه ی خصوصـی اش بیـرون می ریخت. در چهارطاق باز بود و کسـی درون 
اتـاق داشـت از گرمای آتش لذت می برد. اگر موقعیـت این قدر خوفناک نبود، 
منظـره ی جذابـی می شـد. با هر قدمی که برمی داشـت قلبش تندتـر می زد. با 
دلهره به اتاق سرک کشید تا ببیند چه کسی یا چه موجودی در انتظارش است.

»اوه! نگاه کن. پادشاه بیدار شده.«
»باالخره!«

»خیلی خب، خیلی خب. دخترها، باید جلوی عالی جناب باادب باشیم.«
تـوی اتـاق مطالعـه اش دو دختـر کوچـک و زنی زیبـا را دید کـه روی مبل 
نشسته بودند. وقتی از در وارد شد، آن ها فورًا از جا بلند شدند و تعظیم کردند.

زن گفت: »عالی جناب، چقدر از آشنایی با شما خوشحالم.«
پیراهن زیبای بنفشی پوشیده بود که با چشمان درخشان و درشتش هم خوانی 
داشت. خیلی عجیب بود، چون زن فقط یک دستکش داشت که دست چپش 
را می پوشاند. یک کاله تزیینی پر از گُل و َپر داشت که موهای تیره اش را زیر آن 
جمع کرده بود و تور آن روی صورتش می افتاد. دخترها، که احتماالً ده سال بیشتر 
نداشتند، پیراهن های سفید ساده پوشیده  بودند و سربندهای پارچه ای داشتند.

چمپیون پرسید: »شما دیگه کی هستین؟«
زن گفت: »اوه، ببخشید. من مادام ودربری1 هستم و این ها هم شاگردانم، 
دوشـیزه تنجرینا تورکین2 و دوشـیزه اسـکایلین لوندرز3 هسـتن. امیدوارم از 
اینکه توی اتاق مطالعه تون استراحت می کنیم ناراحت نشده باشین، آخه برای 
رسیدن به اینجا راه خیلی درازی رو اومده ایم و حاال که باید منتظر می موندیم 

نتونستیم جلوی وسوسه ی آتش دلچسب مقاومت کنیم.«
مـادام ودربـری زن خون گرم و باجذبه ای به نظر می رسـید. شـاه اصاًل انتظار 
نداشـت در آن قصـر سـوت و کـور بـا او رو بـه رو شـود؛ همین بود که ایـن زن و 

1. Weatherberry 2. Tangerina Turkin

3. Skylene Lavenders
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موقعیـت را خیلـی عجیب و غریـب می کـرد. مـادام ودربری دسـت راسـتش را 
جلو آورد تا با شـاه دسـت بدهد، ولی او از این حرکت دوسـتانه اسـتقبال نکرد. 
مهمان های ناخوانده اش را از باال تا پایین برانداز کرد و یک قدم بزرگ عقب رفت.

دخترها به پریشـانی شـاه خندیدند، انگار می توانستند روح او را ببینند و از 
آن خنده شان می گرفت.

شاه به آن ها توپید و گفت: »اینجا اتاقی خصوصی توی اقامتگاه سلطنتیه! 
چطور جرئت کردین بدون اجازه واردش بشـین! می تونم برای این گسـتاخی 

دستور بدم شالقتون بزنن!«
مادام ودربری گفت: »لطفًا مزاحمت ما رو ببخشـین. عادت نداریم سـرزده 
خونه ی کسـی بریم، ولی متأسفانه چاره ی دیگه ای نداشتم. می دونین، خیلی 
وقتـه دارم بـرای منشـی تون، آقای ِفلوز، نامه می نویسـم. امیـدوار بودم بتونم 
یـه قـرار مالقات رسـمی باهاتون داشـته باشـم، ولی متأسـفانه آقـای فلوز به 
هیچ کـدوم از نامه هـای مـن جواب نـدادن. امیـدوارم ناراحت نشـین، ولی به 
نظـرم ایشـون آدم ناکارآمدیـه. شـاید وقتـش باشـه یکـی دیگه رو جاشـون 
بذاریـن. بگذریـم، یـه موضوع مفصل هسـت که مشـتاقم دربـاره ش باهاتون 

صحبت کنم، برای همین اومده ایم اینجا.«
شـاه رو بـه قصـر خالـی فریـاد زد: »این زن چطور تونسـته بیاد تـو؟ کدوم 

گوری رفته این؟«
مادام ودربری به او گفت: »متأسـفم، در حال حاضر تمام خدمه ی شـما از 

کار افتاده ان.«
چمپیون با تشر گفت: »یعنی چی که از کار افتاده ان؟«

»اوه! مسـئله ی نگران کننـده ای نیسـت. فقـط یه کم جادوشـون کرده ایم که 
امنیتمون تأمین بشه. قول می دم وقتی حرف هامون تموم شد، تمام سربازها 
و خدمه تـون برمی گـردن. به نظر من سیاسـت بـدون عوامل مزاحـم راحت تر 

پیش می ره، شما این طور فکر نمی کنین؟«
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مـادام ودربـری بـا لحنـی آرام صحبـت می کرد، ولـی یک واژه باعث شـد 
چشم های چمپیون گشاد شود و فشار خونش باال برود.

نفس در سینه ی پادشاه حبس شد. »جادو؟ تو... تو... تو جادوگری! «
چمپیون چنان با وحشـت انگشـتش را به سـمت مادام ودربری گرفت که 
تمام عضالت شـانه ی راسـتش کشیده شدند. ناله اش به هوا رفت و شانه اش 

را چسبید. مهمانانش با دیدن این ادا و اطوارها یواشکی خندیدند.
مادام ودربری گفت: »نه، عالی جناب. من جادوگر نیستم.«

پادشاه داد زد: »به من دروغ نگو، زن! فقط جادوگرها جادو می کنن!«
»نه، عالی جناب. این طور نیست.«

»تـو جادوگـری و ایـن قصـر رو با جادو طلسـم کـرده ای! سـزای این کارت 
رو می بینی!«

مـادام ودربری گفت: »این طور که پیداسـت چنـدان مهارتی در گوش دادن 
ندارین. شـاید اگه سـه بار حرفم رو تکرار کنم متوجه بشـین. این روش روی 
کسانی که توی یادگیری کند هستن جواب می ده. خیلی خب، شروع می کنیم: 

من جادوگر نیستم، من جادوگر نیستم، من...«
»اگه جادوگر نیستی، پس چی هستی؟«

هر قدر هم که شـاه صدایش را باال می برد یا خشـمگین تر می شـد، تأثیری 
در رفتار مؤدبانه ی مادام ودربری نداشت.

گفت: »این یکی از چیزهاییه که می خوام امشب درباره شون باهاتون حرف 
بزنـم. نمی خوایـم بیشـتر از ایـن وقتتون رو بگیریم. می شـه لطفًا بشـینین تا 

شروع کنیم؟«
انگار دستی نامرئی صندلی پشت میز شاه را جلو کشید. صندلی خودبه خود 
حرکـت کـرد و مـادام ودربـری بـه شـاه اشـاره کـرد تـا بنشـیند. چمپیـون که 
نمی دانسـت چاره ی دیگری هم دارد یا نه، نشسـت و با اضطراب مهمانانش را 
یکی یکی برانداز کرد. دخترها روی مبل نشستند و مؤدبانه دستانشان را جمع 



16

کردند و روی پاهایشـان گذاشـتند. مادام ودربری بین شاگردهایش نشست، 
تور را از روی صورتش باال زد تا بتواند مستقیم توی چشم پادشاه نگاه کند.

حرف هایش را شـروع کرد. »عالی جناب، اول می خوام از شـما تشـکر کنم. 
شـما تنها حاکمی هسـتین کـه در حق جامعه ی جادو قـدری نرمش به خرج 
داده این، البته به عقیده ی بعضی ها حبس ابد با اعمال شاقه از مرگ بدتره ولی 
همیـن هم یک قدم در جهت درسـته. مطمئنم می تونیـم قدم های بزرگ تری 
برداریم، فقط باید... چیزی شده، عالی جناب؟ انگار حواستون به من نیست.«
صداهای عجیب وزوز و فش فشـی که موقع حرف زدن او شـنیده می شـد 
شـاه را کنجـکاو کـرده بـود. دور و بـر اتـاق مطالعه چشـم چرخاند، ولـی منبع 

صداهای عجیب را پیدا نکرد.
گفت: »ببخشید، فکر می کنم صدایی شنیدم. چی گفتین؟«

»عرض سـپاس و قدردانی داشـتم بابت محبتی که شـما در حق جامعه ی 
جادو نشون داده این.«

شاه با انزجار غرید و با تمسخر گفت: »اگه خیال کرده این من کوچک ترین 
عالقـه ای به جامعه ی جادو دارم، سـخت در اشـتباهین. بـر عکس، من هم با 
حاکم های دیگه موافقم و فکر می کنم جادو فاسد و غیرطبیعیه. دغدغه ی من 

کسانی هستن که می خوان با جادو از قانون سوءاستفاده کنن.«
مادام ودربری گفت: »این هم قابل ستایشـه، قربان. فرق شـما با حاکم های 
دیگه اینه که خودتون رو وقف عدالت کرده این. حاال می خوام ذهنتون رو نسبت به 
جادو روشن کنم تا بتونین این سرزمین رو برای همه ی مردمتون به جایی امن تر 

و عادالنه تر تبدیل کنین، چون بی عدالتی در حق یه نفر ظلم در حق همه ست.«
از همین اول بحث، شاه هیچ از صحبت های او خوشش نیامده بود.

با پوزخند گفت: »منظورت چیه که می خوای ذهنم رو روشن کنی؟«
»عالی جنـاب، جنایت و ننگ جلوه دادن جـادو بزرگ ترین بی عدالتی عصر 
ماسـت، ولـی می شـه با اصالحات درسـت و کمـی تبلیغات هوشـمندانه، این 
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وضـع رو تغییـر داد. ما با کمک همدیگه می تونیم جامعه ای بسـازیم که توش 
همـه ی مخلوقـات حـق زندگـی دارن و به اون هـا کمک کنیم بتونـن از همه ی 
توانایی هاشـون اسـتفاده کنـن... عالی جنـاب، گوشـتون با منه؟ فکـر می کنم 

دوباره حواستون پرت شده.«
بـار دیگـر صداهای وزوز و فش فش اسـرارآمیز حواس شـاه را پرت کرد. با 
نگرانـی بیشـتر اطراف اتاق مطالعه را نگاه می کـرد و حرف های مادام ودربری 

را یکی درمیان می شنید.
گفـت: »فکـر می کنم منظورتون رو اشـتباه فهمیده ام. خیـال کردم درباره ی 

قانونی کردن جادو صحبت می کردین.«
مـادام ودربـری خندیـد و گفـت: »اصـاًل اشـتباهی در کار نبـود. مـن دقیقًا 

پیشنهاد قانونی کردن جادو رو دادم.«
چمپیون از جا پرید و دسته های صندلی اش را محکم فشار داد. حاال دیگر 
تمام هوش و حواسـش به مادام ودربری بود. امکان نداشـت چنین پیشنهاد 

مزخرفی بدهد.
شاه با تمسخر گفت: »زده به سرت، زن؟ امکان نداره جادو قانونی بشه!«

مـادام ودربـری گفت: »قربان، ولی این موضـوع کاماًل امکان پذیره. فقط یه 
فرمان حکومتی سـاده الزمه تا انگ غیرقانونی بودن از این عمل برداشـته بشه 

و بعد به  مرور زمان موج منفی پیرامونش هم از بین می ره.«
شـاه بـا قاطعیت گفـت: »هر وقت قتل و دزدی رو مجـاز اعالم کردم، جادو 
رو هم قانونی می کنم. خداوند در کتاب مقدس به وضوح می گه که جادو گناه 
وحشتناکیه؛ بنابراین توی این سرزمین هم جرم محسوب می شه! اگه جرم ها 

هیچ مجازاتی نداشته باشن، همه جا هرج ومرج می شه!«
مادام ودربری گفت: »اشـتباهتون دقیقًا همین جاسـت، عالی جناب. جادو 

اون جنایتی نیست که همه ی دنیا فکر می کنن.«
چمپیـون مخالفـت کرد: »البته که هسـت! خودم دیده ام که چطور می شـه 
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بـا جادو مردم بی گناه رو فریب داد و شـکنجه کـرد. دیده ام که از اعضای بدن 
بچه ها برای تهیه ی اکسـیر و طلسم اسـتفاده می کنن! به دهکده هایی رفته ام 
که مردمش نفرین و طلسـم شـده بودن! پس جلوی من از جادو دفاع نکن، 
خانـم! جامعه ی جادو هرگز سـر سـوزنی رحم و نرمـش از طرف حکومت این 

سرزمین دریافت نمی کنه!«
چمپیون دیگر بیش از این نمی توانسـت مخالفتش را برای او روشـن کند، 
ولی مادام ودربری طوری با لبخند روی لبه ی مبل ُسـرید که انگار به نقطه ی 

مشترکی رسیده اند.
گفت: »شاید تعجب کنین قربان، ولی من کاماًل باهاتون موافقم.«

چمپیون با شک و تردید به او خیره شد و گفت: »واقعًا؟«
او تکرار کرد: »اوه! بله، کاماًل. به نظر من هم باید کسانی رو که مردم بی گناه 
رو با جادو آزار می دن مجازات کرد، اون هم مجازاتی شـدید. منطق شـما فقط 
یه ایراد کوچک داره. چیزهایی رو که شـما شـاهدش بودین، جادوی سفید به 

وجود نیاورده، بلکه نتیجه ی جادوجنبل  های کثیف بودن.«
شـاه چینی به پیشـانی انداخت و طوری مادام ودربری را نگاه کرد که انگار 
بـه زبـان دیگـری حرف می زند. با تمسـخر پرسـید: »جادوجنبل هـای کثیف؟ 

تابه حال چنین چیزی نشنیده ام.«
مادام ودربری گفت: »پس بذارین براتون توضیح بدم. جادوجنبل کار شوم 
و آسیب زننده ایه که ریشه  در تمایالت کثیفی مثل فریب  و کارشکنی داره. فقط 
افرادی که قلب خبیثی در سـینه دارن می تونن مرتکب جادوجنبل بشـن. باور 
کنین، به نظرم هر بالیی سرشون بیاد حقشونه. ولی جادوی سفید کاًل یه چیز 
دیگه ست. جادو در اصل شکل خالص و مثبتی از هنره. هدفش درمان و کمک 

به افراد نیازمنده و فقط از کسانی برمی آد که دل های پاکی داشته باشن.«
شـاه در صندلی اش فرورفت و سـرش را بین دسـت هایش گرفت. ذهنش 

حسابی به هم ریخته و سرش گیج می رفت.
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مـادام ودربـری گفـت: »اوه، خدایا. خسـته تون کردم. پـس بذارین براتون 
ساده ش کنم: جادوی سفید خوبه، جادوی سفید خوبه، جادوی سفید خوبه، 

جادوجنبل بده، جادوجنبل بده، جادوجنبل...«
شـاه غریـد و گفت: »واسـه ی مـن ادای آدم های عقـل کل رو درنیار، زن... 

شنیدم چی گفتی! یه لحظه زبون به دهن بگیر تا درباره ش فکر کنم!«
چمپیـون آه عمیقی کشـید و شـقیقه هایش را مالید. معمـواًل وقتی تازه از 
خواب بیدار می شـد، به سـختی می توانسـت بـه چیزی فکر کنـد ولی موضوع 
بغرنج تـر از ایـن حرف ها بود. دسـتش را روی چشـم هایش گذاشـت و تمرکز 

کرد، انگار داشت پشت پلک هایش کتاب می خواند.
»منظورت اینه که جادوی سفید با جادوجنبل فرق داره؟«

مـادام ودربـری با حالتی دلگرم کننده سـر تکان داد و گفت: »درسـته، مثل 
سیب و پرتقال.«

»یعنی ذاتشون با هم فرق داره؟«
»از زمین تا آسمون، قربان.«

»پس اگه کسانی که جادو می کنن جادوگر نیستن، شما چه اسمی روشون 
می ذارین؟«

مادام ودربری با افتخار سـرش را باال گرفت و گفت: »ما اسـم خودمون رو 
گذاشته ایم پری، قربان.«

شاه پرسید: »پری؟«
او تکـرار کـرد: »بلـه، پری. حـاال فهمیدین چرا می خوام ذهنتون رو روشـن 
کنـم؟ مشـکل دنیـا پری هایی نیسـت که جادوی سـفید انجام مـی دن، بلکه 
جادوگرهاییه که جادوجنبل می کنن. ولی شوربختانه همه ما رو با اون ها یکی 
می دونـن و قرن هاسـت کـه هردومون رو با یه چوب رونده  ان. خوشـبختانه، با 

راهنمایی من و نفوذ شما، می تونیم با اقتدار این مشکل رو حل کنیم.«
شاه گفت: »ببخشید، ولی من مخالفم.«
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مادام ودربری پرسید: »چی فرمودین؟«
»یکی ممکنه از روی طمع دزدی کنه و یکی ممکنه برای سیر کردن شکمش 
دسـت به دزدی بزنه. هر دوی این ها دزد هسـتن، مهم نیسـت که یکی شـون 

قلب پاکی داشته.«
»ولـی قربـان، من فکر می کردم براتون روشـن کرده ام کـه جادوجنبل جرم 

محسوب می شه، نه جادوی سفید.«
چمپیـون ادامـه داد: »بلـه، ولـی از ازل هـر دوی این اعمال گناه محسـوب 
می شـد ن. می دونیـن تغییـر دادن تعریـف چیزی بـرای مردم چقدر سـخته؟ 
مـن ده هـا سـال زحمت کشـیده  ام تا تونسـتم به مـردم سـرزمینم حالی کنم 
سـیب زمینی سـمی نیسـت. بااین حال مـردم هنوز تـوی بازار به سـیب زمینی 

نزدیک نمی شن!«
مادام ودربری با ناباوری سر تکان داد و گفت: »قربان، شما یه نژاد از مردم 

بی گناه رو به سیب زمینی تشبیه می کنین؟«
»من مقصود شما رو می فهمم، خانم. ولی دنیا هنوز آمادگی ش رو نداره... 
اصـاًل خـود من هم آمادگـی ش رو ندارم! اگه دوسـت داری از پری ها در برابر 
مجازات های ناعادالنه محافظت کنی، بهشـون یاد بده سـاکت باشـن و جلوی 
تمایلشـون رو بـه اسـتفاده از جـادو بگیرن! ایـن کار خیلی آسـون تر از اینه که 

بخوای به یه جماعت کله شق بفهمونی سنت هاشون رو عوض کنن.«
»جلوی تمایلشون رو بگیرن، قربان؟ حتمًا شوخی می کنین!«

»چرا؟ آدم های معمولی هر روز به امیالشون غلبه می کنن.«
»چـون شـما فکـر می کنیـن جـادو دکمـه ی خامـوش داره... انـگار یه چیز 

انتخاب کردنیه!«
»البته که جادو انتخاب کردنیه.«

»نه! این طور نییییست!«
از شـروع بحـث، اولیـن بـار بـود کـه مـادام ودربـری از کـوره درمی رفـت. 
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سرخوشی اش از بین رفت و خشمی عمیق جای آن را گرفت. حالت چهره اش 
مثل سـنگ شـد و نگاه رعب آوری در چشـمانش نشست. انگار زن دیگری در 

مقابل چمپیون نشسته بود، زنی که باید از او ترسید.
مـادام ودربـری بـا خشـم گفـت: »جـادو انتخاب کردنـی نیسـت، نادانـی 
انتخاب کردنیـه، نفـرت انتخاب کردنیـه، خشـونت انتخاب کردنیـه، ولـی ذات 
موجودات انتخاب کردنی یا اشـتباه نیسـت و مثل روز روشـنه که جرم نیست. 

بهتره این رو یاد بگیرین.«
چمپیـون آن قـدر ترسـیده بود که نمی توانسـت حرفی بزند. شـاید خیاالتی 
شـده بـود، ولی حاضر بود قسـم بخورد که هرچه آتش خشـم مـادام ودربری 
شـعله ورتر می شـد، طوفان بیرون قصر هم شـدت می گرفت. ظاهرًا او به ندرت 
این قدر عصبانی می شـد، چون شـاگردانش هم مثل شـاه نگران شـده بودند. 
پری چشم هایش را بست، نفس عمیقی کشید و قبل از ادامه ی بحث خودش 

را آرام کرد.
مـادام ودربـری پیشـنهاد کرد: »شـاید بهتر باشـه یه نمونه بـه اعلی حضرت 
نشون بدیم. تنجرینا؟ اسکایلین؟ لطفًا به اعلی حضرت نشون بدین چرا جادو 

انتخاب کردنی نیست.«
شاگردها گل از گلشان شکفت و همدیگر را نگاه کردند. منتظر همین لحظه 
بودنـد. از جـا پریدند و آماده شـدند. تنجرینا پیراهنی به تنش ظاهر کرد که از 
شانه های عسل چکان کندو تشکیل شده بود و موهایش به کندویی نارنجی و 
زیبا تبدیل شـد که یک دسـته زنبور عسـل زنده در آن زندگی می کردند. لباس 
اسـکایلین آبی روشـن و درخشـان بود و بـه جای مو جریـان بی پایانی از آب 

جاری بود که وقتی به پاهایش می رسید بخار می شد.
دهان چمپیون با دیدن منظره ای که دخترها از او پنهان کرده بودند باز ماند. 
در تمام سال های حکمرانی اش ندیده بود جادو این طور در ظاهر کسی نمایان 

شود. حاال معمای صداهای عجیب وزوز و فش فش حل شد.
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نفس شاه بند آمده بود. گفت: »وای، همه ی پری ها این شکلی هستن؟«
مـادام ودربـری گفـت: »جـادو روی هـر کـدوم از مـا تأثیـر متفاوتـی داره. 
بعضی هامون تا وقتی جادوی درونمون ظاهر بشه زندگی معمولی ای داریم، ولی 

برای بعضی های دیگه از زمان تولد نشانه هایی در جسمشون نمایان می شه.«
شـاه بـا نابـاوری گفت: »حقیقـت نداره. اگه کسـی با توانایی هـای جادویی 
متولـد می شـد، زندان ها پـر از نوزاد بود! ولی دادگاه های مـا هیچ وقت نوزادی 

رو زندانی نکرده ان.«
مـادام ودربـری سـرش را پاییـن انداخت و بـا نگاهی اندوهگیـن به زمین 

خیره شد.
»بـرای همینـه کـه بیشـتر پری هـا در زمـان تولـد کُشـته یـا رهـا می شـن. 
پدرومادرهاشـون از عواقـب به دنیـا آوردن بچه های جادویی می ترسـن، برای 
همیـن از ترس مجازات دسـت به ایـن کارها می زنن. معجزه بود که تونسـتم 
قبل از اینکه بالیی سـر تنجرینا و اسـکایلین بیاد پیداشـون کنم، ولی خیلی ها 
این قدر خوش شانس نیستن. عالی جناب، من دغدغه ی شما رو درک می کنم، 
ولـی اتفاقـی که برای این بچه هـا می افته خیلی بی رحمانه و بـه دور از تمدنه. 
رفـع جـرم کردن از جـادو فقط مبارزه با بی عدالتی نیسـت، نجـات دادن افراد 

بی گناهه! مطمئنم که شما برای این هدف همدلی دارین و قلبتون رئوفه.«
چمپیون می دانسـت در دنیایی خشـن زندگی می کند، ولی تا آن لحظه به 
ایـن ترس هـا بی تفاوت بـود. در صندلی اش تـاب خورد، انگار بیـن بی میلی و 
خوش قلبـی اش جنـگ به راه افتاده بـود. مادام ودربری فهمید که شـاه کمی 
نرم شـده اسـت، برای همین از سالح عاطفی ای اسـتفاده کرد که برای همین 

لحظه نگه داشته بود.
»اعلی حضـرت، فکـرش رو بکنیـن اگـه دنیـا کمـی در حق جامعـه ی جادو 
مهربون تـر بـود، چقدر همه چیز فرق می کرد. فکرش رو بکنین که چقدر زندگی 

خودتون می تونست متفاوت باشه.«
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