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تقدیم به همهی متخصصان ،مدافعان و پیشتازان سالمت روان.
ممنون که نور میپراکنید.
و تقدیم به همهی فعاالن ارجمندی که بهتازگی معنای قهرمانی را
از نو تعریف کردهاند.
ک.ک
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بازگشت درستﮑارها
همهچیز از دل نیمهشـب ،وقتی دنیا در خواب بود ،شـروع شـد .همینکه چراغ
خیابانها خاموش شـد و نور فانوسهای سـرزمین جنوبی رنگ باخت ،ناگهان
ً
دقیقا  333نفر ،درست در یکلحظه ،از خانههایشان
صدها مرد از سرتاسر کشور،
بیرون آمدند.

این حرکت عجیب از قبل برنامهریزی و تمرین نشده بود .قبالً دربارهاش

باهم حرف نزده بودند و حتی همراهانشان را هم نمیشناختند .اهل روستاها
و خانوادههای متفاوتی بودند ،گذشـتههای مختلفی داشـتند ،ولی همگی با
هدفی شـوم و مشـترک باهم متحد شـده بودند .و آن شـب ،بعد از وقفهای
طوالنی ،آن هدف دوباره آنها را به خدمت فراخوانده بود.
همهی مردها ،با ردایی نقرهای و تازه که زیر نور ماه میدرخشید ،به دل شب
9

قدم گذاشتند .روی سرشان نقابهای نقرهای و همرنگ ردایشان کشیده بودند
که فقط دو شیار رویش داشت و تمام چهره بهجز چشمهایشان را میپوشاند.
روی سینهشان صورت گرگی سفید و مهیب را با افتخار به تصویر کشیده بودند.
لباسهای همشـکل و مخوف ظاهرشـان را بیشـتر شبیه شـبح میساخت تا
ً
انسان؛ از بسیاری جهات
واقعا شبح بودند.
چـون از آخریـن باری کـه انجمن برادری درسـتکاران جلوی چشـم مردم
ظاهر شده بودند ،قرنها میگذشت.
مردها خانههایشان را ترک و در دل تاریکی حرکت کردند ،همگی رهسپار
یـک جـا بودند .تمام مسـیر را پیـاده میرفتند؛ آنقـدر آرام و بیصدا حرکت
میکردند که صدای قدمهایشان شنیده نمیشد .وقتی به قدر کافی از روستا
و شهرشان دور شدند و مطمئن شدند کسی تعقیبشان نکرده ،مشعل روشن
کردند تا مسـیر پیش پایشـان را روشن کنند .ولی مدت زیادی در جادههای
هموار نماندند .مقصدشان بسیار دورتر از جادههای صاف بود و هیچ نقشهای
باقی نمانده بود که مکان آن را نشان بدهد.
اعضـای انجمـن بـرادری در مسیرشـان بهسـمت مقصـد نامعلومشـان از
تپههای سـبز ،دشـتهای گِلآلود و رودهای کمعمق گذشـتند .هیچوقت به
آنجا نرفته و با چشمشـان آنجا را ندیده بودند ،اما طوری در عمق وجودشـان

حک شده بود که تمام درختان و صخرههای سر راهشان کامالً برایشان آشنا
بود؛ انگار آن را در خاطر داشتند.
بعضی از مردها مسـافت بیشـتری میرفتند .بعضی تندتر و بعضی کندتر
از بقیه حرکت میکردند .ولی دو سـاعت بعد از نیمهشـب ،اولین نفر از 333
ً
نفر وارد شد .فضا
دقیقا همانطور بود که انتظارش را داشتند.
در جنوبیترین قسـمت سـرزمین جنوبی ،در دامنهی کوههای سـنگی که
جلوی دریای جنوب مرز کشیده بودند ،ویرانههای دژی باستانی و ازیادرفته
قرار داشت .دژ از دوردست شبیه الشهی حیوانی به نظر میرسید که از دریا به
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ساحل آمده است .دیوارهای سنگی ناهموار و تیزی داشت که بهشدت ترک
خورده و خرد شده بودند .پنج برج نااستوار ،مثل انگشتان دست اسکلت ،به
آسـمان قد کشـیده بودند و سـنگهای تیزی باالی پل متحرکش آویزان بود
که ظاهرش را شبیه دندانهای دهانی غولآسا میکرد.
بیش از ششصد سال میشد که هیچکس در آن قلعه زندگی نمیکرد ،حتی
مرغهای دریایی هم موقع پرواز در نسـیم شـبانه به آنجا نزدیک نمیشـدند،
ولی با وجود ظاهر وهمآلود ،دژ برای اعضای انجمن برادری درستکاران مقدس
به شـمار میرفت .آنجا زادگاه انجمن و معبد عقایدشـان بود و در روزهایی که
آموزههـای درسـتکاری را بـه سـرزمینها القا میکردند ،برایشـان نقش مرکز
فرماندهی را داشت.
روزگاری انجمـن بـرادری آنقـدر در ترویـج آموزههایـش موفق شـده بود
کـه دیگـر به چنـان مقر عملیاتی نیاز نبود .برای همیـن انجمن دژ عزیزش را
تعطیل کرد ،لباسهای همشکل را کنار گذاشت و ناپدید شد .با گذشت زمان،
ً
تقریبا
وجودشان فقط به شایعه و شایعه به افسانه تبدیل شده و افسانه هم
نسـل اعضای انجمن برادری در سـکوت
از یادهـا رفتـه بود .قرنها ،نسـل به
ِ

و حاشـیه باقی ماندند تا از رسـوم ریشـهداری لذت ببرند که اجدادشـان در
سرزمین جنوبی و به دنبالش در سراسر دنیا شکل داده بودند.
امـا دنیـا داشـت تغییـر میکرد و زمـان سـکوت انجمن برادری بـه پایان
رسیده بود.
آن روز چند پرچم نقرهای با تصویر گرگ سـفید در شـهرها و دهکدههای
سـرزمین جنوبـی نصب شـده بود .پرچمهـا کوچک بودند و مردم بهسـختی

متوجهشـان میشـدند ،اما برای این  333مرد پیامی واضح داشـتند :وقت
بازگشت انجمن برادری درستکاران فرارسیده بود .بهاینترتیب آن شب وقتی

زنان و فرزندانشان در خواب بودند ،بیسروصدا لباسهای همشکل خود را از
جاهایی که مخفیاش کرده بودند برداشتند ،رداهای نقرهایشان را پوشیدند،
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ً
فورا خانهشـان را به مقصد
ماسـکهای نقرهای را روی صورتشـان کشـیدند و
دژ در جنوب ترک کردند.
کسـانی که زودتر رسـیدند روی پل متحرک ایسـتادند و جلوی ورودی دژ
نگهبانی دادند .وقتی اعضای دیگر گروه سالنهسلانه از راه رسیدند ،یکییکی
صف بستند و قبل از وارد شدن ،رمز ورود باستانی را از حفظ خواندند:
«هرگز کسی فرار نتواند ،از چنگال سه و سی و سیصد».

وقتـی بـه داخـل پذیرفته شـدند ،همگـی در محوطهای بـزرگ در مرکز دژ
جمع شدند .مردها در سکوت محض منتظر ماندند تا اعضای دیگر گروه نیز
از راه برسند .همدیگر را با کنجکاوی فراوان برانداز میکردند؛ هیچکدام هرگز
اعضای گروهشان را ندیده بودند .دوست داشتند بدانند صاحب هیچکدام از
چشـمهایی را کـه از زیـر نقاب اطراف را نگاه میکردند میشناسـند یا نه ،اما
جرئت پرسـیدن نداشـتند .اولین قانون انجمن برادری این بود که هرگز نباید
ً
هویتشان را افشا میکردند،
مخصوصا نزد همدیگر .به نظر آنها ،رمز موفقیت
هر انجمن مخفی ناشناس بودن همهی اعضایش بود.

پنج سـاعت پس از نیمهشـب ،باالخره تمام  333نفر حاضر شـده بودند.
پرچمـی نقـرهای با نقش گرگ سـفید بر فراز بلندتریـن برج به اهتزاز درآمده
بود تا بازگشـت رسـمی انجمن برادری را نشـان بدهد .وقتی پرچم برافراشته
شـد ،فرمانده ارشـد گروه تاجی از میلههای تیز بر سـر گذاشـت و خود را به
دیگران شناساند .مردان به رئیسشان تعظیم کردند و او از سکوی سنگی باال
رفت تا  332جفت چشم بتوانند او را ببینند.
فرمانده ارشـد با دسـتان گشـوده گفت« :خوش اومدین ،برادرها .منظرهی
باشـکوهیه که امشـب همهتون اینجا جمع شـدهاین .از ششـصد سال پیش
ً
چنیـن گردهمایـیای برگزار نشـده ...پـدران ما
حتما خیلـی افتخار میکردن
اگـه میدونسـتن انجمـن از آزمایـش زمان سـربلند بیـرون اومـده .اصول و
مسـئولیتهای این انجمن نسـل به نسل ،در سیصدوسیوسهتا از فاخرترین
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خانوادههای سرزمین جنوبی ،از پدر به پسر ارشد منتقل شده .و همهی ما در
بسـتر مرگ پدرانمون قسـم خوردهایم که تمام وجودمون ،فرصت این عمر و
دنیای بعد از اون ،رو وقف محافظت و برقراری آموزههای درستکاری کنیم».
فرمانـده ارشـد بـا دسـت بهسـوی اعضـای انجمـن اشـاره کـرد و آنها با

شوروشوق و یکصدا شعار انجمن را فریاد زدند:

آن مردان است».
آن نوع بشر و حکمرانی بر نوع بشر از ِ
«حکمرانی از ِ
ً
فرمانده ارشد گفت« :واقعا همینطوره .آموزههای ما فقط یه دیدگاه نیست،

بلکه نظم طبیعته .بشـر قویترین و هوشـمندترین گونهایه که وجودش این
سـیاره رو مزین کرده .از اول قرار بر این بوده که ما بر همه سـلطه پیدا کنیم؛
سلطهی ما کلید بقاست .بدون مردانی مثل ما ،تمدن از هم میپاشه و جهان
به عصر آشفتگی ابتداییش برمیگرده.
انجمـن بـرادری هـزاران سـال بـا تاریکی و نیروهـای غیرطبیعـی که نظم
طبیعـت رو تهدید میکنن جنگیده؛ اجداد ما با عزمی خسـتگیناپذیر تالش
کـردهان تـا برتـری بر حق بشـر تضمین بشـه .اونها جامعهی اجنـه ،دیوها،
پریچهها ،کوتولهها و غولها رو طوری سست کردن که اون موجودات سخنگو
هرگـز نمیتونـن حملـهای رو علیه ما سـازماندهی کنن .اجـداد ما زنها رو از
تحصیـل محـروم کـردن تـا جنس ضعیفتـر نتونه به قدرت برسـه .و از همه

مهمتـر ،اجـداد ما در صف مقـدم جنگ با گناه کفرآمیز جـادو بودهان و افراد
شروری رو که به این کار دست میزدن به دیار فراموشی فرستادهان».

افـراد انجمـن مشعلهایشـان را بـاالی سـر گرفتنـد و به افتخـار اقدامات

قهرمانانهی اجدادشان فریاد شادمانی سر دادند.

فرمانـده ارشـد ادامـه داد« :شـش قرن پیـش ،انجمن بـرادری بزرگترین
شاهکارش رو انجام داد .اجداد ما با نقشهای ظریف و دقیق شاه َچمپیون اول
رو توی سرزمین جنوبی به سلطنت رسوندن .بعد با یه شورای عالی قضات که
زیر نظر انجمن برادری بود ،دور شاه جوان رو شلوغ کردن .چیزی نگذشت که
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آموزههای انجمن برادری درستکاران اساس یکی از قدرتمندترین حکومتهای
دنیا شـد .موجودات سـخنگو طرد شـدن و حقوقشـون رو از دست دادن ،زنان
بر اسـاس قانون از خوندن کتاب منع شـدن و جادو نوعی جرم شـناخته شـد
که سـزای اون مرگ بود .در این ششـصد سـال باشـکوه نوع بشـر بدون هیچ
مانعی حکومت کرد .وقتی عقاید و دیدگاههای انجمن تا حد اطمینانبخشـی
توی جامعه جا افتاد ،انجمن ما کمکم توی سایه محو شد تا از دورهی طوالنی
استراحتش لذت ببره.
ولی هیچی تا ابد پایدار نیست .انجمن امشب دوباره دور هم جمع شده،
چون تهدید تازهای قد علم کرده که تابهحال تصور نمیکردیمش .ما باید ً
فورا
اون رو از بین ببریم».

فرمانـد ه ارشـد بشـکنی زد و دو تـن از افـراد انجمـن با عجلـه از حیاط دژ

بیـرون رفتنـد .آنها لحظـهای بعد با تابلوی نقاشـی بزرگی برگشـتند و آن را
روی سکوی سنگی کنار فرمانده ارشدشان قرار دادند .نقاشی ،چهرهی دختری
زیبا با چشمان آبی درخشان و موهای قهوهای روشن را نشان میداد .دختر
لباسهایـی بـراق پوشـیده بـود و موهـای بلند بافتـهاش را با گلهای سـفید
آراسته بود .با اینکه لبخند روی لبش میتوانست سردترین قلبها را گرم کند،
اما در وجودش چیزی بود که انجمن را معذب میکرد.

مـردی از تـه جمعیـت گفت« :ولی این فقط یه دختربچهسـت .چه خطری

میتونه واسه ما داشته باشه؟»

مردی از جلوی جمعیت گفت« :این یه دختر معمولی نیسـت .خودشـه...

مگه نه؟ همونی که مردم بهش میگن پری مهربون! »

فرمانده ارشد گفت« :اشتباه نکنین ،برادران من .این دختر خطرناکه .زیر

این گلها و لبخند بانشاط تهدید بزرگی خوابیده که انجمن برادری درستکاران
هرگـز بـا اون مواجـه نشـده .همین حاال کـه داریم باهم حـرف میزنیم ،این
هیوال ،این دختر ،داره هرچی رو که اجدادمون ساختن خراب میکنه!»
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موجی از زمزمههای متشنج محوطه را درنوردید و مرد دیگری را وادار کرد
تا جلو بیاید و با جمعیت نگران حرف بزند.
مرد با صدای بلند گفت« :من اطالعات زیادی از این پری مهربون به دست

آوردهام .اسـم واقعیش بریسـتال ا ِِورگرینه .مجرمـی از اهالی َچریوت هیلز!
پارسـال به جرم کتابخوانی زنان و اقدام به جادو دسـتگیر شـده! باید برای

جنایاتـش اعـدام میشـد ،اما بهخاطر پـدرش ،قاضی اورگرین قسـر دررفت.
قاضـی از ارتباطاتـش اسـتفاده کـرد تـا جرمهای اون رو سـبک کنـه .بهجای
مـرگ ،اون رو بـه اعمال شـاقه در ندامتگاه بند چکمه ویـژهی دختران بزهکار
محکـوم کـردن .ولـی فقط چند هفته اونجا بود و بعد فـرار کرد! اون به جنوب
شـرقی سـرزمین میانه فرار کرد و به یهجور انجمن شـیطانی پریان پیوسـت!
از اونموقـع اونجـا زندگـی میکنـه و همـراه کافرهای دیگـهای مثل خودش،
تواناییهای گناهآلودش رو تقویت میکنه».

فرمانده ارشـد حرف او را قطع کرد و گفت« :به نظرم حاال دیگه تواناییهاش

َ
جادوجنبل کرده
خیلی بیشتر شده .چند وقت پیش شاه چمپیون چهاردهم رو
تا قوانین سـرزمین جنوبی رو تغییر بده! سـرزمین میانه طوری تقسـیم شد تا
موجودات سـخنگو و پریها بتونن خونههای مناسـبی داشـته باشـن! به زنان

اجازهی مطالعه و تحصیالت عالیه دادهان! ولی بدتر از همه ،بریسـتال اورگرین
میخواد جادو رو توی تمام دنیا قانونی کنه! عمالً در عرض یک شب ،تمام آثار

آموزههای انجمن برادری درستکاران از قانون اساسی سرزمین جنوبی حذف شد!
ولی حکومت ترس و وحشـت بریسـتال اورگرین همینجا تموم نمیشه،
برادران من .از اونموقع توی سرزمین پریان یه مدرسهی شرورانهی جادوگری
باز کرده و از همهی اعضای جامعهی جادو دعوت کرده تا به اونجا نقلمکان
کنـن و تواناییهـای غیرطبیعـی خودشـون رو رشـد بدن .بریسـتال اورگرین
وقتهایی که مشغول تدریس نباشه با یه گروه موجود منحرف رنگارنگ که
بهشـون میگن شـورای پریان ،به سـرزمینهای مختلف سفر میکنه .اونها
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توجه و عالقهی مردم دنیا رو به خودشـون جلب کردهان؛ ادعا دارن که افراد
نیازمند رو درمان و بهشون کمک میکنن ،ولی انجمن ما گول این حرفها رو

نمیخوره .هدف جامعهی جادو از ششـصد سـال پیش هیچ تغییری نکرده:

شستوشوی مغزی مردم دنیا با جادوجنبل و به بردگی کشیدن نوع بشر».
اعضای انجمن با چنان خشمی غریدند که دژ باستانی به لرزه درآمد.

مـردی از میـان جمعیـت گفـت« :فرمانـده ارشـد ،میترسـم خیلـی دیـر
دسـتبهکار شده باشـیم .از وقتی سروکلهی شـورای پریان پیدا شده ،مردم
به جادو عالقهمند شدهان .شنیدهام که مردم باهم از فواید شگفتآور قانونی
کـردن جـادو صحبت میکنـن .میگن بهخاطـر اکسـیرها و معجونهایی که
تـوی داروخونهها میفروشـن ،مریضـی و بیماری کم شـده .میگن بهخاطر
طلسـمهایی که محصوالت رو در برابر یخزدگی و حشرات محافظت میکنن،
کشـاورزی حسـابی رونق گرفته .حتی مردم پیشـرفت اقتصادیمون رو هم
بـه رونق محصـوالت جادویی ربط میدن .مردها درشـکههای خـودرو ،زنها
جاروهای خودکار و بچهها تابهای خودران میخوان».

مرد دیگری از میان جمعیت گفت« :نظر مردم دربارهی اصالحات دیگه هم

داره تغییر میکنه .بیشتر مردم سرزمین جنوبی از تغییراتی که شاه چمپیون

تـوی قانـون اساسـی به وجـود آورده خوشـحالن .میگن اجـازهی مطالعه و

تحصیل به زنها گفتوگوهای مدرسهها رو غنیتر کرده و باعث شده که تمام
دانشآموزها ،با هر جنسـیتی ،خالقانهتر فکر کنن .میگن تقسـیم سـرزمین
جنوبـی بـه قلمروهای مختلـف ،موجودات سـخنگو رو متمدنتر کرده و حاال
سـفر و تجارت با سـرزمینهای دیگه ،امنتر از گذشـته شـده .در کل ،مردم
عقیده دارن با قانونی کردن جادو عصر جدیدی از شـکوفایی شـروع شـده و
متعجب هستن که چرا این اتفاق زودتر نیفتاده».

فرمانده ارشـد فریاد زد« :شـکوفایی اونها فقط یه نمایشـه! گل ادریسـی

ـمیه! اگه آموزههای
شـاید زیبا باشـه ،خوشـبو باشـه ،ولی اگه بخوریش َس ّ
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درسـتکاری رو احیا نکنیم ،جهانمون کمکم از درون میگنده! سیاسـتورزی


بیـش از حـد مـا رو ضعیف میکنه ،برابـری
بیش از حد انگیزههـا رو از بین

میبـره و جـادوی بیـش از اندازه مـا رو تنبل و بیمصـرف میکنه .جامعهی

جادو به ما مسـلط میشـه ،نظم طبیعی از بین میره و همهجا رو هرجومرج
فرامیگیره!»

یکی از مردان انجمن پرسـید« :ولی چطور آموزههای درسـتکاری رو احیا

کنیم؟ شاه چمپیون تحتتأثیر بریستال اورگرینه ...برای تغییر قانون به این
پادشاه نیاز داریم!»

ً
فرمانده ارشد با تمسخر گفت« :نه
لزوما .پادشاه الزمه ،ولی نه این پادشاه!»

اعضای انجمن از چینهای جدید نقاب فرمانده میدانسـتند که لبخند به
لب دارد.

فرمانده گفت« :ولی خبر خوب اینه که شاه چمپیون چهاردهم هشتادوهشت

سالشه و بهزودی پادشاه جدیدی به تخت سلطنت سرزمین جنوبی مینشینه.
و از بخـت خـوب ،عقایـد شـاه بعدی خیلی به عقایـد ما نزدیکـه .اون به نظم

طبیعی احترام میذاره ،به آموزههای درسـتکاری باور داره ...و درسـت مثل ما
گول مهربونیهای سـاختگی شـورای پریان رو نخورده .شاه بعدی توافق کرده
که تمام اصالحات شاه چمپیون رو لغو کنه ،به یک شرط :این که ما اون رو به
ِس َمت رهبر جدید انجمن برسونیم و بهش مثل یه شاه درستکار خدمت کنیم».
اعضـای انجمـن از هیجـان در پوسـت خـود نمیگنجیدنـد .تـا آنموقـع،

تصورش را هم نمیکردند امکان داشته باشد رهبر انجمن برادری درستکاران
و پادشـاه سـرزمین جنوبی یکی باشند .اگر عاقالنه قدم برمیداشتند ،چنین
نتیجهای میتوانست آموزههای درستکاری را تا نسلها پابرجا نگه دارد.
یکی از اعضا پرسید« :جامعهی جادو چی؟ اونها خیلی قویتر و محبوبتر
ً
حتما علیه شـاه جدید شـورش میکنن یا خیلی راحت ،اون
از قبل شـدهان.
رو هم مثل شاه قبلی طلسم میکنن».
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فرمانده گفت« :پس ما باید قبل از به سلطنت رسیدن شاه جدید کلکشون
رو بکنیم».

مرد پرسید« :ولی چطوری؟»

ً
«همونطـوری که انجمن ما ششـصد سـال پیش
تقریبـا اونها رو از روی

زمین محو کرد و باور کنین ،برادران ،سالح اجداد ما فقط یک عقیده نبود».

فرمانده ارشـد از سـکوی سـنگی پایین آمد و آن را مانند دریچهای عظیم

بلنـد کـرد .اعضـای انجمن جـا خوردند ،زیرا انبـار بزرگـی از توپهای جنگی،
شمشـیر ،کمـان صلیبـی ،نیـزه و زنجیـر در برابر چشمانشـان ظاهر شـد .آن
سالحها برای تجهیز یک ارتش هزارنفره کافی بود ،ولی اعضای انجمن هرگز
چنین سلاحهایی ندیده بودند .تمام تیغهها ،پیکانها ،زنجیرها و توپهای
جنگی بهجای آهن یا فوالد از سنگی سرخ ساخته شده بودند که میدرخشید
و سوسـو میزد ،انگار درونش آتش بود .نور سـرخ محوطهی بیرنگوروح را
پوشاند و افراد انجمن را ماتومبهوت کرد.
فرمانده ارشـد با صدای بلند اعالم کرد« :وقتش رسـیده که انجمن برادری
درسـتکاران از سـایه بیرون بیاد! ما باید به قولی که به پدرانمون دادیم پایبند
بمونیم و تا دشمنانمون فرصت پیدا نکردهان آماده بشن ،بهشون حمله کنیم.
ما باهم ،همراه شـاه درسـتکار جدیدمون ،از نظم طبیعی محافظت میکنیم،
آموزههـای درسـتکاری خودمـون رو زنـده میکنیـم و یـک بار برای همیشـه
جامعهی جادو رو از روی زمین برمیداریم!»

فرمانده ارشد یک کمان صلیبی از انبار اسلحه برداشت و سه تیر به تصویر

بریستال اورگرین شلیک کرد ...یکی به سر و دوتا به قلبش.

«و مثل هر گلهی آفت دیگهای ،اول باید ملکهشون رو بکشیم! »

18

ﻓﺼﻞ اول

سد شﮑﺴته
سـرزمین غربی بهجز صنعت سـاخت الوار و مُ شـتی رسـواییهای سـلطنتی
بهخاطر سد غربی منحصربهفردش که در پایتخت ،یعنی شهر فورت النگوُ رث
قرار داشـت ،معروف بود .این بنای مشـهور بیش از سیصد متر ارتفاع داشت
و با بیش از پنجمیلیون بلوک سـنگی سـاخته شـده بود .این سد شهر فورت
النگوُ رث را از سیالب دریاچهی بزرگ غربی محافظت میکرد.
سد دویست سال قدمت داشت و ساختش هفتاد سال طول کشیده بود.
وقتی باالخره کار سـاخت آن در تابسـتان سـال  452تمام شـد ،برای جشن
گرفتن این دستاورد ملی یک روز تعطیلی رسمی اعالم شد.
شـهروندان سـرزمین غربی روز ملی سـد را خیلی دوسـت داشـتند و این
روز برایشـان یکی از مناسـبتهای خاص سـال به شمار میرفت .کار مردم و
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مدرسـهی بچهها تعطیل میشـد و همه دور هم جمع میشدند تا بازی کنند،
غذا بخورند و برای سدی که بر فراز پایتخت قد علم کرده بود ،شادی کنند.
شـوربختانه ،آن سـال امیـدی بـه روز ملی سـد نبـود .بعد از چنـد زلزلهی
غیرمنتظـره و رانـش زمیـن زیـر سـد غربـیَ ،ترکی بـزرگ روی سـازه افتاده
بود .آب از شـکاف باریک سـد بیرون میپاشـید و مثل بارانی بیوقفه شـهر
فورت النگـوُ رث را در مـه فروبرده بود .هرچه میگذشـت خرابی بدتر میشـد؛
ترک کشیدهتر و بازتر میشد و هر روز آب بیشتری روی شهر میریخت.
باید هرچه سـریعتر آن را تعمیر میکردند ،اما پادشـاه خسـیس سرزمین
غربی ،پادشـاه واروُ رث ،میلی به دسـتور دادن نداشـت .کار تعمیر گذشـته از
پرهزینـه و زمانبـر بـودن ،خطرنـاک هم بود و کل شـهر فورت النگـوُ رث باید
در این فرایند تخلیه میشـد .شـبها خواب به چشـم شـاه نمیآمد و سعی
میکرد با خاراندن سر بیمو و تاب دادن سبیل انبوهش راه دیگری پیدا کند.
بخت با او (و مردم خیس و موشآبکشیدهاش) یار بود ،چون به کمکهای
جدیـدی دسترسـی داشـتند کـه فقط باید کمـی از غرورش را بـرای آن خرج
میکرد .شـاه اول زیر بار نمیرفت ،اما وقتی دید آن مه بیپایان خیابانهای
فـورت النگـوُ رث را بـه رودخانـه تبدیل کـرده ،فهمید دیگر چارهای نـدارد .برای
همین ،ارزندهترین طومار و قلم پ ََرش را خواست تا برای درخواستی که بیش

از هرچیزی از آن نفرت داشت ،یعنی کمک ،نامه بنویسد:
پری مهربان عزیز

سال گذشته اقدامات شجاعانهی شما در سرزمین شمالی حس قدرشناسی
و سـپاس همهی مردم دنیا را برانگیخت .من هم مانند مردم سـرزمینم از شما
بسیار ممنونم که ملکهی برفی وحشتناک را به انزوا فرستادید و تمام سیاره را از
کوالک عظیم سال  651نجات دادید .شما از آن به بعد نیز همچنان مردم دنیا را
با اقدامات سخاوتمندانهی بیشمارتان مجذوب کرده و الهامبخش آنها بودید.
20

شما و شورای پریان با عشق و خیرخواهی خود و با کارهایی از ساخت یتیمخانه
گرفته تا سیر کردن گرسنگان و درمان بیماران ،در قلب ما جا باز کردهاید.
امـروز در حالـی این نامه را برایتان مینویسـم که امیـدوارم لطف و مهرتان
شـامل حال سـرزمین غربی نیز بشـود .سد غربی واقع در شـهر فورت النگوُ رث

بهتازگی خسـاراتی دیده اسـت که باید ً
فورا به آنها رسیدگی شود .تعمیر آن به
روش معمول بیش از پنج سـال طول خواهد کشـید و بسـیاری از شهروندان را
از خانه و کاشانهی خود آواره میسازد .اما اگر شما حاضر باشید آن را با جادو
تعمیر کنید ،مردم من به چنین مشـقتهایی نخواهند افتاد .اگر امکان چنین
لطفی وجود داشـته باشـد ،سـرزمین غربی تا ابد قدردان پریها خواهد بود و
ما برای جشن گرفتن روز عزیز و ملی سد بهانههای بیشتری خواهیم داشت.
بر کسـی پوشـیده نیسـت که سـرزمین غربی نیز مثل کشـورهای همسـایه
روابط تاریخی پر فراز و نشـیبی با جامعهی جادو داشـته اسـت .ما نمیتوانیم
تبعیضهـا و بیعدالتیهـای گذشـته را پـاک کنیـم ،اما با لطف شـما ،خواهیم
توانست روابط این سرزمین را با جادو از نو شروع کنیم.
دعا میکنم که شما ما را ببخشید و حاال که به شما نیاز داریم ،به ما کمک کنید.
با فروتنی،
عالیجناب،
پادشاه واروُ رث سرزمین غربی

شاه بعد از آنهمه تملق و چاپلوسی حسابی خسته شده بود .نامه را با احتیاط
تا کرد ،مهر رسمیاش را پایین آن زد و آن را به تیزروترین پیکش داد.
پیـک صبـح روز بعد به مرزهای سـرزمین پریان رسـید ،اما نمیتوانسـت
راه ورود را پیـدا کنـد .دورتـادور آن حصاری عظیم روییده بود که مثل دیواری
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پوشـیده از بـرگ از حریمـش محافظـت میکـرد .حصـار آنقدر بلنـد بود که
نمیشـد از آن باال رفت و آنقدر قطور که نمیشـد ازآن رد شـد .برای همین
پیک آنقدر اطراف مرز را گشت تا یک ورودی پیدا کرد.

با دیدن یک عالم پیک دیگر غیر از خودش که جلوی ورودی صف کشیده

بودند جا خورد .از لباسهای فاخرشان معلوم بود که همگی پیک خانوادههای
کلهگُنـدهای بودنـد .از آن شـگفتانگیزتر ،شـوالیهای مهیـب سـوار بـر اسـبی
عظیمالجثه و سهسر از دروازه مراقبت میکرد .هیکل شوالیه دوبرابر مردهای
معمولـی بـود و از کالهخودش شـاخهایی شـبیه شـاخ گوزن بیـرون زده بود.
بااینکه در سـکوت محض به پیکها خیره شـده بود ،الزم نبود چیزی بگوید

تا اوضاع را برایشان روشن کند :هیچچیز نمیتوانست از جلوی او رد شود.

دو جعبهی نامه جلوی شـوالیه روی زمین قرار داشـت ،روی یکی نوشـته

بـود درخواسـتها و روی دیگـری تعریف و تمجید .پیکها ترسـان و لرزان،
یکییکی به شـوالیه نزدیک میشـدند ،نامههای خود را در جعبههای مربوط
میانداختند و هرچه سـریعتر دور میشدند .پیک پادشاه واروُ رث منتظر شد

تا نوبتش برسـد ،بعد با دسـتی لرزان نامهی شـاه را در جعبهی درخواستها

انداخت و با عجله به سرزمین غربی برگشت.
فقـط چنـد سـاعت بعـد از تحویل نامه ،پادشـاه واروُ رث پاسـخ را دریافت
کرد .در قصر غربی با لذت مشـغول شـام خوردن بود که ناگهان تکشاخی با
پاکتنامهای طالیی در دهانش ،به تاخت وارد سـالن غذاخوری شـد .پشـت
سـرش ،دههـا نگهبانـی که نتوانسـته بودند جلوی ورودش به قصـر را بگیرند
وارد شـدند .نگهبانها دور سـالن دنبال او میدویدند .در دور پنجم تعقیب و
گریز به دور میز ،تکشاخ پاکت طالیی را توی کاسهی سوپ شاه انداخت.
تکشـاخ بـه همـان سـرعتی که آمـده بـود ،از سـالن بیرون رفـت .وقتی
نگهبانها دواندوان دنبالش رفتند ،شـاه پاکت را با دسـتمال پاک کرد ،آن را
با کارد باز کرد و خواند:
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