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1
جایی که داستانی تعریف 

می شود

بله.
یه جادوگر تُو جنگله. همیشه یه جادوگر بوده.

می شـه یه بـار هم که شـده دسـت از شـلوغ بازی بـرداری؟ وای خدایـا! تا حاال 
بچه ای به این ِسرِتقی ندیده بودم.

نه عزیزِ دلم، تا حاال ندیدمش. هیچ کس ندیدتش. خیلی سـاله. ما یه کارایی 
می کنیم تا هیچ وقت مجبور نشیم ببینیمش.

کارای وحشتناک.
مجبورم نکن بگم. تو که خودت می دونی.

نمی دونم عزیزم. هیشکی نمی دونه اون چرا بچه ها رو می خواد. نمی دونم چرا 
همیشـه اصـرار داره کوچیک تریـن عضو ما رو ببره. نمی شـه راحت ازش بپرسـیم. 
کسـی تـا حـاال اونو ندیده. مـا می خوایم خیالمون راحت باشـه کـه هیچ وقت هم 

نمی بینیمش.
معلومه که وجود داره. این چه سؤالیه! یه نگاه به جنگل بنداز! خیلی خطرناکه! 
دودهـای سـمی، چاه ها، آتشفشـان های جوشـان و هزارتا خطـر دیگه هر طرفش 
هست. فکر می کنی اینا اتفاقیه؟ نه! همه ی اینا به  خاطر جادوگره و اگه به چیزی 

که می خواد عمل نکنیم، می دونی باهامون چی کار می  کنه؟
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واقعًا می خوای برات توضیح بدم؟
ترجیح می دم نگم.

وای! ساکت! گریه نکن. از انجمن بزرگان کسی دنبال تو نمی  آد. تو دیگه بزرگ شدی.
از خونواده ی ما؟

آره عزیزترینـم. خیلـی وقـت پیـش. قبـل از اینکـه تو بـه دنیا بیای. چه پسـر 
قشنگی بود.

حاال دیگه شـامت رو بخور و برو کارات رو انجام بده. فردا باید صبح زود بیدار 
شـیم. روز قربانی منتظر کسـی نمی مونه. همه مون باید بریم و از بچه ای که قراره 

جونمون رو نجات بده تشکر کنیم. 
برادرت؟ چطوری می تونسـتم ازش دفاع کنم؟ اگه این کارو می کردم، جادوگر 
همه مون رو می کشت. اون وقت چی؟ یا یکی رو قربانی کن یا همه رو. این قانون 

دنیاس. ما هر کاری هم که بکنیم نمی تونیم عوضش کنیم. 
سؤال دیگه بسه. برو دنبال کارِت بچه جون.
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2
جایی که یک زن بدبخت 

دیوانه می شود

آن روز صبح ِگرالند، رئیس انجمن بزرگان، کارهایش را آرام و با وسواس انجام 
داد. روز قربانی یک بار در سال بود. او دوست داشت در صِف آرام و آهسته  ی مردم 
تـا خانه ی نفرین شـده و بازگشـت غم انگیـز از آنجا، به بهترین شـکِل ممکن دیده 
شـود. حتی بقیه ی بزرگان را هم به این   کار تشـویق می کرد. به   نظرش اینکه آدم 

خودش را جلوی توده ی مردم خوب نشان بدهد، اهمیت زیادی داشت.
با دقت روی گونه های چروکیده  اش سرخاب مالید و به چشم هایش سرمه کشید. 
دندان  هایش را توی آینه نگاه کرد که کثیف نباشند یا خرده غذایی الی  شان نمانده باشد. 
عاشق آینه  اش بود؛ تنها آینه ی موجود در پروِتکُتِریت. برای گرالند بزرگ ترین لذت 
دنیا این بود که چیزی فقط و فقط مال خودش باشد. او دوست داشت خاص باشد. 
انجمـن بـزرگان دارایی هـای زیادی داشـتند کـه در پروِتکُتِریـت منحصربه فرد 

بودند. این از خوبی های شغل شان بود.
پروتکتریت که بعضی به آن »پادشاهی علف ُدم گربه ای« و بعضی »شهر غم ها« 
می گفتنـد، در محاصـره ی دو چیـز قرار گرفتـه بود: از یک طرف جنگلی ترسـناک 
و اسـرارآمیز و از طرفـی دیگـر مردابی بزرگ. وسـیله ی کسـب و کار بیشـتر مردم 
پروتکتریـت همـان مرداب بود. مادرها به فرزندان شـان می گفتند آینده   در مرداب 
اسـت. البتـه نـه همه ی آینده، ولـی از هیچی که بهتر بود. مـرداب در فصل بهار پر 
از جوانه هـای گیـاه زیرین1 بود. در تابسـتان گل های زیرین، و در پاییز ریشـه های 

Zirin -1 نوعی گیاه دارویی.
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خوراکی زیرین. همچنین از این مرداب مقدار زیادی مواد دارویی و گیاهانی با قدرت 
جادویی جمع آوری و بسته  بندی می شد و به شهرهای آزاد اطراف فروخته می شد. 
جنـگل امـا به شـدت خطرناک بود و بـه همین خاطر تنهـا راِه رفت وآمد جاده بود.

و بزرگان صاحب جاده بودند. 
بهتر است بگوییم مالِک جاده، رئیس انجمن بزرگان بود و بقیه ی بزرگان هرکدام 
سهمی داشتند. بزرگان صاحب مرداب هم بودند؛ و باغ ها و خانه ها و بازار؛ حتی باغچه ها.

به همین خاطر بود که خانواده های پروتکتریت کفش هایشـان را از نی مرداب 
می سـاختند و هنگام تنگ دستی، بچه هایشـان را با سوپی از خوردنی های مرداب 

سیر می  کردند و امیدوار بودند مرداب آن ها را قوی کند.
و درسـت به همین خاطر بود که خانواده ی بزرگان با گوشـت بره و کره هر روز 

بزرگ تر و قوی تر و سرحال تر می شدند. 
صدای در زدن آمد.

رئیس انجمن بزرگان که داشـت بند لباسـش را درسـت می کرد زیر لب گفت: 
»بیا تو.«

آنِتیـن بـود؛ خواهرزاده  اش و یکـی از بزرگاِن در حال تعلیـم. البته فقط به این 
دلیـل کـه گرالنـد به مادر بینواِی پسـرِ بینوا قـول تعلیم او را داده بـود. هرچند این 
منصفانه نبود. آنتین پسر جوان خوبی بود. حدودًا سیزده ساله. سخت کار می کرد 
و سـریع یـاد می گرفـت. حسـاب و کتابش خوب بـود و کارهای دسـتی اش حرف 
نداشت. می توانست توی یک چشم به هم زدن یک نیمکت درست وحسابی بسازد. 

شاید به همین دلیل، گرالند عالقه ی زیادی به این پسر پیدا کرده بود.
اما...

آنتین ایده های بزرگی داشت، فکرهای عالی و سؤال های زیاد. گرالند اخم کرد. 
آنتین خیلیـ  چطور می شـد گفت؟ـ  بیش ازاندازه احساسـاتی بود. اگر همین طور 
پیـش می رفـت، سـروکارش با خون بود. فکر این مسـئله، مثل سـنگ روی قلب 

گرالند سنگینی می کرد.
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»دایـی گرالنـد!« آنتیـن با هیجـان غیر قابل کنترلش سـمت دایـی  اش دوید و 
نزدیک بود او را روی زمین بیندازد.

گرالند با عصبانیت گفت: »آروم بگیر، پسر! این یه مراسم جّدیه!«
پسر آرام شد و صورت مشتاق و پر از سؤالش را پایین انداخت. گرالند که حال 

او را دید با محبت به پشت پسر زد. 
»منـو فرسـتادن...« آنتیـن گلویـش را صاف کـرد و ادامه داد: »که به شـما بگم 

بقیه ی بزرگان آماده ن. جمعیت هم سر جاده منتظرن. همه اومدن.«
»همه؟ یعنی هیچ کس غایب نیست؟«

آنتین با لرزشـی توی صدایش گفت: »بعد از اتفاقات پارسـال، فکر نکنم دیگه 
کسی جرئت داشته باشه.«

»افسـوس.« گرالنـد دوبـاره تـوی آینـه نگاه کرد و به سـرخاب صورتش دسـت 
کشید. او از آموزش دادن درس های مراسم به شهروندان پروتکتریت لذت می برد 
و همه چیز را برای  شـان روشـن می کرد. دسـتی روی چروک چانه اش کشـید و با 
اخـم گفت: »خیلی خب، پسـرجان.« بعد لباسـش را بـا حرکتی خاص مرتب کرد؛ 
لباسـی که بیشـتر از ده سـال او را به آدمی خاص بدل کرده بود. »بهتره بریم. بچه 
که خودش خودش رو قربانی نمی کنه.« آرام وارد خیابان شد و آنتین تلوتلوخوران 

پشت سرش راه افتاد.
*

معمواًل هر سال روز قربانی، با شکوه و عظمت می آمد و می رفت. هر بار بچه ای 
بدون اعتراض برای قربانی شـدن تحویل داده می شـد. خانواده هایشان در سکوت 
عـزاداری می کردنـد؛ مقـدار زیادی غذا از طـرف خانه های دیگر به آشپزخانه شـان 
می آمـد و همسـایه ها دسـت روی شانه شـان می گذاشـتند تـا شـاید یک خرده از 

داغ  شان کم کنند.
معمواًل کسی قانون را نمی شکست.

ولی انگار این   بار فرق داشت.
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گرالنِد بزرگ لب هایش را جمع کرد. قبل از رسیدن جمعیت به آخرین خیابان 
می توانسـت صـدای فریادهـای زنـی را بشـنود کـه البد مـادر قربانی امسـال بود. 

شهرونداِن ناراحت مدام جایشان را عوض می کردند.
انجمـن بـزرگان وقتـی جلـوی درِ خانه  ی آن خانـواده ی نگون  بخت رسـیدند با 
صحنه ی عجیبی روبه رو شـدند. مردی با صورت خراشـیده، لِب ورم کرده، لک های 
خون روی سر و موهای پریشان و کنده شده جلوی در حاضر شد. سعی کرد لبخند 
بزنـد، ولـی زبانش در جای خالی دندانی که تازه شکسـته بود گیر کرد. دهانش را 

بست و به جای لبخندزدن تعظیم کرد.
مرد که البد پدر بچه بود گفت: »منو ببخشید، آقایون. اصاًل نمی دونم چی افتاده 

به جون این زن. دیوونه شده.«
صـدای جیـغ و نالـه ی زن از شـیروانی باالی خانـه می آمد. بـزرگان وارد خانه 
شـدند. موهای براق و مشـکی زن، دسته دسـته مثل مارهای سیاه روی صورتش 
پریشـان بـود. صدایش شـبیه حیوانی وحشـی بود کـه توی تله افتاده باشـد. زن 
خودش را از چوب های دیوار باال کشـیده و به سـقف شـیروانی نزدیک شـده بود. 
یک دسـت و یک پایش به دیوار چسـبیده بود و با دسـت دیگر نوزادش را محکم 

بغل گرفته بود. 
زن فریـاد زد: »بریـد بیـرون! شـما حـق ندارید اونـو ببرید. تـوی صورتتون تف 
می نـدازم. نفرین تـون می کنـم. همیـن حـاال از خونـه ی مـن بریـد بیـرون وگرنه 

چشماتون رو درمی آرم و می ندازم جلوی کالغا!«
بزرگان با دهان باز به او خیره شـدند. نمی توانسـتند باور کنند. هیچ کس برای 

یک بچه ی نفرین شده نمی جنگید. در واقع تا االن کسی چنین کاری نکرده بود.
ایـن میـان، فقـط آنتیـن شـروع بـه گریه کـرد و بعد تمـام سـعی اش را کرد تا 

اشک هایش از چشم بزرگانی که در اتاق بودند، پنهان بماند.
گرالنـد سـریع فکری به ذهنش رسـید. روی صـورت پرچاله چولـه اش نگاهی 
مهربان نشـاند. کف دسـت هایش را به مادر نشـان داد تا ثابت کند قصد آزار ندارد؛ 
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هرچند پشـِت لبخندش داشـت دندان هایش را به هم فشـار می داد و از این همه 
ابرازِ محبت کم مانده بود دیوانه شود. 

»دختـر بیچـاره، ما که بچه رو واسـه خودمـون نمی خوایم.« گرالنـد با آرام ترین 
صدایی که می توانست حرف می زد: »جادوگر اونو می گیره. ما فقط داریم کاری رو 

که بهمون گفته، اجرا می کنیم.«
صـدای نامفهومـی از گلـوی مادر بیرون آمـد، از اعماق سـینه اش، مثل صدای 

خرسی خشمگین.
گرالند دسـتش را روی شـانه ی شـوهر بینوا گذاشـت و آرام فشـار داد: »مثل 
اینکه درست گفتی دوست خوبم. زنت دیوونه شده.« بعد تمام سعی اش را کرد تا 
خشمش را نگرانی جلوه دهد: »این یه مورد کم یابه، ولی بی سابقه نیست. ما باید 

با مهربونی رفتار کنیم. اون به توجه نیاز داره نه سرزنش.«
»دروغ گو!« زن تف انداخت. بچه شروع کرد به گریه و زن باالتر رفت. پاهایش 
را روی چوب های باالیی دیوار گذاشت و خودش را به سقف نزدیک تر کرد. سعی 
می کرد طوری آن باال بماند که دور از دسترس باشد و بچه را توی دستش محکم 
نگـه دارد. بچه دوباره آرام شـد. زن با خشـم فریاد زد: »اگـه بچه م رو ازم بگیرید، 

دوباره پیداش می کنم. پیداش می کنم و َبرِش می گردونم. حاال می بینید.«
گرالنـد خندیـد: »می  خـوای بـا جادوگر  روبـه رو بشـی؟ تنهایـی؟ زن بیچاره.« 
صدایش آرام بود، ولی صورتش قرمز شده بود: »غم باعث شده عقلت رو از دست 
بـدی. شـوک باهـات کاری کـرده که دیگه مغـزت کار نکنه. عیبی نـداره. ما خوبت 

می کنیم عزیزم. نگهبانا!«
دستش را تکان داد و نگهبان های مسلح توی اتاق ریختند. آن ها گروه خاصی 
بودند و اسم  شـان »خواهران سـتاره« بود. پشت شـان تیر و کمان داشـتند و روی 
کمربندشان شمشیرهای ُبرنده. گیس های بلندشان دور کمرشان چرخیده و سفت 
بسته شده بود. این نشانی بود از سال های دراز تمرین و گوشه گیری و زندگی توی 
برج. صورت شان به سختِی سنگ بود و بزرگان، با تماِم قدرت و جایگاه شان، از آن ها 
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دوری می کردند. خواهران نیروی ترسـناکی بودند که نمی شد سرسری گرفتشان.
گرالند دستور داد: »بچه رو از مادر مجنونش جدا کنید و ببرید برج.« بعد هم به 
مادرِ چسبیده به سقف چشم دوخت. زن دیگر رنگ به صورت نداشت. گرالند گفت: 
»خواهـران سـتاره خـوب می دونن با آدمای مجنـون چطوری رفتـار کنن. مطمئن 

باشید این کار با کمترین آسیب انجام می شه.«
نگهبان هـا کاربلد، آرام و به شـدت سـنگ دل بودند. در عرض چنـد دقیقه زن را 
گرفتنـد، بسـتند و بردنـد. پژواک فریادهای زن در تمام آن شـهر سـاکت شـنیده 
می شـد، تا اینکه او را به برج بردند، درِ چوبی بزرگش را بسـتند و دیگر صدا قطع 

شد. زن را آنجا زندانی کردند.
از سـوی دیگـر، بچـه را بـه گرالند سـپردند. بچـه اول کمی گریه کـرد، ولی بعد 
توجـه اش بـه صورت و خطوط و چروک های گرالند جلب شـد. نگاهی جدی به او 
انداخت؛ نگاهی آرام، جسـت  وجوگر و نگران، جوری که گرالند سـختش بود سمت 
دیگری را نگاه کند. کودک موهای فرفری مشـکی و چشـم های سـیاه داشـت، و 
صورتی درخشـان مثل چوب جالخورده. وسط پیشانی اش یک ماه گرفتگی بود به 
 شکل هالل. مادرش هم ماه گرفتگی مشابهی داشت. مردم می گفتند این ویژگی، 
آدم  ها را خاص می  کند. گرالند ولی این باورها را دوست نداشت؛ مخصوصًا وقتی 
شـهروندان پروتکتریـت ایـن فکر را در سـر می پرواندند که در واقـع بهتر از چیزی 
هسـتند که حاال بودند. ابروهایش را بیشـتر در هم کشید، سرش را به بچه نزدیک 

کرد و پیشانی اش را چروک داد. بچه زبانش را درآورد.
گرالند با خودش فکر کرد: »بچه ی نفرت انگیز.«

بعد برای شـروع مراسـم گفت: »آقایون، وقتشـه.« بچه درسـت همین لحظه را 
انتخاب کرد تا لکه ی گرم و خیسی روی لباس او بگذارد. گرالند سعی کرد توجهی 

نکند، ولی از تو آتش گرفت.
گرالنـد مطمئـن بـود بچه ایـن کار را از روی قصد انجام داده اسـت. چه بچه ی 

تنفرانگیزی!
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مراسـم مثل همیشـه غم انگیز، آهسـته و به  شـکل غیر قابل تحملی کُند بود. 
گرالند احسـاس می کرد االن اسـت که از بی طاقتی دیوانه شـود. همین که کودک 
را از دروازه ی پروتکتریـت بیـرون بردنـد، دروازه ها بسـته شـد و شـهروندان با غم 
از دسـت دادن فرزنـد دیگـری به خانه های کوچِک غم انگیزشـان رفتنـد و بزرگان 

آن سوی دروازه سرعت شان را بیشتر کردند. 
آنتین پرسید: »چرا داریم می دویم دایی؟«

گرالند گفت: »حرف نزن پسر. راه بیا!«
هیچ کـس دوسـت نداشـت تـوی جنـگل و دور از جـاده ی اصلی بمانـد؛ حتی 
بـزرگان و گرالنـد. منطقه ی اطراف دیوارهای پروتکتریـت امن بود. البته در حرف؛ 
ولی در عمل همه می دانستند اگر کسی از سر تصادف، زیاد از شهر دور شود و توی 
گودالی بیفتد یا توی چاله ی ِگل گیر کند و زخمی شـود یا توی چاه سـقوط کند و 

هوا بد شود، هرگز برنمی گردد. جنگل جای خطرناکی بود. 
همه با هم از راه پیچ در پیچی گذشـتند و به محوطه ای رسـیدند که پنج درخت 
قدیمی آنجا بود، معروف به کنیز جادوگر. پنج یا شـش؟ قباًل هم شـش تا بودن؟ 
گرالنـد بـه درخت ها نگاه کرد، دوباره شـمرد و سـرش را تکان داد. شـش تا بودند. 
اهمیتـی نداشـت. جنـگل داشـت اذیتش می کـرد. به هرحـال سـِن آن درخت ها 

اندازه ی سن دنیا بود.
فضـای بیـن حلقـه ی درخت ها نرم و پر از خزه  بود. بزرگان، در حالی که سـعی 
می کردند به بچه نگاه نکنند، او را روی زمین گذاشـتند. بعد پشت شـان را به بچه 
کردند و همین که خواستند با عجله دور شوند، جوان ترین شان گلویش را صاف کرد.

آنتین پرسید: »خب... همین جا ولش می کنیم؟ تموم شد؟«
گرالنـد پاسـخ داد: »بلـه، پسـرم. مراسـم این جـوری انجـام می  شـه.« گرالنـد 
خسـتگی شـدیدی روی شـانه هایش احسـاس کرد. انگار که یوغی را پشت گاوی 

گذاشته باشند، احساس کرد ستون فقراتش خم شد.
آنتیـن گردنـش را نیشـگون گرفت؛ یک عـادت عصبی که نمی توانسـت ترکش 
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کند. »نباید منتظر بمونیم تا جادوگر بیاد؟«
بقیه ی بزرگان در سکوت سنگینی فرو رفتند.

یکی از آنان به نام راسپین که از همه پیرتر بود گفت: »بمونیم؟«
»خب، معلومه...« آنتین ادامه داد: »معلومه که باید منتظر جادوگر بمونیم.« بعد 

آرام تر گفت: »اگه یه حیوون وحشی بیاد و بچه رو ببره، چی کار کنیم؟«
همه ی بزرگان به گرالند نگاه کردند و چیزی نگفتند.

»خوشـبختانه تا حاال این اتفاق نیفتاده پسـرجان.« گرالند این را سـریع گفت و 
آنتین را کنار کشید.

»ولی...« آنتین دوباره گردنش را نیشگون گرفت، آن قدر محکم که جایش ماند.
»ولـی هیچـی.« گرالنـد ایـن را گفـت و آنتیـن را محکـم بـه جلو هـل داد تا با 

قدم های بلند از راهی که آمده بودند برگردند.
 بزرگان یکی یکی راه افتادند و بچه را همان  جا رها کردند.

همـه، به جـز آنتین، وقتی از آنجا می رفتند می دانسـتند مسـئله این نیسـت که 
ممکن است بچه خوراک حیوانات شود، چون این اتفاق حتمًا می افتاد.

بچـه را رهـا کردند درحالی کـه با اطمینان می دانسـتند جادوگری وجـود ندارد. 
هیچ وقـت وجود نداشـته اسـت. آنجا فقط یک جنگل خطرنـاک بود. یک جاده و 
ریسمانی که سال ها بزرگان به آن چسبیده بودند و نسل ها بود که با این ترفند از 
زندگی  شان لذت می بردند. جادوگر و در واقع باور به جادوگر، برای ترساندن مردِم 
سـاده ساخته شـده بود؛ مردم مطیع، مردم رام، مردمی که زندگی شـان در غباری 
غمناک می گذشـت. ابرهای اندوه احساساتشـان را گرفته بود و مغزهایشـان را از 
کار انداخته بود. بزرگان برای حکم  رانی به همین ها نیاز داشتند. هرچند ناخوشایند 

بود، ولی کاری برایش نمی کردند. 
از میـان درخت هـا کـه می گذشـتند، صـدای گریـه ی بچـه را می شـنیدند. ولی 
خیلی زود صدای گریه جایش را به صدای آرام مرداب، آواز پرندگان و ضربه های 
دارکوب هـا بـه تنه ی درختان جنگل داد. هرکـدام از بزرگان پیش خودش مطمئن 
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بود که بچه آن قدری زنده نمی ماند که صبح فردا را ببیند. دیگر هیچ وقت صدایش 
را نمی شنیدند. او را نمی دیدند و حتی به او فکر هم نمی کردند.

آن ها فکر می کردند او برای همیشه رفته است.
ولی اشتباه می کردند.
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3
جایی که یک جادوگر بچه ای را 

اشتباهی جادو می کند

وسـط جنـگل مرداب کوچکی بود؛ جوشـان، پر از گوگـرد و البته ُمهلک. زیرش 
آتشفشـان خاموشـی بود که گرمش می کرد و روی مرداب پوشیده از لجنی صاف 
بود که در طول سـال به رنگ های مختلف درمی آمد؛ از سـبز فسفری گرفته تا آبی 
روشـن و قرمـز خونـی. آن روز، نزدیک بـه روز قربانی پروتکتریت یـا روز »بچه  ی  
ستاره« در جاهای دیگر، رنگ سبز مرداب داشت کم کم جایش را به آبی می داد.

بـاالی مـرداب، کنـار نی هایی که از گل بیـرون آمده بودنـد، پیرزنی روی چوبی 
خمیده و پرپیچ و خم نشسـته بود. قدکوتاه و قوزی بود و شـکم برآمده ای داشت. 
موهای وزوزی اش را پشـت  سـرش جمع کرده و بافته بود. الی گره های گیسـش 
برگ  و گل  گذاشته بود. توی صورتش کمی نارضایتی دیده می شد، ولی چشم های 
کهن سالش برق می زد و لب های باریک و گشادش حالت لبخند داشت. از بعضی 

جهات، زن پیر شبیه یک قورباغه ی بزرگ خوش اخالق بود.
پیرزن جادوگری بود به اسم زان.

»فکـر کـردی می تونی قایم بشـی هیوالی مضحک؟« پیرزن سـرش را سـمت 
مـرداب خـم کرده بود. »انگار مـن نمی دونم کجایی. همین االن خودت رو نشـون 
بـده و بگو ببخشـید.« ادای آدم  های عصبانـی را درآورد: »وگرنه مجبورت می کنم.« 
بااینکه خودش قدرتی در مقابل هیوال نداشت ـ چون هیوال خیلی پیرتر بود ـ ولی 
این توان را داشت که مرداب را وادار کند تا هیوال را بگیرد و مچاله کند، مثل خلط 
تِه گلو که بیرونش می اندازی. می توانسـت با ِبشـکِن دسـت چپش یا تکان زانوی 
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راستش این کار را انجام دهد.
دوباره عصبانی شد.

فریاد زد: »دارم جدی می گم.«
سطح لجنی آب مرداب تکان خورد و سرِ هیوالیی از سبزِی آب بیرون آمد. یک 

چشمش پلک زد و بعد آن یکی، و سمت آسمان چشم غره رفت.
پیرزن با غضب گفت: »واسه من چشم غره نرو، جوونک.«

هیـوال کـه دهانش هنوز از آب مرداب پر بـود، زیر لب گفت: »جادوگر، من چند 
قـرن ازت بزرگ تـرم.« از دهـان گنـده اش یـک تکه خـزه انداخت بیـرون. هیوال با 

خودش فکر کرد: »هزار سال. ولی کی حساب می کنه؟«
زان لب های باریکش را جمع کرد و گفت: »از لحنت اصاًل خوشم نمیاد.«

هیوال گلویش را صاف کرد: »خانم عزیز، شاعر می گه: اصاًل برام مهم نیست.«
جادوگر ناباورانه فریاد زد: »ِگِلرک! مواظب حرف زدنت باش!«

گلـرک آرام گفـت: »معـذرت می  خـوام.« هرچنـد منظـورش ایـن نبـود. بعـد 
دست هایش را از مرداب بیرون آورد و خودش را با دست های هفت انگشتِی پر از 
لجنش به لبه   رسـاند. خرخری کرد و روی علف های کنار مرداب افتاد. با خودش 

فکر کرد، قباًل آسون تر بود. ولی با توجه به سن زیادش، یادش نمی آمد ِکی.
زان با ناراحتی گفت: »فیریان اونجا کنار حفره س. داره خودشو با گریه می کشه.« 
گلرک آه عمیقی کشید. زان عصایش را فرو کرد توی زمین و از باالیش جرقه هایی 
بیرون آمد که هر دوی آن ها را متعجب کرد. بعد به هیوالی مرداب نگاهی انداخت 
و گفت: »تو خیلی بدجنسی.« سرش را تکان داد: »باالخره اون فقط یه بچه س.«

»زاِن عزیـزم.« لرزشـی در سـینه اش احسـاس کـرد. امیـدوار بـود باعث شـود 
صدایـش باابهـت و تأثیرگـذار شـود؛ نه مثل کسـی که معلوم اسـت دارد از سـرما 
می لرزد: »درسته که اون یه بچه اس، ولی از تو بزرگ تره؛ و دیگه دیر شده که...«

»خودت می دونی منظورم چیه. به هرحال من به مادرش قول دادم.«
هیوال ادامه داد: »پونصد ساله، حاال ده  بیست  سال کم و زیاد، که این بچه اژدها 
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داره با این توهم زندگی می کنه. توهمی که تو بهش دادی عزیزم. چه کمکی داره 
بهش می کنه؟ اون یه اژدهای بزرگ نیست. شواهد نشون می ده که هیچ وقت هم 
بـزرگ نمی  شـه. البتـه هیچ خجالت نداره که یه اژدهای کوچیک باشـه. تو خودت 
بهتر می دونی که اندازه اهمیتی نداره. اون االن یه گونه ی باستانی و قابل احترام تو 
دنیاس. پر از دانش و اطالعات از این همه مدتی که زندگی کرده. اون خیلی چیزا 

داره که بهشون افتخار کنه.«
»مـادرش خیلـی جدی گفته بود...« زان خواسـت شـروع کند که هیوال حرفش 

را قطع کرد.
»به هرحـال، خیلـی زمان گذشـته واسـه اینکـه اون جای خـودش رو توی دنیا 
بدونـه. من واسـه این داسـتان بیشـتر از اون چیـزی که باید وقت گذاشـتم. ولی 
حاال...« گلرک چهار پنجه اش را روی زمین گذاشت و دراز کشید و ُدمش را دورش 
حلقـه کـرد. شـبیه حلزونـی بزرگ و براق شـده بود. شـکم گنـده اش روی پاهای 
جمع شده اش افتاد: »نمی دونم، عزیزم. ولی یه چیزی عوض شده.« ابری از باالی 

صورت مرطوبش گذشت. 
زان سرش را تکان داد و با پوزخند گفت: »بازم شروع شد.«

»همون که شاعر می  گه وای از این دنیای چندرنگ...«
»شـاعرو ولش کن. برو ازش عذرخواهی کن. همین االن. منتظر توئه.« زان به 
آسمان نگاه کرد: »من باید پرواز کنم. االنم دیرم شده. خواهش می کنم. من روت 

حساب می کنم.«
گلرک در حالی که دسـتش را روی گونه اش گذاشـته بود، سالنه سـالنه سـمت 
جادوگر رفت. هرچند می توانست صاف راه برود ولی ترجیح می داد روی هر شش 
یـا هفـت دسـت و پایش راه بـرود؛ چون گاهـی از ُدمش هم به عنـوان یک عضو 
اسـتفاده می کرد. وقتی می خواسـت گل خوش بویی بچیند، یا سنگ  های قشنگ 

جمع کند و یا آهنگی با فلوتش بزند، روی پنج دست و پا می ایستاد. 
پیشـانی گنده اش را به ابروهای باریک زان چسباند. »خواهش می کنم مراقب 




