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هی وقـت بـه این فکر نکرده  بودم که انسـان بودن چـه حس وحالی دارد، 
ات حر  امـا بـا این وجود، بابابزر گرینت1 همیشـه می گفت: »بهتـره با غ
ای دیگری  نزنـی.« و همان طـور کـه هـر اژدهایی می داند، انسـان ها از هر غـ

رنا ترند. 
ته، من به عنوان اژدهایی جوان، فق جواهرات و کتاب های انسـان ها را  ال
یلی قشن بودند، اما کتاب هایشان من را دیوانه  دیده بودم. جواهراتشان 
می کردند. حیِف جوهر هرقدر به چشم  هایم فشار می آوردم، فق می توانستم 
رچن قورباغه را بخوانم.  چنـد پاراگـرا اول آن نوشـته های درهم وبرهـم و 
رد  رین باری که سعی کردم از این کتاب ها سر در بیاورم، آن قدر اعصابم  آ

اکستر کردم.  دی به  شمگینم ت شد که سه تایشان را با فوت های 
« جاسپر2  نک شد وقتی برادرم فهمید چه کار کرده ام، ازم پرسید: »دلت 
واست فیلسو شود، برای همین  سعی می کرد آرامشش  همیشه دلش می 
اکستر روبه رویم افتاد، دمش  را حف کند، ولی همین که چشمش به کپه ی 

1- renat
2- asper 
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انیت تکان داد و سـکه های طال این طـر و آن طر غار پخش وپال  را بـا عص
شدند. گفت: »فکرش رو بکن، هر کدوم از اون کتاب ها رو یه موجودی نوشته 
ـزش نصف یکی از پاهای جلویی ت هم نیسـت، ولـی انگار اون ها هم  کـه م

» رشون از تو بیشتره ص
عاشـ این بودم که آن قدر به جاسـپرِ فرزانه سـیخونک بزنم تا اعصابش 
ی کوچولویم  « حا که دشمنان کاغ رد شود. برای همین، گفتم: »اِ نه بابا
ودم را آماده  ارم.  واستم کمی سربه سر او بگ را درب وداغان کرده بودم، می 
ر  ب، به ن کردم و فلس های روی تنم از فر شادی موج دار شدند. گفتم: »
رچن قورباغه ای م این، باید  وندن  اره پای  من هرکسی که وقتش رو ب

رچن  و قورباغه باشه.«  زش اندازه ی  م
» وووووه ه ه ه «

الی کند و به سـمتم پریـد و دقیقا جایی  انیتـش را  غـرش کـرد تـا عص
ود، توی کوه  ه پیش نشسـته بودم. اگر حواسـم ن فرود آمد که من چند لح
ش وولی از الماس  و زمرد پرت می شدم و همه ی فلس های نرمم له می شد، 
نت روی  اما جاسـپر، به جای من، افتاد توی آن جواهرات و من هم با شـی

ا مالیدم.  پشتش سوار شدم و پوزه اش را به 
رناس بلندی  مادرمـان سـرش را از روی دسـتش بلنـد کرد و به زحمـت 
ید و سکه های طالی بیشتری را این طر و  کشید که صدایش توی غار پی
وایم  نی می  ه ها ناسـالمتی بعد یه شکار سخت و طو آن طر پاشـید. »ب

 » بخوابیم  ها
اشتین من هم باهاتون  من از پشت جاسپر پریدم پایین و گفتم: »اگه می 

بیام، می تونستم تو شکار کمکتون کنم.«
»فلس هات هنوز اون قدر سـفت نشـده که حتی طاقت گاز گر رو داشـته 
م کرد و با  باشـه.« مـادر سـر گنـده اش را روی پاهای آبی و طالیـی براقش 
سـتگی ادامه داد: »چه برسـه به گلوله یا طلسـم جادوگر. شـاید سی سال 
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دیگه، وقتی اون قدر بزر شدی که بتونی پرواز کنی...«
ید  « صدایم توی غار پی ر کنم داد زدم: »نمی تونم تا سـی سـال دیگه ص
انه مان به  اله ام توی تون های دراز  واب آلود بابابزر و هر دو  و غرولند 
اشتم و ادامه دادم. »نمی شه که من تا ابد توی این  هوا رفت. بهشان مح نگ

کوه زندونی بمونم، هی جا نرم و هی کاری نکنم.«
ی سرم کش  آورد و با صدایی  ود. گردنش را با سته ن صدای مادر دیگر 
به سردی و سختی الماس گفت: »جاسپر، تو سال هایی که باید ساکت و آروم 
ودش رو با فلسفه سرگرم کرده.« چشم های طالیی بزرگش را جم  بمونه، 
یره شد.  تر نافرمانش بودم،  ی آن دو شکا  مرموز به من، که د کرد و از 
وششون می آد یا تاری  »بقیه ی هم سن و سال هات هم فهمیدن از ادبیات 

 » وشت می آد ینم اونتورین1 تو از چی  یا ریاضی. بگو ب
دندان قروچه کردم و پنجه های دست راستم را روی کپه ی طالی زیر پایم 
سته کننده ست، من دوست دارم ماجراجویی کنم و...« کشیدم. »درس و مش 
ـوای توی این  مـادر بـا مهربانی پرسـید: »اون وقت دقیقـا چه جوری می 
ـا برقرار کنی نکنه  ماجراجویی هـات بـا موجـودات دیگه ای که می بینی ارت
» بیشتر از اون چیزی که من تصور می کنم تو درس زبانت پیشرفت کردی

ند زد. من برگشتم و یک گلوله  ی دود به سمتش  جاسپر پشت سرم پوز
ر دود توی صورتش پخش شـود.  اشـت گلوله ی بی  پرتاب کردم. او هم گ

شید.  وشحالی می در چشم هایش از 
ن هم شـش تا زبون  به سـمت مادرم برگشـتم و زیر لب گفتم: »همین ا

رو بلدم.«
هنوز نمی توانستم سرم را بلند کنم و به چشم های مادرم نگاه کنم. 

واهرت هم سـن تو بود، می تونسـت به بیسـت زبون  مـادر گفـت: »وقتی 
حر بزنه و بنویسه.«

1- A enturine 
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»پففففففف.«
ت نداشتم به سمت مادرم دود پرت کنم، ولی اگر سیترین1 آن دورها  جر
یر اژدهایی اش زندگی نمی کرد و این جا  در قلعه ی بسیار شگفت انگیز و بی ن
پیش ما بود، حتما دود را به سـمت او نشـانه می رفتم. سـیترین شـعرهای 
حماسـی ای می نوشـت که هر اژدهایی را حیرت زده می کرد و هر موجودی که 

نزدیکش می شد او را م ملکه می پرستید. 
واهر بزر ترم برسد. حتی سعی کردن هم  هی کس نمی توانست به پای 

بی فایده بود. 
احساس کردم چشم غره ی مادرم تندوتیزتر می شود، انگار فهمیده بود توی 
رد. از یکی از فیلسو های مورد عالقه ی جاسپر نق  قول کرد: »زبان  سرم چه می گ
یم ترین نیروی یک اژدهاست و از محدوده ی چن و دندان فراتر می رود.« ع

زیر لب گفتم: »می دونم.«
انـد تا توی  ـم شـد و کلـه ی گنـده اش را به سـمتم چر گـردن بلنـدش 
ت یه چیزه و بی احتیاطی  یره شود. »اونتورین تو واقعا... جر چشم هایم 
یه چیز دیگه. شـاید فکر کنی یه حیوون درنده ای، ولی بیرون این کوه حتی 
دا رو شـکر کنی که فامی های  یـه روز هـم دووم نمی آری. پس بهتره بری 

ت می کنن.« بزر تر و عاق تری م ما داری که ازت مراق
واب شد. فش فش نفس های سنگینش  فق دو دقیقه ی بعد مادر غر 
ه پیش  ید که انگار نه انگار همین چند لح چنان آرام و مالیم در غار می پی

با هم بح کرده بودیم. 
 » واب مادر سـنگین شـد، جاسـپر پ پ کنان گفـت: »یه روز همیـن که 
یده بود تکاند. نیشش تا بناگوش باز  رین جواهراتی را که به پشتش چس آ
شد و تمام دندان هایش را نشانم داد. »حتی یک ساعت هم دووم نمی آری. 

تی که ازت دارم، احتما کارت به نیم ساعت هم نمی کشه.« با شنا

1- Citrine 
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وب  یلـی هم  بال هایـم را جم وجـور کـردم و بـه او چشـم غره رفتـم. »
ت کنم، توی این کوه من از هر موجود دیگه ای بزر تر  ودم مراق می تونم از 

و درنده ترم.«
رناس کشید: »فکر می کنی باهوش ترم هستی سر تموم طالهای این  او 
غار شر می بندم حتی گر ها هم بهتر از تو بح فلسفی می کنن. تازه بعید 

» ازن، همه چی رو به آتش بکشن می دونم هر دفعه که ب
انیـت تکان دادم، امـا راه فراری وجود  یـدم و دمـم را بـا عص « چر »اااااه
ه  نداشـت. دیوارهای غار بیش از حد تن بود و احسـاس می کردم هر لح
تن تر می شـوند. آن قدر به من فشـار می آوردند که حتی نفس کشـیدن هم 

برایم دشوار بود. 
واقعـا بایـد سـی سـال دیگـر هـم در ایـن کـوه زندانـی می مانـدم و بـه 
فک وفامی هایم اجازه می دادم مدام برای این سرزنشم کنند که فکر می کردم 

سته کننده است ماندن توی این غار 
به هی وجه. 

همان  موق بود که فهمیدم  دقیقا باید چه  کار بکنم. 
ـودم. برای همین  ـود بقیـه  چه فکری می کننـد، چون من احم ن مهـم ن
ودش را با یکی دیگر از  یال من شود. وقتی  ر کردم تا جاسپر بی  هم ص
ته بودـ  با یک رسـاله ی فلسـفیـ   کتاب های جدید انسـان ها که هنوز نسـو

سرگرم کرد، فهمیدم اوضاع امن و امان است. 
وقتی جاسپر صفحات کتاب را پن بار با پنجه اش تند ور زد، به او گفتم: 

»می رم توی تون ها یه دوری بزنم.«
جاسپر، بدون آن که سرش را بلند کند، زیر لب گفت: »اوهوم، اونتورین این 
القیه، ماهی  وردن یه کار غیرا رو گوش کن: این آدمه فکر می کنه گوشـت 
واد به هی موجود زنده ای آسیب بزنه واسه  وردن هم همین طور اون نمی 

» رت جالب نیست وره. به ن همین هم فق گیاه می 
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از وحشـت  گوش هایـم را تـکان دادم. »جالب از گرسـنگی می میره، بهت 
» ه گفته بودم که تو کله ی آدم ها گ

ره ای هـم به حر هایم توجه نکـرد. کتاب کوچک را جلوی  بـرادرم حتـی 
وشـحالی می غرید و دود دور ودرازی از سـورا  چشـم هایش گرفته بود و از 

دماغش بیرون می آمد. 
واستم نقشه ی فرارم را عملی کنم، پاهایم را یکی بعد از دیگری  وقتی می 

بلند کردم و از روی دمش رد شدم. 
اله امروت2، که توی تون های  اله تورمالین1 و  روپف بابابزر گرینت، 
ختانه در آن ساعت از روز که  وش وابیده بودند، غار را پر کرده بود.  دراز غار 
ورشید وس آسمان قرار داشت، بعید بود صدای حرکتم در گوشه   و کنار کوه 
م شـدم و م کرم به سمت تونلی فرعی  کسـی را بیدار کند. روی شـکمم 
زیدم که دو سال پیش کشفش کرده بودم. این تون آن قدر کوچک بود که 
 ، ، در انتهای تون هی کدام از بزر ترها نمی توانسـتند واردش شـوند. آن با
روجی مخفی وجود داشت که با تخته سنگی به اندازه ی کله ام پوشیده  یک 

شده بود. آن جا را از هرجای دیگری در جهان بیشتر دوست داشتم. 
روجی مخفی را به جاسـپر هم نشـان داده بودم  چند سـال پیش، این 
ولی او اصال آن جا نمی رفت، مگر به اصرار من. وقتی توی غارمان روی کتابی 
راشـید، از  ره می زد یا رسـاله های دور ودراز را با پنجه ی جوهری اش می  چن

وشحال تر بود.  همیشه 
فق من دوست داشتم تخته سن را کنار بزنم و نو پوزه ام را توی سورا 
بکنم تا سوز هوای تازه  ی بیرون را با تمام وجود نفس بکشم و شناور شدن ابرها در 
ت نکرده بودم از این جلوتر بروم،  ال هی وقت جر ینم. ق ی سرم را ب آسمان با
اما با این حال ساعت ها همان جا دراز می کشیدم و روزی را تصور می کردم که 

1- Aunt Tourmaline
2- Aunt Émeraude
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ره بهم اجازه می دادند بال هایم را باز کنم و در آسمان بی کران پرواز کنم.  با
یال بافی کنم.  واستم فق  امروز برای اولین بار، دیگر نمی 

ت کنم.  ودم مراق واسـتم به جاسـپر و مادر نشـان دهم می توانم از  می 
آن وقت بزر ترها دیگر نمی توانستند با این بهانه ها من را توی غار قایم کنند. 
با نشاطی که وجودم را پر کرده بود، بال هایم را محکم دو طرفم جم کردم 

یز برداشتم.  و به سمت جهان بیرون و آزادی 
ارش را داشتم. شانه هایم  بیرون آمدن از سورا سخت تر از چیزی بود که انت
ور شدم دهانم را  توی دهانه ی شکا گیر کرد و نزدیک بود از درد داد بزنم. مج
ندم و دودی را که توی گلویم گیر کرده بود قورت بدهم تا صدایی از دهانم  محکم ب
ودم را به زور آزاد کردم، گروکپی صدا داد؛ انگار  ره  ره، با بیرون نیاید. با
ه های زبر و زمخت صخره ها  چیزی ترکید. روی زمین افتادم و از درد زار زدم. ل
راشید و فلس های سر و نقره ای ام بریده بریده شد.  بال های بسته ام را بدجور 
مادر چی می گفت »فلس هات هنوز اون قدر سـفت نشده که حتی طاقت 

گاز گر رو داشته باشه...«
دندان قروچه کردم و روی هر چهار پایم بلند شـدم، بال هایم را نیمه بسـته 
لم گرفتم. با هر نسیمی که میان بال هایم می وزید  کنارم نگه  داشتم و توی ب

الص شوم.  می لرزیدم، ولی می غریدم تا از درد 
با این وضعیت، امروز نمی توانسـتم برای اولین بار، پرواز کردن را تمرین  

ود برای شکار کردن پرواز کنم.  زم ن کنم، اما اشکالی نداشت. اصال 
برای اولین بار در زندگی ام، آسماِن آبی و آزاد چترش را روی سرم باز کرده 
بود و من هم آزاد بودم. دندانه های نو کوه از پشت سرم پیدا بود. پایین پایم 
ت قرار داشت و جایی در دل مسیرهای صخره ای باریک و  دره ای پوشیده از در
ول زندگی شان بودند...  کوه پایه های پرچین وچرو ، انسان ها و حیوان ها مش

ا، از دامنه ی کوه پایین رفتم.  ال بوی غ به دن
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ود.  شکار آن قدرها هم که فکر می کردم کار راحتی ن
زنده بـود و با هر قدمی که  اکـی پاییـن کوهپایه ناهموار و ل مسـیرهای 
وردند  زیدند و سـر می  برمی داشـتم، کلی سـن ریزه  و گلوله های گلی می ل
پایین. هرقدر هم که آرام و بااحتیا قدم برمی داشتم، باز نمی توانستم جلوی 
ی کوچولو را بگیرم تا م جاسوس جلوتر از من راه نیفتند  آن سن های 
ه  ر نکنند. بعد از دو سـاعِت تمام پرسـه زدن، هر لح و همه را از آمدنم با
ته  ممکن بود تمام دامنه ی کوه را به آتش بکشم و شکمم قاروقوری به راه اندا

بود بلندتر از سر و صدای راه رفتنم در کوه. 
ورده  شدن التماس می کردند.  مدام صدای پرندگانی را می شنیدم که برای 
ون گرمی  وشـمزه ی  حتی یک بار فق از پانزده متر آن ورتر بوی حیوانات 
ورد که آهسـته و با احتیا از مسـیر پایین می رفتند. بی گوشـم  به دماغم 
بودند اما وقتی یکهو به سمتشان دویدم تا ناغاف شکارشان کنم، سیلی از 
وهی از  وردم توی ان وردم و سر  سن ریزه زیر پاهایم راه افتاد و سکندری 
ره به جایی رسیدم که طعمه هایم  جم شده  تان کاج زبر و تیز. وقتی با در

ه نیست.  بودند، دیدم جا تر است و ب

فصل دومفصل دومفصل دوم
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آن قدر ضدحال بود که نمی توانسـتم تحم کنم. گردنم را کنار کشـیدم و با 
انواده ام، حتی نمی توانستم یک کوچولو  ناامیدی سر تکان دادم، اما از ترس 

غرش کنم. 
احتما حا دیگر همه توی کوه بیدار شـده بودند، اما امکان نداشـت فورا 
یلی پیش آمده بود توی تون ها پرسـه  ال هم  سـرا من را بگیرند، چون ق
بزنم، ولی اگر زود برنمی گشتم، تعجب می کردند و اگر وقتی پیدایم می کردند، 
ا هم گیر نیاورده بودم، دیگر امکان نداشت به من اجازه بدهند  ره غ حتی یک 

ارم.  پایم را از غار بیرون بگ
الی  ود چی، اما باید شکار می کردم؛ در هر حال نمی توانستم دست   مهم ن

انه برگردم.  به 
در همین فکر بودم که صدای ضعیف آواز مردی از کمی پایین تر به گوش رسید. 

باید صدای یک آدم باشد. 
وشمزه  آتش از سورا های دماغم زبانه کشید. بوی این پستاندار گرم و 
ته هم قاطی  ت؛ تازه این بو با بوی کاج سو همه ی حواسم را به تکاپو اندا

شده بود. 
او آتشی روشن کرده بود و کنارش نشسته بود. 

و زده بود زیر آواز. 
عمرا صدای قدم هایم را نمی شنید 

ه هایم منق  شد و به حالت آماده باش درآمد، ران هایم  کمین کردم، ماهی
ودم  م کردم و آماده بودم حمله کنم، ولی حتی من هم آن قدر بی احتیا ن را 

که یکهو بپرم جلو. 
وشـم نمی آمد، ولی تک تک  بـا این کـه م جاسـپر از کتاب های آدم ها 

قصه های بابابزر  را شنیده بودم. 
اگر این آدم تفن یا شمشیر داشته باشد چه 

رنا ترین طعمه  برای اژدها هستند. حتی مامان هم تنهایی  انسان ها 
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انسـان شـکار نمی کرد. بابابزر به همه  گفته بود وقتی تنهاییم، از انسـان ها 
اهای کم دردسرتری انتخاب کنیم. تازه، فلس های بابابزر  فاصله بگیریم و غ

آن قدر محکم بود که هی تی یا گلوله ای از آن رد نمی شد. 
بـه بال هـای پاره پاره و دردناکم نـگاه کردم و بی سـر و صدا غرولند کردم. از 

گرسنگی عق از سرم پریده بود. 
ولی بعد... 

وای که چی می شـد همین که این فکر به سـرم زد، فلس هایم به مورمور 
ودم تنهـای تنها یک آدم را  یره ی جاسـپر وقتی  افتـاد؛ تصـور کـردن نگاه 

می برم توی غار. 
ول می کرد من می توانم در جهان بیرون غار از پس  حتی مادر هم باید ق
ات کنم، باید این کار  ودم را ا ودم بربیایم. فق این طوری می توانسـتم 

را می کردم
یز به سمت  نفس گرفتم و روی زمین دراز کشـیدم، همین طور که سـینه 
راشیدند. صدای آواز آن  طعمه ام می رفتم، سـن ها و کلو ها شـکمم را می 
انسـان اصال ق نمی شـد و هرچه نزدیک تر می شـدم می توانسـتم کلمات را 

واض تر بشنوم و زبان او را بفهمم. 
ی که پایانی  ندارد...« ، آه جاده ی پی درپی »... و آن جاده ی پی درپی

رفی بود همه ی جاده های جهان یک جایی تمام می شوند.  این چه مز
» ه به جاسپر گفته بودم: »توی کله ی آدم ها گ

ینم. پناهگاهش توی  ره توانسـتم شـکار را ب آن قدر نزدیک شـدم که با
اردار  ت  هـای کاج  حفره ا ی وسـ دامنه  از سـه طر با تخته سـن ها و در
م شـده بود که وسـ پناهگاه  احاطه شـده بود. پشـت به من روی آتشـی 
س کردم و دهانم  یره شدم. نفسم را ح تان به او  ی در روشن شده بود. از 
را محکم بستم تا دود دا هیجان از دهانم در نرود و به طعمه ام هشدار ندهد. 
دا را شـکر. از آن تک وتو آدم های عجیب  شمشـیر یا تفن نداشـت. 
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رناکـی کـه از بدتریـن حقه ی آدم ها، یعنی جادو، اسـتفاده می کنند هم  و 
اس های عجیب وغریِب سـیاهی به تن  ود، چون آدم هایی که جادو بلدند ل ن
می کنند که سرتاپایشـان را می پوشـاند؛ انگار اصال پا ندارند. یک بار بابابزر 
نقاشـی یکی از آن ها را برای من و جاسـپر کشـید و از ما قول گرفت تا وقتی 
فلس های دفاعی مان دست کم به اندازه ی یک اژدهای صد ساله سفت و سخت 
اس کهنه ای به رن  نشـده، اصال به آن ها نزدیک هم نشـویم. اما این آدم ل
غرش از زیـر آن کامال پیدا بود؛ اصال  صورتـی و بنفـش به تن داشـت و بدن 

ر نمی رسید.  رنا به ن
یدم و ق از آن که  واسـتم موف شـوم، باید می جن با این حال، اگر می 
رش را از دا کیف بزر کنار دستش  فرصت کند شمشیر، تیروکمان یا ت

بیرون بکشد، بهش حمله می کردم. 
تـم و گفتـم مـن ازش بزر تـر و قوی تـرم. مـن  ـب اندا بـادی بـه غ

ترسنا ترین موجود این کوهم. 
ید.  شکارم داشت به طر من می چر

وقتشه دهانم را بازکردم و بی آن که صدایی در بیاورم، به سمتش پریدم. 
« فریـاد کشـید و هرچیـزی را کـه جم کرده بود تـا توی دی بریزد،  »اااا
ت. وقتی فهمیدم کارش تمام اسـت و به سـمتش پریدم،  روی زمین اندا

وران عقب عقب رفت؛ پایش به تخته سنگی گرفت و افتاد.  سکندری 
تان کاج سر راهم گیر کرده بود،  ه ی در می ام به ل من هم که بال های ز

» نعره زدم: » آوووو
کـم آورده بـودم؛ از درد از جـا پریدم و افتادم کنار آتش و بال هایم را جم 

» کردم. »ا ا ا
یلی بلند  وااای وقتـی دیـدم چشـم هاش از حدقه بیـرون زده، فهمیدم 

آه وناله کرده ام. 
« بلند شدم و دهانم را آن قدر باز کردم که همه ی دندان هایم  اااوووو »غ
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شکش زده بود و به سختی پلک  گوش تا گوش معلوم شود. حا بهتر شد. 
ل مونی  می زد، عر شرشر از سر و صورتش می ریخت، دهانش را باز کرد، ولی 

گرفته بود. 
ی سرش ایستادم و آماده ی حمله بودم.  با

اما همان موق آن بو را احساس کردم. 
، شیرین و عجیب و غریب که از مای غلی و جوشان و بخارآلودی  ی بویی ل

بیرون می آمد که دقیقا زیر دماغم بود. 
با سرعتی دیوانه وار، گردن درازم را م یک مار پی و تاب دادم و به سمت 

» آتش بردم. »این دیگه چیه
« او باز هم یک قدم عقب تر رفت و به من زل زد.  » ـ  ـ چی

به عقب نشینی اش اعتنا نکردم. بعدا هم می توانستم حالش را بگیرم. فعال 
فق دی روی آتش برایم مهم بود و بویی که از آن بیرون می آمد. آن بخار 
ی چنان حواسـم را قلقلک می داد که آب دهانم راه افتاده بود.  وش بو و ل

باید مال من می شد
ه هم توی  دی پر از آب جوش بود و ق ق می کرد یک چیز تیره و قلم
آب بود که هرچه بیشتر ح می شد، موج های کوچک قهوه ای بیشتری توی 

وردند.  آن پی می 
» پرسیدم: »توی این دی چی ریختی

دست از عقب عقب رفتن برداشت و گفت: »این رو می گی شکالته.«
ین چیزی نشـنیده بودم. حتی جاسـپر هم که  « تـا حـا هم »شـکالت
وره ی کتاب های فلسفی آدم هاست حرفی از شکالت نزده بود. وقتی چیزی 
وردن گیاهان این قدر  ور از  وشمزگی وجود دارد، فیلسو های او چ به این 

ت می برند ل
ن بـودم دی را نمی اندازد پایین آوردم و بعد  م پـوزه ام را تـا جایی که م

نفس عمیقی کشیدم. 
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دای من.  اوه، 
ید.  تم که صدایم توی بیشه زار پی ری به راه اندا ر وشحالی چنان  از 

» »این شکالته
ام  ابی،  ق از این، دلم فق برای گوشت قیلی ویلی می رفت، هر گوشتی؛ ک
ن...  یا کمی برشته. فکر نمی کردم چیزی بهتر از آن وجود داشته باشد. ولی ا

یعنی جاسپر هم همین حس را به فلسفه  داشت
ر  ه  هم ص باید حتما شکالت را مزه  می کردم. نمی توانستم حتی یک لح

م شدم و...  اندم،  کنم گردنم را به طر دی چر
» ر کن او پرید با و گفت: »ص

« از با به او نگاه کردم و  ر کنم هاج و واج به سمتش برگشتم. »گفتی ص
می ام زبانه می کشید. این آدم ضعیف و فسقلی سعی  شم توی بال های ز

داشت من را از شکالتم دور کند
لش باید تو رو بخورم.« با ناراحتی گفتم: »ق

واسـتم بگم  « پریـد جلوی من و دسـت هایش را با برد. »فق می  »نـه
وام شکالت دا درست کنم. هنوز همه ی مواد  شکالت هنوز حاضر نشده. می 

» رو با هم قاتی نکردم. حتی هنوز چاشنی هم بهش اضافه نکردم
» به او چشم غره رفتم. »یعنی می گی از این هم بهتر می شه

» وردی جواب داد: »تو انگار اصال شکالت دا نخوردی، 
ب...« یاد هشدارهای بابابزر در مورد حقه بازی آدم ها افتادم. زیرکانه  «

» ورده باشم، از کجا معلوم جواب دادم: »شاید هم 
م شـد و با دسـت های لرزانش یک قاشـ  ـه مکـ کرد. بعد  یـک لح
چوبی از روی زمین برداشت و گفت: »به من اعتماد کن، بهتره با تموم وجودت 

تجربه ش کنی.«
ق از این که بتوانم جوابی بدهم، پشتش را به من کرد و شروع کرد به هم  زدن 

 . شکالت توی دی
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ر ماندم.  اتمه زدم و منت تمام حواسم به او بود، چم
ود زمزمه  صورتش از تمرکز چین افتاده بود و زیر لب کلماتی را م ورد با 
یه به آن  واند آهن کلماتش ش می  کرد. دوباره داشت همان آواز احمقانه را می 
ود، ولی چه کسی حال و حوصله داشت باز هم به چرندوپرند های انسان ها  آواز ن
گوش کند من که حوصله نداشتم. حتی سعی نکردم حر هایش را بفهمم. 
ش برد، شانه اش را با پنجه ام گرفتم و  همین که دستش را به سمت جی

» گفتم: »شمشیر بی شمشیر
ید و گفت: »این شمشیر  ره زبانش چر به لکنت افتاد، »ای ای این...« با

ش درآورد، »نگاه کن، این فق دارچینه.«  نیست.« کیسه ای از جی
واست  م کردم. اگر می  دارچین مشـکو شـدم و سرم را روی کیسه 

من را مسموم کند چی 
ورم، نگاه کن.« انگشـت لرزانش را کرد توی  ودم یه کم می  گفت: »اول 
» ورد. »می بینی کیسه و چند دانه ی قهوه ای مای به  نارنجی بیرون آورد و 

بو کردم. بویش حتی از قیافه اش هم بهتر بود. در کیسـه که باز شـد بوی 
شگفت انگیزی از آن بیرون آمد. 

واستم آن ترکیب را بو کنم.  .« می  به او دستور دادم: »بریزش توی دی
ن بودم ترکیب دارچین و شکالت حتما معرکه می شود.  م م

او که به نفس نفس افتاده بود، کمی دارچین توی دی پاشید. 
لی ها هم بهتر بود.  اوووووه، ح با من بود. این بوی جدید حتی از ق

رم  انواده ام ن به این فکر افتاده بودم که کاش می شـد این آدم را پیش 
انگی ام بشود تا هر وقت  تا یک لقمه ی چپش کنند. ترجی می دادم حیوان 

هوس کردم برایم شکالت دا درست کند. 
انگی به دردبخوری می شد. موق هم زدن شکالت  شـک نداشـتم حیوان 
، وردهایی را زمزمه می کرد که آهن مسخره ای داشتند و از بس حواسش  دا
را به کارش داده بود، بدنش منق شده بود. فکر کنم اگر با دقت بیشتری 


