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فص یکم  ۷

نـری هـورس۱ بـا و پایین می پرید و دسـت هایش را روی سـرش تکان 
نک و دل انگیز  « یکی از صب های  می داد. »ایول سـه روز مدرسـه نمی ریم
مـاه نوامبـر بود. با این که باران نمی بارید، نری چکمه های بنفش محبوبش را 
پوشیده بود. یک کاله بافتنی لبه دار هم روی موهای وزوزی اش چپانده بود. 
انواده هایی شده بود که داشتند  پارکین روباز مدرسه ی جادوی دان ویِدل۲ پر از 
ه هایشان را از ماشین پیاده می کردند. یک عالمه سا  و کوله پشتی هم کنار  ب
ه ها را ببرد گردش علمی.  وش رنگی تلنبار شده بود که آمده بود ب اتوبوس آبی 
الـه ی نری  ـی کنـد.  داحاف ـ کـرد تـا بـا او  الـه مارگـو۳، نـری را ب
ود نری که   ِ وش فکر بود با پوسـتی بسـیار روشن؛ برعک درشـت اندام و 
اله مارگو  غر و ترکـه ای.  وش بود با پوسـتی تیره و هیکلی  تـری سـر د

ی از مدرسه ست دیگه.« گفت: »اردوی مدرسه  هم جز
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2- Dunwiddle
3- Margo

1



۸  جادوی چپکی ۴

اله مارگو بیرون کشید  ودش را از ب  نری گفت: »ولی نه برای من.« 
و دوباره با و پایین پرید. »نه ریاضی نه تحلی شـعر نه اجرای تفسـیری 

» داریم می ریم اژدها ببینیم هورا
ماری گلد راموس۱ گفت: »تازه فق اون ها رو نمی بینیم که؛ ازشون مراقبت 
هم کنیم.« ماری گلد یکی از دوسـتان نری بود؛ ولی نه بهترین دوسـتش. او 
تری بود با موهای بلند و تیره که کاپشـن چرم و دسـتکش های پشـمی  د

زردی پوشیده بود؛ لبخندی دل نشین هم بر لب داشت. 
ا بدیم ناز و نوازششـون کنیم  نری پرسـید: »یعنی می تونیم بهشـون غ
ن های پاشـون رو بگیریم مـن که بدم نمی آد  ببریـم بگردونیمشـون یا نا

ن های پای یه اژدها رو بگیرم. جدی می گم، بدم نمی آد.« نا
ن آرایی نیاز ندارن؛ اون ها توان بخشـی  الـه مارگـو گفت: »اژدهاها کـه نا
ن هـم بـرای این توی پناهـگاه اژدها زندگـی می کنن که صدمه  ـوان. ا می 

دیدن و نمی تونن توی حیات وحش دوام بیارن.«
ـوب می شـن و بـه محـ  ی هاشـون  نـری گفـت: »می دونـم؛ ولـی بع

» زندگی شون توی طبیعت برمی گردن؛ مگه نه
اله مارگو سر تکان داد. »آره و بقیه شون دیگه تا ابد توی مرکز نگه داری 

حیوانات وحشی می مونن.« 
ماری گلد پرسید: »یعنی می تونیم افسارشون رو بگیریم و اون ها رو ببریم 

ورم فق کوچولوهاشونه، نه بزر هاشون.« یم من ر بیرون ب
نده سرش را به عالمت نه تکان داد. »بهتره من برم دیگه.  اله مارگو با 

مشتری دارم.« و یک بار دیگر نری را ب کرد. »دلم برات تن می شه.«
ول ناز و نوازش اژدهاها می شـم  نری با نیش باز گفت: »من اون قدر مشـ

که دلتنگی یادم می ره.«
ونه ها. اون ها  ودت بیـاری  »فقـ نکنه یه وقت یکی شـون رو برداری با 

1- Marigold amos



فص یکم  ۹

اله   » ن بامزه ن، وقتی بزر تر می شـن کلی جا می گیرن تا وقتی کوچولو
تنه اش را کمی  ید؛ با مارگو این را گفت و با لبخند شالش را دور گردنش پی
جلو آورد و آماده ی پرواز شد. بعد هم پرواز کرد و رفت تا نزدیک ترین مسافر 

تاکسی هوایی اش را سوار کند.
، کر و چشمک هم  پرواز یکی از پن جادوی معمولی بود؛ شعله، تبدی

چهار جادوی دیگر بودند. 
پروازی ها پرواز می کردند. 

شعله ها با آتش و گرما سروکار داشتند. 
ودشان را به حیوان تبدی می کردند.  تبدیلی ها 

کرکی ها با حیوان ها حر می زدند و با آن ها ارتبا برقرار می کردند. 
ی می کردند.  ی می شدند یا بقیه ی چیزها را نامر چشمکی ها هم نامر

یلی راحت اسـم یکی از  ی ها معمولی نبود و نمی شـد  ولی جادوی بع
ال جادوی نری یا جادوی ماری گلد.  اشت؛ م جادوهای پنجگانه را روی آن گ
ماری گلد چیزها را کوچک می کرد و دیگر نمی توانست آن ها را بزر کند. نری 

هم یک تبدیلی وارونه بود. 
نری هم م بقیه ی آدم ها وقتی به سـن ده سـالگی رسـید، جادویش رو 
یلی زود همه فهمیدند جادویش... اوممم غیرمعمولی است. او  شد، ولی 
ه گربه، س یا بزغاله تبدی نمی شد؛ درعو  به حیوان های معمولی م ب
ال به یک پاپی۱ با پاهایی م پاهای  به حیوان های ترکیبی تبدی می شد. م
ه گربه که نصفش اژدها بود؛ گراژدها ماهی مرکب۲؛ پاپی ماهی یا یه یک ب

صوصی و  ی یک مدرسه ی جادوی  پدر نری، دکتر استون هورس۳، ر
واهر و  گران به اسـم مدرسـه ی دانا بود؛ یکی از بهترین مدرسـه های کشور. 

۱- نوعی س پاکوتاه
جوهر توی آب  ر چیزی م مرکب  ۲- نوعی ماهی که پاهایی شبیه هشت پا دارد و موق احساس 

پخش می کند.
3- Stone orace



۱۰  جادوی چپکی ۴

واندند.  برادر بزر تر نری هم آن جا درس می 
اما نری در امتحان ورودی مدرسه ی دانا رد شده بود. 

اله اش  پدر دیگر به نری امید نداشت. برای همین هم او را فرستاد تا با 
اله مارگو در نزدیکی مدرسـه ی جادوی دان ویدل زندگی  مارگـو زندگـی کند. 
می کـرد؛ مدرسـه ای دولتـی که به تازگی یک کالس آزمایشـی به اسـم کالس 

ته بود. اسم نری را هم توی آن کالس نوشتند.  جادوی وارونه راه اندا
انم استار۱، معلمی فو العاده عالی از آب درآمد و چون  اتفاقا معلم نری، 
غیر از نری فق هفت دانش آموز پنجمی دیگر توی کالس جادوی وارونه بود، 

ارد.  انم استار فرصت داشت تا به اندازه ی کافی برای همه وقت بگ
، الیوت کان۲ و ِپِپر فن۳ پیش نری و ماری گلد آمدند. الیوت  توی پارکین
بهترین دوست نری و پسری با جادوی شعله ی وارونه بود؛ او به جای این که 

چیزها را گرم کند، آن ها را منجمد می کرد. 
تری  پپر هم یکی دیگر از بهترین دوست های نری به حساب می آمد. او د
ریزه میزه بود؛ مخصوصا توی آن کاپشن پفکی گنده اش. او آمده بود دوستانش 
ن پناهگاه  و ودش قرار نبود با آن ها به اردو برود. مسـ را بدرقـه کنـد، چون 
ر دارد. پپر درنده  یلی  اژدهـا فکـر می کردند جادوی پپر برای اژدهایـان، 
بود؛ درندگی نوعی جادوی کمیاب از گروه کرکی های وارونه به حساب می آمد. 
اگر یک کرکی معمولی فق می توانست کاری کند سنجاب ها دوستش داشته 
باشـند، جـادوی پپـر بایـد کاری می کـرد سـنجاب ها او را بپرسـتند. ولی پپر 
ودش کند، آن ها را می ترسـاند.  ی  به جای این که حیوان ها را افسـون و م
ود را کوچک تر می کردند و  سنجاب ها وقتی او را می دیدند، چشمان کوچک 
ی ها شـیرجه می زدند توی سورا هایشان و  اشـتند؛ جوجه تی پا به فرار می گ

1- Starr
2- Elliott ohen
3- Pe er Phan



فص یکم  ۱۱

ی می کردند.  ودشان را  چر ریسک۱ ها از ترس، 
نری گفت: »هنوز باورم نمی شه تو نمی آی.«

پپـر گفـت: »واقعا نمی تونم بیـام. اگه با درندگی م یـه اژدهای مجروح رو 
ودش صدمه بزنه یا اگه یه اژدهای پرنده  وحشت زده کنم، ممکنه بیشتر به 

رو بترسونم، ممکنه فرار کنه.«
» نه نیست نری لب ورچید و گفت: »می دونم. ولی اصال عاد

ت. »طوری نیسـت، عوضش چند روز مدرسـه  پپر شـانه هایش را با اندا
یلی کوتاه و سری نری را ب  « و  رون، باشه وش بگ نمی رم. به جای منم 

کرد و رفت؛ جوری که نری فرصت نکرد او را ب کند. 
ه ای سـاکت و جدی شـدند. بعد، نری  نـری، ماری گلـد و الیوت برای لح
رتون  ـوب فکر کند. از دوسـتانش پرسـید: »بـه ن سـعی کـرد بـه چیزهای 

» می تونیم شب ها تا دیروقِت دیروقت بیدار بمونیم
یید تکان داد و گفت: »ما پسرها که قراره یه  الیوت سرش را به نشانه ی ت

وابگاه راج به اشباح حر بزنیم.« شب تا صب رو توی 
« و رو کرد به  امه ببینیـم انم اسـتار رو بـا پی نـری گفـت: »مـا هم قراره 

» رت لباس چه رنگی می پوشه ماری گلد. »به ن
». الیوت گفت: »صورتِی جی

ماری گلد گفت: »قرمز آلبالویی.«
انم اسـتار همیشـه لباس های رن روشـن می پوشـید. آن روز هم یک 
جفت کفش ورزشی سبز روشن، شلوار لی آبی و کاپشن نارنجی برا به تن 
ی سرش هم آندرس پادیلو۲  یلی به پوست تیره اش می آمد. با داشت که 

با یک طناب توی هوا معل بود. 
آندرس یک پروازی وارونه بود. او هم م پروازی های معمولی می توانست 

وش صدا که بیشتر در آمریکای شمالی زندگی می کند. ۱- نوعی پرنده ی کوچک 
2- Andres Padillo



۱۲  جادوی چپکی ۴

تر می رفت.  یلی با پرواز کند، ولی نسـبت به پروازی هاِی هم سن و سالش، 
ودش را کنترل کند و  قسـمت وارونه ی جادویش این بود که نمی توانسـت 

همین طور با می رفت. 
تر.  با و با

یلی وقت ها برای این که مدام توی هوا معل نباشد یک کوله پشتی  آندرس 
ه هم کوله پشـتی اش را  ـت. تـوی آن لح پـر از آجـر روی دوشـش می اندا
پرسـتار رایلی۱ داشـت می آورد. آقای رایلی، پرسـتار مدرسه، توی این گردش 
ه ها بود. امروز اولین بـاری بود که نری، او را بدون  علمـی، دومیـن مراقب ب
روپوش پرستاری می دید. او یک شلوار شش جیب و پلیوری پشمی پوشیده 
شن نشان می داد. با این لباس ها انگار  ر نری او را سرسخت و  بود که به ن
ه ها قرص  مردی جنگلی و زمخت بود، نه یک مرد ساده و دل ناز که به ب

م می داد.  ضدسرفه و چسب ز
انم اسـتار تکان داد و  پرسـتار رایلی سـرش را به نشـانه ی سـالم برای 
ت. هنوز نصف راه را تا رسیدن  کوله ی پر از  آجر آندرس را با زور به دوش اندا
ورد و  ـت، تلوتلو  بـه اتوبـوس نرفته بود که از شـدت سـنگینی، کوله را اندا
» ، چه سنگینه دست هایش را به زانوهایش گرفت تا نیفتد. زیر لب گفت: »او

ه ها ما باید به پرستار رایلی کمک کنیم کیف ها  نری بلند و جدی گفت: »ب
رو بار بزنه.«

نری، ماری گلد و الیوت صفی تشکی دادند تا کیف ها را دست به دست به 
پرستار رایلی برسانند. پرستار رایلی هم همه ی وسای را مرتب توی جعبه ی 

زیر اتوبوس می چید. 
سباسـتین۲ هم پیش آن ها رفت. لباس هایش م همیشـه کمی رسمی 
واسـت برود عروسـی. او  بـود؛ انـگار به جای پناهگاه حیوانات وحشـی می 

1- iley
2- Se astian
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پوسـت بسـیار روشن و گونه های قرمز کم رنگی داشت. قیفی هم دور سرش 
بسـته بود؛ م همان قیف هایی که وقتی سـگی را عم می کنند دور سرش 

یت کند.  ودش را لی بزند یا ا می بندند تا نتواند 
سباسـتین یک چشمکِی وارونه بود. چشـمکی های معمولی می توانستند 
ـی کنند؛ اما سباسـتین برعکـ بود و  ودشـان یـا چیزهـای دیگـر را نامر
ال امواج صدا را. او به بقیه از زیبایی  ی را ببیند؛ م می توانست چیزهای نامر
یده و ظریف دارد؛ ولی  امواج موسیقی می گفت و این که موسیقی الگویی پی
یت می کرد و سرش را درد می آورد.  شلو  پلوغی و همهمه چشم هایش را ا
برای همین هم، آن روز که قرار بود به این گردش پرسروصدا برود، قیفش 
یت  را پوشـیده بـود. قیـف، جلـوی امـواج صداهایـی را می گرفـت کـه او را ا

می کردند؛ البته نه جلوی همه ی امواج را. 
تیار آن ها بود. نری پرید و  ره وقت رفتن رسید. اتوبوس، کام در ا با
رفت ردیف عقب. الیوت هم نشسـت کنارش. نری به صندلی پالسـتیکی، اما 
ودش فکر  چرم مانند اتوبوس تکیه داد و از هیجان دل توی دلش نبود. با 

ودش را ح کند کرد یعنی می شود کسی بر چشمان 
» . »الیوت چشم هام داره بر می زنه اند سمت چ سرش را چر

» »چی
ن بود که بر می زد.  م ودش م ی.«  »هی
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« او  طنابی که دور دست آندرس بسته بود کشیده شد و او داد زد: »آهای
سته کننده ی  همیشه طا باز روی هوا شناور بود و آسمان دوست داشتنی و 
ه توی هوا دمر شده بود و قلبش  همیشه در صحنه را نگاه می کرد، اما آن لح

تندتند می زد. 
درهای اتوبوس بسته شده بودند. 

کامال بسته
انم استار که آن سرِ طناب آندرس را در دست داشت هم دا اتوبوس بود. 

و اتوبوس راه افتاد. 
آنـدرس جی زد: »آهای!« صدایش م سـنگی کـه توی آب می افتد، در 
ت. راننده ی اتوبوس گاز داد. همه، آن پایین، روی صندلی ها  هوا طنین اندا

نشسته و آندرس را فراموش کرده بودند. 
او درباره ی دنیا این طور فکر می کرد؛ همه، غیر از او آن پایین  هسـتند. از 
وقتی توی کالس چهارم جادوی وارونه اش رو شـد، دنیا برای او دو قسـمت 

 . زمین آسمان و آن پایین  شد: این با 
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کاش حداق کسی را در آسمان داشت، ولی پروازی های معمولی به ندرت 
ودشان زحمت می دادند که حتی با او حر بزنند و هی کدام از دوستان  به 
جادوی وارونه اش هم اصال نمی توانستند پرواز کنند؛ البته غیر از نری؛ وقتی 

که بال درمی آورد. 
راننده گاز داد و به سمت درِ پارکین مدرسه رفت. 

ودش فکر کرد: اینه رسمش اینه واقعا آندرس با 
وشـبختانه باد و سـرعت اتوبوس باع شد او تا کنار پنجره های اتوبوس 
وشـانه به لب  پاییـن بیایـد. روی صندلی عقـب نری را دید که لبخندی سر

داشت و با چشم هایش کارهای عجیب و غریب می کرد. 
» آندرس ت ت به شیشه زد. »هی

وشـحالی لبخند زد و بلند گفت:  نری از جا پرید. به آندرس نگاه کرد. با 
« و برایش دست تکان داد.  »آندرس
بله واقعا برایش دست تکان داد. 

اشتین!« ارین بیام تو من رو جا گ صورت آندرس در هم رفت و داد زد: »ب
ت و دهانش از تعجب م یک صفر گنده  نری پیشانی اش را چین اندا

باز شد. بعد، م تیر دوید توی راهروی اتوبوس. 
ژژژ راننده چنان ترمزی زد که آندرس به جلو پرت شد.  وی

ـش را کـه طنـاب بـه آن فشـار آورده بـود، مالید. نکند  « و م داد زد: »آ
ش در رفته یا شکسـته باشـد حتی احتمال داشـت دسـتش م یک  م

ماهی بی جان کنده و پرت شود و نری و بقیه اصال متوجه هم نشوند
ودش توی هوا شناور می ماند یا  یعنی اگر دسـتش کنده می شـد، م 
یلی  ودش  ر  می افتاد روی زمین به هرحال ح بدی بود و آندرس به ن

بدشان بود. 
انم استار درِ اتوبوس را ه داد و به طر او دوید؛ سرِ دیگر طناب هم دور 
وام آندرس. حواسم به سباستین پرت شد.  رت می  یلی مع ش بود. » م
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ه اولین گردش علمی م و اولین سال  راب هم دارم. آ اوممم، انگار یه کم اض
وام. نمی دونم  ر می  تدریسمه. هزارتا چیز می آد توی کله م و می ره. من واقعا ع
واهی کنم.« و با زحمت آندرس را کشاند دا اتوبوس.  رت  چه طور ازت مع
اند و گفت: »طوری نیست. بهش عادت  آندرس چشم هایش را به با چر

کردم.«
ودش  انم اسـتار طناب را از م  وقتـی کـه دیگـر دا اتوبوس بودند، 
وبی. کوله ی  آجـری ت رو بنداز روی  وشـحالم که  ب،  بـاز کـرد و گفـت: »

» شونه ت و برو یه صندلی پیدا کن. یادت نره کمربندت رو ببندی
اتوبوس سری راه افتاد. 

ورد. از آن  آندرس هم فورا با رفت و گرومب با کمر به سـقف اتوبوس 
با دنبال کوله پشتی اش گشت. یعنی کجا بود

انم استار بپرسد، ولی دید شرای سباستین بحرانی بود؛ او  می توانست از 
ورد. قیف پالستیکی دور سرش  داشت غرغر می کرد و سر جایش وول می 

هم با او عقب و جلو می رفت. 
یلی سروصدا می آد.« یلی ِوزِوز هست.  سباستین نالید و گفت: »

انـم اسـتار قیـف پسـر را صـا کـرد. پرسـتار رایلی بـه او پیشـنهاد داد 
چشم هایش را ببندد. 

سباستین غر زد: »شما نمی فهمین چی می گم اگه چشم هام رو ببندم یه کم 
. باورم نمی شه چه طور یادم رفت  ره می آد دا ره  بهتر می شم، ولی باز هم نور 
ر دنده... همه روی اعصابن « ِ ر ِ چشم بندم رو بردارم. لرزش موتور اتوبوس، 

انم اسـتار نیم نگاهی به پرسـتار رایلی کرد که یعنی کاری بکند. »کسـی 
» شالی چیزی نداره ببندیم روی چشم هاش قیف کافی نیست

ید سمت راست و از پارکین بیرون رفت. آندرس هم راهش را  اتوبوس پی
گرفت که برود تِه ماشین. او برای نشستن روی صندلی واقعا کوله پشتی اش 

زم داشت. این طر و آن  طر را نگاه کرد.  را 
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نه نبود. 
توی اتوبوس نبود. 

ورد  ید و آندرس م توپ با و پایین شد. دوباره به سقف  اتوبوس پی
» و داد زد: »یکی نیست به من کمک کنه

۱ از روی صندلـی اش پرید و جسـت زد که طنـاب را بگیرد.  ویـال اینگِبـر
» »گرفتمت

اتوبوس به دسـت انداز رسـید. طناب از دست ویال رها شد و آندرس دوباره 
ورد.  به سقف 

ویال با ب گفت: »ِولت کردم.« و چشـم هایش پر از اشـک شـد. بعد هم 
ره های درشـت و گرد باران روی او و ب دسـتی اش، ماری گلد، بارید. ویال  ق
شـعله ای وارونه بود؛ به جای آتش، جادوی آب داشـت. او می توانست کاری 
کنـد بـاران ببـارد؛ البته فق جاهای سرپوشـیده و بیشـتر وقت ها موقعی که 

ناراحت می شد هم غیرارادی این کار را می کرد. 
ی نشوند.  اشت روی سمعک هایش که  ماری گلد سری دستش را گ

» انم استار انم استار، چتر آوردین  نری پرسید: »وای 
انم اسـتار تمام مدت آن جلو پیش سباسـتین نشسـته بود و میان  اما 

آن همه سروصدا، صدای نری را نمی شنید. 
اصی دستش را  الیوت گفت: »صبر کن. من درستش می کنم.« با حالت 
م شعبده بازها تکان داد و مشت کرد. بعد انگشتانش را یک دفعه باز کرد. 

ره های باران ویال به تگر تبدی شدند.  ق
ماری گلد بلند شـد. »وای من می رم یه جای دیگه.« و رفت روی صندلی 

الِی آن طر تر نشست که تگر روی آن نمی بارید. 
نری کالهش را برداشت و مح احتیا داد به ماری گلد. 

آندرس آن با می ترسید. اتوبوس تل تلو کنان توی جاده پیش می رفت 
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ورد. آندرس دوباره داد  و ستون فقرات آندرس گرومب گرومب به سقف می 
» زم  دارم م و هنوز کمک  زد: »من هنوز این با

بک کاپور۱ با را نگاه کرد. بک هم یک تبدیلی وارونه بود. او پسـری 
اصی هم به پوشـیدن  یلی کوتاه و پوسـتی سـبزه بود. عالقه ی  با موهای 
، کوسه یا دزدان دریایی  تی شـرت هایی داشـت که عک گروه موسیقی را
روی آن ها بود. او به جای تبدی شدن به حیوان، به اشیا تبدی می شد. بیشتر 
، یک بار هم به پیانو تبدی شد و چندباری به صندلی چر دار.  هم به سن

» بک گفت: »هی، من یه فکری دارم
» نری م فشن از جا پرید و بلند گفت: »فهمیدم! گربز می شم

» ه گربه و بزغاله چه فایده ای داره اون وقت بک پرسید: »یعنی ترکیب ب
» وره دیگه ب بزغاله تگر می  «

ـه تگـر  کـف ماشـینه.« و به با اشـاره کـرد. »آندرس  بکـ گفـت: »آ
». چسبیده اون با

وره.« الیوت گفت: »ولی نه، تگر نمی 
» ورن نری گفت: »چرا، بز ها همه چیز می 

» الیوت گفت: »حا چرا گربه بهش اضافه می کنی
یلی کار  نگول واقعا فکـر می کنی  نـری گفـت: »برای اندازه ش دیگـه، 

» وبیه یه بز راه بندازیم وس اتوبوس آره
اله شد و انگار... انگار موج بر داشت.  ییر کرد؛ صورتش م آندرس دید که نری ت
« ولی چشـم های نری دیگر  وبی نیسـت بکـ گفـت: »نری، گربز فکر 
ه هایش م آب موج برداشته بودند. وقتی موهایش توی  قلنبه شده و ماهی
کله اش ناپدید می شد، مو به تن آدم سی می شد. کمی بعد هم دم درآورد 
ه گربه ی سـیاه و سـر و پایش شک بزغاله ای کوچک شد.  و بدنش شـک ب

م بودند.  شا های بسیار بلند بزغاله تقریبا رو به پایین 
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ر  ر  « و سری کمربند صندلی اش را  نری گربز گفت: »بععع بععع
وران رفت به طر توپ های تیله مانند تگر که داشتند  جوید. بعد هم تلوتلو

ودش.  وردند. بک تق زد روی پیشانی   کف اتوبوس ق می 
ید و او دوباره  « اتوبوس سـر پی داشـت می چر ه ها آندرس داد زد: »ب

» ورد به سقف. »یکی به من کمک کنه گرومب گرومب می 
ورد. هر کدام از پاهایش به طرفی رفت. پخِش زمین شـد  نری گربز لیز 

و نعره کشید. 
 » آندرس شنید که بک زیر لب غرغر کرد و گفت: »مح رضای سبزیجات
بعد هم کمربندش را باز کرد، از جا بلند شد و طناب آندرس را گرفت. برعک 
ویال، او طناب را محکم گرفت. به زور آندرس را کشید پایین و روی یک صندلی 

نگه داشت. 
ییر شک بدم. ببخشید اگه یه کم عجیبه.« وام ت به او گفت: »می 

یلی بزر روی پای آندرس.  یک دفعه بک به سن تبدی شد؛ یک سن 
ره روی صندلی اش می شـد. می توانسـت فشـار  یـش آنـدرس با ِ آ
جادویش را ح کند که تالش می کرد او را بلند کند، ولی نمی توانست. وزن 

سن بک او را پایین نگه می داشت. 
ره موف شده بود سباستین را سر جایش بنشاند.  انم استار با آن جلو 
او قیف را از دور سر سباستین باز کرده و پلیور پشمی پرستار رایلی را دور سر او 
یده بود. سباستین پاهایش را جم کرده بود توی شکمش، دست هایش را  پی
ورد.  حلقه کرده بود دور سا  پایش و آرام روی صندلی  به عقب و جلو تاب می 
بر است. »نری  انم اسـتار برگشـت تا ببیند پشـت سـرش چه  ره  با

» بره ویال اون جا چه 
ودش را به پشـتی یکی از  ، نری به حالت اولش برگشـت.  با صدای پ
انم استار.  ی  صندلی ها گرفت تا بلند شـود و روی دو پایش بایسـتد. »هی

» چیزی نیست
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» فا بشین سر جات نری. کمربندت رو هم ببند انم استار گفت: »ل
انم اسـتار گوش داد و رفت  نری کمربندش را جویده بود، ولی به حر 

روی یک صندلی دیگر نشست. 
انم استار گفت: »ویال انگار داری بارون می باری.«

ویال آهسته جواب داد: »یه کم.«
» »و تو الیوت، داری بارون رو تگر می کنی

» »یه جورهایی
رم بد نیسـت. همین طور  ـب، به ن انـم اسـتار پیشـانی اش را مالید. »

منجد کن تا ویال آروم بشه.«
الیوت به نشانه ی اطاعت سرش را تکان داد. 

انم استار ویال را تشوی کرد که نف عمی بکشد و شعری را از بر بخواند 
که همه شـان قبال حف کرده بودند. شـعر درباره ی پری دریایی بود. به بیت 

سوم که رسید، ابر جادویی باران زا ناپدید شد. 
ه ها  ت و گفت: »ب ه ها را شـمرد. پیشانی اش را چین اندا انم اسـتار ب

» بک کجاست
آندرس به روی پایش اشاره کرد. 

انم استار سری تکان داد و گفت: »آهان. باشه.«
آنـدرس فکـر کرد: زندگی با یه مشـت آدم چپکو چه قدر سـخته. آدم باید 

نگران هزارتا چیز باشه. 
م شد آن طر راهرو و یک  ت و  نری نگاهی محبت آمیز به آندرس اندا

بسته پاستی درآورد. پاستی هایی به شک ماشین آتش نشانی. 
ودش هم دوتا برداشت. 

» وبی به آندرس گفت: »ببخشید که این جوری شد. حا 
وبم.« »آره 

نری پاستی ها را دست به دست داد به بقیه. 


