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فصل اول

یکـی بـود یکی نبود، توی یک شـهر ُپرهیجاِن قشـنگ و کثیف کـه پر از آدم  و 
شکالت و اتفاق بود، دختر شجاع و جسوری زندگی می کرد که...

نـه، صبـر کنید. من همیشـه قصه  گوی خوبی بوده ام، امـا این بار می خواهم 
حقیقت را بگویم. 

راسـتش، این بار حق با برادر بزرگ ترم بود. پذیرفتن قضیه ی شاهزاده خانم 
تـاج دار اصـاًل کار عاقالنـه ای نبـود. آخر مگر بـا عقل جور درمی آیـد که دخترک 
خانه بـه دوش سیزده سـاله  ای کـه سـواد درست وحسـابی هـم نـدارد و در لب 
رودخانـه زندگـی می کند، تصمیم بگیرد با خاندان سـلطنتی بجوشـد، به جان 
پری هـای انتقام جـو بیفتـد و پشـتیبان مردم شـهرش شـود؟ هر کسـی توی 
دراشنبرگ1 می توانست بگوید که قبول! این قضیه بی معنی و احمقانه است. 

اما من از حقیقت دیگری هم اطمینان دارم: اگر شـهامت  داشـته باشی که 
قصه ی خودت را بگویی، می توانی دنیا را از نو بسازی. 

***
»نگاه کنین!« درهای بادبزنی بهترین شکالت خانه ی دراشنبرگ را هل دادم 

1- Drachenburg
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و رفتم تو و اعالمیه ی تبلیغاتی تازه چاپ را توی هوا تکان  دادم؛ یکی از صدها 
اعالمیه ای که قرار بود تا شـب در سراسـر شـهر دست به دسـت شـود. »این هم 
آخرین شـاهکارم! االن دیگه می تونین گیج ومنگ جلوم تعظیم کنین و سـر تا 

پام رو طال بگیرین.«
مارینـا1، سرشکالت سـاز قلـب شـکالتی2، که پشـت نزدیک ترین پیشـخان 
ایسـتاده بود و داشـت ماده ی خوش  عطر و بویی را هم می زد، چشم هایش را 
چرخاند، به من نگاه کرد و گفت: »وای، چه خوب، پس بازم یه سری چرندیات 

دیگه بار ما کردی. همین حاال هم یه عالمه مشتری داریم، بس نیست؟!«
مارینا داشت حرف می زد که درهای بادبزنی پشت سرم باز شدند و ُهرست3، 
سرپیشـخدمت قلب شـکالتی، با عجله وارد شـد. صورت قهوه ای نحیفش از 

هیجان می درخشید. »ببینمش سیلکی4.«
بـا تعظیمـی سرخوشـانه اثـرم را بـه دسـتش دادم، بعـد دسـت هایم را در 
جیب هـای کـت وصله پینه  ای سـرخم  کـردم و همان طور که منتظـر بودم، روی 

پاشنه های چکمه ام به عقب و جلو تاب خوردم.
از سـال ها پیـش بـه دالیـل کامـاًل عاقالنـه تصمیـم گرفتـم لباس پسـرانه 
بپوشـم. دامِن تنگ  را درآوردم و شـلوار پوشـیدم تا بتوانم حتی در شلوغ ترین 
خیابان های شـهر هم به  تندی باد بدوم. با پوشـیدن کت وشـلوار سـبز تیره ی 
ساده، کراواتی سفید و کاله سبزی که موهای فرفری سیاهم را پنهان می کرد، 
به راحتی می توانسـتم هم رنگ هر جماعتی که می خواسـتم بشوم. البته امروز 
اصـاًل نمی خواهـم خودم را قایـم کنم یا جیم بزنم. امروز آمـاده ام تا مثل یک 

طاووس جوالن بدهم و از پاداش هایی لذت ببرم که لیاقتشان را دارم.
بوی محشری توی آشپزخانه پیچیده بود.

دسـتم را بـه سـمت نزدیک تریـن کاسـه بـردم، امـا مارینا زد روی دسـتم. 

1- Marina 2- Chocolate Heart  
3- Horst 4- Silke 
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انگشت های او برخالف پوست تیره  ی من، طالیی و گرم بودند. 
»اون یکـی نـه! هنوز آماده نیسـت. این طرف رو باش.« به پیشـخان کناری 
اشـاره کـرد؛ هشـت تا از آن خامه شـکالتی های محبوبـم توی جام هـای بلوری 
پایه بلنـد داشـتند خنـک می شـدند. ظاهرشـان دهـان آدم را آب می انداخت. 
گفت: »قبل از اینکه ذوق مرگ بشی یکی از اون ها رو بخور.« اخم کرد. »بعدش 

هم بذار ببینم این دفعه دیگه درباره مون چی نوشتی.«
می دانسـتم کـه دوسـت دارد اعالمیـه  ام را بخواند! زیر لب گفتـم: »بفرما.« و 
نسخه ای از اعالمیه را از جیب جلیقه ی نقره ای ام که چندتا لکه رویش بود بیرون 
کشـیدم. این جلیقه یکی از بهترین چیزهایی بود که توی دکان برادرم، در  بازار 
لـب رودخانـه، پیدا کرده بودم. »یه دونه اضافه برای تو و اونتورین1 آوردم.« اخم 
کردم. دانه های برشـته ی کاکائو روی اجاق ترق وتوروق مطبوعی به راه انداخته 

بودند. توی آشپزخانه ی سفید و روشن سرک کشیدم. »اونتورین کجاست؟«
شـاگرد شکالت سـازِ قلـب شـکالتی درنده خوتریـن و البتـه حیرت آورترین 
دختـری بـود که در تمـام عمرم دیده بودم و قطعًا ایـن حالتش فقط به خاطر 
قدرت های غیرعادی اش نبود. همین اونتورین باعث شـده بود بتوانم در قلب 
شـکالتی کاری برای خودم دسـت وپا کنم. یک کار آبرومند واقعی؛ نه کار توی 
یک دکه  بلکه کار در مغازه ای با چهار دیوار که بعضی از قدرتمندترین آدم های 
این شـهر مشـتری اش بودند. این اولین شـانس من بود تا مهارت هایم را به 
همه ی دنیا نشان دهم و مصمم بودم قدم اول را محکم بردارم و قصه ی مهم 
و شکوهمند خودم را رقم بزنم... قصه ای که برای همیشه خوابیدن در چادری 

کنار رودخانه را تمام می کرد.
اما اصاًل چه فایده داشت  که آخرین پیروزی ام را به رخ بکشم وقتی بهترین 

دوستم نبود تا شاهدش باشد؟ 
مارینا اعالمیه ی دوم را از چنگم قاپید و گفت: »فرستادمش بازار کاسب ها. 

1- Aventurine
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شـکر الزم داریم. کله قندی که امروز صبح بهم انداختن پوک بود، واسـه همین 
هم اونتورین رفته بهشـون بگه که کله قندشـون آشـغال بوده و مجبورشون کنه 

اون رو عوض کنن بدون اینکه دوباره تیغمون بزنن.«
به مارینا زل زدم. »اونتورین رو فرستادی واسه این کار؟ اون  هم تنهایی؟«

مارینـا بـه اعالمیـه ی جدیـد نگاه کـرد و شـانه های بزرگـش را بی اعتنا باال 
انداخت. »اون کارآموز منه، مگه نه؟ شاگرد باالخره باید کار رو یاد بگیره دیگه. 

شاید اولین بار یه خوبش رو برنداره، اما...«
یکهویی گفتم: »منظورم کیفیت  قندوشکر نیست، اگه موقع پس دادن کله قند، 

اون ها بهش بی ادبی کنن و اون روی اونتورین رو باال بیارن، اون وقت چی؟«
مارینـا نگاهـش را از روی اعالمیـه برداشـت و با رضایت کامـل بهم لبخند زد. 
»اون وقت اون ها یاد می گیرن که دیگه قندوشکر بنجل به ما قالب نکنن، درسته؟«

»آخ خ خ!« با نگرانی چشم هایم را به هم فشردم.
انگار توی این شکالت خانه هیچ کس اعتبار و خوش نامی حالی اش نمی شود! 
تبلیغ یک شکالت  فروشی که شکالت سازش حاضر نبود از آشپزخانه بیرون 
بیاید تا دل مشتری ها را نرم کند، به اندازه ی کافی سخت بود. مارینا هیچ وقت 
یـاد نمی گیـرد که بـا کله گنده ها  مؤدبانه رفتـار کند، اما با سـماجت اونتورین و 
مهارت هـای قصه  گویـی من، باالخره توانسـته بودیم این مشـکل را رفع و رجوع 
کنیم. اونتورین حمایت پادشاه را جلب کرده بود، و من هم کل داستان را توی 
مجموعه ای از اعالمیه های ماهرانه تعریف کردم تا به گوش همه ی عالم برسد. 
اعالمیه ها در تمام شـهر پخش شـدند و هر روز مشـتری های جدید را وسوسه 
می کردند تا به اینجا سر بزنند. اما اگر کارآموز قلب شکالتی از کوره درمی رفت 
و یکهـو تـوی جمـع آتش به پا می کـرد، آن وقت دیگر هیچ جوره نمی توانسـتم 

مسیر داستان را تغییر دهم و یک پایان خوش برایش دست وپا کنم.
این همان مشـکلی بود که با بهترین دوسـتم داشـتم؛ دوسـتی که اژدها به 
دنیـا آمـده بـود و بعـد یک آشـپزجادوگرِ دوره گرد او را به انسـان تبدیـل کرده و 
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بـا جـادوی غذا تنهایش گذاشـته بود. تبدیل  شـدن او از اژدها به انسـان به درد 
همه ی ما خورده بود، چون خانواده ی عظیم و فلس دار او با شاهزاده خانم تاج دار 
قدرتمنـِد مـا پیمانی بسـتند که اولین پیمان مشـهور اژدها ـ انسـان در کل تاریخ 
است و همین شد که اونتورین توانست خانه ی جدیدی توی قلب شکالتی برای 
خودش دسـت وپا کند. با اینکه یک عالمه اعالمیه درباره ی این پیروزی نوشـته 

بودم، اما ترس آزاردهنده ای ته ذهنم داشت بزرگ  و بزرگ تر می شد.
حاال که اونتورین فهمیده بود چطور از قدرت های جدیدش استفاده کند و هر 
وقت که خواسـت به بدن اژدهایی اش برگردد، من فقط منتظر لحظه ای بودم 
که کنترلش را از دست بدهد. هرکسی که برای اولین بار اصطالح آتشین مزاج 

را ساخته حتمًا یک عالمه اژدها توی ذهنش داشته.
وقت هایی که اونتورین کنترلش را از دست می دهد باید آنجا کنارش باشم؛ 

البته نه فقط به خاطر خودش. 
»باید برم.« برگشـتم و خامه شـکالتی دوست داشتنی ام را دست نخورده  رها 

کردم. 
قبل از اینکه درها را هل بدهم و وارد سالن بشوم، هرست سرش را از روی 

نسخه ی اعالمیه بلند کرد و آستین کت سرخم را گرفت. »سیلکی وایستا.«
باالخـره بـه حرف اومـد! با وجـود وضعیت بحرانـی پیِش رویـم یک مرتبه 
ایستادم و گوش به زنگ ابروهایم را باال دادم. »چیه؟« تمام روز منتظر واکنش 
او به اعالمیه ی جدیدم بودم. لحظه شماری می کردم تا بفهمم از کدام جمله ی 

اعالمیه خوشش آمده!
اما هرسـت به جای اینکه تشـویقم کند، اخم کرد، چشـم از من برداشـت، 
بـه سـاعت نـگاه کرد و گفـت: »یادت نره تا سـاعت یک برگـردی، بعدازظهر یه 
عالمه مشتری داریم که جا رزرو کردن، یه پیشخدمت اضافه می خوایم که به 

مشتری ها برسه.«
»می دونم.« باید غرش اژدهایی ام را توی گلو خفه می کردم. حتی اینجا هم 
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 کسـی درکم نمی کند! اهمیتی نداشـت که چقدر بچه سـال به نظر می رسـیدم؛ 
به هر حال نه بی توجه بودم و نه بچه.

شـاید فقط سیزده سـاله باشم، اما شش سال پیش، شبی که خانواده ام را در 
آن سـفر وحشـتناک از دسـت دادم، همه چیز جور دیگری رقم خورد و من بزرگ 
شدم. آن سفر وحشتناک باعث شد من و برادرم، دیتر1، توی این شهر توی چادر 
چهل تکـه ای لب رودخانه زندگی کنیـم... و با اینکه از همان وقت دیتر خودش را 
به آب  و آتش می زد تا کنترلم کند، اما من از آن موقع از پس خودم برمی آمدم. 

خوب می دانستم که چطور حواسم به همه چیز باشد!
چشـم غره ای رفتـم، خـودم را از چنـگ هرسـت خـالص کـردم و از درهای 
آشـپزخانه گذشـتم و با تمام وجود ناامیدی  را از خودم دور کردم. قبل از اینکه 
درهای آشـپزخانه پشـت سرم بسته شـوند، جواب دادم: »اما اول از همه باید 

برای نجات اون کاسب بیچاره یه فکری بکنم!«
بعـد شـاد و سـرحال بـه مشـتری هایی کـه تـوی سـالن نارنجـی و طالیی 
شـکالت خانه از پشت میزهایشـان روی برگردانده بودند و داشتند به من نگاه 
می کردنـد، لبخنـد زدم. تروفـرز از کنارشـان رد شـدم و گفتم: »یادتـون نره به 

دوست هاتون بگین که امروز بهترین شکالت دراشنبرگ رو خوردین!«
مثـل یـک فروشـنده ی خـوب، توی شـکالت خانه و بیـرون از سـالن تماِم 
مدت لبخند روی لب هایم داشتم... تا اینکه باالخره از دیدرس پنجره ی بزرگ 

ورودی قلب شکالتی دور شدم.
و بعد دویدم.

1- Dieter 
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فصل دوم

قلب شـکالتی درسـت وسط منطقه ی تاجرهای ثروتمند قرار داشت و تا چشم 
کار می کرد این محله ُپر از ساختمان های آبی و صورتی روشن و کالسکه های 
گران قیمـت بـود. در یـک روز پاییـزی خنـک و مطبـوع مثل امـروز اینجا باید 
منظره ی خوشـایندی داشـته باشـد، اما وقت نداشتم بایسـتم و از تماشایش 
لـذت ببـرم. بـازار کاسـب هایی که مارینـا همه ی لـوازم مورد نیـازش را از آنجا 
می خریـد در پنـج کیلومتـری اینجا و در منطقه ی دلگیر و شـلوغ وپلوغ شـش 
قرار داشـت، و هیچ کدام از مشـتری های شـیک و پیک مارینا حتی خوابش را 
هـم نمی دیدنـد که بـه آنجا بروند. اگر از جاده ی پهـن و پرپیچ  وخمی می رفتم 
که مثل انحنای پوسته ی یک حلزون غول آسا از دل همه ی مناطق دراشنبرگ 

می گذشت، هیچ وقت به موقع نمی رسیدم.
در عـوض دوان دوان از میـان کوچه پس کوچه هـای بوگندویـی رد شـدم که 
درسـت از وسـط شـهر می گذشـتند. مردمانی در دراشـنبرگ بودند که در یک 
منطقـه بـه دنیـا آمـده، همان جـا زندگی کـرده و همان جا هـم مـرده بودند، و 
منطقه هـای دیگـر برایشـان مثل یک کشـور خارجـِی خطرناک بـود. اما تمام 
گوشـه وکنار این شـهر خانه   ی من بوده؛ از منطقه ی آفتابی و زرِد یکم در مرکز 
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شـهر که قصر سـلطنتی شـکوهمنِد طالیی و اسـتواری در آن جای گرفته بود 
تا منطقه ی کثیف و شـلوغ  پانزدهم که حتی سـربازهای پادشـاه هم با تردید 
پایشـان را به آنجا می گذاشـتند. از خیلی وقت پیش یاد گرفته بودم که توی 
هـر منطقـه کوچه  پس کوچه های تاریک و باریکی وجـود دارند که مثل رازهای 
شـرم آور در پشـت خانه ها قایم شده اند. این کوچه پس کوچه ها رگ های سّری 
شـهر بودنـد که محله   هـای جورواجور را به هم وصل می کردند، همه  شـان مثل 

یک موجود زنده بودند که نفس می کشیدند. 
باید از این ور به آن ور جست می زدم و می پریدم و از گندآبه ی چندش آوری 
کـه در دل ایـن کوچه پس کوچه هـا جریان داشـت درمی رفتم. بـا وجود لباس 
معرکه ا ی که تنم بود، بدبختانه هیچ راهی برای خالصی از شـر آن بو نداشـتم. 
تمـام هفته ی گذشـته بـاران زده بود، برای همین جوی ها ُقل ُقل سـرریز کرده 
بودند و همه جا پر بود از مایع سـیاه، سـمی، لزج و بدترکیبی که از قاطی شدن 
آب  باران با پس ماند لگن ها، آشغال ها و ِپهن  اسب ها به وجود آمده بود. حتی 
وقتی هم نفسـم را حبس می کردم باز بوی تعفنی که در هوا شـناور بود توی 

دماغم می رفت و روی لباس ها و پوستم می نشست.
امـا ارزشـش را داشـت که از این مسـیر بـروم. هر بار کـه از انتهای خم هر 
داالن جست می زدم، از یک جهان کاماًل جدید رنگارنگ سر درمی آوردم که پر 
بود از انواع و اقسام آدم ها و منظره ها، بوها. از منطقه ی سه به منطقه ی چهار 

و از آنجا به منطقه ی پنج ...
خب رسیدم.

از دور انبـار آجـری قدیمـی بزرگی جلوی رویم سـبز شـد، همه ی درهایش 
چارطـاق بـاز بودنـد. چـه خوب کـه هیـچ دودی از آن ها خارج نمی شـد. حتی 

صدای هیچ فریادی هم نمی آمد.
چه خوب. پس هنوز وقت هست.    

به طرف نزدیک ترین در رفتم. فریادهای خشمگین بسیار آشنایی را شنیدم.
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انگار خیلی دیر رسیدم! وحشت زده دویدم.
لحظـه ای کـه با سـرعت از میـان در رد شـدم، دقیقًا می دانسـتم که بهترین 
دوسـتم کجا ایسـتاده، چون بقیه ی آدم ها به شـکل یک نیم دایره ی بزرگ از او 
فاصله گرفته بودند. اینجا کاسب ها همگی مردان و زنان بزرگ و قلچماقی بودند 
که صندوق ها ی گنده شـان را این ور و آن ور به دنبال خود می کشـیدند و بر سـر 
فروش ادویه ها و سایر مخلفاتی که از سراسر دنیا جمع کرده بودند با هم کل کل 
می کردند، اما در آن لحظه همه  شـان محتاط و لخ لخ کنان عقبکی رفته بودند و 

اصاًل متوجه  من نشدند.
غرش آشنایی را از آن  سوی جمعیت شنیدم. »درباره ی مارینا چی گفتین؟«

اوه، اوه .
اگر یک چیز برای اژدهاجماعت مهم باشد، آن چیز قلمرو  اوست. هیچ کس 
حق نداشت به قلمروی اونتورین حمله کند؛ قلمرویی که نه تنها خانه ی شکالتی 

بلکه مارینا، هرست و من را هم دربرمی گرفت.
راستش گاهی این احساِس اونتورین را صمیمانه و از ته دل دوست داشتم. 
وقتـی تا دیروقت روی زمین سـرد و ناهموار لـب رودخانه در چادر چهل تکه ام 
دراز کشـیده بـودم و هوهـوی باد در دیوارهای پارچـه ای چادر می پیچید و صد 
نفـر دیگـر همـان نزدیکی هـا وول می خوردنـد و خش خـش راه می انداختند، 
می دانسـتم که هر اتفاقی بیفتد من دیگر بخشـی از قلمروی اونتورین هستم 
و او بـدون تردیـد، حتی اگر شـده بـا چنگ و دندان و اگر الزم باشـد با آتش، 
هر کاری از دسـتش بربیاید برای حمایت از من می کند. دانسـتن این مسئله 

باعث می شد درونم پر از حس شگفتی و قدردانِی آتشینی شود. 
البته االن یکی از آن لحظه ها نبود. 

االن یکـی از آن لحظه هایـی بـود که می خواسـتم از ته دل و بـا تمام وجود 
فریاد بزنم تا عقل وحشی بهترین دوستم سرجایش بیاید. چون بعضی  وقت ها 

اژدهاجماعت واقعًا  تحمل ناپذیر می شود!  
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نفس عمیقی کشیدم، سرم را پایین گرفتم و راهم را به زور از میان جمعیت 
فشرده ی آدم بزرگ ها باز کردم و با سرعت و لبخند به لب، از آن طرف جمعیت 

بیرون آمدم.
به اونتورین گفتم: »پس اینجایی!«

اولش حتی نمی توانستم بگویم که آن همه آدم بزرگ از چه ترسیده اند و چه 
چیزی باعث شده از او فاصله بگیرند. اوه، البته درندگی و خشم بی امانی توی 
صورتش موج می زد. مشـت هایش را در برابر آن ها گره کرده و با نگاه آتشـینی 
که در چشم های طالیی عجیبش شعله ور بود، خیره به مردی ایستاده در مرکز 
نیم دایره نگاه می کرد. رنگ پیراهن جدید فیروزه ای و نارنجی اش آن قدر توی 
چشم می زد که همین کافی بود تا هر کسی از وحشت یک قدم عقب برود... 
از خیر توصیف موهای کوتاه سیاهش بگذریم که توی هوا در همه جهت سیخ  
شـده بودند؛ اونتورین همیشـه از اینکه در بیرون از خانه ی شکالتی برای کوتاه 

 کردن موهایش وقت کافی بگذارد شانه خالی می کرد...
اما راستش قد او به زحمت به یک ونیم متر می رسید. مشکل آن آدم ها چه بود؟

چشـم هایم متوجه  حرکت سـایه ای شـدند که روی دیوار پشـت او سوسـو 
می زد. آب دهانم را قورت دادم.

وووای.
آن سـایه ای که پشـت بدن انسانی کوچک و وحشـی بهترین دوستم کش 
می آمد، مشکل سـاز شـده بود... سـایه بزرگ و بزرگ تر  شـد و روی غرفه ها و 
دکان هـای بـازار و دیوار آجری پشـت او  افتـاد و آن قدر کش آمد که سرتاسـر 
سـالن بازار را پوشـاند، سایه  از شـدت عصبانیت دم غول پیکرش را به این  ور و 

آن ور می کوبید و آرواره های عظیمش کاماًل باز شده بودند.
حتی سایه ی دندان های اژدهایی اونتورین هم شگفت انگیز بود.

وقتـی صـدای نفس های بریده   ی جمعیت از شـدت ترس اوج گرفت، یک 
قدم جلو رفتم و با اخموترین نگاهم دسـت  به سـینه ایستادم؛ می دانستم که 
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چیزی مهم تر از قلمرو هم برای اونتورین وجود دارد.  
بـه او گفتـم: »امیدوارم اون کله قند رو برای مارینا گرفته باشـی. همین االن 

الزمش داره، وگرنه خمیر شکالتی جدید خراب می شه.«
اونتورین پلک زد. انگار که تازه از منگی درآمده باشـد. »چی چی جدید؟« دور 
خودش چرخید و به من زل زد. سایه ی غول پیکرش که مثل سایه ی یک خزنده 
بود، روی دیوار پشـت سـرش کش آمد. »چی می گی؟ ما که کیک های شکالتی 

جدید رو برای امروز درست کردیم. توشون هم که به هر حال شکر نریختیم.« 
شانه هایم را باال انداختم و سعی کردم لحنم آرام باشد. »پس خامه شکالتی ها 
چی می شـن؟ چی به سـر شکالت داغ می آد؟ اصاًل مگه من شکالت شناسم؟ 
نمی دونم مارینا کدوم ها رو می گفت. اما می دونم که عجله داشـت و اگه زود 

برنگردی یه چیز شکالتی خراب می شه.«
اونتورین ابروهایش را در هم کشید، اما معلوم بود که تیرم به هدف خورده. 
شکالت همیشه برای او از همه چیز مهم تر بوده. اونتورین به سمت مرد بزرگی 
که در مرکز نیم دایره ایسـتاده بود بر گشـت، سـایه اش کوچک و کوچک تر  شد. 

»اگه این یارو چرت وپرت نگفته بود تا حاال برگشته بودم پیش مارینا.«
با اخم به آن مرد نگاه کردم و گفتم: »مطمئنم که این آقا خیلی پشـیمونه. 
این بـار می خوایـن یه کله قند درست وحسـابی به دوسـت من بدیـن، هان؟ یا 
شاید هم می خواین نصف قیمت حساب کنین، هم برای معذرت خواهی و هم 
واسه اینکه دوستم این همه وقت گذاشت و اومد تا کله قند پوکی رو پس بده 

که به مارینا فروخته بودین؟«
یک لحظه فکر کردم که مردک واقعًا سر عقل آمده. به سینه ی پت وپهنش 
نـگاه کـردم که با هر نفس لرزانش باال و پایین می رفت. او از اونتورین چشـم 
برداشت. دیگر خبری از آن سایه ی اژدهایی نبود. بار دیگر اونتورین فقط یک 
کارآمـوز دوازده سـاله بـا موهای کوتاه و پیراهنی زشـت بود. آن مرد سـرش را 
برگردانـد و فهمیـد که بقیه ی کاسـب ها به او چشـم دوخته اند و دیگر می شـد 
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واقعًا دید که نظر آن مرد عوض شـده... او متوجه شـده بود که بعد از همه ی 
این دادوقال ها فقط دو دختر جوان جلوی او ایستاده اند. 

بازوهـای عضالنـی اش را در سـینه اش گـره کـرد. با چشـم های پریده رنگ  
آبـی اش کـه تنـگ شـده بودند به مـا زل زد و گفـت: »گمونم ایـن رفیقتون که 
آرامـش عمومـی رو بـه هـم زده بدجـوری مـوی دماغ همه سـت. شـاید باید 

نگهبون های جناب شهردار رو خبر کنیم تا خودشون تصمیم بگیرن.« 
نـه، نـه، نـه! وقتی تکاپوی کاسـب های دوروبر مرد را دیـدم که همگی  زیرلبی 
موافقتشان را با او اعالم کردند، وحشت گرومب وگرومب توی سرم کوبید و کوبید. 

اونتورین ناگهان غرش خطرناکی کرد.
جناب شـهردار از شـکالت خانه ی ما نفرت داشـت، و این نفرت او ماجرایی 
همیشـگی بود. برای همه ی ما فاجعه بار بود که توی این وضعیت پای او را به 

میان این معرکه بکشانیم. 
سرم را بلند کردم، ابروهایم را باال انداختم و محترمانه از کاسب شکر پرسیدم: 
»مطمئنین که فکر خوبیه؟ شاید خبر ندارین کی از اونتورین حمایت می کنه؟«

صدایی که از دهان او بیرون آمد تقریبًا شـبیه به غرش اونتورین بود. »اگه 
داری از اون جماعت اژدها حرف می زنی...«

آخ .
همهمـه و بحثـی کـه دوروبر مرد به راه افتاده بود یک دفعه قطع شـد، انگار 
که زنگ  خطری به صدا درآمده باشـد. ناگهان همه ی بازار در سـکوتی مرگبار 

فرورفت و بی شک این تنش تمام فضا را پر کرده بود. 
بازوهایم مورمور شدند و به سوزش افتادند. هوا پس بود.

این احسـاس را می شـناختم. خیلی هم خوب می شناختم. بعد از سال ها 
زندگی  در لب رودخانه بلد بودم مثل هشـداری در هوا احساسـش کنم، چون 
هـر بـار که اتفاق بدی توی شـهر می افتاد اول از همـه پای ما گیر بود و همه ی 
کاسـه  کوزه ها سـر ما می شکست؛ سر مردمی که من بینشان زندگی می کردم، 
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یعنـی زاغه نشـین های لـب رودخانه که حتی از سـرزمین خودشـان هم رانده 
شده بودند.

و وقتی مردِم خشـمگین و وحشـت زده چیزی پیدا می کردند تا خشمشان 
را سر آن خالی کنند...

یک دفعه همه با هم همهمه راه انداختند.
»یه جوری باالی شهر ما پرواز می کنن که انگار شهر اون هاست!«

»بچه هامون رو می ترسونن!«
»کی می دونه اون ها ِکی می آن سراغمون تا ما رو بخورن؟« 

»شنیده م پادشاه تو فکر اینه که روی پله های قصر براشون آدم قربونی کنه.«
»و می دونی که اون هایی که قراره قربونی بشن از کجا می آن! معلومه که از 

منطقه ی اعیونی یک نیستن، عمرًا. اون ها...«
اونتورین نعره زد: »چی دارین می گین؟« زل زده بود به کاسب هایی که در 
نیم دایره ایستاده بودند، به نفس نفس افتاد و از شدت ناباوری چین وچروکی 
روی صورتش نشسـت. »شماها مشنگ تشریف دارین؟ اون ها قرار نیست به 
کسی آسیب بزنن! اون ها از این شهر دفاع می کنن. اون ها حتی دیگه آدم ها 

رو نمی خورن!«
اووو، اووو، اووو. پـس کشـیدم، امـا دیگـر خیلی دیر شـده بـود. دیگر همه 

داشتند دادوقال می کردند و این بار همگی یک چیز را با هم فریاد می زدند:
»چه حرف ها، نکنه دوست داری بیان و بخورن؟«

هرگز، اصاًل نباید به یک اژدها اجازه داد در سیاست مداخله کند. 
با ناامیدی لبخند زدم و گلویم را صاف کردم. »اگه شما همه...«

اما در همان لحظه کاسـب شـکر جلو آمد و انگشت گوشتالودش را به سوی 
اونتورین گرفت، صورتش از شدت خشم سرخ و صورتی شد. »به من می گی 
مشـنگ؟ خب، ما همه می دونیم که تو توی دارودسـته ی اون هیوالهایی! اگه 

فکر می کنی می تونی...«
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پریدم جلوی دوستم و داد زدم: »بسه!« اونتورین می غرید و سعی داشت 
مـن را کنـار بزنـد، اما مـن به عقب هلـش دادم و طوری پایم را در سـاق پای 
او قـالب کـردم که نتواند حرکت کند. »با شـماها هسـتم، گوش کنین! منظورم 

جماعِت اژدها نبود!«
دختـر قدبلنـدی بودم و قدم به سـنم نمی خورد،  اما با ایـن همه برای نگاه 
 کردن به چشـم های کاسـب باید  سـرم را به عقب خم می کردم. وقتی حلقه ی 
خشـمگین کاسـب ها دور مـا کوچـک و کوچک تـر می شـد و هیـچ راه دررویی 

برایمان باقی نمی گذاشت، سینه ام تنگ  و تنگ تر شد. 
دوباره نه!

نمی گذارم احسـاس درماندگی دوباره به سراغم بیاید. خیلی وقت پیش با 
خودم چنین قول و قراری گذاشته بودم. 

اولین بار هفت سـاله بودم که بوی آن خطر آزاردهنده  را در هوا حس کردم: 
احساس خطر از جمعیت خشمگینی که داشت به غوغا و هیاهو دامن می زد. 
مادر و پدرم را از دست داده بودم و دیگر این تصور را نداشتم که در امان هستم. 
شـب های بلند زمسـتانی کنار برادرم و همسـایه هایمان از سـرما می لرزیدیم، 
نگهبان هـا مثـل دیـوار حائلـی دورمان را گرفتـه بودند و ما پشـت آن ها چپیده 
بودیم. شهروند ان خشمگین محلی چادرهای ما را به آتش کشیده و میزهای 
دکان هایمان را جلوی چشـممان خردوخاکشـیر کرده بودند. آن ها سرزنشمان 
می کردند و می گفتند که مهاجرت ما به شهرشان باعث شده آن ها در زمستان 

دچار کمبود غذا شوند.  
امـا من دیگر آن بچه ی زبان بسـته و ضعیف نبودم. نـه نبودم. من قهرمان 

داستان خودم بودم و داستانم را خودم پیش می برم.
اگـر تهدیـد اولم طوری نبود که آن ها را به اندازه ی کافی بترسـاند، پس فقط 
یک راه دیگر برایم باقی مانده بود. فقط یک نفر توی دراشنبرگ وجود داشت 

که از هر اژدهایی خطرناک تر بود.
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گفتم: »منظورم شاهزاده خانم تاج دار بود!«
کاسب هایی که دوروبر من بودند خشکشان زد. برای اولین بار تردید را توی 

چشم های مردی دیدم که جمعیت را هدایت می کرد.
خودشه.

نفس عمیقی کشیدم و داشتم دعا می کردم که بهترین دوستم جیک نزند. 
االن وقتش بود که فورًا یک قصه ی واقعًا خوب از خودم بسازم.


