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مقدمه

روزی روزگاری، انسـان ها، پریان، الف ها1 و تمام موجودات هوشمند جهان، از 
کنار هم بودن خسـته شـدند. این اتفاق قابل درک بود، چون آن روزها همه ی 
موجودات هوشمند کم وبیش پست و بی ارزش بودند. آن ها بعد از بحث وجدل 
زیاد، تصمیم گرفتند جهان را به دو نیم تقسیم کنند و بین دو قسمت دیواری 
جادویی بکشند. در سمت انسان ها، عقل و منطق و قوانین طبیعت حاکم بود؛ 
دنیایی صاف و سـاده از جنس خاک و تالش. سـمت دیگر دیوار، از قوانینی 
باسـتانی تر از علـم زمینـی پیروی می کـرد؛ دنیای جادو و جنـون و قدرت های 
نهانـی و خـام. انسـان ها تصمیم گرفتند اسـم نیمه ی خود را زمیـن بگذارند و 
موجـودات جادویـی، دنیای خود را آنوین2 نامیدند. (به غیراز نوم ها3، که به این 
جهـان پیپیـن  ـ گیلی ویپل4 می گفتند. همین نام گذاری در کنار خیلی از دالیل 

دیگر باعث شده بود در دو طرف دیوار، کسی نوم ها را جدی نگیرد.)

1. Elf 2. Annwyn
3. Gnome 4. Pippin-Gilliewhipple
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دیوار صدها سـال پابرجا باقی ماند، درسـت مثل پرده ای نامرئی که بین دو 
دنیا کشیده باشند، نمی شد آن را دید اما همه جا بود. دو طرف نه می توانستند 
همدیگر را ببینند، نه دستشـان به هم می رسـید. تا حدی که در آن زمان خیلی 
از موجـودات بـه کل فرامـوش کـرده بودنـد که اصـاًل دنیای دیگـری هم وجود 
دارد. وضعیـت بـه  همیـن شـکل پیـش می رفـت تا اینکـه موجـودات خبیث، 
آتـش دشـمنی های خفته زیر خاکسـتر را شـعله ور کردند و نبردی تـازه به راه 
انداختند. این نبرد نشـان داد موجودات هوشـمند جهان هنوز هم اگر نظارتی 
روی رفتارشان نباشد، می توانند پست و بی ارزش باشند. درگیری ها باعث شد 

حفره ای بزرگ در دیوار نامرئی باز شود.
وقتـی گردوخاک نبرد به پایان رسـید، بعضی ها اعتقاد داشـتند باید دوباره 
حفره ی دیوار را بسـت، اما بعضی دیگر تصور می کردند بهتر اسـت دیوار را کاًل 
از میـان بردارنـد. وسـط این شـلوغی ها هیچ کـس متوجه نشـد موجود درون 
دیوار، موجودی که شاید می شد گفت روح دیوار است، فرار کرده. موجودی که 
سال ها و قرن ها توی دیوار نشسته بود و با گوش دادن به صدای ترک خوردن 
دیوار، هر روز گرسنه تر و حریص تر شده بود، مخفیانه از میان هیاهوی میدان 
نبـرد خونیـن رد شـد و هیچ کـس او را ندید. هیچ کس ندید که چطور آهسـته 

به طرف جنگل خزید.
بـه سـایه ها چنگ مـی زد و بیـن درختان جنـگل، تاریکی را همچون شـنل 
سـوارکاری به دور خود می کشـید. تابه حال هرگز نور خورشید، صدای پرندگان 
یا طعم شـیرین یک نسـیم را حس نکرده بود، حتی نشنیده بود کسی نامش 

را صدا بزند. اگر اسمی هم داشت، کسی را نداشت تا آن را به زبان بیاورد.
موجود بی نام مثل برق از کنار صخره های خزه پوش رد شد. از میان درختان 
سربه فلک کشـیده ی سرزمین تیره و مه آلود آدمایر1 گذشت. وقتی وسط قلب 
جنـگل وحشـی رسـید، باالخـره آرام شـد و به اسـتراحت پرداخـت. درخت ها 

1. Oddmire
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اینجا انبوه تر بودند و هوا ساکن بود. حتی صدای پرندگان خاموش شده بود. 
سـایه ها اینجا تیره و سـنگین بودند و موجود بی نام با حرص و اشتیاق، آن ها 

را جمع می کرد.
سـایه ها را خوب می شـناخت. در آن دیوار بی خورشید و بی ستاره ی بین دو 
جهان، سایه ها به قدری خالص بودند که هیچ شکلی به خود نمی گرفتند. تمام 
دنیای موجود بی نام، سایه ای غول پیکر بود؛ سایه ای که او قبل از رهایی، در دل 
آن به شدت احساس حقارت می کرد؛ اما در این جای جدید، سایه ها متفاوت 
بودند و گوش به فرمان او رفتار می کردند. سـایه ی سـنگ ها، صخره های بزرگ 
و درخت های نخل بلند، قدرتمند بودند و تکه های آن ها به راحتی خود را درهم 
می تنیدند و پشت موجود را می پوشاندند. احساس قدرت می کرد و زیر شنل 
تاریکش که هر لحظه بزرگ تر می شـد، شـکل های جدیدی به خود می گرفت؛ 
شـکل هایی غول پیکر و ترسـناک؛ اما هنوز هم یکی از سـایه ها، مثل خاری که 
به پوسـت فرومی رود، او را آزار می داد: سـایه ی خودش. سایه ی بی رمقش او 
را تعقیب می کرد، به او آویزان می شـد و با شـکل مبهم و مطلق خود، برای او 

رجز می خواند.
موجـود بی نـام چنگال هایـش را در خـاک جنـگل فروکـرد و تـا مدتی تنها 
صدایـی که به گوش می رسـید، صدای کندن زمیـن با چنگال های نامرئی بود. 
وقتـی چالـه به انـدازه ی کافی گود شـد، موجـود با چنگال های تیـز به خودش 
حملـه کـرد. آن قدر برید و شـکافت تا درنهایت، با آرامش و وقار، سـایه اش را 
در حفره ی سـرد خواباند و بقایای ناچیز آن را زیر خاک دفن کرد. اطراف گور، 
سـیاهی و تاریکی سـر از زمین بیرون می آوردند. گویی جنگل دستمال کاغذی 

سفید و تمیزی بود که آن را روی یک لکه ی جوهر سیاه گذاشته بودند.
تاریکی بزرگ و بزرگ تر شد.

موجود بی نام صاف ایستاد و خودش را باال کشید. بعد کمی باالتر و بازهم 
کمی باالتر. سـایه های بی شـماری که دزدیده بود مثل شـن های روانی که در 
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بـاد تـکان می خورنـد و می درخشـند، به هم می پیوسـتند و به شـنلش اضافه 
می شـدند. موجود دیگر می توانسـت به هرچه می خواسـت تبدیل شود. دیگر 

هرگز نمی خواست بازگردد.
تاریکـی روان در جنـگل بـه شـکل بوته هایـی کج و معـوج تجسـم یافـت که 
درهم پیچیده و گره خورده بودند و خارهایی تیز و خشن از آن ها بیرون زده بود. 
یک لحظه جنگل در سکوت فرورفت و پس از آن، تاریکی دوباره به پیش خزید.

فصل اول

شـهر اندزبارو1 جامعه ای کوچک و سـنتی بود و به زحمت می شـد آن را تمدن 
نامید. جنگلی که مردم محلی به آن جنگل وحشی می گفتند، دورتادور شهر را 
گرفته بود. تنها راه ارتباطی اندزبارو با دیگر نقاط جهان، جاده ا ی پیچ درپیچ بود. 
اگر اسب سرحالی داشتید، می توانستید با یک سواری دوروزه از پایگاه نظامی 
کابز2 بگذرید و به شهر بزرگ و شلوغ گلن ویل3 برسید که شهری بسیار مدرن 
و امروزی بود. در گلن ویل، چراغ های گازی دیگر داشـتند منسـوخ می شـدند 
و تیرهـای چراغ برق خوش آب ورنگ جـای آن ها را در خیابان ها می گرفتند. از 
آن سـو، شـهر آرام و خلـوت اندزبـارو حتی همـان چراغ گازی را هم نداشـت و 
شـهروندانش عادت داشـتند با غروب خورشـید به خواب بروند و با طلوع آن 

بیدار شوند. در اندزبارو سادگی حاکم بود.
ایـن شـهر بـه کارگاه چوب بـری و معـدن زغال سـنگش می بالیـد؛ باغ های 

1. Endsborough 2. Cobb’s
3. Glanville
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1. Endsborough 2. Cobb’s
3. Glanville
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سیبش چندان بزرگ نبودند اما اگر صادقانه نگاه می کردیم، تعداد گاوهایش 
کمـی بیش از حد نیاز بود. وسـط شـهر سـاختمانی آجری بود کـه در روزهای 
وسط هفته مدرسه بود، اما شنبه ها نقش سالن اجتماعات و یکشنبه ها نقش 
کلیسا را بازی می کرد. شهری بی آالیش که واژه هایی مثل فناوری و پیشرفت، 

برایش زیادی سنگین بودند.
همه می دانسـتند جنگل، النه ی هیوالهاسـت؛ غول های بزرگ و ترول ها1 و 
گابلین هایـی2 کـه بچه های کوچولو و تپل مپل را در تاریکی شـب می دزدیدند و 
برای همیشه با خود به جنگل می بردند. هر قهرمانی که شجاعت کافی داشت، 
می توانسـت وارد جنگل شـود و مطمئن باشـد که آنجا ماجراهای ناشناخته ی 
خطرناکـی انتظارش را می کشـند. بـرای همین بود که مردم اندزبارو پایشـان 
را به جنگل نمی گذاشـتند. آن ها از آن دسـته مردمی نبودند که دنبال دردسـر 

بگردند؛ هرچند دردسر اغلب خوب می توانست آن ها را پیدا کند.
و  بیـرون خزیـد  از جنـگل وحشـی  تابسـتانی، دردسـر  یـک شـب گـرم 
پاورچین پاورچین، همان طور که نفسش را در سینه حبس کرده بود، به طرف یکی 
از کلبه های اندزبارو رفت که در مرز جنگل قرار داشت. دردسر از پنجره ی پشتی 
به صدای کسـانی که در کلبه بودند گوش داد و با حوصله منتظر ماند تا همه به 

خواب بروند، بعد هم وقتی مطمئن شد کسی او را نمی بیند، دست به کار شد.

کال، مسـیر کنـار دیـوار پشـتی را بـا قدم هـای آهسـته طـی کـرد. بقچه ی 
باارزشـش را به سـینه  فشـرد و از این سـایه به آن سـایه حرکت کرد. نیتش 
تقریبًا خیر بود؛ دسـت کم طبق اسـتانداردهای گابلینی این طور بود. گوش های 
تیـزش را به سـمت کوچک ترین صداهـا می چرخاند و دندان هـای تیزش را از 

شدت اضطراب به هم می سایید.

1. Troll 2. Goblin
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کاری کـه می کـرد خیانت نبود، بلکه سـنت ها را اجرا می کرد. باید این کار را 
انجام می داد. درسـت اسـت که رئیس قبیله هرگونه ورود به دنیای انسـان ها 
را ممنوع کرده بود، درسـت اسـت که از آبروریزی و شـکنجه و بیرون کشـیدن 
دل و روده صحبـت کـرده بـود و گفته بـود این مجازات هر گابلینی اسـت که به 
دنیـای آدمیـان قدم بگذارد، اما اتاق تاریک و سـاکتی که کال می خواسـت در 
آن قـدم بگـذارد ممکن نبود متعلق به یک مرد یا زن باشـد. مگر می شـد یک 
مرد یا زن در گهواره ی به آن کوچکی جا شود یا با جغجغه ی رنگی و عروسک 

گوسفندی که در اتاق بود بازی کند؟
کال می خواسـت آن بچـه را بدزدد. بچـه دزدی کاری بود که گابلین ها انجام 
می دادنـد؛ یـا کاری بود کـه باید انجام می دادند؛ امـا االن دیگر به کاری تبدیل 

شده بود که قباًل انجام می دادند!
کال بـا ناله ای خفیف خود را با یک دسـت به سـمت پنجـره  ی باز اتاق، باال 
کشـید. دسـت دیگـرش هنوز محکم و بـا دقت، مثل یک گهـواره، بقچه اش را 
بغل کرده بود. شـاید ندزدیدن بچه، قبیله را به این حال وروز انداخته بود. ناد، 
رئیـس قبیله، زیادی مهربان بـود. ذهنش زیادی امروزی بود. زیادی ضعیف 
بود. درسـت اسـت که هنوز هم گاهی تهدید می کرد که دماغشان را بسوزاند یا 
انگشـتان پایشـان را به هم گره بزند، اما به ندرت این تهدیدها را عملی می کرد. 
بیشـتر وقتش را صرف همدسـتی با انسان ها می کرد. مشکل همین بود. این 

وقت باید صرف دزدیدن بچه ها می شد.
کال با کمترین سروصدای ممکن از پنجره روی کف چوبی اتاق فرود آمد. 

بوی صابون و پودر بچه در فضای اتاق پیچیده بود.
وقتـی قبیلـه در حـال پیشـرفت بود، می شـد رفتار هـای انسان دوسـتانه و 
عجیب رئیس را تحمل کرد، اما االن وضعیت فرق کرده بود. کال این را حس 
می کـرد. رئیـس این را حـس می کرد. هر گابلین دیگـری در قبیله هم این را 
حس کرده بود. جادو داشت آهسته اما پیوسته جنگل وحشی را ترک می کرد. 
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قبیلـه داشـت به تدریـج رو به  نابـودی می رفت. اگر کاری نبود کـه برای رهایی 
از این وضعیت بتوان انجام داد، می شـد گوشـه ای نشست و هیچ کاری نکرد، 
اما دست روی دست گذاشتن وقتی راه حل مشکل درست کنار دستشان بود، 

خیلی فرق می کرد.
بقچه ای که در بغل داشـت کمی از دسـتش سـر خورد و کال احسـاس کرد 
انگشـتانی کوچـک و لطیف دور شسـتش حلقـه می زنند. با گلویی خشـکیده 

نگاهی به بقچه کرد. این گابلین همزاد کوچولو جواب تمام سؤال ها بود.
همـزاد چیـزی بیـش از یک گابلیـن بود که بتواند خود را به شـکل انسـان 
درآورد. همـزاد نمـاد زنده ای از جادوی گابلینی بـود. نمادی از قدرت و توانایی 
نهان. نمادی از امید. بی جهت نبود که این همزاد در سـخت ترین دوران متولد 
شده بود. در وضعیتی که رئیس ناد آن ها را ناامید کرده بود، تولد این بچه تنها 

نور امیدی بود که می شد در دل این شکست دید.
گابلین هـای زیـادی بودند که با یک کاله گیس و لباس بلند ادای همزادها را 
درمی آوردند، اما از زمان منکی باسیلیسـک1 تا به امروز، همزاد واقعی در قبیله 
پدیدار نشده بود. آن وقت  ها پدر ناد رئیس قبیله بود و اگر در زمان او یک همزاد 
در قبیلـه بـه دنیـا می آمد، او حتی یـک لحظه هم تردید نمی کرد کـه باید با آن 
چه کار کند. او مثل یک گابلین واقعی، غرق در سنت های قدیمی بود. حاال که او 
دیگر بینشان نبود، کسی باید پیدا می شد تا از سنت های قدیمی پاسداری کند.

راسـتش را بخواهید کال حتی خودش هم سـنت های قدیمی را نصفه نیمه 
بـه یـاد مـی آورد. خیلی از این سـنت ها را اصاًل به او یاد نـداده بودند، اما برای 
همان بخشـی که به یاد می آورد، حاضر بود خونش را هم بدهد؛ یا دسـت کم 
خون هرکس دیگری را که الزم بود، بریزد. بعد از انجام این مأموریت، رئیس 
نـاد و بقیـه از او تشـکر می کردند، اما تا آن موقـع به غیراز خودش هیچ کس را 
نداشت. اگر کال می خواست رسوم باستانی را بار دیگر زنده کند، باید خودش 

1. Manky Basilisk
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به تنهایی این کار را می کرد و زمانی هم برای تلف کردن نداشت.
کـودک آدمیـزاد ظریـف و صورتی رنگـی کـه پیـش روی کال در گهـواره بود، 
همیـن حـاال هم داشـت در خـواب برای خـودش وول می خـورد. کال امیدوار 
بـود قبـل از اینکـه بچـه ی انسـان جیـغ و گریه را شـروع کنـد، او را بـا خود به  
جنگل وحشـی ببرد و همزاد را به جایش در گهواره بگذارد. بعد از آن هم وقت 
مبادله ی همیشـگی با پریان بود. کال باید متون قدیمی را نبش قبر می کرد تا 
بـه  جزئیات چنین قراردادی دسـت یابد. خـودش آن را دقیق به یاد نمی آورد؛ 
اما به زودی این بچه ی انسان به آن سوی پرده می رفت و جادو دوباره پایش را 
به این طرف باز می کرد. چه مدتی باید همزاد را با انسان ها رها می کرد؟ یادش 
می آمـد که احتمااًل یک عدد سـه این وسـط بود. یا شـاید هفـت؟ فقط به یاد 
مـی آورد کـه عدد مهمی بود. باید این جزئیـات اعصاب خردکن درمورد اعداد و 
مراسم و روش های صحیح اجرای قرارداد را به بعد از دزدیدن بچه و بازگشت 

غرورآمیزش موکول می کرد.
کال بـه خودش گفت مسـئله فقط دزدیدن بچه یـا خرابکاری هایی نبود که 
همـزاد کوچولـو بـه بار می آورد، مسـئله خیر و صـالح قبیله بود. مسـئله حفظ 
سـنت ها بود. گابلین ها به جادو نیاز داشـتند؛ فقط کمی جادو. فقط به اندازه ی 
کفایت. باید دستشـان را به رسـوم باستانی می رساندند. به سنت های قدیمی 

نیاز داشتند. به این بچه نیاز داشتند.
کال همان طـور که دودسـتی بقچه اش را چسـبیده بـود، به زحمت از گهواره 
باال رفت و همزاد بی قرار را به آرامی روی تشک نرم آن خواباند. این موجود در 
نسل فعلی گابلین ها نایاب ترین بود و کال باید مطمئن می شد پیش از اینکه 
ناد این شـرارت باشـکوه را در نطفه خفه کند، همزاد به هدفی می رسد که برای 
آن به دنیا آمده اسـت. شـکل و ظاهر همزاد در بغل او بیش از هر چیز شـبیه 
گابلین هـا بود؛ البته با پوسـتی مثل دود و سـایه ؛ اما حـاال در گهواره مثل یک 
سراب زنده، لرزان و مواج شده بود. پوستش پر از ستاره های کوچک شده بود 
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و داشـت مثل کاغذدیواری کهنه از بدنش جدا می شـد. بعد هم به رنگ چوب 
گیالسـی درآمد که گهواره را از آن سـاخته بودند و بعد از آن هم مثل پتویی که 

کنارش بود، نرم و کرک دار شد.
کال نگـران بـود همزاد بدون خواندن وردهای مناسـب نتواند مراحل تغییر 
شـکل را درسـت انجام دهد، اما وقتی دید غلیـان غریزه های جادویی موجود 
کوچک خودشـان دارند امور را به دسـت می گیرند، نیشش را چنان باز کرد که 

تمام دندان های تیزش معلوم شد.
از اتـاق دیگـری در خانه، صدای غژغژ تخته های چوبی کف زمین بلند شـد. 
کال سـر جایش میخکوب شـد و تمام حواسش را روی در راهرو متمرکز کرد. 
بایـد آن را چفـت می کـرد، اما آن را نیمه باز رها کـرده بود و حاال صدای قدم ها 
نزدیک تر می شد. سایه ای در راهرو تکان خورد. نفس کال در سینه اش حبس 

شده بود و چشمانش از حدقه بیرون زده بودند.
در اتاق کمی به داخل باز شـد و گربه ی چاق و سـیاهی پرسه زنان وارد شد. 
نگاهـی بـه کال کـرد که بی حرکت در گهواره ایسـتاده بود. بعـد هم روی فرش 

نشست و همان طور که با بی خیالی دمش را تکان می داد، تماشایش کرد.
کال نفسـش را رهـا کـرد. همه چیـز مرتـب بـود. انسـان های بالـغ هنـوز 
خـواب بودنـد. سـرش را برگردانـد تا معجزه ی شـکوهمند فرهنگ باسـتانی و 
غرورآفرینـش را ببینـد، اما دو نوزاد کوچولو بـا بینی نخودی و گونه های تپل را 

دید که به او نگاه می کنند و پلک هایشان را به هم می زنند.
تمـام شـده بود! تغییر شـکل ورای حد تصـور کال بود. همزاد، خـود را عینًا 
شبیه نوزاد انسان کرده بود! دیگر کافی بود کال بچه ی بینوا را از تختخواب گرم 
و نرمـش بیـرون بکشـد، بدلش را به جای او بگذارد و بعـد پنهانی او را با خود 
به عمق تاریک جنگل ببرد. یکی از نوزادها لب هایش را باز و بسـته کرد و بعد 
از او، نوزاد دیگر هم همین کار را انجام داد. دومی به گونه اش دسـت کشـید و 

اولی بالفاصله کارش را تکرار کرد.
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کال درنـگ کـرد. نوزاد ظریف و صورتی رنگـی را که به خودش نزدیک تر بود 
به دقـت نـگاه کـرد، بعـد به آن یکی چشـم دوخـت. کدام یکی بود؟ با انگشـت 
استخوانی اش آرام به یکی از بچه ها سقلمه زد. هر دو هم زمان شروع به گریه 

کردند. کال چهره درهم کشید.
آن سوی خانه صدای باز شدن در بلند شد و صدای خسته ی زنی در راهرو 
طنین انداخت: »احتمااًل باز گرسنه ش شده. تو بخواب، من آرومش می کنم.«

کال وحشـت کرد. با دسـتانی لرزان نوزاد اولی را برداشـت، بعد او را پایین 
گذاشـت و انگشـتانش را دور دیگری حلقه کرد. بچه ها زار می زدند و با پاهای 

چاقشان لگد می پراندند. قلب کال مثل طبل می زد. کدام یکی بود؟
همان طور که کال این پا و آن پا می کرد، صدای قدم ها نزدیک تر می شد. کدام؟ 

کدام؟ نگاهش از در به بچه ها می رفت و دوباره به در، و دوباره به بچه ها...
در بـا صدایـی کشـیده شـبیه صـدای گربه باز شـد. خانم برتون1 بـا صدایی 
خواب آلود زمزمه کرد: »آروم باش عزیزم. مامان اینجا کنارته.« وقتی به سـمت 
گهواره می آمد، نسیم خنک شبانه پرده ی اتاق را تکان داد. ناگهان خانم برتون 

خشکش زد و به گهواره خیره شد.
وقتی چراغ های خانه روشـن شـد، کال دیگر از میان بوته ها گذشـته بود و 
وارد جنگل وحشـی شـده بود. پاهایش به سـرعت می دویدند، قلبش بوم بوم 

می کوبید، مغزش از فکر پر بود و دستانش خالی.

1. Burton



22

فصل دوم

دوقلو!
آنـی برتـون خیلـی خوب یادش بود کـه فقط یک بچه به دنیا آورده اسـت؛ 
فقط یکی! با چشـم های خودش دیده بود. خودش شـمرده بود. ده انگشـت 

دست، ده انگشت پا، یک بچه؛ اما حاال یک جفت دوقلو داشت.
صبح روز اول بعد از حادثه، بحث و تبادل نظر زیادی در این مورد پیش آمد 
و نزدیک ظهر، خانه پر شـد از بازدیدکنندگان پرسـروصدا. کشیش منطقه، پدر 
لوییس، با خودش تسـبیح آورده بود. جیم پیر همه جای خانه نمک پاشـیده 
بـود. خانـم گروس فضول، همسـایه ی روبه رویی، اولین نفـری بود که کلمه ی 

موردنظر را به زبان آورد.
»گابلین ها. کار گابلین هاسـت. قسـم می خورم. می دونین که قباًل هم بچه 
دزدیـده ان. از همیـن اندزبـارو. همه درموردش حرف مـی زدن. مادربزرگم اون 

خانواده رو می شناخت.«
آنی گفت: »هلن، خواهش می کنم...« اما خانم گروس توجهی نکرد و ادامه داد.
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دوقلو!
آنـی برتـون خیلـی خوب یادش بود کـه فقط یک بچه به دنیا آورده اسـت؛ 
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صبح روز اول بعد از حادثه، بحث و تبادل نظر زیادی در این مورد پیش آمد 
و نزدیک ظهر، خانه پر شـد از بازدیدکنندگان پرسـروصدا. کشیش منطقه، پدر 
لوییس، با خودش تسـبیح آورده بود. جیم پیر همه جای خانه نمک پاشـیده 
بـود. خانـم گروس فضول، همسـایه ی روبه رویی، اولین نفـری بود که کلمه ی 

موردنظر را به زبان آورد.
»گابلین ها. کار گابلین هاسـت. قسـم می خورم. می دونین که قباًل هم بچه 
دزدیـده ان. از همیـن اندزبـارو. همه درموردش حرف مـی زدن. مادربزرگم اون 

خانواده رو می شناخت.«
آنی گفت: »هلن، خواهش می کنم...« اما خانم گروس توجهی نکرد و ادامه داد.

»یه روزی یه بچه ای بود که گابلین ها دزدیدنش. داسـتانش این جوریه. یه 
بچه ی خوشگل با چال گونه و موهای فرفری پر و قهوه ای. گابلین ها اومدن و 

اون رو با خودشون بردن.«
جیم وارنر پیر گفت: »زمان ما می گفتن کار پری ها بوده.«

خانـم گـروس بـا اصـرار گفـت: »نـه، گابلین هـا بـودن. یکـی از خودشـون رو 
به جـای بچـه گذاشـتن. یه همـزاد. موجود شـریری بود. یـه هیوال تو جلـد آدم. 
پـدر و مـادر بچـه سـه روز بـه ایـن موجـود بـدذات غـذا دادن و ازش مراقبـت 
کـردن. فکـر می کردن از گوشـت و خون خودشـونه. بعدش یـه روز صبح گابلین 
دیگـه نتونسـت خـودش رو قایـم کنـه. حملـه کـرد. تختـش رو از وسـط نصف 
کـرد و بـا صـدای شـیطانی جیـغ کشـید. وقتـی پـدر و مادر بـا وحشـت دویدن 
تـوی اتـاق، شـوهره رو جلـوی چشـم های زن بیچـاره کشـت. زنه با دیـدن این 
صحنـه دیوونـه شـد. دنبال موجود شـیطانی تا خود جنگل رفـت و می گن دیگه 

برنگشـت.« هیچ وقت 
جیم پیر با غرولند گفت: »همه ی قصه ها رو باهم قاتى کردی. اینکه می گی 
افسانه ی جادوگر جنگل وحشیه که اصاًل از اول شوهر نداشت. خودش تنهایی 
با تنها دخترش زندگی می کرد و پری ها دخترش رو بردن، اما هیچ کس توی 
شـهر حرفـش رو باور نکرد. بعدش هم وقتی رفـت توی جنگل تا دخترش رو 
پیدا کنه، پری های جنگل طلسـمش کردن که تا ابد توی تاریکی ها سـرگردون 

بشه و بچه های گم شده رو به جای بچه ی خودش بدزده.«
خانم گروس بازهم پافشاری کرد: »کار گابلین ها بوده.«

جیم پیر با عصبانیت گفت: »پری ها.«
آنـی برتـون گفت: »هـر دوتون دارین از افسـانه های خیالی حرف می زنین. 

این حرف های بی سروته رو تموم کنین. این ها بچه ان، نه هیوال.«
خانم گروس گفت: »فقط یکی شون.«

جوزف برتون قیافه ای فیلسوفانه به خود گرفت و گفت: »اگه واقعًا جادوگری 


