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یک

اژدهایان چارلز واالس

»توی باغچه ی سبزیجات دوقلوها اژدها هست.«
مگ موری که داش��ت توی یخچال دنبال میان وعده ی بعدازمدرسه می گشت، 

سرش را از آن تو بیرون آورد و به برادر شش ساله اش نگاه کرد. »چی؟«
»توی باغچه ی سبزیجات دوقلوها اژدها هست. یا اینکه قباًل بوده. االن رفته اند 

مرتع شمالی.«
مگ جواب نداد و برگش��ت س��راغ یخچال. وقت هایی ک��ه چارلز حرف عجیبی 
می زد، بهتر بود فوری جوابش را ندهی. »گمانم طبق معمول کاهو و گوجه فرنگی 

بخورم. دنبال چیز تازه و متفاوت و هیجان انگیزی می گشتم.«
»مگ، شنیدی چی گفتم؟«

»بله، ش��نیدم. فکر کنم سوسیس جگر و پنیر خامه ای بخورم.« مواد الزم برای 
ساندویچش و یک بطری شیر را درآورد و روی میز آشپزخانه گذاشت. چارلز واالس 
صبورانه منتظر ماند. مگ با دلش��وره ای که دوس��ت نداشت زیر بارش برود، رو به 
پارگی های تازه ی روی زانوهای شلوار جین آبِی چارلز، َرد گردوخاکی که به خورِد 
بلوزش رفته بود و کبودِی روی استخوان گونه ی زیر چشم چپش که داشت تیره تر 
می شد اخم کرد. »ببینم، این  دفعه پسرهای گنده توی حیاط مدرسه ریختند سرت 

یا وقتی از اتوبوس پیاده شدی؟«
»مگ، تو به من گوش نمی دهی.«

»اتفاقًا برایم مهم اس��ت که االن دو ماه ش��ده مدرسه می روی و حتی یک هفته 
هم نبوده که ِله و َلَورده ات نکرده باش��ند. اگر آنجا هم راجع به اژدهایان توی باغچه 

پادشاه گفت: »نسیِم در آستانه ی آن در از کجاست، برادرزاده؟«
ِسر تامس ملوری
از مرگ آرتور
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 ی��ا هر جای دیگری که هس��تند حرف زده باش��ی، به نظرم ای��ن وضع تعجبی هم 
نداشته باشد.«

»حرف نزده ام. من را دست کم نگیر. تا نرسیدم خانه ندیدمشان.«
م��گ هر ب��ار خیلی دلش��وره می گرفت، عصبانی می ش��د. حاال هم ب��ا اخم به 
ساندویچش نگاه می کرد. »کاش مادر از آن پنیر خامه ای ها خریده بود که می شود 

روی نان مالید. این پنیر همه اش جذب نان می شود. حاال کجاست؟«
»آزمایش��گاه اس��ت، آزمای��ش می کند. گفت به��ت بگوی��م کارش خیلی طول 

نمی کشد.«
»پدر کجاست؟«

»ِال ِای تماس گرفت، و او هم چند روزی رفت واشینگتن.«
س��رزدن های پدرشان به کاخ سفید هم مثل ماجرای اژدهایان باغچه موضوعی 
بود که بهتر بود در مدرس��ه راجع بهش حرف نمی زدی. هرچند این س��رزدن های 

پدر، برخالف اژدهایان، واقعی بودند. 
چارل��ز واالس فهمی��د مگ به حرفش ش��ک دارد. »ولی من دیدمش��ان، مگ، 

اژدهایان را می گویم. ساندویچت را بخور و بیا ببین.«
»سندی1 و دنیس2 کجا هستند؟«

»تمرین فوتبال. جز تو به هیچ کس نگفته ام.« ناگهان با لحنی غمگین و درمانده 
که به بچه های کمتر از شش سال می آمد گفت: »کاش اتوبوس دبیرستان زودتر به 

خانه رسیده بود. هزار ساعت منتظرت بوده ام.«
مگ برگش��ت سروقت یخچال تا کاهو بردارد. این کارش پوششی بود برای آنکه 
تندتن��د فکری بکند، هرچند ممکن نبود مطمئن باش��د ک��ه چارلز واالس متوجه 
افکارش نمی شود چون متوجه تردیدهایش درباره ی اژدهایان شده بود. مگ حتی 
نمی توانست یک سر سوزن حدس بزند چارلز واالس واقعًا چه دیده. اما مطمئن بود 

چیزی دیده؛ یک چیز غیرعادی. 
چارلز واالس در س��کوت مگ را تماش��ا کرد که ساندویچ درست کردنش را تمام 
کرد: با دقت برش های نان را میزان کرد و ساندویچ را به قسمت های مساوی برید. 

»مانده ام آقای جنکینز3 تا حاال اژدها دیده؟«

1. Sandy 2. Dennys 3. Jenkins

آقای جنکینز مدیر مدرسه ی روستا بود و مگ هم ماجراهای ُپردردسری با او از 
س��ر گذرانده بود. ته دلش امیدوار بود اتفاقی که برای چارلز واالس می افتاد برای 
آقای جنکینز مهم باش��د، یا اینکه مایل باش��د توی آنچه خودش اسمش را »روند 
معمول دموکراسی« گذاشته بود مداخله ای بکند. با دهان پر گفت: »آقای جنکینز 

به قانون جنگل اعتقاد دارد. توی جنگل اژدها نیست؟«
چارلز واالس لیوان شیرش را سر کشید. »تعجبی ندارد که تو همیشه مطالعات 
اجتماعی را می افتی. ساندویچت را بخور و وقت تلف نکن. بیا برویم ببینیم هنوز 

هستند یا نه.«

از زمین چمن گذش��تند. ُفرتین براز1، س��گ س��یاه بزرگی که می شد گفت از نژاد 
البرادور اس��ت، هم پشت سرشان می آمد و با خوش��حالی عطر بقایای ریواس های 
پاییزی و پژمرده  را بو و تو می کش��ید. پای مگ به دروازه ی مفتولِی اس��باب بازی 
کروکت2 گیر کرد و با عصبانیت ُغرُغری کرد که بیشتر خطاب به خودش بود چون 
بعد از آخرین بازی همه ی دروازه ها و چوب ها را س��ر جایش��ان گذاشته بود اما این 
یکی را فراموش کرده بود. دیوار کوتاهی از بوته های زرش��ْک زمین چمن کروکت 
را از باغچه ی سبزیجات سندی و دنیس جدا می کرد. ُفرتین براز از روی زرشک ها 
پری��د و م��گ بی اختیار داد زد: »ت��وی باغچه نه، ُفرت«، و س��گ بزرگ به البه الی 
ردیف های کلم برگ و بروکلی عقب نشینی کرد. دوقلوها به محصوالت ُارگانیکشان 
 ک��ه ب��رای درآوردن پول توجیبی به مردم روس��تا می فروختن��د می نازیدند؛ حق 

هم داشتند. 
چارلز واالس گفت: »از اژدها برمی آید این باغچه را حس��ابی به گند بکش��د.« و 
مگ را از میان ردیف ردیف سبزیجات مختلف پیش برد. »فکر کنم خودش فهمید، 

چون یک هو دیگر انگار نبود.«
»منظورت چیست که انگار نبود؟ یا بوده یا نبوده دیگر.«

»ب��ود، بعدش که من رفتم از نزدیک تر نگاهش کن��م، دیگر نبود، بعد من رفتم 
دنبالش _ البته دنبال خودش که نه، چون خیلی از من سریع تر بود، من فقط رفتم 

1. Fortinbras
2. در بازی کروکت بازیکنان باید با چوب به توپ ها ضربه بزنند به گونه ای که از دروازه عبور کنند. -م.
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دنبال آنجایی که بود. خودش هم رفت س��مت تخته س��نگ های یخچالی گنده ی 
مرتع شمالی.«

م��گ با قیافه ای درهم رفته به باغچه نگاه ک��رد. چارلز واالس هیچ وقت این قدر 
حرف های دور از ذهن و باورنکردنی نزده بود.

چارلز واالس گفت: »بجنب«، و از کنار  س��اقه های بلند ذرتی گذش��ت که فقط 
چند خوشه ی درهم وبرهم برایشان مانده بود. آن طرف ذرت ها، گل های آفتابگردان 
پرتوهای مورب خورش��ید بعدازظهر را جذب می کردند و صورت های طالیی ش��ان 

درخشش نور را بازتاب می داد. 
مگ پرس��ید: »چارل��ز، حالت خوب اس��ت؟« از چارلز بعید ب��ود ارتباطش را با 
واقعیت از دست بدهد. بعد متوجه شد برادرش سخت نفس می کشد، انگار داشته 
می دویده، هرچند تند راه نرفته بودند. رنگ صورتش پریده بود و روی پیشانی اش 

قطره های عرق نشسته بود، انگار زیادی از خودش کار کشیده باشد. 
مگ از اینکه چارلز واالس این طور به نظر می رسید خوشش نیامد و درحالی که 
راهش را از میان کدوحلوایی های درش��ت و فراوان ب��از می کرد، دوباره ذهنش را 
مشغول داستان باورنکردنی اژدهایان کرد. »چارلز، این... اژدهایان را ِکی دیدی؟«

چارلز واالس نفس نفس زنان گفت: »یک دس��ته اژدها، یک َگّله اژدها، یک ُگله 
اژدها. وقتی از مدرسه رسیدم خانه. مادر خیلی ناراحت شد چون سرووضعم ناجور 

بود. دماغم هنوز خیلی خونی بود.«
»من هم ناراحت شدم.«

»مگ، مادر فکر می کند ماجرا بیش��تر از این اس��ت که بچه های بزرگ تر کتکم 
می زنند.«

»بیشترش چیست؟«
چارلز واالس با ناش��ی گری ای غیرمعمولی و به س��ختی دس��ت و پا زد تا از دیوار 

سنگی کوتاه حاشیه ی باغ میوه باال برود. »اینکه نفس کم می آورم.«
مگ به تندی گفت: »چرا؟ مادر چه گفت؟«

چارلز آرام آرام میان علف های بلند باغچه راه می رفت. »چیزی نگفته. اما انگار 
عین رادار برای من بیب بیب می کند.«

مگ کنارش راه می رفت. خودش نس��بت به س��نش قدبلند بود و چارلز واالس 

نسبت به س��نش قدکوتاه. »یک وقت هایی می گویم کاش تو سیگنال های رادار را 
این قدر خوب دریافت نمی کردی.«

»دس��ت خودم نیست، مگ. س��عی نمی کنم که. خودش این جوری است. مادر 
فکر می کند مشکلی دارم.«

مگ تقریبًا داد زد:  »آخر چه مشکلی؟« 
چارل��ز واالس خیل��ی آرام حرف م��ی زد. »نمی دانم. یک چی��ِز آن قدر بدی که 
بیب بیب های نگرانی اش بلند و واضح ش��ده اند. من هم می دانم مش��کلی هست. 
همین راه رفتن توی باغچه هم برایم دشوار است، ولی نباید این جوری باشد. تا حاال 

هیچ وقت این جوری نبوده.«
مگ با لحنی جدی پرسید: »ِکی شروع شد؟ آخرهفته ی پیش که برای پیاده روی 

رفتیم جنگل خوب بودی.«
»می دانم. کِل پاییز را کم وبیش خسته بودم، ولی این هفته بدتر شده، امروز هم 
خیلی از دیروز بدتر است. ای بابا، مگ! خودت را سرزنش نکن که متوجه نشدی.«

مگ دقیقاً  داش��ت همین کار را می کرد. دس��ت هایش از وحشت یخ کرده بود. 
س��عی کرد ترس��ش را ُهل بدهد عقب چون چارلز واالس ذهن خواهرش را خیلی 
آس��ان تر از ذهن مادرش می توانس��ت بخواند. چارلز واالس س��یبی را که با وزش 
باد روی زمین افتاده بود برداش��ت، نگاهش کرد تا یک وقت کرم نداش��ته باش��د و 
گازی بهش زد. آفتاب سوختگِی آخر تابستانش هم نتوانسته بود رنگ پریدگِی شدید 
و س��یاهِی زیر چشم هایش را بپوش��اند؛ مگ چطور متوجه نشده بود؟ چون دلش 
نخواسته بود. برایش آسان تر بود رنگ پریدگی و خواب آلودگی چارلز واالس را گردِن 

مشکالتش در مدرسه بیندازد.
»چرا مادر به دکتر نشانت نمی دهد؟ منظورم یک دکتر واقعی است.«

»نشان داده.«
»ِکی؟«

»امروز.«
»چرا زودتر به من نگفتی؟«

»اژدهایان برایم جالب تر بودند.«
»چارلز!«



نشر هوپا همگام با ناشران بين المللی، از کاغذهای مرغوب با زمينه ی ِکِرم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعکس می کنند و در نتيجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب های تهيه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینکه برای توليد این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.
بهاميددنيايىسبزتروسالمتر
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»به عقیده  ی یک کرم، عجیب است که
انسان کتاب هایش را نمی خورد.«

هوپا، ناشر کتاب های خوردنی
بخشی از شعر »کرم های شب تاب« /  رابیندرانات تاگور


