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 هر شب روی دیوار بیرونی شهر 
ً
تا جایی که تام به یاد می آورد تقریبا

ایستاده و بازگشت اژدهایان را تماشا کرده بود.
اژدهایان هشــت تا بودنــد و رنگ های مختلفی داشــتند. تام نام 
همــه را می دانســت: رنگ پریــده، ســرخو، ســبکبال، زیبــا، مشــکی، 

سفید ابری، زمرد و آسمان.
تام همیشه دلش از شوق غنج می زد.

چه می شد اگر می توانست بر فراز زمین در آسمان پرواز کند؟

آسمان اژدهایان در 



امــروز عصــر اژدهایان دیر کــرده بودند. وقتی تــام باألخره آن ها را 
آن ســوی رود دار، بر فراز جنگل، دید خورشید داشت در افق غروب 

می کرد.
او با نگاهش اژدهایان را که نزدیک می شدند، دنبال کرد.

هیند گفت: »تو هیچ وقت از این جا ایســتادن خسته نمی شوی، 
مگر نه؟«

کهنه سرباز پیر به عصای بلند خود تکیه داده بود.



تام سرش را به عالمت نفی تکان داد.
و بعد آه کشید.

او می دانســت کــه هرگــز نمی توانــد بیشــتر از ایــن بــه اژدهایــان 
نزدیــک شــود. اژدهایــان و اژدهاســواران در کاخ ســلطنتی، داخــل 

محوطه ی حصار پنجم زندگی می کردند.
یک پسربچه ی گدا مثل او را هرگز به آن جا راه نمی دادند.
  تام ناگهان متوجه چیزی شد و خم به ابرو هایش افتاد.
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آرایـــش پـــرواز اژدهایـــان متفـــاوت بـــود. دو تـــا از آن هـــا بیشـــتر 
از معمـــول نزدیـــک رنگ پریـــده، اژدهـــای بـــزرگ ســـفید رنگ، پـــرواز 
 می کردنـــد. بـــه نظـــر می آمـــد دارنـــد تـــالش می کننـــد بـــه او کمـــک

کنند! 
آیا رنگ پریده در مأموریت روزانه  صدمه دیده بود؟

وقتی اژدهایان از روی دیوار شــهر گذشتند تام توانست سواری 
را که پشت رنگ پریده نشسته بود، ببیند. او بیشتر عصبانی به نظر 
می آمد تا نگران. تام شــنید که ســوار بر ســر اژدهایش داد می زند تا 

عجله کند.
هینــد گفت: »تا حاال چنین چیزی ندیده بودم. اما حدس می زنم 

اژدهایان هم خسته می شوند.«
تـــام می دانســـت کـــه ســـن اژدهایـــان از هـــر کـــس و هـــر چیـــز 
دیگر  بیشـــتر بـــود ـ آن ها حتـــی از خود شـــهر هم قدیمی تـــر بودند. 
امـــا هیچ وقـــت به نظـــر تـــام پیـــر و یـــا خســـته نیامـــده بودنـــد. آن ها 
همیشـــه از زیبایـــی می درخشـــیدند و نیرومندبودند. تـــام با نگرانی 
بـــاز و بســـته می کـــرد،  را  کـــه به ســـختی بال هایـــش  را،  رنگ پریـــده 
بـــا نگاهـــش دنبـــال کـــرد. نمی توانســـت بفهمـــد چـــرا اژدهاســـوار 

این قـــدر کم حوصلـــه اســـت. مگـــر نمی دیـــد رنگ پریـــده دارد 
 نهایـــت تالشـــش را می کنـــد تـــا خـــودش را بـــه کاخ

برساند؟




