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اژدهایان در آسمان

ً
تا جایی که تام به یاد میآورد تقریبا هر شب روی دیوار بیرونی شهر
ایستاده و بازگشت اژدهایان را تماشا کرده بود.
اژدهایان هشــت تا بودنــد و رنگهای مختلفی داشــتند .تام نام
همــه را میدانســت :رنگپریــده ،ســرخو ،ســبکبال ،زیبــا ،مشــکی،
سفیدابری ،زمرد و آسمان.
تام همیشه دلش از شوق غنج میزد.
چه میشد اگر میتوانست بر فراز زمین در آسمان پرواز کند؟
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امــروز عصــر اژدهایان دیر کــرده بودند .وقتی تــام باألخره آنها را
آنســوی رود دار ،بر فراز جنگل ،دید خورشید داشت در افق غروب
میکرد.
او با نگاهش اژدهایان را که نزدیک میشدند ،دنبال کرد.
هیند گفت« :تو هیچوقت از اینجا ایســتادن خسته نمیشوی،
مگر نه؟»
کهنهسرباز پیر به عصای بلند خود تکیه داده بود.

تام سرش را بهعالمت نفی تکان داد.
و بعد آه کشید.
او میدانســت کــه هرگــز نمیتوانــد بیشــتر از ایــن بــه اژدهایــان
نزدیــک شــود .اژدهایــان و اژدهاســواران در کاخ ســلطنتی ،داخــل
محوطهی حصار پنجم زندگی میکردند.
یک پسربچهی گدا مثل او را هرگز به آنجا راه نمیدادند.
تام ناگهان متوجه چیزی شد و خم به ابروهایش افتاد.

آرای ــش پ ــرواز اژدهایـــان متفـــاوت بـــود .دو تـــا از آنهـــا بیشـــتر
از معم ــول نزدی ــک رنگپری ــده ،اژدهـــای بـــزرگ ســـفیدرنگ ،پـــرواز
میکردن ــد .ب ــه نظ ــر میآمـــد دارنـــد تـــاش میکننـــد بـــه او کمـــک
کنند!
آیا رنگپریده در مأموریت روزان ه صدمه دیده بود؟
وقتی اژدهایان از روی دیوار شــهر گذشتند تام توانست سواری
را که پشت رنگپریده نشسته بود ،ببیند .او بیشتر عصبانی به نظر
میآمد تا نگران .تام شــنید که ســوار بر ســر اژدهایش داد میزند تا
عجله کند.
هینــد گفت« :تا حاال چنین چیزی ندیده بودم .اما حدس میزنم
اژدهایان هم خسته میشوند».
ت ــام میدانس ــت کـــه ســـن اژدهایـــان از هـــر کـــس و هـــر چی ــز
دیگر بیش ــتر ب ــود ـ آنها حتـــی از خود شـــهر هم قدیمیتـــر بودند.
ام ــا هیچوق ــت بهنظـــر تـــام پیـــر و یـــا خســـته نیامـــده بودنـــد .آنها
همیش ــه از زیبای ــی میدرخشـــیدند و نیرومندبودند .تـــام با نگرانی
رنگپر ی ــده را ،ک ــه بهســـختی بالهایـــش را بـــاز و بســـته میکـــرد،
ب ــا نگاه ــش دنب ــال کـــرد .نمیتوانســـت بفهمـــد چـــرا اژدهاســـوار
ای 
نق ــدر کمحوصلـــه اســـت .مگـــر نمیدیـــد رنگپر ی ــده دارد
نهای ــت تالش ــش را میکنـــد تـــا خـــودش را بـــه کاخ
برساند؟
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