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جیمز مکسی

 جیمز مکســـی، نويســـنده ی ســـه گانه ی بیتـــر وود1، يکـــی دو کتاب 
قهرمانـــی به نام دختر مال هیچ کس نیســـت2 و بســـوز عزيزم بســـوز، 
و عالوه بـــرآن مجموعـــه ی جديدی به نـــام آخرالزمان اژدها اســـت. از 
او داســـتان های کوتاه زيادی هم منتشـــر شـــده که بهتريـــن آن ها در 

شـــده اند. چاپ  ندارد  وجـــود  چرخی  داســـتان  مجموعه 

1. Bitterwood 2. Nobody Gets the Girl



گردباد جرّقه
ِونِدُوِرکس1 روبه روی سه اژدهای خورشــیدی ايستاده بود و بازيگوشانه 

گوی آتشین سفیدی را از پنجه ای به پنجه ی ديگر می انداخت.
همان طور که گوی شــعله ور خاموش می شد و به شکل توده ی سیاهی 
درمی آمد، گفت: »تمام شعله ها از اراده ی من پیروی می کنند.« بعد چیزی 
را که در مشتش مانده بود، ُخرد کرد. ِونِدُوِرکس چیزی دراين باره نگفت، 

اما نور اسباب بازی او هم بود.
او جادوگری بود که پرتوهای نور را به شکل های مختلف خم می کرد 
تا خودش را بهتر جلوه دهد. فلس های پوستش که به رنگ آبِی آسمانی 
بودند، مثل جواهِر خیس می درخشــیدند. الماس هايی که روی بال هايش 
بود، با هر حرکْت رنگین کمانی از نور در هوا می ساخت. کالهی نقره ای که 

1. Vendevorex
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آذين بخش پیشانی اش بود، در هاله ای از نور پیچیده شده بود. ِونِدُوِرکس 
می خواســت به جای اژدهای آسمانِی فروتن، بیشــتر شبیه موجودی از 
 جهانی ديگر باشــد و امیــدوار بود به اين ترتیب شــاه را تحِت تأثیر قرار

بدهد.
زانِزروث1، اژدهای خورشیدی که پشــت سر شاه ايستاده بود، گفت: 
»اين به اصطالح جادوی تو بودار است. بوی آن مرا ياِد بوِی ابری طوفانی 

می اندازد که پر از آذرخش باشد. بويش شبیِه... دردسر است.«
زانِزروث مشــاوری بود که شــاه بیش از همه به او اعتماد داشــت. 
ِونِدُوِرکــس می دانســت که بايد نظــر او را جلب کنــد؛ به همین دلیل 
چاپلوســانه گفت: »جناب زانِزروث، حواس شما خیلی قوی اند. اژدهاهای 
دقیقی که بوی جادوی واقعی را حس می کنند، انگشت شــمارند. البته که 
جادو دردسر است... دردســری که می شود آن را به سوی دشمنان شاه 

هدايت کرد.«
ِونِدُوِرکــس توضیحاتش را خطاب به زانِزروث بیان کرد؛ اما با دّقت 
به شاه آلْبکیزان2 نگاه می کرد تا واکنش او را ببیند. شاه آلْبکیزان اژدهای 
خورشــیدی عظیم الجّثه ای بود؛ موجودی که حّتی وقتی روی بالش های 
ابريشمِی الجوردی تختش می نشست، شمايل مجّسِم قدرِت محض بود. 
اژدهاهای خورشیدی رأِس بی چون وچرای جهان وحش بودند؛ هیوالهايی 
که طول بال هايشــان بیشــتر از ده متر بود و آرواره های پر از دندانشان 
می توانست با يک حرکْت اسبی را از وسط دو نیم کند. آلْبکیزان با اعضا 
و عضالت قرينه اش ـ که انگار تراشــیده شده و با فلس های سرخ رنگ 
پوشــانده شــده بودندـ  و با حالت آســوده ی موجودی که مطمئن بود 

1. Zenzeroth 2. Albekizan
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می تواند همه ی کســانی را که در آن اتاق حضور داشــتند بُکشــد، به 
ِونِدُوِرکس نگاه می کرد.

ِونِدُوِرکس حّتی نصِف شــاه هم نبود. اين نهايت گستاخی اش بود که 
خود را هم رده ی آن ها حســاب کرده و اجازه ی ورود به دربار را خواسته 
بود. در اين قلمرو پادشاهی، اژدهاهای آسمانی مثل ادبا و هنرمندان مورد 
احترام فراوان بودند؛ اما به ندرت در مقام و منصب واقعی ديده می شدند. 
چالش بزرگ ِونِدُوِرکس اين بود که ارزشش را به شاه، بقبوالند. تا اين جا، 
او توانايی هايی را از خود نشــان داده بود که مطمئن بود به نظر شاه برای 
جادوگرِی شخصی الزم و مفیدند. نامرئی شده بود، اتاق را پر از نسخه های 
ديگــری از خودش کرده بــود، و از هیْچ آتش آفريده بــود. آلْبکیزان با 

بی تفاوتی، و حّتی کسالت به اين شاهکارها نگاه کرده بود.
ِونِدُوِرکس به دو همراه شــاه نگاه کرد. زانِزروث، اژدهايی که بیســت 
سال بزرگ تر از شــاه بود، با بدگمانی به او نگاه می کرد. در سمت راسِت 
آلْبکیزان، کاْنْست1، برادرزاده ی کوچک تِر شاه نشسته و ابروهايش را درهم 
کشــیده بود. ِونِدُوِرکس، پیش ازآن که درخواست مالقات با شاه را مطرح 
کند، نامرئی شده و تمام ســاکنان کاخ را از نظر گذرانده بود. می دانست 
متقاعد کردن زانِزروث يا کاْنْســت به پذيرفته شدن نزد آلْبکیزان منجر 
می شــود؛ اما افسوس که همه ی اژدهاهای خورشیدی بیشتر از چیزی که 

فکر می کرد، شّکاک بودند.
زانِزروث گفت: »ساحران ديگری هم نزد ما آمده اند. می خواستند ما را 
با آينه و تردســتی فريب بدهند و اسم کارشان را جادو بگذارند. اّدعای تو 

با آن ها چه فرق می کند؟«
1. Kanst
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ِونِدُوِرکس به يک اراده چشــم هايش را مثل برکه های سیاِه پر از نور 
ســتارگان کرد و گفت: »آينه های بهتر. من به مســکن خدايان رفته ام و 

اسرارشان را دزديده ام.«
کاْنْســت گفت: »ما به خدايان تو اهمیتــی نمی دهیم، اژدهای کوچک! 

اوهام تو چه فايده ای برای آلْبکیزان بزرگ دارد؟«
ِونِدُوِرکس گفت: »اوهام؟« بال هايش را از هم باز کرد تا نشــان بدهد 
که هیچ ابزاری را آنجا مخفی نکرده است. بااينکه بیشتر جادوهايش اوهام 
و تردستی بود، نیروی واقعی هم داشت. او می توانست فقط با اشاره ای در 
جهان مادی دســت ببرد و آن را تغییر بدهد. »قضاوت شما درباره ی من 
درســت نیست. بی شک شاه بزرگ و تواناست. بااين حال، من استاد جهاِن 
نامرئی ام. من بر آتش، و باد، و ســنگ ســلطه دارم. من ساحری معمولی 

نیستم. ببینید.«
ِونِدُوِرکس خم شــد و حلقه ای از نور ســفیْد ناخِن جلويِی پنجه اش را 
احاطه کرد. نور را روی کِف مرمری آنجا گذاشــت و با حرارِت آْن نقِش 
پنجه اش را روی سنگ حک کرد. بعد سرش را باال گرفت. هنوز از خطوط 

حاشیه ای اثِر پنجه اش روی سنِگ مرمر جرّقه بلند می شد.
يک بار ديگر چشم در چشم شــاه دوخت. ِونِدُوِرکس می دانست بايد 
خیلی گستاخ باشــد که با چنین لحن خشنی با شاه صحبت کند، بااين حال 
گفــت: »ای مغرورترين اژدهايــی که تابه حال به عرصــه ی وجود قدم 
گذاشته، همین جا بمانید. حق داريد به خودتان مغرور باشید. آلْبکیزان! در 
سرزمین های دور چیزهای زيادی درباره ی شما شنیده ام. شنیده ام تشنه ی 
قدرتید. کاری را که با اين تّکه مرمر کردم، می توانم با کوه هم بکنم. امکان 
ندارد دشــمنانتان در دژی پنهان شده باشــند و نتوانم آن را با خاکستر 
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يکســان کنم. من عین قدرتم، آلْبکیزان! و اگر بهايش را بپردازيد، تحت 
فرمان شما درمی آيم.«

صحبت هايش که به اين جا رسید، ديد آلْبکیزان بیشتر از آن که با شنیدن 
اين حرف های جســورانه خشمگین شده باشد، ترغیب شده است و همین 

خیالش را راحت کرد. 
شاه با صدای بم و باشکوهی پرسید: »چه بهايی؟« اين اولین باری بود که 

آلْبکیزان با او حرف می زد.
ِونِدُوِرکس گفت: »منصبی در دربار، محّلی برای زندگی در محدوده ی 

قصر، و مقام مشاور اعظم شما در تمام امور مربوط به جادو.«
زانِزروث با لحن پرترديدی پرسید: »با اين همه قدرتی که به آن می بالی، 

چرا چنین چیزهايی را می خواهی؟«
ِونِدُوِرکس کمی ســرش را خم کرد و گفــت: »جناب زانِزروث! اينکه 
می گويم در مســکن خدايان بوده ام، تشبیه نیست. برای کسب اين دانش، 
به بیرون از جهان عادی سفر کرده ام. برای اين کار بهای گزافی پرداخته ام؛ 
ديگر نمی توانم به زادگاهم برگردم. حاال جز آوارگی چاره ای ندارم؛ يا بايد 
تا ابد غريبه باقی بمانم، يا خانه ی تازه ای برای خودم پیدا کنم. شاه آلْبکیزان 
بزرگ ترين اژدهای زمین است. طبیعی است که بخواهم به او خدمت کنم؛ 
او تنها اژدهای زنده ای است که می تواند ثروت و مقامی را که فکر می کنم 

حّقم است، به من ببخشد.«
زانِزروث با لحن تمسخرآمیزی گفت: »ثروت را برای چه می خواهی؟ 
به جای آن که کِف کاخ شــاه را از جلوه بیندازی، نمی توانســتی مرمر را 
به طال تبديل کنی؟ آن الماس های روی بال هايت هم... شیشــه ای اند؟« 
ِونِدُوِرکس گفت: »معیار ثروت برای من طال و جواهرات نیســت. ثروت 
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واقعی اين است که از کار و دانشت قدردانی شود. با استفاده از قدرت هايم 
در راه خدمت به شــاه، مقامی را به دست می آورم که از آِن کمترکسی 

می شود.«
به نظر می رســید اين پاســخ رضايت آلْبکیزان را جلــب کرده بود. 
ِونِدُوِرکس که چشــم هايش برق می زد، گفت: »من می توانم برای انجام 
دادن خیلی کارها از اژدهايی که نامرئی می شــود، استفاده کنم.« کاْنْست 
پرســید: »مثاًل برای جاسوســی؟« کاْنْســت اژدهايی تقريبًا به اندازه ی 
آلْبکیزان بود، حّتی عضالت ورزيده تری هم داشت؛ اما حالت حماقت باری 
در چهره اش بود که باعث می شــد به انــدازه ی آن دو نفِر ديگر باهوش 
به نظر نرســد. »چگونه بفهمیم که خودت جاسوس نیستی؟ يا آدم ُکشی 

که هم دست خدای قاتلی است؟«
ِونِدُوِرکس که فهمیده بود ســؤال کاْنْست خطرناک تر از آن است که 
بی جوابش بگذارد، گفت: »اگر جاسوس بودم، بهتر نبود که نامرئی شوم و 

بین شما بیايم تا از اسرارتان آگاه شوم؟ اگر آدم ُکش بودم...«
زانِزروث گفت: »اگر آدم ُکش بودی می توانستی بی آن که ديده شوی 

ما را بکشی، يا دست کم سعی ات را بکنی.«
ِونِدُوِرکس سعی کرد از لحن اژدهای مسن تر تشخیص بدهد که برای 
حمايت از او قدم پیش گذاشته يا فقط از استدالل ضعیف کاْنْست ناراحت 

شده است.
زانِزروث چشــم هايش را تنگ کرد و گفت: »نه، تو آدم ُکش نیستی. 
بااين حال، دروغ گويی هســتی که اين جا آمــده ای و با ما از خدايان حرف 
می زنی. نمی دانم منشــأ "جادويت" چیســت، اما وقتی دروغ می شــنوم، 

می فهمم.«




