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آخرین بعدازظهر س��ال بود و هوا خیلی زود تاریک شده بود .ابرهای
س��یاه،آس��مان را تیره کرد ه و ساعتها بود كه برفوبوران در «بوستان
مردهها» 1باسوز میوزید.
درون خان��هی ییالقی «كابوس» 2چیزی ت��کان نمیخورد جز بازتاب
ش��علهی لرزان آتشی که با ش��علهی سبزرنگش در شومینه میسوخت و
آزمایشگاه جادویی را غرق در نوری شبحوار میكرد.
چرخدندهی ساعت آونگْ دا ِر باالی هرهی شومینه ،جیرینگجیرینگ
حرک��ت میکرد و س��اعت هم از آن س��اعتهای کوک��وداری بود که
جعبهی س��از کوکیاش را بس��یار هنرمندانه س��اختهبودند و صفحهی
آن ،شس��ت چرخان دستی را نشان میداد که یک چکش مدام روی آن
میکوبید .ساعت گفت« :آوا! آوا! ـ آوا! ـ آوا! ـ آوا!»
پیدا بود كه ساعت پنج است.
1. Toten Park
2. Alptraum
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معمو ًال همیش��ه وقتی دس��تیار مخفی جادوگر ،بعلزبوب دیوانهس��ر
صدای نواختن ضربههای ساعت را میشنید ،حسابی سرحال میآمد.
ام��ا نگاه بعلزبوب به س��اعت ،در آن ش��ب س��ال ن��و بیشتر نگاهی
غمن��اك بود .دس��تش را با بیمیلی تکان داد و خ��ود را در ابری از دود
پیپاش پنهانکرد .پیش خودش درحال نقشه کشیدن بود و خیلی خوب
میدانست که دردسرهای بزرگی پیش رو دارد ،آنهم به همین زودیها،
و دست باال تا نیمهشب سالتحویل.
م��رد جادوگر روی راحتی جاداری ش��كل گوشآدم نشس��ت ،كه یک
خونآشام خبره با دست خودش از تختههای تابوت ساخته بود .رویهی آن
هم از پوست گرگ ـ آدم بود که البته به مرور زمان کمی کهنه و مندرس
شده بود .این مبلمان بخشی از ارثیهی خانوادگیاش بود و دیوانهسر با وجود
آنک��ه بیاندازه آدمی مترقی ب��ود و با زمانه پیش میرفت ،آن را با احترام
برای خود نگه داشته بود ،و ازقضا این قلم از مردهریگ خانواده ،با فعالیت
توجور شده بود .سر ِپیپی که میکشید
کاریاش كام ًال همخوان بود و جف 
ش��کل جمجمه بود ،با چشمان شیشهای سبزرنگی که با هر پکزدن سرخ
میش��د .ابرهای کوچک دود در هوا انواع و اقسام اشکال عجیب و غریب
را میساختند .اعداد و جمالت و مارهایی که به دور خود حلقه زده بودند،
خفاشها و اشباح کوچک؛ اما اشكال آن عمدت ًا عالمت سؤال بودند.
بعلزبوب نفس عمیقی کش��ید ،برخاس��ت و در آزمایشگاهش بناكرد
به باال و پایین رفتن .مطمئن بود که بازخواس��ت خواهد ش��د ،اما این را
نمیدانس��ت كه مش��خص ًا س��روکارش با که خواهد افتاد ،برای دفاع از
خود چه حرفی در چنته خواهد داشت و مهمتر از همه ،آیا کسی دالیل
فرضی او را در دفاع از خود باور خواهد کرد؟
1

1. Beelzebub Irrwitzer
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روبدوشامبر ابریشمی چینداری به رنگ سبز فسفری ،اندام بلند ،نحیف و
استخوانیاش را در خود گرفته بود( .ناگفته نماند كه سبز فسفری رنگ مورد
عالقهی انجمن مخفی جادوگران بود ).سرش کوچک و تاس بود و ك موبیش
چروکیده به نظر میآمد ،مانند یک س��یب خش��کیده .روی بینی عقابیاش
عینکی تهاس��تكانی با حاشیهی پهن مشکیرنگ قرار داشت که شیشههایش
ب��رق م��یزد ،مانند ذرهبی��ن قطور بود و چش��مانش را بهط��ور غیرطبیعی و
بزرگتر از معمول نشان میداد .گوشهایش مانند دستهی قابلمه از دو طرف
سرش بیرون زده بود و دهانش آنقدر باریک بود ،که انگار با تیغ ،صورتش
را بری��ده بودند تا آن را روی صورتاش تعبیه كنند .در مجموع از آن قماش
آدمهای��ی نبود ک��ه در نگاه اول اعتم��اد آدم را به خود جل��ب کند ،اما این
مس��ئله به هیچوجه بعلزبوب را ذرهای ناراحت نمیکرد .البته این را بگویم
كه هرگز نمونهی یک آدم امروزی و معاشرتی نبود ،ترجیح میداد تا آنجا
كه میتواند تنها باشد و کارش را پنهانی و دور از چشم دیگران انجام دهد.

دیوانهسر یکباره موقع قدم زدن ایستاد و متفکرانه س ِر تاسش را خاراند.
زیر لب گفت« :دست کم امروز باید هرطور شده اکسیر 1شمارهی 92
تمام ش��ود .دست كم این یکی .فقط خدا كند گربهی لعنتی دوباره وسط
معرکه سروكلهاش پیدا نشود».
1. Elixier

 / 12جادوگرانی که خودشان را جادو کردند

دستیار به طرف شومینه رفت.
در میان شعلههای سبزرنگ ،روی سهپایهای آهنی ،یک دیگ بلوری
قرار داش��ت که در آن س��وپ مخصوص��ی آرامآرام میپخت .س��وپ،
ظاه��ری تقریب ًا حالبههمزن داش��ت :مثل قیر س��یاه و مانند مادهی لزج
حلزون لغزنده بود .او همانطور که داشت با بلور کجوكوژ میلهمانندی
خرتوپرتها را هم میزد و گاهی وارس��ی میکرد ،با دقت به غرش و
زوزهی بیامان برفوبوران گوش میکرد که کرکرهها و لتههای پنجره
را تکان میداد .متأس��فانه سوپ هنوز باید مدتی میجوشید تا میپخت
و خوب جا میافتاد.
تازه ،هنگامیکه اکس��یر آماده بش��ود ،مادهای کام ً
ال بیمزه بهدس��ت
میآی��د که میتوان آن را با هر غذا و نوش��یدنی مخلوط کرد .هرکه از
آن بخ��ورد ،از آن پس ایمان کامل پیدا میکند به اینکه تمام چیزهایی
که دیوانهسر درست میکند ،به پیشرفت بشریت کمک شایانی میکند.
مرد جادوگر هم خیال داشت آن را کمی پس از سال نو در اختیار تمام
فروش��گاههای ش��هر بگذارد .گویا قرار بود این ماده را در آنجا با نام
«غذای رژیمی نشاطآور» به خالیق بفروشند.
اما اکس��یر در آن لحظه هنوز مانده بود آماده شود ،و نقطهی حساس
ماجرا هم در همینجا بود.
دس��تیار مخفی جادوگر پیپ را کنار گذاشت و نگاهی به آزمایشگاه
نیمهتاریکاش انداخت.
بازت��اب آت��ش س��بزرنگ برکوههی کتابه��ای نو و قدیم��ی افتاده
ب��ود .کتابهای دربردارندهی تمام وردها و نس��خههایی که دیوانهس��ر
برای آزمایشهایش نیاز داش��ت .در گوش��ههای تاریک س��الن ظروف
اس��رارآمیز تقطیر ،جامها و انبیقهای شیش��های ،بطریه��ا و لولههای
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مارپیچ بهچش��م میخورد که در آنها مایعاتی از همهرنگ باال و پایین
میرفت ،قطره قطره میریخت یا بخار میش��د .افزون بر این رايانهها و
دستگاههای الکترونیک ی هم در آنجا بود که در هركدامشان چراغهای
کوچکی چشمک میزد ،یا اینکه صدای مالیم جیکجیک و وزوزی
از آنه��ا درمیآمد .در یک تاقچهی تاریک گویهایی بود که مدام به
رن��گ قرمز و آبی برق میزد ،بیس��روصدا در ه��وا حرکت میکرد و
دود در ی��ک ظرف بلوری میچرخید و در فواصل معین به ش��کل گلی
شبحوار درخشان و سوسوزنان جمع میشد.
دیوانهس��ر ،همانطور که گفتیم ،جادوگری بسیار پیشرفته بود ،و حتا
از بعضی جهات نسبت به سایر همتایان خود برتر بود.
او تنها به شکلی ناخواسته و ناگزیر از برنامههایش عقب افتاده بود.

صدای سرفهی کوتاهی دیوانهسر را از خواب و خیال پراند.
دوروبر خود پرسهای زد.
در راحتی جادار و بزرگ قدیمی یک نفر نشسته بود.
فکر کرد ،آه ،دوباره شروع شد .حاال هرطور شده نباید کوتاه میآمد.
البت��ه هر جادوگري ـ بهخصوص جادوگری از قماش دیوانهس��ر ـ به
اینکه همهجور موجودات عجیب و غریب هر دم و ساعت جل ِو رویش
ظاهر ش��ود ،عادت دارد ،آ ن هم اغلب س��رزده و بیهی��چ خبر و اطالع
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قبلی .اما آنها ارواح معمولی هس��تند یا جانوران سهچشم و ششدست یا
اژدهایانی که از دهانش��ان آتش بیرون میآید ،یا اینکه یکجور هیوال.
چنین چیزهایی دستیار مخفی جادوگر را بههیچوجه وحشتزده نمیکرد،
او با آنها خو کرده بود ،ناسالمتی آنها معاشران روز و شباش بودند.
ام��ا قضیهی این مهمان بیوق��ت در اینجا ،کام ًال فرق میكرد .او بس��یار
معمولی بهنظر میرسید ،مانند هر مردی در كوچه و خیابان ،درواقع به شکل
عجیب و دلهرهآوری معمولی بود .و همین موضوع دیوانهسر را حسابی كالفه
میكرد و از کوره بهدر میبرد .یارو یک پالتو سیاه كام ًال عادی بهتن داشت،
کاله شقورق سیاهرنگی به سرداشت ،دستکشهای سیاه دستاش بود و یک
کیفدس��تی(مردانهی) سیاهرنگ را روی زانو نگه داشته بود .چهرهاش خالی
از كمترین احساس��ی بود ،فقط رنگاش حسابی پریده بود ،و تقریب ًا عین گچ
سفید شده بود .چش��مهای بیرنگاش از حدقه بیرون زده بود ،بدون آنكه
پلك بزند ،بروبر نگاه میکرد .بله ،مرد تازهوارد پلک نداشت.
دیوانهسر به خودش تکانی داد و به طرف مرد مهمان رفت.
«جنابعالی چهکسی هستید؟ اینجا چه میخواهید؟»
مرد تازهوارد اندکی صبر کرد و پیش از آنکه با صدای بیاحساساش
پاسخی به جادوگر بدهد ،با چشمهای سرد و وقزده کمی به روبهرویش
خی��ره ش��د و بعد گفت« :افتخار آش��نایی با دس��تیار مخف��ی جادوگر،
پروفسور دکتر بعلزبوب را دارم؟»
«بله ،این افتخار نصیبتان شده .خب فرمایش!»
«لطف ًا اجازه بدهید خودم را خدمتتان معرفیکنم».
ت��ازهوارد ب��دون آنکه از روی راحتی بلند ش��ود ،کالهش را تا نیمه
از س��ر برداشت ،روی سر سفید و صافاش در یک لحظه دو برآمدگی
قرمز کوچک پدیدار شد که مانند دمل بهنظر میرسید.
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«با اجازهی شما ،نام من ماده است ـ مالدیکتوس ماده».1
جادوگر هنوز تصمیم نگرفته بود که احساس واقعی خودش را بروز دهد.
«چهچیزی این حق را به جنابعالی میدهد که مزاحم من شوید؟»
آقای ماده بیآنکه لبخندی بزند ،درآمد و گفت« :اگر اجازهی اظهار
نظر داش��ته باشم ،قربان باید خاطرنشان كنم كه حضرتعالی نباید حاال
در این موقعیت ،دیگر چنین پرسش احمقانهای را مطرحکنید».
بعلزبوب انگشتانش را كمی مالید ،طوریکه صدای تقتقشان درآمد.
«آیا شما از طرف...؟»
مرد حرف او را تأیید کرد« :کام ً
ال درست میفرمایید .از آنجا آمدهام».
درحین گفتن این جملهها با انگشت شست به پایین اشارهکرد.
میزبان كامش خشك شد ،برای همین سکوتکرد.
مهمان در ادامه گفت« :من از طرف خود شخص عالیجناب اهریمنی
میآیم ،ولینعمت محترم شما».
مرد جادوگر سعیکرد با لبخندی تظاهر به خوشحالی کند ،اما گویا
ناگهان دندانهایش عین گیره بههم چس��بید ،بهزحمت صدایش درآمد:
«چه محترمی آقا!»
مرد پاسخ داد« :همین است كه گفتم ،قربان .من از طرف جناب وزیر
تاریكی مطلق ،بعلزبوب گرامی ،ش��رفیاب میش��وم ـ همانی كه جناب
شما نام ایشان را بر خود یدك میكشید و به ناحق از آن بهره میبرید.
کمینگی و دونپایگیام فقط مربوط به نهاد هدایتكنندهی پس��تترین
گونه است .اگر من مأموریتام را محض رضایت خاطر عالیجناب شما
انجام دهم ،آنوقت میتوانم امیدوار باش��م بهزودی ترفیع درجه بگیرم،
حتی شاید به درجهی روح عذاب در ردهی خودم نایل شوم».
Maledictus Madeـ1. Made
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دیوانهسر تتهپتهکنان گفت« :تبریک ،آقای ماده ،مأموریت شما چیست؟»
در آن لحظه صورتاش کمی به سبزی گراییده بود .آقای ماده توضیح
داد و گفت« :من در اینجا فقط نقش یك مأمور اداری را برعهده دارم،
درواق ع مأمور اجرای فرامین دادگستری هستم».
مرد جادوگر سینه صاف کرد ،صدایش گرفته بود.
«ام��ا ،ب��ا این همه دخمههای س��یاه كاینات ،ش��ما دیگ��ر از من چه
میخواهید؟ نکند خیال دارید جلبم کنید؟ حتم ًا اشتباهی پیش آمده».
آقای ماده گفت« :خواهیم دید».
از داخل کیف دستیاش سندی بیرون آورد وجل ِو صورت دیوانهسر گرفت.
«بیتردید ش��ما این قرارداد را میشناس��ید ،دستیار محترم جادوگر .این
قرارداد را پیشترها خودتان شخص ًا با رئیس من منعقد و با دست خودتان
امضایش كردهای��د .این قرارداد ثابت میکند ک��ه از طرف ولینعمتتان
تواناییهای فوقالعادهای در این قرن به ش��ما عطا شده ـ تواناییهایی واقع ًا
فوقالع��اده و فراتر از تمام طبیعت و همینطور همنوعانتان .اما از طرف
دیگر مبین این نكته هم هست که شما موظفید تا پایان هر سال ،مستقیم یا
غیرمستقیم ،ده نوع حیوان را از بین ببرید ،فرقی نمیکند که پروانه باشد،
یا ماهی یا پستاندار؛ بعد هم پنج رودخانه را سمیکنید ،بهعالوه دستكم
دههزار درخت را بخشکانید و همینطور الیآخر ،تا آخرین مورد قرارداد،
وظیفه دارید دس��تکم ساالنه یک بیماری همهگیر جدید در سراسر دنیا
منتش��ر کنید که انس��انها یا حیوانها یا اینکه هردو را با هم به درک
واصل كند .و باالخره آب و هوای سرزمینتان را طوری دستکاری کنید
که فصلها بههم بریزند و قحطی و سیل بهوجود آید .شما در سال گذشته
تنه��ا به نیمی از این تکالیف عملکردید ،آقای محترم! این مس��ئله از نظر
رئیس من بسیار بسیار مایهی تأسف است .در مجموع باید بگویم كه او از
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این بابت سخت كالفه و عصبانی است .شما میدانید عصبانیت عالیجناب
چه معنایی دارد .آیا در این مورد حرفی برای گفتن دارید؟»
دیوانهس��ر ک��ه تا آنموقع چند بار س��عی ک��ردهبود حرف م��رد را قطع
کند و حس��ابی ج��وش آوردهبود ،گفت« :اما س��ال کهنه هنوز تمام نش��ده،
دیوكسین1عزیز ،تازه اول شب سال نو است .من هنوز تا نیمهشب وقت دارم».
آقای ماده با چشمان بیپلک خود به او خیره شد.
نگاهی به س��اعتاش انداخت و گفت« :البته ش��كی نیست ،اما فکر
میکنید در این اندک س��اعات باقیمانده از س��ال بتوانی��د همهچیز را
جبران کنید ،قربان؟ واقع ًا امكانش هست؟»
مرد میزبان با صدایی گرفته و ش��بیه واغواغ گفت« :البته كه هست!»
اما بعد ناگهان سرش را پایین انداخت و با صدای آهسته زیر لب گفت:
«نه غیرممکن است».
مرد مهمان برخاس��ت و به کنار دیوار نزدیک ش��ومینه رفت ،جایی که
تمام عناوین دس��تیار مخف��ی جادوگر ،مرتب و منظ��م و قابگرفته آویزان
بود .دیوانهس��ر مانند اغلب همکس��وتاناش اهمیت زیادی ب��رای این عناوین
قایل بود .مث ًال روی یکی از مدارک نوش��ته شده بود «عضو آکادمی هنرهای
سیاه» 2و روی دیگری «دكتر هونوریس كآوسا ،3دانشیار خصوصی سیاهكاری
کاربردی »4و روی یكی دیگر «عضو انجمن شیرینكاران» 5و خیلیهای دیگر.
جادوگ��ر گفت« :پس گوش کنید ،اجازه بدهید با هم دوكالم حرف
منطق��ی بزنیم ،من واقع ًا نیت ب��دی ندارم ،تا حد زیادی امكان انجام این
چیزها هست ،حرفم را باور کنید».
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آقای ماده پرسید« :واقع ًا؟ واقع ًا امكانش هست؟»
مرد جادوگر با دس��تمال عرق س��رد را از روی کلهی تاساش خشک
کرد« .من همهچیز را در اسرع وقت جبران میکنم .خیال عالیجناب از
این بابت تختتخت باشد .لطف ًا این را از قول من به او بگویید».
آقای ماده پرسید« :جبران؟»
مرد میزبان فریاد زد« :آخ! بخش��كد این شانس لعنتی كه من دارم ،در
حالحاضر وضعیت و مالحظاتی پیشآمده که در توانم نیست وظایف
مقررم را بهموقع بهانجام برسانم .یک مهلت کوتاه میخواهم و دوباره
خواهید دید كه همهچیز روبهراه میشود».
آقای ماده بیآنکه توج��ه چندانی از خود بهخرج دهد ،همانطوری
ضم�� ِن خواندن م��دارک ،این حرفها را تکرارک��رد« :وضعیت؟ کدام
وضعیت و مالحظات؟»
م��رد جادوگر چس��بیده به او پشتس��رش میرفت و م��دام با کاله
آهارزدهی سیاهرنگ خود در گوشاش میخواند.
«البته احتما ًال شما خودتان د ر جریان هستید که من در سالهای اخیر
چه کارهایی انج��ام دادهام .ناگفته نماند كه تمام اینها خیلی بیشتر از
وظایف مقرر من بوده است».
آقای ماده رویش را برگرداند و نگاه ماتش را به صورت میزبان انداخت.
ایول»...1
ایول َ
«پس بگوییم کافی بود ،آره آره َ
دستیار مخفی جادوگر از زور ترس ،مدام پرحرفتر میشد تا اینکه
س��رانجام حتی با دستپاچگی گفت« :امرو ِز روز آدم نمیتواند به راحتی
هیچ جنگ خانمانبراندازی را فرماندهی کند که دیر یا زود دش��من به
طریقی از آن بو نبرد .درس��ت بهخاطر دس��تاوردهای ویژهی من هم كه
1. So So la la.

