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به تایامز عظیمی





بخش یکم





باید مدت ها جســت وجو می كردی تا از آن گونه راه های پرپیچ وخم 
یا علفزارهای آرام پیدا كین كه انگلســتان بعدها به آن مشهور شد. 
در عــوض مایل ها زمنی متروک و مل یزرع وجود داشــت و اینجا و 
آجنا راه های نامهوار روی تپه های پرشیب یا خلنگزارهای خشک و 
خایل . تا آن زمان اغلب جاده هایی كه از رومی ها بر جای مانده بود 
دیگر خراب شده یا گل و گیاه روشان را گرفته بود و داشت در میان 
طبیعت وحشــی حمو می شد. مه سردی روی رودخانه ها و مرداب ها 
معلق مانده بود و مهنی كامــًا در خدمت دیوهایی بود كه هنوز در 
این سرزمنی سکین داشتند. مردمی كه آن نزدیکی زندگی می كردند 
ـ آدم از خودش می پرســید چه استیصایل وادارشان كرده بود چننی 
جای دلگریی را برای ســکونت انتخاب كنند ـ جا داشــت از این 
موجودات بترســند؛ موجودایت كه خیلی پیش از بریون آمدن هیکل 
یب رخیتشــان از میان مه، صدای نفس ها شان به گوش می رسید. اما 

فصل اول
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چننی هیوالهایی مایۀ شگفیت نبودند. مردم آهنا را خطرهای روزمره 
به مشــار می آوردند، آن روزها چیزهای دیگری برای نگراین وجود 
داشت؛ چطور از زمنی سخت غذا به دست آورند، چه كنند هیزمشان 
متام نشــود، چطور جلوی مرضی را بگریند كه یک روزه ده دوازده 

خوک را می كشت و صورت بچه ها در اثرش كهری سبز می زد.
به هرحــال، دیوها آن قدرهــا هم بد نبودند، به شــرطی كه آدم 
حتریکشان منی كرد. آدم باید قبول می كرد كه هر از چند گاه موجودی 
خشــمگنی، شاید به دنبال مشــاجره ای بنی مهنوعانش، سهوًا وارد 
دهکده ای می شــد و با وجود فریادها و باالی ســر بردن ساح ها، 
می تاخت و هر كســی را كه به موقع از ســر راهش كنار منی رفت 
جمــروح می كرد. یا این كه هر از گاهی ممکــن بود دیوی بچه ای را 
بــردارد و توی مه بربد. مردم آن روزگار در مورد این فجایع كاری 

جز فلسفه بایف از دست شان ساخته نبود.
در چننی ســرزمیین، در حاشیۀ باتاقی وســیع، زیر سایۀ تپه هایی 
مضرس، زوج پریی زندگی می كردند؛ اكسل1 و بئاتریس2. شاید این 
اسم دقیق یا كاملشــان نبود، اما برای سهولت كار این طور صدایشان 
می كنیم. می خواهم بگومی این زوج تک و تنها زندگی می كردند، اما آن 
روزها تعداد اندكی از مردم به معنای امروزی كلمه »تک وتنها« بودند. 
روســتایی ها برای گرما و امنیت در سرپناه هایی زندگی می كردند كه 
بسیاری از آهنا در اعماق دامنۀ تپه كنده شده و با دهلیزهای زیرزمیین 

1. Axl

2. Beatrice
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و راهروهای سرپوشیده به هم متصل بودند. زوج پری ما، مهراه با شصت 
روستایی دیگر، در یکی از این النه های تو در تو زندگی می كردند )اسم 
»ساختمان« باشکوه تر از آن است كه روی چننی جایی گذاشته شود(. 
اگر از النه شان بریون می آمدید و بیست دقیقه دور تپه راه می رفتید، به 
اقامتگاه بعدی می رسیدید كه به نظر مشا این یکی هم درست شبیه اویل 
بود؛ اما در چشم خود ساكنان، جزئیات متفاوت بسیاری وجود داشتند 

كه به آن افتخار می كردند یا بابتش شرمنده بودند.
هیــچ منی خواهم این تصور را اجیاد كنم كه بریتانیای آن روز فقط 
مهــنی بود، كه وقیت در دیگر نقاط جهان متدن های باشــکوه رو به 
شکوفایی بودند، ما اینجا چندان جلوتر از عصر آهن به سر منی بردمی. 
اگر می توانستید به میل خود در میان دشت و صحرا بگردید، راحت 
به قلعه هایی پر از موســیقی، غذای عایل و ورزشکاران ماهر، یا به 
صومعه هایی كه ساكنانش دانش بســیار داشتند برمی خوردید؛ ویل 
راهی برای ســفر كردن وجود نداشت. حیت سوار بر اسیب قوی، در 
هوای خوب، ممکن بود روزها بــه راهتان ادامه دهید، بدون این كه 
ســروكلۀ قلعه یا صومعه ای میان طبیعت پیدا شود. بیشتر، جوامعی 
شبیه چیزی كه برایتان تعریف كردم پیدا می كردید كه آجنا، اگر غذا 
یا لباسی برای پیشکش نداشتید، یا تا بن دندان مسلح نبودید، كسی 
به مشا خوش آمد منی گفت. متأســفم كه چننی تصویری از كشورمان 

برایتان ترسیم می كنم، اما هرچه هست مهنی است.
برگردمی به اكســل و بئاتریس. مهان طوركــه گفتم این زوج پری 
در حاشــیۀ النه زندگی می كردند، پناهگاهشان كمتر از آب و هوا 
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در امان بود و هبره ای از آتش تاالر بزرگ، جایی كه مهه شــب ها 
دور هم مجع می شــدند، منی برد. شــاید زماین، وقیت با بچه هایشان 
زندگی می كردند، حمل زندگی شان به آتش نزدیک تر بود. در واقع، 
در ساعت های پیش از سحر، وقیت اكسل روی ختت دراز كشیده و 
زنش كنارش خواِب خواب بود درست مهنی فکر به ذهنش رسیده 
بود كه ناگهان غم ناشناخته ای به دلش افتاد و دیگر نتوانست خبوابد.
شاید برای مهنی بود كه آن روز صبح اكسل از ختت بریون آمده بود، 
آرام بریون رفته بود و روی نیمکت كهنه و كج وكوله ای كنار ورودی 
النه منتظر اولنی بارقه های نور روز نشسته بود. هبار بود، اما هوا هنوز 
ســوز داشت، آن هم با این كه شنل بئاتریس را سر راهش برداشته و 
دورش پیچیــده بود. اما آن قدر غرق افکارش بود كه تا بفهمد چقدر 
سردش شده، ستاره ها مهه حمو شده بودند، نوری در افق داشت پخش 
می شد و اولنی نغمه های پرندگان از میان تاریکی به گوش می رسید.

آرام از جایش بلند شــد. پشــیمان بود كه این قدر بریون مانده. 
تن ساملی داشــت، اما دفعۀ قبل كه تب كرده بود خیلی طول كشید 
تا خوب شود و منی خواســت تبش برگردد. حاال رطوبت را روی 
پاهایــش حس می كرد، اما وقیت چرخید تــا برگردد داخل، كامًا 
راضی بود؛ چون امروز صبح موفق شده بود چند چیز را كه مدت ها 
از ذهنش می گرخیت به یاد بیــاورد. عاوه بر آن، حس می كرد به 
تصمیم بسیار مهمی نزدیک می شودـ  تصمیمی كه مدت های طوالین 
عقبش انداخته بودـ  و هیجاین را در وجودش احســاس می كرد كه 

خیلی دوست داشت با زنش در میان بگذارد.
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داخل النه، راهروها هنوز تاریکِ تاریک بودند و برای مهنی ناچار 
شد مهان راه كوتاه تا در اتاقشــان را هم كورمال كورمال پیدا كند. 
خیلی از »در«های داخل النه قوس های ســاده ای بودند كه آستانۀ 
اتاق را مشــخص می كردند. این بســاط یب پرده از نظر روستایی ها 
چیزی نبود كه به حرمی شخصی شان لطمه ای بزند، بلکه اجازه می داد 
از گرمایی كه از طریق راهروها به آجنا می رسید هبره مند شوند؛ چه 
از طرف آتش بزرگ و چه از طرف آتش های كوچک تری كه حق 
داشــتند داخل النه روشن كنند. با این حال، اتاق اكسل و بئاتریس 
خیلی از آتش ها دور بود و چیزی داشــت كه شاید در نظر ما دری 
واقعی باشــد؛ چهارچوب بزرگی كه شاخه های كوچک، رشته های 
تاک و خار به طور متقاطع رویش چیده شــده بودند، هر بار كسی 
می خواست وارد یا خارج شــود كنارش می زد، اما راه هوای سرد 
را می بســت. اكســل بدون این در هم راحت بود، اما به مرور زمان 
در مایۀ غرور فراوان بئاتریس شــده بود. بسیار پیش می آمد كه به 
اتاق برمی گشت و می دید زنش تکه های خشک را از در می كند و 
شاخه های تازه ای را كه در طول روز مجع كرده، جایشان می گذارد.
آن روز صبح اكسل فقط كمی در را كنار زد تا بتواند برود داخل و 
مراقب بود تا حد ممکن سر و صدایی نکند. نور سحر داشت از میان 
روزنه های كوچک دیوار بریوین به درون نفوذ می كرد. می توانست 
جلویش شــکل حمو دستش، و روی ختت حصریی، بئاتریس را كه 

هنوز زیر پتوهای كلفت خواِب خواب بود، ببیند.
وسوسه شــد زنش را بیدار كند؛ چون خبشی از وجودش مطمئن 
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بود اگر در این حلظه بئاتریس بیدار بود و با او حرف می زد، هر مانع 
دیگری كه بنی او و تصمیمش وجود داشت فرومی رخیت؛ اما هنوز 
مانده بود تا مهه بیدار شوند و كار روزانه شروع شود، پس مهان طور 
با شنل زنش كه هنوز حمکم دور خودش پیچیده بود، روی چهارپایۀ 

كوتاهی گوشۀ اتاق نشست.
در این فکر بود كه امروز صبح مه چقدر غلیظ بوده، و آیا با پایان 
تاریکی می دید كه از بنی ترک ها به درون اتاقشان نفوذ كرده است یا 
نه؛ اما بعد فکرش از این چیزها دور شــد و به موضوعی كه ذهنش 
را مشغول كرده بود برگشت. آیا آهنا مهیشه مهنی طور زندگی كرده 
بودند، خودشــان دوتایی، در حاشــیۀ اجتماع؟ یا قبًا اوضاع فرق 
می كرد؟ چند حلظه پیش، بریون، چیزهایی یادش آمده بود؛ حلظه ای 
كوتاه كه داشــت در راهروی مركزی النه راه می رفت، دستش دور 
یکی از بچه هایش بود و با ســر مخیده راه می رفت، آن هم نه مثل 
حاال به دلیل ســنش، بلکه چون می خواست در آن تاریکی سرش 
به تریهای سقف خنورد. احتماالً بچه داشت با او حرف می زد، چیز 
جالیب می گفت و هر دو داشــتند می خندیدند؛ ویل حاال، مثل چند 
حلظه پیش در بریون، هیچ تصویر روشن و واضحی در ذهنش شکل 
منی گرفت و هرچه بیشتر متركز می كرد، انگار مهه چیز حموتر می شد. 
شــاید این  فقط تصورات یک امحق پری بود. شاید خدا هیچ وقت به 

آهنا بچه نداده بود.
ممکن است از خودتان بپرسید چرا اكسل پیش روستایی های دیگر 
منی رفت تا در یادآوری گذشــته كمکش كننــد، اما این كار به آن 



فصا اول   15 

راحیت كه فکر می كنید نبود؛ چون در این دهکده به ندرت از گذشته 
حریف بــه میان می آمد. منظورم این نیســت كه حرفش ممنوع بود. 
منظورم این است كه انگار گذشته به حنوی در مهی به غلظت مهان مه 
كه روی مرداب معلق بود حمو می شــد. اصًا به فکر این روستایی ها 

منی رسید كه به گذشته فکر كنند، حیت به گذشتۀ نزدیک.
حمض منونه، چیزی كه مدیت فکر اكســل را به خود مشغول كرده 
بــود: مطمئن بود مهنی چند وقت پیش، زین با موهای بلند ســرخ 
بینشــان زندگی می كرد؛ زین كه وجودش برای دهکده شان بسیار 
حیایت بود. هر وقت كسی خودش را زمخی می كرد یا مریض می شد، 
به خاطر مهارت فراوان این زن سرخ مو در درمان، بافاصله دنبالش 
می فرســتادند؛ ویل حاال هیچ جا منی شد این زن را پیدا كرد و انگار 
هیچ كس از خودش منی پرســید چه اتفاقی افتاده، یا حیت از نبودش 
ابراز تأسف منی كرد. یک روز صبح كه اكسل موقع شکسنت یخ زمنی 
موضوع را با سه مهســایه اش در میان گذاشت، از عکس العملشان 
فهمید واقعًا منی دانســتند از چه دارد حرف می زند. یکی شان حیت 
دســت از كار كشیده بود تا موضوع یادش بیاید، اما سراجنام سرش 

را تکان داده و گفته بود: »حتمًا خیلی وقت پیش بوده.«
وقیت شــیب موضوع را با بئاتریس در میان گذاشت، زنش گفت: 
»من هم اصًا چننی زین یادم منی آید. شاید نیازی داشیت و خیالش 
كردی اكسل، آن هم با این كه زنت پیشت است و پشتش هم از پشت 

تو صاف تر است.«
این شــیب در پاییز گذشته بود. در تاریکی ظلماین كنار هم دراز 
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كشیده بودند و به صدای باراین كه روی سرپناهشان می بارید گوش 
می كردند.

اكسل گفت: »درست اســت كه در این سال ها هیچ پری نشده ای 
شــازده خامن، اما من آن زن را خیال نکــردم. اگر یک دقیقه فکر 
می كردی تو هم یادت می آمد. مهنی یک ماه پیش پشت در خانه ات 
بود. زن مهرباین كه می پرسید چیزی هست كه خبواهیم برامیان بیاورد 

یا نه؛ حتمًا یادت است.«
»اصًا چرا می خواست چیزی برامیان بیاورد؟ قوم و خویشمان بود؟«

»فکر نکنم شــازده خامن. فقط حمبت داشــت. حتمًا یادت است؛ 
اغلب می آمد پشت در می پرسید سردمان یا گرسنه مان نیست؟«

»اكسل، دارم می پرسم این چه كاری بود كه فقط به ما حمبت می كرد؟«
»من هم آن وقت این را از خودم می پرســیدم شازده خامن. یادم 
اســت با خودم می گفتم كار این زن مراقبت از بیماران است، اما هر 
دوی ما مثل بقیۀ روستایی  ها ساملیم. نکند خرب طاعون رسیده و آمده 
مراقبمان باشد؟ اما معلوم شــد هیچ طاعوین در كار نیست و فقط 
حمبت دارد. حاال كه دارمی حرفش را می زنیم چیزهای بیشــتری هم 
یادم می آید؛ آجنا ایستاده بود و داشت می گفت امهییت به بچه هایی كه 

مسخره مان می كنند ندهیم؛ مهنی. بعد هم دیگر ندیدمیش.«
»اكس، نه فقط این زن ســرخ مو را خواب دیدی، خیلی هم امحق 

بوده كه نگران چند تا بچه و بازی هایشان شده.«
»من هم درست مهنی فکر را  كردم شازده خامن. بچه ها چه خطری 
برای ما می توانند داشــته باشــند؟ بچه هایی كه وقیت هوای بریون 
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خراب اســت فقط دارند یک جوری وقتشان را می گذرانند. به او 
گفتم اصًا ناراحت منی شــومی، اما باز هم لطف داشت. بعد هم یادم 

می آید كه گفت حیف شب ها مشع ندارمی.«
بئاتریس گفت: »اگر این زن دلش می ســوخت كه ما مشع ندارمی، 
اقًا یک چیز را درســت فهمیده بوده. توهنی آمیز اســت كه اجازه 
منی دهند در چننی شب هایی مشع داشته باشیم، چون دست های ما هم 
مثل دســت های آهنا سامل است و هیچ منی لرزد. بقیه با این كه مهیشه 
پاتیل اند یا اگر هم نباشــند بچه هایشــان عنی وحشی ها دارند این 
طرف و آن طرف می دوند، مهه داخل اتاق هایشــان مشع دارند؛ اما 
مشع را از ما دریغ می كنند، طوری كه حاال اصًا منی بینمت اكسل، با 

این كه درست بغل گوشم هسیت.«
»كســی قصد توهنی ندارد شــازده خامن. مهیشــه مهنی  كار را 

می كردند، مهنی و بس.« 
»خب، فقط زن خیایل ات نیســت كه فکر می كند عجیب اســت 
مشع هامیان را گرفته اند. دیروز یا شایدم پریروز، لب رودخانه بودم و 
داشتم از كنار چند زن می گذشتم و مطمئنم وقیت به خیال خودشان 
دور شــده بودم، شنیدم می گفتند كه چقدر زشت است زن و شوهر 
شــریفی مثل ما هر شب باید در تاریکی بشینند. فقط زن خیایل ات 

نیست كه این طور فکر می كند.« 
»دارم می گومی آن زن خیایل نیســت شــازده خامن. مهه یک ماه 
پیش می شناختندش و تعریفش را می كردند. چه باعث شده كه مهه، 

ازمجله خودت مطلق فراموش كنید كه روزی وجود داشته؟«
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حاال كه در این صبح هباری این مکامله را به یاد می آورد، نزدیک 
بود قبول كند دربارۀ زن ســرخ مو اشــتباه می كرده. باالخره سنش 
داشت باال می رفت و مستعد حواس پریت بود. با این حال، مورد زن 
سرخ مو تنها یک مورد از سلسله  وقایع گیج كننده بود. مأیوسانه دید 
كه در این حلظه موارد زیادی یادش منی آید، اما شک نداشت كه از 

این موارد زیاد بود؛ حمض منونه، مورد مارتا.
دختر كوچولویی نه ده ساله كه به نترسی مشهور بود. انگار آن مهه 
قصۀ  ترسناک دربارۀ باهایی كه می توانست سر بچه های ولگرد بیاید 
ذره ای از ماجراجویی اش كم منی كرد. به این ترتیب غرویب كه كمتر از 
یک ســاعت مانده بود تا هوا تاریک شــود، مه آمده بود و صدای 
گرگ ها از كوه به گوش می رسید، خرب پخش شد كه مارتا گم شده 
و مهه وحشت زده دســت از كارهایشان كشیدند. تا مدیت بعد، مهه 
گوشه و كنار النه صدایش می كردند، صدای پا در طول راهروها به 
گوش می رسید و روستایی ها مهۀ اتاق خواب ها، انبارهای زیرزمیین، 
حفره های پشــت تریهای سقف و هر جای دیگری را كه یک بچه 

ممکن بود برای سرگرم كردن خودش برود، گشتند.
بعد، وسط این ترس و وحشــت، دو چوپان از نوبتشان سر كوه 
برگشــتند و به تاالر بزرگ رفتند تا خودشان را جلوی آتش گرم 
كنند. در مهنی حال، یکی شــان گفت روز قبل عقایب را دیده اند كه 
یک بار، دو بار و بعد هم برای بار ســوم باالی سرشان چرخ زده. 
گفت هیچ شکی نبود كه عقاب بود. خرب به سرعت در النه چرخید 
و خیلــی زود مجعیت دور آتش مجع شــد تا بــه چوپان ها گوش 
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دهند. حیت اكســل هم با عجله رفت تا بــه آهنا بپیوندد، چون پیدا 
شــدن عقاب در منطقۀ آهنا تازگی داشت. ازمجله توانایی هایی كه به 
عقاب ها نسبت داده می شد، این بود كه گرگ ها را فراری می دادند، 
و می گفتنــد در مناطق دیگر، گرگ ها بــه دلیل وجود این پرنده ها 

كامًا ناپدید شده اند.
اولش با شوق و ذوق از چوپان ها سؤال كردند و جمبورشان كردند 
ماجرا را دوباره و دوباره تعریف كنند. بعد شــک به دل شنوندگان 
افتاد. یکی گفت خیلی ها چننی ادعایی كرده اند و هر بار ثابت شــده 
ادعایشان یب پایه و اساس است. یکی دیگر گفت هبار سال گذشته 
مهنی دو تا چوپان با داستان مشــاهبی به النه برگشتند، اما بعدش 
هیچ كــس چننی چیزی ندید. چوپان ها بــا عصبانیت گفتند كه قبًا 
هرگز چننی چیــزی را گزارش نداده اند، و خیلی زود مجعیت به دو 
دسته تقسیم شد؛ یک دسته كه طرف چوپان ها را گرفتند و دسته ای 
دیگر كه ادعا داشــتند یادشــان می آید سال پیش چننی داستاین را 

شنیده اند.
با داغ شــدن حبث اكسل مهان دل شوره را حس كرد؛ دل شوره ای 
كه می گفت یک جــای كار می لنگد، از فریادها و تنه زدن ها فاصله 
گرفت و رفت بریون و آمسان رو به تاریکی و مهی را كه روی زمنی 
می غلتید متاشــا كرد. بعد از مدیت، مهه چیز تکه تکه در ذهنش سر 
جای خود قرار گرفت؛ گم شــدن مارتــا، خطر و این كه مهنی چند 
حلظه پیش مهه داشتند دنبالش می گشــتند. اما مهنی خاطرات هم 
داشــت آشفته می شد، مهان طوركه خواب ها و رویاها یک ثانیه بعد 


