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مرثیهیمردمدّرهسار

وقتی به آن سو نگاه می کردم، آتِش تو فروُمرد.
من ماندم و پایی که بر خاکسترها می زدم و خاکستری که به غبار می پیوست.

چه حیرت ها که تو بودی، چه حیرت ها که تلف شد!

در آتِش زنده ام ذلت تو را نگاه می دارم و ذلت خود را.
در آتِش زنده ام دل شکستگی تو را نگاه می دارم و دل شکستگی خود را.

در خفتی که یک زندگی را تلف کرد.



مقدمه

الرچ خیلی از مواقع با خود می گفت که اگر پسر نوزادش نبود، هیچ وقت مرگ 
همسرش، میکرا، را تاب نمی آورد؛ نیمی به این دلیل که نوزاد به یک پدر زنده و 
به دردبخور احتیاج داشت تا صبح ها از تخت بلند شود و در طول روز کاری بکند، 
و نیم دیگر هم به خاطر خود بچه بود؛ بچه ای بسیار خوش طینت و بسیار آرام که 
زمزمه ها و صداهایش موسیقایی بود و چشم هایش قهوه ای پررنگ، مثل چشم های 

مادر مرده اش.
الرچ در اراضی رودخانه ای یک کوتواِل1 خرده پا، در جنوب شرقی پادشاهی َمهاب، 
میرشکار بود. وقتی بعد از یک روز نشستن روی زین اسب به خانه اش برمی گشت، 
بچه را تقریبًا با حالتی حسادت آمیز از آغوش پرستارش می گرفت. سرتاپایش کثیف 
می شد و بوی عرق و اسب می گرفت، ولی پسربچه را به سینه اش می فشرد و روی 
صندلی راحتی همسرش می نشست و چشم هایش را می بست. گاهی گریه می کرد و 
اشک روی چرک های صورتش ردهایی تمیز می انداخت، ولی همیشه بی صدا این کار 
را می کرد تا کوچک ترین صداهایی را که بچه از خودش درمی آورد بشنود. بچه هم 
او را تماشا می کرد؛ چشم هایش به او آرامش می دادند. پرستار می گفت غیرطبیعی 
است که بچه ای با این سن و سال کم این قدر دقیق اطرافش را تماشا کند، حتی یک 
بار هم هشدار داد: »خوب نیست که آدم به خاطر چنین چیزی خوشحال باشد... 

مگر چشم های بچه باید عجیب وغریب باشند؟«

1. »کوتوال« به معنای صاحب قلعه اســت. در این کتاب، کوتوال ها اربابان قلعه دار و زمین داران ثروتمندی 
هستند که زیر نظر شاهِ سرزمین فعالیت می کنند و مقامشان از زمین دارهای معمولی باالتر است. -م.
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الرچ حتی حوصله نداشت که نگران شود. پرستار به جای او هم نگران بود. هر 
روز صبح چشم های بچه را امتحان می کرد؛ چنین کاری رسم خاصی بود که همه ی 
مادر و پدرهای تازه بچه دارشده در هفت پادشاهی انجام می دادند، ولی حرفی در 
موردش نمی زدند. هر روز صبح که پرستار خیالش راحت می شد که چیزی تغییر 
نکرده، آهی از سر آسودگی می کشید، زیرا بچه ای که با دو چشم هم رنگ می خوابید 
و با چشم هایی با دو رنگ متفاوت بیدار می شد »قریحه دار« بود؛ در سرزمین َمهاب 
هم، مثل بیشتر سرزمین های دیگر، بچه های قریحه دار فورًا به تملک شاه درمی آمدند 

و کم پیش می آمد که خانواده شان آن ها را دوباره ببینند.
اولین سالگرد تولد پسر الرچ هم گذشت و هیچ تغییری در چشم های قهوه ای 
بود  نبود؛ قصه هایی به گوشش خورده  نداد، ولی پرستار دست بردار  پسرک رخ 
که گاهی بیش از یک سال طول می کشد تا رنگ چشم های قریحه داران تثبیت 
شود؛ بگذریم از آنکه این بچه چه قریحه دار بود و چه نبود، عادی به نظر نمی آمد؛ 
هنوز یک ساله نشده بود که اسمش را می گفت، پانزده ماهه که شد جمالت ساده 
را راحت به زبان می آورد و وقتی به هجده ماهگی رسید، تلفظ بچگانه اش را به کل 
کنار گذاشت. پرستار وقتی برای الرچ شروع به کار کرد، امید داشت این شغل 
برایش همسری دست وپا کند و پسری سالم و سرحال، ولی حاال می دید بچه وقتی 
از سینه اش شیر می خورد مثل آدم بالغ ریزنقشی حرف می زند و به فصاحت و 
بالغت تمام اعالم می کند که باید پوشکش عوض شود؛ بدجور ترسناک بود؛ خیلی 

زود هم استعفا داد.
الرچ از رفتن زن بدخلق خوشحال شد. یک آغوشی درست کرد تا موقع کار بچه 
بغل خودش باشد. حاضر نبود در روزهای سرد یا بارانی اسب سواری کند؛ حاضر 
نبود با اسبش چهارنعل بتازد. ساعات کارش را کم کرد و مدام بین کارش وقفه 
می انداخت تا به ایمیکر غذا بدهد، او را بخواباند و خراب کاری اش را تمیز کند. بچه 
هم مدام وراجی می کرد و اسم گیاهان و حیوانات را می پرسید و شعرهای بی سروتهی 
می خواند که الرچ با تمام وجود از شنیدنشان کیف می کرد، زیرا شعرهایش همیشه 

الرچ را به خنده می انداختند.
پسرک در حال وهوای خودش بود و آرام روی بازوی پدرش مشت می کوبید و 

آواز می خواند:

»جوجو باالی درخت،
درخت ها را دوست دارد؛

درخت هم توی سرش
پرنده می شمارد.

درخت می خواهد
پرنده باشد...«

یک دقیقه بعد: »پدر؟«
»بله، پسرم؟«

»تو عاشق کارهایی هستی که من دوست دارم انجامشان دهی، چون ذهنت پر 
از حرف های من است.«

الرچ بی اندازه خوشحال بود، حتی دیگر یادش نمی آمد چرا مرگ همسرش او 
را غمگین کرده بود. حاال می دید که همین طوری بهتر است؛ او و پسرک، تنها در 
جهان. کم کم از دیگر مردم ساکن در آن امالک هم دوری کرد، چون معاشرت با 
آن ها کسالت آور بود و به نظرش، اصاًل لیاقت نداشتند که از مصاحبت با پسرش 

بهره مند شوند.
وقتی ایمیکر سه ساله شد، یک روز صبح الرچ چشمانش را باز کرد و دید که 
پسرش با چشم های باز کنارش دراز کشیده و او را خیره نگاه می کند. چشم راست 
پسرک خاکستری بود و چشم چپش سرخ. الرچ ناگهان نشست و وحشت زده و 

دل شکسته به پسرش گفت: »تو را می َبَرند... تو را از من می گیرند.«
ایمیکر در نهایت آرامش پلک زد و جواب داد: »نمی َبَرند. حتمًا نقشه ای داری 

که جلویشان را بگیری.«
ندادن بچه ی قریحه دار به شاه دزدی از دربار به حساب می آمد و مجازاتش حبس 
و جریمه هایی بود که الرچ توانایی پرداختشان را نداشت، اما الرچ اجباری در خود 
می دید که حرف پسرک را گوش کند و همان کار را بکند. باید به شرق می رفتند، 
به کوه های سنگالخ مرزی که تقریبًا کسی در آنجا زندگی نمی کرد، حتی اگر شده 
یک پشته سنگ یا بوته ای پیدا می کرد که پشت آن مخفی شوند. الرچ میرشکار بود؛ 
می توانست رد حیوانات را بگیرد و شکارشان کند؛ یعنی همیشه می توانست آتشی 

بیفروزد و خانه ای برای ایمیکر درست کند تا هیچ کس پیدایشان نکند.
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ایمیکر در تمام مدت فرارشان بی اندازه آرام بود. می دانست قریحه دار چیست. 
الرچ حدس می زد پرستار به او گفته باشد، شاید هم خود الرچ برایش توضیح 
داده و بعد یادش رفته بود که چنین حرفی زده؛ الرچ مدام فراموش کارتر می شد. 
حس می کرد بخش هایی از حافظه اش مسدود شده اند، انگار اتاق هایی تاریک بودند 
پشت درهایی بسته که دیگر نمی توانست بازشان کند. الرچ این اتفاق را مربوط به 
 سن و سالش می دانست، چون نه او و نه همسرش، که موقع زایمان پسرشان مرد، 

جوان نبودند.
وقتی از میان تپه ها به سمت شرق می رفتند و رودخانه و خانه ی قدیمی شان را 
پشت سر می گذاشتند، الرچ گفت: »گاهی از خودم می پرسم نکند قریحه ات به 

توانایی در صحبت و سخن وری ربط داشته باشد.«
ایمیکر گفت: »ربطی ندارد.«

الرچ گفت: »معلوم است که ندارد.« اصاًل نمی فهمید چرا خیال می کرده ربط 
دارد. »مشکلی نیست، پسرم. هنوز سن و سالت کم است. قریحه ات را زیر نظر 

می گیریم. امیدواریم چیز مفیدی از کار دربیاید.«
ایمیکر جواب نداد. الرچ نوارها و تسمه هایی را بررسی کرد که پسرک را به زین 
بسته بود، بعد خم شد تا سر ایمیکر و موهای طالیی اش را ببوسد، سپس اسب را 

سریع تر به پیش راند.

قریحه مهارتی خاص بود که از توانایی انسان های عادی فراتر می رفت و ممکن بود 
هر شکلی بگیرد. اکثر شاه ها دست کم یک قریحه دار در آشپزخانه شان داشتند؛ 
نانوایی بی نهایت توانا و ماهر یا یک شراب ساز. خوش اقبال ترین شاه ها سربازهایی 
در سپاهشان داشتند که قریحه شان شمشیرزنی بود. قریحه دارها شاید شنوایی 
بی اندازه خوبی داشتند یا به اندازه ی شیر کوهی سریع می دویدند یا محاسبات 
بسیار بزرگ را در ذهنشان انجام می دادند یا حتی »حس می کردند« که غذا مسموم 
است یا نه، اما قریحه های بی فایده هم وجود داشت، مثل توانایی صدوهشتاد درجه 
چرخاندن کمر یا خوردن سنگ، بدون ابتال به بیماری. قریحه های ترسناک هم 
بودند؛ بعضی قریحه دارها اتفاقات آینده را زودتر می دیدند، بعضی ها می توانستند 
وارد ذهن دیگران شوند و چیزهایی را ببینند که به آن ها ربط نداشت. می گفتند 

شاه سرزمین شانِدر صاحب قریحه داری است که به چهره ی هر کسی نگاه کند 
می تواند بگوید او جرمی مرتکب شده یا نه.

قریحه دارها آلت دســت شــاهان بودند؛ همین و بس. کســی آن ها را طبیعی 
نمی دانست و مردم حتی االمکان از آن ها دوری می کردند، چه در سرزمین مهاب 
و چه در اکثر سرزمین های دیگر. کسی از معاشرت با قریحه دار خوشش نمی آمد.

الرچ هــم زمانی چنین عقیده ای داشــت و حاال می دانســت که چه عقیده ی 
بی رحمانه ای است، می دانست چه عقیده ی بی انصافانه و ابلهانه ای است، زیرا پسرکش 
پسربچه ای عادی بود که دست برقضا از دیگران سر بود؛ آن هم فقط به خاطر قریحه اش 
که هنوز معلوم نبود چیست. این هم دلیل دیگری بود که الرچ بخواهد پسرش 
را از جامعه دور کند. امکان نداشت ایمیکر را به دربار شاه بفرستد تا آنجا هرچه 
دلشان خواست به او بگویند و آزارش بدهند و مطابق میل شاه از او استفاده کنند.

همین که مدتی کوتــاه در کوه ها ماندند، الرچ با دلخــوری پذیرفت که مخفیگاه 
افتضاحی انتخاب کرده؛ مشکل فقط سرما نبود، هرچند پاییز آنجا به اندازه ی چله ی 
زمستان در اراضی کوتوال سرد بود؛ مشکل از زمین آن منطقه هم نبود، هرچند 
بوته های آنجا محکم و تیغ دار بودند و هر شب مجبور می شدند روی سنگ بخوابند 
و هیچ جایی هم نبود که به درد کاشت سبزیجات یا غالت بخورد. مشکل اصلی 
حمله ی حیوانات شکارچی بود که هر هفته الرچ مجبور بود با یکی از آن ها سروکله 
بزند، حیواناتی مثل شیر کوهی، خرس، گرگ یا آن پرنده های غول آسا؛ دال ها1 که 
پهنای بالشان دو برابر قد یک انسان بود. بعضی از این موجودات هم قلمرویی 
داشتند که از آن دفاع می کردند، اما همه شان وحشی و خشن بودند و وقتی هوای 
زمستان هم سرد و سردتر شد و الرچ و ایمیکر را بیشتر و بیشتر در بر گرفت، 

همه شان گرسنه بودند. یک روز هم دو شیر کوهی اسبشان را از آن ها گرفتند.
شب ها، داخل پناهگاِه پر از خارشان که الرچ با تکه چوب و شاخه های کوچک 
ساخته بود، پسربچه را در گرمای باالپوش خود می گرفت و با هم به صدای زوزه ها 

1. دال در فارســی به معنای نوعی عقاب یا کرکس اســت و گاهی صرفاً به معنای پرنده ی شــکاری به کار 
می رود. در این کتاب هم معلوم نیســت دال دقیقاً چه نوع پرنده ی شکاری است؛ به همین دلیل، این کلمه 

را در برابر ‘raptor’ آورده ام. -م.
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گوش می دادند و به صدای ریزش سنگ از شیب کوه؛ گاهی هم صدای پنجه کشیدن 
به دیواره ی پناهگاهشان می آمد... یعنی حیوانی رد بوی آن ها را گرفته بود. در این 
مواقع، الرچ مشعلی روشن می کرد که روشنایی اش به خاطر سوخت اندکشان ناچیز 
بود، از پناهگاه بیرون می رفت و با آتش و شمشیر حیوان مهاجم را دفع می کرد. 

گاهی چند ساعت آن بیرون می ایستاد. خیلی نمی خوابید.
خیلی هم غذا نمی خورد، چون یک شب که غذای ناچیز و بدمزه شان را می خوردند، 
یعنی آب و گوشت رشته رشته ی گرگ، ایمیکر به الرچ گفت: »اگر این قدر زیاد غذا 

بخوری، مریض می شوی.«
الرچ دیگر غذایش را نجوید، چون اگر مریض می شد نمی توانست از بچه محافظت 
کند. بیشتر جیره ی خودش را به او داد و گفت: »ممنونم که هشدار دادی، پسرم.«
تا مدتی در سکوت غذا خوردند و ایمیکر سهم الرچ را بلعید، سپس پرسید: »اگر 

از کوه باال برویم و به سمت دیگرش برسیم چه؟«
الرچ به چشم های دورنگ پسرک زل زد و پرسید: »به نظرت، باید چنین کاری 

بکنیم؟«
ایمیکر شانه های کوچکش را باال انداخت و جواب داد: »موقع گذر از کوه زنده 

می مانیم؟«
الرچ پرسید: »به نظرت زنده می مانیم؟« بعد وقتی سؤال خودش را شنید سرش را 
تندتند تکان داد. این بچه سه ساله بود و چیزی در مورد گذر از کوهستان نمی دانست 
و این سؤال نشان می داد که چقدر خسته شده؛ الرچ این چند وقت مدام با حالتی 

درمانده نظر پسرش را در مورد همه چیز می پرسید.
الرچ قاطعانه گفت: »زنده نمی مانیم. نشنیده ام که تابه حال کسی از کوه به سمت 
شرق رفته و زنده مانده باشد؛ چه از اینجا و چه از شریل یا شاندر. از سرزمین های 
پشت هفت پادشاهی هم بی خبرم؛ فقط مردم شرق یک مشت قصه ی بی سروته در 

مورد هیوالهایی با پوست رنگین کمانی و هزارتوهای زیرزمینی می گویند.«
»پدر، پس باید من را برگردانی پایین کوه و مخفی ام کنی، باید از من محافظت 

کنی!«
ذهن الرچ گنگ و خسته و گرسنگی کشیده بود، ولی ناگهان انگار صاعقه ای به 
آن خورد و همه چیز را واضح کرد؛ مسلمًا باید کاری را می کرد که ایمیکر به او گفت.

وقتی الرچ در مسیر شیب دار به سمت پایین به راه افتاد، برف می بارید. پسرک 
را توی باالپوشش به سینه اش بسته و شمشیر و تیر و کمانش و مقداری پتو و 
چند دسته گوشت خشک شده ی ریش ریش شده را هم از پشتش آویزان کرده بود. 
وقتی دال بزرگ و قهوه ای رنگ بر فراز پشته ای در دوردست ظاهر شد، الرچ در 
نهایت خستگی دست دراز کرد و کمانش را برداشت، ولی پرنده سریع به سمتشان 
جهید و در یک چشم برهم زدن به فاصله ای چنان نزدیک رسید که دیگر نمی شد 
تیر انداخت. الرچ عقب عقب رفت تا از حیوان فاصله بگیرد، ولی افتاد و حس کرد 
به پایین می لغزد. دست هایش را محکم به سینه اش گرفت تا از بچه مراقبت کند. 
صدای جیغ های بچه حتی از جیغ های پرنده هم بلندتر بود: »از من مراقبت کن، 

پدر! باید از من مراقبت کنی، پدر!«
ناگهان انگار شیِب زیِر بدن الرچ از میان رفت و در تاریکی سقوط کردند. الرچ 
با خود گفت که حتمًا بهمن آمده و با رگ و پی و استخوانش می خواست از بچه اش 
که زیر باالپوشش بود محافظت کند. شانه اش به چیزی تیز برخورد کرد، گوشتش 
چاک خورد و خیسی و گرمای خون را حس کرد. سقوط به این شکل حال عجیبی 
داشت؛ سرگیجه آور و آمیخته با بی پروایی بود؛ انگار عمودی سقوط می کرد، مثل 
سقوط آزاد. لحظه ای قبل از آنکه از هوش برود، از خود پرسید که آیا ممکن است 

از میان کوه ها سقوط کند و به بستر زمین برسد یا نه.

الرچ مثل تیر رهاشده از چله ی کمان از جا جست و بیدار شد؛ فکر و ذکرش فقط 
یک چیز بود: ایمیکر. دیگر تن پسرک روی او نبود و نوارهایی که او را به سینه اش 
تاریک  زیر لب صدایش کرد.  و  اطراف سایید  به  بودند. دست  می بستند، خالی 
بود. سطحی که روی آن افتاده بود سفت و لیز بود، مثل یخ لزج. تکان خورد تا 
دست هایش را بیشتر دراز کند و ناگهان ناخواسته جیغ کشید؛ دردی شدید به شانه 
و سرش حمله ور شد. دل آشوبه گرفت و چیزی نمانده بود باال بیاورد. به زور جلوی 
خودش را گرفت و دوباره دراز کشید. هق هق گریه می کرد و ناله کنان نام پسرک را 

بر زبان می آورد.
ناگهان صدای ایمیکر از جایی نزدیک، در پشت سرش، آمد: »چیزی نشده، پدر. 

دیگر گریه نکن و بلند شو.«
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ناله های الرچ به هق هقی از سر آسودگِی خاطر تبدیل شد.
»بلند شو، پدر! این اطراف را گشتم. یک داالن اینجاست. باید راه بیفتیم.«

»آسیبی که ندیده ای؟«
»سردم است و گرسنه ام. بلند شو!«

الرچ کوشید سرش را باال بگیرد و فریاد کشید. چیزی نمانده بود از هوش برود. 
»فایده ای ندارد. دردم خیلی شدید است.«

ایمیکر گفت: »دردت آن قدر نیست که نتوانی بلند بشوی.« وقتی الرچ دوباره 
امتحان کرد، فهمید که حق با پسرک است. عذاب آور بود و یکی دو بار هم باال آورد، 
ولی آن قدر بد نبود که نتواند روی زانوهایش و یک دست سالمش بنشیند و پشت 

سر پسرش روی سطح یخ زده بخزد.
به زحمت گفت: »کجا...« بعد بی خیال سؤالش شد؛ حرف زدن هم سخت بود.

ایمیکر گفت: »از یک شکاف توی کوه پایین افتادیم. سر خوردیم. اینجا هم یک 
نقب زیرزمینی است.«

الرچ از حرف های او سر درنیاورد و پیشروی هم آن قدر تمرکز می خواست که 
دیگر به خودش زحمت نداد تا سر دربیاورد. راهشان لغزنده و سراشیبی بود. جایی 
که به سمتش می رفتند کمی تاریک تر از جایی بود که از آن آمده بودند. هیکل 

کوچک پسرش را می دید که در مسیر شیب دار جلویش پیش می رفت.
ایمیکر گفت: »اینجا سراشیبی است...« اما الرچ آن قدر کند این حرف را حالجی 
کرد و آن قدر دیر فهمید که سقوط کرد و از یک پشته ی کوچک پایین افتاد. روی 
شانه ی زخمی اش فرود آمد و لحظه ای دنیا به چشمش سیاه تر شد. با نسیمی خنک 
و بوی نای تندی که سرش را به درد می آورد، بیدار شد. در فضایی تنگ بود، بین 
دو دیوار. خواست بپرسد که مبادا سقوطش باعث آسیب پسرک شده باشد، ولی 

فقط توانست ناله کند.
ایمیکر پرسید: »از کدام طرف؟«

الرچ منظورش را نفهمید و دوباره ناله کرد.
صدای ایمیکر خسته و ناشکیبا بود. »من که گفتم؛ اینجا نقب است. انگار از هر 
دو سمت هم ادامه دارد. یک طرف را انتخاب کن، پدر! من را از اینجا ببر بیرون!«

هر دو سمت به یک اندازه کم نور و کثیف بودند، ولی الرچ باید انتخاب می کرد؛ 

از حرف پسرش معلوم بود بهترین کار این است که انتخاب کند. بااحتیاط جابه جا 
شد. وقتی پشتش را به نسیم کرد، سردردش کمتر شد و همین حرکت باعث شد 

تصمیمش را بگیرد. باید به سمت منشأ نسیم می رفتند.
به این ترتیب پس از چهار روز خون ریزی و تلوتلوخوردن و گرسنگی کشیدن و 
تذکر مدام ایمیکر به الرچ که حالش خوب است و می تواند راه برود، الرچ و ایمیکر 
از نقب بیرون آمدند، اما به درون روشنایی کوهپایه های مهاب پا نگذاشتند، بلکه 
وارد سرزمینی شگفت انگیز در سمت دیگر قله های مهاب شدند؛ سرزمینی شرقی 
که هیچ کدام وصفش را نشنیده بودند، مگر در قصه های ابلهانه ای که مهابی ها 
موقع خوردن شام تعریف می کردند: قصه ی هیوالهایی با پوست رنگین کمانی و 

هزارتوهای زیرزمینی.

الرچ گاهی از خود می پرسید که نکند ضربه ای که آن روز موقع سقوط از کوه به 
سرش خورد به مغزش آسیب زده باشد. هرچه بیشتر در آن سرزمین جدید وقت 
می گذراند، بیشتر با مهی که در آستانه ی ذهنش شناور بود کلنجار می رفت. مردم 
آنجا طور دیگری حرف می زدند و الرچ تقال می کرد بلکه از آن کلمات و اصوات عجیب 
سر دربیاورد. برای ترجمه ی صحبت هایشان به ایمیکر وابسته بود؛ هرچه بیشتر 
می گذشت، بیشتر به ایمیکر وابسته می شد تا خیلی چیزها را برایش توضیح بدهد.
آن سرزمین، کوهستانی و طوفانی و خشن بود و دره سار نام داشت. انواعی از 
حیواناتی که الرچ می دانست در مهاب زندگی می کنند در دره سار هم بودند؛ حیوانات 
عادی با ظاهر و رفتاری که الرچ می شناخت، ولی مخلوقاتی حیرت انگیز و رنگارنگ 
هم در آنجا بودند که دره ساری ها آن ها را هیوال می نامیدند. رنگ بندی عجیبشان 
بود که آنان را هیوال می کرد، چون از نظر سایر ویژگی های جسمی هیچ فرقی با 
حیوانات عادی دره ساری نداشتند؛ اسب ها و الک پشت ها و شیرهای کوهی و دال ها 
و سنجاقک ها و خرس های دره ساری، ولی همگی در پرده های مختلف رنگ های 
سرخابی و فیروزه ای و ِمفرغی و سبز ُقَزح سان. در دره سار، اسب خاکستری ابلق 

اسب بود و اسبی که رنگ نارنجی آتشین داشت هیوال به حساب می آمد.
و  مگس ها  و  موش ها  بودند؛  هیوالهایی  چه جور  آن ها  نمی فهمید  هیچ  الرچ 
سنجاب ها و ماهی ها و پرستوهای هیوال همه بی خطر بودند، اما هیوالهای بزرگ تر، 
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هیوالهای انسان خوار، بی اندازه خطرناک بودند؛ خیلی خطرناک تر از همتاهای 
حیوانی شان. عاشق گوشت انسان بودند و شیفته ی گوشت هیوالهای دیگر. به همان 
اندازه شیفته ی گوشت ایمیکر هم به نظر می رسیدند و پسرک وقتی آن قدر بزرگ 
شد که توانست چله ی کمان را بکشد، تیراندازی را هم یاد گرفت. الرچ نمی دانست 
چه کسی این کار را به او یاد داده. همیشه انگار یک مرد یا یک پسر همراه ایمیکر 
بود که از او محافظت می کرد، کارهایش را برایش انجام می داد و هیچ وقت هم آدم 
ثابتی نبود؛ پیرها همیشه وقتی الرچ اسمشان را یاد می گرفت ناپدید می شدند و 

آدم های جدید به جایشان می آمدند.
الرچ حتی نمی دانست این آدم ها از کجا می آیند. او و ایمیکر اول در خانه ای 
کوچک زندگی کردند، سپس به خانه ای بزرگ تر رفتند و بعد به خانه ای حتی بزرگ تر 
در حاشیه ی شهر. بعضی از آدم های ایمیکر از شهر می آمدند، ولی بقیه انگار از توی 
شکاف های کوه یا زمین ظاهر می شدند. آن مردم زیرزمینی شگفت انگیز و رنگ پریده 

برای الرچ دارو آوردند و زخم شانه اش را خوب کردند.
شنیده بود یکی دو هیوال به شکل انسان هم در دره سار هستند که موهایشان 
روشن تر است، ولی هیچ وقت ندیدشان. بهتر هم بود، چون الرچ حتی یادش نمی آمد 
آیا انسان های هیوال رفتار دوستانه دارند یا نه؛ در برابر کل هیوالها هم هیچ دفاعی 
از خود نداشت. خیلی زیبا بودند. زیبایی شان چنان چشمگیر بود که هر بار الرچ به 
یکی از آن ها برمی خورد، ذهنش خالی می شد و خشکش می زد و ایمیکر و دوستانش 

باید از او دفاع می کردند.
از  یکی  پدر.  است،  همین  »کارشان  که:  می داد  توضیح  برایش  مدام  ایمیکر 
قدرت های هیوالیی شان همین است. با زیبایی شان کاری می کنند که میخکوب 
شوی و بعد ذهنت را تسخیر و ابلهت می کنند. باید یاد بگیری مثل من از ذهنت 

در برابر آن ها دفاع کنی.«
الرچ شک نداشت که ایمیکر راست می گوید، ولی کماکان سر درنمی آورد یعنی 
چه. گفت: »چه حرف ترسناکی! موجودی که قدرت دارد ذهن یک نفر دیگر را در 

اختیار بگیرد.«
ایمیکر سرخوشانه خندید و دستش را روی شانه ی پدرش گذاشت، ولی الرچ 
هنوز هم نمی فهمید؛ اما به ندرت پیش می آمد که ایمیکر محبتش را نشان بدهد و 

همین مسئله چنان الرچ را غرق در شادمانِی احمقانه ای می کرد که ناراحتی ناشی 
از سرگردانی اش را از یاد می برد.

الرچ در لحظات نادر هوشیاری و وضوح ذهنی اش مطمئن می شد که ایمیکر بزرگ 
شده و خودش ابله تر و فراموش کارتر. ایمیکر مدام برایش تعریف می کرد که وضع 
سیاسی ناپایدار در این سرزمین چگونه است و چه حزب های نظامی مسلحی آن را 
قسمت کرده اند و برایش از بازار سیاهی می گفت که در گذرگاه زیرزمینی متصل به 
آنجا پا گرفته بود. دو کوتوال دره ساری، به نام های کوتوال َسگام در شمال و کوتوال 
کوشاد در جنوب می خواستند در آن گستره ی زیرزمینی پادشاهی خودشان را 
تأسیس کنند و قدرت را از چنگ شاه دره سار بیرون بیاورند. در دوردست شمال 

نیز قلمروی دیگری از دریاچه ها و کوه های سربه فلک کشیده بود به نام چکاد.
الرچ نمی توانست افکارش را مرتب کند، فقط می دانست هیچ قریحه داری آنجا 
نیست و هیچ کس هم نیست که پسرکش را از او بگیرد به این دلیل که چشم هایش 

دورنگ بود.
هر چشمش به یک رنگ؛ ایمیکر قریحه دار بود. الرچ گاهی به این مسئله فکر 
می کرد؛ مواقعی که ذهنش آشفته نبود و می توانست فکر کند. دوست داشت بداند 

چه زمانی قریحه ی پسرش معلوم می شود.
وقت هایی که ذهنش از همیشه روشن تر بود، یعنی فقط وقت هایی که ایمیکر 
او را مدتی طوالنی تنها می گذاشت، الرچ از خود می پرسید که نکند این موضوع تا 

االن معلوم شده باشد.

ایمیکر سرگرمی هایی داشت؛ دوست داشت با هیوالهای کوچک بازی کند، آن ها را 
ببندد، پنجه هایشان را بکشد، پولک های روشنشان را ِبَکَند و انبوه موها یا پرهایشان 
را دید که  ایمیکر  بود، الرچ  از ریشه دربیاورد. یک روز وقتی پسرک ده ساله  را 

نوارهایی را از معده ی یک خرگوش می برید که پوستش هم رنگ آسمان بود.
به نظر الرچ، حیوان حتی در همان حال که خون ریزی داشت و می لرزید و 
چشم هایش از حدقه بیرون زده بود هم زیبا بود. به حیوان نگاه کرد و فراموش 
کرد که اصاًل چرا آمده بوده سراغ ایمیکر. چقدر غم انگیز بود که موجودی آن قدر 
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کوچک و بی پناه، موجودی آن قدر زیبا، به خاطر تفریح کسی آسیب ببیند. خرگوش 
ناگهان صداهایی ترسناک از خود درآورد و جیغ هایی از سر وحشت کشید. الرچ 

به ناله افتاد.
ایمیکر به الرچ زل زد. »به این حیوان آسیبی نمی زنم، پدر.«

حال الرچ فورًا بهتر شــد و فهمید که هیوال زجر نمی کشــد، ولی بعد حیوان 
ناله هایی کوتاه و از سر درماندگی سر داد و الرچ گیج شد. به پسرش نگاه کرد. 
پسرک خنجری در دست گرفته بود که جلوی چشم های حیوان لرزان خون از آن 

می چکید. ایمیکر به پدرش لبخند زد.
جایی در ژرفاهای ذهن الرچ چیزی از جنس شک جرقه زد. ناگهان به یاد آورد 
که چرا سراغ ایمیکر آمده بود. آرام گفت: »فکری به سرم زده... در مورد ماهیت 

قریحه ات.«
چشم های ایمیکر، آرام، برق زد. نگاهی محتاطانه به الرچ انداخت و پرسید: 

»واقعًا؟«
»گفتی هیوالها با زیبایی شان ذهن من را تسخیر می کنند.«

ایمیکر چاقویش را پایین آورد و سرش را خم کرد. چیز عجیبی در چهره ی 
پسرک بود؛ ناباوری... لبخندی عجیب... انگار سرگرم شده بود، انگار پسرک مشغول 

بازی ای بود که می دانست همیشه در آن برنده می شود، ولی این بار باخته بود.
الرچ گفت: »گاهی به نظرم می آید ذهنم را تسخیر می کنی، با حرف هایت.«

لبخند ایمیکر آشــکارتر شــد و ســپس زد زیر خنده. خنده اش الرچ را چنان 
خوشــحال کرد که خودش هم خندید. چقدر این بچه را دوست داشت. عشق و 
خنده از وجودش می تراوید و وقتی ایمیکر به سمتش آمد، دست هایش را باز کرد 
تا او را در آغوش بکشد. ایمیکر هم خنجرش را در شکم الرچ فروکرد و الرچ مثل 

تکه ای سنگ روی زمین افتاد.
ایمیکر باالی سر پدرش خم شد و گفت: »با تو خیلی خوش گذشت. دلم برای 
ازخودگذشتگی هایت تنگ می شود. کاش می شد همه را به آسانی تو در اختیار 

گرفت. کاش همه به اندازه ی تو ابله بودند، پدر.«

مردن عجیب بود؛ سرد و سرگیجه آور، مثل آن موقع که در کوه های مهاب سقوط 

می کرد، ولی الرچ می دانست که در کوه های مهاب سقوط نمی کند؛ دم مرگ برای 
اولین بار بعد از سال ها، فهمید که کجاست و دارد برایش چه اتفاقی می افتد. آخرین 
فکرش این بود که اگر تمام این سال ها به پسرش اجازه داده بود آن قدر راحت با 
حرف هایش او را افسون کند، از روی بالهت نبوده؛ عشق بوده. عشق الرچ نگذاشته 
بود که قریحه ی ایمیکر را بشناسد، چون حتی قبل از تولد پسرک، وقتی ایمیکر 

چیزی نبود مگر وعده ای شادی آور درون تن میکرا، الرچ افسون او شده بود.

یک ربع بعد، جسد الرچ و اسبش در آتش می سوختند و ایمیکر سوار بر تاتو1ی خود 
از میان غارها به سمت شمال می رفت. حالش خوش بود که باالخره به راه خودش 
تازگی ها  و همسایگانش  اطرافش  ادامه می دهد. محیط  زندگی اش  به  و  می رود 

ماللت آور شده بودند و بی قرارش می کردند. آماده بود کار دیگری بکند.
بــه نظرش آمد بهتر اســت دوران جدید زندگی اش را با تغییــر نام احمقانه و 
احساساتی اش شروع کند. مردم آن سرزمین نام الرچ را طور عجیبی تلفظ می کردند 

و ایمیکر همیشه از آن لحن خوشش می آمد.
اسمش را به ِلک تغییر داد.

یک سال گذشت.

1. تاتو یا اسبچه )pony( به نژادی از اسب ها می گویند که جثه ی کوچکی دارند. تاتو اسم قدیمی این اسب 
در ایران است، ولی تازگی ها به آن ها اسبچه می گویند. -م.



بخش یک

هیوالها
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فصل یک

آذرداد تعجب نکرد که مرد توی جنگل به او تیر زد، متعجب بود که مرد تصادفًا به 
او تیر زده است.

وقتی پیکان توی بازویش فرورفت، تلوتلو خورد و با پهلو به سنگی کوبیده شد؛ 
نفسش بند آمد. دردش شدیدتر از آن بود که محلش نگذارد، اما هر طوری بود 
ذهنش را متمرکز کرد، مثل تک ستاره ای در آسمان سیاه زمستانی. اگر آن مرد 
خون سرد بود و کارش را قاطعانه و راحت پیش می ُبرد، در برابر آذرداد از خود 
محافظت می کرد، اما کم پیش می آمد که آذرداد به این نوع آدم ها بربخورد. بیشتر 
مردهایی که می خواستند به او صدمه بزنند، آن قدر عصبانی، سراسیمه یا متکبر 
بودند که شکافی در دژ افکارشان می یافت و از آنجا به درون ذهنشان رخنه می کرد.

ذهن این مرد را هم فورًا یافت؛ چنان باز و حتی چنان پذیرا بود که از خودش 
پرسید نکند آدمی ابله است و کس دیگری استخدامش کرده تا چنین کاری بکند. 
اول صدای قدم هایش  از توی چکمه اش درآورد.  را  دست دراز کرد و چاقویش 
نباید وقت تلف می کرد،  آمد. آذرداد  از میان درختان  و بعد صدای نفس هایش 
اینکه مرد پیدایش می کرد، دوباره به سمتش تیر می انداخت. تو  چون به محض 

نمی خواهی من را بکشی. نظرت عوض شده.
مرد از پشت درختی بیرون آمد و نگاهش به او افتاد؛ چشم های آبی اش از حیرت 

و وحشت گرد شد.
داد زد: »تو که دختربچه ای!«

آذرداد گیج شد. یعنی واقعًا نمی خواسته به او تیر بزند؟ یعنی نمی دانسته او 

چه کسی است؟ نکند می خواسته »کمانگیر« را بکشد؟ به هر زور و زحمتی بود 
صدایش را آرام کرد و گفت: »پس هدفت کی بود؟«

مرد از سر عصبانیت داد زد: »کسی نبود. یک چیزی بود. ُجّبه ای که پوشیده ای 
چرم دباغی نشده ی قهوه ای است. پیراهنت قهوه ای است. خیال کردم حیوانی، 
وارسی کرد؛ خون جبه  را  بازویش  فرورفته در  تیر  و  به طرفش رفت  دخترک!« 
تا هر  پوشیده ای  را  این ها  از قصد  »انگار  بود.  را سرخ کرده  و شالش  آستین  و 

شکارچی ای که از راه می رسد، یک تیر حواله ات کند.«
البته اگر دقیق تر حرفش را می زد، باید می گفت »شکارچی غیرمجاز«، چون 
کمانگیر در این وقت روز شکار در جنگل را ممنوع کرده بود تا آذرداد بتواند با همین 
لباس هایش در جنگل باشد؛ وانگهی، آذرداد هیچ وقت این مرد ریزنقش و ژولیده مو 
و چشم زاغ را ندیده بود. خب! اگر او هم شکارچی غیرمجاز بود و هم شکارچی 
غیرمجازی که موقع شکار غیرقانونی اش به اشتباه به آذرداد تیر زده بود، یعنی به 
نفعش بود گرفتار خشم کمانگیر نشود؛ ولی آذرداد چاره ای نداشت جز اینکه این 
مرد را مجبور به چنین کاری بکند، چون خون ریزی اش شدید بود و کم کم داشت 

سرگیجه می گرفت. این مرد باید به او کمک می کرد تا به خانه برگردد.
مرد که کج خلق شده بود، گفت: »حاال باید بکشمت.« و قبل از آنکه آذرداد از 
این جمله ی عجیب وغریب سر دربیاورد، ادامه داد: »صبر کن ببینم. تو کی هستی؟ 

بگو که او نیستی!«
آذرداد طفره رفت: »کی نیستم؟« دوباره سراغ ذهن مرد رفت؛ به طرز عجیبی 

خالی بود، انگار هر قصد و نیتی که داشت در میان مه شناور و مفقود بود.
مرد گفت: »موهایت را پوشانده ای. چشم هایت، صورتت... ای وای بر من...« از 

او فاصله گرفت. »چشم هایت خیلی سبز است. حاال دیگر حتمًا می میرم.«
چه آدم عجیب وغریبی! از کشتن او حرف می زد و از مرگ خودش و مغز شناور 
شگفت انگیزی هم داشت؛ حاال هم انگار چیزی نمانده بود از جا بپرد و حمله کند. 
آذرداد نباید اجازه ی چنین کاری را به او می داد. افکار مرد را به چنگ گرفت و 

سعی کرد مرتبشان کند. نه چشم هایم برایت عجیب است، نه صورتم.
مرد چشم هایش را تنگ کرد و مات و مبهوت به او زل زد.

هر قدر بیشتر به من نگاه کنی، بیشتر متوجه می شوی که دختربچه ای عادی 
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هستم. یک دختر عادی در جنگل دیده ای و حاال هم باید نجاتم بدهی. باید من را 
ببری پیش کوتوال کمانگیر.

به شکل  افکارش که رسید، مقاومت مختصری در ذهن مرد دید،  اینجای  به 
ترس. شدیدتر از قبل به ذهن مرد فشار آورد و لبخند زد؛ زیباترین لبخندی که 
می توانست در حین دردکشیدن و مردن از شدت خون ریزی بزند. کوتوال کمانگیر 
به تو پاداش می دهد و در امنیت نگهت می دارد؛ به خاطر چنین کاری با تو مثل 

قهرمان ها رفتار می کند.
این بار دیگر جای چون و چرا باقی نگذاشت، تیردان و صندوق ویولن آذرداد را 
از پشت او برداشت و پشت خودش انداخت. بعد هر دو کمان را در دست گرفت و 
دست راست آذرداد، یعنی دست سالمش، را دور گردنش انداخت و گفت: »همراهم 
بیا، خانم جان!« میان درختان راه افتادند و به سمت اراضی کمانگیر رفتند. مرد 

نیمی او را هدایت می کرد و نیمی او را می کشید و با خود می برد.
آذرداد با خود گفت که مرد راه را بلد است و بعد افکار خسته اش را به حال 
خود گذاشت. مهم نبود که این مرد کیست یا از کجا آمده؛ فقط این مهم بود که 
هر طور شده خودش را به هوش و افکارش را مرتب نگه دارد تا مرد او را به خانه 
برساند و افراد کمانگیر او را تحویل بگیرند. چشم ها و گوش ها و ذهنش را باز و 
شنوا و هوشیار نگه داشت تا مبادا هیوالها نزدیک شوند، زیرا اگر بوی خون او را 

می شنیدند نه شال و نه دفاع ذهنی اش نمی توانستند او را مخفی کنند.
حداقل حاال خیالش راحت بود که این شکارچی غیرقانونی تیرانداز قابلی است.

کمانگیر یک دال هیوال را کشت و همان موقع آذرداد و شکارچی غیرمجاز سالنه سالنه 
از میان درخت ها بیرون آمدند. پرتابی زیبا به فاصله ای دور بود، از بهارخواب باالی 
ساختمان؛ آذرداد در وضعیتی نبود که در ستایشش حرفی بزند، اما شکارچی زیر 
لب و نفس نفس زنان گفت که ارباب جوان شایسته ی لقب »کمانگیر« است. هیوال 
از آسمان سقوط کرد و در مسیر جلوی در ساختمان بر زمین افتاد. رنگش نارنجی 

و طالیی سیر گل آفتاب گردان بود.
کمانگیر با سری افراشته در بهارخواب سنگی ایستاده بود و به آسمان نگاه 
می کرد؛ کمانش را هم خیلی راحت در دست گرفته بود. دست توی تیردان پشتش 

کرد و تیری دیگر برداشت و باالی درخت ها را نشانه گرفت. بعد آن دو را دید؛ 
مردی داشت آذرداد خونین و مالین را از جنگل بیرون می آورد. بالفاصله چرخید و 
دوان دوان در خانه به راه افتاد. آذرداد، حتی از آن پایین و از دور و از پشت دیوارهای 
سنگی، صدای فریادهایش را می شنید. ذهن کمانگیر را لمس کرد و برایش پیغام 
فرستاد. فقط پیغام بود؛ نمی خواست ذهنش را در اختیار بگیرد. نگران نباش، 
بازداشتش کن و اسلحه اش را بگیر، ولی به او آسیبی نزن! مکث کرد؛ نمی دانست 
چقدر این حرف ها برای کمانگیر فایده دارد، ولی ادامه داد: خواهش می کنم! مرد 

خوبی است. مجبور شدم فریبش بدهم تا من را بیاورد.
کمانگیر از در بزرگ بیرون زد؛ فرمانده سربازانش، پالال، پزشکش و پنج نفر از 
نگهبانانش هم همراهش بودند. از روی الشه ی دال پرید و به سمت آذرداد دوید. 
شکارچی فریاد کشید: »توی جنگل پیدایش کردم. پیدایش کردم. جانش را نجات 

دادم.«
وقتی نگهبان ها شکارچی را گرفتند، آذرداد ذهن مرد را آزاد کرد. این کار چنان 

آسوده اش کرد که زانوهایش سست شد و به سمت کمانگیر افتاد.
کمانگیر داد کشید: »آذرداد! آذرداد! خوبی؟ جای دیگرت هم زخمی شده؟«

آذرداد نمی توانست سرپا بماند. کمانگیر او را گرفت و روی زمین خواباند. با حالتی 
کرخت و شل سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: »همین یک زخم است.«

پزشک گفت: »اول بگذار بنشیند. بعد باید دراز بکشد. باید خون ریزی را بند 
بیاورم.«

کمانگیر از کوره در رفته بود. »حالش خوب می شود؟«
پزشک خیلی عادی گفت: »قطعًا. ولی باید از سر راهم کنار بروید و اجازه بدهید 

خون ریزی اش را بند بیاورم... ارباب.«
کمانگیر نفسش را بریده بریده بیرون داد و رد محبتی بر پیشانی آذرداد کاشت. 
بعد بدن او را رها کرد و کنارش نشست؛ مدام مشت هایش را گره و باز می کرد، 
سپس رو به شکارچی چرخید که در بازداشت نگهبان هایش بود. آذرداد در ذهنش 
به او هشدار داد: کمانگیر، مراقب باش! می دانست حاال که اعصابش به هم ریخته 

و کسی نیست که آرامش کند، احتمااًل از کوره درمی رود و کار ناجوری می کند.
رو به شکارچی غرید: »مرد خوبی که حتمًا باید بازداشت شود... خودم می دانم 
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تیر توی بازویش از تیردان توست. کی هستی و چه کسی تو را فرستاده؟«
شکارچی به کمانگیر اعتنا نمی کرد، فقط با چشم های گرد به آذرداد خیره شده 
بود. »دوباره زیبا شد... کارم ساخته است؛ حتمًا می میرم. حاال دیگر حتمًا می میرم.«

آذرداد با لحنی اطمینان بخش گفت: »تو را نمی کشد. شکارچی ها را نمی کشد. 
وانگهی تو جانم را نجات دادی.«

کمانگیر به مرد گفت: »اگر به او تیر زده باشی، با کمال میل می کشمت.«
شکارچی جواب داد: »مهم نیست چه کار کنید...«

کمانگیر به مرد چشم غره رفت و گفت: »اگر می خواستی نجاتش بدهی، چرا 
قبل از اینکه او را این همه راه بیاوری، خودت تیر را از بازویش درنیاوردی و زخم 

را نبستی؟«
آذرداد گفت: »کمانگیر!« ولی حرفش را خورد و زور زد که فریاد نکشد، چون 
پزشک آستین خونینش را چاک داد. »ذهنش در اختیار من بود. خودم حواسم 

نبود چنین کاری بکنم. دست از سرش بردار!«
کمانگیر رو کرد به او و پرسید: »چرا حواست نبود؟ عقل نداشتی مگر؟«

پزشک تشر زد: »ارباب کمانگیر! وقتی کسی آن قدر خون ریزی دارد که ممکن 
است از هوش برود، نباید سرش داد کشید. کار مفیدی بکنید! لطفًا محکم بگیریدش 

تا من تیر را دربیاورم و بعد به نفع همه مان است که چشم شما به آسمان باشد.«
کمانگیر کنارش نشست و شانه های او را گرفت. صورتش خشک و بی عاطفه بود، 
اما صدایش چنان غرق در احساسات بود که می لرزید. »من را ببخش، آذرداد.« 
بعد به پزشک گفت: »دیوانه ایم که این کار را بیرون انجام می دهیم. بوی خون را 

می شنوند.«
سپس دردی ناگهانی... دردی کورکننده که انگار چشم هایش را سوزاند. آذرداد 
سرش را به عقب خم کرد تا از پزشک فاصله بگیرد و زور زد تا خودش را از چنگ 
کمانگیر خالص کند. شالش سر خورد و منشور درخشان موهایش بیرون افتاد: 
طلوع، گل خشخاش، مس، گل آویز، شعله؛ سرخ، درخشان تر از خونی که مسیر 

جلوی در عمارت را آغشته کرده بود.

آذرداد در خانه ی سنگی خودش شام خورد؛ خانه اش درست پشت خانه ی کمانگیر 

و تحت نظر نگهبانان او قرار داشت. کمانگیر دال هیوال را به آشپزخانه فرستاده 
 بود. از معدود آدم هایی بود که خجالت نمی کشید بگوید از طعم گوشت هیوالها 

خوشش می آید.
آذرداد توی تختش غذا خورد و کمانگیر هم کنارش نشست. گوشت را برایش 
تکه تکه می کرد و تشویقش می کرد که بیشتر بخورد، ولی خوردن کار دردناکی بود؛ 

هر کاری درد داشت.
شکارچی را در یکی از قفس های هیوال بیرون خانه زندانی کرده بودند که پدر 
آذرداد، کوتوال کانسرل، روی تپه ی پشت خانه ساخته بود. کمانگیر گفت: »امیدوارم 
امشب طوفان بشود و صاعقه بزند. امیدوارم سیل هم بیاید. بد هم نیست زمین زیر 

پای شکارچی جناب عالی دهن باز کند و او را ببلعد.«
»آدمکش نیست؛ شکارچی ای است که چشمش درست و حسابی نمی بیند.«

»خودت هم این حرفت را باور نمی کنی. شک ندارم.«
»خیلی خب، ولی به نظرم وقتی به من تیر زد، خیال می کرد گوزنم.«

کمانگیر تکیه داد و دست به سینه شد. »شاید. فردا دوباره با او حرف می زنیم. 
قصه را باید از زبان خودش بشنویم.«

»ترجیح می دهم کمکت نکنم.«
»من هم ترجیح می دهم ازت کمک نخواهم، عزیزم! ولی باید بفهمم این مرد 
کیست و چه کسی او را فرستاده. طی این دو هفته دومین غریبه ای است که 

سروکله اش توی زمین های من پیدا می شود.«
آذرداد دراز کشید، چشم هایش را بست و به زور غذایش را جوید. همه غریبه 
بودند. غریبه ها از البه الی صخره ها و تپه ها می آمدند و امکان نداشت از سرگذشت 
می خواست  نه  و  بفهمد  می خواست  دلش  نه  هم  آذرداد  درآورد.  سر  همه شان 
در  را  که ذهن کسی  موضوع  این  دربیاورد.  تا سر  کند  استفاده  قدرت هایش  از 
 اختیار بگیرد تا جانش را نجات بدهد یک چیز بود و اینکه اسرار دیگران را بدزدد 

چیزی دیگر.
وقتی دوباره سر برگرداند، دید که او بی هیچ حرفی تماشایش می کند! موهای 
سفید و طالیی، چشم های قهوه ای تیره و دهان مغرورش. از وقتی خودش نوزادی 
بود که چهاردست وپا راه می رفت و کمانگیر پسربچه بود، این ویژگی های آشنا را 
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به خاطر داشت؛ کمانگیر از همان کودکی هم همیشه کمانی با خود داشت هم قد 
خودش. کار آذرداد بود که نام واقعی  اش، یعنی آرکلین، را به کمانگیر تغییر داد. 
کمانگیر هم به او یاد داد که چطور تیر بیندازد. حاال هم که به چهره ی او نگاه 
می کرد، یعنی چهره ی مردی بالغ که مسئول یکی از امالک بزرگ شمالی و اداره ی 
ثروِت این امالک و مزارع و مردمش بود، دلیل نگرانی اش را می فهمید. دره سار در 
دورانی آرام و پر از صلح و صفا نبود. در شهر شاه، شاه ناش جوان با چنگ و دندان 
به اورنگ سلطنت چسبیده بود و کوتوال هایی شورشی، مثل ارباب سگام در شمال 
و ارباب کوشاد در جنوب، سپاه تشکیل می دادند و به این فکر می کردند که چطور 

او را سرنگون کنند.
جنگ در پیش بود. کوه ها و جنگل ها پر از جاسوس و دزد و هزار جور مرد 

قانون گریز دیگر بود. غریبه ها هم همیشه نگران کننده بودند.
کمانگیر با لحنی آرام گفت: »تا وقتی دوباره بتوانی تیر بیندازی، نباید تنهایی 
بیرون بروی. خودت که می دانی؛ دال های اینجا را نمی شود مهار کرد. شرمنده ام، 

آذرداد!«
آذرداد آب دهانش را قورت داد. خودش حواسش بود که به این وجه تلخ ماجرا 
فکر نکند. »فرقی نمی کند. ویولن هم نمی توانم بزنم، همین طور چنگ و نی و هیچ 

ساز دیگری. الزم نیست از خانه بروم بیرون.«
»به شاگردهایت خبر می دهیم.« آهی کشید و گردنش را مالید. »ببینم چه 
کسی را می توانم به جای تو به خانه هایشان بفرستم. تا وقتی بهبود پیدا کنی، 
گاهی های ذهنی تو به همسایه هایمان اعتماد کنیم.« آن  مجبوریم بدون کمک آ
روزها نمی شد به کسی اعتماد کرد، حتی به همسایه های قدیمی. یکی از کارهای 
آذرداد هم این بود که موقع آموزش موسیقی، چشم هایش را باز و گوش هایش را 
تیز نگه دارد و خبر جمع کند. گهگاه چیزی می فهمید؛ اطالعاتی، گفت وگویی یا 
این حس که جایی از کار می لنگد و همین چیزهای مختصر هم به کمانگیر و برُوِکر، 

پدرش، کمک زیادی می کرد؛ هر دویشان هنوز به شاه وفادار بودند.
آذرداد زیر لب آواز خواند، آوازی که هر جفتشان می دانستند درباره ی شمال 
دره سار است و پدر کمانگیر هر وقت آذرداد پیشش بود، دوست داشت آن را بشنود.

کمانگیر دست سالم او را گرفت و رد محبتی بر آن کاشت.

آذرداد دیگر آواز نخواند. چشم هایش را گشود و نگاه شیطنت آمیز و چشم های 
قهوه ای و لبخند کمانگیر را دید.

خطاب به او فکر کرد: شوخی ات گرفته!
کمانگیر موهای او را با محبت نگاه کرد که روی پتو می درخشید. »ناراحت به 

نظر می رسی.«
کمانگیر! وول که می زنم دردم می گیرد.

»الزم نیست وول بزنی!«
آذرداد ناخواسته لبخند زد و بلند گفت: »خواب برایم خیلی مفید است. برو 

خانه، کمانگیر!«
آن هم وقتی خوب  لحنی شیطنت آمیز گفت: »چقدر سنگ دلی!  با  کمانگیر 

می دانی که امروز چقدر نگرانت شدم.«
این نگرانی  آذرداد می دانست که او چقدر نگران بوده، فقط شک داشت که 

اخالقش را عوض کرده باشد.

مسلمًا بعد از آنکه کمانگیر رفت، آذرداد نخوابید. سعی کرد، ولی کابوس  مدام او را 
از خواب می پراند. روزهایی که قفس ها را می دید کابوس هایش بدتر می شد، چون 

همان جا بود که پدرش مرد.
کانسرل، پدر هیوالی زیبایش. در دره سار، هیوالها از هیوالها به دنیا می آمدند. 
هیوال می توانست از میان غیرهیوالهای همنوع خودش جفت بگیرد )مادر آذرداد 
هیوال نبود(، اما فرزندانشان همیشه هیوال می شدند. کانسرل موهای نقره ای براق 
داشت با رگه هایی از رنگ آبی و چشم هایش هم آبی سیر بودند. بدنش... چهره اش... 
چشمگیر و دلپذیر و زیبا... می درخشید و مثل بلوری که نور را بازبتاباند، چیزی 
ناملموس داشت که همه ی هیوالها داشتند. وقتی زنده بود، حیرت انگیزترین و 
جذاب ترین مردی بود که می شناخت؛ حداقل در نظر آذرداد این چنین بود. در 
مهار ذهن انسان ها هم بهتر عمل می کرد؛ به هرحال، خیلی بیشتر از او تمرین 

کرده بود.
آذرداد در تختش دراز کشیده بود و سعی می کرد این خاطرات رؤیاگونه را از 
ذهنش دور کند؛ غرش پلنگ هیوال، به رنگ سرمه ای نیمه شب با لکه های طالیی... 
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پدرش که ایستاده بود... بوی خون پدرش... چشم های زیبایش که ناباورانه به او 
زل زده بودند و... لحظه ای که جان می داد.

با خودش گفت کاش کمانگیر را نفرستاده بود که برود. کمانگیر کابوس ها را 
می فهمید و زنده و پرشور بود. آذرداد هم دلش مصاحبت و سرزندگی او را می خواست.

توی تختش مدام بی قرارتر می شد و سرانجام کاری کرد که قطعًا باعث می شد 
کمانگیر از حرص و عصبانیت کبود شود. خود را به گنجه اش رساند و آرام آرام و 
دردآلود باالپوش و شلوار قهوه ای تیره اش را پوشید که در شب به استتارش کمک 
می کرد. تالش او برای بستن موهایش نزدیک بود دوباره او را به تخت برگرداند، 
چون برای این کار باید از هر دو دستش استفاده می کرد و تکان دادن دست چپش 
مصیبت بود. اما هرطور بود از پس این کار برآمد و حتی حاضر شد جلوی آینه 
از پشت پیدا  تا خیالش راحت شود که موهایش  نگاهی هم به خودش بیندازد 
نیست. معمواًل حاضر نبود جلوی آینه برود؛ خجالت آور است که آدم به محض دیدن 

خودش نفسش بند بیاید.
خنجری پر کمرش آویزان کرد و نیزه ای هم برداشت و بی اعتنا به ندا و جیغ 
و فریاد وجدانش راه افتاد؛ خوب می دانست که آن شب حتی در برابر یک تشی1 
ناقابل هم نمی توانست از خودش دفاع کند، چه برسد به داِل هیوال یا گرِگ هیوال.

کار بعدی که می خواست بکند، از همه سخت تر بود؛ حداقل به این خاطر که 
فقط یک دستش سالم بود. باید از روی درخت بیرون پنجره اش یواشکی بیرون 
می رفت، چون نگهبان های کمانگیر پشت تمام درهای خانه کشیک می دادند و 
امکان نداشت به او اجازه بدهند تنها و زخمی در تپه ها ول بچرخد؛ البته می شد از 
قدرتش برای مهار آن ها استفاده کند، ولی این کار را نمی کرد، چون نگهبان های 

کمانگیر به او اعتماد داشتند.
کمانگیر بود که دو سال پیش فهمید این درخت قدیمی چقدر به خانه نزدیک 
است و انگار خانه را در آغوش گرفته و چقدر راحت می تواند در تاریکی از آن باال 
برود؛ دو سال پیش کانسرل هنوز زنده بود، کمانگیر هجده ساله و آذرداد پانزده ساله 

porcupine .1: حیوانی است شبیه جوجه تیغی/خارپشت )hedgehog( که بر پشتش خار دارد. بسیاری این 
دو حیوان را به خاطر شباهت ظاهری شان با هم اشتباه می گیرند، اما خارپشت از پستانداران حشره خوار است 

و جثه ی کوچکی دارد، در صورتی که تشی از پستانداران جونده و همچنین سنگین تر و بزرگ تر است. -م.

از  نگهبان های کانسرل  بود که الزم نمی دیدند  یافته  بود و دوستی شان شکلی 
جزئیاتش باخبر شوند؛ شکلی که برای آذرداد غیرمنتظره و شیرین بود و فهرست 
کوتاه شادی هایش را بلند می کرد. کمانگیر خبر نداشت که آذرداد هم از این مسیر 
استفاده کرده؛ اول برای فرار از دست افراد کانسرل و بعد از مرگ کانسرل هم برای 
فرار از دست افراد خود کمانگیر. نمی خواست کار عجیب وغریب یا ممنوعی بکند؛ 

فقط دوست داشت شب ها، تنهایی و بدون اینکه کسی بداند، قدم بزند.
نیزه اش را از پنجره بیرون انداخت. اتفاقی هم که بعد از آن افتاد مشتمل بود 
بر ناسزا و پاره شدن لباسش و ناخن کشیدن به درخت. وقتی عرق ریزان و لرزان به 
زمین سفت رسید، فهمید که چه نقشه ی احمقانه ای ریخته. بعد نیزه را مثل عصا در 
دست گرفت و لنگ لنگان از خانه دور شد. نمی خواست جای خیلی دوری برود؛ فقط 
می خواست از الی درخت ها بیرون بزند تا بتواند ستاره ها را ببیند. ستاره ها همیشه 
از بار تنهایی اش می کاستند. آن ها را موجوداتی زیبا می دانست که می سوختند ولی 

سرد بودند؛ همه شان تنها و غم زده و ساکت، مثل خودش.

آن شب ستاره های آسمان زالل و بی نقص بودند.
در تکه زمینی سنگالخ ایستاده بود، پشت قفس های هیوالهای کانسرل. خود را 
در نور ستاره ها غرق کرده بود و می خواست کمی از سکوت و آرامششان را جذب 
کند. نفسی عمیق کشید و جایی از ران پایش را مالید که هنوز به خاطر زخِم تیِر چند 
ماه پیش درد می کرد. همیشه وقتی به جراحت تازه ای مبتال می شد، همین اتفاق 
می افتاد: تمام زخم های قدیمی سر برمی آوردند و دوباره درد به جانش می انداختند.

تا آن زمان هیچ وقت تصادفًا زخمی نشده بود. نمی دانست این حمله را از چه نوعی 
باید بداند؛ در نگاه اول خنده دار بود. روی یکی از ساعدهایش زخم خنجر داشت و 
روی شکمش هم یکی دیگر. یک جراحت تیر هم از سال ها پیش روی پشتش بود. 
گهگاه از این اتفاق ها می افتاد. به ازای هر مرد آرام و بی خطری، مردی هم بود که 
می خواست به او آسیب بزند یا حتی بکشدش؛ چون زیبایی ای داشت که مال او 
نبود یا چون از پدر او نفرت داشت. به ازای هر حمله ای هم که جای زخم بر بدنش 

باقی می گذاشت، پنج شش حمله رخ می داد که می توانست جلویشان را بگیرد.
از  یکی  روی  پنجه  بود. جای  هیوال  گرگ  یک  کار  روی مچش:  دندان  جای 
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شانه هایش: کار یک دال هیوال بود. زخم های دیگری هم بود؛ زخم های کوچک 
و نادیدنی، مثاًل همان روز صبح، توی شهر، چشم های گرگرفته ی مردی به بدنش 
دوخته شده و همسر مرد هم که کنارش ایستاده بود، با آمیزه ای از حسادت و نفرت 
زل زل او را نگاه می کرد؛ یا این موضوع که هر ماه باعث تحقیرش می شد، چون در 
موقع عادت ماهانه اش باید نگهبان همراهش می بود تا او را از هیوالهایی که بوی 

خون را می شنیدند حفاظت کند.
کانسرل به او می گفت: »این نوع توجه نباید شرمنده ات کند. باید خوشحال باشی. 

لذت بخش نیست که توجه عاَلم و آدم به توست صرفًا به این خاطر که هستی؟«
کانسرل هیچ وقت این چیزها را شرم آور نمی دانست. هیوالهای خطرناک را مثل 
حیوان خانگی نگه می داشت؛ یک دال داشت به رنگ نقره ای و بنفش َقفایی، یک 
شیر کوهی به رنگ ارغوانی خونین، یک خرس به رنگ سبز چمنی که رگه های 
طالیی داشت، یک پلنگ هم داشت به رنگ سرمه ای نیمه شب با لکه های طالیی. 
گاهی عمدًا به آن ها کم غذا می داد، بین قفس ها راه می رفت، موهایش را باز می کرد 
و با چاقو دستش را زخمی می کرد تا خونش روی زمین بچکد. از سرگرمی های 
محبوبش این بود که ببیند هیوالهایش جیغ می کشند، می غرند، دندان هایشان را 

به میله های فلزی می سایند و از شدت ولِع گوشت هیوالیی او وحشی می شوند.
امکان نداشت با این کارها چنین حسی به آذرداد دست بدهد؛ همیشه حسی از 

جنس ترس داشت یا شرم.

هوا داشــت نمور و سرد می شــد و آرامش دوردســت تر از آن بود که آن شب به 
سراغش بیاید.

آرام آرام به سمت درختش برگشت. تنه ی درخت را گرفت و سعی کرد باال برود، 
اما کمی که به تنه ی درخت چنگ زد، فهمید به هیچ وجه امکان ندارد بتواند از آن 

درخت باال برود و خودش را به اتاق خوابش برساند.
خسته و دل چرکین، به درخت تکیه زد و به بالهت خودش فحش داد. حاال دو 
گزینه داشت که هیچ کدامشان به درد الی جرز هم نمی خوردند: یا باید خود را به 
نگهبان های دم در تسلیم می کرد و فردا سر آزادی هایش با کمانگیر جنگ و دعوا به 
راه می انداخت یا باید وارد ذهن یکی از آن نگهبان ها می شد و افکارش را فریب می داد.

آرام و بااحتیاط، فکرش را رها کرد تا ببیند چه کسانی در اطراف هستند. زودتر 
از همه متوجه ذهن شکارچی غیرمجاز شد که در قفسش خوابیده بود. تعدادی از 
نگهبان هایی را که از خانه اش مراقبت می کردند، شناخت. دم ورودی فرعی خانه، 
نگهبان ُمسنی ایستاده بود به اسم ِکِرل که تا حدی دوست او به حساب می آمد؛ 
یا حداقل اگر چپ و راست از آذرداد تعریف و تمجید نمی کرد دوستش می شد. 
موسیقی دان بود و به اندازه ی آذرداد چیره دست، حتی کمی هم باتجربه تر. گاهی 
هم با هم می نواختند؛ آذرداد با ویولنش و کرل با ِنی یا با سوت زدن. کرل چنان 
معتقد بود آذرداد بی عیب ونقص است که بعید بود به او شک کند؛ بنابراین، هدف 

راحتی محسوب می شد.
آه کشید. اگر کمانگیر از تک تک جزئیات زندگی و ذهن او خبر نداشت، دوست 

بهتری بود. آذرداد چاره ای جز این کار نداشت.
خود را به سمت دیگر خانه رساند و میان درخت های نزدیک در فرعی رفت. 
دست درازی به دروازه های ذهن آدم ها کار ظریف و حساسی بود. شخص قوی و 
تمرین کرده می توانست متوجه چنین تجاوزی شود و دروازه را ببندد. آن شب هم 
ذهن کرل گوش به زنگ موجوداتی بود که از آن حوالی عبور می کردند، ولی برای 
این نوع حمله آمادگی نداشت؛ ذهنش باز و کسل بود؛ درنتیجه، آذرداد خیلی 

راحت در آن رخنه کرد. 
کرل متوجه شد که انگار اتفاقی افتاده و مات و مبهوت تمرکز کرد، اما آذرداد هم 
کارش را سریع انجام داد تا حواسش را پرت کند. صدایی شنیدی. آن سمت است؛ 
دوباره به گوَشت خورد؟ صدای داد و هوار است از سمت در جلویی خانه. از این در 

فاصله بگیر و سرت را بچرخان که نگاه کنی.
کرل، بی ذره ای مکث، از ورودی فاصله گرفت و به آذرداد پشت کرد. آذرداد از 

الی درخت ها بیرون آمد و به سمت در رفت.
هیچ صدایی از پشت سرت نمی شنوی؛ فقط از جلویت سروصدا می آید. در پشت 

سرت بسته است.
کرل حتی سر برنگرداند که نگاهی بیندازد؛ اصاًل به افکاری که آذرداد در ذهنش 
را بست؛  بعد در  و  از آن گذشت  و  باز کرد  را  آذرداد در  نکرد.  می کاشت شک 
سپس لحظه ای کوتاه به دیوار راهرو تکیه داد؛ عجیب آنکه تا حدی افسرده بود که 



40  هفت پادشاهی 2

کارش این قدر راحت تمام شده. به نظرش، فریب دادن آدم ها و تبدیل کردنشان به 
موجودی احمق نباید این قدر ساده می بود.

حالش از خودش به هم خورد و با حالی کم وبیش دمغ از پله ها باال رفت تا به 
اتاقش برسد. آهنگی خاص به ذهنش آمده بود که مدام تکرارش می کرد؛ هرچند 
نمی فهمید چرا. مویه ای بود که مردم دره سار در مراسم تدفین می خواندند تا برای 

مرگ کسی عزاداری کنند.
حدس می زد چون آن روز چند بار به پدرش فکر کرده این آهنگ یادش آمده. 
هیچ وقت این آهنگ را برایش نخوانده و با ویولنش نزده بود. بعد از مرگ او، اندوه 
و گیجی چنان کرختش کرده بود که هیچ چیزی  ننواخت. بعضی ها هم برایش 

کومه ی آتش افروخته بودند، ولی آذرداد نرفته بود تماشا.
ویولن هدیه ی کانسرل بود. محبت عجیبی از خود نشان داده بود، چون هیچ وقت 
انسان  تنها بود )تنها  حوصله ی موسیقی آذرداد را نداشت. حاال هم که آذرداد 
هیوالی باقی مانده در دره سار(، ویولن از معدود چیزهای شادی آوری بود که او را 

یاد کانسرل می انداخت.
 شاد.

خب! بعضی وقت ها که یاد او می افتاد یک جور شادمانی و خوشی هم به سراغش 
می آمد، ولی واقعیت را تغییر نمی داد: هر آنچه در دره سار بد و غلط بود، به نحوی 

به کانسرل ربط پیدا می کرد.
چنین فکری آرامشی به او نمی داد، اما حاال از شدت خستگی چیزی نمانده بود 
هذیان بگوید، به خواب عمیق رفت و مویه ی مردم دره سار در پس زمینه ی رؤیاهایش 

نواخته می شد.

فصل دو

آذرداد اول از شدت درد از خواب پرید و بعد متوجه آشوب و سروصدای نامعمول 
توی خانه اش شد. نگهبان ها در طبقه ی پایین می رفتند و می آمدند و کمانگیر هم 

در میانشان بود.
وقتی یکی از پیشخدمت ها از کنار اتاق خوابش گذشت، آذرداد ذهن دخترک را 
لمس و احضارش کرد. دخترک وارد اتاقش شد، اما به آذرداد نگاه نمی کرد؛ در 
عوض، با حالتی عصیانگرانه به َگردگیِر َپِر توی دستش زل زده بود، ولی حداقل 
آمده بود؛ بعضی از پیشخدمت ها می زدند به چاک و تظاهر می کردند که نشنیده اند.

دخترک خیلی جدی گفت: »بله، بانو؟«
»سوفی! چرا این همه آدم طبقه ی پایین است؟«

سوفی گفت: »امروز صبح دیدند که شکارچی توی قفس ها مرده، بانو. تیر توی 
گلویش بود.«

بعد هم بالفاصله چرخید و در را محکم بست. حال آذرداد چنان خراب شد که 
انگار غم عالم را به دلش ریختند.

دست خودش نبود؛ حس می کرد این اتفاق تقصیر اوست... چون توی جنگل 
شبیه گوزن ها لباس پوشیده بود.

لباس پوشید و رفت طبقه ی پایین پیش پیشکارش، دونال، که سپیدمو بود و ذهنی 
قوی داشت و از کودکِی آذرداد به او خدمت می کرد. دونال به محض دیدن او ابروی 
سفیدش را باال انداخت، سرش را به سمت بهارخواب عقب خانه کج کرد و گفت: 



در چاپ این کتاب همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده شده است؛ زیرا:
 این کاغذها نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.

بهامیددنیايىسبزتروسالمتر


