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دسامبر ۱۶۹۰
شهر ساوت پورت۱

مهاجرنشین پلیموث2

صدای فریادی از درون بارش سنگین برف به پا خاست. 
صدایی کوتاه بود، رقت بار و ضعیف. الستور3 ابتدا فقط حیرت کرده بود که 
صدا از میان آینه ها عبور کرده. با وجود این، آن ناله تمام حواسش را به خود 
جلب کرده بود. صدا همچنان ادامه یافت. او مقابل آتشدان جادویی سبزش 
که داشـت ترق تروق می کرد نشسـته بود و خوراک شـبانه اش را که خفاش  

سمی و پوره ی کدوحلوایی بود تناول می کرد، صدا ادامه یافت. 
کمکم کنین... 

ممکن بود آن را با صدای باد پلیدی که درون برجش نفوذ می کرد اشتباه 
بگیرد، اما کلمات سرشار از دردی اغواگر بودند. 

همراه با یأسی دلپذیر. 
همراه با وعده ی دستیابی به جادویی نیرومند. 

کمکم کنین، تمنا می کنم!
بدسگال، با نیشخندی بر لب و با شادمانی، فکر کرد: چنین خواهم کرد. 
بدین سـان بود که السـتور، شـاهزاده ی قلمرو، چاقوی نقره ای را کنار نهاد، 
برخاسـت و دیـد کـه کمنـد جـادو هم اکنـون نیز بـر سـطح آینه انتظـارش را 
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می کشـد. اشـتیاق انسـانی فانی، هنگامی کـه به اندازه ی کافـی نیرومند بود، 
ریسـمانی مواج از نیرویی زمردی رنگ می سـاخت که الستور قادر بود آن را تا 

سرچشمه اش دنبال کند. 
زنجیـری نقـره ای از روی قـاب دیـوار برداشـت و دور گردنـش انداخـت. 
فانوس کوچک آویزان از گردنبند به دکمه های عنکبوتی شـکل کتش می خورد 

و صدا می داد. هنگامی که از آینه گذشت، از ارتعاش بلور آینه لذت برد. 
کمک... 

صـدای التمـاس را در داالن هـای پرپیچ وخـم گذرگاه های آینـه دنبال کرد. 
جوهـره ی آن انـدوه، آن خشـم فقط باعث می شـد کمنـد در میانه ی مه دود و 
سـایه های داالن ها بیشـتر بدرخشـد. دیدن آن روشـنایی هیجان را درونش 

شعله ور کرد. 
با خود فکر کرد چه نوع فانی دونی ظرفیت چنین جادوی قدرتمندی را دارد؟ 
بی شک فردی با مسئولیت فراوان، با قدرت بی اندازه برای تصمیم گیری درباره ی 

حیات و ممات انسان های دیگر، شاید یک پادشاه یا چه بسا یک امپراتور. 
وای، چنیـن چیـزی او را چنـان بـر برادرانـش برتری مـی داد که قلب های 
سیاهشـان از حسـد و غضب متاشی می شـد! او با جادوی فراوان حاصل از 
ایـن قـرارداد کاری می کـرد که آنان حسـرت بخورند که از چنیـن احضارهایی 
غافل مانده اند. برادران او اغلب به نوچه های بسیاری اتکا داشتند که می رفتند 
و برایشـان جـادو می آوردند. سرشـان بیشـتر به برگزاری ضیافـت و مبارزه ی 
نمایشی با غول ها گرم بود تا کاری که برای انجام دادنش متولد شده بودند؛ 

کاری جز حکمرانی بر اهریمن های پست تر. 
اما آن چنان  که الستور آموخته بود، اگر کسی سودای قدرت داشت، خود باید 

آن را به چنگ می آورد. 
لیکن، در همان َدم که به دروازه ی دنیای انسانی رسید، دریافت پنداشت هایش 

فراتر از خیالی باطل نبوده است. 
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آینـه ی انسـان کوچک بـود، نه چندان بزرگ تـر از آینه هایی کـه این مردان 
شپشو برای تراشیدن صورتشان به کار می بردند. الستور هرگز علت این رسم 
را نفهمیـده بـود، زیـرا مـوی صـورت اغلب سـیمای موش مانند آنـان را بهبود 
می بخشـید و آن صـورت را در برابـر چشـم تیزبیـن هـر اهریمن تـا اندازه ای 

تحمل پذیر می کرد. البته این آینه اصاً مورد استفاده نبود. 
قاب آینه را چنگ زد. غرق تفکر بود و پنهانی از پشت شیشه تماشا می کرد. 
باد سردی وزید، به او برخورد کرد و مانند برفک سطح دروازه را پوشاند. حرارت 
مرطوب و گرم دنیای زیرین پشت  سرش بود و به او زنهار می داد که بازگردد. 
از میـان همـه ی آینه ها، یک آینه ی اصاح صورت! درگاهی که مانند پنجره 
بـه چیـزی شـبیه آلونکی دلمرده از چوب تیره باز می شـد، نـه آینه ای با قابی 

زراندود که به تاالر پرتأللؤ و زیبنده ی قصری ختم شود. 
کمک... به ما کمک کنین... 

او باید به سوی آسایش برج خود و پوره ی کدوحلوایی بازمی گشت و فانی ها 
را در رنجشـان رها می کرد. با این حال، دسـتانش بر قاب آینه ثابت مانده و 
چنگال هایـش در چـوب فـرو رفته بـود. این همه راه طی کرده بـود، مگر نه؟ و 
صرف نظر از اینکه این انسان چه زخم مصیبت باری بود، نیروی اشتیاقش کمند 

را همچون مشعل فروزان کرده بود. 
السـتور با خشـم نفسـی کشید و فکر کرد همه ی انسـان ها، چه رعیت چه 
پادشـاه، بـه درجات گوناگون محبوب، منفور، ترسـیده و رنج کشـیده اند. این 
پای کوبِی ذات آدمیزاد بود. از مصیبتی به مصیبت دیگر در نوسان بودند و در 

مقام همکار یا رقیب در گردونه ی رو به پایان عمرشان می چرخیدند. 
امکان رسـیدن به آن جادوی نیرومند هنوز وجود داشـت، به این شـرط که 
السـتور پی می برد چه اشـتیاقی آن قدر قوی اسـت که بتواند او را احضار کند. 
آنگاه آن را مانند آخرین قطرات شیره ی سوسک گنداب از قلب حقیر آن انسان 

بیرون می کشید تا قراردادش را امضا کند. 
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الستور که از چهارچوب تنگ آینه بیرون می رفت خودش را به صورتی درآورد 
که در دنیای انسـان ها به خود می گرفت؛ روباهی به رنگ عاج. اغلب آدمیان از 
جانـوران وحشـی تیـره نفرت دارند اما تغییر شـکل هدف دیگری هم داشـت: 
دوری از افسونی که بای جان همه ی اهریمن ها در قلمروی انسان ها می شد. 
این نفرین که صورت حقیقی انسان ها را نمی شد دید در دنیای انسان ها هدیه ی 
خداحافظی باستانی ها بود، پیش از آنکه دور قلمروی خویش دیوار برافرازند. 

السـتور بی صـدا روی زمیـن فـرود آمد و بـا خود فکر کرد ایـن حقیقت که 
فقط بدسـگال ها می توانند تغییر شـکل دهند گواه برتری شـان اسـت. سـایر 
اهریمنان برای برانگیختن ترس در قلب انسـان ها باید به ایجاد صدا و سـایه 
اتـکا می کردنـد. ترس قـوی می نماید، لیکـن جادویی که اهریمنـان ناچیز از 
درون احساسات انسانی می مکیدند در قیاس با آنچه از هر قرارداد بدسگال ها 

به دست می آمد مانند شعله ای کوچک بود در برابر حریقی بزرگ. 
باد از میان شکاف های دیوارهای کج خانه زوزه کشید. سرما همچون هزار 
زوبیـن از همـه ی جهـات در بـدن او فرو رفت. هوای سـرد به تنهایـی وادارش 
می کـرد کـه بازگـردد، اما به محـض اینکه پنجه هایـش به زمین رسـید، امواج 
پی درپی رنج به سوی او هجوم آورد. تألم. در خانه میزانش به حدی زیاد بود که 
گویی دیوارها را نیز پوشانده بود. الستور پنجه اش را باال برد و فانوس کوچک 

آویخته از گردنش را گشود. 
هوا سرشار از جادو بود. نیرو می درخشید و می چرخید و درون محفظه ی 
جادویی فانوس جاری می شد. همین طور که انتظار می کشید گردآوری جادو 

به پایان رسد، اطرافش را برانداز کرد. 
تنها نور اتاق از آتِش رو به خاموشـی درون آتشـدان بود. آتشـدان السـتور 
سـازه ای سـترگ بود که مانند غولی خشـمگین بر اتاقش حکومت می کرد. او 
به گابلین ها فرمان داده بود آن را با مرغوب ترین شیشـه ی اژدها بسـازند و با 
قلب های وحشت زده ی اِلف ها مرصعش کنند. لیکن این آتشدان چیزی نبود جز 
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توده ای از سنگ های دودزده. هیبت انسانی که مقابل آتش نشسته بود به چشم 
او حتی حقیرتر می نمود. 

موجودی بدقواره بود که باالپوش رنگ ورورفته ای به تن داشـت. یک زن؟ 
حاال به نظر می رسید که جادو فقط از او جریان دارد و در قالب امواجی بزرگ 
و مرتعش از شانه هایش برمی خیزد. به راستی که رنجی خوف انگیز بود. بستن 

قرارداد با موجودی تا این اندازه آسیب پذیر ساده ترین کار ممکن بود. 
با این حال، کمند به سـوی او نبود، به سـمت بیرون می رفت. ظاهرًا برآورده 
کردن آرزوی زن در گسـتره ی قدرت او نبود، وگرنه السـتور صدای او را نیز از 

پشت آینه می شنید. 
می دانسـت کـه نبایـد بیـش  از  این وقـت تلف کنـد، اما منظـره ای غریب 
پیش  رویش بود و پی برد که یارای مقاومت در برابر این چیز غریب را ندارد. 

پاتیل غذا کنار زن افتاده و خالِی خالی بود. 
آتش انسان ها بسیار عجیب بود؛ در مقایسه با جادویی که او و همنوعانش 
از آن برای گرما، پخت وپز و روشنایی استفاده می کردند بسیار ناکارآمد بود و 
بسیار ضعیف تر و وابسته تر. آخرین شعله های آتش با چند شاخه ی نازک و 
چیزهایی که زن درونش انداخته بود می سوخت؛ کمی قیطان، کاهی بافتنی 
کـه بـرای سـر زن خیلی کوچک بود و یک  جفت کفش کـه خیلی بزرگ تر از 

انگشت آدمیزاد نبود. 
السـتور میل نداشـت بیشـتر نگاه کند و الزامی هم نداشت. زن که بی رمق 

بود آه کوتاهی کشید و روی زمین افتاد. 
باد با غرشـی هول انگیز در را باز کرد. هوایی بسـیار سـرد اطرافش پیچید و 
دیواری از سفیدی بی انتها یک لحظه جلوی دیدش را گرفت. با اکراه بیرون خزید. 
انسـان ها به این می گفتند... برف. دهانش باز شـد و دندان های نیشـش 
نمایـان شـد. آه که چقدر از برف منزجـر بود. از اینکه دانه هایش بین خزهای 
بدنش گیر می کرد، چشـمانش را می سـوزاند و باعث می شد بلرزد، مانند یک 
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هاب که قرار بود شـاخ هایش را ببرند. فقط یک سـود برایش داشـت: استتار 
شکل حیوانی اش؛ یک روباه سفید وقتی کمابیش در زمینه استتار شده باشد 

می تواند مسیری طوالنی را بی مزاحمت در پی طعمه اش بپیماید. 
هنگامـی کـه دوباره کمند را در میان باد شـدید یافت، کف پنجه هایش یخ 
زده بـود. امـا راه زیادی نمانده بود. ظرف چند لحظه فهمید صدای فریادهای 

مرد را نه درون ذهنش، که در گوش های نوک تیزش می شنود. 
»بسیار... متأسفم... دخترم...«

هالـه ی مرد از پشـت پرده ی طوفان زمسـتانی تیره می نمـود. کاه و ردای 
سـیاهش از او در برابـر وزش بـاد محافظـت نمی کـرد اما ظاهـرًا مرد اهمیتی 
نمی داد. الستور که از پشت به او نزدیک شد، حتی سر بلند نکرد. تابش زمردی 
جادو در فانوس الستور برف را روشن می کرد اما مرد نمی توانست آن را ببیند. 

الستور به این نتیجه رسید که اگر هم می دید باز برایش مهم نبود. 
مقابـل مـرد گودالـی کوچک بود که به سـرعت با برف پر می شـد. کنـار گودال 
صندوق چوبی کوچکی بود. نام چریتی1 با دقت روی در صندوق حکاکی شده بود. 
فاصله شان تا اقیانوس زیاد نبود. علی رغم بوی تند یخبندان در هوا، بینی تیز 
الستور رایحه ی شور آب های خروشانش را تشخیص داد. خاک انباشته شده 

کنار مرد با ماسه و سنگ آمیخته بود. 
با دیدن این چشم انداز خشنودی اش افزون شد. در گذر قرن ها دریافته بود 
کـه چنیـن خاکی یعنی کمبود رویش گیاه. کمبود غذا یعنی کمبود امید. البته 
به شـکل عجیبی چندین برآمدگی کوچک، شـبیه نهال هایی بی برگ، زیر برف 

مدفون شده بودند. 
بعد دانست که این طور نیست. فورًا نفس در سینه اش حبس شد. 

این ها نهال نبودند. نشان های روی قبرها بودند. 
صبر کرد تا مرد آن جعبه ی بسیار کوچک را درون گودال گذاشت و بعد روی 

1. Charity
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آن را با برف آغشـته به خاک پوشـاند. السـتور توقع داشت مرد دوباره بگرید. 
مژه های مرد قندیل بسته و دانه های برف روی گونه های خیسش نشسته بود. 
مرد صاف نشست، دستانش از شدت سرما سرخ و خراشیده بود و نفس هایی 

که به سختی می کشید بخاری سفید در اطرافش می ساخت. 
عاقبت الستور به حرف آمد: »عجب مصیبتی!«

مرد سر بلند کرد. وجناتش مانند انسانی گم گشته در کابوس بود. البته با 
دیدن جانور باشکوهی که مقابلش بود آن چنان  که باید مبهوت نشد. در عوض 

دستش را مقابل صورتش برد و فریادی از وحشت سر داد. 
ناله زد: »دور شـو، شـیطان! روباهی که... حرف می زند! چه بسـا من هم 

دچار تب شده ام...«
السـتور که حاال نزدیک تر شـده بود ویرانی جسـم مرد را می دید. پوسـت 
ترک خورده اش به استخوان چسبیده بود و بی رنگ به نظر می رسید. چشمان 
انسـانی ریز و گردش به شـدت گود رفته بود. گرسـنگی و رنج او را تهی کرده 
بود و السـتور می دانسـت همین امکان بیشـتری به مرد می دهد که پیشنهاد 

پیش  رویش را بررسی کند. 
مرد دسـتش را پیش آورد و سـر خزدار السـتور را لمس کرد، سپس آن را 

طوری پس کشید که گویی سوخته. »تو واقعی هستی...«
الستور گفت: »آری، هرچند شیطان نیستم.« از هر جهت درست می گفت. 

»در هنگامه ی نیاز عظیم، شیطان به سراغت نمی آید.«
مرد با صدای گرفته گفت: »شیطان درست در چنین زمانی می آید، هنگامی 

که قلبم زبون و ایمانم لرزان است.«
هوم. درست زدی به خال. الستور شیوه ی برخوردش را کمی تغییر داد. 

در حالی که تظاهر به معصومیت می کرد و پنجه هایش را می لیسید، توضیح 
داد: »من شیطان نیستم لیکن اهل داد و ستدم. ضجه هایت را شنیدم و فقط 

آمدم تا خدماتم را عرضه کنم. من الستور هستم. نام تو چیست؟«
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مرد پاسـخ نداد. فقط بهت زده نشسـت و به تپه ی گورهای مقابلش خیره 
ماند. یک دسـتش را وارد شـکافی کرد که روی پارچه ی ردایش بود، سـپس 
بی آنکه سـخن بگوید، بند ردای پشـمی را از دور گردنش باز کرد و آن را روی 
بدن کوچک الستور انداخت. برف پارچه را نمناک کرده بود، اما هنوز گرم بود 

و بوی تعفن بدن مرد را می داد. 
الستور چنان غافل گیر شد که نتوانست از زیر ردا بیرون بیاید. بریده بریده 

گفت: »این... این چه کاری ست؟«
مرد فقط گفت: »داری یخ می بندی، جانور.« به آستین های نازک پیراهنش 
که پر از خاک و دوده بود دست کشید. »اینجا فقط یکی از ما باید از سرما بمیرد.«

الستور یک لحظه نتوانست حرف بزند. 
صدای انسـان فانی آهسـته شـد. »متوجهی که مصلحت همین است. غذا 
آن قدر هست که همسرم زمستان را سر کند. باید قوایش را به دست آورد تا بر 

بیماری غلبه کند.«
الستور قدرت تکلمش را بازیافت و گفت: »تو فرزندت را از دست داده ای. 
از ظاهر امر برمی آید که دیگران نیز دچار چنین بلیه ای شده اند... آه که چقدر 
عذاب آور است. چقدر ناراحت کننده است. با این حال، نباید خود را رها کنی و 

کنار ایشان به کام مرگ فرو روی.«
مرد با چهره ی در هم نجوا کرد: »تو شیطانی. از درد و رنج چه می دانی؟«
الستور گفت: »آن قدری می دانم که بسیاری را از ظلمت آن رهایی بخشیده ام.«

»آیا قادری آنانی را که این برهوت نکبت زده از من گرفت بازگردانی؟ قادری 
کاری کنی که به پیروی از من از دریا عبور نکنند و اینجا نیایند؟«

پس این طور. الستور حاال می فهمید اندوه مرد چرا تا آن اندازه قوی است، 
ماننـد همـه ی آن پادشـاهان و ملکه ها و ُامرایی که در طـول عمر خود با آنان 
مواجـه شـده بود. بار مسـئولیت در قبال دیگران بود کـه در تاروپود اندوهش 

رفته بود، عذاب وجدانش. 
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الستور گفت: »من قادر نیستم مردگان را بازگردانم و همچون گذشته زنده 
کنم. تو نیز بهتر است ایشان را به حال خود بگذاری.«

السـتور کـه دیـد هنـوز زیر شـنل مرد اسـت بیـرون آمد. سـرما بـار دیگر 
گَزیدش. یک پنجه اش را روی شـکاف شـنل گذاشـت و نفسش در هوا بخار 
شـد. بـا پنجـه ی دیگر فانـوس را گشـود و ذره ای از جادو را رها کرد. شـکاف 

پارچه خودبه خود ترمیم شد. چشمان مرد از حدقه بیرون زد. 
از دهانش پرید: »سحر و جادو.«

الستور سرش را سریع تکان داد. »اصاح می کنم: فرصت. من آرزوها را برآورده 
می کنم و بخت واقبال اعطا می کنم. هرچه در اعماق وجودت به شدت مشتاقش 
هستی در دسترس است. پندارهایت را در باب خیر و شر واگذار و موهبت پیش 

 رویت را نظاره کن. تصمیم بگیر و آن را به چنگ آر... نامت چیست؟«
مرد گفت: »آنر، آنر ردینگ1.«

هرطور بود، السـتور نگذاشـت صدایی ناشـی از تنفر از گلویش خارج شود. 
عجب نام مشـمئزکننده ای2. آه از انسـان ها و وارونه نمایی شان. گویی که اصاً 

چیزی با عنوان افتخار و شرافت در آنان وجود دارد. 
آنر با صدای ضعیفی گفت: »این... معامله است؟«

السـتور به سـرعت فرصـت را در هوا قاپید. »بله، معاملـه. من فقط در قبال 
چیزی خدماتم را عرضه می کنم که برایم ارزشمند باشد.«

آنر سرش را تکان داد و برف از حاشیه ی کاهش پایین ریخت. »من چیز 
باارزشی ندارم که دادوستد کنم.«

الستور گفت: »زندگی ات را داری، چنین نیست؟«
آنر جا خورد. 

السـتور ادامـه داد: »بـه ایـن زندگی نیازی ندارم. فقط بایـد عهد ببندی در 

1. Honor Redding
Honor .2؛ به معنای افتخار و شرافت است و الستور اهریمن است و از این مفاهیم بیزار.
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قلمـروی مـن خدمت کنی: پس از آنکه زندگی ات در این دنیا خاتمه یافت و 
پیش از آنکه به دنیای بعد نقل مکان کنی. چیزی فراتر از انجام کارهای خانه 

از تو نمی خواهم.«
آنر چشـمانش را بسـت، گویی داشـت تصور می کرد. »چه... چه مدت در 

خدمت تو خواهم بود؟«
الستور فقط یک جمله جواب داد: »تا وقتی من راضی شوم.«

البتـه کـه او هرگز راضی نمی شـد. اما لذت بازی دادن انسـان ها در همین 
بود. آنان اغلب سـؤال درسـت را طرح نمی کردند و ظاهرًا هرگز نمی توانسـتند 

ببینند یک احتمال چگونه ممکن است صورت های گوناگونی پیدا کند. 
آنـر گفـت: »فقـط... یـک چیز هسـت... به مـن تعلیـم داده اند کـه چنین 
بده بسـتانی شـیطانی اسـت.« صدایش گرفته بود اما ولع در چشمانش دیده 
می شد. نیاز به زنده ماندن، نیاز به تیمار آنان که اطرافش بودند، همان کسانی 

که به پیروی از او به این سرزمین محنت زده آمده بودند. 
السـتور نیشـخندش را پنهـان کرد. این نوع مخالفت آشـنا بـود و او دقیقًا 

می دانست چگونه پاسخ دهد. 
السـتور گفـت: »تصمیمـی کـه با قلب پـاک و نیت خیر می گیـری چگونه 
ممکن است شیطانی باشد؟ وقتی می توانی به این مصیبت پایان دهی، آیا 
اجازه می دهی تداوم یابد؟ آن هم وقتی که می توانی به این مرگ های بیهوده 

پایان دهی؟«
مرد رنجور به قبر جدید نظر کرد و برفی را که رویش نشسته بود زدود. 

الستور گفت: »آنر ردینگ، هنگامی که تمامی عزیزانت در کام مرگ فرو رفته 
باشند، چه کسی باقی می ماند تا تو را در گور نهد؟«

مرد نفس لرزانش را بیرون داد. 
آنر پرسید: »قادری کاری کنی در این شهر کسی از بیماری نمیرد؟«

ای موجـود فانـی ابلـه. حتـی بدترین نوع انسـان می داند که باید بیشـتر 
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درخواست کند. چه بسا باید مذاکره می کرد تا به این نتیجه برسد که هیچ کس 
تـا قبـل از سـالخوردگی از مرگ نابهنـگام نمیرد. البته جادوی بیشـتری الزم 

می شد و الستور هم در مقابل چیز بیشتری طلب می کرد. 
السـتور گفـت: »قطعـًا.« بدسـگال ها نفریـن معاملـه می کردنـد و وردهـا و 
افسون ها را به ساحره ها وامی گذاشتند. برایش دشوار نبود کارش را با نیازهای 
کلی تـری ماننـد این تطبیق دهد. نفرینی می سـاخت که هرگونه بیماری را در 
محدوده ی مرزهای شهر از میان بردارد و از سرایت تب و عفونت ممانعت کند. 
برف در سکوت بر سر آن ها می ریخت. شبی که در راه بود آسمان را تاریک 

می کرد. 
الستور پرسید: »به توافق رسیدیم؟«

آنر نفس عمیقی کشید و گفت: »بگو باید چه کنم.«
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1
توافق اهریمنی

سطح آینه موج برداشت و هوای گرمی را بیرون داد که بوی ترشیدگی می داد. 
آب پاش های روی سقف هنوز کار می کردند تا آخرین شمع های نِل و پدرش، 

هنری بلگریو1، را که برای اجرای طلسم روشن کرده بودند خاموش کنند. 
وقتـی یـک قـدم بـه جلو برداشـتم، تاریکـی درون شیشـه ی خیس نگاه 
خشـمگینم را برگردانـد. انعـکاس تصویر صورتم بدریخت شـد، انگار داشـتم 

دندان قروچه می کردم. 
کاش خاندانـم حـاال مـن را می دیدنـد. عمه ام همیشـه می گفت: پراسـِپر 
کوچولوی طفلکی از سـایه ی خودش هم می ترسـه. حتی یک لحظه هم باور 
نمی کردند که خودم بخواهم دنبال پیرا بروم یا بتوانم ِپرو، خواهر دوقلویم، را 

از درون سایه های کمین کرده در دنیای زیرین نجات دهم. 
آن ها اصاً من را نمی شناختند. من اشتباه هایی داشتم و فریب خورده بودم 

اما در این داستان قربانی و درمانده نبودم. 

1. Henry Bellegrave

1
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در آن لحظه، چیزی جز خشم حس نمی کردم. خشم از خودم، از خاندانم، 
از نل، از الستور، از اهریمن هایی که دست از سر دنیای انسان ها برنمی داشتند. 

صبر کن. 
با استیصال یک قدم عقب رفتم و گفتم: »دیگه چی شده؟«

قرارداد. باید شرایطش را تعیین کنیم. 
»جان من؟ االن؟ ردشون رو گم می کنیم!«

السـتور بـا لجبازی گفـت: بله، »جان تو«،  ای زگیـل مزاحم. جنگ اول به از 
صلـح آخر. افزون بر این، من به جادوی حاصل از قرارداد نیاز دارم تا مسـتقیمًا 
دروازه ای بـه آینه ی مقصدمان بگشـایم. گذرگاه های آینه ای نفرین شـده اند تا 
هـر انسـانی که راهی به درونشـان می یابـد تا ابد به دام بیفتد و من به درسـتی 
می اندیشم کارهایی مهم تر از غوطه ور شدن در ظلمت جاویدان داریم، حشره. 

قبول. درسـت می گفت. »من می خوام کمکم کنی پرو رو از دنیای زیرین 
نجات بدم، به هر قیمتی که شده...«

پذیرفتنی است. 
گفتم: »هنوز حرفم تموم نشده. می خوام ضمانت کنی که به من و خواهرم 
کمـک می کنـی به قلمروی انسـان ها برگردیـم و اون پایین یا در مسـیرهای 

آینه ای ولمون نمی کنی.«
آفرین بر تو، حشره داری. اندک اندک روش های اهریمنی را می آموزی. 

دندان هایم را طوری به هم فشار دادم که دردم آمد. »من اصاً شبیه اهریمن ها 
نیستم، هیچ وقت هم نمی شم. تنها کاری که شماها بلدین آزار دیگران و از بین 

بردن چیزهای خوبه. من دیگه بازیچه ی تو نمی شم.«
الستور ساکت بود. 

»ضمنًا، می خوام کینه ت رو از خاندان من تموم کنی و دسـت از سرشـون 
برداری.«

او درون ذهنم نیشخند زد و تمسخرش را با تمام وجودم احساس کردم. 
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خیر. دو آرزوی نخستینت را در قبال عهدت برای خدمت ابدی در دنیای زیرین 
بعد از مرگت برآورده خواهم کرد. 

کمی احساس خفگی کردم. تا ابد... زمان زیادی بود. راستش زمان زیاد 
تعبیـر درسـتی نبود، چیزی فراتـر از معیارهای زمان زیاد بـود. زندگی بعد از 
مرگـم تبدیـل می شـد به لیـس زدن و تمیز کردن کفش هایـش و پختن هر 

آت وآشغالی که در دنیای زیرین می خوردند. 
خیر، حشـره. برای انجام دادن چنین کارهایی هاب ها را به خدمت می گیرم. 
خیر، تو در النه ی افعی های آتشین خدمت خواهی کرد و پس از آنکه شایستگی 
خود را اثبات کردی، به این افتخار خواهی رسید که خوراک محبوبم، پری برشته، 
را مهیا کنی. هنگامی که بال هایشـان را می چینی، جیغ می کشند می گزندت، اما 

همچون همیشه اجاق صدای آنان را فی الفور خاموش می کند. 
چشـم غره رفتم و دسـت هایم دو طرف بدنم مشت شد. انجام دادن این کارها 
مجازات واقعی نبود. نه، فاکت واقعی دوران اسارت این بود که از حاال می دانستم 
باید آن قدر به حرف هایش درباره ی »جال و شکوه شیطانی اش« گوش بدهم که 
احتماالً آرزوی مرگ دوباره کنم تا فقط چند ثانیه از شر آن صحبت ها خاص شوم. 
باورم نمی شـد آن قدر احمق بودم که یک ثانیه فکر کردم او ممکن اسـت 
قـرارداد پیشـنهادی مـن را رد کنـد و مثاً بگوید: می دونـی چیه؟ فقط همین 
یه دفعـه وارد مسـیر اخاق می شـم و بـه تو و خواهرت کمـک می کنم از این 
موقعیت ناجوانمردانه که خودم شخصًا شما رو داخلش انداخته ام دربیاین. 
اما فرق انسـان ها و اهریمن ها همین اسـت. انسان ها قابلیت خوبی کردن 

دارند و اهریمن ها ندارند. 
السـتور گفت: شـهامتت برای جسـت وجو چه زود در هم شکسـت. این تنها 
درخواسـت من است، لیکن تو چنان ثانیه ها را هدر می دهی که گویی هیچ گونه 
دلواپسـی ای نـداری، گویـی یقین داری قلـب خواهرت یارای مقابلـه با مهابت 

شیطانی دنیای زیرین را دارد. 
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ناگهان قلبم به قفسه ی سینه ام کوبید. 
پرو چندین جراحی را از سـر گذرانده بود و دکترها سـامتی اش را تأیید کرده 
بودند، اما یک بیماری قلبی مادرزادی داشت که چیزی نمانده بود موجب مرگش 
شود. مشخص نبود مهارت دکتر و قوت مادرزادی اش کمکش کردند زنده بماند 

یا آن شانس جادویی و غیرطبیعی ای که خاندان ردینگ در اختیار داشت. 
اگـر دومـی بـود... وقتـی که السـتور سـرانجام از بدنم آزاد می شـد و تمام 
خوش اقبالی خانواده ی ما را می گرفت، چه اتفاقی می افتاد؟ اگر دنیای زیرین 

خیلی وحشتناک بود چه می شد... 
نه. سرم را تکان دادم و این فکر هولناک را دور کردم. پرودنس1 قوی بود. 
او از هر لحاظ همیشه از من بهتر بود و من را از هچل های زیادی نجات داده 

بود. نوبت من بود که نجاتش دهم و این کار را می کردم. 
یاری ات خواهم داد خواهرت را نجات دهی و ضمانت می کنم همراه هم به 
اینجا بازگردید. در مقابل، روحت را تصرف خواهم کرد. با این شروط موافقی؟

صبـر کـن، ببینـم. با فکر کردن به سـوگند السـتور بـرای انتقـام گرفتن از 
خاندانم، فکر دیگری به ذهنم رسید. آنر ردینگ، چند قرن پیش، روح همه ی 
اعضای خانواده و نوادگانش را وعده داده بود که شـامل من هم می شـد. من 

چیزی بیشتر از آنچه از قبل داشت به او نمی دادم. 
الستور که مشخص بود افکارم را می شنود تته پته کنان گفت: لعن و نفرین 
بـر همگـی شـما باد... آن قدر تصویر شـکنجه کردن من را دوسـت داشـت که 
خودش این را تشخیص نداده بود. این بار من بودم که نیشخند می زدم. نه ! 

بدین  ترتیب درخواست دیگری طرح می کنم... 
صـدای محکـم مشـت زدن به در انبار من را از افکارم درآورد. سـرم سـریع 
چرخید و دلم هری ریخت، چون شنیدم یک نفر داد می زند: »کسی اونجاست؟ 

از جلوی در برین عقب، داریم می آیم داخل!«

Prudence .1؛ نام کامل پرو، خواهر پراسپر
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گفتم: »شروط اولیه ت رو قبول می کنم! فقط بجنب!«
نور سبز شدیدی وسط سینه ام جمع شد و بعد مثل پیچک به سمت بیرون 
خیز برداشـت. وقتی ریسـمان های مواج روی پوستم در هم بافته شدند و به 

داخل بدنم نشت کردند، وحشت زده از مقابل آینه عقب پریدم. 
جـادو؛ هیچ وقـت چنیـن رنگ مایـه ی سـبزی ندیده بـودم، نـه در جعبه ی 
رنگ هایم نه در مدادرنگی ها؛ بی شـک چنین رنگی در طبیعت پیدا نمی شـد. 
تقریبـًا حالتی... درخشـان داشـت. آخریـن بقایای جادو که مثـل جرقه دورم 

شناور بود وارد آینه شد. 
السـتور با اوقات تلخی گفت: بسـیار خب. مبرهن است در دورانی که مقیم 
ذهـن نحیف تو بـوده ام ذهن خودم نیز موقتًا کدر شـده. هرچه زودتر بگریزم، 

بهتر خواهد بود. 
آره، حاال ببینیم و تعریف کنیم. 

موجی از گرمای سوزان از بازویم گذشت و او اختیار آن را به دست گرفت. 
از پشتم صدای ضربه ها به در انباری مانند ضربان قلب شدیدتر می شد. البته 
من نمی توانسـتم رویم را از آینه برگردانم، آن هم وقتی که انگشـتم به سـطح 
مرتعـش آن خـورد و جرقـه ای از همان جادوی سـبز از شیشـه جهید. نفس 

عمیقی کشیدم و چشم هایم را بستم. 
الستور پرسید: همیشه در هنگامه ی ترس چشمانت را می بندی؟ چشمانت 

را کاماًل بگشا و به ترست خیره شو تا از تو اطاعت کند. 
دندان هایم را به هم فشار دادم. »نمی ترسم.«

هنوز مانده تا طعم ترس را بچشی. 
وقتی در باز شـد و آتش نشـان ها به داخل اتاق ریختند، آینه پشت  سـرم 

بسته شده بود. 




