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۱

سـرافینا البـه الی بوته هـای جنگل مهتابی کمیـن کرده بود و بی  آنکه چشـم از 
شکارش بردارد، نزدیک سطح زمین، دزدکی جلو می رفت. تنها چند قدم جلوتر 
از او، موش جنگلی بزرگی داشـت سوسـکی را که از زمین بیرون کشـیده بود 
می جوید. قلبش محکم و یکنواخت توی سینه اش می تپید و با هر تپش، یواش 
و بی صدا به موش نزدیک تر می شـد. ماهیچه های بدنش، آماده ی جهش، از 
هیجان می لرزیدند، اما او عجله نکرد. شانه هایش را به عقب و جلو چرخاند تا 
زاویه ی حمله اش را تنظیم کند و منتظر لحظه  ی مناسب ماند. وقتی موش دوال 

شد تا سوسک دیگری بردارد، سرافینا پرید. 
درسـت همان لحظه که جسـت زد، موش از گوشـه ی چشـمش او را دید. 
سـرافینا اصالً سـر درنمی آورد چرا وقتی حمله می کند، همه ی حیوانات جنگل 
از تـرس خشکشـان می زنـد. اگر مـرگ از دل تاریکی، با چنگ ودنـدان روی او 
می پرید، او می  جنگید یا پا به فرار می گذاشـت یا باالخره کاری می کرد. کسـی 
از حیوانات کوچک جنگلی مثل موش و خرگوش و سنجاب توقع ندارد شجاع 

باشند، ولی آخر از وحشت میخکوب  شدن چه فایده  ای دارد؟
تا روی موش افتاد، به یک چشم  به  هم  زدن آن را در چنگش گرفت و بلند 
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کرد. حاال که دیگر حسابی کار از کار گذشته بود، موش بنا کرد به وول خوردن و 
گاز گرفتن و چنگ  انداختن. بدن کوچک پشمالویش مثل مار می لولید و قلب 

ریزه  میزه اش با سرعت وحشتناکی تاپ تاپ می کرد. 
سـرافینا، کـه تاپ تاپ قلب موش را توی دسـت برهنه اش حـس می کرد، با 
خودش گفت: حاال شد. حاال جنگی شدی. ضربان قلب سرافینا باال رفت و تمام 
حواسش تیزتر شدند. یک دفعه توانست هرچه را در جنگِل اطرافش بود حس کند؛ 
صدای قورباغه ی  درختی   که بیست   سی قدم پشت سرش روی شاخه  ای حرکت 
می کرد، صدای جیغ پرنده ی تنهایی در دوردست، یک لحظه هم خفاشی را دید 
که باالی سایبان درهم وبرهم درخت ها در آسمان پرستاره  ، عین تیر پرواز می  کرد. 
البته تمام این ها محض تمرین بود؛ گشتن و تعقیب کردن و یورش بردن 
و بـه چنـگ   آوردن شـکار. سـرافینا موجودات وحشـی ای را که شـکار می کرد 
نمی کشت. نیازی به این کار نداشت، اما حیف که آن ها این را نمی دانستند! او 
خوِد وحشت بود! خوِد مرگ بود! پس چرا آخرین لحظه ی حمله اش همه در 

جا خشکشان می زد؟ چرا فرار نمی کردند؟
سـرافینا روی زمین جنگل نشسـت و به تنه ی زمخت و خزه بسـته   ی بلوط 
کهنسالی تکیه داد. موش را در مشت گره کرده اش روی پایش نگه داشت. 

بعد یواش یواش مشتش را باز کرد. 
مـوش عیـن بـرق از جـا دررفت، امـا سـرافینا او را قـاپ زد و دوباره روی 

پایش گذاشت. 
چند ثانیه سفت نگهش داشت و بعد دوباره دستش را باز کرد. 

ایـن بـار، موش فرار نکرد. همان  طـور که می  لرزید و نفس  نفس می  زد روی 
دستش نشست؛ آن قدر گیج  و خسته  بود که نمی توانست حرکت کند. 

سرافینا موجود جونده را کمی نزدیک تر برد و سرش را کج کرد تا براندازش 
کند. موش جنگلی شبیه جانوران موذی خاکستری فاضالب نبود که او همیشه 
در زیرزمین عمارت بیلْتمور گیر می انداخت. این موش خاص روی گوش چپش 
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جای بریدگی داشـت؛ پس قبالً هم به دردسـر افتاده بود. با چشـم های ریز و 
سیاه و سبیل های لرزانی که از دماغ دراز و نوک تیزش بیرون  زده بودند بیشتر 
به موش های قهوه ای تپل مپل و بامزه شباهت داشت تا جانوران موذی ای   که 
سـرافینا به شکارشـان معروف شـده بود. می توانست این موش را با جلیقه ی 
دکمه دار و کاله کوچکی روی سـرش تصور کند. یک دفعه از اینکه موش را گیر 
انداختـه بـود عذاب وجـدان گرفـت، ولی این را هم می دانسـت کـه موش اگر 
دوباره بخواهد پا به فرار بگذارد، قبل از آنکه مهلت فکر کردن پیدا کند دستش 
خودبه خود آن را می قاپد. این طور نبود که تصمیم به این کار بگیرد؛ این واکنش 

ناخودآگاه بود. 
موش کوچک، همین طور که سعی می کرد نفسش را جا بیاورد، چشم هایش 
را دنبال راه فرار به این  طرف و آن  طرف می  چرخاند. اما جرئت نداشت. می دانست 
تا بخواهد فرار کند، سـرافینا دوباره گیرش می  اندازد؛ می دانسـت این طبیعت 
گونه ی سرافیناست که با او بازی  کند، بهش پنجه بکشد و چنگ بزند تا باالخره 

جان از تنش دربرود. 
اما سرافینا به موش نگاه کرد و آن را روی زمین گذاشت. »ببخشید، دوست 

کوچولو... فقط داشتم مهارت هام رو تمرین می کردم.«
موش، هاج   و واج به او خیره شد. 

سرافینا مالیم و مهربان گفت: »بفرما برو.«
موش نگاهی به سمت بوته های خار انداخت. 

سرافینا گفت: »کلکی در کار نیست.«
اما موش انگار حرفش را باور نمی کرد. 

سـرافینا بهش گفت: »همین حاال برو خونه، فقط اولش یواش یواش برو، 
خیلـی تنـد نه... این جوری مشـکلی پیش نمی آد. دفعه ی بعد هم چشـم و 
گوشـت رو خوب باز کن، حتی اگه مشـغول سوسـک  خوردن بودی، شنیدی 
چی گفتم؟ تو این جنگل موجوداتی هستن که از من خیلی بدجنس ترن.«
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مـوش جنگلـِی گوش بریـده، گیج و منگ، پنجه های کوچکش را پشـت  هم 
روی صورتش مالید و سرش را باال و پایین برد، انگار داشت تعظیم می کرد. 
سرافینا با خنده نفسش را محکم از دماغش بیرون داد و باالخره موش را از 
جـا پرانـد و راه انداخت. هوش و حواس موش سـر جایـش آمد و دوان  دوان 

رفت البه الی بوته ها. 
سرافینا گفت: »خب دیگه، برو امشب رو خوش باش.« پیش خودش فکر کرد 
که البد موش هرچه از او دورتر می شود بیشتر به  خاطره ی شجاعتش در برابر او 
شاخ وبرگ می دهد و یک داستان حسابی سرهم می  کند تا وقتی به خانه رسید سر 
شام برای زن و بچه هایش تعریف کند. سرافینا لبخند زد و موش را در حال تعریف 
کردن داسـتان معرکه و پرآب وتابش تصور کرد. خانواده دورتادورش جمع شـده   
بودند و او داشت تعریف می  کرد که توی جنگل وقتی سرش به کار خودش بود و 
داشت سوسکش را می جوید، یک شکارچی درنده بهش حمله کرد و مجبورش کرد 
با تمام وجود برای هر نفسی که می  کشد مبارزه کند. سرافینا دوست داشت بداند 

توی این قصه او هیوالیی قوی و وحشی بود یا فقط یک دختربچه. 
همان لحظه صدایی باالی سرش شنید شبیه صدای نسیم پاییزی که البه الی 
شاخه ها می وزید، اما خبری از نسیم نبود. هوای نیمه شب سرد و ساکت بود و 

هیچ جنبشی نداشت، انگار خدا نفسش را نگه داشته بود. 
سرافینا همهمه ای ضعیف و لطیف و زمزمه وار شنید. سرش را بلند کرد اما تنها 
چیزی که دید شاخه ها ی درختان بود. بلند شد و ایستاد، پیراهن کار ساده ی سبزی 
را که خانم ِونِدربیلت دیروز بهش داده بود تکاند، توی جنگل راه افتاد و گوش هایش 
را برای صدا تیز کرد. سعی کرد جهت صدا را تشخیص دهد. سرش را به چپ و بعد 
به راست خم کرد، اما انگار صدا جای مشخصی نداشت. مسیری را در پیش گرفت 
که به یک تخته  سـنگ برآمده می رسـید و زمین با شـیب تندی به دره ای جنگلی 
منتهی می شـد. از آنجا می توانسـت تا فاصله های دور را ببیند، کیلومترها دورتر تا 
شـبح تیره ی کوهسـتان بلوریج که پشـت مه بود. الیه ها ی نازک ابرهای سفید و 
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نقره ای از جلوی ماه می  گذشتند و با پرتویی که بر آن ها می تابید می درخشیدند. 
روشنایی ماه هاله ی نوری روی ابرهای َپرمانند انداخته بود و از ابرها که می گذشت، 

پشت سر سرافینا سایه ی دراز و کج  و  معوجی روی زمین می انداخت. 
سرافینا لبه ی تخته  سنگ ایستاد و به دره ی مقابلش نگاه کرد. در دوردست  
برج های نوک تیز و پشـت بام سـنگی عمارت باشکوه بیلتمور از تاریکی جنگل 
اطرافش سـر برآورده بود. سـردیس های موجودات افسانه ای و مجسمه های 
زیبای جنگاوران دوران کهن، دیوارهای سنگی ساده و خاکستری را تزیین کرده 
بودند. عکس سـتاره ها در شیشـه ی پنجره ها افتاده بود و لبه  های طالکاری و 
مس کوب پشت بام عمارت، زیر نور ماه می درخشید. در طبقه ی دوم آن خانه ی 
بزرگ، آقا و خانم وندربیلت همراه بِریدن وندربیلت، برادرزاده شـان و دوسـت 
ـ قوم و خویش های  سرافینا، در خواب ناز بودند. مهمانان خانواده  ی وندربیلت ـ 
خارج از شهر و تاجرها و آدم های کله گنده و هنرمندان مشهور ــ طبقه ی سوم 

می خوابیدند و هرکدام اتاق مجلل و مجهز خودشان را داشتند. 
پدر سرافینا تعمیرکار تمام دم   و  دستگاه های پیشرفته ی عمارت بود: سیستم 
گرمایشـی، دینام الکتریکی، ماشـین های     رختشـویی  که با نیروی تسـمه  های 
چرمی چرخان کار می کردند و کلی چیز دیگر. سرافینا و پدرش توی زیرزمین 
زندگی می کردند، در کارگاهی ته راهروی آشپزخانه و رختشوی خانه و انبارها. اما 
وقتی تمام آدم هایی که سرافینا می شناخت و دوستشان داشت شب تا صبح را 
تخت می خوابیدند، خواب به چشم او نمی آمد. روزها وقت و بی وقت خودش را 
روی طاقچه ی پنجره یا گوشه ی پنهان و تاریکی از زیرزمین می گنجاند و چرت 
مـی  زد. عوضش شـب ها در راهروهای طبقات بـاال و پایین بیلتمور می پلکید و 
مانند تماشـاگری بی صدا و نامرئی بود. توی مسـیرهای پیچ درپیچ باغ بزرگ 
عمارت پرسه می زد و دره های تاریک جنگِل اطراف را می گشت و شکار می کرد. 
دوازده سـالش بـود، ولـی هیچ وقت عـادی زندگی نکرده بـود؛ البته عادی 
به نظر هرکس غیر از خودش. همیشـه وقتش را با گشـت وگذار دزدکی توی 
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زیرزمیـن وسـیع عمـارت و مـوش گرفتن گذرانـده بود. پدرش، به  شـوخی و 
 جدی، اسـمش را گذاشـته بود م. ح. ع: موش گیر حرفه ای عمارت. سـرافینا 

این لقب را پذیرفته بود و خیلی هم به آن می  نازید. 
پدرش همیشه دوستش داشت و نهایت تالشش را می کرد تا او را خوب بار 
بیاورد، البته به شیوه ی زمخت خودش. سرافینا واقعًا بدش نمی آمد هر شب با 
پدرش شام بخورد و بعدش یواشکی توی تاریکی بیرون بزند و شر جک  وجانورها 
را از سر خانه کم کند. کی بدش می  آمد؟ اما ته دلش احساس تنهایی می کرد و 
خیلی سردرگم بود. هیچ وقت درست سر درنیاورده بود که چرا بیشتر مردم توی 
تاریکی فانوس به دستشان می گیرند یا چرا وقت راه  رفتن آن همه سروصدا راه 
می اندازند یا چه چیزی زورشان می کند که سرتاسر شب بخوابند با اینکه شب  ها   
همه چیز زیباترین حالت ممکنش را پیدا می کند. به قدر کافی، از دور زاغ سیاه 
بچه های عمارت را چوب زده بود تا بفهمد از قماش آن ها نیست. در آینه که نگاه 
می  کرد، دختری می  دید با چشم های درشت کهربایی و گونه های خیلی برجسته 
و یـک خرمـن موی ژولیده ی قهوه ای رگـه  دار. نه خیر، او یک بچه ی معمولی و 

هرروزه نبود. اصالً بچه ی هیچ روزی نبود. او شب زی بود. 
لب دره که ایستاد، دوباره همان صدایی را شنید که او را تا آنجا کشانده بود. 
صدای بال بال مالیم، مثل جویباری از زمزمه که با جریان هوای باالی سرش 
به سمت او حرکت می کرد. ستاره ها و سیاره ها در آسمان سیاه معلق بودند و 
جوری چشمک می  زدند که انگار ده  هزار روح بهشان جان بخشیده بودند، اما 

آن  ها هم هیچ جوابی برای این معما نداشتند. 
شیء کوچک و تیره ای از مقابل ماه گذشت و ناپدید شد. قلب سرافینا یک 

لحظه  ایستاد. این دیگر چه بود؟
خوب نگاه کرد. چیز دیگری از جلوی ماه گذشت و بعد یکی دیگر. اول خیال 
کرد باید خفاش باشند، اما خفاش  که مثل این ها روی خط مستقیم پرواز نمی کرد. 

هاج   و واج، اخم هایش توی هم رفت. 
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چیزهـای کوچـک یکـی بعد از دیگری از مقابل ماه گذشـتند. سـرش را رو به 
آسمان بلند کرد و ستاره ها را دید که یکی یکی غیبشان می زد. چشم هایش از ترس 
گرد شد، اما بعد کم کم فهمید قضیه از چه قرار است. چشم هایش را که ریز کرد 
و دقیق شد، دسته دسته پرنده     های آوازخوان را دید که باالی دره پرواز می کردند. 
نه یکی دوتا، یا ده بیست تا، بلکه ِسیلی دنباله دار و ظاهرًا بی پایان از پرنده. پرنده ها، 
مثـل توده هـای ابر، آسـمان را پر کردند. صدایی که شـنیده بـود همهمه ی مالیم 
هزاران هزار بال و پر کوچک گنجشک و بال الکی و اِلیکایی1 بود که کوچ پاییزشان را 
شروع کرده بودند. مثل جواهر بودند، سبز و طالیی، زرد و سیاه، راه راه و خال خال، 
هزارهزار جواهر. به نظر می آمد برای مهاجرت دیر باشد، اما به هرحال پرنده  ها آنجا 
بودند. بال های کوچکشـان باز و بسـته می شد، به سرعت از آسمان می گذشتند و 
برای فصل زمستان به جنوب می  رفتند. شبانه و مخفیانه راهی سفر می شدند تا 
گیر شاهین هایی که روز روشن شکار می کردند نیفتند و راهشان را با کمک خط 
قله های کوهستان پایین و موقعیت ستاره های روشن باالی سر پیدا می کردند. 
سـربه  هوایی و حرکات َتر و فرز پرنده ها همیشـه سـرافینا را وسوسه می کرد، 
همیشـه ضربـان قلبـش را باال می بـرد، اما این فرق داشـت. امشـب زیبایی و 
چشـم نوازی این پرنده های کوچک، که در امتداد رشـته کوه قاره به سمت جنوب 
پرواز می کردند، قلبش را لبریز کرده بود. حس می کرد شاهد رویدادی است که 
فقط یک  بار در عمر آدم رخ می دهد، اما بعد فهمید که پرنده ها دارند همان مسیری 
را می روند که از اجدادشان یاد گرفته اند، یعنی همان مسیری که میلیون ها سال 
است دارند طی می کنند. تنها چیزی که آن را به تجربه  ای یک  بار در عمر تبدیل 
می کرد خود سرافینا بود؛ خود او که در این لحظه حضور داشت و منظره را تماشا 

می کرد. منظره ای که واقعًا هم هوش از سرش می  برد. 
با دیدن پرنده ها به یاد بِریدن افتاد. بِریدن عاشق پرنده  ها و کالً همه جور 

حیوان بود. 

1. دو پرنده ی کوچک از راسته ی گنجشک سانان
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با خودش زمزمه کرد: »کاشکی بودی و می دیدی.« انگار بِریدن در رختخوابش 
دراز کشـیده بود و می توانسـت از کیلومترها فاصله ی بینشـان صدای سرافینا 
را بشنود. سرافینا با تمام وجود دلش می خواست دوستش هم این لحظه را 
ببیند. کاش بِریدن کنارش  ایستاده بود و به ستاره ها، به پرنده ها، به حاشیه ی 
نقـره ای ابرهـا و مـاه تابان که در اوج شـکوهش بود نگاه می  کرد. می دانسـت 
دفعه ی بعدی که او را ببیند همه ی این ها را برایش تعریف می کند. اما کلمات 

عادی روزانه هیچ وقت از پس توصیف زیبایی های شبانه برنمی آمدند. 
چنـد هفتـه پیش، سـرافینا و بِریدن با کمک هم مرد شـنل پوش را شکسـت 
داده و شـنل سـیاهش را تکه پاره کرده بودند. سرافینا و بِریدن دوست های وفادار 
و خـوب همدیگـر بودنـد، اما دوباره و این  بار عمیق  تر از دفعه های پیش، سـرافینا 
با خودش فکر کرد چند شب می شود او را ندیده.  هر شبی که می گذشت انتظار 
داشت توی کارگاه همدیگر را ببینند، اما هر روز صبح دست از پا درازتر به رختخواب 
می رفت و این موضوع تردیدهای گزنده ای به جانش می انداخت. بِریدن داشـت 
چه کار می کرد؟ یعنی چیزی او را از سرافینا دور نگه می  داشت؟ یا خودش عمدًا 
از او فاصله می گرفت؟ سرافینا خوشحال شده بود که باالخره رفیقی دارد تا با او 
حرف بزند. فکر اینکه شاید برای بِریدن فقط حکم یک سرگرمی  تازه را داشته و 
حاال دیگر تکراری شده، قلبش را می سوزاند و حاال سرافینا مانده بود و شب های 
تنهایی و پرسه  زدن های تک نفره اش. آن ها دوست بودند. شک نداشت. اما نگران 
بود که نکند با طبقه های باال و روشـنایی روز خوب سـازگار نشـده باشد، نکند آنجا 

جای او نباشد. یعنی ممکن بود بِریدن به این زودی او را فراموش کرده باشد؟
همین طـور کـه پرنده ها کم می شـدند و آن لحظه ی باشـکوه تمام می شـد، 
سـرافینا به سـمت دیگـر دره نـگاه کرد و تـوی فکر رفت. بعد از شکسـت   دادن 
مرد شنل پوش، خودش را یکی از محافظ  ها فرض کرده بود، یکی از شیرهای 
مرمرینی که دو طرف ورودی بیلتمور ایستاده بودند و از خانه در برابر شیاطین 
و ارواح خبیث محافظت می کردند. خیال می کرد از آن موش گیرهای حرفه ای 
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عمارت اسـت که نه فقط جک  و  جانورهای موذی چهارپا، بلکه هر نوع مزاحمی 
را شـکار می کند. پدرش همیشـه درباره ی دنیا به او هشـدار داده بود، درباره ی 
خطراتـی کـه ممکن بـود روحش را به دام بیندازد و حـاال بعد از آن همه اتفاق، 

شک نداشت شیاطین بیشتری در دنیا وجود دارند. 
چنـد هفته می شـد که مثل نگهبانی در بـرج دیده بانی، همه  چیز را زیر نظر 
داشـت و آماده باش بود، اما اصالً نمی دانسـت سـروکله ی شیطان ِکی و با چه 
شکل و شمایلی پیدا می شود. عمیق ترین نگرانی     ته دلش، اگر روراست با آن 
مواجه می شد، این بود که نکند به قدر کافی قوی و باهوش نباشد؛ نکند آخرسر 
تبدیل به شـکار شود نه شـکارچی. شاید جک  و  جانورهای کوچک، مثل موش 
جنگلی و سنجاب، خبر داشتند که مرگ فقط یک جهش با آن  ها فاصله دارد. 
یعنی خودشان را شکار فرض می  کردند؟ اصالً شاید یک   جورهایی منتظر مرگ 
بودند، آماده  ی مرگ  بودند، اما سرافینا قطعًا آماده نبود. او یک   عالم کار داشت. 
تازه دوسـتی اش با بِریدن شـروع شـده بود و حاال چون به مانع برخورده 
بودنـد دلیل نمی شـد از آن دسـت بکشـد. تازه داشـت ارتباطـش را با جنگل 
کشـف می  کرد، تازه داشـت می  فهمید کیست و چه موجودی است و حاال که 
خانم و آقای وندربیلت را رو  در رو دیده بود، پدرش اصرار داشـت کم  کم مثل 

دخترهای عادی رفتار کند. 
خانم وندربیلت او را پناه داده بود و هیچ  وقت به او از گل نازک  تر نمی  گفت. 
حاال سرافینا هم زیرزمین را داشت، هم جنگل را و هم طبقه های باال را. او که 
اولش هیچ قوم   و   خویشی نداشت، حاال کلی کس وکار پیدا کرده بود و هم زمان 
در سـه جهت مختلف کشـیده می شد. اما بعد از سال ها زندگی بدون آنکه جز 
پدرش خانواده  ای داشته باشد، شروع یک زندگی جدید حس خوبی داشت. 
اوضـاع روبـه  راه بـود. وقتی خطری از راه می رسـید، دلش می خواسـت بجنگد، 
می خواسـت زندگـی کنـد. همه همیـن را می خواهنـد! اما اگر خطر آن قدر سـریع 
سرمی رسید که متوجه آمدنش نمی شد، چه؟ اگر مثل موشی که شکار جغد می شود 
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یک  دفعه چنگالی از آسمان فرود می آمد و قبل از آنکه او به خودش بیاید و بفهمد 
کی به کی است جانش را می گرفت، چه؟ اگر فقط جنگیدن با هر تهدیدی کافی نبود 

و خطر واقعی جوری بود که باید تا دیر نشده سریع شناسایی  اش می کرد، چه؟
هرچه بیشـتر به دسـته ی پرندگانی که دیده بود فکر می کرد، بیشتر آرامش 
خاطـرش بـه هـم می ریخـت. هوا واقعًا گرم بـود، اما باز هم این فکر دسـت از 
سـرش برنمی  داشـت که ماه دسـامبر بـرای آمدن و رفتن پرنـدگان زیادی دیر 
است. اخم هایش را توی هم کرد و در آسمان دنبال ستاره ی قطبی گشت. وقتی 
پیدایش کرد فهمید که پرنده ها حتی مسیر پروازشان هم درست نبود. اصالً شک 

داشت از آن پرنده هایی بوده باشند که برای زمستان به جنوب می روند. 
همان طـور کـه روی لبه ی سـنگی زمین مرتفع ایسـتاده بود، باتالق سـیاه 

هراس استخوان هایش را در خود می کشید. 
سرش را باال گرفت و به جایی که پرنده ها بال زنان از آن گذشته بودند و بعد 
به  سـمتی که از آن آمده بودند نگاه کرد. از باالی درخت ها به آن  سـوی جنگل 
تاریک چشم دوخت. مغزش به کار افتاد تا مسئله را حل کند. بعد دستش آمد 

چه اتفاقی داشت می افتاد. 
پرنده ها کوچ نمی کردند. 

داشتند فرار می کردند. 
همین طور که بدنش به حالت آماده  باش درمی  آمد، نفس عمیق و طوالنی ای 

کشید. قلبش تندتند می تپید. ماهیچه های دست وپایش سفت شدند. 
هرچه بود، داشت می آمد. 

و همین حاال هم داشت می آمد. 
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۲

لحظه ای بعد صدایی از دور گوش سرافینا را قلقلک داد. این بار، صدای بال 
گنجشـک نبود. صدا از روی زمین بود. سـرش را کج و دوباره گوش تیز کرد. 

انگار از پایین دره می آمد. 
ایستاد، صورتش را رو به صدا گرفت و دستش را پشت گوشش گرد کرد؛ 

این شگرد را به تقلید از خفاش یاد گرفته بود. 
صدای ضعیف جیرینگ جیرینگ سازوبرگ اسب و گرومپ گرومپ به گوشش 
رسـید. دلش هّری ریخت. آن  وقِت شـب شـنیدن چنین صدا یی عجیب بود. 
گروهی اسب که درشکه ای را می کشیدند از جاده ی پنج  کیلومتری پرپیچ  و  خم 
به سـمت خانه می آمدند. توی روز این اتفاق اصالً غیرعادی نبود. اما هیچ وقت 
کسی شب     به بیلتمور نمی  آمد. حتمًا اتفاقی افتاده بود. یعنی پیک بود و داشت 
خبر بد می آورد؟ کسی مرده بود؟ نکند شمال دوباره می خواست با جنوب جنگ 

راه بیندازد! چه بالیی سر دنیا نازل شده بود؟
سـرافینا از لبه ی سـنگی فاصله  گرفت، سـریع از دره  پایین رفت و از وسط 
جنگل خودش را به یکی از پل  های  قوسی آجری جاده رساند که از روی آب 
می گذشت. وقتی درشکه ای قدیمی و فرسوده رد  شد، سرافینا پشت بوته  های 
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برگ بـوی کوهـی قایـم  شـد و آن را زیر نظر  گرفت. بیشـتر درشـکه ها یک یا 
دو اسـب داشـتند اما این یکی را چهار نریان قهوه ای می کشـیدند؛ اسـب  های 
پرقدرت، با عضله های بیرون زده، پره  های بینی گشاد و پوست خیس از عرق 

که زیر نور ماه برق می زد.
سرافینا آب دهانش را به زور قورت داد. این پیک نیست. 

بِریـدن بهـش گفتـه بـود که اسـب های نـر خیلی وحشـی اند و بـه بدقلقی 
معروف انـد، بـه مربی  شـان لگـد می پرانند، مـردم را گاز می گیرنـد و مخصوصًا 
چشـم دیـدن نریان  هـای دیگر را ندارند. اما حاال چهار نریان داشـتند هماهنگ 

باهم درشکه را می کشیدند. 
وقتی نگاه کرد تا درشـکه چی را ببیند، پشـت گردنش مورمور شد. صندلی 
درشـکه  چی خالی بود. اسب ها هماهنگ و محکم قدم برمی داشتند، انگار که 

اربابی افسارشان را در دست گرفته بود، اما هیچ سواری دیده نمی شد. 
سـرافینا دندان هایش را به هم فشـرد. قضیه از بیخ ایراد داشـت. این را با 
تمام وجود احساس می کرد. درشکه یک راست به سمت بیلتمور پیش می رفت 
که تمام ساکنانش داشتند خواب هفت پادشاه را می  دیدند و روحشان هم از 

آمدن درشکه خبر نداشت. 
تا درشکه از خم جاده پیچید و از دیدرس دور شد، سرافینا بدوبدو تعقیبش 

کرد. 
توی جنگل دوید و درشکه را که در جاده ی پیچ در پیچ پیش می رفت دنبال 
کـرد. پیراهـن نخـی ای که خانم وندربیلـت به او داده بود زیـاد بلند نبود، برای 
همیـن راحت می شـد بـا آن دوید. اما پابه پای اسـب ها دویدن خیلی سـخت 
بـود. از وسـط جنـگل راهش را باز کـرد، از روی کُنده های زمین  افتاده پرید و از 
روی سرخس ها جست زد. آبراه ها را پشت سر گذاشت و از تپه ها باال رفت. از 
مسیر پرپیچ و خم جاده استفاده کرد و میان  بر زد. همان  طور که نفس های عمیق 
می کشید سینه اش باال و پایین می شد. با وجود دل شوره  ای که چند لحظه قبل 
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به جانش افتاده بود، حاال چالش عقب  نماندن از اسب ها لبخند به لبش آورد 
و بعد به خنده اش انداخت؛ همین باعث شد نفس  کشیدن و هم   زمان دویدن 

برایش سخت تر شود. می پرید و می دوید، عاشق هیجان تعقیب بود. 
بعد یک دفعه اسب ها سرعتشان را کم کردند. 

سرافینا خودش را پایین کشید و چمباتمه زد. 
اسب ها ایستادند. 

سرافینا با فاصله از درشکه پشت یک درختچه  ی خرزه  ی هندی قایم شد 
و همین طور که نفس نفس می زد خودش را استتار کرد. 

درشکه چرا ایستاد؟
اسـب ها بی قرار سم هایشـان را تکان می  دادند و از پره های دماغشان بخار 

بیرون می  زد. 
سرافینا درشکه را زیر نظر داشت و قلبش تند می تپید. 

دستگیره ی در درشکه چرخید. 
سرافینا خودش را پایین تر کشید. 

درِ درشکه آهسته باز شد. 
سرافینا خیال کرد توی درشکه هیکل دو نفر را می  بیند، اما بعد تالطمی از 
تاریکی به چشمش خورد که تا آن موقع شبیهش را ندیده بود؛ سایه ای چنان 
سیاه و ناپایدار که حتی برای چشم سرافینا هم شناسایی  اش غیرممکن بود. 
مـردی قدبلند و عضالنی بـا کاله چرمی لبه پهن و کت تیره ی رنگ  و رو رفته 
از درشـکه بیـرون آمـد. موهـای خاکسـتری بلنـد و ژولیده داشـت و ریش و 
سبیل خاکستری اش سرافینا را به یاد خزه های آویزان از درخت های کهنسال 
می انداخـت. وقتـی از درشـکه پایین آمـد و روی جاده ایسـتاد، عصای چوبی 

تراش نخورده و گره گرهی دستش گرفت و به جنگل خیره شد. 
پشت سر او، سگی تازی با قیافه ای شرور از درشکه پایین آمد و بعد سگی 
دیگر. سـگ ها بدن بزرگ و کشـیده  ، سـری بزرگ با چشـم های سـیاه و خز 
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طوسی تیره و ژولیده داشتند. سرجمع پنج سگ از درشکه بیرون آمدند، کنار 
همدیگر ایستادند و در جنگل دنبال موجودی گشتند که دخلش را بیاورند. 

سـرافینا کـه می ترسـید کوچک تریـن صدایـی ازش دربیاید، تـا جایی که 
می توانسـت آرام و با احتیاط، نفس آهسـته و بریده بریده  ای کشـید. قلبش 
گرومپ گرومـپ در سـینه اش می  کوبیـد. می خواسـت فـرار کنـد. به خودش 
دستور داد: از جات جنب نخور. حتی یه نوک سوزن هم تکون نخور. مطمئن 

بود تا وقتی استتارش را به هم نزند او را نمی بینند. 
درست نمی دانست کدام ویژگی مرد بود ــ شاید کت بلند کهنه و درشکه ی 
ـ که باعث می شد به نظر برسد راه درازی آمده. سرافینا باتعجب  درب وداغانشـ 
مرد را تماشا کرد که درِ درشکه را بست، از آن فاصله گرفت و به اسب ها نگاهی 
انداخت. نریان  ها فوری دویدند، انگار شـالق خورده باشـند. درشـکه سـریع در 
جاده ناپدید شد و هرکسی را که داخلش مانده بود با خودش به بیلتمور برد، 
اما مرد ریشو و سگ هایش را در جنگل جا گذاشت. مرد ظاهرًا از این موضوع نه 
نگران شد و نه ناراحت، برعکس جوری رفتار می  کرد که انگار این جنگل دقیقًا 

همان جایی است که می  خواست باشد. 
با گفتن کلماتی که سـرافینا ازشـان سـر درنیاورد دسـته ی سـگ هایش را 
دور خـودش جمـع کرد. سـگ ها، بـا آن پنجه های بـزرگ و چنگال های قطور، 
هیوالهای ترسناکی به نظر می آمدند. اصالً به سگ های معمولی که زمین را بو 
می کشند و جنگل را زیر و رو می کنند شباهت نداشتند. نگاه همگی به اربابشان 

بود، انگار منتظر فرمان بودند. 
صورت مرد پشت لبه ی خمیده ی کاله پنهان بود. اما وقتی سرش را رو به 
ماه باال گرفت، سـرافینا جا خورد و نفسـش را حبس کرد. چشـم های نقره ای 
مرد، وسط چهره  ی پیر و پر از چین وچروکش، خیره نگاه می  کردند و با قدرت 
برق می  زدند. دهانش آرام آرام باز شـد، انگار می خواسـت ماه را هورت بکشـد. 
درست همان موقع که سرافینا فکر کرد مرد قصد دارد کلماتی به زبان بیاورد، 


