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 پیتر اس. بیگل1 اولین کتابش، جایی خوب و خصوصی2 را پیش از بیست سالگی 
نوشت. ویرجیلیا پیترسون3 در مقاله ای می نویسد: »رمانی غیرعادی ، نوشته ی مرد 
جوانی که به نظر می رسد نویسنده ای غیرمتعارف باشد... با همین سن هم طنزی 
دارد که ناشی از تجربه  اســت و به خود جرأت ورود به ورطه هایی را می دهد که 
بسیاری از افراد مسن تر از قدم گذاشتن به آن می ترسند.« این نویسنده ی مبتکر 
و اصیل، زمانی که هنوز کم تر از ســی سال داشــت، از این هم پیش تر رفت و به 
جهان حیرت انگیز و خارق العاده ی داستان های پریان، اسطوره، رؤیا و کابوس قدم 

گذاشت. 
آخرین تک شاخ، وفادار به سنت است، داستان یک جست وجو است، جست وجوی 
تک شاخی فناناپذیر و بی نهایت زیبا که به دنبال هم نوعان گم شده اش می گردد. در 
ابتدای داستان، اشمندریک4 جادوگر به او می پیوندد، نامی حاکی از طنز عامیانه ی 
متن داســتان که به شیوه ای حیرت انگیز، اما طبق ســنت این گونه داستان ها با 
وحشــت، گیرایی، لطافت، تناقض، شوخ طبعی و ســرود و شعر درآمیخته است. 
اشمندریک که  نوعی مرلیِن وارونه است، به دنبال چیزی برای خودش هم هست، 
شاید به دنبال زندگی خودش. مالی گرو، سومین مسافر، تجسم تمام خصوصیات 
زنانه است. پس از ماجراهای ســرگرم کننده ی فراوان و متنوع، با شخصیت های 
درخشان و نامتعارف، جست وجو در قلعه ی شاه هاگارد پلید به اوج خود می رسد، 
جایی که شــخصیت ها با گاو نر ســرخ  و هولناک روبه رو می شوند و شاهزاده لیر 

جذاب نقشی را که در سرنوشتش نوشته شده ایفا می کند.
این کتاب متفاوت، مهیج و درخشان هم مثل ارباب حلقه های تالکین، جهانی خیالی 
را به کار می گیرد تا با ســؤال ها و آرزوهای واقعی خوانندگان هشیار و حساس خود 
ارتباط برقرار کند. آخرین تک شاخ از آن دسته شاهکارهای پرخواننده ای است که 

اثری اسرارآمیز اما محسوس بر مخاطبان خود می گذارد.
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فصل اول
تک شاخ در بیشه ای از بوته های یاس زندگی می کرد، و حسابی تنها بود. سنش 
خیلی زیاد بود، اما خودش از این موضوع خبر نداشــت. رنگش هم دیگر آن 
رنِگ شاد کِف امواج دریا نبود، بلکه پوستش بیشتر به رنگ برفی درآمده بود 
که در شبی مهتابی می بارید. اما چشم هایش هنوز شفاف بود و هنگام راه رفتن 

هنوز مثل سایه ای بود که روی دریا حرکت کند.
او اصاًل به یک اسب شــاخ دار، آن طور که معمواًل توصیفشان می کنند، 
شباهتی نداشــت. کوچک تر بود، ُســم هایش شــکاف خورده بود و وقار 
بی حدوحصری داشــت که اسب ها هرگز از آن برخوردار نیستند، وقاری که 
آهوها تنها تقلیــد خجوالنه و ضعیفی از آن را بلدنــد و بزها تنها ادایش را 
درمی آورند. گردنش بلند و باریک بود و این باعث می شــد سرش از آن چه 
بود هم کوچک تر به نظر برســد. یالی داشــت که تقریبًا تا وســط کمرش 
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می رسید؛ و نرم، کرک مانند و به نازکی مژه بود. گوش های نوک تیز و پاهای 
باریکی داشت، موهای سفیدی پشــت قوزک پایش بود، و شاخ بلندی که 
باالی چشم هایش قرار داشت حتی در شب تاریک هم با تأللوی صدفی اش 
می درخشــید. با این شــاخ اژدهاهای زیادی را کشته، شــاهی را که زخم 
زهرآلودش بسته نمی شد شــفا داده و برای توله خرس ها بلوط رسیده روی 

زمین ریخته بود.
تک شاخ ها فناناپذیرند. طبیعتشان این طور است که تنها زندگی می کنند 
و یک جا  ساکن می شــوند: معمواًل در جنگلی زندگی می کنند که آبگیری 
زالل دارد تا بتوانند خودشــان را در آن ببیننــد، چون کمی ازخودراضی اند 
و گذشــته از جادویی بودنشــان، خود را زیباترین موجود جهان می دانند. 
به نــدرت جفت گیری می کنند و هیچ مکانی از جایی که تک شــاخی در آن 
به دنیا بیاید سحرآمیزتر نیســت. آخرین باری که تک شاخی دیگر را دیده 
بــود دختران جوانی که هر از چندگاه به جســت وجویش می آمدند به زبان 
دیگــری حرف می زدند، اما او هیچ درکی از ماه و ســال و قرن و حتی فصل 
نداشــت. جنگلش به خاطر وجود او همیشه بهاری بود. تمام روز در میان 
درختان راِش بزرگ می گشت و مراقب حیواناتی بود که توی النه ها و غارها، 
زیِر زمین و پای بوته ها، یا روی زمیــن و باالی درخت ها زندگی می کردند. 
حیواناتی که نسل اندرنســل گرگ و خرگوش شکار کرده بودند، جفت گیری 
کرده و بچه دار شده و مرده بودند. و با آن که تک شاخ هیچ کدام از این کارها 

را نکرده بود، هرگز از تماشایشان خسته نمی شد.
روزی دو مرد با کمان های بلند برای شــکار گوزن وارد جنگل او شدند. 
تک شاخ با احتیاط تعقیبشان کرد، طوری که حتی اسب هایشان هم نفهمیدند 
نزدیکشان است. دیدن آن دو مرد وجودش را از حسی قدیمی، آرام و عجیب 
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که ترکیبی از محبت و وحشــت بود پر کرد. او تا جایی که می توانست اجازه 
نمی داد کسی ببیندش، اما دوست داشت آن ها را تماشا کند و حرف زدنشان 

را بشنود.
شکارچی مسن تر غرغرکنان گفت: »از حسی که در این جنگل دارم خوشم 
نمی آید. موجوداتی که در جنگِل تک شاخ زندگی می کنند خودشان هم به مرور 
کمی جادو یاد می گیرند، بیشتر هم جادوی ناپدید شدن. این جا شکاری پیدا 

نمی کنیم.«
مرد دوم گفت: »تک شاخ ها مدت هاست که از این جا رفته اند. البته اگر 

اصاًل این جا بوده باشند. این هم جنگلی است مثل بقیه ی جنگل ها.«
»پس چرا هیچ وقت برگ درخت هایش نمی ریزد، یا در آن برف نمی بارد؟ 
بگذار بهت بگویم، فقط یک تک شــاخ توی دنیــا باقی مانده، و باید بگویم 
برای آن موجود پیر و تنها آرزوی موفقیت می کنم. تا وقتی او توی این جنگل 
است، هیچ شــکارچی ای نمی تواند این جا یک چرخ ریَسک هم شکار کند و 
به خانه ببرد. به راهت ادامه بده، حاال می بینی. من اخالق تک شــاخ ها را 

می شناسم.«
دیگری جواب داد: »از روی کتاب ها می شناســی. فقط از روی کتاب ها، 
قصه ها و ترانه ها. در هیچ دیاری، در طول پادشاهی سه پادشاه حتی زمزمه ای 
هم از دیدن یک تک شــاخ نبوده. تو درباره ی تک شاخ ها چیزی بیشتر از من 
نمی دانی، چون من هم همان  کتاب ها را خوانده ام و همان قصه ها را شنیده ام، 

اما هنوز تک شاخی ندیده ام.«
شکارچی اول مدتی ســاکت ماند و دومی با بدخلقی برای خودش سوت 
می زد. شکارچی اول گفت: »مادِر مادربزرگم یک بار تک شاخ دیده بود. وقتی 

بچه بودم ماجرایش را برایم تعریف می کرد.«
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»جدی؟ با لگام طال نگرفته بودش؟«
»نه. لگام طال نداشت. برای این که تک شاخ بگیری الزم نیست لگام طال 

داشته باشی، این مال قصه هاست. فقط کافی  است قلب پاکی داشته باشی.«
»بله، بله.« مرد جوان تر خندید. »ســوار تک شاخ هم شد؟ بی زین، زیر 

سایه ی درخت ها، مثل حوری ها در روزهای آغازین جهان؟«
شــکارچی اول گفت: »مادِر مادربزرگم از حیوانات بزرگ می ترسید. سوار 
تک شاخ نشد، اما بی حرکت نشست، و تک شاخ هم سرش را روی پایش گذاشت 

و خوابید. مادِر مادربزرگم تا بیدارشدِن تک شاخ از جایش تکان نخورد.«
»چه شکلی بود؟ پلینی1 می گوید خیلی وحشی هستند، بدنشان شبیه اسب 
است، سرشان شبیه آهو، پاهای فیل را دارند و ُدم خرس، صدایی بم و پرطنین، 

و شاخی سیاه به درازای دو زرع. چینی ها می گویند...«
»مادِر مادربزرگم فقط گفت که بوی خوبی می داد. او هیچ وقت نمی توانست 
بوی هیچ حیوانی را تحمل کند، حتی بوی گربه یا گاو را، چه برسد به حیوانی 
وحشی. اما از بوی تک شاخ خیلی خوشش آمده بود. یک بار که داشت برایم 
وصفــش می کرد، گریه اش گرفت. البته آن موقع خیلی پیر بود و با هر چیزی 

که او را یاد جوانی اش می انداخت گریه می کرد.«
شکارچی دوم ناگهان گفت: »بیا برگردیم و جای دیگری به شکار برویم.« 
هنگامی که ســر اسب هایشان را چرخاندند، تک شاخ به نرمی وارد بیشه شد و 
وقتی یک بار دیگر از او جلو افتادند دنبالشــان راه افتاد. دو مرد در ســکوت 
پیش رفتند تا این که به حاشیه ی جنگل رسیدند. در این لحظه شکارچی دوم 
آرام گفــت: »فکر می کنی چرا از این جا رفتند؟ البته بر فرض که اصاًل وجود 

داشتند.«
Pliny .۱نویسندهوفیلسوفرومی)7۹-۲۳میالدی(
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»کسی چه می داند؟ زمانه عوض می شود. به نظرت این دوره و زمانه برای 
تک شاخ ها دوره و زمانه ی خوبی  است؟«

»نه، اما کسی قبل از ما بوده که فکر کند دوره و زمانه اش برای تک شاخ ها 
دوره و زمانه ی خوبی  باشد؟ تازه، به نظرم قصه هایی در این باره شنیده ام... اما 
سرم گرم بود، یا داشتم به چیز دیگری فکر می کردم. خب، مهم نیست. اگر 

عجله کنیم هنوز هوا آن قدر روشن هست که بشود شکار کرد. بیا.«
از جنگل بیرون رفتند، به اسب هایشــان لگــدی زدند و چهارنعل دور 
شــدند. اما پیش از آن که از نظر ناپدید شوند، شکارچی اول پشت سرش را 
نگاه کرد و طوری که انگار می توانست تک شاخ را میان سایه ها ببیند، گفت: 
»همان جا بمان، حیوان بیچاره. این جا دنیای تو نیست. توی جنگلت بمان تا 
سبز بماند و دوست هایت عمری طوالنی داشته باشند. به دخترهای جوان 
توجهــی نکن، چون جز پیرزن های احمق چیزی ازشــان در نمی آید. موفق 

باشی.«
تک شاخ بی حرکت در حاشیه ی جنگل ایستاد و با صدای بلند گفت: »من 
تنها تک شاخ دنیا هستم.« این اولین کلماتی بود که پس از صد سال بر زبان 

آورده، و حتی به خودش گفته بود.
با خودش فکر کرد: امکان ندارد. اما هرگز به تنهایی و این که تک شــاخ 
دیگری نبیند اهمیتی نداده بود، چون همیشه می دانست موجودات دیگری 
شبیه او در دنیا هســتند، و یک تک شاخ برای پر کردن تنهایی اش به چیزی 
بیش از این نیــاز ندارد. »اما اگر همه ی تک شــاخ ها از بین رفته بودند من 
می فهمیــدم. آن وقت من هم از بین می رفتم. امکان ندارد برای آن ها اتفاقی 

بیفتد و برای من نیفتد.«
از صدای خودش ترسـید و دلش خواسـت فرار کند. تک شـاخ، ظریف و 
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درخشـان، در طول مسـیرهای تاریک جنگلش به راه افتاد. از میان زمین های 
بـازی کـه چمنی عالـی یا سـایه هایی نرم آن ها را پوشـانده بود می گذشـت و 
بـه اطرافـش آگاه بـود؛ از علف هایـی که به قوزک  پایش کشـیده می شـدند 
تـا نقاطـی آبی و نقـره ای که وقتـی باد برگ هـا را تـکان می داد در میانشـان 
می درخشـیدند. »هرگـز نمی توانـم از این جـا بـروم، هرگـز، آن هـم اگر تنها 
تک شـاخی باشـم کـه در جهـان باقـی مانده. مـن می دانـم چه طـور این جا 
 زندگـی کنـم، از بـو و مـزه  و ذات همه چیز خبـر دارم. در این دنیـا چه جایی

بهتر از این جا؟«
اما وقتی باالخره از دویدن دســت کشید و ایستاد تا به صدای کالغ ها و 
دعوای سنجاب های باالی سرش گوش کند، با خودش فکر کرد، اگر همه با 
هم به جای دوری فرار کرده باشــند چه؟ اگر پنهان شده و منتظر من باشند 

چه؟
از همان اولین لحظه ای که شــک کرد، دیگر آسایش نداشت. از اولین 
باری که به فکر رفتن از جنگلش افتاد، دیگر نمی توانست سر جایش بایستد 
و دلش نخواهد که جای دیگری باشد. بی قرار و ناراحت، کنار حوضچه اش 
قدم می زد. تک شــاخ ها برای تصمیم گیری ساخته نشده اند. روز و شب با 
خودش می گفت: نه، و بله، و بعــد دوباره نه. برای اولین بار حس می کرد 
دقایق به ســرعت از برابرش می گذرند. »من جایی نمی روم. این که آدم ها 
مدتی تک شاخ ها را ندیده اند دلیل نمی شود که همه شان ناپدید شده باشند. 
حتی اگر واقعیت هم داشــته باشــد از این جا نمی روم. مــن این جا زندگی 

می کنم.«
اما ســرانجام در نیمه های شبی گرم بیدار شد و گفت: »بله، می روم.« با 
عجله، درحالی که سعی می کرد چیزی را نگاه نکند، بویی به مشامش نخورد و 
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زمیِن جنگلش را زیر ُسم های ازهم شکافته اش حس نکند از میانش گذشت. 
حیوانات ساکن تاریکی، جغدها، روباه ها و گوزن ها سرشان را بلند کردند اما او 
نگاهشان نکرد. با خودش فکر  کرد: باید زود بروم و به محض این که بتوانم 
برگردم. شاید الزم نباشد خیلی دور شوم. اما چه بقیه را پیدا کنم و چه نکنم، 

خیلی زود برمی گردم، به محض این که بتوانم.
راهی که از حاشیه ی جنگلش می گذشت، مثل آب زیر نور ماه می درخشید، 
اما وقتی از میان درختان بیرون آمد و بر آن قدم گذاشــت، حس کرد چه قدر 
سفت و چه قدر طوالنی است. نزدیک بود برگردد، اما به جای این کار با نفس 
عمیقی هوای جنگل را که هنوز به ســویش می آمد درون ریه هایش کشید و تا 

جایی که می توانست آن را مثل گلی توی دهانش نگه داشت.
راه طوالنی بود، به هیچ جا نمی رســید و انتها نداشت. از میان دهکده ها و 
شهرهای کوچک، زمین های هموار و کوه ها، سنگالخ  های بایر و چمن زارهایی 
که ناگهان از میانشان بیرون می زدند می گذشــت، اما به هیچ کدام از آن ها 
تعلق نداشــت و هیچ جا پایان نمی گرفت. راه تک شاخ را با خود می برد، مثل 
موج او را دنبال خود می کشید، بی قرارش می کرد و اجازه نمی داد ساکت باشد 
و طبق عادتش به صدای هوا گوش دهد. چشم هایش همیشه پر از خاک بود 
و یالش از کثیفی خشک و سنگین شده بود. توی جنگلش همیشه در معرض 
گذر زمان بود، اما حاال او بود که از میان زمان سفر می کرد و می گذشت. رنگ 
درخت ها تغییر کرد و پوست حیوانات توی راه ضخیم و بعد دوباره نازک شد. 
ابرها بسته به سرعت بادها می خزیدند یا می دویدند، زیر نور خورشید صورتی 
یا طالیی، و در طوفان کبود می شــدند. هرجا که می رفت دنبال هم نوعانش 
می گشت، اما از آن ها اثری نمی یافت. در هیچ کدام از زبان هایی که در طول راه 

شنیده بود دیگر حتی کلمه ای برای تک شاخ  هم وجود نداشت.




