
اهریمنان زیبا
کلی لینک

ترجمهیزهراجاللزاده



گور اشتباه
13

ساحران ِپرفیل
43

کیف پریان
101

کاله همه فن حریف
135
هیوال
157

موج سوار
187

پاسباِن آَبل
267

اهریمنان زیبا
315

بازی سیندرال
401



کلی لینک

 کلی لینک )متولد 1969، امریکا( مجموعه داســتان هایی به سبک علمی تخیلی، 
فانتزی، رئالیســم، رئالیســم جادویی و جنایی ترسناک می نویســد. داستان های 
او برنده ی جوایزی از جمله جایزه ی هوگو، ســه جایــزه ی نبیوال و جایزه ی جهانی 
فانتزی بوده است. لینک فارغ التحصیل دانشگاه کلمبیا در نیویورک است و به همراه 

همسرش گوین گرانت1 انتشارات Small Beer را اداره می کنند.
کتاب پیش رو با عنوان اصلی Pretty Monsters شــامل ده داستان کوتاه است که 
در سال 2010 در انتشارات Canongate به چاپ رسید. این داستان ها پیش تر در 
مجموعه های پراکنده نیز منتشــر شده بود، جز داســتان »اهریمنان زیبا« که برای 

نخستین بار در این مجموعه به چاپ رسیده است.
داســتان »گور اشتباه« نخســتین بار در ســال 2007 در مجموعه داستان هایی به 

1. Gavin Grant



گردآوری دبورا نویز1 در انتشارات Candlewick، داستان »هیوال« در سال 2006 در 
مجموعه داستان هایی به گردآوری تد تامسون2 در انتشارات McSweeney، داستان 
»کیف پریان« در سال 2004 در مجموعه داســتان هایی به گردآوری الن داتالو و 
 Penguin Young Readers شــاخه ای از Viking تــری ویندلینگ3 در انتشــارات
Group، داستان »ســاحران پرفیل« در ســال 2008 در مجموعه داستان هایی به 
 Penguin Young شــاخه ای از Firebrid گردآوری شــارین نوامبر4 در انتشــارات
Readers Group، داســتان »کاله همه فن حریف« در سال 1998 و سپس در سال 
2001 در انتشارات Small Beer، داستان »موج سوار« در سال 2008 در مجموعه 
 Penguin شاخه ای از Viking داستان هایی به گردآوری جاناتان استران5 در انتشارات
Young Readers Group، داســتان »پاســبان آبل« در ســال 2007 در مجموعه 
داستان هایی به گردآوری الن داتالو و تری ویندلینگ در انتشارات Viking شاخه ای 
از Penguin Young Readers Group، داســتان »بازی سیندرال« در سال 2009 در 
 Viking مجموعه داستان هایی به گردآوری الن داتالو و تری ویندلینگ در انتشارات
شــاخه ای از Penguin Young Readers Group منتشر شده بود. ترجمه ی داستان 
دیگری از این مجموعه با عنوان Magic of Beginners همراه با دیگر داســتان های 

کوتاه لینک در مجموعه ی دیگری از انتشارات پریان در دست چاپ است. 
نیل گیمن6 درباره ی لینک می نویســد: »مفرح، تکان دهنده، دلچسب، متهورانه و 
پرهیبت اســت. او منحصربه فرد اســت و باید گفت گنجینه ای ملی است که الزم 

است تفنگداران دریایی در همه حال دورادورش از او پاسداری کنند.«
ُنه داستان از نویســنده ای با این توانایی که از سال 1998 با انتشار آثارش توانسته 
در دنیای ادبیات فانتزی جایگاهی منحصربه فرد به خود اختصاص دهد پیش روی 
خوانندگان اســت. ســحر قلم کلی لینک خواننده را جادو می کند و او را به دنبال 
خود می کشــد، حتی پس از خاتمه ی داستان. در برگردان این اثر امید آن داشتم که 
جادوی او  در مترجم نیز اثر گذارده باشــد و همان سحر به خوانندگان فارسی زبان 
منتقل شــود. امید اســت خوانندگان مســحور با بیان نظرات خود مترجم را برای 
ترجمه ای بهتر یاری رســانند. از فرزاد فربد سپاســگزارم  که این اثر را در اختیارم 
گذارد. او که خود قلمی مســحور به دســت دارد، با پریان، دِر دنیایی حرفه مدار و 

خالقانه  را می گشاید.
زهرا جالل زاده
زمستان 1394
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گوراشتباه
ماجرا از این جا شروع شد که یکی از دوستانم به نام مایلز اسپری1 تصمیم گرفت 
برود ســراِغ زنده کردن ازدست رفته ها و گور دوست دخترش ِبتانی بالدوین2 را 
بکند که کمتر از یک ســال از مرگش می گذشت. مایلز می خواست این کار را 
انجام دهد تا دسته اشعاری را زنده کند که توی تابوت او گذاشته و به نظرش 
حرکت زیبا و شاعرانه ای بود. البته باید بگویم کار احمقانه ای مرتکب شده بود. 
از آن اشــعار نسخه ی دیگری نداشت. مایلز همیشه ی خدا ویری بود. به نظر 

من همیشه باید همان اول کار فکر آخر کار را هم کرد.
اشعار دست نوشتش را که از اشــک لک برداشته و جوهرش پخش شده 
بود گذاشته بود توی دســت های بتانی. انگشتان دست های بتانی مثل شمع 
چرب و روغنی بود و سردی خوشایندی داشت و به کل فراموش می کردی که 
1. Miles Sperry 2. Bethany Baldwin
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شمع نیست بلکه انگشت است. و متوجه نشد که یک جای کار می لنگد و آن 
سینه های بتانی است که به نظر بزرگ تر می رسید. اگر بتانی می دانست که به 
زودی می میرد، باز هم حاضر می شــد با مایلز باب دوستی آغاز کند؟ یکی از 
اشعارش درباره ی همین بود، این که اکنون چقدر همه چیز دست نیافتنی است، 

و این که حاال چقدر دیر است. از افسوس چه سود.
چشــمان بتانی بسته بود، حتمًا کســی این کار را کرده بود، همین طور که 
دســت هایش را مرتب کرده بود، و حتی لبخندش موقر و غلط انداز بود. مایلز 
درست نمی دانست که چه طور می شود به لب مرده بعد از مرگش خنده نشاند. 
بتانی به وقتی که زنده بود شباهت چندانی نداشت. انگار نه انگار که مرده بود. 
فقط حاال به نظر کوچک تر و در عین حال به طور غریبی بزرگ تر شده بود. مایلز 
هرگز تا به این حد به هیچ مرده ای نزدیک نشــده بود. آن جا ایستاده بود و زل 
زده بود به بتانی و دو آرزو داشت: کاش او هم مرده بود؛ و کاش قلم و کاغذش 
را با خودش  آورده بود. دلش می خواست یادداشت بردارد. آخر، این مهم ترین 
رویدادی بود که در زندگی مایلز اتفاق افتاده بود. لحظه به لحظه، تغییری بزرگ 

در او در حال شکل گیری بود.
شاعران در لحظه اشعاری به ذهنشان خطور می کند، ولی بعد از آن گذرا از 
ذهنشان می گذرد. برای مثال، مایلز هرگز قباًل متوجه این مسئله نشده بود که 
گوش های بتانی موزون نیست. یکی از گوش هایش کوچک تر و قدری کشیده تر 
است. نه متوجه آن شده بود و نه شعری درباره اش سروده بود. حتی درباره اش 
با او صحبت هم نکرده بود. حتی اگر بتانی به آن آگاه هم بود، به نظرش حیف 
بود، درباره ی این حقیقت تازه کشف شــده هیچ چیز به او نگفته بود: خم شد و 
پیشانی بتانی را بوسید، و بویش را تا عمق وجودش استشمام کرد. بوی اتومبیل 
نو می داد. ذهن مایلز پر بود از افکار شــاعرانه. در همه حال می توان دل خوش 
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داشت که ابرها خواهند رفت و خورشــید پرتو مشعشع خود را نمایان خواهد 
ســاخت، جز در برابر توده ی ابر مرگ که پس از آن انواری نیســت. درباره ی 
مرگ به فکر فرورفت: بیشــتر به زلزله می مانست، شاید هم از ارتفاعی بسیار 
زیاد به زمین رها می شد و با شدت هر چه تمام تر به زمین برخورد می کرد، نفس 
ما را می گرفت و دیگر نمی توانستیم بخوابیم یا بیدار شویم یا چیزی بخوریم یا 
به کارهایمان برســیم یا حتی به تماشای برنامه ی مورد عالقه مان از تلویزیون 
بنشینیم. در عین حال مرگ مه آلود نیز هســت، اما سوزناک و شاید به جای 
ابر، مه ســوزن هایی کمی تیز در َبر دارد. سوزن ها. هر مِه مرگی هزاران سوزن 

مشعشع در خود دارد. آیا حس می شود؟ آیا کامل متوجه آن می شویم؟
بعد فکری به سر مایلز زد درســت مثل به صدا درآمدن ناقوسی بزرگ و 
ســربی، که بتانی مرده است. صدای غریبی بود، اما اگر از من بپرسید غریب 
بودنش بســتگی به این دارد که واکنش شما چه باشد. بیدار می شوید و به یاد 
می آورید که کسی را که عاشقش بودید مرده است. بعد با خود فکر می کنید: 

واقعیت دارد؟
بعد فکر می کنید چقدر غریب است، چه طور می توانید به خود یادآور شوید 
کسی که عاشقش بوده اید مرده اســت، و حتی وقتی به آن فکر می کنید، این 
فکر دوباره به ســراغتان می آید که کسی را که عاشقش بوده اید مرده است. و 
این همان مه احمقانه اســت، همان سوزن ها یا چوگان است که در روده هایتان 
فرومی رود یا بدترین چیزی اســت که فکرش را می کنیــد و همین طور ادامه 

می یابد. اما باالخره یک روز به خودتان می آیید. 
مایلز همان جا ایســتاده بود و غرق در خاطراتش بود تا این که مادر بتانی، 
خانم بالدوین، آمد و کنارش ایســتاد. چشمانش خشک، ولی موهایش ژولیده 
بود. فقط پلک یک چشمش را سایه زده بود. شلوار جین با یکی از تی شرت های 
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کهنه ی بتانی را به تن داشت. حتی تی شرت موردعالقه ی بتانی هم نبود. مایلز 
هم ناراحت بتانی بود و هم مادرش.

خانم بالدوین گفت: »اون دیگه چیه؟« صدایش غریب و زنگ دار بود، انگار 
که داشت از زبانی دیگر ترجمه می کرد؛ یکی از زبان های مثاًل هندواروپایی.

مایلز گفت: »اشعارم. اشعاری که برای او سروده بودم.« به شدت عبوس 
بود. لحظه ای تاریخی بود. یک روز شرح حال نویسان مایلز درباره ی آن خواهند 
گفت. »سه هایکو1، یک سیستینا2، و دو تصنیف ساده. چند قطعه ی بزرگ تر. 

هرگز کس دیگری آن ها را نخواهد خواند.«
خانم بالدوین با چشــمان خشک و نفرت انگیزش زل زد به صورت مایلز و 
گفت: »که این طور، می گفت شاعریت افتضاحه.« دستش را برد داخل تابوت 
و لباس بتانی را صاف کرد. بهترین لباســش بود، با تارهای عنکبوتی، و چند 
سوراخ که از آن ها لباس کشی سیاه و خارش آور بتانی پیدا بود. دست های بتانی 
را نوازش کرد و گفت: »ُخب، خدا نگه دار، دختر عزیزم. یادت نره کارت پستال 

بفرستی.«
از من نخواهید که بگویم منظورش از این گفته چه بود. مادر بتانی گاهی از 
این حرف های عجیب و غریب می زد. از دین بودایی برگشــته و معلم جانشین 
ریاضی بود. یک بار مچ مایلز را هنگام تقلب در امتحان جبر گرفته بود. رابطه ی 
بین مایلز و خانم بالدوین حتی زمانی که بتانی و مایلز با هم دوست شدند هرگز 
روی خوش ندید، و مایلز نمی دانســت باور کند که بتانی واقعًا شــعرهایش را 
دوست نداشته است. معلمان جانشین به آن ها که می رسند شوخ طبعی غریبی 

می یابند. 
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