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خ زمان و یک سال  ح شـــدن فکر ترجمه ی مجموعه ی چر حدود پنج ســـال از مطر
و نیم از چاپ جلد نخســـت آن _ چشم جهان _ می گذرد. راستش را بگویم، نتیجه 
خ زمان نه تنها در ایران  که فکر می کردم، چر فراتر از انتظار من بود. بر خالف آن چه 
که سفت و ســـخت، پیگیر  ناشـــناخته نبود، بلکه طرفداران پر و پا قرصی هم داشـــت 

کتاب و داستان آن بوده و هستند. 
کار ترجمــه ی ایــن مجموعــه، چالــش بزرگــی اســت. جــردن، ســبک و ادبیــات 
ویــژه ای دارد و تعریــف و توصیف جزئیات صحنه ها و وقایع را با هنرمندی خاصی، 
کــه خواننده در عین این که از جریان وقایع دور نمی شــود،  به گونــه ای ارائــه می کند 
کند و خــود را در دل ماجراها ببیند. جردن  می توانــد به راحتــی صحنه ها را تجســم 
همه ی این ها را با ادبیات انگلیسی قرن هفدهمی ارائه می دهد، تا با حال و هوای 
کاماًل به نوشته ی جردن وفادار  داستان هم خوانی داشته باشد. متن ترجمه، باید 

دیباچه
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کند و در عین حال، برای  باقی بماند، تا بتواند هنر و مهارت نویسندگی او را حفظ 
خواننــده ی فارســی زبان، ملمــوس و قابل درک باشــد. امکان حذف یــا تغییر حتی 
کلمه از نوشــته ی جردن وجود نــدارد، زیرا او همه چیــز را مانند تکه های یک  یــک 
کوچک،  کنار هم چیده اســت و حذف حتی یک بخش  پازل بزرگ، بســیار ماهرانه 

کتاب های بعدی خواهد شد. گنگی ماجرا در  گمراهی و  موجب 
کتــاب دریافت  کــه تا ایــن زمــان از خوانندگان   خوشــبختانه براســاس نظراتــی 
کار قابل قبول بوده است. بنابراین تالش می کنم همین روال، با  کرده ام، نتیجه ی 

وجود تمام دشواری هایش، تا انتهای ترجمه ی مجموعه حفظ شود.
کتاب ها  خ زمــان می دانند، این  که تمام طرفداران مجموعه ی چر همان طــور 
کتاب های  را باید بارها و بارها خواند. جردن نکات بســیاری را به صورت ســرنخ در 
که به مرور و با پیشــرفت داســتان، معمای آن ها  گذاشــته اســت  نخســتین بر جای 
حــل شــده و همین مســأله، جذابیت داســتان را بیشــتر می کند. بــه همین دلیل، 
کتاب نخســت - چشــم جهان و شــکار بزرگ - به نوعی شــالوده ی مجموعه به  دو 
حســاب می آیند، تا خواننده رفته رفته با شــخصیت ها و فضای جهان برســاخته ی 
جردن آشنا شده، خود را در میانه ی میدان ببیند و همراه با قهرمانان داستان، با 

فراز و فرودها، ماجراها و مخاطرات روبه رو شود.
خ زمــان، چیــزی بیش از یک داســتان ســاده اســت. خواننــده  در همراهی  چــر
کــوران حــوادث، می توانــد بــا تکیــه  کــه چطــور در  بــا قهرمانــان داســتان، می بینــد 
که هیچ کس خــوب یا بد  کند. درمی یابــد  بــر توانایی هــای خــود، بــر ناامیدی غلبــه 
که بتوانیــم با غلبه بر وسوســه های تاریکی،  مطلــق نیســت؛ و این انتخاب ماســت 
گاه افراط در نفرت از تاریکــی و پندار غلط در  کــه  در راه نــور قــدم برداریــم. می آموزد 
کســی  که  گمراهی اســت. درمی یابد  تشــخیص راه درســت، خــود موجــب تباهــی و 
کند؛ هرچند این مسئولیت، به  نمی تواند و نباید از زیر بار مسئولیتش شانه خالی 
گاه برای هدفی  کــه  کــوه باشــد و مرگ در برابر آن، به ســبکی پر. می بیند  ســنگینی 
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که  که مرگ، هر اندازه  کرد و می آموزد  واالتر از زندگی باید جنگید و جان خود را فدا 
ک باشد، باید ایستاده با آن روبه رو شد.  خوفنا

آغــاز  یــک  ایــن  ولــی  نــدارد.  پایــان مفهومــی  و  آغــاز  زمــان،  خ  گــردش چــر  در 
است...

بهرنگ مافی

تابستان 1398



که انتظـــارش را دارم پیـــش نمی رود.«  گفـــت: »هیچ چیـــز آن طور  مواِریـــن زیـــر لب 
که در برابرش قرار  البته انتظار پاســـخی از لن نداشت. میز دراز صیقل داده شده ای 
که بســـیاری از آن ها  کاغذ، طومار و دست نوشـــته،  کتاب،  داشـــت، پر بـــود از انبوه 
ک آلود و مندرس شـــده بودنـــد و از برخی، فقط تکه پاره هایی  در اثـــر مرور زمان، خا
که  کتاب و دست نوشـــته هایی ســـاخته شـــده بود  باقـــی مانـــده بود. اتـــاق انگار از 
کـــه در و پنجره  کـــرده بودنـــد و تنها جاهایی خالـــی مانده بود  تمـــام قفســـه ها را پر 
یا بخاری ای وجود داشـــت. صندلی ها، پشـــتی بلند داشتند و به تشک های نرمی 
کتاب بود  کوچک، پر از  مجهز بودند، ولی روی نیمی از آن ها و روی بیشتر میزهای 
کتاب و طومار چپانده شـــده بود. هرچند، از بین این همه  و زیر بعضی از آن ها هم 
گذاشـــته که متعلق به مواِرین بود، در مقابلش   کتاب و دست نوشـــته، تنها آن چه  

شده بود.

مراقبان
فصل بیست و دوم
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مواِرین از جا بلند شد و به سوی پنجره رفت و در تاریکی شب، به روشنایی های 
که چندان دور نبودند. در این جا، خطر تعقیب شدن تهدیدش  دهکده خیره شــد 
ک  کرد بایــد ذهنم را پا نمی کــرد. هیچ کــس انتظــار نداشــت او به این جا بیایــد. فکر 

کاری است می توان انجام داد. کنم. این تنها  کنم و دوباره شروع 
هیچ یــک از روســتاییان، بــه هیچ وجه شــک نکــرده بودنــد آن دو خواهر پیری 
کســی در چنین جای  کلبــه ی دنج زندگی می کنند، آیزســدای باشــند.  کــه در ایــن 
کشــاورزی در اعماق دشــت های ســبز  کوچکی مانند چاه تیفان _ یک مجموعه ی 
آراِفــل _ بــه چنین چیزهایی شــک نمی کرد. روســتاییان ســراغ خواهرهــا می آمدند 
کننــد، یا درمانی برای دردهایشــان بگیرند.  تا برای مشکالتشــان با آن ها مشــورت 
کــه مــورد رحمــت نور واقع شــده بودنــد، بــرای آن ها احتــرام قائل  به عنــوان زنانــی 
که آِدلیــاس1 و َوندین2 بــه میل خود  بودنــد؛ ولــی نــه چیزی بیــش از ایــن. از وقتی 
کــرده بودند، زمان زیــادی می گذشــت؛ آن چنان که حتی در  گوشــه ی عزلــت اختیار 

که آن  دو، هنوز زنده هستند. ج سپید، تنها افراد اندکی به یاد داشتند  بر
که هم سن و سال خودشان بود و همراهشان باقی مانده  آن ها با تنها نگاهبانی 
کان قصد داشــتند تاریخ جهان را  کما بــود، در آرامــش و ســکوت زندگی می کردند و 
از زمــان شکســت بنویســند. همچنین تــالش می کردند هــر اندازه از تاریــخ پیش از 
کار  که بتوانند بیابند، در آن مجموعه بگنجانند. شاید یک روز این  شکست را هم 
کرده و معماهای بسیاری  را می کردند. فعاًل باید اطالعات بسیار زیادی جمع آوری 
که نیاز  را حل می کردند. خانه ی آن ها بهترین مکان برای مواِرین بود تا اطالعاتی را 
که اطالعات مورد نیازش، در آن جا نبود. دارد، به دست بیاورد. اما مشکل این بود 

حرکتی به چشمش آمد و چرخید. لن داشت به آجرهای زردرنگ بخاری تکیه 
که همدیگر را  مــی داد. ظاهــری تزلزل ناپذیر مانند دیوار داشــت. »لن، اولین بــاری 

کردیم یادت هست؟« مالقات 
1. Adeleas 2. Vandene
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مواِریــن بــه دنبــال عکس العملــی در چهره ی لن می گشــت، وگرنــه هرگز حرکت 
که او باعث غافلگیری لن شود. این  اندِک ابروی او را نمی دید. زیاد پیش نمی آمد 
که هیچ کدام هرگز به آن اشــاره ای نکرده بودند. حدود بیســت  موضوع چیزی بود 
که هنوز آن قدر جوان بود  کسی  که مواِرین _ با تمام غرور و لجاجت  سال پیش بود 
که خودش هرگز از این ماجرا صحبتی  گفته بود  که می شد او را جوان نامید _ به لن 

نمی کند و از لن هم انتظار سکوت مشابهی را دارد.
گفت، این بود: »یادم می آید.« که لن  تنها چیزی 

کنــم هنــوز حاضــر به عذرخواهی نیســتی؟ تــو مــرا در حوضچه ی آب  گمــان  »و 
گفتن این  انداختــی.« مواِریــن لبخنــد نــزد، هرچند حاال احســاس می کــرد دارد بــا 
که بر تن داشتم، خیس آب شده بود؛  حرف، تفریح می کند. »تک تک لباس هایی 

که شما مرزنشینان به آن بهار می گویید. نزدیک بود یخ بزنم.« آن هم در زمانی 
کــردم تــا بتوانی در  کــردم و پتوهایــی آویزان  کــه آتشــی هــم برپــا  »یــادم می آیــد 
کنی.« لن بــه هیزم های شــعله ور ضربه ای  گــرم  خلــوت، خــودت را بــا خیال راحت 
کرد. در ســرزمین های مرزی،  زد و ســیخ را ســر جایــش برگرداند و بــه قالبش آویزان 
که آن شب، وقتی  حتی شب های تابستان هم خنک بود. »همچنین یادم می آید 
کردی. هردو ما می توانســتیم  خواب بودم، نیمی از آب حوضچه را روی من خالی 
که یک آیزسدای  گر تو خیلی ســاده می گفتی  کمتر از ســرما بلرزیم؛ ا آن شــب خیلی 
کنی مرا از  هســتی، نه این که آیزســدای بودن را نشــان من بدهی. نه این که ســعی 
کنی. ایــن اصاًل راه خوبی بــرای معرفی کردن خود بــه یک مرد اهل  شمشــیرم جــدا 

سرزمین های مرزی نیست؛ حتی برای یک زن جوان.«
که االن هســتی و  »مــن جــوان بــودم و تنها. تو آن زمان بــه همین بزرگی بودی 
خشــمت هم بســیار بارزتر از حاال بود. نمی خواســتم بفهمی آیزســدای هســتم. در 
گر ندانی یک آیزســدای هســتم، پرســش هایم را آزادانه تر  که ا آن زمان فکر می کردم 
کت شــد و به ســال های پــس از آن مالقات  پاســخ می دهــی.« او برای لحظه ای ســا
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کــه در مأموریت ها و  کــرده بــود  کــه یــک همــراه پیــدا  کــرد. خیلــی خــوب بــود  فکــر 
جستجوهایش به او بپیوندد. »در هفته های پس از آن برخورد، آیا حدس می زدی 
که تو  گرفتم  کــه از تــو بخواهم به من متعهد بشــوی؟ من از همــان روز اول تصمیم 

آن شخص هستی.«
که  گفت: »اصاًل چنین حدســی نزدم. بیشتر درگیر این فکر بودم  لن به خشــکی 
کنده نشود؟ هر شب برای من  کنم و پوستم  آیا می توانم تو را تا چاچین1 همراهی 
کل آن  کنم در  یک غافلگیری داشتی. خصوصًا مورچه ها را خوب یادم می آید. فکر 

سفر، یک شب خواب راحت نداشتم.«
کوچکی بزند.  مواِریــن با به خاطر آوردن آن ســفر، به خودش اجــازه داد لبخند 
کــرد: »مــن جوان بودم. آیا بندهای تعهد تو به من، در این ســال ها فرســوده  تکــرار 
کند؛ حتی قید و بندی  که به راحتی قید و بندی را تحمل  شده اند؟ تو مردی نیستی 

به سبکی مال من را.« حرفش نیش داشت؛ قصدش هم همین بود.
»نه.« لحن لن آرام بود، ولی دوباره سیخ بخاری را برداشت و ضربه ی محکمی 
کــه نیــازی به آن نبــود. جرقه هــای آتش از دودکــش به باال  بــه شــعله های آتــش زد 
کــردم، از عواقبش هم  بلنــد شــد. »مــن با آزادی و بــه اختیار خودم ایــن انتخاب را 
کرد.  گاهی داشــتم.« میله ی فلزی را ســر جایش برگرداند و خیلی رســمی تعظیم  آ
»خدمــت به شــما افتخار اســت، مواِرین ِســدای. همیشــه این طور بــوده و همواره 

چنین خواهد بود.«
ِگیدیــن2، همیشــه  کشــید: »تواضــع تــو، لــن  مواِریــن بــا صــدای بلنــد نفــس 
که بیشتر پادشاهان، با وجود ارتشی در پشت سرشان،  متکبرانه تر از رفتاری است 

که تو را دیدم، همین طور بودی.« می توانند از خود نشان بدهند. از روز اولی 
گذشته برای چیست، مواِرین؟« »این همه صحبت از روزگار 

1. Chachin
Gaidin .2، در زبان باستانی:نگاهبان.م
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کلمــات را با دقت  کــرده باشــد،  گویــی یکصــد بــار در ذهنــش تمریــن  مواِریــن، 
گر  که ا کردم  کنیــم، تمهیداتی فراهم  کرد. »پیــش از آن که تاروالون را ترک  انتخــاب 
اتفاقی برایم افتاد، قید تعهد تو به دیگری منتقل شود.«  َلن در سکوت به او خیره 
که فــورًا آن زن را  گزیر می بینی  کردی، خــودت را نا شــد. »وقتــی مرگ مرا احســاس 

کنی. نمی خواهم از این احساس غافلگیر شوی.« پیدا 
کشــید. »هیــچ گاه، حتــی یــک بار  گزیــر...« به آرامــی، ولــی بــا خشــم، نفــس  »نا
کنی. فکر  کاری اســتفاده  که از قید تعهد من بــرای مجبورکردنم به  هــم نشــده بــود 

کار مخالف هستی.« می کردم به شدت با این 
کار را ناتمــام می گذاشــتم، با مرگ من خــودت را از قیــد تعهد به من  گــر ایــن  »ا
آزاد می یافتی و حتی محکم ترین دستور من هم تعهدی برای اجرایش در تو ایجاد 
که در تالشــی بیهوده بــرای انتقام  مــرگ من بمیری.  نمی کــرد. اجــازه نخواهــم داد 
کــه بــه نبــرد شــخصی خــودت در مــرگ زار برگردی؛  همین طــور اجــازه نخواهــم داد 
که مــا درگیرش هســتیم، همان نبرد اســت.  کــه همان قــدر بیهوده اســت. نبــردی 
که بــرای هدفی نبرد را انجام  کاش تــو هم ایــن را بفهمی! ترتیبی خواهم داد  فقــط 
 بدهــی. انتقام گرفتــن یــا مــرگ بیهــوده در مــرگ زار، ایــن هــدف را بــرآورده نخواهــد

کرد.«
که مرگت به زودی فرا خواهد رســید؟« لحنش آرام  »و آیــا تو پیش بینی می کنی 
ک مرگبار زمســتانی  کــوال بــود و چهــره اش بی حالــت؛ هــردو ماننــد ســنگ هایی در 
بودنــد. مواِریــن بارهــا ایــن حالــت را در لن دیــده بود. معمــواًل وقتی ایــن حالت را 
کاری را  کشیده ای  که در آستانه ی انجام خشونت بود. »آیا نقشه ای  نشان می داد 

که موجب مرگ تو خواهد شد؟« بدون من انجام بدهی 
مواِرین زیر لب گفت: »االن خوشحالم که در این اتاق حوضچه ی آبی نیست!« 
که از لحن طعنه آمیزش ناراحت شده بود،  کرد تا لن را  ســپس دســت هایش را بلند 
کنــد. »مــن هــر روز انتظار مرگم را می کشــم؛ مثــل خود تو. چطور ممکن اســت  آرام 
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با وجود ماجراها و مأموریت های این چند ســال، چنین انتظاری نداشــته باشــم؟ 
که همه چیز به مرحله ی حساس رسیده است، باید حتی بیش از قبل انتظار  حاال 

مرگ را داشته باشم.«
گفت:  لــن چنــد لحظــه بــه دســت های بــزرگ و زمختــش خیره شــد. به کنــدی 
که بیــن ما دو  کســی نباشــم  که من، نخســتین  »هیــچ گاه فکــرش را هــم نمی کــردم 
کف  گهان  کــه...« نا نفــر می میــرد. حتــی در بدتریــن شــرایط هم بــه نظر می رســید 
که من مثل یک  گر چنین امکانــی وجود دارد  دســت هایش را بــه هم مالید. »پس ا
که  کم می خواهم بدانم  کس دیگری سپرده بشوم، دست  توله ســگ دست آموز به 

کسی تحویل داده می شوم.« به چه 
گفــت: »من هرگز به چشــم یک حیوان دســت آموز به تو نگاه  مواِریــن به تنــدی 
کشــید:  نکــرده ام. مایــِرل1 هــم چنین دیدی نســبت به تو نــدارد.« لن چهره درهم 
که باید یکی از سبزها باشد، وگرنه باید یکی از دخترهای تازه کار  »مایِرل. بله، البته 

کامل ارتقا یافته است.« که به تازگی به رتبه ی خواهری  را انتخاب می کردی 
ِگیدین اش را در خدمت خود نگه دارد، شــاید بخت  گــر مایِرل می تواند ســه  »ا
که بسیار مایل است  که از پس تو هم بر بیاید. هرچند می دانم  این را داشته باشد 
کســی مناســب تو پیدا  که وقتی  تــو را بــرای خودش نگه  دارد، ولی قول داده اســت 

کند.« کرد، قید تعهد تو را به او منتقل 
»پس یک حیوان دست آموز نیستم، بلکه یک بسته هستم. مایِرل هم یک... 
یــک امانــت دار خواهد بود! مواِرین، حتی ســبزها هم با نگاهبان هایشــان این طور 
کس  که هیچ آیزسدایی قید نگاهبانش را به  رفتار نمی کنند. چهارصد ســال اســت 
کار را با مــن بکنی. آن هم نه  دیگــری منتقــل نکرده اســت، ولی تو قصــد داری این 

یک بار، بلکه دو بار!«
کرد.« کار داده شده و من لغوش نخواهم  »ترتیب این 
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