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اگر کانِر حق انتخاب داشت، هیچ وقت حاضر نمی شد در مهم ترین سالگرد 

بریگان

1

تولدش، وقت خود را صرف لباس پوشیدِن ِدوین کند. درحقیقت کانِر دوست 
نداشـت در هیچ کاری به ِدوین کمک کند، چه برسـد به لباس پوشـیدن! اما 
ِدوین پسـر ارشـد کُنِت شـهر ِتِرنزویک بود و کانِر پسر سوم ِفنراِی چوپان؛ و 
تقریبًا یک سالی می شد که به خاطر بدهی زیادی که پدرش به کُنت داشت، 

مجبور بود به عنوان خدمتکار ِدوین، برای آن ها کار کند.
کانِـر داشـت گیره های پشـت کـت ِدویـن را به هم وصل می کـرد. گیره ها 
بیشـتر از اینکه به دردبخور باشـند، جنبه ی تزئینی داشتند؛ و کانِر در این فکر 
بـود کـه اگـر ِدوین گرفتـار یک توفان شـود، قطعـًا آرزو می کند کـه ای کاش 

به جای این کت، کت ساده  تر و گرم ونرم تری پوشیده بود.
ِدوین با عصبانیت پرسید: »داری چی کار می کنی؟ کوه می کَنی؟«

کانِر جواب داد: »معذرت می خوام سـرورم؛ آخه چهل وهشـت تا گیره ست؛ 
تازه دارم چهلمیش رو می زنم.«

ِدویـن گفـت: »چند روز دیگه می خواد طول بکشـه؟ من دارم از خسـتگی 
می میرم، اون وقت تو داری برای خودت عدد می شمری؟«

کانِر جلوی خودش را گرفت که مبادا جواب ُتندوتیزی به ِدوین بدهد؛ او با 
شمردن گوسفندها بزرگ شده بود و خیلی بهتر از ِدوین می توانست بشمرد؛ 
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اما بحث کردن با یک نجیب زاده، می توانست عواقب بدی داشته باشد و اصاًل 
ارزشش را نداشت. آن هم در شرایطی که گاهی ِدوین از قصد کانِر را تحریک 

می کرد که با او بحث کند.
ناگهان دِر اتاق باز شد و داوسون، برادر کوچک تر ِدوین داخل اتاق پرید و 

گفت: »ِدوین تو هنوز داری لباس می پوشی؟«
ِدوین گفت: »تقصیر من نیست؛ کانِر داره ُچرت می زنه.«

کانِر نگاهی به داوسون انداخت. او می دانست که اگر کار گیره ها را زودتر 
تمام کند، خودش هم زودتر می تواند آماده شود.

داوسون با خنده گفت: »حرف های عجیبی می زنی! آخه چطور ممکنه کانِر 
خواب باشه؟«

کانِر جلوی خنده اش را گرفت. داوسون خیلی پرحرف بود و بیشتر وقت ها 
واقعًا اعصاب ُخردکن می شد؛ اما گاهی هم کارهایش بامزه و خنده دار بود.

ِدوین با ُغروُلند گفت: »هنوز تمومش نکردی؟ چندتا مونده؟«
کانِر کمی عصبانی شد و می خواست بگوید بیست تا؛ اما جلوی خودش را 

گرفت و گفت: »فقط پنج تا مونده سرورم.«
داوسون پرسید: »به نظرت امروز می تونی یه حیواِن درون احضار کنی؟«

ِدویـن گفت: »چـرا نتونم؟! پدربزرگمون یه میمون پـوزه دراز احضار کرده، 
پدر هم یه سیاه گوش.«

مراسـِم شـهد در ِتِرنزویک برگزار می شد و در کمتر از یک ساعت، همه ی 
بچه های بومی آن منطقه که در این ماه یازده ساله می شدند، باید برای احضار 
حیواِن درون تالش می کردند. کانِر می دانست که خیلی از خانواده ها دوست 
دارند پیوند حیوانِی فرزندشـان، اصولی تـر و قانون مندتر از پیوندهای دیگران 
صورت بگیرد. این موضوع هیچ ربطی به تبار خانوادگی آن ها نداشـت و البته 
این احضار هم، برای هیچ کس تضمین شده نبود. درواقع فقط سه  نفر از بچه ها 
این شانس را داشتند که موفق به نوشیدن شهد شوند؛ و در چنین شرایطی، 



بریگان  11

پیـش از آنکـه اتفاقـی بیفتد، واقعًا هیـچ دلیلی برای ُپزدادن وجود نداشـت.
داوسون با هیجان پرسید: »فکر می کنی چی احضار کنی؟«

ِدوین گفت: »تو همیشـه مثل خوِد من حدس های خوبی می زنی؛ خودت 
چی فکر می کنی؟«

داوسون گفت: »شاید یه سمورچه.«
ِدویـن به سـمت داوسـون دویـد؛ داوسـون هم خنده کنـان می دویـد و دور 
 می شـد. او که لباسـش ساده بود و مثل برادرش لباس رسمی نپوشیده بود، 
به راحتی می توانست بَدود و وقتی که ِدوین به شوخی او را گرفت و محکم به 

زمین انداخت، خیلی سریع دوباره مانند میخی سر پا ایستاد.
ِدویـن بـا آرنج به پهلوی برادرش زد و گفت: »خرس هم احتمالش زیاده! 

یا حتی یه گربه ی وحشی؛ درست مثل همونی که پدر احضار کرد.«
کانِر با صبر و حوصله کارش را انجام می داد و در جایگاهی نبود که بتواند  

در بحث دخالتی کند.
داوسون با جسارت گفت: »شاید هم هیچی احضار نکنی.«

ِدوین گفت: »در هر صورت، من در آینده کُنِت ِتِرنزویک می شم و سرور تو.«
داوسون گفت: »شاید هم پدر بیشتر از تو عمر کنه.«

ِدوین گفت: »درهرصورت خوش حالم که جای تو نیستم، پسرکوچیکه!«
ِدوین بینِی برادرش را گرفت و پیچاند؛ آن قدر که بینی  داوسون قرمز  شد 
و جیغـش درآمد. بعد هم صاف ایسـتاد، لباسـش را تکانـد و گفت: »حداقل 

دماغ من مثل دماغ تو سرخ نیست!«
داوسـون با صدای بلند گفت: »حتی شـاید کانِر شـهد رو بنوشه؛ شاید اون 

اولین کسی باشه که یه حیوان درون احضار می کنه.«
کانِر سـعی کرد زیرچشـمی نگاهی به آن ها بیندازد؛ آیا او هم آرزو داشـت 
یک حیواِن درون احضار کند؟ البته که آرزو داشت! مثل همه. او نمی توانست 
صرفـًا بـه این دلیـل که در دهه های گذشـته هیچ کس از خانـواده اش، حتی 
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عموهای بزرگش هم حیوانی احضار نکرده بودند، امیدش را از دست بدهد.
ِدویـن زیـر لب خنـده ای کرد و گفت: »درسـته! من حتی حـدس می زنم 

دختر آهنگر هم یه حیوان احضار کنه.«
داوسـون که بینی اش را می مالید، گفت: »شـاید. کانِر تو دوست داری چی 

احضار کنی؟«
کانِـر بـه کف اتاق خیره شـد؛ این سـؤال را یک نجیب زاده پرسـیده بود و 

نمی شد آن را بی جواب گذاشت.
»من همیشـه با سـگ ها رابطه ی خوبی داشتم. دوسـت دارم یه سگ گله 

احضار کنم؛ البته شاید!«
ِدویـن خندیـد و گفت: »چقدر هم باهم جور در میایـن! یه چوپان می خواد 

یه سگ گله احضار کنه!«
داوسون گفت: »یه سگ! خیلی جالبه!«

ِدویـن گفـت: »و البته خیلی معمولی و پیشِ پاافتاده. راسـتی تاحاال چندتا 
سگ داشتی کانِر؟«

کانِر گفت: »آخرین باری که سگ هامون رو شمردم، ده تا بودن.«
داوسون پرسید: »چندوقته خانواده ت رو ندیدی؟«

کانِر گفت: »بیشتر از شیش ماه.« و سعی کرد تغییری در صدایش حس نشود.
داوسون دوباره پرسید: »اون ها امروز میان اینجا؟«

کانِر گفت: »فکر  کنم سعی خودشون رو بکنن که بیان؛ ولی بازهم بستگی 
به کارشون داره.«

کانِر می دانست که احتمال آمدن خانواده  اش به ِتِرنزویک خیلی کم است، 
اما نمی خواست ناراحتی اش از این موضوع را بروز دهد.

ِدوین آب بینی اش را باال کشید و گفت: »چقدر غافل گیر می شی اگه بیان! 
چندتا گیره مونده؟«

کانِر گفت: »سه تا.«
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ِدویـن اطرافـش را نـگاه کـرد و گفـت: »دیگـه داری زیادی وقتـم رو تلف 
می کنی. داره دیرمون می شه.«

جمعیـت زیـادی اطـراف میـدان جمـع شـده بودنـد. پسـر کُنـِت بـزرگ 
می خواسـت حیـوان درونـش را احضار کند و این اتفاقی نبـود که هر روز رخ 
بدهد. پیر و جوان، روستایی و اشراف زاده، شانه به شانه ی هم ایستاده بودند تا 
این رخداد بزرگ را تماشا کنند. نوازندگان می نواختند، سربازان رژه می رفتند 
و دست فروشـی هـم آجیل های شـیرین می فروخت. همه بـه احترام کُنت و 
خانـواده اش از جـای خود بلند شـدند. کانِر فکر می کرد این هم جشـنی مثل 
همه ی جشـن های روزهای تعطیل اسـت؛ جشـنی برای همه؛ البته به غیر از 
او. هوا خنک، آسـمان صاف و دشـت ها سرسـبز بودند؛ دشـت هایی که کانِر 
به جای گشت وگذار روی آن ها، حاال مجبور بود از پشت سقف های آبی رنگ و 

دودکش های ِتِرنزویک تماشایشان کند.
بااینکـه کانِـر در مراسـم های شـهِد زیادی شـرکت نکرده بـود و هیچ وقت 
احضار حیواِن درون را از نزدیک ندیده بود، اما می دانست که این اتفاق از اول 
عمرش بارها و بارها در این میدان افتاده اسـت. مراسـم هایی که کانِر تاحاال 
در آن ها شرکت کرده بود، مراسم هایی ساده و معمولی بودند که نه جمعیت 

زیادی آمده بود و نه حیوان های زیادی آورده بودند. 
مـردم ِتِرنزویـک اعتقاد داشـتند که اگر با خودشـان حیوان هـای متنوعی 
به میدان بیاورند، شـانس احضار حیواِن درون بیشـتر می شـود. اگر این باور 
حقیقت داشـته باشـد، پس ِدوین بیشـترین شـانس را داشـت؛ چون مردم 
عالوه بـر آوردن تعداد خیلی زیادی حیوان  خانگی، حیوان های عجیب و غریبی 
هم همراه خودشان آورده بودند. کانِر به قفس پرنده هایی با   پروبال های عجیب 
که کنار قفس گربه های وحشی و گورکن ها گذاشته بودند، نگاه می کرد. یک 
خـرس سـیاه را هـم با قالده ی آهنی و زنجیر، کنـار اصطبل گوزن ها به زمین 
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بسته بودند؛ حیوان خیلی بزرگی هم آنجا بود که کانِر فقط در قصه ها چیزهایی 
درمـوردش شـنیده بود؛ شـتر بسـیار بزرگـی با دو کوهان پوشـیده از پشـم.
کانِـر وارد مرکـز میـدان شـد و از دیـدن آن همـه آدم در اطرافـش، کمـی 
خجالـت کشـید. نمی دانسـت دقیقًا بایـد چه کار کند؛ دست به سـینه بایسـتد 
یـا دسـت هایش را کنـار بدنـش رها کنـد. وقتی بـه ازدحام جمعیـت نگاهی 
انداخت، سعی کرد به یاد بیاورد که االن چشم های همه به ِدوین است؛ نه او.

ناگهـان مادرش را دید که برایش دسـت تکان مـی داد؛ پدر و برادرهایش 
هم دو طرف مادرش ایسـتاده بودند؛ آن ها حتی سـولِجر، سـگ کانِر را هم با 

خودشان آورده بودند.
خانواده  ی کانِر باالخره توانسته بودند خودشان را به مراسم شهد برسانند! 
کانِـر بـا دیـدن آن هـا، به یاد روزهـای خوش خانه افتاد. گشـتن در دشـت و 
بیشـه زارها، شـنا در آب رودخانه و بازی در باغ ها، شکسـتن هیزم، غذادادن 
به سـگ ها و چیدن پشـم گوسـفندها. خانه ی آن ها مثل قصر کُنت، بزرگ و 

باشکوه نبود؛ خانه ی آن ها کوچک، اما دل نشین بود. 
کُنِت آینده ی ِتِرنزویک به جایگاه مخصوصی که تقریبًا در وسط میدان بود، 
راهنمایی شـد. َابی، دختر آهنگر هم که سـاکت و مضطرب به نظر می رسید، 
آنجا منتظر آن ها بود. َابی بهترین لباسـش را پوشـیده بود، اما همین لباس، 
از لباس هـای خیلـی معمولی مادر و خواهر ِدویـن هم، خیلی ارزان تر به نظر 
می رسـید. کانِر می دانسـت که حتمًا لباس های خـودش هم کنار لباس های 

ِدوین، خیلی ساده و فقیرانه به چشم می آیند.
روبـه روی سـکویی کـه آن هـا نشسـته بودند، یـک خانم و آقا با شـنل های 
بلند سـبزرنگ ایسـتاده بودند. کانِر یکی از آن ها را می شـناخت؛ ایزیال، خانم 
شنل سـبزی کـه موهـای سـفیدش را با یـک تـور ُپرَزرق وَبرق، بـاالی صورت 
رنگ پریـده اش جمـع کـرده بـود. او همـراه با فریـدا، بلبلی که همیشـه روی 
شـانه اش می نشسـت، سـال ها بود که برگزارکننده ی مراسم شـهد بودند. دو 
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برادر کانِر هم شهِد خودشان را از دست او گرفته بودند.
شنل سـبِز دیگـر، مـرد غریبـه ی الغـر و قدبلنـدی بـود که شـانه های پهن 
و پوسـتی تیره تـر از بقیـه ی مـردم اطرافش داشـت. او شـبیه مردم شـمال 
شـرقی نیلو یا جنوب غربی ژونگ به نظر می رسـید؛ یا شـاید هم اهل جایی 
عجیب وغریب در یورای میانه بود. انگار هیچ حیواِن درونی نداشـت؛ اما کانِر 
نقش ونـگاِر مارپیچ ماننـدی را از زیر آسـتین او دید که نشـان مـی داد حیواِن 
درونش در حالت غیرفعال است. کانِر از دیدن این نقش ونگار، کمی وحشت 

کرد. وقتی که ِدوین به سکو نزدیک شد، َابی بلند شد و تعظیم کرد.
ِدوین نشست و به کانِر اشاره کرد که دنبالش نرود. 

کانِر و َابی هم نشستند.
ایزیال دسـتش را به نشـانه ی سـکوت باال ُبرد. مرد غریبه از کنار ایزیال به 
عقـب رفـت. اولش برای کانِر سـؤال بود که آن مرد برای چـه کاری به اینجا 
آمده؛ اما بعد با خودش فکر کرد که حتمًا این هم بخشی از این مراسم باشکوه 
و مخصوص اسـت. شـاید این مـرد به خاطر موقعیت خـاص ِدوین آمده بود.

ایزیال با صدایی گیرا شروع کرد: »گوش کنید! مردم خوب ِتِرنزویک گوش 
کنید! ما پیش از آنکه برای دیدن انسـان و حیوان آمده باشـیم، برای حضور 
در یـک مراسـم مقـدس، از سراسـر اِرداس در اینجـا جمـع شـده ایم. وقتی 
انسان و حیوان باهم جمع می شوند، عظمتشان چندبرابر می شود. ما آمده ایم 
تـا شـاهِد ایـن باشـیم که شـهد، چگونه این عظمـت را در وجود این سـه نفر 
آشکار می کند: شاهزاده ِدوین ِتِرنزویک، َابی دختر ِگرال و کانِر پسر ِفنرای.«
اسم دو نفر آخر در میان تشویق های بعد از نام ِدوین گم شد! کانِر سعی کرد 
خونسرد باشد. او می دانست که باید آرام و ساکت باشد، چون مراسم خیلی 
زود و بـدون هیـچ اتفاق خاصی برای او، تمام می شـد. ِدوین به خاطر جایگاه 
پرافتخارش، اولین کسی بود که شهد را می نوشید. بیشتر مردم این منطقه، بر 
این باور بودند که اولین کسی که شهد را بنوشد، حیواِن درون را احضار می کند.


