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باارزش تریـن دارایـی بشـر، شـگفتی دنیاسـت. بااین حال، اخیـرًا نهایت 
کوشش بشر معطوف نابود کردن این شگفتی شده است... دیگر هیچ کس 
نمی تواند امیدوار باشد که از فرشته های ناشناس پذیرایی کند یا در جاده ای 
زیر نور ماه، با سر النسلوی1 پوشیده در زرهی تابناک روبه رو شود؛ اما زندگی 

کردن در دنیایی عاری از شگفتی، چه فایده ای دارد؟

کنت گراهام2

Sir Lanclot Du Luc -1؛ النسـلو دو الک. شـخصیتی در ادبیات کهن. شـوالیه ای افسـانه ای که دوسـت 
شاه آرتور بود.

Kenneth Grahame -2؛ نویسنده ی اسکاتلندی؛ خالق رمان معروِف »باد در بیدزار« 





بخش یک

چه کسی





بیشـتر وقت هـا می گوینـد آدم نبایـد کتـاب را از روی جلـدش قضـاوت 
کنـد؛ امـا از نظـر یـک کتاب خواِن خبـره، این حـرف کامالً بی ارزش اسـت. 
کتاب خوان هـای خبـره با لذت بی همتای در دسـت گرفتن یـک کتاب زیبا، 
آشنایی کامل دارند؛ وزن و بافت جلد، صدای عطف کتاب موقع ورق زدن و 
بوی دلپذیر و خاکِی کاغذهای زرد، وقتی که از بین انگشـت ها رد می شـوند. 
کتاب پلی به سـوی اندیشه هاسـت: موجود زنده ای که نیازمند عشق، محبت 

و محافظت است.
افـراد کمی این موضوع را به اندازه ی سـوفی کوآِیـر1 درک کرده اند؛ دختر 
دوازده سـاله ای بـا ناخن هـای جویده شـده، پاهـای پرانتزی و نگاهی بسـیار 
دقیق. سـوفی بی نهایت عاشـق کتاب ها بود. راسـتش، او کتاب ها را بیشـتر 
از دنیـای اطرافش دوسـت داشـت. ایـن همان چیزی بود کـه او را متفاوت 

می کرد؛ آن قدر که باعث شد خطرناک شود!

   Sophie Quire  -1
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امـا نـه، کمی ُتنـد رفتیم! این هم خـودش خطرناک اسـت. پس چراغی 
روشن کنید و صندلی راحتی گیر بیاورید تا داستان او را برایتان تعریف کنم.

***

یک صبح توفانی و خشک در باِسل ِبرگ1 بود؛ هوایی عالی برای سوزاندن 
کتاب ها! از دودکش های سراسـر شـهر، باریکه های نازکی از دود به هوا بلند 
می شـد و تکه کاغذهـای سـوخته بـه زمین می باریـد. وقتی سـوفی کوآیر از 
کتابفروشی پدرش بیرون رفت و وارد خیابان سرد شد، زنگ کوچک باالی 
در به صدا درآمد. لرزید و در هوای دلپذیر و خاکسـتری نفس کشـید. مردم 
کتاب داسـتان های قدیمی شـان را توی بخاری ها می سـوزاندند تا از سرمای 
پاییزی در امان بمانند. اگر ماجرا آن قدر ناامیدکننده نبود، می شـد بویش را 
دوست داشت. خاکسترهایی را که از کنارش می گذشت، تماشا کرد و توی 

فکر رفت... یعنی کتاب های خودش هم بین آن ها بود؟
نگاهش روی دِر کتابفروشـی افتاد. یک آگهی به سـردِر کتابفروشـی زده 

بودند که کسی شبانه آن را چسبانده بود:

یاوه ممنوع!
همه ی شهروندان مجبورند روز بیست وهفتم همین ماه، کتاب به دست در 
مراسم روز آتش سوزی شرکت کنند. به همشهریان باسل برگیتان ملحق 
شوید تا قیدوبندهای خرافات بچگانه را از بین ببریم و با شهامت به سوی 

فردایی مدرن و عاقالنه برویم!

سـوفی قبل از اینکه پدرش بتواند آگهی را ببیند، پاره اش کرد. انگار الزم 

   Bustleburgh  -1
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بود روز آتش سوزی را به ُجفتشان یادآوری کنند.
سـوفی در این فکر بود که این جشـِن تازه چه معنایی برای کتابفروشـی 
پدرش خواهد داشت؛ کتاب فروشی ای که تخصصش همان چیزهای جاهالنه 
بود که به نظر می رسید شهر ُمصمم است نابودشان کند. پدرش سعی کرده 
بـود از ُمدهـای جدیـد پیـروی کنـد و االن فقـط کتاب هـای اخالق محور توی 
کتابفروشـی داشـت؛ اما اگر این کافی نبود چه؟ اگر کتابفروشـی کالً تعطیل 

می شد،  آن ها کجا می رفتند؟
آگهی را زمین انداخت و کالهش را روی حلقه ی موهای مشکی اش گذاشت. 
نمی توانسـت وقتش را با این اما و اگرها تلف کند؛ باید دسـت به کار می شد.

سوفی به سرعت در شهر پیش می رفت و هر وقت امکانش بود، در خیابان های 
باریک تـر گام برمی داشـت. آفتـاب تـازه طلـوع کرده بـود و در باسـل برگ به جز 
چندتا کارگر لنگرگاه و گدا و کشیک هایی که شیفت شبشان را تمام می کردند، 
ُجنب وجوشی نبود. موقع راه رفتن، با سِر پایین، کالهش را تا روی چشم هایش 
پایین آورده بود تا توجه کسی را جلب نکند. بیشتِر اهالی باسل برگ رنگ پریده 
بودند؛ آن قدر رنگ پریده که کم وبیش می توانستی رگ های آبی رنِگ زیر پوستشان 
را ببینی! اما سوفی کوآیر پوسِت سبزه و موهایی مشکی داشت؛ که همین باعث 
می شد حس کند اینجا یک غریبه است. این خصوصیات را از مادرش به ارث برده 
بود که در جزیره ای آن طرف قاره به دنیا آمده بود. سـوفی بارها اسـم جزیره را از 
پدرش پرسیده بود، اما پدرش در مقابل این سؤال - مثل بقیه ی سؤال هایی که 
درباره ی مادِر سوفی بود - کامالً ساکت می ماند. سوفی بعضی وقت ها به این فکر 

می کرد که اصالً پدرش جواب را می داند یا نه!
سـوفی از آبراه مرکزی گذشـت؛ همین طور از آموزشـگاه ها، دفترخانه ها، 
دادگاه هـا و حتـی ورودی سـرداب ها که مادرش دوازده سـال پیش در آنجا 
آرام گرفتـه بـود. بعضی وقت هـا که سـوفی خیلی احسـاس تنهایی می کرد، 

یواشکی می آمد و سری به این اعماق فراموش شده می زد.
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مسـیرش را به سـمت محوطه های مخصوص آتش سـوزی ادامه داد؛ که 
درست آن طرف رودخانه بود. در چند نقطه از سفرش، حس کرده بود یکی 
تعقیبـش می کند. حتی یک بار فکر کرد از پشـت سـرش صـدای گام هایی 
می شـنود؛ امـا وقتی مکث کرد تـا گوش کند، چیزی نشـنید. همچنان که از 
پلکان باریکی پایین می رفت که به ساحل شرقی ُمنتهی می شد، ُغرُغرکنان 

با خودش گفت: »واقعًا که وسواسی هستی!«
اما سـوفی وسواسـی نبود، چون همان موقع یکی قدم به قدم او را تعقیب 
می کـرد؛ هرجا سـوفی می ایسـتاد، او هم می ایسـتاد و هر جـا که می دوید، 
او هـم می دویـد. علت اینکه سـوفی این شـخص را نمی دیـد، این بود که به 
فکرش نرسید وسعت دیدش را از خیابان ها باالتر ببرد. اگر این کار را کرده 
بـود، ممکن بود چشـمش به پشـت بام ها بیفتـد؛ در این صـورت، ممکن بود 
متوجه هیکل الغر پسـری شـود که پشـت دودکشـی خم شده بود و به دقت 
او را زیرِ نظـر داشـت. پسـرک کُـت سـوارکاری نخ نمایی پوشـیده بود و کاله 
سـه گوش لک داری به سـر داشت. در یک دستش تسمه ی خورجینِی کتان 
بود و در دست دیگرش چیزی شبیه نیزه ای بسیار تیز که نوک نقره ای اش 

زیر نور اول صبح برق می زد.
هرجا سوفی می رفت، پسرک تعقیبش می کرد و به راحتِی هرچه تمام تر، 
از روی ایـن بـام بـه بـام دیگـری می پریـد. اگـر سـوفی می توانسـت ایـن 
تعقیب کننـده ی آکروبات بـاز را ببینـد، از یک چیز بیشـتر از هر چیز دیگری 

تحت تأثیر قرار می گرفت:
پسرک چشم بند داشت.

***

سـوفی به سـرعت از مسـیر پهنی در اطراف اسکله ها رفت و به ُپل سنگی 
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قدیمی ای رسید که باسل برگ را به بقیه ی امپراتوری داخلی وصل می کرد. 
از جلوی گرگ های سـپیده دم1 گذشـت؛ یک ُجفت مجسـمه ی گرگِی بزرگ 
که باالی رودخانه ی واسیل2 قرار داشت. گفته می شد سال های سال پیش، 
این جانوراِن سـنگی در مقابل هجوم ارتش ها از شـهر دفاع کرده اند. سوفی 
کم وبیش تعجب کرد که تابلوهای عاقالنه را روی گردن های آن ها ندید. موقع 
رد شـدن، برای خوش شانسـی، پنجه ی گرگ سـمت راسـت را نوازش کرد.
دو طرف ُپل پوشیده از ردیف چراغ گازهای مدرن بود؛ شعله شان نوِر َوهمناک 
و کم رمقی می آفرید که روی رودخانه ی پایین منعکس می شـد. در سـاحل 
مقابل، محوطه ی دلبازی قرار داشت. دورش دیوار سنگی بلندی ساخته بودند 
تا راه رفت وآمد به گریم والد3 مسدود شود؛ جنگل خطرناکی که درست آن طرف 
شـهر بود. دو نگهبان به حالت آماده باش کنار دروازه ی آهنی ایسـتاده بودند 
و تفنگ های چخماقی شان روی شانه هایشان بود. توده ی پیشرفت از پشت 
سرشان باال آمده بود؛ کوه بزرگی که نه از سنگ، بلکه از کتاب ساخته شده بود!
باسـل برگ شـهری بود دسـتخوِش یک دگرگونی بزرگ. قرن ها، خانه ی 
عجایب و غرایِب بی شمار بود؛ موجودات و دست سازهایی که آدم انتظار دارد 
توی قصه های پریان، شـعرهای کودکانه یا افسـانه ها پیدایشـان کند! اما در 
سـال های اخیر، مردم عادی به این میراث مظنون شـده بودند و کم کم فکر 
کردند این عناصر غریب، به نوعی اجازه نمی دهد آن ها به طرف دنیایی مدرن 

پیشرفت کنند. به این ترتیب، ُجنبش عاقالنه متولد شد.
تا جایی که سوفی یادش بود، پاییز هر سال رأی گیری ای برگزار می شد که 
معلوم شود دفعه ی بعد چه چیِز جاهالنه ای سوزانده شود. اولی اش میوه های 
جادویی بود... بعد هر وسـیله ای که کوتوله ها سـاخته بودند... بعد هر چیزی 

 Wolves of Dawn -1
 Wassail River -2

 Grimmwald -3
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کـه حـرف می زد... بعـد داروهای جایگزیـن و خوراکی های پختـه... بعد )در 
کمـال تعجب( نوبت به اسـباب بازی های کوکی رسـید... بعـد لباس هایی که 
زیادی روشن یا ُپرَزرق وبرق بود... بعد هر چیزی که از سرزمینی خارجی وارد 
می شـد؛ بعد هم هر چیزی که فرض می شـد خیلی قدیمی اسـت؛ پرده های 
نقاشی و تابلوها و دوک های نخ ریسی. حاال هم نوبت به کتاب ها رسیده بود.

به مـدت چنـد مـاه، نگهبان ها بـه کتابخانه ها و مدارس هجـوم می بردند و 
انواع و اقسـام کتاب های داسـتان را برای مراسـم ساالنه ی روز آتش سوزی 
جمع می کردند. وقتی آن روز می رسید، کتابفروشی سوفی هم باید پاکسازی 
می شـد. البته چیزهای عاقالنه مثـل کتاب های مرجع و گاهنامه های علمی، 
همچنان فروخته می شـد؛ اما هر چیز احمقانه، ترسـناک، خیالی یا حداقل 
کمی سرگرم کننده، بالفاصله باید سوزانده می شد. خیلی از اهالی باسل برگ 
از روی حماقت پیش بینی کرده بودند که این، بزرگ ترین آتش سوزی تا آن 

لحظه خواهد شد. انگار باید برایش جشن می گرفتند.
شاید آن ضرب المثل معروف را شنیده باشید که آدم برای درست کردن ُاملت، 
باید تخم مرغ ها را بشـکند. این فلسـفه - بااینکه از نظر فنی درسـت است - اما 
به حساب نمی آید، چون ُاملت در کِل جهان، در نظر همه ی کسانی که آن را می خورند، 
ناُامیدکننده است. کی بین ما هست که شیرینی ُمربایی خوب یا پودینگ پرادویه 
را به آن ترجیح ندهد؟ سـوفی بیشـتر وقت ها فکر می کرد باسـل برگ به کسـی 
شـباهت دارد که ُاملت درسـت می کند و چون ذهنش ُمدام درگیر کارش اسـت، 
به این نتیجه رسیده که تخم مرغ های همه جا به هر قیمتی باید شکسته شوند. 
بااینکه راحتی زندگی در یک شهر مدرن را می پذیرفت، یقین نداشت که نابودی 
این همه چیِز شگفت انگیز، ارزشش را دارد یا نه... مخصوصًا اگر کتاب هم شامل 

آن چیزها می شد.
با سری پایین، از ُپل عبور کرد و به لبه ی دیوار نزدیک شد. جایی را پیدا 
کرد که سنگ فرو ریخته و حفره ای به اندازه ی رد شدن دختری دوازده ساله 
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ساخته بود. از شکاف وارد شد و بعد ایستاد.
سـوفی گردوخاک را از روی لباسـش تکاند و به توده ی کتاب داسـتان های 
تلنبار شده روی هم ُزل زد. در مِه صبحگاهی، می توانست ردیفی از نگهبان ها را 
ببیند که نزدیک دروازه ی جلویی، کتاب های بیشتری را از گاری ها خالی می کردند. 
چندتا نگهبان دیگر هم مشغول پخش کردن آگهی های روز آتش سوزی بودند.

سـوفی به طـرف نزدیک ترین گاری خزید و پشـت چرخ هـای عقبش خم 
شـد. بعد روی پنجه ی پا ایسـتاد و توی گاری را نگاه کرد. همیشـه از دیدن 
کتاب هایی که دور انداخته می شد، تعجب می کرد؛ بیشتِر وقت ها داستان هایی 
را پیدا می کرد که یادش بود خودش توی کتابفروشی شـان  آن ها را فروخته 
بود. کتاب قدیمی سـنگینی را برداشـت و جلدش را َورانداز کرد:  گلچینی از 
داسـتان هایی بود درباره ی َسـن مارتین، خرس پادشـاه1. تا همین چند وقت 
پیـش، همه ی بچه های باسـل برگ این قصه هـا را ازَبر بودند؛  اما حاال آن ها را 
برای مراسم آتش سوزی واگذار کرده بودند! چندتا صفحه اش پاره و عطفش 

کمی ُشل شده بود؛ اما خرابی اش طوری نبود که نشود درستش کرد.
دسـتش را به طـرف عقـب گاری برد و دوتا کتاب جالـب دیگر پیدا کرد: 
دفتـر کوتاهی از شـعرهای کودکانه ی سـرزمین داخلـی و مقاله ای درباره ی 
سرشت ُصَوِرفلکی که حاشیه نویسی شده بود. سوفی نجواکنان گفت: »سالم. 

شما رو می برم خونه.« با احتیاط کتاب ها را توی شنلش پیچید.
صدای فریادی از طرف دروازه شنیده شد: »ِهی، تو!«

سـوفی سـرش را بلند کرد و دید نگهبانی مسـتقیم به او اشـاره می کند؛ 
دنبال سـوتی می گشـت که روی زنجیری دور گردنش بود. سـوفی کتاب ها 
را محکم گرفت و تا جایی که پاهایش توان داشـت، به سـرعت به طرف دیوار 
برگشـت. صـدای سـوت تیـزی فضا را شـکافت و نگهبان ها دنبـال او هجوم 

بردند. فریاد می زدند: »وایسا! دزد!«
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سـوفی از تـوی حفـره ی تنـگ برگشـت و شـنلش بـه لبه ی سـنگی گیر 
کـرد و پـاره شـد. همچنان که کتاب ها را محکم به سـینه اش چسـبانده بود، 
دوید روی ُپل. نگاهش خیره روی ساختمان های سنگی درب وداغاِن ساحِل 
روبـه رو بـود: اگر می توانسـت بـه ُالد تاون1 برسـد، راحت می توانسـت کاری 
کنـد تعقیب کنندگانش توی کوچه پس کوچه ها گم شـوند. تقریبًا به آن طرف 
رسـیده بود که دید دو مرِد یونیفرم پوش پای ُپل سـبز شـدند؛ کشـیک های 

شب بودند که از شیفت خود برمی گشتند.
نگهبان های مراسم آتش سوزی فریاد زدند: »جلوش رو بگیرین!«

کشـیک ها فریاد را شـنیدند و سریع خواستند جلوی راه سوفی را ببندند. 
تفنگ هایشان را مثل نیزه پایین گرفتند و فریاد زدند: »ایست!«

سـوفی تقریبًا یک راسـت به طرف سـرنیزه های تیز آن ها رفـت. به زمین 
افتاد و نفس نفس زد. دو نگهبان مراسم آتش سوزی به همکاران خود ملحق 

شدند و سوفی دید محاصره شده است.
نگهبانی که زودتر او را دیده بود، گفت: »پا شـو!« با سـرنیزه اش ضربه ای 

زد تا نشان دهد شوخی ندارد. »اون چیزای جاهالنه رو بنداز.«
سوفی ایستاد، اما کتاب ها را رها نکرد. نگاهی عصبانی به مجسمه های گرگِی 
بزرگی انداخت که باالی ُپل بودند. اینم از خوش شانسی! به طرف نرده ی سنگی 
پیش رفت؛ توی این فکر بود که می تواند با شنا کردن فرار کند یا نه؟ شناگر 
قهاری بود، اما دیوارهای سنگی کنار رودخانه آن قدر بلند بود که نمی شد از رویشان 
پرید؛ احتماالً توی آن جریان آب و سـرما، قبل از اینکه به اسـکله ها برسـد، یخ 
می زد. حتی اگر خودش هم جان سالم به در می برد، کتاب ها از بین می رفت.

مرد پنجمی از طرف مراسـم آتش سـوزی نزدیک شـد. با لحن محکمی 
گفت: »آزادین.«

سـوفی از زیـر کالهـش نگاهی انداخت و مرد الغراندامـی را دید که کُت 
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