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مهمانی غيرمنتظره

در حفــره اي توي زمين هابيتي زندگي مي كرد. اين حفره نه كثيف بود، نه مرطوب 
نه نامطبوع، نه پر از ســِر كرم هاي خاكي، نه بوي نا؛ اما خشك، لخت و ماسه اي هم 
نبود كه نتوان در آن جايي براي نشســتن پيدا كرد يــا غذايي خورد: حفره ي يك 

هابيت بود و اين يعني راحتي.
دري كاماًل گرد و ســبز داشــت مثل پنجره ، با دستگيره ی زرد برنجي براقی در 
وســطش. در به سالني لوله اي شكل باز مي شد، مثل تونل: تونلي بسيار راحت، بدوِن 
دود، با ديوارهايي قاب بندي شــده، كفي از كاشــي و فرش، با صندلي هايي براق، و 
چندين و چند قالب جالباســِي مخصوص كت و كاله ـ هابيت عاشــق مهمان بود. 
تونل پيچ مي خورد و تقريبًا مســتقيم تا كنار تپه مي رفت ـ همه ي مردم آن منطقه 
تا چند مايل دورتر »تپه« مي ناميدندش و چند دِر گرد و كوچك از آن به بيرون باز 
مي شــد، اول از يك طرف، بعد از طرفي ديگر. خانه ي هابيت طبقه ی  دوم نداشت: 
اتاق خواب ها، حمام ها، سردابه ها، انباري ها )يك عالمه(، ُكمدها )همه جا را به لباس 
اختصاص داده بود(، آشــپزخانه ها، اتاق هاي غذاخــوري، همه و همه در يك طبقه 
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بودند، و درســت تر در يك راهرو. بهترين اتاق ها ســمت چپ بودند )سمت داخل(، 
برای اين که فقط همين چند اتاق پنجره داشــتند، پنجره هايي گرد و محكم كه بر 
باغچه  و مرتعي كه به ســمت رودخانه شيب داشت، ُمشرف بود. اين هابيت، هابيتي 
ُمرفه بود، و َبگينز1 نام داشــت. خانواده ي او از روز ازل کنار تپه زندگي كرده بودند 
و مردم هم خيلي احترامشــان را داشتند. نه فقط براي اين كه بيشترشان دستشان 
به دهنشان می رســيد، بلكه به خاطر اين كه اهل ماجراجويي و كارهاي غيِرمنتظره 
نبودند: پاســخ هر سؤالي كه از يك بگينز مي شــد، بی هيچ زحمتی از قبل روشن 
بود. اين داســتاني است كه روايت می کند چگونه يكي از بگينزها ماجراجويي كرد، 
و خودش را در شــرايطي يافت كــه حرف ها و كارها يش همــه غيرمنتظره بودند. 
شــايد احترام همسايه ها را از دست داد، اما چيزي به دست آورد كه... خب، آخرش 

مي فهميد كه اصاًل چيزي به دست آورد يا نه.
مــادِر اين هابيِت ما... اصاًل هابيت چه موجودي اســت؟ فكــر كنم امروزه الزم 
باشــد كمــي در مورد هابيت ها توضيــح بدهيم، چون خيلي کمياب شــده اند و از 
آدم بزرگ هايی مثِل ما خجالت مي كشند. آن ها مردماني كوچك هستند )يا بودند(، 
با حدوداً نصف قِد ما، و كوچك تر از دوارف2هاي ريشو. هابيت ها ريش ندارند. قدرت 
جادويــي كمي دارند يا اصاًل ندارند، غير از نوع معمولش كه وقتي ســروكله ي آدم 
گنده و احمقي مثل من و شما پيدا می شود، كه با صداي فيل مانندشان از مسافتي 
دور قابل شناســايي اند، كمكشان مي كند تا سريع و آرام ناپديد شوند. آن ها مستعد 
چاقی اند؛ لباس هاي رنگ روشن مي پوشند )معمواًل سبز و زرد(؛ كفش پا نمي كنند، 
چون پايشــان به طور طبيعي كفه اي چرمي دارد و مثل سرشان پوشيده از موهاي 
پرپشت و قهوه اي ُمجعد است، انگشتاني قهوه اي، بلند و چاالك، و چهره اي مهربان 
دارند، و از ته دل مي خندند )به خصوص بعِد شــام، كه وقتي گيرشــان بيايد دوبار 
در شــب مي خورند(. حاال ديگر به اندازه ي كافي مي دانيد. داشتم مي گفتم كه مادِر 
اين هابيت ـ يعني مادر بيلبو بگينز ـ بالدونا توك3 معروف بود، يكي از ســه دختر 
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استثنايي توِك پير، سردسته ي هابيت هايي كه كنار رود، رودخانه ي كوچكي كه پاي 
تپه جاري بود، زندگي مي كردنــد. اغلب مي گفتند )در بقيه ي خانواده ها( كه حتمًا 
در روزگاران گذشــته يكي از اجداد توك ها با يك پري ازدواج كرده. البته اين حرِف 
نامعقولی بود، اما بي شــك اين خانواده ُخلق وخويی داشــت كه كاماًل هابيتي نبود. 
اعضاي طايفه ي توك هر از گاهی دست به ماجراجويي مي زدند. به شکِل نامحسوسي 
غيبشان مي زد، و خانواده هم صدايش را درنمي آورد؛ اما واقعيت اين بود كه توك ها 

مثل بگينزها قابل احترام نبودند، هر چند بي شك ثروتمندتر بودند.
اما بالدونا توك بعد از آن كه همســر بانگو بگينز1 شــد اصاًل ماجراجويي نكرد. 
بانگو، كه پدر بيلبو بود، مجلل ترين حفره ي هابيتي را براي همســرش ســاخت )و 
البته بخشــي را با پوِل خــود بالدونا( كه هم زير تپه بود، هــم روي آن و هم كناِر 
رود، همان جــا هم تا آخر عمــر زندگي كردند. اما هنوز احتمال داشــت كه بيلبو، 
تنها فرزندشــان، با آن که ظاهر و رفتاري داشت که انگار نسخه ي دوم پدر محكم و 
آرام اش است، ذره اي از شخصيت توك ها را هم گرفته باشد، ذره اي كه فقط منتظر 
فرصتي بود تا خودي نشان دهد. اين فرصت هرگز پيش نيامد، تا آن که بيلبو بگينز 
بزرگ شــد، به پنجاه سالگي رســيده، و در همان خانه ي پدري كه شرح اش را دادم 

زندگي مي كرد، و ظاهراً جا خوش كرده بود.
از قضا يك روز صبح در دنياي ســاكِت گذشته ها، روزگاری كه سروصدا كمتر و 
سر سبزی بيشــتر بود، و هابيت ها هنوز پرشمار و سرخوش زندگی می کردند، بيلبو 
بگينز بعِد صرف صبحانه كناِر دِر خانه اش نشســته بود و چپق چوبي درازش را كه 
تا نزديك انگشــتان پشمالوي پايش مي رسيد، چاق مي كرد، كه سروكله ي گندالف2 
پيدا شــد. گندالف! اگر فقــط يك چهارم چيزهايي را كه من راجع به او شــنيده ام 
شــنيده بوديد )تازه من خودم هم چيز زيادي نشنيده ام(، انتظار هر نوع داستاني را 
داشتيد. داســتان ها و ماجراهايي كه هر كجا مي رفت به شکلی عجيب نقل محافل 
مي شد. مدت ها بود كه زير تپه زندگي نمي كرد، در حقيقت از وقتي دوستش، توِك 
پير، ُمــرد؛ و همه تقريبًا قيافه اش را هم فراموش كــرده بودند. وقتي همه ي اهالي 
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بچه هابيــت بودند او تپه و رود را تــرك كرده و پي كار خود رفته بود. آن روز صبح 
بيلبوي بي خبر فقط پيرمردي را با چوبدستي اش ديده بود. كالهي آبي و نوك تيز بر 
سر، شنل طوسي بلندي بر تن، و شال گردني نقره اي برگردن داشت كه ريش سفيد 

و بلندش از زير آن تا كمرش مي رسيد، با پوتيني سياه و بسيار بزرگ به پا.
بيلبو گفت: »صبح به خير« و خيلي هم جدي گفت. خورشــيد مي درخشــيد، و 
علفزار سرسبز بود. اما گندالف از زير ابروهای پرپشت  اش كه از سايه بان كالهش هم 
جلوتــر زده بود، نگاهي به او انداخت. گفت: »منظورت چيســت؟ برايم صبح خوبي 
آرزو مي كني يا منظورت اين اســت كه من چه بخواهم چه نخواهم صبح قشــنگي 

است؛ يا اين كه امروز صبح سرحالي؛ يا صبحي كه در آن مي توان خوش بود؟«
بيلبو گفت: »همه اش با هم. تازه، براي چپق چاق كردن هم صبح خوبي ست. اگر 
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با خودت چپق داري، بنشــين و با تنباكوي من ُپرش كن! عجله اي در كار نيســت، 
تمام روز را وقت داريم!« بعد بيلبو روي صندلِي كناِر در نشست، پاهايش را روي هم 
انداخت، و حلقه  ی خاكســتري و زيبای دود را بيرون داد كه در هوا رها شد و بدون 

آن كه پراكنده شود، به سمت باالي تپه رفت.
گندالف گفت: »خيلي قشنگ است! اما من امروز وقت ندارم صبح را با چپق دود 
كردن بگذرانم. دنبال كســي مي گردم كه برای ماجراجويي ای كه دارم برنامه اش را 

مي ريزم همراهي ام كند، اما گيرآوردن اين آدم خيلي كار سختي ست.«
آقاي بگينِز ما گفت: »من هم همين طور فكر مي كنمـ  آن هم اين جا! ما جماعت 
ساده و ساكتي هســتيم و اهل ماجراجويي نيستيم. كارهاي ناجور و ناراحت كننده 
باعث مي شــود ناهارمان دير شــود! نمي دانم ماجراجويي چه فايــده اي دارد.« بعد 
شست اش را پشِت بندشلواراش انداخت و حلقه ي دود بزرگ تري بيرون داد. بعدش 
نامه هاي صبح اش را بيرون آورد و مشــغول خواندن شــد، وانمود كرد كه ديگر به 
پيرمرد توجهي ندارد. مي دانست كه از قماِش گندالف نيست، و مي خواست از شرش 
خالص شود. اما پيرمرد از جايش تكان نخورد. بی هيچ حرفی به عصايش تكيه داده 

و به هابيت زل زده بود، تا آن که بيلبو معذب و حتي كمي عصباني شد.
باالخره گفت: »صبح به خير. ما اين جا ماجرا نمي خواهيم، ممنون! شــايد بهتر 

باشد بروي باالي تپه يا كنار رود.« اين يعنی مكالمه شان تمام شده.
گندالــف گفت: »براي چه چيزهايــي صبح به خير را اســتفاده می کنی. حاال 

مي خواهي از شر من خالص بشوي، و تا وقتي نروم راحت نمي شوي؟«
»ابداً، نه، اصاًل، سرور گرامي! بگذاريد ببينم، فكركنم اسمتان را هم نمي دانم.«

»بله، بله، ســروِر گراميـ  اما من اســم شما را مي دانم، آقاي بيلبو بگينز. و شما 
هم اســم مرا مي دانيد، هر چند يادتان نمي آيد كه من به اين اســم تعلق دارم. من 
گندالف ام، و گندالف يعني من! اگر بخواهم به اميد صبح به خير گفتن پســِر بالدونا 

توك زنده باشم، انگار دكمه فروش دوره گردم!«
»گندالف، گندالف! واي خداي من! يعني همان جادوگر خانه به دوشي كه به توك 
پير يك جفت الماس جادويي داد كه به هم جفت مي شــدند و تا امر نمی کردی جدا 
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نمي شدند؟ همان كسي كه در مهماني ها داستان شگفت انگيز اژدها و گابلين و هيوال 
و نجاِت شــاهزاده خانم ها و بخت عجيب پســران بيوه ها را تعريف مي كرد؟ همان كه 
آتش بازي هاي محشــر و جانانه ای راه مي انداخت؟ يادم مي آيد! توِك پير عيد وســط 
تابستان اين كار را مي كرد. عالي بود! مثل گل هاي بزرگ ميمون و سوسن و البورنوم1 
هوا مي رفتند و در گرگ و ميش شامگاهي همان جا مي ماندند!« حتمًا متوجه شده ايد كه 
آقاي بگينز آن قدر كه نشان مي دهد وراج نبود، در ضمن خيلي هم عاشق گل ها بود. 
بعد ادامه داد: »خداي من! همان گندالفي كه باعث و باني افســردگي زنان و دختران 
جواني شد كه از رفتنش زانوي غم بغل كردند؟ همان کسی كه دنبال ماجراجويی بود؛ 
از باال رفتن از درخت گرفته تا ديدار اِلف2 ها ـ يا دريانوردي، و رفتن به سواحل ديگر! 
خداي من، زندگي چه راكد شده بود ـ يعني راستش، يك دفعه همه چيز را بدجوري 

در اين جا راكد كردي، اما فكر نمي كردم هنوز مشغول باشي.«
جادوگر گفت: »كجا مي توانستم باشم؟ من هم خوشحالم كه چيزهايي درباره ام 
به يــاد آوردي. انگار آتش بازي هاي مرا مهربانانه به خاطر داري، به هر صورت جاي 
اميدواري هست. در واقع به خاطر پدربزرگت، توك، و بالدوناي بيچاره چيزي به تو 

بدهم كه هستي.«
»ببخشيد، من چيزي نخواسته ام!«

»چرا، خواســته اي! همين حاال دوبار خواستي. من را ببخش، خودت خواستي. 
مــن هم چيزي به تو مي بخشــم. در حقيقت تا آن جا جلــو مي روم كه تو را به يك 
ماجراجويي بفرســتم. براي من خيلي سرگرم كننده و براي تو خيلي خوب استـ  و 

تازه اگر قبول كني سودمند هم هست.«
»متأســفم. من اهل ماجراجويي نيســتم، ممنون. امروز نه. صبح تان به خير! اما 
لطفًا براي چاي تشــريف بياوريدـ  هر وقت دوســت داشتيد! مثاًل فردا. فردا بياييد! 
خدا نگه دار!« و بعد هابيت برگشــت و با عجله از در ســبِز خانه اش رفت تو و تندی 
آن را بست، البته نه طوري كه بي ادبانه به نظر بيايد. باالخره جادوگرها جادوگرند.
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