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 در کار بوَد  ییدنیباشد که جهان را رو»

 بشتابد هایشیسمان در ر ش یِکه رو باشد

 بماند و

 «نخشکد یشخو یهرگز برجا اما

 .یستادنداز حرکت بازا ش البان

-در باد می ش سپیدداشت و موهای یکدست  پیرمرد قامتی بلند

بند او نبود. یکی دو این بلندیِ قامت از آنِ  تمامیِلیکن  .ندرقصید

و رد  چرخیدمی که از زیر پاهایش  گرفتدر برمیهوایی  راانگشت از آن 

 .شدمی

با آرامشی که در آن دیار نظیرش در درازنای قرون دیده نشده او  

وقاری با  و ایستاده بودمرتفع  اندکی پهن و یجاده میانِ در بود، 
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روی  برش برا در ...نگریستمیش ارویروبهدر پهنای جهانی افق را دیگرْ

ایستاده بودند و او را با والی  انترِ دو سوی جاده، مردمپست  هایزمین

به و  خاستبرمیبخاری نرم و خزنده از زمین  ...کردندبرانداز میشگفتی 

با و  کردرا از زمین بلند میهای سرخ عادتِ روزهای گرمِ ساتهایا، گدازه

های انسانی لی چون شانهاوهای گچیِ سفیدِ خانه ...پراکنددر هوا میباد 

شان  زدهبیرون-لبه-های ازو سقف وافتاده بودند، فرفرسوده از کارِ دشوار 

 کردند.هر آن مادونیان را به سقوط خویش تهدید می

و راست،   های خاکی و محقر و پرپیچ، شاهراهِ فراخ راهبرخالفِ کوچه 

م تقسیم و آن را به دو شق مساوی و منظ گذشتمیدرست از وسط والی 

آن سپیدپوِش  در آن دم از هر دو سو تمامِی اهالی در اطرافِ ..نمود.می

از   کهچنانگویی از زمین روییده بود اما  کهآن ..بادآورده انباشته بودند.

 . رسیدنمیآسمان نزول کرده باشد، به زمین 

  خواست را آنچه میپرسیدنِتوانِ  ی والیزدهز ساکنین بهتیک اهیچ

و  بر زبان آرددیگری پرسش را  بود کهدر انتظار آن هر کس . نداشت

نتیجه آن بود که  را هویدا کند.  شانرویپیش حقیقتِ نهان در واقعیتِ

 پاییدند.می گرمِ یکدیگر با صدای باد همه در سکوتِ 

جایی  اصالً ،به جایی گرفته باشدش را ادست آنکهبیهمچنان پیرمرد 

یک هوا باالتر از  بخواهد بدان بند شود،ود که انی نبی بیابدر آن جاده 

که   یافتنددرمی گونهاینش اانچَشمبا نگاه به مردمان  ..زمین ایستاده بود.

 .گویی با آن متولد شده است ؛ست عادیخودش امری  برای شگفتیاین 
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-داشتند، او جوابی درخور نمیشهامت پرسیدن می هاآن حتی اگرشاید 

اگر   .نبودش هیچ تفاوتی با دیگران ای ایستادنوهنح در چراکه داشت؛

. یافتنمیاو  در یغریب چیزِدر ابتدا هیچ ، کردبه پاهایش دقت نمیکسی 

با در ابتدا  ،را دید وی مجنون «تُرامِ» ،قبل از همه بود که وقتی دین سببب

چون  ا و مدتی طول کشید تی دیگر نگریست اغریبه اعتنایی او را چونبی

را به دیدن او   گانسراسیمه همبرهنه به هر سوی والی بشتابد و همیشه 

 د.فراخوانَ

، که به سبب ظاهرِ همیشه ی جوان «سومِرا» ،زدهبهت در میان مردمانِ 

 بسیار هایزدنتنهو با تالش  نامیدندش،می «پارینه»آلودش در والی خاک 

 ...داشتاز پیرمرد برن چَشم و پس از آن جای دادخود را در ردیف اول 

اش های افتاده به دور شانهجالیش را باز کرد و پشت و بیکم گیسوانِ

-ی خاکیپوسیدهی ش را به جامهادستان ...تا اندکی زیباتر باشد انداخت

 بهاگرانها به جواهری با آنش مالید تا تمیزشان کند، گویی قرار بود ارنگ

-می ی ویژهصالبته و شکو ،اشدر آن غریبه عالوه بر شگفتی ..دست زند.

تر از خود شده  مسن چنیناینمردی  شد که مجذوبِباورش نمی ..یافت.

 است. 

-می درپیپیهایی کنجشپیرمرد  یچندتکه و  سپید یجامهباد بر 

 اما او را از نظر دوختن به پیشِ ...را تنگ نموده بود اش دیدگانافشاند و 

  .داشتبازنمی ش اروی
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باالی نمود، در هوای که می گونهآنیا ی خاکی در جادهغریبه وقتی 

از  کدامهیچ به  راه زدن را آغازید، جز انتهای شمالیِ ی خاکی قدمجاده

ی آن  فراتر از همهگویی چیزی  ...هایشان وقعی نگذاشتمردمان و کاشانه

بایر، -های نیمه، چیزی فراتر از تمامیِ آن دیوارهای گچی و زمینمردمان 

 بود. فراخواندهق در اف او را

ش اتماشا کرد و در دلآزمندانه با ولعی او را  گام برداشتنِسومِرا 

-میو ناپدید  شودمیدور  هاآنزودی از ترسی افتاد که این شگفتی به

-نمیوی از  چیزهیچ  کهدرحالیچه زود عزم رفتن کرده بود،  ...گردد

گذاشت و به تنها می مانندشانها را در زندگِی مرگچه زود آن ..د.ستندان

 پیوست.ش میاسرنوشتِ پَسین 

از  ناچاربه با گذر زمان  بینندمیدر آن دم دانست که آنچه سومرا می 

در باور کس آن را هیچ پس از چندیرفت و خواهد ها کنار خاطره

آن قرار  ...اندخویش دیده چَشمِحتی آنانی که آن را به  ...دینخواهد گنجان

اما اکنون آنجا حضور   ،های پریان شود ها و قصه انهبه افستبدیل که بود 

 کشید. نفس می زنده در برابرشان داشت و

قدمی هم به جلو برداشت اما لرزی  به رغم دیگران حتی مرا سو

پیشتر  گذاشتکه نمی ش افتادابر دل جانب پیرمرداز گویی  برآشوبنده

 رسانِ آنانپُ هاینگاه ن از میاآهسته پیرمرد  ..دهان باز کند.حتی رود یا 

از   رسید که عاقبت کودکیکم به انتهای جمعیت میو کم  ...عبور کرد

ماالند  اش راآلودهخاک  یجامه ...آمد باال به کنار جاده دیگران جدا شد و
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ی پیرمرد را آن سرش را خیلی عقب آورده بود تا چهره کهدرحالیو 

 «هوایی؟ بر ی گفت: »چه جور ،باالها ببیند

برای پیرمرد ایستاد و  ش را باال آورد تا هوا را نشان دهد.او دست

گویی تا آن زمان   ..نخستین بار نگاه از افق برگرفت و رو به کودک کرد.

 پس از درنگی.. گریستن نموده بود.ن یاز میان آنان تنها او بود که شایسته

از زمین  شتانگبند  ی دویکی اندازههنوز به  کهدرحالیو نشست بر جای 

کودک دست در  ..کودک دراز کرد. سویبه ش را افاصله داشت، دست

 ایستاد.از زمین دست پیرمرد گذاشت و مثل او و به همان اندازه باالتر 

 نانچُو ساکت،  تحرک بی کسهمهو  چیزهمه ایلحظهبرای 

 ایلحظهبرای  ...ایستادند یشجای خو بر و سنگینسخت  هاییسنگ

در آن  کودک  ...از زندگی برون شدند نتپید و همههم  هابقل گویی حتی 

 . به راه افتاد اوو در کنار دوخت  شمالبه افق  چَشمچون پیرمرد دم 

 مردمانِ والی، زیر نگاه زنانو پرخاک، قدم  مسیر خالی آنآن دو در 

و در  آفتابایستادند و زیر در دو سوی جاده  ی درازدور شدند. اهالی مدت

آن دو را  ،افکندمیرا به هر سو  سرخ هایگدازهو  که خاک میان بادی 

پیش رفتند که   قدرآندر دست یکدیگر  دست دو مسافر ...تماشا کردند

 .شدآور مالل شان در دوردست نگریستن به تصویرِ کوچک

 بود پایین رفتندر حال  افقِ شرقیدر ی روز، ، ستاره«ناحْ »که  زمانآن

یک بهیکحتی مادر و پدرِ آن کودک،  ،همه ،کرد و پایان روز را اعالم می
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 ...به تنهاییِ خویش بازگشتنیز و جاده  برگشتند های خویشبه کاشانه

چیزی واقعه  ازآنپسگویی هر سخنی  ...ندیک سخنی نگفتیچ ه مردمان

 ایواژهتک، حتی کالمیهیچ فردای آن روز نیز  ..گویی نبود.هرزهبیش از 

-بیسنگین و  اهالی حتی سکوتِ هاتا روز ...ندمیدلی بر لبانِ اهالی وا

ارتباط  اعجازی بازتابِ انگار ...کردندنمی احساس میان خود را  شکستِ

  به نظرکالم از والی رخت بربسته و  نطقِ ...هایشان پرانده بودرا از ذهن 

دیدند چیزی به یکدیگر حتی همسران الزم نمی .رفته بودبرای همیشه 

تفاوت و بیهر کس تنها ... گذشتندیکدیگر میمی از کنار آرابگویند و به

 یافت.وارانه ادامه میو زندگی مرگ مشغول بود به کار خویش

که ماتم رخت  ستان بود ی تابدرست در میانه ،روزها بعد اما 

بارید، بر بر سر والی میخالی از ا سمانِآزمانی که گرما از  ..بربست.

ی نشسته بود و با سایه  اش خانه حیاطِ پشتیِ های زردِروی خاک  کودکی

گویی ناگهان چیزی را به یاد  و ...کردش روی زمین بازی میاکوچک

 آورده باشد، سکوت را شکست.

 یاش افتاده بود، هم آنکه هر روز با سایه دخترک به یاد همبازی

اش اینکه همبازیاز  ...کردبازی می سرای های گرمِاو بر خاک  کوچکِ

-بیتابانه سر را می ..اش سر رفت.ود کالفه شد و حوصلهگر آنجا نبدی

  رفتنی آن روزِکرد. به ناگاه خاطرهچرخاند و در پیِ او به اطراف نگاه می

 !« دائوا !  دائواگفت: » رو به زمین کرد و. گشتزنده  نزدش 
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-می گگنشد، اهالی تا ابد شاید اگر مالل بر آن کودک چیره نمی

و گویی غبار از  مامی والیِ سکوت پیچیدای او آن روز در تماندند اما صد

ها و ها، جوانمردها و زن ...زدود هاخانه یفرسوده جال و دیوارهای بی

 آنسر را به سمت پیرها، بیرون یا در خانه، صدایش را شنیدند و 

تا کسی را ها برون کردند رها را از درها و پنجرهبسیاری س ...برگرداندند

حرفی  خواهدمیکسی را ببینند که تا .. چیزی بگوید. کندمیتمنا که  ببینند

 فقط برای آنکه بگوید.   ،گویدای. کسی که میشنونده هیچبی ...بزند

با فریادش   را ببینند که کودکی تا ها به سوی او بازگشتند سرها و نگاه

 بود  اییهساها تربر جایی که قبل فریادش  با ...گرداندوالی برمی نطق را به

 و برد!«ر نتَسْرُ  دائوا»: با فریادش بر زمین که ...اش از همبازی
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  خموشانهو بود ایستاده نظام سواره  سومِ در صفِ اسپ ن سوار بر ستَرُ

 ترعظیم و تربزرگآرام نگریست که آرامدشمن می به سیاهی کوچکِ

فق کشیده شده  در اکه  انمناز دش لرزانی سیاهِ  خطِ در پشتِ ...گشتمی

کوه   ...رفتمیبه آسمان  «رَستا»کوه  رنگِیبود، هیبت بلند و خاکستر

ای بود که آن خانه ش اطرافا ترِکوچک های کوه ی که به همراه بلند

 .آمدندمی به پیش در افق از آن اهیانِسپ

ها از سالپس را  سترگبس اتحادی  ، کوه  دلیرِ مردمانِها، «ماکرون»

  ، بود شانپیوندی نو برای مقابله با آنچه در برابر ..بودند.ده ست آورادفر

سختیِ سخنوری و  «ُرخمَهانْ»این بار  ..دشت. همیشه متحدِ یعنی مردمانِ

خونگرم و  ان مباحثه و اقناع را به دوش کشیده بود تا مردم فنونِ

ی دفه و به زیر بُردبِکوچکِ محلی  کوهستان را از اختالفاتِ مزاجِآتشین

 این باری که اتحاد ..بکشاند. آرنگی یکتاو  یکسانی درفش رک، تمش
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 از قبایلِبیشتری  هایدستهو  آمدپیشین به نظر می تر از سالیانمستحکم

 بخشیده بود.  یرا در خود جاماکرون 

 شد، پاسخ به این پرسش که رخمهانِ می تربزرگارتش که  سیاهِ خطِ

تر و سخت ، سخت خشیدههستی با چگونه چنین ناممکنی ر رَستایی

و  ، آن سردارِ پرآوازه«گیو» حتماًاو رستن با خود اندیشید که  ..گشت.می

ی به پشتوانه  به حتم داشته است.  یشخو همدوشِ را  «دُژَن»مشهور به 

 رنگِخاکی درفشِشده تا  دیده بوده که رخمهان ستونیزخمشرزه و گیوِ 

درفشی بافته  ...بیندازدخود راه  لادنبه ب  عظیمینین سیاهیِچُ نشینان،کوه

ستیزِ با پایتخت ای بود که به گون که هر یک نمادِ قبیلههای گونهاز تکه

 پیوست. می

  کشاکشِ شد که نبرد و  کم بر همگان آشکاررفت کم  ترپیش زمان که 

  گسترده بود، شاندر پیشِ روی که «وارخازین»در دشت جا هماندو سپاه 

 .درسی هدواانجام خبه 

ها و از میان زره  ،و زردِ ناح سپیدنور  .ریستچپ نگ  سویرستن به 

ش از او بازتاب تابیدمی اش دیدگانسربازان به  خودهای درخشانِکاله 

ه از غرب ح چون همیشنا ...زدش را میاچَشمی آنان خوردهسطحِ صیقل

  د،کرآغاز می سرد این صبحِ روزی را که با در حال طلوع بود و

 ...خورَددیگر از سربازان رقم  دامِاو و هرک زندگیِ  آخرین روزِانست تومی

-میتفاوت به آنان دوباره از افق بر بیهمچنان  ناح ،آنفردای  حالبااین

با رستن  ..گشود.میو اجسادش دیگری را بر آن سرزمین  ست و روزِ خوا
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-کوها ب شاننِی نبردهای پیشیاین نبرد نیز چون سلسله خود اندیشید که

نبردِ دشتِ وارخازین   خون خواهند ریخت،آن به نام دشتی که در  نشینان

 .یافتخواهد نام 

نوشتن داشته   اش را اگر ارزِشبا خود اندیشید که داستان زندگی

 دشتِ  ، در نبردِسی سنی قریبِ بهکه در  بنگارند گونهاینباشد، ممکن بود 

 افزود:خواهند باشند، اشته بتی دحم نویسندگاناگر  ..وارخازین کشته شد.

 « جنگید و... هابا ماکرون دالورانه... »

-بی نزدش بود، تمامیِ آن افتخار و غرور  پیکار یآستانهاکنون که در 

  بوداو مرده  زمانی که  داشتچه سودی  شهرت و تحسین ...نمودمیمعنا 

چه  ...د؟دندامیقرارش  «نیستی یجَرگه» ونِدر گانْکشتو همراهِ دیگر 

نگاهی  ...چندمِ دشتِ وارخازین است؟ که این نبردِ دانستمی  اصالًکسی 

 .«داندمی او م فقط ابه گمانانداخت و با خود گفت: » «زُهان»به 

ش ااسپروی  ،مقتدر و مصمم ،«زهانِ سرباز»مشهور به  ،زُهان ارگبُد

تکی ان پُنچ نشینان راکوه  ها بار دیگر اتحادِبود تا پس از سال نشسته

از زمانی که  ..در هم بشکند.ر نیزاری خشکیده فرود آید، آتشین که ب

 ...های شرقی بوددِ سرزمینو ارتشبُ هاساناو ارگبُدِ لَرستن به یاد داشت، 

بلندش را شد که به راحتی بتوان سرِ ش باعث میااسپبلند خودش و  قدِ

دانست نیز نبرد انِ ر مید و دید شانهای ایستادهو میانِ نیزه ورای سربازان

ی و سیاهی در سرش به نفع سپید نبردِ ...ست! که فرمانده هنوز برجا
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توانست آیا در این سن هنوز هم می ..طرفه شده بود.یک سپیدموهای 

 آشنا بودند؟ مالًکااش ذهن نظامیو دشمن را غافلگیر کند یا دیگر با او 

ازدیدهایش از  باز  کیی زمانی در ..گذاشت.سر نمی خود برکاله  

به  کرد،ش نمیاگاه ترک که هیچ اش ، میان چپق کشیدنِ عصرانه«گنْسارَ»

خواست صدای ضربه و  ست. می رستن گفته بود که دلیل این کارش صدا

شنید دیگر بشنود. اگر صداها را میبه بهترین نحو نفس را از همه طرف 

طرف هر  ا ازر بهالزم نبود از سرش محافظت کند و خودش جلوی ضر

ش یا  اکمتر کسی دست که چرا ،شاید اهمیتی هم نداشت ..گرفت.می

 رسید. ش به بلندی سرِ او میاسالح

به او زمانی  بود،لَهاسان  افزارسازِیا  «شار » برترینکه  ،«شارْ بِنیدار»

. اما هایش آزاد باشندبسازد که گوش  ش ابرایپیشنهاد داد که کالهخودی 

ها ثِ منطقی فرار کرده بود که کالهخودی که گوش حاز بخ اسبا این پ او

که خودش نیز  دانستشد می ...را نپوشاند، به چه دردی خواهد خورد؟

 آگاه نیست. نفوالدی نگاهبانِتنفرش از به سر گذاشتن این دلیلِ از 

شد و چنان ی جنگی داخل مینسیم سردِ سحرگاهی از درزهای جامه 

لرزاند. رستن ها را در بدن مین تخوااسه کرد کمی در تن رسوخ 

مرگ  ست یا ترِس از سرمای هوافقط اش درونی دانست که لرزِشنمی

، در آن دخیل دشمی ترنزدیکنزدیک و  یِ در افقْ سیاه که با هیبتِنیز 

ش  ادانست که جانمی ..خود داشت.ه زهان همیشه کال برخالفاو  ...است

از این وحشت داشت که   همواره الحایناب ..خواهد داد.را نجات داده و 
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ای ن نبرد وقتی لحظهدادر می همواره. آیداو وارد  پشت سر بر ضربتی از

  تصور اینکه شبحِ  ..چرخید.به عقب می به یکباره ،شدرویش آرام میروبه

بیجان و تیز و سردِ سربازی بیگانه از پشت سرش  شمشیرِ مرگ به شکلِ

 اختیاربیکرد. ش را اشغال میاذهن مِتما گهاننا، درَبَ فرواو را در خود 

سرش را تغییر داده   پشتِ جهتِ  فقطاما در آن زمان  چرخیدمی شتابان

 بود.

هم  خود  سرِ  پشتِتوان در نمی ..رود.نمی میانگاه از هیچ «پشت سر»

بود که ناگهان ه میبایست همواره آمادمیاو  سببداشت و بدین چَشم

ش اتناز  و است وارد شده تاریکیِ امکاناز  د کهنیبب رای ادشنه  نوِک

  ،ایستاده  اش دیدگاندر برابر  تیزی تابانِ دشنه کهدرحالی ..زند.بیرون می

  در کنارِ ها،آن سوی نادیدنی»پشتِ سر«، در در  ،دستی که آن را گرفته

  ،گاه نخواهد دیداش را هیچکشنده یچهره  ...استمانده  شبح سیاهِ مرگ 

راه تا مرگ کوتاه است و   ..نخواهد داشت.  چرخیدن  دیگر فرصتِ چراکه 

توانست در آخرین لحظات برگردد تا حتی اگر می ..ایستد.زمان نمی

ور شده تا  د چراکهاو را نخواهد دید  ،ش بیندازدای قاتلنگاهی به چهره 

رم هاچ قربانیِشاید  ش ابا مرگ او ...کند فروگر در قلبی دیگر ای دیدشنه 

حتی پس از جنگ به یاد   قاتلمِ آن سرباز بوده باشد و سربازِچهاردهیا 

از   یکمکداش شمشیر را در بدن هایو دویدن هاآورد که در مسیر تقالنمی

 است. کرده  فرو ،ندیدهحتی شان را که چهره  هاییآن
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های بر پشت داشت که با برجستگی زرهیبود که رستن  روازاین

ش را از اچندان هراس  باآنکهنمود. آن زره ار می خارد ،ش ا  فوالدینهرمیِ

به او  ..به ارمغان آورده بود. ش ابرایلقبی  ،داد دشمنِ نادیدنی فروکش نمی

خارهایی که نشان از  ..گفتند یعنی آنکه خار بر پشت دارد.می «ژوژه»

 .نددادخبر و پوچ میوحشتِ او از مرگی بی

  چَشمایستاده در آن  نِندهامافر نخست، به ردیفِ رستن به صفِ 

 «پراسین»و  « آنائیسمهیارِ»، « گوربانی مینو» های مصممِدوخت. چهره

جنگ در بدن این سربازان را در آن میان بازشناخت.  «زخمشیر»مشهور به 

 ..کرد.اندیشید و تنها عمل میکه دیگر نمی بود  گشتهبه ناخودآگاهی بدل 

بار نیز این ...گشتنخواهد  ینچناه گ چهی خودش برای نبرد که  دانستمی

را با   خودمرگِ بود و او ش نشستهاهمیشه عرقی سرد بر بدن چون

 ...کرددر خاطر حمل میبود، آمده اش برری که از سینه شمشیتصویرِ 

ش اندکی اقلب ..خود نداشت.ه دوباره به زهان نگاه کرد که حتی کال

 ی باالیوانست نیمهتمین نواک ..باالتر آمده بود.ناح  ...شد ترقرص

را در صف  «هما»در آن لحظه  ...ببینددر آسمان را  ش سپیدی دایره 

چه خوب آن  ..نمود.برخالف دیگر فرماندهان غمین می که  نخست دید

ش را از رخساِر اهای احساس فهمید و از همان فاصله، ظرافتزن را می

 کشید.خودش بیرون میپوشیده در کالهنیم

این  رسیده و طبق سنتِ مناسبای نان اکنون به فاصله شمد هِیاس خطِ

میان  در وارخازین سبز  زارِچمن ..ایستاده بود.جا همانای نبردهای دوره
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در میان در آن دم رستن  ...گردد آگینو خون آنان قرار بود زیرورو

در دشت پراکنده  که با فاصله از هم  دیدخار  ی بزرگِچند بوته  ،چمنزار

پرسید  بود و از خود می نمودهش را جلب ا آنان توجه نادرِ رگیِ. بزندودب

  گشته دیر بر وجودشان آگاه  قدرآن چگونه  پس از آن همه انتظار، که

را بر  انش؟ شاید تعادلنددادنمیرا آزار  اسپانها پای آیا آن بوته  ..است.

 . کوفتندشانو حتی بر زمین می زدندهم می

 آنکه ..دید. روشنیبهشد اکنون می  بل را مقاهِاپس یچندپاره  درفش

تکه  تکه ایپارچه ..داشت.ها در میانِ کوه جدا افتاده از هم  ینشان از قبایل

  جدا افتادن وجودِ  بانشان از اتحادی که آن قبایل  نمادی به ...تکهیک اما 

 .نگاه داشته بودند گریکدِ باهنوز 

  با سه خطِیره دا یک لِیما. شنگریستخود  هِسپا  درفشِبه رستن 

رنگ نقش شده بود و  آبی ایزمینهپس روی که  ش ادروندر  سپید موازیِ

 « لهاسان»که فقط و فقط به  نمادی ..خورد.سرد تکان می در نسیمِ آرامیبه

لهاسان  ...دادنمی قلمروش  و اهمیتی به شهرهای دیگرِ کردمیاشاره 

وسیعی از  یدامنه و  بود قیشرهای سرزمین و پایتختِ ترین شهربزرگ

 نشینانِ جز مناطقی که کوه به ..خویش داشت. پوششِ دررا نیز  اش پیرامون

ای بر آنان تسلط پیدا های دورهو در جنگ دانستند میماکرون از آنِ خود 

 کرده بودند. 

، دیاِر «سارنگ»که جزء سپاهیانی بود که از  رستنآن درفش برای 

اما اکنون   ...هیچ معنایی نداشتآمده بودند،  سان هال به کمک ها،«زامینار»
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بود، آن تکه  دیگر هم به نشان سارنگ در آن می ایدایره که اگر  فهمیدمی

ی این نبردها فایده دستکم ...یافتنمیبیشتر نزدش  معنایی بازهمپارچه 

 ترنیکخود را بهتر بشناسد و او کاری کند که  توانستمی این بود که 

 دارد.  مَهیار چونبا فرماندهانی جانی ناسان  ازهه اندچه بداند ک

  ،بود راستِ او دوم و دستِ یفرماندهکه  مَهیار رفت و پیشزهان  

و سواری که    رَستاییرو رخمهانِش حرکت کرد. از روبهانیز به دنبال

سیاه  اسپِبر  به نظر گیوآمدند. بود نزدیک مییم دُژن بایست گیوِمی

 اش را در کنارِ خود آویزان داشت.درشت گرزِ ود که بر سواباهیبتی 

-، ولیکن همه مینبود آشکارچندان از آن فاصله  آن چهار تن هایچهره 

گونی که دانستند که ریسمانِ سرنوشتِ تمامیِ آن هزاران سربازِ شبح

 های آنان پیچیده است.بودند، حول چنگ گرفتهشان را  پیرامون

آیا  ..نبود. توفش و جهشنشانی از  ...ز شدغاآ گفتگو میان فرماندهان 

ابتدای نبرد میان آنان   در همان گفتگوی کوتاهِ جریانکه  امکان داشت

به   فرمان ،بازگشتنکرد که آن دو هنگام رستن آرزو می ..؟یابد خاتمه

حتی اگر این صلح به قیمت  ...دهند ی نبردعقب رفتن و ترک صحنه

بود که  یمرگ  بسیار بهتر از این شبحِ  ،باشد دهآم فرادستبسیار  امتیازاتِ

 .لولیدمی زنان باالی سرشان موج

یا   شناخت کهمی را  انبسیاری از مردم ..به یاد خواب شب پیش افتاد.

پس چرا او  ..ند.دآورنمیبه یاد آن را ، دیدندیا اگر می دیدندخواب نمی

همان دم  اش دگانید آورد که گویی در برابربه یاد می گونهآنرا  هاآن
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  هیاهوی میدان نبرد ایستاده است و دید که در میانمی ...؟بیندشانیم

 ..گردد.برمی پرشتاب ..شود.بر او چیره میدیگربار پشت سر  شبحِ ترِس

چرخد می ...کندش میاتصرفدوباره ترس  ..ش نیست.اکس نزدیکهیچ

 چیزهمه و رخدچیمو  چرخدکسی نیست. مدام به دور خود می بازهمو 

و ناگهان تنها  ...شودمیو صداهای مبهم غرق  هااز رنگ ایآمیزه در 

و سمان آو بعد  ...و سپس زمین را ...خوردبیند که تکان میرا میسمان آ

م ، سُماندمیچیز ثابت در آخر که همه ..چرخند.میزمین به دور سرش 

 ...کوبدمیک خا بر ش اانچَشم نزدیکیِبیند که در ش را میااسپبزرگ 

که  نگردمیخود را  سرِپیکر بی ،اسپکند و بر پشت باالتر را نگاه می

اش به پایین  نیمهاز گردنِ آرامیبه و جویباری از خون  است نشسته

 .گردد می ازیرسر

ی او را رها کِ ،های نبرداز خود پرسید که این خوابِ تکراریِ شب

خود   ،وحشتیا  اندیشهبیو  یراحتهب کِی خواهد توانست ...؟خواهد کرد

که   اش سربازِ کناریهمانند  ...به خطر اندازد؟  پوستیندرفشِرا برای این 

چ نشانی از اش هیو استخوانی درازی آرام و مصمم نشسته بود و با چهره 

 ایمجسمهش هیچ معنایی نبود و چون ادر نگاه ...دادنمیبروز  ترس 

رستن  ...کشیدمیرا انتظار  سینپَ ور ستد یو احساس  تحرک بیتوخالی، 

پیدا کند،  نخستدر صف بار دیگر هما را  کوشیداز او برگرفت و  چَشم

 اما موفق نشد.
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 صلحی یهیچ اشاره ...بازگشتندبه میانِ سوارانِ خویش زهان و مهیار 

  به جوهرِ پیشینِ خویش باقی  دستورِ کاررستن نرسید.  منتظرِ دیدگانِبه 

 ..د.بر باد ش  کودکانه همیشه امیدِ واهیِ چونود و رجا ببگ جن ...بود

دانست شدنی مینیز که خود  ناممکن ایچاره به  ناامیدیش در اوج اذهن

 چنگ انداخته بود.  ،نیست

از  پیش ..سربازان نیز چنین کردند. ..زهان شمشیرش را بلند کرد.

ون  اکن  یاگو ..ای قلب رستن آرامش گرفت.، لحظه گرددآنکه یورش آغاز 

 غلیانِپیوست، قلب او ها میی شدنبه حیطه  ،ه آنچه نبایسته بود ک

ی دیگر دلهره  ..را کنار گذاشته و سرنوشت خود را پذیرفته بود. تشویش

ان و اطمین بایستمیشد که می هرکجاکرد و اکنون از کمکی نمی رهایی

ه نکاز آ پیشرستن  ..داد.جای میگرفت و در ذهن خشونت قرض می

 .دیسپاهیان دش را کامل کند، خود را در میان سیلِ روانِ اعزم

-ی سوارانشد چهره یکپارچه نبود و میچون قبل دور دیگر  سیاهیِ

صفوف  ..شوند.زنان نزدیک میروش باز، خ هایش را دید که با دهانا

-با این ...تاختمیدر ردیف سوم هنوز مانده بود و رستم  همچنان منظم

و فاصله دو سپاه کمتر و  شدمی و بیشتر بیشتر هاردیفی ه فاصل حال

یشه نخستین سواران با اشتیاقی هر چه شدیدتر از باقی به  چون هم ...کمتر

 تازیدند.ی فوالد و خون میسوی همهمه

ها بر هم فرود  با صدای کوبشِ بلندی بر سپرها و زرهقشون مخالف 

همراه  فلزات کشاکش  و هاضجهصدای ی فریادها با همهمه آمدند و
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ان گیو  چَشمان رستن بر چَشمبرخورد،  نخستیننگاهِ  نخستیندر  ..گشت.

  سیاهِ  اسپ آن هم از ...که گیو استیقین یافت شد می ..گره خورد.

جوری با قدرت و قاطعیت  ...گرز بزرگِ مشهورش آن هم از  ش،اپرهیبت

 ست اهدتخیره شده را م بر اوکرد که گویی دشمنی که نگاه می

را در   ش اکشتنی او سوخته و ست در کینه  هاشناسد و سالیم

 ..نفرت او تنها از دشمن به معنای عمومی نبود. ..دیده است. یشرویاها

چیزی  ..ای با خود داشت.ش شخصی بود و گویی تاریخچه انگاه نیروی

 .کردمیتعبیر  کُشتنکه رستن آن را تنها شوری شدید برای 

زمان  دو آن  نگاهِ برخوردِ ...ندقرار داشتن دو یان آمر سواردیف دو 

گیو  گرزِ سهمگینِ یهر دو به قربانیِ ضربه  دیدگانِزیادی طول نکشید و 

به کناری  ی گرزرا تنها با یک ضربهش ا پیشِ رویگیو سوارِ ..چرخید.

 ...بوداز صف نخست دانست که آن سواری پرتاب کرده بود و رستن می

به نظرش رسید که چنین نیروی عظیمی سپاه را  ...هانبرتری ازیعنی یکی 

هیاهوی صدای برخورد شمشیرها و  آخر خواهد درید. تا صفوفِشک بی

به فریادهای پر  بیشترسربازان اکنون  خروِش طورهمینگرزها و تبرها و 

 .شدمیاز درد قربانیان آغشته 

رز را ان گ زنهگیو نعر ،نفسی نیمه کشیدن و یبرهم زدن چَشمدر 

ش تنها شمشیری لرزان در ا سوار مقابل ..دوباره باالی سر برده بود.

سنگین پایین آمد و شمشیر و سوار را به کناری  گرزِ ..برابرش گرفت.

 پرتاب کرد و از میان خودش و رستن بیرون انداخت.
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 گشتهسرخ  از خونْدید که میاز همان فاصله رستن خارهای گرز را 

یورش  ..او یورش برد. سویبه  ..د.یپاشاطراف میه ب آنز ا  و سرخیبود 

چپ متمایل شود تا  سویتا به  کوشید ..نداشت. آنبرد چون راهی جز 

 چابکیبهاما گیو دست او را خواند و  ،ش قرار گیرداگیو در سمت راست

بدین شکل گرز  ..داشت.بر او خیز  سویبه  از سمت چپ و جا شدجابه 

دانست  اکنون می ..داشت.بر رستن مییشتری تسلط ب تراساو در دست 

تواند ضرب و بود که آیا می  مهم این ...خواهد کوبیدبه او  حتماًکه گرز 

کاستی یافته  ی سوم شاید توان گیو در ضربه  ...تاب آورد؟را  ش انیروی

 .باشد

ای دست او را دید که آن را در رستن لحظه ..گیو گرزش را باال برد.

ش رسید آن را دوباره  اوقتی گرز به باالترین ارتفاع ..ست.ده ا کرا هوا ره

 شگردی غریب بود.  ..در دست گرفت.

ی گرز گیو برسد، ضربه رستن به نزدیک زرهِ  از آنکه شمشیرِ پیش

آن آماده  کرد و خود را برای بینی میکه پیش  گونهآن درد  ..وارد آمد.

عجیب و   تکانِشت، دان مد اما چیزی که انتظارش رابود، آ نموده

ش محبوس ا رد کرد و نفس را در کامای بود که ضربه به او واکنندهفلج 

به هوا بلند  ..انداخت.تکانی که گویی او را از این جهان بیرون  ...نمود

 شدن را حس کرد اما زمین خوردن را نه. 

ش دوباره او پیچش شمشیرها قطع شد و نگاهصدای فریاد سربازان 

سوارش او را بی اسپِ از سوی دیگرِ د که خور گره یوگ  به نگاه
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لحظاتی  ..شناسد.نگاهی که گویی او را میهمان همچنان با  ..نگریست.می

تنها سیاهی دید و و رستن  اش چرخیدپسینگیو  به حریف ی چهرهبعد 

 .سیاهی

 گوناگون  نِ به طیفی از نوارهای رنگیجای خود را آرام سیاهی آرام

-دگر میشان و رنگشدند میجا در کنار هم جابه ودیعم یاهارنو ...داد

 یپهنه در  و زرد، سواری تنها سپیداز میان نوارهای رقصانِ سرخ و  ...شد

دهانی به تمامی اش را تنها تمامیِ چهره ...تازیداو می سویرنگین به  افقِ

 وشگ  اما هیچ صدایی به ...زندبود که فریاد می  آشکارو  گرفته بود باز

با آنکه حتی راندند اما او نوارهای لغزان سوار را عقب می ..د.رسینمی

ی برکشیده  شمشیرِ ..راند.تر از قبل پیش میهر بار مصممی نداشت، چَشم

 ...داشتشت سرش آماده پ موازی با افقِ محوِ اش راستبلندی در دست 

 . رقصیدندمیسرخ و زردِ نوارها روی تیغ  هایرنگ

همان سرباز نیز  آنجارا نگاه کرد. خود سر  پشت و شترستن برگ 

 ترتیرهوارهای لغزان اینجا ن ...رسیدشد اما نمیمی ترو نزدیک نزدیک

  ای سایهی چهره بود، در بار آن دهانی که به بزرگیِ همهاین بودند و

 .شده بودپوشیده 

ر  ده سیا سمانِآو  ...و سپس نوارها افقی شدند ماندمدتی به آن خیره 

و بعد دوباره سمان آو بعد دوباره  ...و سپس زمین سرخ ...آمد اش هدید

ش به زمین اانچَشم را دید که نزدیک اسپبزرگ  مِسُ ازآنپس ...زمین

سرش بی ش را باال برد و بدنِامثل همیشه نگاه ..قرار بود.کوفت و بیمی
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 بدل دش به چیزی دیگر از خو نشسته است و  اسپرا دید که آرام روی 

د و اهمیتی به سری کرنمی اس حسااو را  نبودِ حتی جانآن تنِ بی ...تهشگ 

مثل   نیمهخون از گردنِ  لحظاتی بعد ...دادنمیبود افتاده  اسپکه کنار پای 

و جز سرخی   را سرخ کردجا چیز و همهای سرازیر شد و همهه شمچ

 کهد بیرون رو خونتقال کرد که از دریای  ..شد دید.چیزی نمی

را دید   خیمه، نورِ ناح یهای کنارزدهمیانِ پارچهو از یش باز شد هاپلک

 افتاده است. اش دیدگانکه مستقیم بر 
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چادر را کنار زنند تا نور بر زخمیان افتد.  که ورودیِ ن بود آرسم بر 

د. گذاشتنمی بیمار باز به رویرا آفتاب ی رو به هادر شهرها نیز پنجره

شب معصوم و پاک نیست، اما  گرچه چون نورِ ور ناحد که ناین بوباور 

 است. بخشتوان 

در به تمامی  کرد. این بار رنگسپید ی بزرگِرستن نگاهی بر آن دایره 

را  «وفان سرخت»توانست بود و اکنون میایستاده در برابرش   آبیسمانِآ

 «فاریماگارپاد» یشدهچک وک ، که «پادما»یا وفان سرخ ت ..یند.ببدر آن نیز 

و  ناح ی پایینیِرنگ بود که در نیمهای بیضوی و البته سرخ لکه  ،است

اگر خیلی به آن خیره  ...ایستادمیشده و متمایل به راست  ژاندکی ک

که در حال جنبیدن و چرخیدن به دور خود   رسیدشدند به نظر میمی

 است.
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تا  دش سبب شد،میه یدنشینان چرخیدن دزمین  چَشمچیزی که در 

نیز سرخ  توفانبه آن  روازاین دهد ووفانی در آنجا رخ میفکر کنند ت

منبعی از شر و آن را و  ها محبوب نبودپادما در بیشتر فرهنگ ..گفتند.

-مرهم نور آبیِ وسطش در شب تادانستند که اثرات شومبدبختی می

 .گشتپاک می شب، یستاره ، «رودیته» یدهنده

ند. بود سارنگ  پیشینِ، حکیم و آموزگارِ«نتیگرو»ان ا سخنهاین

زمانی که کودک ی رستن کنجکاوانه هایدر پاسخ به پرسش که سخنانی

شان شد و البته معنای لحنحوصلگی ادا میهایی از مالل و بیبود، با رگه

سرخ را  توفانرستن  ...گشتی تشخیصِ کودک وارد نمیدر قوه

اگر حتی د شای ...ش اپنداشتمیبا زی ت وداشمیت برخالف دیگران دوس

 هنوز هم هنگامِ  ..بود.تر میش گرمادل ،توانست آن را ببیندمیصبحِ نبرد 

 آوردمی را به یاد  تیگرون یآزاردیده متفکر و  یچهره روز  یستاره نگاه به 

گرچه آن  ..خودش آن را به آن حال انداخته بود. متعددِ هایپرسش که 

و هر که چرا ا یافتدرمی خوبیبه بفهمد اما اکنون  توانستمین هازمان 

و کتاب پهن و ضخیمی  رفتمی در هم  هایشاخم ش ازمان هنگام دیدن

  شورِ سیالبِ تا  گرفتمی اشچهره که در دست داشت را در برابر 

او با  یمذبوحانه تالش  ..کی از کودک بگیرد. اند شدهها را پرسش

 اش خانهباالی  یطبقه رفتن به و حتی دیوار  سویبه اش صندلیچرخاندن 

 خبربی جاهمهکنجکاو و از  ، کودِک هاایناز  کدامهیچولی  یافتمی ادامه 

 .ندنمودنمی انگیزهبیرا 
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 ..ش هم افتاد.ابه یاد مرگ ..عجیب بود که اکنون به یاد او افتاده بود.

در  رهایشبا کا ناخواستهکه شاید خودش نیز  دآور به خود یاد ایخندهبا 

  نویسا«سامِرَ»شد  سبباو هر چه بود مرگ  ..او نقش داشته است. مردنِ

 مجاورِ  یخانهشود و آن دو به  برگزیده «واحان لَ »ی تازه دارِ نگاه عنوان به

که زمانی تیگرون برای فرار از او از  ایخانه ..کنند. مکاننقل لواحان 

اتفاقی که اگر  ..او شد. خودِ یکاشانه  نازآپس ، رفتمیباال  هایشپله 

  ،بود از جهان رفتهند، شاید از اینکه کردمیش ابرای تیگرون تعریف

به جزئی از آن، حسی  شدنتبدیل فضای آن خانه و  ...گشتمیخوشحال 

 ..وارش.سلسله هایپرسش برانگیخت که پایانی شد بر  رستندر  غریب

-بایست یافتمییدن پرس ایجبهو  دمدفون بو  جاهماندر  هاپاسخگویی 

باید زین پس خود به   گفتمیدر آنجا بود که به او  ندایی انگار ...شان

 جستجویشان برخیزد.

و زندگی در آن خانه روی او   آموزگارکه مرگ تیگرونِ تأثیریهر 

آن  و او را از اینکه هدف بعدیِ تمام شد  نِویسا گذاشته بود، به نفع رسامِ

رستن  ...چه بیشتر به نوشتن پردازدهر تا اشت ون دد مصباش هاپرسش 

-تنگدلافتاد و  نیز ش اعمیق  آرام ونگاهِآن و  به یاد رسام ایلحظهبرای 

از  حتی به یاد آورد که چه اندازه از سارَنگ دور است و  هاناگ  ..شد. ش ا

-ونحسی از بیگانگی با پیرام ..داند.چه در نبرد پیش آمده نیز هیچ نمیآن

 .خارج شدخیمه از  ،پایان دهددین قصد که آن را ب دمید وش در او ا



 یستی جرگه های نسرزمین   –  جلد اول(تان سرزمین )داس

25 
 

چیده شده   همموازیِ ی در صفوف یکبهیک بسیارِ دیگرهای خیمه 

هایی ضخیم به رنگ هایی بلند داشتند و پارچهسقفهر یک  ..بودند.

چهار یا پنج تن را  هرکدامکه به سربازان تعلق داشت،  چادرهایی ..خاک.

ی خود را با فرماندهان تنها نیاز بود تا خیمه لیو دندادمی در خود جای

افسران رده که سربازانِ میان ..دیگر به اشتراک گذارند. ی فرماندهیک 

و این قوانین و گشت تقسیم می تن سه  میانشان بودند، اقامتگاه 

 نظمِ  ...ندشدلغزشی اجرا میهیچ بیهمواره دقیقِ نظامی  حدومرزهای

ها نداشت، از ی ماکرونآمیختههای درهمهبا دستباهتی که شسان لها سپاهِ

 .دادهای ارتشبدِ پیرش خبر میتجربه و وسواس 

نفسی  رستن ...و اردوگاه خلوت بود وزیدمی آرامیبهنسیم گرمی 

و جای چهار  گشودرا  اش جامه  ..اش سوخت.سینه عمیق داخل داد و

 زمانهمدست بودند.  نگشتِی یک اهاندازبه  هرکدامدید که  زخم بر سینه 

  مالید ی بر آن. دستداشت ی تیزسوزش کهکرد در پهلویش حس نیز دردی 

از مرزهای تنِ او رد ها تیغبیرون کشید.  نوبتبهرا  خار  درشتِو سه تیغِ

 همچون خودِ گیو.  ...گیوش را ریخته بودند همچون گرز اشده و خون

سبز و  در انتهای راهِ ان آندر همو  خارها را به کناری انداخترستن 

را   خوردهپیچخارهای بزرگِ همان ی دیگری از ها بوته میانِ خیمه پُرچمنِ

 ...روییده بودندمیانِ دو سپاه دشت وارخازین در  توجه به نبردبی دید که

روی یکی از آنان  بایستمیش ااسپحدس زد که هنگام سقوط از 

 برداشت و از همان دور گامر گ خابزر یتهبو به سمت ..افتاده باشد.فرو
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دقیق شده بود که کسی از پشت به او زد و  تودرتویش هایشاخه در 

به  دیهیم به من چنین پیغام سپرد که هر زمان ...گفت: »بیدار شدی رستن!

-قصدش آن است که نگاهی دیگر بر زخم ...ش بشتابیی نزدهوش آمد

 «هایت بیندازد.

 ..لهاسان. های، از برزن«ارخُشخ» ؛ اهلِ«سپیتاگ» شهره به ،بود «هُما»

  که چون یناآننه از  ،نخست که بلندمرتبه بودند صفِ ارشدِ از فرماندهانِ

تمامیِ نبردهایی که آن دو همواره در  ..ند.اد ایسترستن در صف سوم می

مشترک در  یاخیمهجنگیدند، لهاسان و سارنگ در کنار یکدیگر می

پوستی گندمگون داشت  تنی رشید و ا هم ...کردندمیاردوگاه درخواست 

 ...بستشان میدستاری سپید به پیرامون که  رنگیتیره  کوتاهِ گیسوانو 

ی  در آن جامه ش اظرافتداشت و  باهماش اقتدار را در کنار زیبایی چهره 

به  ها بافته شده بود، که گویی از همان نسجِ خیمهی پرشکنجچندتکه و 

تر دو افسرش، آرگام و آهو، کمی پَس ..اد.دمی گریدقدرت مفهومی 

 ند.بسیار ناخرسند  رویدادینمود که از ایستاده بودند و چنین می

تر رستن را خسته  بود، همادر به رغم آنان که نیرو و شور بسیاری  اما

 ؟«ه مدتپرسید: »چفقط از او  و کرداز پیش 

 هما پاسخ داد: »یک روز و نیم!« و 

او را که در آن حال دید،   ...زد یدا لبخنشد و هم رستن شرمگین

در   .و رهایش کرد دور شدش ابا افسران آهستهاش کشید، دستی به شانه



 یستی جرگه های نسرزمین   –  جلد اول(تان سرزمین )داس

27 
 

ایستاد  رستن اندکی ...بوداین نبردِ آخر رفتارش از روزها قبل غریب شده 

پیش درست اندیشید که او را  ایلحظهو به  را نظاره کرد آنانو متفکرانه 

   .در صفِ نخست دیده بودقرار و بی اندوهگیناز نبرد، 

  قدم برداشتی بزرگ پیچیدهدرهم  ی خارِآن بوته  سویبه  پس از آن

ش اهای خشنو شاخه ون پیشوایی از زمین بیرون زدههمچ  میانِ راهکه در 

از  کوشید میرستن  ...گرفته بودفرا را رو به آسمان و رو به مردمان 

این کار اما دریابد را  پیشوِز بح ردِ صبرن فرجامِ ،روحیه و رفتار سربازان

-می و بهنجار عادی ازاندازهبیشچیز همه ..بود.برخالف انتظارش دشوار 

به سر  پیش از آن و همه در منزلگاهی است نوز نبردی نشدهگویی ه نمود

 .برندمی

به تمثال انسانی  از نزدیک به ارتفاع خودِ او بود و تقریباًی خار بوته 

ها را به دور خود پیچیده و و دست  ین دست داشتهکه چندمانست یم

ه  ک هاییآنهمچون  های تیزیتیغ ..گرفته باشد.سمان آ سرش را به 

 هایرگ یشبکه ، از درون ریختندش را الحظاتی پیش خون

 یشهاسر ستون و دست اتدر سرو  بیرون زده جاجابه گیاه  یپیچیدهدرهم 

 پخش بودند.

های دیگری از م جلوتر ردیفقد د. چندرها کر  حال خودرا به  آن 

ارتشبد که به  کرد میخودنمایی ای بزرگ در انتها ها برپا بود و خیمهخیمه 

دانست زهان از معدود نزدیکانی بود که میرستن  ...تعلق داشتزهان 

گفته بود  ..خوابد.نمیماند و نمی ی مخصوصِ ارتشبددر آن خیمه  گاههیچ
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برای   کوچک نیاز به محلی فقطدین است و او ها نماآن تن یِگ بزرکه 

 ..دهد.معمولی قرار می چادرهایدر یکی از نیز خوابیدن دارد که آن را 

ش  ابه جان ناغافلکه آناز  در حقیقت ست که اودانالبته رستن می 

که در جایی نخوابد که  بیندبهتر می روازاین و هراسدمی ،زنندشبیخون 

درک کند چراکه  توانستمیاین ترس را ن یشهیر .رنددا ش رارهمه انتظا

با  ..بود. احترام مورد محبوب و  غایتبه  یشخو زهان در میان سربازانِ

جاسوسی از   نفوذِدشمن یا  از شبیخونِ او خود فکر کرد که شاید ترِس

 شد.وده باسوی آنان ب

ا او ر امتاق  تا بتواند محل انداخت چادرها به انبوهِ منظمِ  ینگاه

همه به ندای بادی که   های کوچکِ هرجاییی خانهدسته ...زند حدس 

با خود اندیشید   ..بودند.درآمده اکنون شدیدتر شده بود، به لرز و رقص 

بزرِگ  ییمهخ  ،که بتواند از درونِ آن  دنیگزیبرمرا  مکانی مسلماً زهان که 

. بودمیل او یف در در به حتم پس او  ..نظر داشته باشد. یررا ز یفرمانده

به  مدتی. باز باشدبزرگ  ییمه خ سویبه  بایستیمهم  یمهخ یورود

 یستادهزهان را ا یِشخص نگاهبانِ، « زِنهارشُوارِ» تا آنکه گشت آن دنبالِ

 رومیگفت: »مفقط رفت و  او یکی. به نزدیداز چادرها د یکی کنار

 .داخل«

و جدی و  د بود تنومن. دی تأیید تکان داتنها سری به نشانه وار شُ

از پاسخ ندادن، یا   ..مو.تیره داشت و سری بیاندک پوستی  ...حرفکم 

حدس  توانستمیکسی نگاه اندازه شرمی نداشت و هیچازجدیتِ بیش
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  محتاطی چون بود که شخصِنعجیب  ...گذردمیاو چه  بزند که در سرِ 

 .باشدده برگزی اش شخصی نگاهبانِ عنوانبهن فردی را چنا زهان

های روی صندلی که با مَهیارِ جوانشد و زهان را دید داخل رستن 

در برابرشان  ...انددیگر در دو طرف میزی نشستهرو به یک ای تیرهچوبیِ

 ..هایی خاموش قرار داشت.نوشته و نقشه و شمعروی میز چند دست

حرفی گویی  ..گفتند.یکدیگر خیره بود و سخنی نمی سویهایشان به نگاه

بود  مناسبیی لحظه ..اندیشیدند.ون هر دو بر آن میکنود و اشده ب دهز

 .را از نظر گذراند چیزهمه و  رستن لحظاتی ایستاد ..برای وارد شدن.

 زهان به سمت او برگشت و گفت: »بهاباش رستن!«

تیز و نوک  بینیِروشن و گشوده، ی چهره، کوتاه  سیاهِوسپید با موهای 

به هر دو »بهاباش« کرد. رستن ش به او نگاه میاآرام رنگایانِ قهوه چَشم

دیگر خیره شده و در فکر  سویو نگاهی به مهیار کرد که هنوز به  گفت

و  سن داشتجوان جنگجو و پرشوری که تنها اندکی از او بیشتر  ..بود.

« اول سربازِ»لقب به او  ..اول زهان و مشاور ارشد او بود. ی اکنون فرمانده

-برای ارگبد شدن پس از زهان دانسته می گزینه اولین  کهچرا ند داده بود

فرز و چاالک و  یو سری از ته تراشیده و بدن خوردهآفتابپوستی  ..شد.

او را جنگجویی ساخته بود  ش اکوتاه نسبتاً قوی داشت که با قد 

 .و ماهر طلبفرصت 
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او  یوسبه تا نگاه کرد  قدرآنان سیاه او چَشمرستن خیره بر 

 .خیدندچر

 نما!«بهاباش ای مردهمهیار گفت: »

عمدی بوده   مهمان حضورِ تأییداو در برگشتن و  تأخیرشد که  آشکار

 چه شد؟« فرجامِ نبرداست. رستن توجهی نکرد و از زهان پرسید: »

دانی؟ حتی پس از بیدار شدن و گفت: »هنوز نمی تبسمی کردزهان 

 نیز از کسی نپرسیدی؟«

تر از سربازی آور»چه چیز خنده و گفت:پرید  میان حرفمهیار به 

 «؟پرسدش میاجنگ را از فرمانده  فرجامِست که 

-زخم چگونه خشمِ جمع شده از نبرد و شاید دردِکه  ندانسترستن 

مویی که بر  و پاسخ داد: »سرِ بی نددر او جمع شدناگاه همه  ،هایش

 نزدیکی پایش افتاده باشد!« 

به   درنگ کرد و سپس ایلحظه ، دبو  ردهجاخواو  که از سخنِ مهیار

 آورد!«حرف خود ادامه داد: »سربازی که تنها یک ضربه تاب می

پاسخ داد: »سربازی  ترآرام این بار و اندکی بر خود مسلط شدرستن 

 ش را ندارد!«ارزمانیکی از هم شکستِ که تابِ

« که... »سربازی تنها توانست بگوید: از خشم بر جای ایستاد، اما مهیار

پرید و گفت: »اگر  سخنبا صدایی بلندتر به میان نیز ایستاد و زهان چون 
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جنگد در اینجا فقط من  ست که با سری باز می کسیسرباز به معنای 

 پس خاموش باشید!« !سربازم

از خیمه بیرون رفت. اکنون تنها شده مهیار نشست و زهان  ازآنپس 

بیشتر ند که حرفی دائل بوزهان قای ام براحتر قدرآنبودند اما هر دو 

 کردند.نمی نیز به یکدیگر نگاه گرچه ؛نزنند

داری را لکه سپیدِ لحظاتی بعد زهان وارد شد و طبق انتظار چپقِ

چپق در خیمه  بوی گرم و تلخِ ..و در دهان داشت. بود روشن کرده

را  دودو  شددر سقف خیمه داخل می چهارگوش ای نور از حفره  ..پیچید.

در انتهای خیمه میز کوچک دیگری بود که روی   ...چرخاندمی ر خود د

میزِ   راستِ سویدر  ..آن چند شمع و نقشه و ادوات نوشتن قرار داشت.

زهان قرار ارتشبد ی جمع شده طور بسترِو همین افزارجنگ ک،کوچ

 سالح همیشه در کنار بستر. ..داشت.

د. یک ینبرگردارستن  یوسزهان روی صندلی نشست و آن را به 

ها پایش را روی دیگری انداخت و گفت: »جنگ نیمه شده و قدرت

هر دو عقب نشستیم و غروِب همان روز گفتگو کردیم. امتیازاتی  ..برابر.

هایی گرفتیم و آب ..هایی دادیم.رفتیم و زمینهایی گ دادیم و گرفتیم. زمین

 هایی دادیم.«آب

 یفرماندهام دهید ای انج نبردز ا پیشرا شد این کار رستن گفت: »می

 سرباز!«
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زهان  رپروا بر ضد نبرد ببی گونهاینبار بود که افکارش را  نخستین

ی واقعی با مرگ و آگاهی هم با طعنه. شاید مواجهه آن ...نمودآشکار می

به این سادگی باشد، این  امریتوانست به خاطر ش میا که مرگاز این

که او   هایشزخم د هم خشمِ ناشی از دردِ ایش ..د.بوشیده خبنیرو را به او 

کشانیده بود، اکنون نیز او را   پایتخترا به تهدید بریدنِ سر سرباز اولِ

 گستاخ ساخته بود که ارگبد را نیز به سخره بگیرد. درقآن

گونه بود. اش اینطبع ...نادیده گرفت راحتیبه آن را اما   سرباززهانِ

این کار  » اشد، پاسخ داد:ش کرده بپاالی شنیدن ا پیش ازگویی سخنان ر

فهمیم که دانیم که حریف چقدر قدرت دارد، نمی. وقتی نمینشدنی ست

ایم یا کمتر امتیاز داده  نانآشان به آیا زیادتر از توان ..مذاکره کنیم.چگونه 

نها رجز از نبرد همه در میز مذاکره ت پیش ...؟ایمستاندهمان از توان 

خوانند که دوباره نیمی از مخوف می «کَستِپداشِ»د را د و خوخواننمی

به  زبانی مشهورخواهند و تنها چیز میگرفت. همه، همه دنجهان را خواه

از نبرد، هر کس   پساما  ...گرددمی های آن خواستهگویی پشتوانه ناراست

ته را دانس حریف نیز توان او داند کهداند و میخود و حریف را می توانِ

  اند و کسی به دنبالِ رجز و تحقیرِاز نبرد هر دو خسته  پس ...است

 توان گفتگو کرد.« می  پس ،اندهمه به دنبالِ نتیجه ..ش نیست.احریف

: ش گفتا که آشکارا قانع نشده بود، با عصبیتی آمیخته در کالم رستن

باید توانیم قدرت حریف را تخمین بزنیم، »پس به این دلیل که نمی

 ن دهیم.«به کشتری را شما
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تر را پیش  قوی  : »همیشه سربازانِپاسخ داد  قبلبا همان آرامشِ زهان

 تر شود.« انجام و نبرد کوتاه  ترعسریآوریم تا ارزیابی می

مهیار که نتوانست جلوی خود را بگیرد به میان حرف پرید و گفت: 

.. شاید دادیم.قرار میسوم هم  از ردیفِتر »به همین گواه باید تو را عقب

 «ام.سی ردیفِ

 خشمِ  این اندازه  ...و سخنی نگفت تنها به او نگریست این بار رستن

اینکه او را دست اندازد و   ...فهمیدنمی درستیبه ش را ااز شکست مهیار

و سخنان  شخصی در لحنِ یکینهبود اما نوعی  درک قابل تحقیر کند، 

 تفاوتِ بی موضعِ ..افت.دری ش راادلیل دشمیبود که نپنهان مهیار  رفتارِ

که گویی از آن  انگیختبرمیمهیار این حس را  هایحرف زهان نسبت به 

 ...دهدمیپرده خبر دارد و اندکی به او حق هم  شتِپ دلیلِ

اما در  ،به آن دو خیره شد تا چیزی از آن دریابد خموشانهلحظاتی 

 خِساز پا یشگیریی پد براو شایی بحث زهان برای خاتمه  این میان

 شد!«نمیش این اردن نامگفت: »ولی نبرد، نبرد است و بدون مُرستن، 

ای بود که جنگجویان  جمله ..رستن این جمله را بارها شنیده بود.

بود   کالمی شدهتکه ...شنیده بودندآن را حتی مردمانِ دیگر نیز  گفتند ومی

با هر مصیبتی یا هر واجهه برای م ..دانستند چه بگویند.برای زمانی که نمی

 درنیافته بودندن را نیز اغلب معنای آ ..سرنوشتِ تلخی که قابلِ درک نبود.

زمانی که  ...نوعی آه کشیدن را داشت کارکردِتنها ش ابر زبان آوردنو 
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و اندوه  و غم آیدبرنمیشان ند که کاری از دستکردباید به خود ثابت می

 و له قابل خالصه کردن استیک جم که در یلی داردو رنجی که دارند، دل

با ظاهری عالمانه  ایجمله ..هم ندارد. چنانیآن یاندیشهنیاز به تحلیل و 

 معنا و هرزه.اما به نظر رستن بی

از جای   که آن را بر زبان آورده بود، زهان ،برخالف همیشه این بار

ز  با آن رویکه  یانوشته دستبرخاست و به کنار میز رفت و به  خویش

پرسید:  اوز ا ش به رستن بود، اپشت  کهدرحالی ...فتاده بود، خیره شدا

 چیست؟« دانی معنای این جملهمی»

 چنان ایکه معنای جمله به این پندار ارج نهدرزمجویی حتی که این

  قرار گرفت،  تأثیرگرچه اندکی تحت  رستن ...، نادر بودرا بداند شعارگونه

:  با خواندن از روی نوشته ادامه دادش ابه سخنهان خود پاسخی نداد و ز

از این جهان  مرگرا هنگام  ی است که مردمان آن کس یا چیز نامِ ردنْ»مُ

در میان آدمیان در ابتدای جهان  ایمباحثه در این میان ..د.رَبَبا خود می

 ؟«ی است یا چیز ی شکل گرفت که آیا مردن کس

که  هاییآن»اند: فتن خولِ راه رومار را در دست گرفت و در حات

و به آن  ای از مرگ بود«مونهها» ناایش بر اوشمردند،  یمردن را کس

، مردن یک دپنداشتنکه آن را چیز می هاآنبرای  ..ند.گفت «هامونمردنْ»

 « «ازافامردنْ»ش را گذاشتند انام ..زاری خارج از جهان.فا ..بود. «اَفازا»
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باقی نوشته را از حفظ ادامه و  تن کردرو به رس ش زد وا پکی به چپق

داد: »اما هر دو گروه بر یک باور مشترک بودند و آن اینکه وقتی کسی از 

  رویدادرده است و نام این مردن او را با خود بُ رود،این جهان می

گرفت و در آن زاعی کوچک درمیندر دیاری زمانی که  است... «مُردنبُرد»

چون  ..شد.تری ختم مینزاع بزرگ هبنزاع این  ،شتکدیگری را می کسی

تری بزرگ باستان به نزاعِ ردی رخ داده بود، مردمِبُمردنْ ترکوچک در نزاع 

در این گفته  ...گفتندمردنبرد مینیز گرفت که به خونخواهیِ آن شکل می

  بردردنمُخودِ  ..تغییر نام داده است. «نَبَرد»س به و سپ «بُردنَ »به  نطول زما 

 «ا افازای مرگ شد.ی  هامونه نامِ جتدریهبهم 

پس معنا  »ش را باالتر برد: اکالم تأثیرکرد تا  درنگیو پک دیگری زد 

 ست که اگر کسی نمیرد، نبردی نیست.« در اینجا

فرما شد. رستن نزد خود اعتراف حکمای سکوت در خیمه چند لحظه

 ومارتبه  .تسته اساندش زیادی از این گذشته را نمیکرد که بخمی

 ینگاهی که آن حکمت را در خود نگاشته داشت، رنگ تیرهقدیمی و 

ا در اختیار زهان قرار گرفته  از کجپرسید که آن متن از خود می ...کرد

 ؟اندو چه حقایقِ دیگری در آن نگاشته است

دیگر  اما جز آن دادمیتکان همچنان ای را باد دیوارهای پارچه

 افتاده نیمروزیرتِ سربازان به چُ ...آمدمیداخل نخیمه  نِصدایی از بیرو

و  آهستهعاقبت با لحنی  ...تنفر داشتعادتی که رستن از آن  ..بودند.
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پس  »مد که آدر پاسخ به زهان درش را از سینه بیرون داد و اخسته، نفس

 بگذار نبردی نباشد.«

  ،ود افشانده ب اش دیدگاناما زهان با شوقی خاص که برقی در 

با آن  تازگیبه که گویا  بازگشت یحرف او، دوباره به بحث هبفاوت تبی

کنی مردن پرسید: »تو فکر می ...بود پیوستهش اعالیقی جمله ومار به ت

 ؟«ازاافیک هامونه است یا یک 

و  گفت: »مردن تو هستی ش را بازیافت واپیشین لحنِ رستن تحکمِ

 !« رستاییرخمهانِ

  ،ده بودیبحث کشان دوباره به هیجانِا ر ن اورست اخیِگستمهیار نیز که 

 کوبد!« زمین می ! که با ضربتی فرمانده بر دُژن: »و گیوِگفت

 نه ،قبل چون زهان  ..خندید.ش را بیشتر کند، ابرای اینکه زهر کالمو 

و نیاورد و گفت: »تو هر چه خم به ابرمهیار  و نه از سخنِ از حرف رستن

تو را   نِویسا، رسامِ همیارِ من، ونچ دی، ما ارجمن، باز در نزد بگویی

هستی که در میانِ ما  سارنگ گانِآمدهچون یکی از  و ...دارددوست می

که  زمانیاما این را بدان که  ...فرستاده شدند تا در کنار ما نبرد کنند!

چه  بردو مردن ...!بردای نزدِ مردنای برای نبرد، فرستاده شده فرستاده شده 

گیرد تو را از این جهان ببرد ست که تصمیم می او ...ونهچه هام زا باشدافا

 یا نه!«
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به من   «واحلَ»ها آن چپق زد و گفت: »جدای از اینپکی دیگر به 

 .«نتوانستنی ستگفت که اجتناب از نبرد 

پرسید: »کدام ، گویندمیسخن  چه کسیاز  بردمیبا آنکه گمان رستن 

 لواح؟«

  ش نقش بستابر لبان ارادهبییز مآطنتی شی لبخندکرد،  درنگیزهان 

 ...«ی لهاسانخانه رزمی فرزانهلواحِ  ...«گر سرخبِهانْبودِ»و گفت: »

 رستن با شنیدنِ زهان نشانده بود،  ای که لبخند بر لبانِبینیپیش طبق 

: »آن گشت و گفتش مشکل اخشم برآشفته شد و دوباره تحملِ نام آن

های ی نبردها و زخمی اندیشه ماندهته هاتناو  !ذهناهْ لواحِ کریه و کوت

داند و چیزی بیرون نخواهد جز آن چیزی نمی ..است تاکنون. گذشتگان

 داد جز خون ریختن.«

زهان  ..خود را آرام کند. کردمیتندتر شد و تالش  هایشنفس 

ی دانست که میانه شناخت می دانست و شاید هر آنکه رستن را می می

ی شهری که بدان  خانهرزم لواحِ  بود کهمسلم  ..رد.ادنبود بهانبا  خوبی

 نِ سرزمین خواهد بود و دشمنی با اواز بزرگا گفتند،پایتخت شرقی می

 نهاد.پندی که رستن بدان ارزشی نمی ..دور از شأن و عقل.

ی رسیدیم و اکنون با شروطی به آشت ..زهان گفت: »آنچه شده، شده.

 تنها کارِ ما اجرای شروط است.«ن اکنو اند.هگشتآرام ها دیگر ماکرون
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یکی از اما رستن برگشت تا از خیمه بیرون رود که زهان ادامه داد: »

 ست!«  این شروط مربوط به تو

ی و سایه نیمروزروشناییِ  یآستانهدر حرف با شنیدنِ آن رستن 

فاوت تبی آرام و و با سکوت و ظاهری بر جای چرخید. خیمه درنگ کرد

گشت تا سمان و زمین را میآش اذهن حالبااین ...تنگریس دوآن به 

 پیوندی باتواند میو چگونه در میان است که چه شرطی  گمان بردبتواند 

و  هانبردی به آن اهمیت در تقسیم سرزمینآن هم در  ؛ او داشته باشد

 .هاثروت

یگوشِی نبود از سر تمسخر است یا باز روشنزهان با لبخندی که 

 «!تنها یک واژه گفت: »گیو ،هگانچهب

. پیشانی برد و دست بر رستن آهی کوتاه کشید ،با گفتن آن زمانهم

 اکنون آن نگاهِ ...که چه در ادامه خواهد آمد گمان بَرَدتوانست می اکنون 

 انِچَشم ایلحظه  ...گرفتمیمعنا  نزدش  در نبردی شخصیِ گیو توزانهکینه

زهان   ..هم فشرد. را بر  هایشلب و  ردنظر آوو را در حریص و وحشیِ ا

 گفت: »گیوِسپس و دریابد  تواندمیتا رستن خود هر آنچه کرد  درنگی

و  خواهد شمشیرت را به او بدهیمی ..شرم خواسته است. غنیمتِ دُژن

 .«ت را پس بگیریاشرف

: »من گفترفت، یکدندگی که از او انتظار میآن با  درنگبی رستن

 با چیزی نادیدنی مثل شرف معاوضه کنم!« را شمشیرمرم تا ایازی ندن
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! تصمیم آن فرزندمتو نیست  این تصمیمِ دریغا که: »پاسخ داد  زهان

ی را شکست دهد.« پکی دیگر زد پهلوانی ست که تنها با یک ضربه سوار

رستن دقیق  یچهره بر  کهدرحالی و چند قدم در خیمه راه رفت. سپس

، بکاوداو را ببیند و  یچهره ریزِ عضالتِ شِواکن  نتریکوچکشده بود تا 

 «.. گفت: »و به نظر ادعایش صحیح بوده.

 »اگر مرا شناخته، چرا مرا نکشته؟« 

، تو ماندی اما اکنون که فهمیده زنده؛ ایمرده  با خود اندیشیده که تو»

 ...یود ب از ترس خود را به مردن زدهکه  گویدخواند و میمی نما را مرده

ت را پس او شرف بدهیرا  تبه تو فرصت داده تا شمشیر همهایناب

رزمجویانی که   اندبودهبسیار  !باید قدردان باشی از این فرصت ..بگیری.

 شرف و دستِ گیریِپیش آوردند برای بازپسو هدایای بسیار شمشیرها 

تو به معنای پس گرفتِن  شمشیرِ گرفتنِ ...هشان خوردرد به سینه

 « !باش  نودشخ .. ست. بر تو اش یروزیپ

گفت: آهسته کرد و  ینگاه اش تیغ رنگِی نقرهرستن به دسته 

 »راخْت!« 

، «دَهیاو»ی پیر به او هدیه داده بود و یادگاریِ « آرامه»شمشیری که 

که بدان  «راخت»سالحی بود نامدار به نام  ..آرامه بود. ی همسر مرده

بعید نبود که   ..خود داشت. در پسِداستانی گفتند و مینیز  «قهر شمشیرِ»

 آن افتاده باشد. گیو نیز این داستان را شنیده و در طمعِ
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 او پس دستانِ دَهیاو بود و در  تمامونه سالِبیست آن شمشیر قریبِ

  آن را  سپس ؛ نمودمی و تیزتر از قبل  دادمییقل از نو آن را ص ،از هر نبرد

بر جای ردِ پسین بیدنِ نتا سررس با عالقه و عادتِ خاصی که داشت

در  ...دادقرار می ی سفید و خالیروی دیواردر خانه،  ش امخصوص

یکی از نبردها که به نبردِ   سالگیِ همیارِی آن دو، دری سیآستانه

تن بهتن نبردی  درگیرِمشهور شد، دَهیاو که جنگجویی دلیر بود  «آرتاکوانا»

 هماوردیِدر آن ت اخر ...ت گش ها«ساسو»نامدارِ  یهفرماند، «راخت»با 

سارنگی  یفرمانده ..دهیاو کشته شد. به دستشکست خورد و درازناک 

ای از طالی ناب و آورد با دسته  فرادست بر او شمشیری چیرگیپس از 

پیشینِ خویش را بر خود  صاحبِ که نامِ فوالدی بسیار سخت و برنده

از تن جدا  راو رِ او س بریدراخت را  که گردنِازآنپس او دَهی ...داشت

خودش   ر شمشیرِبه خانه آن را زی بازگشتاز  پسرا برداشت و  تیغ د، کر

 .نموداز دیوار آویزان 

قبل از عزیمت از منزل هنگامی دهیاو  سین،پَنبرد  هنگامشش ماه بعد 

پس از  اش را بردارد، ساله ونهکند تا شمشیر بیستکه دست دراز می

روی دیوار آویزان  تراخت که پایینبه ر ایظه حلکوتاه، درنگیِ نامعمول و 

ا این بار آن را برای نبرد ت گیردکند و تصمیم مینگاهی می است

و دوستان و حتی همسر او را  رزمانهم تصمیمی که البته توجه  ..برگزیند.

 انگیزاند. برمی
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آن  شد که در رتاکوانا مشهورآ رتاکوانای دوم یا انتقامِآآن نبرد به 

 .شدند دَهیاو کشته ازجملهنشینان شرقیاری از و بس گشتند هچیرها سوسا

  ،های که سر او را از تن جدا کرد فرماندهاند که دیدهشود گفته می 

خودِ ی ساله ونهای درست شبیه شمشیر بیستبا دسته  هشمشیری داشت

از   رده و آن بخشمی جنگ آن فرمانده خود نیز در ادامه البته  ..دهیاو.

نبرد،  پس از پایانِ ...عزیمت کرده بود هابه دنیای نیست اوبا  ت نیزحقیق

 دهیاو که در کنار جسدِ یابنددرمیهمگان  ،اجساد آوریِجمع هنگامِ

و از  ستی طالییِ آن باقی اما فقط دسته ،راخت افتاده است  شمشیرِ

از  هیچ اثریقاتلِ او نیز  یهفرماند . در کنار جسدِنیستی آن خبری تیغه

 رش نبود.شیشم

 شمشیرِ  اشت که همگان را بر آن دهم گذاشتن این وقایع  کنارِ

 از بدانندو مرگِ دهیاو را انتقامی  هندساله را شمشیر قهر نام نونهبیست

 رقیبِ او را و حتی شمشیرِ و  قهر کرده ش ا سوی سالحی که با صاحب

 جاری یداستانبه  ایتوراین  لیانتا سا ...است را نیز نابود کرده  خویش

  برای اشاره به آن سالحِ  تدریجبه نشین شرق بدل شد و مردمانِ میان مردم 

آرام نام آن آرام ..گفتند.آن را شمشیر راخت  نداشت،از خود قهر که نامی 

قهر حتی  شمشیرِکه  نمودراخت شد و این پانوشت را به داستان اضافه 

با تمام داستان و  تیغن ای نوناک .دیانب را نیز در انتها از او سترقی نامِ

اش دسته اوی کرده عرق کنار رستن آرام بود و دستانِش در اهیبت عجیب

 . فشردمیدر خود  به سختیرا 
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این اش بیشتر بود و حتی از صاحب کنونی سالحِ قهرآن  یآوازه

با این   ...آورده بودبه همراه  ریناموَش اندکی ا برای صاحبسالح بود که 

-، شهرت یا تاریخچهداشتبازمی آن نمودنِرا از واگذار  رستن آنچه همه

از خود  اعتماد و محبتی بود که آرامه با بخشیدن آن به او  ..آن تیغ نبود. ی

در دل   ریزخون هرچند ییک هدیه که  یادگاریآن  ..نشان داده بود. 

ه  م با مصماو ر اش آوازهپیوندی فراتر از آن شیء و  ...اندازدمیگیرنده 

 .کرد می مت مقاو

من ارزشی  نزد. شرف ..این سوداگریِ دروغ را پذیرمنمیگفت: »

 ندارد.«

سخن چون پتکی میان دو فرمانده فرود آمد و هر دو را در حیرت 

مادون« اما رستن   یفرمانده» گفت:  زیر لب تحقیرآمیز . مهیار برد فرو

 گوید.درنیافت که چه می درستیبه

در   خشم با کهدرحالی  ، پیش آمد وتبرخاس  از جایر مهیا ازآنپس  

 او فریاد زد: بر آمیزتحکمش را ان رستن خیره شده بود، سخناچَشم

ی گفتگو این شرط در ازآنجاکه»جایی برای قبول کردن یا نکردن نیست. 

پسندی که به می ..صلح است. پس یکی از شروطِ ه،بر زبان آمد صلح

 بگیرد؟«ر دیگر سنبردی  وتی فایده بیخاطر شمشیرِ

پس از این سخن پاسخی نیامد و خیمه چند دمی در سکوت و دود 

 حرکتبیمدتی طوالنی بود آنچه شنیده  یضربهدر اثر  رستن ..باقی ماند.
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مهیار را نیز  خشمِ بنیانِاکنون حتی  ...دو را نگریستزده آنو بهت ماند

که گیو  ر کند ست تصوانتومی . دادمی و در دل به او حق  کرد میدرک 

صلحی که اکنون   ..چگونه آنان را دستخوِش تمسخرِ خویش کرده است.

توانست مهیار، آن به سبب شکستِ او به تیغی بند مانده بود، به حق می

به خشم و خروش  ،پس از آن همه جنگندگی و دالوری ،سربازِ اول را

 بکشاند.

جا همان ..رد.بُیغ دل بِتا به شکلی از آن ت آمدمیباید با خود کنار 

 ،ارزش بداندشرف بیخودِ ی اندازهتواند آن سالح را نیز بهکه می دریافت

درونی که در خود   مقاومتِاین آیا  ...بسا که شمشیرزنِ قهاری هم نبودچه 

 یا ...؟بودن جانبی به آن جسمِ  خامبه دلیل نوعی عادتِ تنها کردمیحس 

یک هدیه در او ریشه   تصوربه آن  افتِبه خاطر دریتنها احساسی که 

با منطقی عجیب به  ...؟بودش در او رشد کرده اجهدوانده و بدون تو

ستان  آن تیغ مطمئناً در د احساس خود رفت و با خود گفت که آن  جنگِ

اگر خواستی از آنِ شاید خودِ تیغ نیز  و ...تر و شادتر خواهد بودگیو برنده

 ست. خوامی از اینپهلوانی دلیرتر خود داشت، 

گفت:  با تنفرو  سر را بلند کرد دیرپاسکوتی پس از گونه این

 معنا را!«ی بیکهنه  پذیرم این سنتِ»می

چندی از سربازان از  ...نگریست اردوگاهاز خیمه بیرون رفت و به 

چیز را به روشنایِی بسیارِ آسمان همهخواب نیمروزی برخاسته بودند و 

فکورانه مسیر خالی را رستن  ...ته بودانداخ ید و زردیکرنگیِ ناخوِش سف
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به  ..نداخت.بلند خار نی یبوتهبه نیز حتی نگاهی این بار  و پیمود

بل با یاد تیگرون و روی همان بستری که ساعتی ق که رسید، اش خیمه 

آن   به داستانِ ..نشست و اندیشید.سارنگ و رسام از آن برخاسته بود، 

 ..ی لهاسان.خانه بود، لواح رزمانْبه بِهطور نید و همیسالح و آرامه اندیش

را دید  اوو داخل شد  سپیتاگی که چه اندازه زمان گذشت تا همانفهمید 

 نگرد.میبه آن گذاشته و  ش اکه شمشیر را روی زانوان

که  ام شنیده ..گفت: »پس خبرش را به تو دادند. ا آهی کشید وهم

 «.ایخشمگین شده

ظریف به  تبسمی  رد کهبه او ک گی حوصلیکی از باحرستن نگاهی 

ذهن  بهانبود را کوته. هما ادامه داد: »داشتش اهمراه ی ادبنشانه

 خواندی؟« 

 ذهن!« ای کوتاه کرد و گفت: »کریه و کوتهرستن این بار خنده 

،  دانستنمیچیزی را  زمانی که هموارهای که هما با لحن معصومانه

گویی؟ همه بهانبود بد میاز  »چرا: ، پرسیدتگشمی پدیدارش اندر سخ

 کنند.«او را ستایش می

 دانی که او یک لواح است؟«»تو می

 »آری«

 دانی که یک لواح چیست؟«میو »
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رستن  ..ی ندانستن تکان داد.هما کمی شرمگین شد و سری به نشانه

سریع به سخن گفتن آمد: »لواح  ،برای آنکه او را از آن حال خارج کند

. ست هاهای گذشتهها و گذشتهی گذشتهاندیشه یاندهمو تهنشینی س پ

از آن از قرونِ  ترپیش ن و شاید باستا یهزمان ازد نتوانکه می هاییاندیشه

ای از آن  شناسم که اندیشهلواحی را نمی هنوز د... گرچه نباش تاریک

  ن یاآدم هر چهت. خانه اس، لواحِ رزماما بهانبود ...دوران با خود داشته باشد

اند بر هم انباشته شده و اندیشیده  بهانبود از ابتدا تا تولدِخانه رزم در

ها در ابتدا اندیشه  ازآنجاکه ..تر گشته است.غلیظ و غلیظ انباشته شده و 

برند و وقتی بسیار در به سر می نبودهادارای جسمانیت نیستند، در دنیای 

، گردنداضافه  ناآنه ی همسو بطول سالیان اندیشیده شوند و فکرها

دیگر جایی در ناممکنِ مردمِ آن  آن زمان ...شوندتر میو غلیظ تربزرگ

ها بودنیای واردِ د ...کندورود میممکن  به الجرم ماند و اندیشهنمیمنطقه 

 ..نهند.نام می «تولد لواح» رویدادبه این  یابد...و جسمانیت می شودیم

  است، جهانِ انباشته گشته هاانسان یاندیشهچون با  آید وواح به دنیا میل

-میدر جهان ها انسان بسانِ روازاینو  دهدمی ان انس به آن ظرفِ بودها

 .«گردند

آید که کسی بتواند کم پیش میلکن روی بستر دراز کشید و افزود: »

دانم که تولد یک لواح را که امری نادر است تماشا کند و بدین سبب نمی

 ه است.« چگون
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هما را دید  پرسانِ حالدرعینن نگاه شیفته و د و چوساکت ش

های ها که از اندیشه تصمیم گرفت که توضیحاتی بیشتر بدهد: »لواح 

 ..و متفاوت از یکدیگر دارند. انساناند ظاهری نزدیک به آدمیان آمده 

از  ..برند.را از یاد می ناآنظاهر است که آدمیان هستیِ  شاید به دلیل همینِ

اکنون او را چون  گذرد وسال میسیصد ود اندکی بیش از انببه لدِتو

اعتباری بر تصمیم و جایگاه و دانند و به او شخصی بزرگ و اندیشمند می

ی مردان و اندیشه تغلیظِتنها هستیِ او  کهدرحالی ...اندکردهاعطا  حکم

  زم است اند از ردو هر آنچه میدراز است  در طول سالیانِخانه رزم زنانِ

، فرجامی  بهر هر چالش اندیشیچارهبه وقت پس او  ..م.های رززخم و از 

 !«نبرد در ذهن نخواهد داشت جز

شنید که زمانی آنان هنگامِ ادای آن سخنان صدای رسامِ نویسا را می

 یچهره به  ازآنپسآمدند. را گفته بود و اکنون گویی از دهانِ او بیرون می

ی کسانی را هما چهره. زده شدتفگ دکی شو ان یستش نگرامخاطب

شان های فکریاند و بنیانشده ردهگذا بسیار یحقایق برابرت که در داش

بود آشکار مانده بود و  ش امقابلای در خیره به نقطه  ...گرددزیر و زبر می

 ...خوردندمیاندکی تکان  اشچشمان ..بیند.رو را نیز نمیکه همان روبه

-پیش-هایی ازپرسش و پاسخِ نددیدمیا تحرک رچیزی م ، ر خیالگویی د

 یافتند. شده را می-تلمبار

به   ..تازه نبود. بر خودِ او همگذشته  در چند ماهِ دگرگونی این حالتِ 

خودش را  خصوص که رفتارِ آن روزش در برابرِ ارگبدِ شکیبایِ پایتختْ
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ن که رستت تا اینلحظاتی در سکوت گذش ..هم به حیرت واداشته بود.

روم تا این را به و گفت: »می از جای برخاستآن  پایان دادن به برای

 کشید.  قهرتیغِش بدهم.« و دستی بر اصاحب

 شرقیِ  ینیمه شده بود و ناح در  ترخنکاز خیمه که بیرون رفت، هوا 

. سر را به زیر انداخت و رفت پایانِ روز پیش می سویبهرو  آسمان

را دید بسیاری  هاینگاهسپاه گذشت و رزِ رلپُهای چادریان از م فکورانه

یکی دو  ..ند.کردمی با تحقیر و نفرت بدرقه  بعضاًرا کنجکاوانه و  ویکه 

دریافت که مهیار نیز در مادون« شنید و  یشبیه »فرمانده هاییواژهبار 

 سربازآن ». را زیر لب تکرار کرده است واژههمین  یقینبهگفتگوی پیشین 

ه بود که آن را مستقیم و رسا بر او خطاب کند اما کردرم ی شکم «اول

ش اگویا شرمی از گفتن هاخیمهو  هاگروه یسایه دیگرانِ پنهان در 

 نداشتند. 

چندان هم  تازه رنامِوَسر را بلند کرد و خندید و اندیشید که این 

نه   ،داو به یقین نه دالور بود و نه زورمن ...ورش نیستمغضوب و منف 

 خوبی داشت که با گسستِ  فرصتِبا این همه  ..نه حتی غیور. گنده وجن

 یخاطره را از  هااین یهمهش اخاطره با گیو و بازیافتن شرف ریسمانِ

 .بدرود گویدنیز برای همیشه  رانامِ تازه و آن  ندهمگان پاک ک

  خروجهنگام  ..خودی رسید. به مرزهای اردوگاهِطولی نکشید که 

ش با انگاه برگشت و ..را بر خود احساس کرد.دیگر  نگاهی یِسنگین
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رسید صمیمانه بر حالِ او تاسف به نظر می کهگره خورد  گوربانی مینو

 ..تر از سن خویش داشت.ای سپید، ظریف و جوانچهره ...دخورَمی

آالیش بودند که جز آنکه لَخت و بی قدرآنبلندش  چنداننه گیسوان سیاهِ 

به پایین آویزان شوند، حالتی چرخشی ش و پیچ ونبدسرش  در اطرافِ

 گرفتند. دیگر به خود نمی

ای نامعلوم دوخت و  را به نقطه  ش ارنگ آبیانِچَشم درنگبیمینو 

ریز دشت در آن مکان ایستاده  هایعلف که تنها برای نگاه به  کردتظاهر 

زمان   بود و هنوزدر لهاسان اول  یترین فرمانده جواناو است. 

 ش جای بگیرد. اوت در نگاهرتِ نختا قد خواستمی

شبیخونی اش را به تن داشت و برای هر ی رزمیِ پیراستههنوز جامه

همیشه بر هر بازویش دو پَرِ سیمگونِ پرنیام دوسانده بود  مثلِ  ..آماده بود.

 اش را نیزو محبوب ی بلندنیزه ...درخشیدندمینورِ ناح به سفیدی که در 

 ..به شکلی کژ بر پشت بسته بود. خویشرِ خاصِ شهوی موه ان شیهم به

کوچک نیز بر  حتی زخمی مهارت بسیارش در نبرد سبب گشته بود که

ش ادیده بودناشد تا بر رزماش نیفتاده بپوستِ شفاف و یکدستِ چهره

 . گواهی دهد

 را رستن ایستاده تا واکنشِ مکان در آن هامدت که گمان برد شد می

اما چه چیزی برای دیدن وجود داشت جز  ...کهن ببیند سمِرر این در براب
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و تنها  آهستهکه  ...اندکی خشمگین و اندکی افسرده ...یک سرباز شمایلِ

 ؟رودمیدشمن  دوگاهِ ار  سویبه

ش بر زمین مانده بود،  اای بر جای ماند و به او که نگاهلحظهرستن 

و  هانگاهآن  یهمهپاسخ رود و  وا سویبه  داشتدوست می ..نگریست.

خالی  که جز سکوت هیچ پاسخی نداشت، را مستقیم بر سرِ او  هاشماتت

نکرده بود و تنها مخفیانه و کنجکاوانه و  ی او که هیچ کار بر سرِ ..کند.

 ...کردمینظاره با کنجکاویِ همیشگیِ چشمانِ سردش را  چیزهمهرسان ت

و نه کاری  گفتمی یزچینه و  ستدانمیبود، نه چیزی  طرفبی که آن

. دوست داشت به او بگوید: کردمیش اخشمگینبیش از همگان  ،کردمی

 !« ایمرده اما تو  !ما»من مادون

و همان فکرِ مرگ، رستن را به ناگاه به یادِ شهرتِ وی انداخت. از  

از  ..خواندند.هما شنیده بود که او را در لهاسان از نوجوانی گوربان می

  یک ماهِ  ، قریبِاش شناختکس نمیکسی که هیچرگِ م پس از ی کهزمان

 ای از نگریستن برچیز او را حتی لحظهاز جوارِ گورِ او نجنبید و هیچ تمام

 نزدش هایی از افسوس هما داستانِ وی را با رگه ..خاک بازنداشت. آن

پنداشت در گذشته در وی جانی بازگو کرده بود، چنان که گویی می

جانی که  ..داشته است. حضوربر جای مانده بود،  نی کهاز آ رترطراوتپ

با این همه   ..بر خاک رفته بود.آن فرد سوزِ شاید با همان مرگِ طاقت

آشکار بود که هما هنوز امیدش را به تمامی بر شکوفندگِی مینوی گوربان 

 تاریک نکرده است.
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 ...دزین زا خشتِ وارمیان د خود بر او رحم کرد و به به تعبیرِرستن 

کارِ دیگری  ، کشتن جزآدمیان در نظرِ او که  همواریپهن و سبز و  زمینِ

-ها و علفهای برگنظم تکهبادی بی ...انجام دهند در آن توانسته بودندن

اثری از آنجا .. های خشک را با خود در هوا به رقص درآورده بود.

 گشتهد بونا ن پااس تاختِبا  ش ابه گماننبود.   پیشخارِ روزِ هایبوته 

 بودند. 

شدید از میان دشت به مشام رسید.  تعفنکه رفت بوی خون و  پیشتر

 ،بریدههای انداماما  ،ندنبرد جمع شده بود افزارهایجنگاجساد و 

پراکنده   جاهمهو زره در  افزارجنگ یشکسته هایتکهریخته و  هایخون 

آنان وقعی  رکسی ب که دیگر کل-از-جداماندهجامانده و  ذراتی ..بود.

 گذاشت. نمی

گوشت و استخوان، پرندگان  یمانده آفتاب بریده و زیرِ هایتکه

بود  «رودوک »و بزرگی را به دشت کشانیده بود که نامشان  رنگخاکستری 

ی هابدن  گوشتِگویا به آن دلیل که حتی  ..ند.گفتمی  «زهرخوار» نبدانااما 

 ...کردشان را تلخ نمیو کام دتاافنمیارگر رده نیز بر آنان کم-زهر-با

گشودند و به گیِ دیگران میثلِ ی خویش را بر مرگ و مُپرندگانی که سفره

نبرد در هر سرزمینی از پهنای  ..همین سبب منفورِ تمامیِ جانداران بودند.

 که بود، گویی عطرش آنان را از هر ناکجایی که بودند، به عطشِ «رنیانبَ»

در گذشته پیش آمده بود که   ..کشانید.ه میبه صحن ای گوشت خون و تمن
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رستن آنان را حتی پیش از نبرد پیرامونِ سپاهیان ببیند که در انتظاری 

 پایند.حریصانه می

ند کردمیلند درازشان را ب هایگردنآنان ، گذشتمیکه شان از میان

ن  ر گلویشابلعیده بودند، د تازگیبهکه  خوراکیبرآمدگیِ  کهدرحالیو 

 ..ند.گرفتمینظر  در دقتبهان درشتِ زردشان چَشماو را با  ا بود،هوید

 ...و پرهای بلندشان تا یک کف دست رسیدمیرستن  هایشانه قدشان تا 

شان  خوراک او را نیز به  خواستندمیاز آن بود که اگر  بیشتر  شمارشان

ز  پس ا  تنها نشاکدامرهاما  ...داشته باشداضافه کنند، بتواند دفاعی از خود 

-بازمی یشبه کار خو دیگرباراو  اندامِچند لحظه درنگ و خیره شدن به 

  و نبرد زارآنان را در جایی جز مرده گاههیچکه  آوردرستن به یاد  ...گشت

در هوا بخار  ، ین از آن عفونتگویی پس از پاک کردنِ زم ..ندیده است.

 ند.شدمی

ه چندانی نبود ا راهکرونگاه مابه اردو تا رسیدن ، از قتلگاه که گذشت

کوه  تصویر  ...نداز دور نمایان شدها خیمه غروب بود که هاینزدیکیو 

اش در پایین، چون  در کنار سیمایِ اردوگاهِ ساکنین در آن هوا، ،رَستا

در پسِ آن،  ..کند.هایش پاسداری میجنگجویی خداوَش بود که از آفریده

 در افقه و تار  مند، رنگی تیرما زوراخته اانی ناشنهای دیگر چون حامیکوه

 داشتند.
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اجرای اخطاری به او ندادند. هر دو اردوگاه از هنگامِ ورود نگهبانان 

کسی با وی سخنی نیز  ..داشتند.کامل جنگی آگاهی  یدیرینه این سنتِ

 ،دادندتکان نمی هم سری ندگذشتمیهایی که از کنار او نگفت. ماکرونی

 وز شرف خود را پس نگرفته بود! هن او ...ند به سخچه برس

 ...و را بپرسدگی ینخواهد توانست نشانیِ خیمهدانست که می

های ی خیمهسمت چادر بزرگی رفت که در میانه مستقیم به  روازاین

 هاییدایره  صورتبهرا  هاخیمه هاماکرونی در مرکز دایره.  ..دیگر برپا بود.

-دشتخالف بر ...ندکردمیبرپا  هیفرماند بزرگِ یخیمه دور به  مرکزهم

حتی خودِ چادرها نیز  ساختند.موازی می و خطی یهایردیفنشینان که 

 شد. بر زمین بسته می گردبرخالف لهاسانیان به شکلی 

گفت:   با خود، داشتبرمیبسیار قدم  هاینگاه  زیر کهدرحالی رستن 

 ند.«نیست آگاه ماهتاز ورنامِاز  دستکماین است که  خوبیِ آنان»

روشن کردن آتشِ شب بودند و هوا سرخیِ  برخی سربازان مشغولِ

-ماکرونی یچندپاره درفشِ  ..تیرگِی دم غروب را پیدا کرده بود. آغشته به

 مطابق انتظارش نگهبانانِ  ..ی فرماندهی در احتزاز بود.ها در بلندای خیمه

آنان  میاناز  تیراحبه .دیدندنمی اصالًخیمه گویی او را  مخصوصِ

 .شد وارد گذشت و

دید که خطوطی   سپیدای نشسته بر بافته  در انتهای خیمه گیو را

ای سیاه با همان بافته  ...ندرقصان به رنگ سرخ بر آن نقش بسته بود
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محل نشستن رستن بود،  آشکاررابرش گسترده بود که خطوط مشابه در ب

در میان دو   ایهه گرب و شدمی سرخ نخی باریک جدا از هر خطِ ..است.

بایست می هرکدامسوخت که در اطراف گره دو شمع می ..رسید.بافته می

و  سپیدطرف یکی در دستانِ  ..در دستان یکی از طرفینِ خاطره قرار گیرد.

 که گرهِ ندهمین دو شمع بود ..شرمگینِ سیاه. طرفِدیگری در دستان 

 و مهارتِ  ندوزاندسمی ه خاطرلیِی اصادِ گسستنِ گرهرا به نم بافته

صنعتی بهر  ،دانست. لکن گیو که از این سنتاجرایش را هر کسی نمی

 اش نیز به تمامی مسلط بود. خویش ساخته بود، به فنونِ برگزاری

و اش را ریشی نامرتب تنومند داشت و چهره  یقامت ژنپهلوانِ دُ

و ه ستیی برجهاگونه  ،چهل و اندی ساله بود ...پوشاندندمیسبیلی پرپشت 

 بارید.شیطنت می اش دیدگاناز  داشت وسرخ 

پیشانی آغاز ش دید که از اکه شد زخمی در صورت ترنزدیکرستن  

دانست که این زخمی ش کشیده شده بود. میای چپگونه انتهایتا  و

. نقش بسته است ی اوچهرهبر  وارخازینِ پیشیند که سال قبل در نبر ست

تا  ،ده بوده یپوشان تمامیاش را به رخ نْخو کهدرحالیه مشهور بود ک 

بر  امرهمین  .. انتهای نبرد جنگیده و بسیاری را به خاک کوفته است.

 او بسیار افزوده بود. یآوازه

بر زبان  بیشتر آنکه سخنی بی رستن هر دو یکدیگر را بهاباش گفتند،

-دو دستروی را  راخت ایمقدمه هیچبیی سیاه نشست و بر بافته آورد،
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با آرامشِ پادشاهی که  گیو آن را  ..دراز کرد. او به سویش گرفت و ا

به آن با هیجان سپس گرفت و ش ا، از دستانکندمیپیشکشی دریافت 

از  ..شد. گشودهاش که گویی آماده بود به خنده باز شود، چهره  ..نگاه کرد.

 تانه وای دوسهو تحقیرآمیز نبود و بیشتر روحی خصمانههای آن خنده

آمد که اندکی به نظر می ...خورداش نمیکه به لقب مشرب داشتش خو

 زده است و شوق اجرای این سنت او را به این حال انداخته. مِی

لحظاتی  ش گذاشت و دستی بر آن کشید.اتیغ را روی زانوان گیو

فت و گفت: »از شرم درآمدی عاقبت نگاه از سالح برگردرنگ کرد و 

توانی در آینده پهلوانی باشی که نداشتم. می پیروزی وبر تن م !ژوژه رستنِ

ای خواهد شد از طرف این تیغ نیز تنها هدیهتن نشده! به هنوز با من تن

 «تو...

ی ریسمان نیمه اکنون شمع را در دست گرفت و بلند کرد و گفت: »

 من آزاد است.«

 انِدیدگ ر در براب وبگوید، بر زبان نراند  بایستمیاما آنچه رستن 

 «متعجب گیو گفت: »نه!

تنها به   همآن  !تن شدم و شکست خوردمبه من تنسپس ادامه داد: »

 یک ضربه!« 

کرد غروری بر ذهنِ جنگجوی جوان دست  گیو که احساس می

بر   با لبخندی که بزرگانش را مخدوش کرده است، اانداخته که منطق
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ره را ریسمانِ خاطدیگرِ نیمِ  : »تا توبه او توضیح داد، کنندمیخام  جوانانِ

... !گشتها به ناگذشته و شد به نشد تبدیل نخواهد ، گذشتهنسازیرها 

 ای!« وقت شمشیرت را بیهوده بخشیدهآن

تکرار کرد: »من در جنگ بر را منظم و جدی های قبل دوباره حرف و 

من  توانی در آینده پهلوانی باشی که هنوز با نداشتم. می چیرگیتو 

 ده!«تن نشبهتن

من  ...ها گذشته بمانند و شدها شد!رستن گفت: »بگذار گذشته

هم که  هرچقدر ..نباشد.در کار شمشیر را به تو دادم تا نبردی دیگر 

هایش را رده بُ بردکنی و بفروشی، مردنرا پاره  های نبردهای خاطره ریسمان

 دهد!«پس نمی

همچنان  هکگیو  رون رود.آن سخنان ایستاد که بیگفتنِ و پس از 

لحظاتی سردرگم ، نشسته بود  سپیدی راخت را در دست داشت و بر بافته

 .کالمی ماندگشت و در بی

گر گفت: »حتی ابازیافت و  آمیزطعنهلبخند خود را این بار  حالبااین

ت تنها با یک ا زمین خوردن همتا شوی، شرمِها بگذرد و پهلوانی بیسال

تو فرصتی داشتی که آن را از   ..افزاید.ی و مگی یهآوازبر  ی گیو تنهاضربه 

اکنون بیشتر قدردانِ این تصمیم  ..همگان پاک کنی و نکردی. یخاطره 

 خود هستم که تو را نکشتم.«
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در  ،که در میان سخنان وارد شده بود  رَستاییخمهانِرُدر همان دم 

 رابی شکوزهت و از سه قرار داشخیمه  ی چپ گوشهکنار میزی که در 

رفت و  اونشست و هیچ نگفت. گیو ایستاد و به سمت  کرد،-نی میزبامی

ش را از تاریخ  ای ننگیه دیده بودی کسی را که نخواهد ما حالتابه گفت: »

 بیرون کشد؟« وقوعات

ان نشست رخمه رویروبهدیگری  این جمله در صندلیِ بعد از گفتنِ

اما   ؛تا چیزی بگوید دنکردیمنگاه  اهماکرون و اکنون همه به ستونِ اتحادِ 

ای جامه ..کندرفتار.اندام بود و باریکرخمهان  ..او همچنان ساکت بود.

صورتی نه  ...کرد می به تن  رنگیسرخ ی باریکِ نقش با یقهسیاه و بی

داشت و کوتاه سیاه و پشت، کمپوستی روشن و گیسوانی چندان زیبا با 

نمودش که همواره یچنین مود که ته شده باش لبخندِ ظریفی کاشدر چهره

ان گردش از چَشمابروان باریک و  حالبااین ..اندیشد.می به فکری پلید

 .ندکاستجدیت او می

رستن را به یاد زهان و مهیار  نشسته در برابرِ هم دو آن تصویر 

دانست که  رستن می ..اند.انداخت و اینکه چه اندازه دو سپاه به هم شبیه

ش، ازیاد و گرز سنگین با قدرتبوده که یو  گ دگیِزن  ییوهاین ش

ی را تحقیر کند و سپس برای حذف این خاطره  فرماندهان و دالوران

الزم بود   چراکه ..د.تحقیر از تاریخِ بودها، از آنان با این سنت چیزی ستانَ

ی خود را پاره کنند تا ریسمان ریسمانِ خاطره  ،رخدادیک  سویهر دو تا 

دیگر  تا ..فتد.ها بیدر دنیای تاریِک نیستو  شودها ه رهمیش برای
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چنین . گرددحذف  رخدادها د و از تاریخِکس آن را به یاد نیاورَهیچ

 نامیدند. می «سازیپاک »را  رویدادی

تنها نوِک کوچِک  ،در جهان واقعه سازی از نشانِ بودنِ آناز پاک  پس

  قلب و لمسِ به  رجوعا ب ..اند.مباقی می هرکدام ی ریسمان بر جان گره

بوده  هاییرخدادعداد شد فهمید که چه تا میخاطره تنه های کوچکِگره

 .اندبوده که چه  دانست شدمیاما دیگر ن ، که دیگر نیست

ش را چرخاند و قصد خروج  او نگاه بهره گرفت رستن از سکوت 

  کمتِ»این کار یا از حگفت: به لحنی شمرده و شیوا  که رخمهان نمود

نظر من جنون   ..ناشدنی.ی اوست یا از جنونی درک یافتهنیزوار فبسی

 است اما اگر حکمت باشد در حضور پهلوانی هستیم از جنسی دیگر.«

ان چَشماخت که از آمیز به او اندنگاهی تحسینبرخالفِ نظرش و 

هیچ  پیشروزِ گویی  ،رخمهان لبخندی دوستانه زد ..رستن دور نماند.

 .  تاس ودهشان نبنمیا نبردی

  او در متحد کردن قبایلِ  آیا این است حکمتِ»رستن از خود پرسید: 

 هایگذشته چنین برای فراموش کردنِ لبخندی این ...ی ماکرون؟پراکنده

« هر چه بود  داند؟... و رفتاری که گویی از گذشته هیچ نمیانگیز؟تفرقه 

و  بود وردهرقم خ یهای قبلبسیار بهتر از مهروموم ننبرد برای آنا فرجامِ

 .گذاشتنمیباقی جایی برای کینه 
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جثه و قامت   را برای کسی با « پهلوان»ی در دل حتی واژه که گیو 

 تاب نیاورد و گفت: »به نظر من حماقت است.« دانست،رستن زیاد می

 ،انگاردگویی که داستان را چندان جدی نمی شد و رخمهان خندان 

ممکن .. تو مطلوب نیستند. رتِای تجاتارها براین نوع رف حتماًگفت: »

شان را حفظ  ببینند و گذشته نفسعزتاست که دیگران در آن نوعی 

 کنند.«

امکان ندارد که  ...: »این سرباز؟پاسخ دادبا لحنی کالفه و عصبی  گیو

او عاقبت به دست سرباز گمنامی کشته  ..کسی از رفتار او الگویی بگیرد.

 شد!« خواهد 

که در   ست ای تازه هایمعرفت جمله از سخنین بود که ا آشکار

-بیند به همگان نشانآورده است و الزم می فرادست تازگیبهسالی و میان 

رو  موضوعِ سخن را تغییر داد و  ،ی جمعبه عالقه  بدونِ توجهش دهد. ا

 نگیر جوان! این زخم را ببین.« کمدسترستن کرد و گفت: »گمنامان را  به

پیش  سالِ آورد و ادامه داد: »آن را در نبردِ اش رهچهر زخم و دستی ب

لشکر! که  یک سیاهی ..شناسد.کس نمیسرباز گمنامی به من زد که هیچ

قبل از آنکه  ..بلندتر بود. ، اندکیاز آنچه همه دارند اش رِ غریبشمشیفقط 

  کشید و این زخمِ  امسویبلندش را به  تیغِبپاشد، از هم را  سرش گرزِ من 

 شگفتیِ من شد.«بِ بااس ،رتروی صو
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بود که داستان را بارها شنیده  آشکاررخمهان  یزدهمالل یاز چهره 

گویی  ،گویندمیسخن  ایگونهبه جالب بود که آن دو  برای رستن ..است.

، هیچ است  دو روز هم از آن نگذشته بااینکهمام شده، اکنون که نبرد ت

 هایتوصیه شان پیشین دشمنِه ب نندتوامیدر میان نیست و حتی  ایکینه 

 جنگی بکنند.

 ..یا انتها. بود به یاد ندارم در ابتدای نبرد دقیقاًگیو ادامه داد: »حتی 

اما زخمی چنان آشکار بر من گذاشته  ،آورماش را به یاد نمیحتی چهره 

ت به گمنامان احواس  ..است. گشتهکه هیچ پهلوانی تاکنون بدان موفق ن

 باشد!«

حکیمی را گرفته بود که پرده از   یچهره نان سخ نِ اینگام گفتنه

ر از انتظا اما دادبه او پاسخی که رستن  ..دارد.معرفتی ژرف برمی

و لحن آن احساسی در خود داشت که تا آن لحظه  بیرون بود هردوشان

 . در گفتگویشان وجود نداشت

 «اونیک»ش انام ..آن سرباز گمنام نبود.: »ش گفتادر کالم ریتأثّبا او 

اکنون  این را  من بودم... شانیکیداشت که از آنِ خود دوستانی  بود و

سالِ گذشته به او  خودمرا  ساختنِ سالح بلندتر پیشنهادِ چراکهدانستم 

 اشتباه بهرا دشمن  اما ،را به جان بخرد  تیغوزن بیشترِ تا ه بودم...داد

ش الرت قات ن و صوهمی بر ذاما زخ ،ش را نجات نداداجان اندازد...

 گذاشت.«باقی 
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 تغییر کرد.اش حالت چهره  ،شده بودزده حیرتگیو که برای بار دوم 

ناخواسته  . ایستاد و گشتشیطنت به آرامشی توأم با احترام تبدیل  برقِ

مرا  پوزِش ..گفت: »او پهلوان بزرگی بود.های شراب را زمین زد و کوزه

 «!بپذیر

، معنا بودندسطحی و کم نزدش  سخنان امیِ اینرخمهان که گویی تم

موهایش  حوصلگی دستی به ها را راست کرد و با بیکوزهپوزخندی زد و 

 تکان داد و از خیمه بیرون آمد.  تأییدبه سری  پرشتاب رستن. کشید

او را در  نیکاوی بود تا خاطره  پیکاردر  اش احساس از درون با 

او را  زان با شگفتیو سربابانان ازد. نگهماکرونی متأثر نسسربازانِ حضور 

ار نه به این خاطر که  این ب ..گفت.نمی ینگریستند و هنوز کسی سخنمی

ی انتظارشان هنوز خاطره  که برخالفِ سببننگی بر او بود بلکه به این 

 هم شمشیریدر مقابل  وهایشان پاک نگشته بود رستن از ذهن شکستِ

غیورشان بر   یفرمانده که شاید  یشیدنداندمی ناآن ... مغموم نبودنزد رستنِ

چنین  ...باشدها نکرده خاطره را ر انِگذاشته و ریسم ی عهد خود پا

 بُرد.گمانی به خودیِ خود آنان را در بهت فرو می

و  تازه گذشت هایآتش شان و از کنار در همان حال رستن از میان

در  اکرونیه سنتِ مبخشِ گیاهانِ معطرِ کوهی که بنفسی از عطرِ فرح

زودی ردِ پای  دانست که پس از صلح به می ..، پر کرد.سوختندمیها لهشع 

عطرشان به عادت هر ساله به بازارهای لهاسان و سارنگ بازخواهد 

 گشت. 
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-هیچها، افسران، فرماندهان و سربازان هر یک بیدر میانِ ماکرونی

ان تی اسپشت و حاشتراک دای به ا تر بود، خیمهای با هر که دوستقاعده

 ..به شلختگی در آمدوشد بودند. های صحراییکاشانه نیز در میان آن

 عامدانه هایقدمرستن با آنکه دوست داشت اندکی بیشتر بماند و ببیند، 

اش اکنون  اه رسیدند و دشتی که سبزیاردوگ  اش عاقبت به بیرون ازآرام

 د. ش گسترایرامونآغشته بود، دیگربار در پ  غروببه نور سرخِ

 زمانی که ..کرد.را بدرقه میده قدمی همچنان او -ها تا چندعطرِ آتش

، گذشتمی ش ااز میان دشتِ خیس و لزج از خون و زهرخواران دوباره

 و ندسرها را بلند کرد زهرخواران ..ریخت. چند قطره اشک نیکاوبه یاد 

رستن  ...تندنگریسو ا هایچَشم در زمان همه همش، اتن جایبه این بار

 نشست و به آخرین پرتوهای روشناییِ ناحشان میان آلود خونروی زمینِ

چمنزار و  ...استرا ندیده  پیشروز  . به یاد آورد که غروبِنگریست

 ...ندرفتپیش می دشت تا خودِ ناح جایِکوچک در جای هایتپه

 یرورا به ش آمدند و سرهایشان انزدیک وار خاکی و مرگزهرخوارانِ

-بر پرهایشان و اطراف منقار سربازان بدنِهای تکه ..ند.چرخاندو تن ا

 بود.  ماسیدههایشان 

تیغ  ...دادخبر می از یک پیروزیِ کوچک کهلبخندی زد رستن 

ای کارا به  ضربه ،تفوالدینِ خود را به دشمن داده بود و با تیغ نامرئیِ حیلَ

او  کس که در جایگاهِ پس هرزین  ...وارد کردنام او و تجارتِ کوچکِ او 

 اشگذشته کرد تا در ازای روفتنِگرفت، به گیو اعتمادی نمیقرار می
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بر او توانست کسی می و تنها این تیغِ نامرئِی کاری را تنها ...خراجی دهد

زبانی دیگر یک به  ..وارد کند که شرم را بر خود بخرد و باز شرم نکند.

 ! حکیم یا یک دیوانه

مئن باشد که حکمتی که در اردوگاه ماکرون طمانست تومی ون اکن

-به اندک رخمهان  ... دُژناست و نه گیوِ  رَستایی رخمهانِ است از آنِ 

حتی او نیز ندانسته و  !حکم کرد که او یا حکیم است یا دیوانه ای اندیشه

چه اندازه راستی اما مگر به ...است ترنزدیکبه حقیقت  یککدام بود که 

 ؟بود تفاوت ن این دومیا

در نوازِش زهرخواران در کنارش روی زمین نشستند و سرهایشان را 

ش  اتو دس رستن نگاه به افق دوخت. گذاردندو پاهایش  هاشانه روی او 

 آنان را در آغوش کشید و ...برد فرو شانخاکستری  را در پرهای بلندِ

 است.« ترنزدیک خندان گفت: »دیوانه 
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افتاد که در سوی راستِ خیمه  هماش بر انگاه که وارد شد، مهبه خی

در دست   چروکیده و سیاه بیدراز کشیده و کتااش ریحصی بسترِروی 

 هما ..سوختند.می زمین بردر میان بسترها  تابانهبیدو شمع  ...داشت

 گرفت.«آن را انداخت و گفت: »پس  خالیِ تیغ جایبهنگاهی 

 ش بود.« اآخرین غنیمت»: خسته پاسخ دادرستن و 

م اخواهی ببینی سخنانو پرسید: »می کرد به کتاب  ایاشاره سپس 

 ؟«یا نه انددرست

که تو   نداتر در میانتادهایی بس مهمفِ ..هما پاسخ داد: »و بیشتر بدانم.

 «پرتویی بر آنان تاباند... زتسخنِ امرواما  ،خبریاز آنان بی
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آیی. به نظر خسته می تو گفت: »  وت سپس نگاهی پرمهر به او انداخ

 «.ها را خاموش کنمشمعبهتر است 

 خفتنِ من است.« نیکْتر از بیشتر دانستن تو مهم رستن گفت: »

   خیمه بود،سقفِکه در میانِ ی ادراز کشید و از حفره  بر بستِر خویش 

که  گزیدبرمیای را خیمه سفرها تمامیِ در  ...گشتبه ستارگان خیره 

 ..ببیند. آرمیدناز  پیشرا  ستارگانداشته باشد تا بتواند  نامآسراهی به 

 پنجترکیبی از  ...گرفته بوددر برابرش قرار  «َگشْتارپنجهیئت »این بار 

  ..خط باال سه عضو و خطِ پایین دو عضو. ...خط موازی دوستاره در 

اما  ،شددگر میسمان در آ شانمکان گوناگونهای در شب نکهآ اب

 ...تاباندندی آسمان نور میدر پهنهگر یکد همجوارِ سیما انهم هب ههموار

 .ندنامید گشتارپنجهیئت  بود که مردمان آنان را سبببه همین 

-شناخته میجهان  آرامش و امنیتِ حافظانِعامه برخی  در باورِ ناآن

را اندکی آزار  رستنذهن شان ناقص ظاهربهتصویرِ  حالبااین ...شدند

ای برداشته خواست که ستاره از او میش اچیزی در درونگویی  ..داد.می

 . گرددکامل شان آرایشِ آسمانیپایین قرار دهد تا  و در انتهای ردیفِ

با  احساس آمد که معدودی از حکیمان در گذشته در این به نظر می

ش داستانی نوشته بود برای  ا در کتاب  «آراخوتای اعظم» اند.او شریک بوده 

شتار یا  شش گ که در این داستان این هیئت در اصل  گشتارجپنهیئت 

 ...است مشکل بوده راهپیدا کردن  ،آسمان تاریکِ سفرِدر اما  ،بودند مسافر
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همیشه  مسیر جهتِ یافتنِ یکی از مسافران داوطلب شده و دین سبب ب

در سیاهیِ جهان گم خودش و عاقبت  پیمودهراه میاز دیگران  پیشتر

ی حاالت در که در همه  اینتوانسته بود آن ستاره  وا ..ت.اس گشته

 سفیرِ »او را  سانبدین ،دبیابدر آسمان  ئت باشد راای مشخص از هیفاصله 

  نامیده بود. «سیاه

  به یقین قدم یش ی پبود که ستاره گمان برده گونهاین آراخوتای 

ش ااههمر پنجاز او را که تنها و جدای  ،راه تا خطراتِ شده  پوش سیاه 

وی را به جایی رسانده که دیگر  پوشیسیاه است، تهدید نکند و همین 

 ...نیابدتمایزی  اش پیرامون انتهایبیمیان خود و پهنای تاریک و 

برای همیشه در سیاهی جهان  گشتارپنج هیئت یآواره یستاره  یروازاین

 .ددگرمی  یشپیوسته به دنبال مرزهای تنِ خو کهدرحالی ...است گشتهگم 

 پیش ..خفیف زد. یاندیشید و لبخند اعظم آراخوتای رستن به داستانِ 

  ، درَبر جهان گستَرا ش آرامش ارنگنور آبی و بااز آنکه رودیته طلوع کند 

  ..خواب رفت.  رب

 ..انداخت. اوبه  ی منقلب و بیمناک هما سر از کتاب برداشت و نگاه

پیشه  لوع رودیته صبر ط تا او همواره بر این عادت است کهدانست که می

چیزش با همهاما آن شب  ...بیارامددر روشناییِ سردِ آن سپس کند و 

،  کهن، هر چه بود نبرد بود یا اجرای آیینِ زخمِ ...کردهمیشه تفاوت می

رو به دگرگونی  با شتاب ،اندیشیددنیای رستن و هر آنچه بدان می  گویی

نِ آن چیزی بود که رستن  بود هتنساز نادا سپیتاگهمای نگرانیِ  ...رفتمی
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خوانده بود که در جهانی که میان   یدر کتاب. ..گشتپرشتاب بدان بدل می

به نیز او را  خودِ ،فرد دگر گشتنِ واژگانِای نیست، واژگان و بودها فاصله 

نیز در سی  خودش داد و رخ می ندرتبه  که فِتادی ...دکشانَدگردیسی می

دانست که رستن  اما به قطع می  ..آن ندیده بود. زا ایاش نمونهزندگی سالِ

، به  با خود دارد اکنون و واژگانی را که  ...شبیه به دیگران انسانی نیست 

 تا انتهای عمر نخواهد داشت. حتم

 برخاست و یسپس از جا ...کرد اصرارخواندن  رب بیشترمدتی 

 ...فترا کنار زد و از خیمه بیرون ر وردهخخاک و مخت های زپارچه 

 ..رودیته را تماشا کند. روی زمین نشست تا طلوعِجا در پیشگاه همان

دورتر در اطراف   در چادرها بودند و نگهبانانی چندْبیشتر سربازان 

 صاف.  پرستاره،هوا خنک بود و آسمانِ ..زدند.اردوگاه قدم می

  از ناح که روی زمین افتاده باشد، ایتکهچون  یسپیدکوچک و  آتشِ

نحیفی در کنار  سیاهِ یسایهرهای انتهای ردیف روشن بود و ادچ اندر می

، شاید مالل یا شاید نیاز به هحسی ناشناخت ...لرزیدبا نورش میآن 

آتش به راه  سوی او را از جای بلند کرد و به  ،حتی با یک غریبه نشینیهم

زیر پا دیگر رنگ شفاف روز را نداشتند و گویی  هایسبزه ...انداخت

 کنار آن شمایلِ هما ...رقصیدندمیاردوگاه  هایمشعل یشعله ا باونمه

تر از خود او، مسن ده سالی شد مردی ست می آشکارنحیف که اکنون 

رودیته کندتر از آن چیزی بود  طلوعِ ..غرب خیره شد. نشست و به افقِ

 آماده کرده بود. ش ای براکه خود را 
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-سیاه-سر س چوب ِ کوچکِپسو سرباز نگاه کوتاهی به او انداخت 

 ..سخنی نگفت. ...رفت ورهای افروخته ش را برداشت و اندکی با زغالا

هایی که بدوِن و غریبه ...کارِ همیشگیِ او بود غروبْ-از-پس شاید آتشِ

حتی اگر زنانی زیبا و  ...پیشامدی تکرارینشستند نیز دعوت کنارِ آن می

 فرمانده باشند.

ین چند که تکه و اندکی گشاد یک  ،شیده بودوپ یی مندرسمرد جامه 

 یجامههما با همان نگاه اول به  ...شدمی جای سوختگی روی آن دیده

 او بررا در ذهن  «بازآتش» را بپرسد، نامِ ش ا منصبآنکه اسم و  جایبه ،او

 برگزید.

در که  ایدشنه بازآتش مردِ تا آنکهلحظاتی در سکوت گذشت  

. برد فروها برداشت و در میان زغال را تاده بود فان زمی برش امقابل

 ..گرفت.د و رو به هما بیرون کشی هاآنای را از میان کباب شده  «سَهمیِ»

با آن بینی  ...نگریست انِ ریزِ اوچَشمو به  گرفتبرسمان از آ نگاههما 

،  اش درشتی و آرواره  زدههای بیرونی استخوانی و گونه هره بزرگ و چ

 داد.لت خاصی را بیرون نمیو حا س ساهیچ اح

  سپاس،ی دیگرش را به نشانه  دستِ کفِ و گرفتاز او را  دشنه هما

، سکوت را همچنان قدردانیسنتیِ  این راهِ ..قرار داد.او  سوی عمود به 

برای دیگری  سهمیِدیگری برداشت و  یدشنهمرد  ..پابرجا نگاه داشت.

برای  چندتاییگویا همیشه  ..د.بیرون کشید و شروع به خوردن کرخود 

 گذاشت.ناخوانده کنار می انِمیهمان
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که   ایمیوه  برخالف انتظارش  ..خود زد. هما نیز گازی به سهمِ 

، زمانی که بود پاافتادهعموم پیش یذائقه فراوان و ارزان و برای  چنانآن

خواست   ...شد میچسب بسیار دل، پختمی هازغالدر میان  باحوصله

-میانشب  اما ترجیح داد تا سکوتِ ،ی خوشایندِ آنزه کند به م یااشاره 

 .شودحفظ  شان

ش،  ادر دهان سهمیزمانی، در کنار طعم داغ و ماندنیِ پس از کوتاه

 بازآتش ..د.نزمیاز افق بیرون  آهستهرا دید که بخش کوچکی از رودیته 

 رگ »ا :به ندایی نجواگون پرسیدبا آن سکوت را شکست و  زمانهم

ی روز در برگرفته شده، چرا ستاره «غرب»ای ست که از واژه «غروب»

 کند؟«شرق غروب می

سپس مرد گفت:  ..ی ندانستن تکان داد.هما خندید و سری به نشانه

، اگر تشویشی نموده مشغول  به خود را اتهر آنچه ذهن ..»نگران نباش.

 .«بخشیدهد اوخ رودیته آن را تسکینی ت انداخته باشد، نورِادر دل

بود و نورِ   گشته به افق خیره که  نگاه کرد به او بار پرمهرتراینهما 

به  آنقدر ...انداختمیهایی اش نقش ی استخوانیچهره  بر آتش سپیدِ

ی دایره -شبهِو  بر آسمان برخاست به تمامیآنکه تا  ماندندرودیته خیره 

را در خود جای  ناح  دهشاید  ...سمان ایستادآگ آبی ِمات در عظیم به رن

 فقطافشاند و کمتری به زمین می نورِ ی آن بزرگیْاما با همه؛ دادمی

یک  حالبااین ..پوشاند.می اش فروغیِ کمای از آبشب را با پرده سیاهیِ

بود   فروکرده ی کامل نبود و سیاهیِ آسمان شکافی از چپ در دل آن دایره 
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-رودیته را میشد تا اینکه می رترفت نازک و نازک تر میکه هرچه داخل 

-می ی آسمانهادر سیاهییبای آن را با خود ز شکافت و تا مسافتی رنگِ

-نمی نیم دوو او را به  هگذشترودیته  جانِ سیاهی از خیرِ  در آخر ...ردبُ

کودکی بود که   آمیزِچون اثر انگشتِ شیطنتهم ی آناما نتیجه ...کرد

  د.کرده باش ینان دست در خمیرِ 

ین  داده بود، اهما به یاد آورد که آراخوتای در کتابی که رستن به او 

جهان   سویآناز  حافساری که نا ...استخوانده  «رودیته افسارِ»شکاف را 

های زخم  بلکه ..تر کند.شب را اندکی نورانی بلکهکشید میبراو را با آن 

 ازآنپس د تا هنم اندکی مره ، بودند برآمده سرخ  توفانروز را که شاید از 

روز،  یستاره ، ناح ...سازدبیدار زنده و  دیگرباردر روز خودش جهان را 

افکند،  و دردی که بر جهان می پادما ش بود، از آشوبِااز آنچه در دل

 آن هیئتِ  ،دید که در شبخود می یکفاره شرمسار بود و به همین سبب 

ها تسلی  تشویشها و مزخبر  کمیتا  ...دشَ رکِزیبا و عظیم را با خود بَ

 .بخشد

نزدیک آتش هایش را دست باز آتشمردِ سردی وزیدن گرفت و نسیمِ

ها سمان برگشت و گفت: »در افسانه آسپس دوباره رو به  ..به هم مالید.

 فرا رسداند که رودیته طبعی بسیار لطیف و زودرنج دارد و اگر شبی گفته 

، دنش را انتظار نکشاطلوع و دنناز آدمیان رو به آسمان نک یککه هیچ

نخواهد  یکه دیگر در این جهان نور گشتچنان اندوهناک خواهد 

 تاباند.«
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در  فروغ چون یک سیاهیِ بزرگرا بی عظیم هیبتِ آنهما تالش کرد 

که در آنچه  دادبه او گواه می اش قلبی دریافتِ ..در نظر آورد. آسمان

اما شاید به  ،است قتی نهفته حقی دنفتگ آن می روشناییِ باستانیان از آرامشِ

لحظاتی بعد بلند شد،  ...شنید، نبودآدمیان می سادگیِ آنچه در روایاتِ

هنوز صدای مرد را   ..برداشت. گاماش خیمه  سویپشت به آتش کرد و به 

 است.« نرسیدهفراگفت: »گویا هنوز چنین شبی شنید که میمی

چه  تا  بازآن آتشد که رکن به خیمه رسید و داخل شد و به این فکر

از آنکه برگردد و ببیند که در  پیش ...سخن خواهد گفت مدت با خود

 ست. تنها ش ا تاریکیِ شب و در کنار آتش

به رستن نگاه کرد که آرام  ...ندها همچنان روشن بودی شمعباقیمانده

بر ها را با دست خاموش کرد و شعله ..ود.آرمیده ب مرده  قهرمانانِ چون

در سمان آ پوِشیبانوی آب در برابر طلوعِمهم  تصمیمی ..دراز کشید. رستب

را   های کاهالنهها و نظمبسیاری بنیان که عزمی ...ش جوشیده بودادل

 .را هردویشانسرنوشت  ازجمله ...ساختمیدگرگون 
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برخاست و  از جایرستن  بود که تازگی در هوا دمیدهروشنایی به 

هم در روز عزیمت.  آن ...ا همچنان در خواب یافتهما رظارش تان مرغهب

شب را بیدار مانده  ش انشینهمکه  دانستها نگاه کرد و شمع کوتاهِ به قدِ

اثری از  ، اماتا شرایط سپاه را بررسی کند از خیمه برون شد ..است.

 .بود شگفتی یمایه  ...خوردنمی چَشمحرکت به  وجوِشجنب

را نزدیکِ آن   زنهاروارِها نگاه کرد و شُ خیمه انمییِر ی مسبه انتها

غریب و آزاردهنده  تفاوت به آن موجودِدید که بی خاربزرگِ ی بوته 

 یتازهی او خیمه برداشت تا با راهنماییِ  گام اش سویبه  ...است ایستاده

ه نرفترا  اما هنوز نیمی از راه ...ماندن را بپرسد و از او دلیلِ بیابد را زهان

را گرفت. برگشت و  ش ابیرون آمد و دست یاز چادر د که دستیبو

 ،دانستش را نمیانخست را دید که نام صفِ انِفرماندهی یکی از چهره 
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با سخنی هرگز  آن دو تا آن زمانبارها دیده بود.  در گذشته اما او را

گام ه هنشان به سر تکان دادنی کوتا آشنایِی اندک  ..یکدگر نگفته بودند.

 یچنین رابطه رستن ..گشت.محدود می در اردوگاه شدن شمچدر مشچ

در نبردهای گوناگون به  اش  لهاسانیرزمانِهمبسیاری از با را  معناییبی

 تأییدنوعی  ..ماند.باقی میاندازه در همین  نیز هموارهو دست آورده بود 

 . گذروجود یکدیگر هنگام  و تصدیقِ

در  ...ین کرانه هم اندکی گذر کرده بودا ازاما انی آشنایی با این لهاس

خشمگینی از دشمن را در حالی از  نبرد سال گذشته این فرمانده سربازِ

رستن   سویکه او تبر در دست به  ه بودپشت با شمشیرش به سیخ کشید

 ..بر او وارد آورد.جدی خروشید و توان آن را داشت که جراحتی می

  مردِ او این  رستن در پشت سرِ مد ورآی دا پ ازه رحمانبی بیگانه سربازِ

ی تقدیر و سری به نشانه ه خندان را دید-اندکی-چهره و همیشهخوش 

یکدیگر،  هنگام دیدنِنیز  رویداد ازآنپس حتی  حالبااین. ..ه بودتکان داد 

ش را ارستن دست راست جز اینکه ..ر چندانی نکردیتغی سر تکان دادنِآن 

 آورد. میاندکی باال  شتربی امِاحتری نیز به نشانه

ی به خیمه  گونهایندم او را سپیده یمهابا در ابتدااینکه بی همهبااین

او برای اولین  ..داد.می  ی مهمد، غریب بود و نشان از خبرخوانَفراخود 

: صمیمی گفتبا لحنی شان را شکست و طوالنیِ میان بار آن سکوتِ 

ظریفِ   آن تبسمِهمچنان  م.«کنت یدارو ب قرار بود بیایم اکنونهمین »
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گرچه این بار نوعی دلواپسی و تشویش نیز در   ،را بر لب داشت مودبانه

 آن آمیخته بود.

و کشید  پس دست خود را اندکی اختیاربیابتدا  شگفتیرستن با 

دریافت  با شگفتی  ...به خیمه وارد گشت به دعوتِ اوسپس تسلیم شد و 

نده دیگر نیز در و دو فرما ی گوربان، مینوائیسآن ارِمهی،  سرباززهانِکه 

وارد  ارتشبد یتازهی دریافت که به خیمه  بارهبه یک ...اندنشسته خیمه 

-میی نظامی بر تن داشتند و به سوی او همگی جامه ...است گشته

بود زهان  آشکار که  چرخیدمی ی بوی چپغی در هوا مانده. تهنگریستند

 است. کرده دود  اآنج اش دراز آمدن سپ

با او چیزی بگوید،  مه ساکت و گویی منتظر این بودند کهه ازآنجاکه

خود را تغییر  در میان ارتشِی پنهان شدن گفت: »شیوه اولِ صبح  بدخلقیِ

 زهان!«  سرباز ،یدا داده

 طعنه به همراه داشت، زهان آن را  تلخیِ این حرف اندکی گرچه

و  هاسخرهکه از  دکیکو یتِعصومنادیده گرفت و با مچون همیشه 

  بتوانند با نگاه به شوارِ  همگانپاسخ داد: »اگر  ،فهمدها هیچ نمینیرنگ

خواهد   سودیکه من در کدام خیمه هستم، پنهان شدن چه  بدانند زنهار

 داشت؟« 

اش همیشه برای پرهیز از غرورِ غیرضروریخلقی او و این خوش 

مورد جمع شدن  ت در خواس  ...ستنشو بر دل او می رستن دلپسند بود
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آن یکی که  نامِ خصوصبه، هاآن اما چون نامِ ...بپرسد در آنجا فرماندهان

نشسته بود را   خروجیِ خیمه ش را گرفته بود و اکنون نزدیک به ادست

ی چوبی کرد و مانند باقی روی چهارپایه  نظراز پرسش صرف  ،دانستنمی

نکه زهان دهان گشود و یا د تاکردنهمه سکوت دوباره ای لحظه ..نشست.

 گفت: »امروز روزِ بازگشت بود.«

کرد. رستن گفت: »بود؟ یعنی جمله تنها به رستن نگاه  گفتنِ هنگامِ

 ؟« به چه سبببازگشتی در کار نیست؟ 

نیست  آشکارنوز نیرنگی در کار است اما هزهان پاسخ داد: »به نظر 

زگشت رون بااکم سپاهده. ها همه داده ش وعده که چه نیرنگی ست...

بر   شانواپسین یی لجوجانهمعامله  ، مشخص است ازآنجاکهاما  ..کرده.

قهر را  من شمشیرِ ..است. خوردههمربی شکستِ تو سر شمشیر و خاطره 

تن با بهتو در نبرد تن ی شکستِخاطره  بینم اما همچناندست تو نمیدر 

؟  دِ خویش زدرِ عهبه زی اوا آی ..ی ما مانده است.همه خاطرِگیو در 

یک  آیا نیرنگی در کار است و این بازگشت تنها  ...ش چه بود؟اهدف

 نشینی ست برای شبیخونی دیگر؟«عقب 

از  گوناگونیهای یک پرسش بودند. شکل  حقیقت درها ی اینهمه

میان تو »بیان نشده بود و آن این بود که  عمدبهاصلیِ ساده که  سوالِیک 

 است آداب  ِمبادیبود که زهان که فردی  آشکار «ت؟ه اسگذشتو گیو چه 

  فتادیاره کهن همو این آیینِ چراکه ...بپرسد سرراستآن را  هدخوانمی

 گفتند. سخنی نمیباره افراد در آن وشد می دانستهخصوصی 
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همگان بر این   ..های فرماندهان را از نظر گذراند.چهره یکِرستن یک

او  ،رستن شکنِی سنتموضوع و روحیه  اهمیتِ  سبببه باور بودند که 

کس را حال هیچبااین ..بایست هر آنچه رخ داده بود را شرح دهد.می

توانستند مدعی شوند که  بعدها می گونهینبد ؛نبودی آن پرده بیان بییارای 

اش را با آنان به اشتراک ی خویش، روایترستن خود، به میل و اراده

 بود.ن میناآ ز باق نیگذارده است و ح

  حضورِحتی شد که اندیشید متوجه میرستن اکنون که بهتر می

ای بوده است که او شکنیِ عامدانهاجرای آیین نیز سنت رخمهان در زمانِ

چیزی  ...وقعی ننهاده بود بدان، هاهمیشگی به آیین توجهیِی بیواسطه به

پرسشی دیگر  ..ود.ها نباین کدام ازهیچ داداز همه او را آزار می که بیش

هم در روز پیش و هم در آن روز، زمانی که   ،چرا آنانبود و آن اینکه 

 ...ند؟دزی او سر نمیاند، به خیمهتابِ سخن گفتن با او بودهطور بیینا

یا داخل  نداشت؟... خبر ای در کار بود که او از آن آیا آدابِ رزمیِ تازه

 گشت؟قی میازه تلننگی ت دون ما یشدن به چادرِ فرمانده

 دانست که روایتمی ..کرد تا جوابی درخور بیابد. درنگلحظاتی 

 ...ردگذااعتبار کردنِ گیو ناکام میدر بیرا هدف او  ،ماجرا واقعیتِ کردنِ

.  بهره وردخود  سودِبه آیین   مستور ماندنِاز تابویِ کهبر آن شد 

وند تا او آنچه ر ونبیر زهان جزبهی فرماندهان درخواست کرد که همه

  یبه فرمانده تبسمنگاهی با  ...بیان دارد ارتشبدست را تنها برای گذشته ا

شاید او نیز  ...سازدتا او را چندان ناراحت نجیِ خیمه انداخت خرو کنارِ
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از شرم یا احترام بالفاصله سری تکان داد و بیرون رفت. همین باعث شد 

فقط زهان مانده بود و مهیار که  ...روندرون دیگر هم بی تندو  مینو و که

رستن با  ...را بشنود چیزهمهو  خواست که بماندبا سماجت همچنان می

یقین  این بار و  خیره مانداو  رب ناپذیرجدیتی خدشهنگاهی مطمئن و 

کرد که مهیار بازی می اکنون با قوانین و سُنَنی او ..است. پیروزکه  داشت

عاقبت مهیار دهان باز کرد تا چیزی  ..ت.سدانمی بندپایدانان خود را ب

دستی به هم کوفت و با نارضایتی از پشیمان شد. سرعت بهولی  ،بگوید

 و از خیمه بیرون رفت. جایش برخاست

 ازنظرشان را ی ماندهاافزارهای برج، رستن جنگوقتی تنها شدند

تر بیش بازگشتن و عزمِ ،ش ا پس از خروجآنان گذراند و دانست که 

کاری که کردم تا این  بردم کهگمان نمیخندید و گفت: » ستن دارند.اند

 چیز را به خطر اندازد.«اندازه همه

 »کاری که کردی؟«

شما نباید  حالبااین ...این من بودم که ریسمان خاطره را رها نکردم»

 «.بگویید دیگران سخنی بااز این موضوع 

ون بزنم. با این به بیرحرفی  آییناین از توانم نمی »من در هیچ حال

باشد که تو   گونهایناگر  درهرحال ..ام.کار شرف خود را گرو گذاشته 

 پایان یافته است.« راستیهبتنها این مهم است که نبرد ، گوییمی
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پرسید:  ایستاد تا بیرون رود، بر جای وقتی رستن کرد و درنگیسپس 

شرف   ؟ چرایفتگر مییتصم ین است که چرا چنینا اکنون ماپرسش»اما 

 ؟«را پاس نداشتی اتپهلوانیو اعتبار 

دلیل موشکافانه اش دقیق شده بود تا اندکی به جلو خم شده و چهره

 ...دریابدبهتر بود را  روی نداده اش جنگاوریی خاطرهدر آنچه تاکنون 

 توانستمیو شاید ن خواستنمیدلیل کنار زدنِ چیزی که هیچ پهلوانی 

مسیری بود برای   که هموار کردنِ ...و شرم ننگ اندنوشپ ...رد کند

 دستیابی به افتخار.

ش درک ا که زهان و امثالِ او چیزی از سخنان دانستمی رستن

تنها واژگانی  هااین : »چون شمرده و مطمئن گفت حالباایننخواهند کرد، 

 من از گیو یک واقعیت است.«  شکستِ ، امااندپوچ و توخالی 

. رستن از آن سود لحظاتی در سکوت گذشتله جم اینفتن پس از گ 

توانید ست. می صلح نباشید که پابرجا  پیمانِ نگرانِگفت: »جست و 

  ذهن به من بازو شکست داد و در میدانِ گیو مرا در میدانِ ..بازگردید.

 باخت.«

زهان گفت: »آن   ،رون رودیاز آنکه از خیمه ب پیش  اما ، قصد رفتن کرد 

 یستند!«ن لیتوخاچ و ها پوواژه

 ...خارج شدای ایستاد و سپس بدون گفتن پاسخی رستن لحظه

و او  شتافتندبا دیدنِ او به داخل بودند،  ماندهکه در اطراف فرماندهان 
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  سویبه شان از میان و با رضایتی گستاخانه و لجوجانه هستهخیلی آ

 ی خود گام برداشت. خیمه 

های روی هم به بسته ،رتردو کمی ،رون از چادرهما بیدار شده و بی

  خنکِ  را برخالف جهت بادِ اش چهره  ...ها تکیه زده بودی آذوقه انباشته

بست... میدستار سپیدش را به سر گرفته بود و رو به شمال صبحگاهی 

ش اوقتی رستن به نزدیک ...ندبودمانده  بازنیمه  ،ش به خاطر باداانشمچ

  ، بازگشت است روزِ اینکه با»گفت:  ،ازداندبه او آنکه نگاهی بی ،دآم

 راه افتادن نیست.«به خبری از 

 رسد.«می زودیبهرستن گفت: »خبرش 

  یفرماندهو سپس همان  ندباد ایستاد در مسیرِ جاهمانلحظاتی 

 بیرون زد و در مسیرش به آن دو ارتشبدی از خیمه و خندان چهره خوش 

 افتیم.«ه می را ن اکنومین با خوشحالی گفت: »آماده شوید! ه .رسید

صدایش پخته و بم بود و همیشه آرام  ... گفتسخن میمتین و صریح 

و لبخندی مالیم  افکندمیهای بلندش را همیشه به زیر مژه ..و مالیم.

 .بستمینقش  اش پریدهرنگ صورتبه

خیره به او در حال دور شدن .« و هامرُ ماو گفت: »ممنون خندیدهما 

یافته فرمانده را  آن که عاقبت نام شدحال خوش تنرس ..دوخت. چَشم

 اما متوجه شد که او همچنان به ،تا چیزی بگوید. به هما نگاه کرد است

 گردد!« نمیرب تابه سوی ،گفت: »با نگاه کردنِ تنهانگرد. می رهام
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ناپدید  هاخیمهسربازان جهت عزیمت میان  برای سامان دادنِ رهام

 از روزت را با طعنه آغاز کردی؟« ب» د:ب داجوا هما با کالفگیشد و 

گفت: »آغاز شده  خندید و، شدرستن که پشت به او وارد خیمه می

 نصیب زهان شد!« ش ااولینبود. 

 تا نکن!« گونهاینبان اخالق و مهرْخوش  : »با آن پیرِگفت هما

بارش را کوله که درحالینیز . رستن خود را ببندد نشست تا بارِو 

ی زهان همه امروز در خیمه  ،دهان صف اولنمافرت: »ت گفبسمی

 تو چرا نبودی؟« ..بودند.

 .«مابیرونگیری تصمیم یجَرگه: »من از گفت هما

 ؟« چه زماناز »

 از نبرد.« پیش »از روزِ

و  ...؟به چه دلیلپرسید: »و  رو به او کرد زدهپرسان و حیرترستن 

 به من نگفتی؟«چیزی چرا 

ای عصبی از طعنه حالتِستانه نبود و که دو ای کردهندخ این بارهما 

،  به اشتراک داریات را با من ای چون خیمه گفت: »فکر کرده . باریدمیآن 

 چیز باخبر باشی؟«باید از همه

  دانست که پرسشی که کرده،. ساختشرمگین را رستن اش این سخن

ن  به میاد، ندبو ردهناخواسته چیزی بیش از آنچه آن دو به اشتراک گذا
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اندکی  است،ه هما نیز پاسخی بدان داد آشکار بود که  ...استه کشید

ش  اکه منطق اما رستن ...شدبایست گفته می از آنچه می مهرتربیسردتر و 

 تا، ادامه داد: »سخنگشتدار نمیخدشه با فرار از پرسش گاه هیچ

 «..را پاسخ ندادی. ماما پرسش اولِ ..درست.

 .«زمانهمم. هر دو را ادد پاسخ»ت: گف شتابانهما 

ور ش شعلهاصحبتخشمی را در هم طوری که آتشِ  آرامیبه  رستن

من تنها  خواستِ درهرحال ..: »پس قرار نیست چیزی بگویی.نکند، گفت

 کمک بود.«

 گذاشت و ایستاد. را بر دوش  ش بارکول ، حرف ازآنپس 

م در  خواهنمیهستم که گفت: »خودم  هما پس از لحظاتی سکوت

پس خود، ناخود نگردد!... آنچه هستم بمانم و تا  ...باشم حکم یرگهجَ

 نیازی به کمک نیست.«

ای بر لرزه  ی یک دم،به اندازهش، ابا خارج شدنِ این حرف از دهان

 تسخیر تازگیبه بود  آشکارکه جمالتی بر زبان آورده بود  ..ش افتاد.ااندام

ست او را  هامدتنجا که از آنیز ن رست نمود کهچنین می ..است. نموده

از  شگفتی یا پرسشی  اظهارِ بدونِ چراکه ... بدان واقف است ،شناسدمی

درونیِ او نقشی  خواست در این دگردیسیِشاید نمی ...شدخارج خیمه 

این   دخالتبیای ایستاده و داد که در گوشه شاید ترجیح می ..داشته باشد.

دانست آن بود که او ناخواسته  که نمیچیزی  ..د.ی نادر را تماشا کنپدیده
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-یاد-دراثری ژرف و  همآن ..خود را بر آن دگردیسی گذارده بود. اثرِ

 .ماندنی

لهاسان سوار بر  افق فاصله گرفته بود که سپاهیانِ اندکی از خطِ ناح

ک گفتند و در پشت سر تر آرامخود را آرام موقتِ شان منزلگاهِچهارپایان

کاشته بر جای  -هایی تازهی از نهالاحلقه  ،وسیع رِزاه سبز انمیر د ،خود 

  رزمانهماز  چندین تن در خاِک خود  هرکدامهایی که نهال.. نهادند.

و  درختچگانبه   کاشتهشتگانِکُ ..در نبرد را با خود داشت. شدهکشته 

نبردی که  حاصل از یدر حلقه  ...رو به همشدند می بدلبعدها درختانی 

 دگرگون ساخته بود. ا ر شانستنیز

رستن سوار بر ند و رفتمیسپاهیان به آهنگی خسته و یکنواخت پیش 

و و دورتر  رنگریست که دو می  ، کشتگان ی جرگهبه  پشتِ سر،به  اسپ

شان  آنانی که در آمدن همراه یجرگه ...گشتمی ترکوچکو  کوچک 

عزیز   ضوین عچو  که یاجَرگه ..بودند و برای همیشه در مقصد ماندند.

دیگر تن نباشد و  بود تا گشته جدابریده و  ،ی سپاه خوردهاز تنِ زخم

 .«نیستی یجرگه»چیزی دیگر بشود: 

ی او  سوختهمحزون و طاقتمتوجه نگاهِ  ،راندیم رستنمهیار که کنار 

، تو  پَسین در نبردِ ،جنگیدن گونهگفت: »با اینبا تمسخری شرورانه  .شد

 اهی پیوست.« ن خوهاالن یقه به حل نیز
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برگرفت و پاسخ داد: »امیدوارم در  جرگهنگاه از به آهستگی رستن 

 تو زنده بمانی.« ،رومنبردی که من به حلقه می 

بود، آن را آرزویی خیرخواهانه   را درنیافته ی آن سخنمهیار که طعنه 

دانست که  رستن را فردی می ..برداشت کرد و اندکی دستپاچه شد.

کرد که  و اکنون تصور می  سازندش را مخدوش میاقضاوت هاس احسا

 ساخته  اش عواطفی برده  ازپیشبیشمردگان او را  یجرگهآن نگاه به 

سخنی دیگر پیش راند و  بدون گفتنِپس  ...ن حرفی بزنداتا چن است

 .گرددصحبتی با وی آسوده تا از هم رفت پیشتر

، راندمیسیاه ای هه لک با دسپیی اسپسوار بر  دیگر سویهما که در 

ای کافی بهانه ،وییدنرردن در یک نبرد برای تا ابد در کنار هم گفت: »مُ

 نیست.«

شان ش بودند، از بیاناواژگان در حال خارج شدن از دهان کههمین

در دل عهد کرد که دیگر کمتر سخن  و سر به زیر انداخت ..پشیمان شد.

ی سکوت  ازهت درورا پش ش انواجب بود که زین پس سخ ..بگوید.

نست توابود و دیگر نمی رخ دادنهر چه که در او در حال  ..زندانی کند.

حتی با خود گفت: ». نموده به بیرون باز میانکارش کند، نباید رابه خود 

  «در زندانِ ذهن به بند کشیده شود.بایست اگر درست باشد، می

در نگاه  ..گرد.نمیاو  ن بهسرش را بلند کرد و رستن را دید که همچنا

اما   ،خواهد به لبخندی منجر شوداش حالتی بود که گویا میو چهره
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رستن دانسته بود که در  ..داد.ها حسی از رضایت را انتقال میشد و تننمی

ش به  ادانسته بود که چه هیجان و انقالبی در درون ...گذردمی دلِ او چه 

حتی او نیز  هااینی همهبا  ...کوبدمیمشت  اش های جهانستون

 . ردکمی قراریبی سپیتاگ آن ای جانِنکه چه تصمیمی در ژرف دانستمین

و  باخبر خواهد شدعزم من از  زودیبههما با خود گفت: »او  

 .«گشتبخشی از آن خواهد ناخواسته  ازآنپس 

باد گرمی از شرق وزیدن گرفت که طبع نیکی داشت و آرامشی به 

همچنان که در دشت  گفتند.یم «سانْد»اری سیم بهبدان ن ...نشانددل می

دیگر  که  دریافتگاه کرد و ، رستن به اطراف نشتافتندمیشرق  سویبه

زمین به آرامی  ..نیست.پیچان و بلند و غریب  های خارِآن بوته خبری از 

 یافت.طراوتِ بیشتری باز می

ش امنان مرد بدونیکی از سربازان زمزمه کرد: »نبرد، نبرد است و 

 شد.«این نمی

پشت   راند و هنوز بهنگاهی به او کرد که دو ردیف دورتر میرستن 

تسالیی    آن جمله،معناییِ و در بی نگریستمی نیستی یجَرگه ، به سر

 .ستجمی

به  ناح ..ها را سوار بر اسبان خوردند. سربازان آذوقه ،ارتشبد به دستورِ

مسیر بازگشت با مسیر آمدن یکی  ندافتدری هسمان رسیده بود کی آمیانه

 ...ند گشتهنخوا به لهاسان برهای راهگیز از میان دشت و تپهنیست و 
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که  گونهآناما  ،زهان است یا نه سویدانستند که آیا احتیاطی دیگر از نمی

 «راخام»تر بود و از جنگل بدنامِ مسیری که جنوبی  یقینبهرفتند، پیش می

رستن اندیشید که اگر زهان   ...شدمی شان شتبازگ  راهِ گذشت، می

را  راهاست و  بدگمانهمچنان به رخدادی که میان او و گیو گذشته، 

اش ذهنی هایوسواس بر  تازهمرزهایی  طورقطعبه تغییر داده،  جهتبدین

 گشوده است.

ترِ راخام را  تر و خطرناک طوالنی راهِکس از زهان نپرسید که چرا هیچ

سربازان با  در پیشاپیشِ صفوفِ طوالنیِ همیشهچون او  ..است.برگزیده 

آمد که این  رفت. به نظر رستن چنین میخاص خودش پیش می اقتدارِ

اگر او از  ..ی فرماندهی ناهمخوان است.رفتارش با نخوابیدن در خیمه 

اش را میان سربازان  دید که خیمه می ناچارترسید و خود را شبیخون می 

-ره می گانهنگامِ عزیمتْ پیشاپیشِ هم ، چراردگذب اخاماز رگم کند یا 

-رفتارهای متناقض و درک  یزهان برای رستن پر از سلسله ...؟پیمود

تر از خود  و قدرتِ ذهن او را پایین ارتشبددر دلْ  ..ناشدنی بود.

پس از این  توانست گونه بود، چرا نمیاین راستیهباما اگر  ،دانستمی

او، این  توانست تدبیرِنمیچرا  ...بخواند؟امی به تم ش رااذهنها سال

 ؟را درک کند ترکیبِ غریبِ احتیاط و شجاعت

ی وسیع و تاریکِ راخام از دور نمایان گشت و درختانی چند در پهنه

پس از آنکه  ..میانِ چمنزارِ دشت حضورشان را پیشاپیش خوشامد گفتند. 

نوعی  هوا  شدند،یده بلع  نآزِ بس همیشهبه تمامی در میانِ شاخسارانِ 
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های کلفت و پهن درختان از ریشه ...پیدا کرد کردگیدمبا  توأمخنکیِ 

مسیر را  ی بلندموانع  هیئتبودند که در  تنومند قدرآنخاک بیرون زده و 

پیمودِن  ...ساختندمی ناچارشان و اسپان را به دور زدن نمودندناهموار می

مکن بود، حتی اگر ارتشی امن گانمهبر مسیری سرراست در آن بیشه 

 بودند. های شرقی میاز پایتختِ سرزمین فرآراسته

کهن که رهگذران در پیدا  بود پر از درختانِ زاریبیشهراخام  جنگلِ

همواره مهی  ..افتادند.شان به سرگیجه میورفته فر-هم-بلندای در کردنِ

و  هاهو ریش بود آن چنبره زده در میان شاخساران بلندِ خاصهرقیق 

-دیده در مرگ میهای تنی رنجتابوبه پیچ شان پرخزهی عظیمِهاشاخه

در بلندای شاخساران تشخیص تارهای توربافانِ ریزاندام از  ...مانست

ای در آنان نمود. تنها گرفتار شدنِ پرندهانباشتگیِ مه دشوار و ناشدنی می

 را آشکار سازد. جوهرشانتوانست می

 نگاهِ سربازان ،و برگ و ریشه و خزه و پیچککه تر ه وشاخ انبوهیِ

انداز چَشم  درکه تا چندی قبل  هایینگاه ..کرد.بسته و محدود مینیز را 

که از رهگذران درحالی ..ند.بود گزیدهوسیع و مسطحِ دشت عادت 

-بی های تاریکِنگاه بر حفره دیدنِ ناح محروم بودند، با دلهره موهبتِ

های سبزِ پهن چنان از میان برگ ناح آن روشناییِ ..د.ختندومی ه بیششمارِ

از هم شکافته  دانهرسید که گویی پرتوهایش دانه شد و به آنان میخرد می

که   یزرین هایها چون جامهکه در برخی مکانپرتوهایی  ...اندشده
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تارهایشان را گشوده و از بلندای درختان تا زمین آویخته باشند، روی 

 .لولیدندایشان میهدنو ب هات دس

،  ندپیش رفت بیشهدر دل به سختی در مسیری پُرپیچ که ازآنپس ساعتی

در   ،بود  گذشتهیِ مه سپیدها و سبزی برگ که از میانیی از روشنایی پرتو

ی سپیدای دیدش را به تیز بود که لحظه برقی  ..افتاد. رستن دیدگانِ

جدا از دسته  درنگبی آن دنِدی ابرستن  ..گذشت. شتابناک مسدود کرد و 

 . سوی آن راندش را به ااسپو  شد

نزد او  ..نشنید. درستیبه  که حرفی زدیکی از سربازان در همان دم 

و  ساده سخنانِبود از میان  سخنی به حتم ..چه گفت. دقیقاًاو مهم نبود که 

زنند زمانی که کسی کاری  می عادتی هایانسانای که آماده -پیش-از

تنها برای که حرفی یا صدایی یا مثلی مشهور  ..کند.می دت عااز  خارج

اندیشید تنها و در آن دم بدان میآنچه  ...ارجکم درنتیجهو است رام ماندن 

ی هاریسمان که  زاریبیشه درگفت با خود میروشنایی بود. برقِ تنها آن 

 ییپرتواگر  ،ریزندهای پوشیده به پایین مینور تنها از بلندای شاخه

، راه رود  در موازاتِ افق، مسیری مسیری دیگر با نیرو و انگیزه بر گونهآن

 .است داشتهآن را بدان وا بیشهطبیعتِ  چیزی جز

داِر آویزان و تاب هایشاخه و  توربافانو زردِ  سپیدبا دست تارهای 

اندکی که فاصله را از دسته   ..رفت.میپیش  وزد میرا کنار  هاپیچک

ش ادست  ،خطر داشت بینیِیا پیش ترس عادتی که هنگام  بق ط کرد،شتر بی

ناگهان با و  ...کشاند  ،جایی که همیشه شمشیرش بود ،چپرا به سمت 
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ش او دست حس کردرا  آن جای خالیش افتاد، اتن رلرزی که ب

برای  ..در هوا ماند. ،رفتفرومیبه افسوس به مشتی در هم  کهدرحالی 

 همآن ،وگذارگشت جدا شدن از دسته و رد، ندا ریافزاجنگسربازی که 

 گرچه گناهِ  ...بود مرگداوطلبانه با  نوعی مالقاتِ ،در مکانی به آن بدنامی

 اندازهآنکه ذهن  آن زمان ..بایست به گردن فراموشی انداخت.آن را می

وجود   نگاهداشتِاز  که باشدمهم  ظاهربه فتادهاییکنجکاو یا مشغول به 

 د.کنمیغفلت  نیز خویش

 ...؟استزنده ماندن  درخورِرستن با خود اندیشید که آیا چنین ذهنی 

که  درهم و انبوه را کنار  سدی سست از تارهایِ زردِ رفت و که ترپیش 

که  ی سربازی مرده بدنِ ..را یافت. ی نوری آن تیزیِ برندههشم چسر ،زد

در میان   وتاده فاهن ی کدرخت یالجثه و مملو از خزهی عظیمبر شاخه 

پاشیده  اش پیرامونی که در سپیدی پارههای کلفت و پهن و پاره پارچه 

مه   که درخششِبه او ای چند لحظهرستن  .. .و پوسیده بودآرمیده  بودند،

پرتوهای  ...خیره ماندش داشته بود، اای از نور در خود نگاهچون گهواره

سپری شده را ی کتی شوجال رو به سوی او خم گشته بودند و نور گویی

 تاباندند.در او بازمی

از   اسپچند  یستهآه صدای راه رفتنِلحظات بود که  پس از آن

فرمانده رهام و دو و  سر را برگرداند ...او را از خود بیرون آوردپشت سر 

پشت  ..بودند. هش روانه شداه دنبالکه بدید شناخت که نمیرا تنِ دیگر 

 شد.نزدیک میپرسشگر و  انبدگم یهنگابا هما  هاآن سرِ
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دوستانه و آرام از او پرسید: »چه طور پیدایش   تبسمیبا  رهام

 کردی؟« 

ساکت و جدی  ، که افسرانِ زیردستِ رهام بودند،دیگر دو سربازِ

. به انداختندو حتی نگاه چندانی به باالی درخت نمی پاییدنداطراف را می

 .است گشتهخارج  دستورِ کاراز زی چی هکآن بودند از  بِسُتوهنظر تنها 

 و راهِ بپیوندندخسته  سربازانِ به صفوفِ تا هر چه زودتر همهآماده بودند 

از  شمچ رهام آنان اما برخالف ...یکنواخت را دوباره پیش گیرند زندگیِ

 داشت.درخت برنمی

 امدیدگانبر برقی مرده  رستن با خشنودی گفت: »شمشیر این سربازِ 

 .«انداخت

چرخی زد تا از  درختسخ او توجهی نکرد و اطراف به پا مرها اما

روی اکثر  سپیدی ای پارچه هتکه ..ببیند. درستیبه آن را  جهاتِی همه

های روی یکی از شاخه  ،صورت باز باتاق ، و سرباز ها پخش بودندشاخه 

 افتاده بود.  ترپایین

رقیق   مهِن میا ر ازهایش را تیز کرد تا بهتشم چآمد.  ترنزدیکهما 

 تواند باشد؟«چه می  آن پرسید: »داستانِ. بنگردصحنه را 

نبود  آشکارکه  طورهمان ...رهامپرسد یا نبود که از رستن می آشکار

آمده یا برای اندکی هم شده   تیغرستنِ بی از حالِ به خاطر نگرانی

 امهر تارستن ساکت ماند  ...است نموده ژمسیر خود را ک  رهامهمراهی با 
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که آن سرباز آن باال چه کار از آننداشت  گمانیدهد چون هیچ  او را سخپا

 .است هکردمی

ی هما را زیر نظر گرفت تا تغییر دقیقانهرستن  ،آمدکه کنار هما  رهام

اما   ،ر بردبه کا اش های آیندهها و شوخی ببیند و در طعنه با اورفتارش  در

عبوس و ناراضی به  یی کمو حتهما جدی  ..ش نرسید.اچیزی به چنگ

 .دادمیاو گوش 

یکی بینی؟ ش رد شده می اای را که از میان بدنگفت: »شاخه  رهام

 نیستند.« خدنگها ش. اینا پای تر درطرفدیگر هم آن

تواند باشد؟ کدام دشمن است  چه می  اما دلیل آن ؛ هما گفت: »آری

 و درَبَ باالت رخ د ازآن را د؟ یا پس از کشتن شَآدم کُ گونهاین که 

 دهد.« گذراش قربانی های درخت را از میان بدنِشاخه 

وار گفت: و با لحنی زمزمهتر شد . به درخت نزدیکاندکی اندیشید

سمی کهن بوده که از آن خبر  این رشاید  ...جسد از درخت باال بردنِ»

 «.ندارم

 خواهند مطلبیا گرفت که میی کسانی رزده هیجان یچهره رهام

شان را  خبربی-جا-همه-از که مخاطبِ  یقین دارندنند و ک انت بیشگف

دانست که  شناخت و میزده خواهند کرد. رستن این چهره را میحیرت

بایست از روی ادب و می ،نیابد شگفتی خورِ هما حتی اگر پاسخ را در
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-هم خصوصبه  ..نشان دهد. زدهخود را بهت ش اصحبتهمحالِ  رعایتِ

 زیز.ازه عدن انتا آ صحبتی

نداده است و   گذرها را از بدن او ادامه داد: »دشمن این شاخه  رهام

 «!است  نزول کرده از آسماناو  رباز از زمین به درخت باال نرفته...این س

آمد، ادامه داد: »هنگام سقوط  می  به زیرش ااسپاز  کهدرحالی سپس 

سرباز   دهیزاز سیکی م ااو به گمان ...اندفرورفته ش اها در بدنشاخه 

 «..شورانگیز است.

زندگیِ آنان به دوران باستان  عصرِبه درخت نزدیک شد و گفت: »

 خدایان در هزار و پانصد سال پیش.« نبردِ آغازِقبل از  ..رسد.می

گفت:  گرفت و از آن باال رفت و در راهدر دست پایین را  هایشاخه 

 «.اند یا نهگفته ست در نانآ دِکالبها در مورد »بهتر است ببینیم افسانه 

 اند؟«ها چه گفته رستن پرسید: »افسانه 

بینی و اگر غلط، چه  گفت: »اگر درست گفته باشند که می رهام

 اند؟«اهمیتی دارد که چه گفته 

 برای چیست؟«   سپیدالیافِرستن پرسید: »این 

که جسد روی آن بود باال ای ابتدا پاسخ نداد. خود را به شاخه  رهام

به یکی از آن الیافِ  سپس  ..شاخه نشست و نفسی تازه کرد. یرو ...کشید
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ها زد: »با این  فریاد  وی باالتر آویزان بود، دست کشید سپید که از شاخه

 پرواز کرده!« 

ها و ی سرش کرد که سبزیِ برگباال های درختِنگاهی به شاخه 

نگیز راشوباز ه سربود. سپس ادامه داد: »سیزد آمیختهدرهمرا  الیاف یِسپید

تازه ی یچ تجربهشناختند. سربازانی که از هان باستان همه میرا در دور

آری  تازهاس و هر نیروی سربازانی که به هر احس  ...روگردان نبودند

رون شان بمرزهای خاکی بدن زندگی از شورِسربازانی که  گفتند...می

 ..دادند. یههدخود به  شان، پرواز راعاقبت در آخرین تالش  نآنا زد...می

شد به دنیای  سفری ایشان  و بر پایان دادهایشان را پروازی که نفس 

 «ها.نیستی

که   دنیای باستان مانده ازبرجای اینوشته از  ،جمالتی بود که از حفظ 

چون الهامی آسمانی در قلب و ذهن رستن  و خواندمی  پیشتر دیده بود،

 کرد.زمزمه  ایشهلبر ب انزمهمرا ش ارستن کلمات ...نشستمی

نیز  شماریشده و  جهان پخش در اطرافِ آناناجساد ادامه داد: » رهام

زمان از  با گذشتِ کالبدهایشاناند که ها گفتهفسانها ...اندگشتههنوز پیدا ن

 جایبه شان را آنان تن  چراکهشکل خواهند افتاد اما استخوان نخواهند شد 

 ماند.«جهان است و مین ایانِ که ج اندانباشتهگوشت با شوری 

اند. ها درست گفته به آن نگاه کرد و گفت: »افسانه  خموشانهلحظاتی 

پس از اما  ،هچیزش از شکل افتاداین جسد پوسیده و همه گرچه پوستِ
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کردم  خواندم، تصور میرا می آنانزمانی که  ..استخوان نشده.همه سال این

چیز را جور ها همه افسانه ..م.ینبه می شد کتر از این باکه زیباتر و جذاب

 «.دهنددیگری نشان می

بیش ای تازه ست و مرده هادانی که یکی از آنهما گفت: »از کجا می

 نیست؟«

است،   گشتهبود از این پرسش خشنود  آشکاربا حالتی که  رهام

دیگری را  باید چیزِ یقین یافتنگفت: »برای و  ندبرقی زد اش دیدگان

 .«سنجید

جسد را تکان داد تا پایین  رهام دیگری؟« و چیزِچه »د: مه کرا زمزمه

ش در خاک  ا میان رستن و هما زمین خورد و صورت کالبدِ سرباز .افتاد

 .رفت فرو

  ها آمده که در آن زمان جهان یک پادشاه داشتهگفت: »در افسانه  رهام

  خود زد ، نازوه پر شان بسیزده سرباز را قبل از تالش  اوو  به نام آیودامِن

 ..کنند.توجهی به فراخوانِ او نمی تنکدام از سیزده اما هیچ خواندفرامی

ند و با او سِر دانستنمی گرچه پادشاه را چندان ظالم یا خودپسند آنان

ه  شان نبود در مسیر جان شاناما اهمیتی به آنچه به نظر ،ستیزی نداشتند

 اعصارتمام  ین پادشاهِردتمنقدرترا  آیودامن که اواین بود که  دادند...نمی

شد   ناچارش بود، ای قدرتجهان در سیطره  تمامیِآن زمان  و دانندمی
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  شان تنها یک جمله به آنان از عزیمت  پیش او ..نزد آنان برود. خود به

 ؟«نداردارزشی  نزدِ شما تن«یشخو جانِ»گفت: آیا 

 ش»بَرَ فت: سخن را ناتمام گذاشت. به جسد اشاره کرد و گ  رهام

 ردان!« گ 

 هایتکهای چند لحظه ..نشست. آنکنار  و آمد فرود اسپرستن از 

 ..از نظر گذراند.او را  یهزارساله چند  مانده در تنِیجارب سیاهِ یجامه

آن را برگرداند  ، گرفت ورسیدمیاو  یشانهسپس آن بخشی را که به نظر 

 اش زدگیتبهو سکوت  ..ش کرد.او چیزی که دید بر جا میخکوب

ی اول در همان لحظه  ..دیگران را نیز نزدیک کشاند و همه آن را دیدند.

در زندگی چیزی شبیه آن  تا آن زمان و هضم کردن نبود چراکه  درک  قابل

 . شان نیامده بوددر برابرِ دیدگان

بود.   رفتهازمیان نیمه پوسیده و  ،ی جسد مانند تمامیِ بدنچهره 

اما تنها  ...داشته است ایز چه چهره گیانشور ربازشد حدس زد که سنمی

از هر گزند و هر فساد و فرسودگی در امان مانده  تنها دهانِ او ؛دهان او

ای هخند ..خندید.میبه آنان ای که و گویا زنده سپیدسالم و  دهانِ ..بود.

بود،   ماندهبه آن خیره  کهدرحالیرستن  .پر از نیرو و شاید شیطنتباز و 

 .است  پلیدشادیِ یک ای پر ازخنده آن که  کردمیاف عترد اخو دنز

و به آن بود از باال روی شاخه خم شده  کهدرحالینیز  رهام

در واالییِ جان،  که گفتندبه پادشاه  ناآننگریست، آرام ادامه داد: »می
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چنان ارزشی بر خود ما  اند... آنان گفتند که شادان را یافته حکمتِ

 !«گاههیچ. گرددنمیهامان پاک چهره ز ند البخ نهیم کهمی

 رهام بهو  برگرفتمرده  از سربازِ چَشم آن سخن رستن با شنیدنِ

به ظرافت سری تکان   رهام .آمدبرمی. تنها سکوت بود که از او ریستنگ 

 متقابل.  درکیداد که نشان یا تظاهری بود از 

 ست.«ا  نهافسااین »و این سخنِ آنان آخرین جمله در داستانِ  افزود:

-رازآمیز و هرگز هایپرده جهان پیشین، از پشتِ  سویآن ای از چهره

 گشتهی تاریخِ پیش از نبرد خدایان، با شورِ جهان یکی نشده -زده-کنار

ناشناخته  تمامیبهای شگرف به دنیایی دریچه ...زدمیلبخند  نبه آنا بود و

 و برای همیشه دور از دسترس.

 اماپایین بیاید  بر آن شد کهداد. بیرون شید و دی کبلن نفسِ رهام

باال ش را ادست از آن شگفتی برگیرد، َچشمتوانست که هنوز نمی رستن

 «!بیندازرا برای من پایین  تیغآن »برد و گفت: 

به سخن  عاقبت لب رهام تفاوتِتاکنون بی افسرانِیکی از  پس از آن

:  گفت بود،اشته گذا یر پرا زبرای نهیب به فرماندهی که شرف  گشود و

، ننگین ایش نداده اای که تو شکستمرده  شمشیر از سربازِ »تصاحبِ

 !« است

ت را با ا گفت: »تو شرفش را شکست و ادیگر نیز سکوت افسرِ

 ای سرباز!«خاک یکسان کرده 
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را برانداز  ویو خشمگین  بودند رو به رستن ایستاده هر دو

شاید برای آنکه  ..کت مانده بود.حربی درختدر باالی  رهام ..کردند.می

اما  ..یابد. خاتمهدیگری  نحوبه  داستانیا  گرددکامل او آگاه  از اطمینانِ

حتی برنگشت تا نگاهی به  خشمگین آن دو مردِ تفاوت بهرستن بی

 د. وبرای گرفتنِ تیغ باال بهمچنان ش ادست ..ن اندازد.آنای چهره

ها میان خار و راه را در کوره  فزارتاجنگ»زد: فریاد  اول دوباره افسرِ

 همچون راهزنان؟« ،کنیخاشاک پیدا می

 کرد. این بود کهتر میبرآشفته تر و خشمناک رستن آنان را  توجهیِبی

بگوید و گفت: »زمانی که این افسانه را  یتصمیم گرفت سخن رهام

ه  زان بابسر آن  نوشته بود که مرگِکه به یاد دارم  خوبیبه خواندم می

  به تنها پادشاهِبه انسان بودن و توجهی و اهانت رِ نفرینی بوده که بی خاط

 این نفرین متوجه هر آنچه از آنِ  ...نموده استشان نصیب زمینتاریخِ 

 شود دوست من!«آنان بوده نیز می

ها بیرون کشید، آن را در دست گرفت و شمشیر را از میان شاخه 

ما اولین   ،ر بیش از هزار و پانصد سالکه د دارم نامیناط درواقعادامه داد: » 

نفرین از  باقی همه از ترِس ایم...این سرباز را پیدا کرده  کسانی نیستیم که

 اند.«گذشته  این سالحاو و کنار 

صدایش گرفته بود، گفت: »هم شرف  که درحالییکی از خشمگینان 

 هم نفرین!«و 
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 رهام ه بود رو بهتاشد نگاهاال ش را همچنان بادست کهدرحالیرستن 

ست که من  آنیکه نفرین نشدن،  پنداریمیکرد و گفت: »از کجا 

 خواهم؟« می

را  رهام ن حرفآبا بارید. ش میاآزمندانه و اهریمنانه از نگاهرضایتی 

در باالی درخت خشک و  ،قائله را خاتمه داده  ،اش سخنبا  اندیشیدمیکه 

ناگاه از حس  ش اکه دست یگوی  حال آنر د او ...نگاشتبر جای مبهوت 

شمشیر را رها کرد و رستن آن را در هوا از تیغه در مشت  تهی شده باشد، 

و گفت: »شاید جسم این سربازان هنوز  رو به هما کردگرفت. سپس 

 تیز نیست.«دیگر اما تیغ این شمشیر  ،جانی در خود داشته باشد

برای خود  ی حبی صانور یتیز بود که با پرتو قدرآنهما گفت: »

 بیابد.«

سربازان  کاروانِ  سوی به کهدرحالیداند و را برگر اسپی دهنه سپس 

 ببری.« ربِنیداشار گفت: »باید آن را نزد  چرخید،می

آن زمانِ کشاکِش   یِکه در تمام دریافت گشت رستن برمی کههنگامی

  ا تاآن رایستاده و حتی آماده ی شمشیرش ش بر دسته ادستتصمیم، او 

 به آن دو سربازِ رستنزمانی که  ی آندر تمام ...از نیام برکشیده استی یمن

-تیغ سخن می زمانی که رهام از نفرینِ یِ آندر تمام، تفاوت بودغریبه بی

به خود  از روی خشم  افسرانکه  تکانی هما آماده بود تا با هرگفت، 

 اش رادنژمو ه وطنرزم، هم دو هم  خونِ ...هر دو را بریزد ، خونِدهند
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رفتاری که تصورش در همای  ...درست پس از نبردی دوشادوِش هم

 ممکن بود. نا پیشین

شان وقعی بیشتر بنهند، به دنبال هما آنکه به اختالفات جایبه  افسران

ترکیبی چنان کوچک  یدستهنفرات آن  ...راه افتادندبه سپاه  سویبه 

  باقیِ قشونبه د که ده بورکتر که همه را هر چه مشتاق داشت شکننده 

ی خود را با دسته  له فاص زمانیپیش رفتند و در اندْکزده شتاب ...برسند

بدون  رهامافسرِ دو  سپاه، آخرین نفراتِ یمشاهدهمحض به  .جبران کردند

 ..پنهان گشتند. نظرو در میان سواران دیگر از  ندسخنی جدا شد گفتنِ

به  ترسریعرستن را هر چه یِ رویبآو بیپستی  ید برای آنکه داستانِشا

بدرود نیز سری تکان داد و به  رهام لحظاتی بعد ..گوش همگان برسانند.

سردش باعث شد رستن  رفتارِ ..رفت. ترپیش ای قناعت کرد و ساده  گفتنِ

از دیدِ تیزبینِ  ش او کشتنِ افسران هما به مبارزه آمادگیِ مبه حت که  دریابد

 است.  ماندههان ننپ ختدر بلندایدر  او

راندند. رستن رو به او در کنار یکدیگر میتنها  این بارهما و رستن 

دانی که میفاصله بگیر.  ترسی،کرد و گفت: »تو نیز اگر از این نفرین می

 .«از آن دلخور نخواهم شد

-می مارزمهم  تیغِهما پوزخندی زد و گفت: »من تنها از تیز نبودنِ 

ی  با همهتو  ...خصم یبیشهم در این انبم ارت ت کنبهتر اس م...هراس

 خانه!« دفاعی همبیت انفرین
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بار بود که  نخستینخواند و دفاع می بار بود که کسی او را بینخستین

قت نیاورد، اجازه داد آنچه در طارستن  ..کرد.خانه صدایش می کسی هم

 ...نبودی گونهاین گفت: »تو  از بند برهد و کند،سنگینی میش ااندیشه

 تو...« ...به نفرین ...ی حکمجرگهتفاوتی به بی ...ندتو نیست سخنانها این

در خیمه  او آخرین سخنانِبه یاد  چراکهاش را ناتمام گذاشت و جمله

سخن را به جایی سپس  ...آهی کشید ابتدا تنها او در پاسخِهما  ..افتاد.

شهر ه ب شبهنیم و با دلخوری گفت: »با این حساب دیگر کشاند

 متنفرم.« ،شب به شهر برسمدر از اینکه  ..رسیم.می

 دآگاه آنچه از مسیر مانده بود را در نظرشان زنده کردش ناخواسخن

. گستراند شاندیدگاندر برابر  انگیِز لهاسان راخیالای هشب و تصاویرِ

ت، یافتر میدغدغه تر و بیرا آرام رسیدن هنگامشب رستن که برخالفِ

از استقبال و تماشا  تنهانه ..دانست.می گرانگیز و افسردهغم ران ما آه

شان خبری نبود، بلکه تصور اینکه اکثر اهالی در آرامش در بسترهای گرم

ها برخالف میان خانه  ،برگشته-جنگ-سته و آشفته و ازاند و او خخوابیده 

ن آ رِتکرا ...ختانداش میا، غمی در دلداردقدم برمیسرد  بادِ جهتِ

های ساکت و تاریک در دیدنِ خانه  پس از هر نبرد، هر بار بر تلخیِ تجربه

  او را به یاد سالیانِ هااین ی نمود که همه افزود. رستن گمان میمی شب

تا  یی کههاخی شب. به یاد براز نگهبانان شهر بود که دنزاندامی ترپیش

 ...وراندپرمیها شهو اندیکرد پاسداری می شهر  روی باروهای بلندِصبح 

 .بود گشتهو سرد آغاز  انگیزمالل هایشباز همان برای او  چیزهمهشاید 
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ر سکوت پیش رفتند و تنها به  دتا تاریک شدنِ هوا سخنان  ازآنپس 

جنگل اکنون بدونِ  ..گوش سپردند. بیشه برانگیزِصداهای ناشناخته و ظن

یک هیچ از ..نمود. یش میز پر ایزتانگ تر و هولپرتوهای نورش بسی بیگانه

در  های ریزانداماندسته و صدای جنبشِ خاستبرنمی آوایی سربازاناز 

 بخشِ آرامش  نوای تدریجبه . کرددنبال میجا همهها آنان را میان خزه

 هایشاخه  و خرد شدنِ اسپان صدای راه رفتنِنواهای بیشه، رودخانه به 

ی پرتاللوی  تا اینکه سینه دتر شدو بلن بلند ازآنپسو  گشتریز اضافه 

 ازآنپس ...بالید شان دیدگانرودیته در برابر ارغوانیِ  رود آبان در زیر نورِ

شد می ..که بهترین راهنمایشان بود. رفتندپیش می رود  از کنار ساحلِ 

 رصدای آب ب ها با نوازِشاسپکه بسیاری از سواران بر پشت گمان برد 

ای آنان گهواره  نانچُکاروان  یکنواخت و آهنگینِ  تِحرک ند واخواب رفته 

 دهد.تکان میبر جای را 

شب در همان مسیر پیش رفتند تا  هاینیمه توقفی تا  هیچ بیپیوسته و 

در آن زمان  ...ف رسید و سپاهیان در کنار رود آسودندتوق  آنکه فرمانِ

ن را وه آناو انب بزرگراخامِ  بیشه پیش رفته بودند که گویی چنان در قلبِ

رستن به آسمانِ سیاهی که فقط از کنار رودخانه   ...بلعیده بودبه تمامی 

بر آبان  سردِ هایآب، نگریست و از رسیدمیها چَشمش به ا دیدن  موهبتِ

بر آن تیغ مانده   نفرینی کارگرهنوز اگر : »اندیشیدبا خود  ...خود پاشید

 دهد.« نمایشبه من  را آن اندتویمسیاه  یبیشه باشد، همین امشب این 
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یش  خو جوارِاز هما گرفت و در  ایدشنه  ؛از این فکر کمی آشفته شد

نمایی  ..هیچ نگفتند.ای تکیه زدند و یشهبر ر دو رو به رودخانههر  ...نهاد

اندک و ظریفِ آب در   هایتر از حتی خودِ آسمان در میان شکنج شفاف

-عظیمِ بیشه به آنان می سیاهیِ ش ایبرابرشان گسترده بود و در آن سو

نمود که سیاهی در گشتند، چنین میاگر به آن زیادی خیره می ..نگریست.

تراوید که در برابِر می شانجنبد و این احساس را در درونخود می

 اند.قرار گرفتههای شرورانه و پنهان بسیاری نگاه

ر  اک ،تگشچیره  رستن طولی نکشید که خستگی بر با این همه

 ..خواب رفت. رو ب را به نگهبانان سپرد هاگوش  تیز کردنِ قبت ومرا

با انداخت. اینکه بخت خواب را بر ترس پیش می ،جادوی صدای آب

آشکار  افتاددرندگان نیز کارگر میبود یا نیروی صدایِ آب بر سپاه یار 

 .یامدهر چه بود اما در تمامیِ شب چیزی از درونِ سیاهی برون ن ...نبود

داده اما   کفرا از  ش اتاریک توانِ  شبصبح زمانی که  ایهکینزدی

با حالتی از رستن بدان باز نکرده بود، تمامی بهش را اهنوز روشنایی راه

از  ایپرده  ...جهیدترسناک به بیداری خفگی از میان خوابی آشفته و 

 بارهبه یک ..ش کشیده شده بود.اش و صورتاتنشبنم روی  خیسیِ

حتی ریزاندامان نیز در تپش و  ...را ندارد پیشینبیشه آرامشِ  کهافت دری

ی  تنه سویآندر به کنارش نگاه کرد و هما را دید که  ..جوشش بودند.

و  داشتآخته در دست  ایدشنه  ...شدهخم ی دیگر یپشتِ ریشهدرخت 
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 ایدشنه پرشتاب  رستن ...بوددر دست دیگرش  از شراب پوستین آوندی

 چه شده؟« » ه بود را در دست گرفت و زیر لب گفت:نگاشتخود  راکن که

وحشی در  د حیوانِچن ینعره صدای  زمانهم نوشید و  ایجرعه هما 

... اندشده های بیشه گرسنه مهمی نیست. وحشی چیزِ»گفت: بیشه پیچید. 

 .«آیندبرمیشان نگهبانان از پس

در نزدیکی سرباز  چند صدای فریادِ زمانهمدیگر نوشید و  ایجرعه 

 ..دوختند. شمچ میانِ درختان  تاریکِنیمهبه گوش رسید. هر دو به فضای 

شدیدتر از باد بود، تکان   وضوحبه انبوه با نیرویی که  هایشاخه 

سربازان به  ...نیروها از دیدگان پنهان بود یسرچشمهاما  خوردندمی

   آنهیبتِبا  رای حشو انِی برافروختند تا دشمنهایمشعلمهیار  فرمانِ

 اندازطنین و فریادها از هر سو  هانعرهلحظاتی بعد صدای  ..فراری دهند.

، شادمان گفت:  یافتمی ارد خندهشد و هما که تمام آن صحنه را 

که این وقتِ روز  اند«آمیختگان»ی رستهاز  حتماً ..زیاد است. شمارشان»

 .«کنندمی حمله 

گفت:  ازآنپس ود. ده بدییزی گویا چ درنگ کرد، ایلحظه سپس 

از ها و شاخه هاتنه میان  گونهاینهستند که  «گریزرنگان»از  ایگلهآری، »

 .«اندگشتهنظر پنهان 

 ...اندریختههم به ببین چگونه سپاه را »سپس رو به رستن کرد و گفت: 

 «.اندنکرده سپاهیبه بزرگ  چنیناین یورشیکه  ست هاسالگریزرنگان 
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 :افزودو  به یاد آورده باشد، بلند خندیداگهان ی را نچیز گوییسپس 

 «!چه غوغایی به پا کرده   توشمشیرِ نفرینِ بنگر»

 های ستبرِ ریشه ورایاز  ،اوی مستانه هایخنده توجه به بیرستن 

در مورد   دستکمکه  عاقبت یقین یافتکرد. میبیشه نگاه  درخت به عمقِ 

توانست  را  دارانجانآن  از کیی رنگِبی هیبتِ ..ست.احق با هما  هاحمله

ش بیرون ااز نگاه ازآنپسدور ببیند، اما  ایشاخهروی  ایلحظهبرای تنها 

پیش  دوباره چرخاند تا آن را ها را به هر سو شم چتن سراسیمه رس. جست

همیشه در  هاآن را مالید و با خود اندیشید که  اش دیدگان. بیابداز یورش 

 .که بیناییِ قربانی کمینه است نندکمیه آغاز صبحدم حمل

ممکن است  بینیمیاطمینان نکن. هر آنچه  اتبیناییبه »هما گفت: 

 خطا باشد.«

از پشِت  رستن ..ی هشداردهنده کشید.شان فریاد سربازی در نزدیک

ایستاده  در برابرش را دید که و گریزرنگی  نگریستبه او  پربرگ  ایشاخه 

را  اش نیزهاز آنکه نگهبان فرصت کند  پیش ،مدَ در کمتر از یک ...است

گ به رنگی دیگر در هوا ناپدید شده بود. لحظاتی بعد تکان دهد، گریزرن

جدا شد و به روی   سربازدرختِ باالی سرِ از شاخ و برگِ ایتکهگویی 

رنگِی جنگلی که گویی بخشی از آن جان گرفته و خون بر بی ...جهیداو 

 ببیندرا  پاپای تیزپنجآن  توانسترستن  آنازپس ..د.خورد، پاشیتکان می

اش برنده هایدندانگلوی سرباز را با و  بازیافته بودرا  ش خود  رنگِ که

پنهان شدن حتی کشتن غرق بود که  چنان در هوِسگریزرنگ  ...دیدرمی
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بلند کرد و با به ناگاه سر را سراسیمه بعد  ایلحظه  ..را از یاد برده بود.

 گشتبودند، به رستن خیره  نوربیانی شمچ ش که چون ا سیاه هایحفره 

ها از کرانه ...ندشدناپدید  یآرامبه ش امرزهای تنبا دیدنِ او  زمانهمو 

عاقبت  ..شد.می در هوا غرقگویی به رنگ بیشه درآمد و  هر چه بیشتر

 هبسپس  ..ماندند.باقی سیاه  یحفره دو همان تنها  ازآنپس تنها سرش و 

 و دیگر نبود. ندبسته شد هاشم چَ گاهنا

در  ..خالی خیره ماند. جای بهبر جا خشک شد و  ایلحظه رستن 

در  گریزرنگ و به دنبال تصویرِ تکانی خورَدخواست  همان آن که

و گرمایی تنفرانگیز  ش رسیدا، صدایی از کنار به گوش شاخساران بگردد

شه و بی وایی هگوی . برگشت و همان لحظهش احساس کردابر پوست

جوهری یکسان یافتند و  سوی آن،و درختانِ آن از تصویرِ رودخانهای تکه

ی تاللوِ تیز و برنده صد قریبِ ،با یکدگر تپیدند. در انتهای آن تپشِ بیشه

 نفسیی نیمفاصله در  ..رد.بُش یورش می اایستاده بود که به سوی  دندان

ش ارویه درست روبهک یدپیچ سرش  در گریزرنگمانندِ جیغ صدای فریادِ

. ندش تنها به مویی با گردنِ او فاصله داشتابلند و سرخ هایدندانو  بود

در خود چرخید و  گویی بیشهی رستن، زدهحیرت دیدگانِآنگاه در برابر 

رودخانه و بیشه  ..از درد به خود پیچید. . تنِ گریزرنگگشت سپس تیره

، و همینطور هما و شدندیان ره نمادوبااو  یکنار رفتهدر پسِ تنِ 

 شمشیرش.
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ی درختِ  آن را به تنه و ی گریزرنگ را شکافتهسینه هما شمشیرِ

-ی زخم، رنگِ حقیقیتنِ جاندارِ شکارگر از میانه ..دوخته بود. سالکهن 

اش پیش  های تنتا کرانهاش را به آرامی پس گرفت و حقیقتِ آنچه بود 

به  ایجثه ..را کنجکاوانه نگریست. نآ اد وایستاز هیجان رستن  ..رفت.

روییده براقی  سپید روی کمرش یالِو  داشت اسپیک   نیمی ازبزرگیِ

که خارهای  پوشانده بود و سیاه پوستی چروکیده را ش اتن باقیِ ...بود

 با هر تپشِ ..ند.زده بود بزرگ و کلفت و تیزی به رنگ سبز از آن بیرون

ند و چرخیدمیش ادر تن تاریک رهاخا انِمی از نی رنگیهایرگ ش اقلب

دیگر  ینقطه به  اینقطه را از  گوناگوناز صدها رنگ  ایدسته 

-ش خاک را در خود میهای زیادی پهن و قدرتمندپنجه ...رساندندمی

بر زمین مانده  فراخاش چون لنگری فشردند و پای پنجم در انتهای تن

 بود. 

افتاد که دستی بر هما  برش ااها نگ رستن خواست چیزی بگوید ام

آشکارا  ...نوشیدشراب می دیگر مشیر گرفته بود و با دستِی شدسته

سربازی از میان  دمدر همان  ..ریزرنگان را به هیچ انگاشته بود.گ  یورِش

در رودخانه افتاد.   ،پیچیدمیبه خود به نظر  که درحالیبیرون زد و  اندرخت

اما صدای غرِش تیز و  جنگدیمآب ز ا ایتکهکه با نمود چنین می

که گریزرنگی دیگر با او  گذاشتنمیجایی از شک باقی حیوان  خشمگینِ

سرباز خود را به ساحل رودخانه کشاند و آن حیوان که   ...برآویخته است

 ش به ساحل افتاد.  ادستِ او گرفته بود، همراهبه نظر دندان به 
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-ت. دست چپان اسافسر زکی اکه ی دانست سرباز یجامهرستن از 

ا دست زمین افتاده بود و او ب بر جانبی ش از باال تا پایین دریده شده وا

-از گردن، گشتمیباز اش اصلیبه رنگِ  که حیوان را هایدنداندیگرش 

 .داشتمیش دور نگاه ا

رفت و او را نگاه کرد و شناخت. سپس کنار هر دو  شاهما نزدیک

 .نشست ند،زدمی وپادست  دار رودخانهدر ُگ ندگیکه در تقالی مرگ و ز

  پشت سپیدِ هایپشم ش را در میان او دست را زمین انداخت آوندِ تهی

زیر  گریزرنگ .لرزیدندمیخویش کشید که از درندگی بر جای  گریزرنگ

صدایی شبیه  ...جویدمیرا بیشتر و بیشتر  اش قربانیو دستِ  غریدمیلب 

 د.بلند ش سربازکمک از 

از برخیز و  ...ای؟ماندهبر جای چرا پس »: و گفت ی زدخندپوزا مه

 « !ت دفاع کناشرف

ش را با اگریزرنگ دستاز سر استیصال فریادی کشید و افسر 

 گرم و ش را چنان درید که خونِاگلویسپس  کرد. دونیمش به هایدندان

 رتپیش  رستن ...ی او و هما افشاندبه تنِ درندهرا رنگی دیگر   اوغلیظِ

 دو افسرِهمان شناخت. یکی از باز درنگبیقربانی را  یچهره رفت و 

کرد و گفت:   اش شدهخشک دیدگانِبود. نگاهی به  رهام زیردستِ 

 ترپرشتاباکنون  زودتر از این جنگل بیرون رود...دوست داشت هر چه »

 .«رودمی از این مکاناز همه 
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رستن به ر گرفت و دون حیوااز  ای نگاههما با شنیدنِ آن سخن لحظه

در  یستند که را نگرحیوان ر دو خندیدند و سرِ پرشورِ نگریست. آنگاه ه

گریزرنگ را هما  ...دیدی قربانی غرق بود و آنان را نمیدریدنِ چهره

 ..بود. گشته آلود خون هر دو  سیمای ...کرد و در آغوش گرفتنوازش 

مدتی گذشت تا  ...اش کندرامتا آ خواندی خاردارش هاگوش نجوایی در 

در  ...او آگاه شد بر حضورِ آنکه حیوان از سرمستیِ خون برون گشت و

ش را به آهستگی در اتنمرزهای بر جای ماند. سپس  آرام ای لحظه آن دم،

تکانی خورد و غرشی  به یکباره ازآنپس ش غرقه کرد.اپیرامون هایرنگ

در  غرش  و شود،محه وبارکه ددم پیش از آنهمان در  اما  ،کوتاه کرد 

تن اندیشید که هما آن را به ای رسبرای لحظه ..خفه شد. اش گلوی

رام کرده است اما خون که زمین ریخت، خنجرِ فرمانده را دید که   یینجوا

 . است فرورفته تا انتها در گلوی گریزرنگاز سویِ دیگر 

 .«شوندنمیرام گفت: »شانه باال انداخت و آمیز شیطنت هما با حالتی

هر سپس افتاد.  هاآبپا توی پنجبیجانِ  بیرون کشید تنِکه خنجر را 

ی  درخت درشتِ یریشه و پشت  ندیرون کشیددو جسد را از آب ب

بهتر »به رستن گفت: هما  .بودند اش آرمیدهشب پیرامونکه انداختند 

 .«نسازند ناپاک است اینجا باشند تا آبان را 

 ازآنپس و  انجامیدطول  به ناح املِ کلوعِ تا ط راخام  نبرد با وحشیانِ 

سپاه لهاسان  ...و دور شدند درختان گریختند گله به ارتفاعاتِ یباقیمانده

 قربانیِ  رستن و هما از ..بود. زخمی داده پانزدهکشته و  هفتدر آن حمله 
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چیزی  بود،  شدهپنهان یکی از درختان  هایریشه پشت  جسدش  که هشتم

 ش ادامه داد. ارود به راه موازاتِ  بهاره وبد زود خیلینگفتند و سپاه 

شدِن   هاز نیم پیشاندیشیدند، خیلی زودتر از آنچه مینبودِ آن افسر 

 «سیان»در میان کاروان به دنبال افسری که ی سربازان ...گشتروز هویدا 

 کردند.می وجوپرس  ،نددخوانمی

به  دالنهکمی گریز حالدر ترسان در پاسخ به آنان گفت که او را هما 

: دور گشتند، به لبخندی افزودسربازان که ازآنپس درون بیشه دیده است. 

 جنگلی در آغوشِ  ی... و اکنون در گوشهبروبه دنبال شرف بود و آ»

 .«پوسدمیحیوانی 

وزیدن گرفت و عطری از  روروبهساند از  نسیمِ بود که در همان زمان

آسمان رسید، نسیم  یانهه میاح بن کهآنازپسپاشید.  گانر همتازگی ب

نزدیک  بیشهکه به انتهای  دانست شدمیش اشدتهمان شدیدتر شد و از 

های دستهدر پرتوهای سپیدِ ناح هم با کاستن از انبوهیِ بیشه،  .اندگشته

درختان از   یفاصله  پسین در ساعاتِ  .پیوستندبه یکدیگر میتری بزرگ

کمتر به نظر ی و عمرشان نیز ندبل حتیو  دشیگر بیشتر و بیشتر یکد

  .ی از آسمان را دیدهایتکه هاشاخه از کنار  شدمیاکنون  ...رسیدمی

از این نتوانسته بودند   بیش بیشه و حریصِ های قدرتمندچنگ

 مسیراز رخِ  جنگل زودی آثارِو به تصاحب کنندن سرزمین را های آخاک 
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رودخانه اما  ..دشت. عِسیو یره منظ طورهمین افق بازگشت و ..محو شد.

 اش به سوی راخام روان بود. ، گرچه آبآمدمی پیش همچنان در کنارشان 

خالی و ساکت تاختند و سپس در تاریکِی  تا غروب بر دشتِ

خاک و چمن  ..در کنار آب استراحت دادند. اسپانساعتی به  ازآنپس 

ن آن میا ن دربافِ آو شفا آرام رودِ ..همگی غرق در سرمای شب بودند.

ی جاده  ،راست سویدر  ...رسیدمی بسیار تنها به نظر  و فراخ مسطح زمینِ

پَساگ« یا »راهِ  های دور به آن »آدیکه در زمان «میاواران»باستانیِ 

های شرقی را  ای که سرزمینجاده ..گفتند، در افق نمایان بود.نخستین« می

 داد.به دیار باختر پیوند می

به سوی میاواران در جنوب دوخته  چَشمزمانی رکه دی رستنهما به 

تواند آن درخششِ سرخ  کس نمیگفت: »بهتر است تسلیم شوی. هیچ ،بود

کست و داشِپَ را از این مکان ببیند، هراندازه که تیزبین باشد... تا آرامگاهِ

 « !اش از لهاسان با اسپ دو روز راه استفانوِس سرخ

وس توانسته در آن دوران  انف ه آنست ک »پس چگونه ا رستن گفت:

 ارتشی را از راخام به کمکِ پداشکست بشتاباند؟«

ی  »افسانههما که رو به آسمان بر دشت دراز کشیده بود، پاسخ داد: 

داند در آن دوران  ... کسی چه می.. برای فریفتنِ کودکانی چون  توپوچ.

کان م یناز ارا  است که نورِ فانوس دانیم این چه گذشته؟... آنچه می

 توان دید.«مین
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ی مغمومِ رهام رستن نامیدانه کنار او بر زمین نشست و با دیدنِ چهره

در سوی دیگرِ سپاه به یاد سیان، افسرِ او، افتاد و صدای خرد شدنِ  

هایش های حریصِ گریزرنگ در گوش ی او زیر دندانهای چهرهاستخوان

از آن بوی تند و ترِش  شیو ب  بود تر نشنیدهکه پیش پیچید. صدایی تازه

اش جای داشت. دشت در برابرِ آن گریزرنگان بود که هنوز در مشام

رسید. دوست داشت تصویرِ آن دم را تا هیجانات چه معصوم به نظر می

 همیشه در خاطر نگاه دارد.

 اما آهنگِ  ،رودیته حرکت دوباره آغاز شد اولین تاللوِ  با ورودِ

ارتشِ خسته و   آن راه پیمودنِتی از عاسا ...بود گشتهپیشروی کندتر 

سمان و ی آرودیته به نیمه  مراه با رسیدنِخواب در دشت گذشت تا هنیمه

هما در افق نمایان  بینیِبا پیشمطابق  های شهرشب، دروازه نیمه یدنِفرارس

ش فاصله گرفت.  ااز سواران به آهستگیزهان در آن زمان بود که  ..د.شو

نه   طبق عادت ..شهر برسد. باروهایآنان به ز ا پیش ت تا جلوتر رف 

زد. خطرِ تیرِ خطا خوردن از فرستاد و نه بانگی میسواری را پیش می 

 . خریدخود می همیشه به جانِنیز ی خودی را دروازه  خوابِنگهبانِ نیمه

نگهبانان بود یا هیبتِ خاصِ زهان که حتی  شد گفت از هوشیاریِنمی

های دروازه ود، اما تیری به خطا پرتاب نشد و نمییز ممتمادر شب نیز 

ی رفته -خواب -بر -فرتوت و سوارْ تا ارتشِ ندباز گشت درنگبیلهاسان 

 .فرود آیدآن  سنگفرِش فراخ و سردِهای گذرگاهزهان در میان 
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هر چه   ..های شهر واگذار کردند.را همان ابتدا به اصطبل هااسپ

هما  ..تر بود.خستگی نیز سخت حملِ، تشدمی رتنزدیکی آسودن وعده

شهر رو به محض ورود به سوخت، به ش میانرم که در حسرتِ بسترِ

من   ت به سارنگ به سراغِارستن کرد و گفت: »صبح فردا پیش از عزیمت 

 مهمی با تو دارم.« کارِ ...بیا

ار قرار داشت، پیچید و در به سمت راست، جایی که برزنِ خُشخ و

به  بایستمی ،رستن که اهل آن شهر نبود ...ها محو شدهکوچ یکیِتار

 و برودی لهاسان خانه رزم به خوابگاهِ یشخو سربازانِ شهرِی دستهمراه ه

 شب را آنجا به سر کند. 

هوا را با لذت به  دلپذیر بود و خنکیِ نزدش در شب  لهاسان آرامشِ

ود و از شته بنگذا اهتن را نآناصدای آب  ...دادمی فرواش سینه  درونِ

روی دیوارهای  گذرگاه، سویاز دو  ..رسید.جای شهر به گوش میجای

هایی و از حوض  ...در جوی زیبای سنگی  مسیر از میانِ ...دار بلند و قوس 

چرخاندند و از آن و می کردندمیهای مختلف هدایت که آن را به شکل

 ای از نورِ ذره  ،آب تِقطراها و این جریان  ساختند. تمامیِها میفواره 

و شهر از  رقصاندندمی در خود  نیز های شهر رافانوس  و آتشِرودیته 

 درخشید.می و جنبنده نورانیِ ریز حباب شماربی

های پهن و طبقه داشت که پله  شمال سه  سویاز جنوب به  لهاسان

 یندکی پس از ورود از دروازهکرد. ارا به هم متصل می ناآنکوتاهی 

چپ دید که بخش  سویسربازخانه را در  بنای عظیمِد شمی ،یبنوج



 یستی جرگه های نسرزمین   –  جلد اول(تان سرزمین )داس

111 
 

  رستن به همراه دیگر سربازانِ ..بود. برگرفته غربی را در یالِزیادی از 

ورود و   محلِ جنوبیْ ورودی سربازخانه گذشت. درِ یر تاقِمیهمان از ز

و هر آنچه  حُکم تعلق داشت یجرگهشمالی به  و درِ سربازان بود اسکانِ

 .گشتیمط مربودان ب

 صدای آبِ  ...گام برداشتندپهن و پردرخششِ آن  سرایدر  سربازان

وسیع به  جای حیاطِاز روی تاق و جایدر درون سربازخانه نیز روان 

-یپای ورود که زامینارها از همان لحظه  دریافترستن  ..رسید.گوش می

ه  دی جلوی عابرا هاآنتالش  ...اندکرده ی شان را بر پابلند هایپوش 

-احتیاط ...بردندآن را از یاد نمیشب نیز تا حدی بود که حتی نیمه  کردن

  بود که مردمانِ شهریبزرگی چون لهاسان  پایتختِ چراکه جا بود شان بی

زامینار که بلندتر  گوناگون به خود دیده بود و با مردمانِ بسیاری را از دیارِ

 وجههیچبه  آنان همهنایبا ...نبودبیگانه هیچ کردند، زمین سیر میسطح از 

در  ...شود برکشیده شانبه سویاندک  هرچندتوجهی  پسندیدند کهنمی

بی با سَکه چون رستن نَ بودندنیز  ییورزمین سربازانِ سپاهِ سارنگیمیان 

دیگر  اما آنان نیز بیشترشان به احترامِ ...نبود تبارشانقوم مرموز زامینار در 

شان  کردند تا تمایزی میانمی یشانر پارا ب بلند پوِشپایآن  ،رزمان هم

 نباشد.

حوض بزرگ و  سویبه . دادنمی بارهدرایناما به خود زحمتی رستن 

آب از مسیر شمالی به آن وارد  ..رفت. سرای میان و چندطبقه  سپید

دیگر بیرون  زد و از سویای میهایی فواره رقصشد و در هوا می
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ا برداشت و مقداری از آن آب خنک ر وضار ح ی کنسطل چوب ..رفت.می

ای نوشید. سپس به هایش را در آن تکان داد و جرعهرا جدا کرد. دست

او اختصاص   بخشِ که به سربازانِ سرای غربیِ شبستانِ بهنبال دیگران د

  بلندِبا سقفِ سپید اسر از سنگِتبود سر تاالری ...، وارد گشتیافته بود

ها دراز زمانی که روی تخترا  نسربازا که به رنگ سیاه هاللی

-میخواب  ه ب ،چنان سیاهیِ شب ،، با نگاهی غرق در سیاهینددیکشمی

جای سقف،  ی نیز در جایسپیدحتی نقاط در گذشته سربازان  ...بُرد

 . تا این شباهت را فزونی بخشند ندهنرمندانه کشیده بود

از   پیش ت.داش  قرار ناآنروی  کاهاز  بسترهاییها سنگی بود و تخت

 ، رامین به سخن آمد و با قاطعیتِ سربازانِبسترها گزینشِجدا شدن و 

شهر را ترک  برآمدنِ آفتاباز  پیششناس و منظم اعالم کرد که وظیفه 

 . شدخواهند  رهسپارسارنگ  سویو به  خواهند کرد

ی آنان بر چنین کاری استوار ارادهکه  برداز پیش گمان میرستن 

رو دور زمین مردمِ  شان این بود که از دیدِیهمیشگ  ترجیح .اشدگشته ب

 تاالرانتهای  سویو به بود پشت به رامین کرده  کهدرحالیباشند. 

پرسشِ متعجبانه  گشت. جوابِ بازنخواهد ناآنرفت، اعالم کرد که با می

ن که ای داد: »هماحوصلگی گستاخانهبی ی رامین را باکنندهو محکوم

 شنیدی!«

 ازاما چون رستن  ،ی نظامی در یک رده بودندمرتبه رِ منظاز دو هر 

 حکمو  بخشیدننظم  بود و خودخواسته در کارِ ترکوچکسنی  لحاظ 
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به دست رامین  در عملسارنگی  سربازانِ کرد، فرماندهیِنمی یدخالت دادن

ر  که کسی د مادون تا این حد اختیار داشت  یفرمانده همهبااینافتاده بود. 

رامین پاسخی نداد و  روازاین. وادارد اند او را به کاریون نتروهاگ  آن

آسمانِ  ی بلند و خمیدهو به نقاشیِ آرمیدند کاهی بسترهای رنفرات ب

 .گشتندخیره  شب

 و رفتخانه می پیاده راهِشخار در برزنِ خُ ، هماجنوب شرقیِ شهردر 

 که رنگِ  ارخشخ کِتاریهای از آن کوچه  ..کشید.پاهایش را بر زمین می

، تنفری خاص پوشاندمیرا در شب آنان ، تاللوِ آب  هیچبی  تیرهآبیِ

فقیرترین بخش و تنها جایی بود که خبری از   برزنآن  ...داشت

ش اآن برای جبران اما مردمانِ ..در آن نبود.  شهرمتعددِ و جویبارهای ریز 

هایی قشن ..د.بودنشکل آب نقش زده دیوارها را به رنگ آب و حتی به 

 ودند.بیش نبهما نمادِ حسرتی حقیر  نزدکه در 

در کوچه  صدای پای خود را تنها دیگر  ،به نزدیکِ خانه که رسید

ها به جدا شده بودند و دسته از یکدیگر دسته سربازان دسته  ...شنیدمی

ی وچه در آن ک ...بود گشتهتقسیم  آنانبه فرد فردِ  در نهایتها و گروه

 ..کوچک و ظریفی شد. متوجه حرکتِ ، مرده -وقتاًم کن ور ساسراس

ی دومِ یک در طبقه  گرفتهخاک  ای، پشت پنجرهزمختای تیره و پرده 

کودکی کنجکاوانه  انِچَشماندکی کنار رفته بود و  ی سنگیِ فرسودهخانه

ش را ای نیرویماندههما ته ...ندنگریستو با حالتی از شیفتگی او را می

پاسخ  نداد تاش را کش انگاه ..ی خسته بیرون داد.ندلبخ رد وجمع ک
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 ..روی زمین نکشد.دیگر اما تالش کرد که پاهایش را  ،را بگیرد دلبخن

آزارش ها از کوچه بیشتر  آنخانه شد و سکوت و تاریکیِ  عاقبت واردِ

از   روی پنجه آهستهرا درآورد و  هاپوش پایداد. مادر را در خواب یافت. 

را به اطراف اتاق کند و به درون   هاجامهباال رفت.  نچوبی انِپلک

به خواب   ،بیندیشداز آنکه بتواند به چیزی  پیشرختخواب غرق شد و 

 .رفت فرو
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بستند و رفتن می پیش از بَرزدنِ آفتاب، زمانی که سربازان سارنگی بارِ

تکاپو از  ، رستن با صدایودنمشان تقسیم میرامین دستمزدِ نبرد را میان

اش و آهسته به سوی  دیدتاالر رامین را در سوی دیگرِ  ..است.برخ خواب

  از برابرِ تمامیِ سربازانی که او را به سبب شکستِ ..گام برداشت.

-سهمسخنی هیچ بیدانستند، گذشت و ش مستحق پاداش نمیازودهنگام

 ردسپس  ..رون کشید.اش را با خشونت و گستاخی از دستانِ رامین بی

شان چندتایی سربازان نظر دوخت و با شگفتی توانست در میان دیدگانِ

تفاوت کم بیدانستند یا دستدور از شرافت نمیبیابد که کارش را 

ادب و مرتبه به قفلِ هازبانپیچید، در آن تاالرِ کوچک که صدا می ..بودند.

 کردند.ران میجب را ها نبودِ کالم، اما چَشمشناسی بسته بود
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بارش  ها را در کولهو سکه نمودرستن آنان را به حالِ خود رها 

به   ناحکه  برخاستخواب  زمانی از ..بستر رفت.ریخت و دوباره به 

ی ا جامه. کس نمانده بودهیچتاالر در د و درخشیمی سماندر آ تمامی

رنگ یی خاککه از به هم دوختنِ چندین و چند پارچه  کردسبک بر تن 

دار  های ریشای به کلی برساخته از وصلهجامه ..د.ته بو خا خویش س بهر

ظاهری   آشکارشانو مرزهای  با هم هاوصلهاندِک  تفاوتِمان بود که ه

هایش را داشته  ،پس از آن ..بخشید که کم از زامینارها نبود.غریب به او می

 .رفتبیرون  شبستان ازبرداشت و 

بر او  صدای آببه همراه  حنا دیسپزرد و  رِنو ،در سرای سربازخانه

 در اطرافِ  ..پررونق و شتاب آغاز گشته بود. ،زندگی در پایتخت ...پاشید

از  گوناگونکارگرانی ایستاده بودند که به کارهای   وسیعسنگیِ سرای

 ..پرداختند.می جنگی لوازمِ جاییِجابهو  اسپان تا تیمارِ تمیزکاری

از باقی شهر جدا چون دژی  ااختی سربازخانه ردیوارهای بلند و یکنو

 بنا، گذشتمی سرای یمیانهحوض  ازپهن و پرآبی که و جویبارِ  کردمی

 کرده بود.  دونیمرا به 

  اش خواب را از چهرهبرداشت و  آب آنبا سطل چوبی از رستن 

او   روزی دیگر را به تنِ آغازو  کرد سرزندهسرمای آب او را  ..شست.

.  داخل گشت شهر به غوغایون آمد و ریاز سربازخانه ب ..نوید داد.

ده یرا پوشان ها گذرگاهیک یا دو طبقه دو سوی  های سنگیِساختمان 

ها بافته شده بود، با  شان بسته به سنگی که در آنظاهر و رنگ. ندبود
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گون و خاکسترگون  ای خاکیمایهرنگاغلب یکدیگر متفاوت بود اما 

 کرد.شان خودنمایی میمیان دای از سنگِ سپیه داشتند که ناگاه بافت

مرد یا زنِ پیری  بعضاًکه  بزرگ در طبقه دوم داشتند هاییمهتابی بیشترشان

 .نگریستمیروی آن نشسته بود و مردم را چون نمایشی جذاب 

 یهایمکان جزبه ...تر بوداما کمی تیره هاخانه به رنگِفرش نیز سنگ

زیبایی سنگی تنها برای  گاهی ای ای ویژهنشانه ه ب هاآندر  که خصوصبه

 دادند. رستنقرار می و به رنگی متفاوت به جنسی شفاف همچون شیشه

وع شر نام داشت، «اروند»که  گذرگاهِ شهرترین پهندر رو به مرکز شهر و 

 به قدم زدن کرد. 

که   آب را بشمارد کوچکِ بیش از ده جریانِ راهتوانست در همان می

مسیرهای باریک و مملو از آبی که   ...ندرفت یمدیگر  سویبه ویی از س

 دیوارهای بلندِ  از ورایحتی ی شهر روییده بودند و گوشهگویی از گوشه 

و حتی  هاها و مهتابیایواناز  مجراهابسیاری از  ..گذشتند.ها نیز میخانه

 بلندین د که برخی از هماآممیپیش  ...ندشدها نیز رد میاز میان خانه 

  که غالبا  هوایی یمسیرهای ...در مسیری مورب طی کنند را هاگذرگ عرض 

ا یی راه میانهبرخی نیز از  ...بودندکوچک نیز  پرندگانِ نشستنِ محلِ

-به سوی مقصدِ خود روانه میو  خوردندمیوتاب زمین پیچ هایکناره

دادن  امهاد در بسیاری از مسیرها که آب با نیروی خود توانِ ...گشتند

آن را دید که از انتهای  آزادِ شد جریانِخبری نبود و می مجرا  زا ، داشت

 ریزد. به ابتدای دیگری می مجرا یک
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ی آبان بود که از شمال شهر وارد رودخانه ناآنی همه  یسرچشمه

از میان شهر  ..شکست.کوچک و بزرگ می جریانِ زارانِو به ه گشتمی

  تا را  یشخو ت تا مسیرِسوپیجنوب به هم می کرد و دوباره در عبور می 

 راخام ادامه دهد. جنگلِ اعماقِ

 پایتخت بسی بیشتر رودخانه بدین سبب هزارپاره گشته بود که قدمتِ

که شهر در آنجا ساخته شده و محل  ازآنپس ها سال .عمر آن بود از 

 ه ب را خویش  و زاللی راهِ ککوچ  آبِ جریانِ بود، گشته  مردمانیِانزندگ 

گشته وارد  لهاسان بر درهای شمالیِ یی دوراز ناکجااو که  ..شهر باز کرد.

  جویبارِ خُردآن  ..برای خود ساخت. شهری کوچک از میانه  مجرایی بود،

فزونِی بود که با هر  آهسته قدرآن رشدش شد و  تربزرگآرام بزرگ و آرام

 او ب ها ترین شکلبه نوآورانه مجالِ آن داشتند کهشهر  انِمردم ،اش اندک 

جریان دیگر  مجراییرا با  آنچه بر مسیرِ اصلی مازاد بودیکدیگر  اریِهمک

 نامیدند. می «باوَنْد»بودند و چه سنگی،  ناین مسیرها را چه سفالی  ...دهند

تا اینکه رود  ،به طول انجامید یباوندها ده سال ساختنِآب و  فزونیِ

 «آبان»را  رود نام ...بازایستادشدن  تربزرگو از  گشتبالغ سرانجام 

 برنهادنِ باوندها زمانِ ...ی بسیارهااز آببود  ایانباشته چراکهگذاشتند 

از  پیششهر که تا سه نسل  ان کدام از مردمهیچ تنهانه دور بود که  قدرآن

دانست که چرا برزنِ  کسی نیز نمینیز کسی آن را به یاد نداشت و  آنان

 را لهاسان رودِ آبان بود که سبب هب ...انده استه مبهرخشخار از آنان بی
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-مینیز  «باوندان»طور و همین «شهر سرداب»عالوه بر پایتخت شرق، 

 .نامیدند

در اروند،  ،بوددر آن شهر آبان  مسیرِاول که اولین و زمانی تنها  باوندِ

 باآنکه ...گذشتاز میانِ آن میدرست و  داشت قرار ،گذرگاه اصلیِ شهر

تجاوز ش از یک قدم اه قدم و عمقس زش ااد و عرضک بو کوچ

 «هوارَگ»و بدان  آمدبه حساب میشهر  ترین باوندِکرد، بزرگنمی

 گفتند.می

هایی دکان ش اکرد. در اطرافرا به جنوب شهر متصل می اروند شمال

و انواعِ متنوعی از  های سفت نانگرده  ،، چکمه، طناباسپ بود که افسارِ

رفت می  پیشرستن همچنان که در آن  ..تند.وخرفمی  عطر و تنباکومیوه و 

 ینچندو همچنین  ختارخانهپُیک خیاط، مکانی برای کارت بازی، یک 

و به  پررونق بودند وجوشیجنب که همه در  دیددر اطراف  مستانخُ

 ...پرورانیدندان می ش خوان را پیرامونی آوازهزدههمان زودی سربازانِ می

شهرشان در   پیش  د برده بودند که تا روزِیا از با شتابزدگیه همگویی 

 . ه بود افتاد میتقابلی نظا یورطه

سنگی به ش افرش پیش رویدر میانِ سنگها مکانآن از  هرکدام

 سپیدْ  ..جلب کند.تا توجه رهگذران را  داشت خاص خودرنگ و شکل 

هر آنچه به  سرخ ..فروشان.اغذیه رنگ درمانگران بود و سبْز رنگِ 

لهاسان   بازارِ ...هاخانه و سیاه به مسافر شدمی مربوط  ،بود ندهکنمسرگر
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گشت و گوناگون عرضه می جایی بود که از تمامیِ شهرها در آن اجناِس

-اش میو بازرگانان برای خرید به سراغ ان از تمامیِ والیات نیز مردم

ی روستاو چند چندین و  «رودیا»آمدند. بسیاری از مایحتاج سارنگ، 

 کردند.از همین بازار تهیه میتا آن سوی دشتِ سزان،  را فااطر

به یک   تصمیم گرفت خود رارنگ ایستاد و رستن روی سنگی آبی

و  ر پنجره نشستای کنادر گوشه  و داخل شد ..نوشیدنی دعوت کند.

-چیز جز دیوارها از چوبی تیرههمه ..نظر گرفت. درفضای خمستان را 

ندگیِ دودِ چپق همراه با نورِ اندک و ی ماو ب بود و ه نقش بافترنگ و پر

در سوی دیگر   ی روشنمردی با چپق ...انباشتمیرطوبتِ بسیار فضا را 

ش سربازان و ادر سمت چپ ..گم بود. گذرگاهش در انشسته بود و نگاه

نامطبوعی در   به گپ زدن و بازی مشغول بودند و بخارِ دور همدهقانانی 

تر ای نحیفبر چهارپایپیری که  دهقانِ ...دز شان موج میاهویورای هی

داد و دشنام می نابه آن زدگیمیدلیل از روی ، بیاز خودش نشسته بود 

  گشت.تنها سبب شادیِ بیشترشان می

 سپسکند، سفارشی داد و  یمکان نگاه به صاحبِ آنکهبیرستن 

 یخاص هیچ فکرِبی باشد، فرورفته ایخلسه لحظاتی چند انگار که در 

 .دنبال کردمردمان را  کتِحر

 اندیشی؟«صدایی از پشت گفت: »به چه می
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دستار سپیدش را برگشت و هما را دید که پشت سرش نشسته و آن 

در خود فرو   قدرآن چگونه است که » هما افزود: .استنیز بر سر زده 

 بینی؟«کس را نمیروی که هیچمی

ی دوباره  گشایشِ وت شنید. پس برایو در جواب این حرف تنها سک

 اند.«زود رفته  رو صبحِزامینارهای کم هم که بود ادامه داد: »به نظرْ سخن

مسیری  آوردنِ یادبه کرد و با  تأییداو را  سخنِ سر یاشاره با رستن 

رفت، آهی کشید و گفت: »باید این می تا سارنگ تنهاییبه  بایستمیکه 

 ببرم.« رنیدانزد شار بِ نیز شمشیر را

 با من بیایی.« بعدازآنگفت: »و  اهم

 »کار امروزت با من چه بود؟« 

 رویم.«به نزد بهانبود می باهم»امروز 

ببیند  بود،  ش به اواپشتو دهان رستن را که  هاچَشم هما الزم نبود 

ای لحظه ..آن حرف یکه خورده است. که چگونه از شنیدنِ درَبَ گمانتا 

نان را یکجا خورد و نیمی  ..آوردند. کوچکی برای رستن و نانِ شربتبعد 

سپس برگشت  ...رفت فروزمانی در فکر . کوتاهْش نوشیدااز جام را روی

هایی هزار بار گفته و و رو به هما کرد و گفت: »چه نیازی داری که حرف 

 « ؟زار بار شنیده را بار دیگر بشنویه
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نم که  ادپاسخ داد: »می  ن شتابا بود،  سخنِ مخالفهما که گویی منتظر 

 !« سازدآغشته میبه مرگ هر ساله آنچه ما را  که اوست مقصرِ ،نه زهان

صدای فریادِ دهقانان به اعتراضی در بازی بلند شد و در آن دم 

 شان روانه گشت. های پیرمرد نیز به دنبالدشنام

با لحنی  . گشتداند و دوباره به بیرون خیره ش را برگرارستن روی

او  زمزمه کرد: »او انسان نیست که تقصیری گردنِ تقریباًو ناامید  سرد

 پندارند.«وی را برحق می کسانی ست که اندازیم. تقصیر بر گردنِ

داد. گویی ش را بیرون میا ی آخر را در حالی گفت که نفسجمله 

نیرویی خرج کند.  سخنانآن  ی کافی نداشت که حتی برای گفتنِانگیزه

خواهم با او سخن مصمم گفت: »می ،نیِ اواوت کماگرفته از ن رتأثیهما اما 

 .«کنم دَِگرش را اخواهم واژگانبگویم. می

هایی سبز و کال را به اعتراضِ زود اش به پیرمرد افتاد که میوهنگاه

 کرد.شان به سوی جوانانِ مست پرتاب میچیدن

 »واژگانی چند صد ساله را؟«  رستن پرسید:

 شکایتی نیست.«نیز  کرد ردَِگگان مرا واژ »اگر هما گفت:

کرد تا شاید افکارش را برای بار آخر منظم کند و ادامه داد:   درنگی

 رون خواهم بود.« از تردید ب  پسینهنگام نبردِ دستکم»
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 ..کمی صدایش لرزید که از رستن پنهان نماند.سخنان  هنگام ادا کردنِ

 انچَشم رددرست  ،ش اه قاطعبا آن نگا ...نشست او رویروبهبلند شد و 

  .آورد فرادستنگریست تا عاقبت رضایت او را  او

ش راهِ خروج  اش ظاهر شد و با دستانالبخندی نرم بر لبانپس از آن 

 ...را به رستن نشان داد

ی زیرِ پای پیرمرد شکست و به سختی زمین همان دم چهارپایه

ی نعرهصدای اش فرود آمد و اش روی صورتی شرابخورد. خمره

 سو برخاست.   هاز هم خنده

قصد برون رفتن کردند. رستن و  انداختندای بر میز سکه هما و رستن

 نگاهی به مردِ افتاده انداخت و گفت: »مرده است!«

ی  زدهدر سکوتِ بهتبود که به تنهایی ی هما بار صدای خندهاین

 سویبهرا  دارونخطِ و  برون آمدند خمستاناز دو . آنهمگان پیچید

آنان را به  که فراخی ختم شدهای ه به پل . خطی کهپی گرفتند شهر شمالِ

  .گشتمی رهنمون  پایتختسقفِ میانیِ

که محل زندگی  هاآنشهر در سه طبقه بنا شده بود که به باالترینِ 

سقف » بود، آنکه در وسط ، به«بَرینسقف » بود  دستانتوانگران و فراخ

 دلیلِ  ..گفتند.می «مادون سقف»آنان  نیترپایینو  ترینجنوبیو به  «میانه

 ..دانست و از گذشتگان به ارث رسیده بود.گذاری را کسی نمینام گونهآن
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مهم داشته   علتی نام نهادناین  به حتمآنکه  صرفبه واپسین  گویی مردمانِ

 بودند.  نمودهاست، آن را به همان شکل حفظ 

 که قرار داشتند گهوار یسو در دو ،و بلند ردیفِ مشابهدر دو ها پله

  مادون میانی به سقفِ از سقفِ و درخشانی به نرمیرا آبِ باوندِ اول 

و  ندآمدمیپایین  هابیرونیِ پله دو سویدر دیگر نیز  دو باوندِ ...ریختمی

 .گشتنددور می یکدیگراز  وخمپرپیچسپس در مسیری 

را شهر  رگِ زب بود و میدانِ تروسیع ش دیگر همتایاز دو  میانه سقفِ

که   سنگی تماماً با کفی پُرهنگامه و غوغا یمیدان ...دادمینیز در خود جای 

هایشان را  کاسبان و کشاورزان داشتهو  گذشتمیباوندی از آن ن

شاید چون حائلی بود  ...بود « میسوان»ش انام ..فروختند.آن می دورتادور

 .برین و مادونمیان 

شان نظاره راست سوی دان را دریمزدن لحظاتی قدم  هنگام آن دو

که از مردمان چیزی   را دیدند چند سرباز هیاهو و تکاپو و در میانِکردند 

 کردند.وجو میرا پرس 

 ؟«انددلن افسر شجاعهنوز به دنبالِ آ: »پرسید 

خواهد فرستاده و ش ابه دنبال اش فرماندهسیان؟ » هما پاسخ داد:

گونه سهل رها نخواهد کرد... اما  این را ش ا نفرات «داهیمِ رها» فرستاد...

فرار کرده یا با  قیمتیبا غنیمتی  افسرش یا که افتدبه این گمان می انتها در
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 و شاید حتی بداناناست دل گشته تهیدیدنِ قدرت نوظهورِ دشمن 

 .«باشدپیوسته 

 .« ره کردرا خی هاچَشمخمهان امسال رُ»درنگی کرد و سپس ادامه داد: 

درختانِ   ...بود پیشاز  ترنیطوال مسیرْ برین،  فِتا سق ناز میدا

آسمان را ها سایه افکنده بودند که ی بلند و پربرگی بر کوچه«هیمه»

به  های سارنگ هم در طراوت و انبوهی حتی هیمهکردند و محصور می

تند  هایشان داشهای سیاه و درازی بر تنه و شاخهلکه رسید.گردشان نمی

دانست و پس از شان میر ابتدا آنان را از آنِ چوباه دگآذرِ ناکه رهگ 

دوس« شان »هیمههایی کاهل و نابینایند. نامفهمید که خزندهزدن میدست

یرامونِ  رنگیِ اجسادشان نیز همیشه پهای خشک و خاکیبود و پوسته

 شد.درختانِ هیمه دیده می

ناس جای پر بود که کوچک های ها از گاریمسیر عالوه بر آن

گشتند. کشیدند و خالی بازمیی بازار را با عجله به سقف برین میفروخته

-دوسان را به هم میها خوابِ ظهرگاهیِ هیمههای دفعتیِ گاریضربه

 انباشت.کشیدند، خیابان را میبوی عرقِ کارگرانی که آنان را میریخت و 

 آنان ..بودند. و براق و تمیز یدسپ هاقبلیبرخالفِ  سقفِ برینهای پله 

آب محصور  سیمگونِسنگی و  و میان دو باوندِ گهوار سوینیز در دو 

در دو  ی سرخهایرگو ب سپیدی هاتنهنحیف با  دو درختِ ...شدندمی

را ظرفی گرد و  شانهر کدام یتنهی قرار داشتند که دورِ سوی ورود
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ه در مین را تا نآ ایمهجاز خاک ساخته بودند که چون و پر ا نسفالی

پرشکوفه در   هایشاخه از  هایینقشرا  هاسفالروی  ...گرفتبرمی

بهار و تا پایان   رسیدنِ  گرفته بود که پیشوازی بود بر رنگبیآ یازمینهپس 

 .ماندمین شکل باقی به هما بهار نیز

هر چه بیشتر  شده درختان را برای نقش هایشکوفه  ، به باور مردمان

باوری که با دیدنِ نقاطِ سفید بسیار در میان  ...دنکردمیتشویق  دندا بار

 سوایندر  ها کوچه ..زد.آلود نمیشاخسارِ آن دو درخت چندان وهم

  دستانفراخ ترِهای بلندکاشانه ...کمتر، اما زیباتر بودند هادکانو  ترخلوت 

،  برزن جایجای در  ...آراسته بود ترسپیدتر و پرنقش ییهاسنگ به

و نسیم مالیمی  ندبود گشته آراسته بهاری ینِوشش سفالپ نآ هب درختان

درختان در سقفِ برین،  ...چرخاندمیشان را در هوا سپید هایشکوفه 

ی  پرمیوه جای داشتند و در کنارشان درختانِ هاسرایِ خانههیمه در 

 کردند.دیگری نیز خودنمایی می

تا  برین فِقس بخشِآرامش وتِ در میانِ سک گهوار جوارِاز آن دو 

 نیز پیرزنان و پیرمردان بسیاری پیش رفتند و از زیر نگاهِ راهانتهای 

و هما به  پرشمارترندشهر برزنِ که آنان در این  دریافترستن  ..گذشتند.

-میمردن -جوانْ  بختِاز شهر،  سویایناو خاطرنشان کرد که زندگی در 

 .کاهد

 ینچند ، هاکاشانه متوالیِ پایان گرفتنِ خط در نزدیکیِ انتهای مسیر، با

به نظر دیگر که  گشتهم نمایان  جواردر  ی متروک و پوسیدهخانه 
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 آهنگریِ  هااینی پس از همه ...نداشتند شانمتمول صاحباناهمیتی بر 

رسیده در  ترین بناهای ارثی کهن در زمره که قرار داشت رشار بنیدا

-تر از جدایی و نامشیزمانی پتِ آن به رفت و ساخلهاسان به شمار می

 همهآن ی سیاهی بود در میانِ لکه ها تعلق داشت و گذاریِ سقف

 . پاکیزگی

 ..مشغول کار است. شدتبه بود که شار  آشکار دور همحتی از همان 

پس  روزِ ..ش بودند.ادر حال دویدن و انجام دستورات دائماًش اانشاگرد

دوباره هایی که برای ، سالحهدشتخریب رهایافزاجنگاز نبرد انبوهی از 

سربازانی  های جدید از سویجنگ ابزارتیز شدن آمده بودند و سفارش 

بودند از آنچه دارند راضی نیستند، آن مکان را در خود  دریافته که تازه 

 گرفته بود. 

 ش خبر داری؟« اکه شدند هما گفت: »از اخالق ترنزدیک 

 ر دارند.«او همه خب »از اخالقِ

ی متروکه هاخانهاز آن  دستکمی اش آشفتهسوخته و اهر با ظ آهنگری

در  ایاندازهآن را تا  هایشکوره که گرمای  رسیدمیبه نظر  ..نداشت.

های زره و سالح جای خالی دیوارهایش از تکه ..ه است.فروبردزمین 

-یو گویی صدای گدازیدنِ زغال و فلز در طولِ سالیان بر جا نداشت

 . خته بوداداش رخنه انجای
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و  ببیندصبور کناری ایستاد تا شار خودش او را رستن مؤدبانه و 

مردی  ...بازایستاداز کار  ربنیدامدتی طول کشید تا آنکه  ..رود. ش اسراغ

 ..شصت و اندی ساله بود که اندامی تنومند و شکمی برآمده داشت.

دند،  وبون زده حدقه بیر انی که ازچَشمو اش رلکی چروکیده و پُچهره

  کوره داشتند.  پرنورِنگاه بر آتشِها نشان از سال

 ی دیگر!« شکستهکرد و گفت: »یک سالحْ رستنرو به بنیدار 

  انِشار آن را از دست ..رستن شمشیر را بر دو دست گرفت و پیش برد.

انگشت   کهدرحالیاش در هم رفت و او گرفت و برانداز کرد. چهره 

باال آورده بود، گفت: »شش ی تهدید هنشان او بهرویاروی را اش اشاره 

 روز دیگر!«

اما گویی در همان  ،طوری گفت که مخاطب بفهمد و اعتراضی نکند

اعتراضی را داشت و شاید یک روز زیاد گفته بود و   شنیدنِ حال انتظارِ

هاِن از د »امروز« یواژه خارج شدنِ ..را کم کند.زنی آن آماده بود با چانه 

بود  آشکارشد که  ایگونهبه ی او چهره ...کرد مشتعلرا  وا آتشِ رستن،

 تواندمیکه  عبارتیش را در بهترین الحظاتی منتظر است تا عصبانیت

آن لحظه هر چه داشت   تا  آن روزگویی از صبحِ ...و بیرون ریزد بیابد

و  ی اصیلرتشی از سربازان، اکنون حرفزنی با ابعد از چانه گفته بود و

 . کند تمسخررا با آن  سربازِ تازهتا  نمانده بود نزدش  یرغیرتکرا
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 تیغ از آنِهما گفت: » ،ها قبل از آنکه به حرف آیدی این تالش با همه

 !« بودهشورانگیز سربازِ یک 

تا  ند،ش از تفکر تنگ شداانچَشم ...ماند جای ای برچند لحظهشار 

هما را   ید تا گفتهیشمدتی طول ک ..رد.را به یاد آو شنودمیمعنای آنچه 

و سپس به  گویندهش ابتدا به انگاه ..کند. واکاویو  معناخویش در ذهن 

خواست از خشم بر می پیش از آن دمیآنچه در دست داشت افتاد که 

انتظار   رغمهب  سپس به کنجکاوی و تدریجبه اش خروش  ..زمین بکوبد.

رفت   کارگاه قبه عمشار  ...گشتمنجر  خوشحالی و شوقبه حتی رستن 

را کنار زد و زمین  بزرگ وسط های روی میزِزار فاجنگاز  شماریو 

ش به آن  اانچَشم تیغ را روی آن گذاشت و با برقی در  ..ریخت.

از دوده و  سراسر سیاهِ کارگاهِ بهبه دنبال او  نیزرستن و هما  ..نگریست.

باریِک  در پسِ راهروهای که به نظر پستوهایی بسیار شدند وارد غبار

 . اش داشتیرامونپ

  کشیدنِ بود کسی را ندیده بودم که شجاعتِ  هامدتشار زمزمه کرد: »

 باشد.«را داشته ش ابر سالح ینفرین بارِ

بلند بر سرِ کارگرانی زد که سرها را به کنجکاوی پیش آورده   تَشَری

  دتکان دا ی افسوس به نشانهسپس سری  زگرداند.بودند و آنان را به کار با

 است!« دلکم  ی سربازانِدوره» و گفت:
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 زد.می رضایت ی ازبینی کرده بود، لبخنداو را پیش هما که این رفتارِ

دستانه زمین خامای از افزارها را پرت شده بودند، دستهکارگران که حواس 

 کرد.زدند، اما شار بنیدار دیگر توجهی نمی

 هرکجامن از  پسازاین مروز آماده است وادامه داد: »این تیغ همین ا

های زار فاجنگهمواره  ...بتوانم جویای سرنوشت تو خواهم گشت

 آنانم که در آینده سرنوشتی غریب از ا هرا به کسانی داد  شدهنفرین

 «دم.شنی

از آن دوران، از آخرین نفرینی که دیدم،  »سپس آهی کشید و گفت: 

 .«گذردمیسال بیشتر  ده

چیز هم جنگی  لحاظ  ازحتی و گفت: » تدر دست گرفباره ودرا  تیغ

احوال  همهباایندانم چرا آن را گیری نیست. نمیشمچچندان 

ی تو چگونه در انتهای روز آن را از من بگیر تا ببینم آینده ..خواهی.می

 خورد.« می رقم 

-جنگبه جهت آن  ،غریب های: »شاید سرنوشتپاسخ دادرستن 

-چیزهایی را برمیکسانی بوده که چنان   جانِلکه به خاطرِها نبوده بزار اف

 خواهند زد...خود رقم  هایی غریب برسرنوشت درهرحالآنان  ...گزینند

 «!چه بی آن ،چه با نفرین

شت و ناگهان گفت: »تو اش گذادست بر شانه او آمد. شار نزدیکِ

 « مادون؟ یفرمانده ؟ها شرفی؟بی  همان پهلوانِ
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و  گوییاز رک  چراکه خندید سپدکی یکه خورد و سان ابتدا رستن

دانی ی او گفت: »پس میشار با دیدن خنده  او خبر داشت. گستاخیِ

ی و اهت را دادا ام که تیغامروز شنیده ..گویند.سربازان پشت سرت چه می

 « رستنِ مادون! ایهیچ نستانده

آن تیِغ  ...شار ادامه داد: »بهتر! همچنان خندان و ساکت بود.رستن 

آن را باور  زمانهیچ ...اش خردانهبیبا آن نام و داستانِ  ...قهر! یمسخره 

 .«نداشتم

  اش رفت که نورِ ی او برداشت و نزدیک کوره ش را از شانهادست

 پاشید.ش میا و روی صورتزد میاز آن به بیرون  سفیدی

 ؟«دانیمیو آن یکی را احمقانه  باور دارینفرین را »رستن گفت: 

 ، گفت:چرخاندمیرا در کوره  جسمی زرد و درخشان کهدرحالیشار 

 تیغِ بیجان را خبری از قهر و آشتی نیست.« ..شناسم.»تیغ را من می

هما  ...بیشتر جایز نبود ماندنِاما  ،معنایی نداشتند دونش بر آاسخنان

 ...دازگشتنآمده را ب سخنی مسیرِی هیچ ای کردند و بو رستن به هم اشاره 

جنوب  سوی ها را به ش، همان شیبی که آبااندک  بِیبا ش گذرگاه

ش انگاهبه ناگاه رستن در آن مسیر  ...تر شده بوددوستانهکرد، سرازیر می

 ش در مهتابیِ ا مالزمانشهر افتاد که بی پیشینِ شهریارِ، « ویهدادپ»بر 

ن را از نظر و دیگر مردما آن دوچون پیرانِ بیکاره باشکوهی نشسته بود و 

ش دیگر آن تواِن اش به سپیدی گرویده بود و نگاهاگیسوان ..ند.ارذگ یم
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نشانی از غروِر اش هنوز ایستادهی ستبرِ صافاما سینه ...پیشین را نداشت

-خبر می اش بهرهبیاش از حکمتِ اکنون کردهداشت و دستانِ گره شاهانه

با   هننبردهای سالیا ینا براو  نگرِرستن دوست داشت بداند  ..داد.

هما او را از این   تابیِاما بی ...واپسین چیست این نبردِ خاصه ،اهماکرون

 داشت.میکار باز

ها های رنگین بر باوندوچک با بالپرندگانی ک میانی سقفِدر  

  هب شان راسپیدپرهای زرد و  که دو پرنده شان کردند. از میاناستراحت می

 ی روزدر نیمه با گرم شدنِ هوا ..پاشیدند.میآب  ، به همگانزدندمیهم 

سربازخانه هم   ..کاسته شده بود.های جنوبیِ آن و خیابانمیدان  از جمعیتِ

 سوخت. متروکه زیرِ آفتاب میچون بنایی 

-تعلق می پایتخت ساالرانِفرماندهان و  به هسرسرای شمالیِ آن ک

ی  زهاواز در تربزرگ ...گشتمی به ساختمانی مجزا و باشکوه باز  ،داشت

گذر از  ازپس  ...ندبر آن قرار داشت پرنقش و زیباتر یایهبود و سنگ دیگر

که از   ش ادو سویدر  ملبس به دو باغچه ،سرسبزی رسیدند سرایِ آن به

 را دیدندی رفتند و دو نگهبان ترپیشدر آن  . درختانی پرشکوفه انباشته بود

رنگی ، یِ ستبر و بلندبوچ درِ  ...کردندمیپاسداری  بنا شمالیِ درِ که از

که شمشیری بر آن حک شده بود  برسربازی  روشن داشت و شمایلِ

زانو زده  با سه خطِ افقی، ایدایره نماد لهاسان، و در برابر  فروکردهزمین 

را ساخته تصویری  سه خط، هر یک به نمایندگی از یک سقف،  ..بود.
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  اتحادِ  ..خورد.می  شمچَبه  به آشکاری زهای آنان نیدرفش که روی بودند 

 وطن. یکتای یدرون دایره   ،ایطبقه جایگاه واز هر  ،همه
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، بدون توجه به مقام و دو نگهبانورود کردند، قصد  کههنگامی

هما  ...را مانع شدندورودشان  تفاوتخشک و بی حالتیجایگاه هما، با 

 نظامی گویی به لحنی گنردبیداشت،  پیش را از رفتارآن  که گویی انتظارِ

گفت: »به   ،گرددو باید انجام است مهم و فوری پیش آمده  مأموریتی

 خواهم داد.«به او اخیر را  نبردِ روم. گزارشِ دیدن بهانبود می

پیشتر نزد ان او نگاه کند، گفت: »گزارش چَشمدر  آنکهبینگهبان 

 شده.« ردهبُایشان 

  خاصهه که گهبانان داده شدن که فرمانی به تآشکار گشبا این پاسخ 

ممانعت از حضور یک   گونه نبود، اگر این ..است. گشته بیاننام هما در آن 

 ناممکن بود. ست به اختیار یک نگهبان امری نخ یفرمانده
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 ...فته بودگ  حکم یجَرگهش از ارستن به یاد آورد که هما از خروج

میان او و مهری یاین اندازه ب وبود یک چیز  جرگهاز  برون شدناما 

فتادی دیگر   رسیدبه نظر میهر چه بود،  ...چیزی دیگر پایتخت بزرگانِ

-را حتی از ورودِ به بنای ساالران باز می سپیتاگهمای که  در میان است

خود خریده   برسرد  کرداریحتی کنار گذاشته شده و به تمامی  او ...دارد

  .بود

، به  ردککه ادعا می هگونن آاو  بود کهن نروشرستن  اکنون دیگر بر

عزیمت در  صبحِ به یادِ ..باشد. شدهبرون حکم  یجَرگهاز خود  اختیارِ

را اما کسی  ند،منتظر گزارِش او بود فرماندهانتمامِی  ..افتاد. نیز اردوگاه

تنها  و تشویش انتظارهمه آن  ...ندبیدار کردنِ او به خیمه نفرستاد برای

 ای با هما سخن نگویند؟ کلمهند و شوبه خیمه وارد نبرای آنکه 

عمیقی  چنین قهرِ پرسید کهخود  ازنگاه کرد و  اوی مصمم به چهره

به یاد آورد که این را نیز  ..است؟ آمده به بار جَرگهمیان او و بر چه سبب 

-پیروی نمی کردارن آاز  جرگه ندانِوَمْهَ ی همه ،این اوصاف یِبا تمام

بود، گرچه اندک و کوتاه و   نگاه داشتهن ا آناب را پیوندش  رهام ..کردند.

رستن در این افکار بود که هما با  ..دیگران باشد. چَشمطوری که دور از 

 نشنیده!« مرا گزارِشاو »: لحنی محکم پاسخ داد

گرفت و حتی آن را در خود ش را محکم ای تیغش دسته اچپ دستِ

 همرویِنگهبان   فلزیِودِخکاله  بااینکه ...کشیدچند بندی از غالف بیرون 

های فلز  شد ترس را از میان تکهده بود، می یاش را پوشاننیمی از چهره



 مهر تی نیما حیا

136 
 

ای بر و به شکل دلخوشانه دنزش بیرون میاصورت دید که از گوشتِ

با خود  نگهبان شاید  ...یندنششمشیرش میمهاجم و همراه بی ناچَشم

 ...، چه؟ش را بگیرداانساده ج دستورِ که اگر اجرای یک اندیشیدمی

فردا دوست شود و به   ، ممکن استاست فرماندهی که امروز مغضوب

حتی اگر محاکمه  ..او در هیچ کجا محاکمه نخواهد شد. خاطر کشتنِ

 را چه سود خواهد داشت؟ اوی مرده  نِشود، ت

 ..او را تقلید کرد. نیز کارِ یکوچک عقب رفت و دوم یقدمنگهبان  

  یی پای ضربهبا چوبی را  هما بیش از این منتظر نشد و درِ، رفتار ازاینپس 

 . یز به دنبال او داخل رفت. رستن نگشتو داخل  گشود

  ی کف پهن و طوالنی که گرفتندقرار راهرویی  درونِ ،پس از ورود

از  بزرگ و پرشکوه هاییو نگارهداشت ورودی  درِ چوبی به رنگِ 

 اشزردرنگروی دیوارهای  ، نبردها نآ مشهورِ ایادهفِتو  نامدارنبردهای 

 .جا خوش کرده بودند

 دستی کهخواست تصمیمی بگیرد و هر پایینهر مقامی که می

،  حکم های جایگاه سویبه در خاللِ مسیرش بایست تصمیمی بشنود، می 

  ه هدفِ شاید ب ...از نظر بگذراند در آن راهروی طوالنیاین تصاویر را 

گذشته  آنو گذشتگانِ ش ازمینه بر سرچ بداندشی هر کن پیش ازکه آن

 است. 
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 یپانصدساله  گنگی از نبردِ هاینگارهنبردها، حتی  در میان تصاویرِ

  خصوصبه که  آنانیکی از  ..شد.دیده مینیز پیشین  یهزاره در  یاناخد

رنگ که بود بزرگ و بیشتر آبی اینگاره ،کردتوجه بیشتری را جلب می

-به تصویر می از عرش کبریایی بر زمینرا  نیآسما چهار سنگِ سقوطِ

در هزار و پانصد خدایان  واپسینِنبرد  گرِآغازآن را که  رویدادی ..کشید.

اهورا را به ضربتی غافلگیرانه  ،زمانی که اهریمن ..دانستند.میپیش  سالِ

بر  ایلرزه  چنان، آنو از شدتِ  کوبدمی سپیدبر عرِش  هاآسماندر میانِ 

بر زمین سقوط   سپیداز کبریای  خردشدهی که چهار تکه  دکنَافمی  جهان

 .کنندمی

از آن آغاز گشته و  ترپیش رستن با خود اندیشید که شاید نبرد بسیار 

 هدیزمینیان رسان های واال را به گوِشدر آسمان پیکار خبرِتنها  رخدادآن 

کسی چه   ،نیا اما در نزد خدا ،بود  پانصدسالهنبرد  ،در نزد زمینیان ...است

به شکل  هایکی از سنگشان روی پیشِ ینگارهدر  ...؟دانستمی

در    دیگرآن سه سنگِ کهطوریبه  ،بود  تربزرگ  از دیگران چشمگیری

قرار  هایینگارهجلوتر  ...نمودندمیهایی نورانی قیاس با آن تنها نقطه

و اما از شکوه  ،دانستشان را نمیارجاع تاریخی که رستن داشت

ش را داشتند، در حیرت ااز عظمتِ آنچه قصد توصیف و  شانشوکت

 ماند. می

با  ایستیزه ..به تصویر کشیده شده بود. سِزان ، نبرد پیشتر نگارهچند 

شد می نگارهدر بخشی از  ...هاوال دریای جنوبِدیوْمردمان یا وحشیانِ 
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-رد مینبدر همان صحنِ  خود را  یرا دید که فرمانده جنوب  سربازانِ

از  پیشبینند، می ناگزیرکه شکست را ازآنپس   دیومردمان ارتشِ ..شند.کُ

 و جسدِ  درندبه تبرهایشان میرا  شان سپاهکلِ یفرمانده ،«خوراس »، گریز

از   پیش، مغلوب یِفرماند که تنِ است روایت ..کنند.رها می جاهماناو را 

 تبرِ صد  به قریب تِاضربآماج  ،ددرگ ش رها اشکست آنکه در میدانِ

 شده بود.خودی 

آرتاکوانای اول و دوم را  رستن توانست تابلوهای نبردِآن  از جلوتر

بود در منطقی   آشکاراما  ،ودبه شکست ختم شده ب دومی ...بازشناسدهم 

، شکست یا پیروزی اهمیتی حاکم بوده در راهرو  هانگارهقرار دادن  که بر

رستن به  ...بوده  در نظر هایاد داشتن ربو  هاوایتها رو تن است نداشته

اثرگذار هر شخص آن مسیر، بر ذهن  عبور از راستیهبخود اذعان کرد که 

 . بودخواهد   اوبه نگاهِ خواهد گذاشت، بستهچه اثری اینکه  گرچه ...است

قرار داشت که بدان  و پُرستونی مجلل تاالرِ بزرگ، ،پس از راهرو

تاالر سقفی بسیار بلند  ...ز تهی بودوقتِ رو آنو در  تندگفمیحکم  تاالرِ

و حسرت خوردن برای  های پیشیننگاره شت تا فرد پس از دیدنِدا

و  ...کوچک انگارد باشکوه، خود را در برابر بلندای آن احیای لحظاتِ

از خود خرج   تربزرگواال را باید در راه چیزی  پندارهایبداند که این 

 د.نمند باشزشارد تا نک

 «.ایاو را دیدهگفته بودی که که بودند، هما گفت: » تاالری نه میا رد
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 «.در کودکی باریک ...بهانبود را؟»

سرخ و  هایرنگپیچیده به  هایینقش بلندی که  ایِفیروزه و به ستونِ 

آنکه ش را با ردِ خطوطِ رقصان باال برد تا او نگاه گشتداشت خیره  سپید

 .بری روی سقف محو شدندا ویری از آسمانیدر میان تصا

به چندین در با فاصله از یکدیگر قرار داشتند که  دو سوی تاالردر 

و  ساالران متعددِ های گوناگون وتر خاصِ نشستتاالرهایی کوچک

ی  جَرگهزمانی که در  هما ...گشتندباز می شهری و نظامیبلندمرتبگانِ 

 تاالربه انتهای  گاههیچا ام ...داشت آمدورفت از آنان  شماریبود، به  حکم

نرفته بود. این بار  در آن قرار داشت،  گر واال، لواحِ سرخکه جایگاهِ بهانبودِ

به را  باال رفتند که تاالر شماریپرو  فراخهای از پله جابا رسیدن به آن

  ترکوتاهفی داشت بسیار سقسرسرا  ...نددادپیوند می سپید تماماً سرسرایی

آالیش به نظر همه نقش و نگار، زیادی ساده و بیآن زابعد  الر وتا از

مسیری که در سکوت گذشت، تاالری دیگر در پس از کوتاهْ ...رسیدمی

 رد بود و سترگ.برابرشان نمایان شد که ِگ

 که به بهت از نظر گذراندندتاالر را هر دو چند نفسی ایستادند و 

حتی زمیِن سقف و و ا ارهویدکه تمامِی  ییهاآیینه ..نه بود.یآیاز سراسر 

 تنِو سه  پیشِ روز ا بانهنگ سه در همان دم  ...زیر پا را درنوردیده بودند

 ...، داخل شدنددبودن گشتهوارد  هاآن  در دیوار که خودِ سرسراییدیگر از 

هما  ..گرفتند.شان ویبه س  هاو نیزه نددوره کرد  را به آنی آن دو
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نجری که در بیشه از او  ن ختسرو  گرفتر دست آخته دشمشیرش را 

 . گرفته بود، بیرون کشید

نیازی نیست » گفت:خندید و  .کوچکِ او انداخت تیغِهما نگاهی به 

 خودت دفاع کن. من به تنهایی برای کشتنِ با آن کاری بکنی. تنها از 

 «!مزیاد هاآنی همه

هستند،  تختپایهای ی نگهبانانی که مسلم بود از بهترینسردسته 

 پیرویاز او شد و دیگران نیز  ترنزدیک با احتیاط اوتوجه به حرفِ ن بدو

چه  ...شما بینم، چه با کشتنِ. هما فریاد زد: »من امروز بهانبود را می کردند

 آن!« بدونِ

اولین ضربه   بازتابِبرای در بیتابی  ...کنشاولین  یدلهره لحظاتی در 

رنگی تصویر سرخ  پسس و ...خیره گذشت یهانه یآیدر میان هزار تصویرِ 

ش اانسانی را داشت که دست راست ها نمایان شد که قامتِنهیدر میان آی

سربازان  ..شکسته بود. هانهییتصویر به هزار تکه در آ ..را باال برده است.

نبود از کدام سو وارد   آشکارانسانی که  و آن قامتِ ها را پایین آوردندنیزه

  .گرفتبه خود اقعیت م رنگ وکو کم  انی خوردکت ،است گشته

 ..ایستاد. شانرویارویتصاویرش جدا شد و  از تکرارِ گرسرخ لواحِ 

راه  ..پیچیده شده بود. ی سرخاود و در چیزی شبیه پارچه بلند و نحیف ب

 ...داردگام برمیبود که گویی روی ابرها  آهستهچنان نرم و  ش ارفتن

اما آشکارا پیر   ...روکیخط و چچ یده و بدونِ هیای داشت بسیار کشچهره 
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نبود چگونه   آشکار دقیقانهبود که  احساس  تنها یکو این  آمدبه نظر می

ش او را به ارنگاندازه بیبی شاید پوستِ ..کند.می القاش ابه مخاطبین

که از  یشفافزیادی و  سپیدساخت و شاید اندکی موی مردگان شبیه می

ی آن را به دوش وظیفه ، بود ن زده روبی پیچیده رخِس زیر آن ردایِ

 .کشیدمی

 تارپایانِ به او گفت: » مقتدر یاماندهی فرجبارانه هما با قاطعیتِ

 را بیرون کن!«  اتفدایی

خیمه   های زمانِاز لرزش  دیگرهما  ..ا شگفتی او را نگریست.رستن ب

 ...وده بگرفت پس جایی از ش را اوباره اطمیناند گویی ..نداشت.اثری 

ها این ...نیستدیگر انسانی در میانه او  دمدانست که در آن  یقینبه  تنرس

آنجا و در آن  پندار، اینو  ندیک دگردیسی بود ی پایانِهانشانه اولین

 .گشتمینمایان  نزدش به تازگی  خشن و گستاخ لحظه و در آن لحنِ

 جایبه ت: »من ی نگهبانان کرد و گف، رو به سردسته گرلواحِ سرخ 

 طلبم.« از شما پوزش می شانای

م  سردسته و دیگران سر خسپس با دست اشاره کرد تا بیرون روند. 

بهانبود رو به هما کرد و گفت: »امروز  ازآنپس . گشتندج خار و  نمودند

 میهمان من است.«  ،رمیااِ هما دختر خشمگینِ
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 سالکهنفردی  ی اندیشهاما پختگی و عمقِ ،صدایش لرزشی نداشت

ه رستن کرد و ادامه داد: »و رو ب ازآنپس  کرد.د حمل میخورا در 

 برای بار دوم.« ...فرزند دیاری دیگر ...رستن

حتی دیگری بدون  ها وآن دو، یکی پس از سال نِحتی اگر شناخت

مسلم  ..آن را نشان ندادند. ،قرار داده بود  تأثیررا تحت  هاآن، دیدن باریک

عادت داشت و آماده بود تا پاسخ   هان ردبه این یکه خو  بود که بهانبود

آن سرزمین را   ی فرزندانِی فرزندان خودش، یا همه دهد که وی همه

ها همان سخنانی بودند که رستن این ..شناسد.خودش می  چون فرزندانِ

کس و هیچ خواندمی  ،شده-شنیده-بار-گفته و هزار-بار-تکراری و هزار

 بشنود.را  اهآن نیامده بود تا 

ها در ذهن آماده به سخن گفتن کرد تا آنچه را که ساعت شروعا هم

 نبردت را به تو بدهم!«  ام گزارِشکرده بود، بیرون بریزد: »آماده 

»گزارش نبرد به نادیده گرفت و گفت:  او را یرندهی بُبهانبود کنایه

 فرزندم.« ،من داده شده

 «ه نشده. من داد انه پاسخ داد: »گزارِشهما مصر

دیگری احتیاج   ش گفت: »من به گزارِشان لحن آرامبا هما ودبهانب

 فرزندم.« ،م نمانده استای تاریکی در ذهنپرسش و نقطه  چراکهندارم 

شما این است که از یک نظر »رستن به میان حرف آمد و گفت: 

 توان نقل کرد؟« از یک روایت نمی بیش رخداد
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رستن   داشت که دنو قصد خارج شد بهانبود این بار تنها سکوت کر 

تاریکی را روشن کند که پیش از آن   بسا روایتی نو که نقاطِادامه داد: »چه 

 «که حتی وجودشان دانسته نبود. ..شدند.بزرگی دیده نمی وجود با

تا  بود گشته سبب  هک چرا ،پس از گفتن آن جمالت لبخندی زد

حال مان ه در ..گرد.ما بنبه ه خموشانهو  بایستد ،رفتن جایبه بهانبود 

ها که در باال، پایین و اطراف هزاران بار  نهیآی  تصاویرِ نمود کهگونه میاین

، در  خوردندت گوناگون تکان میادر جه به آهستگیتکرار شده بودند، 

را در برابر  تصور پیرامونو  گشتندیا از یکدیگر دور می رفتندمیهم فرو 

 .نمودندیمشان مخدوش ان بینندگانچَشم

ش را آشفته کرده بود، به یکی از اذهن و نورها تصاویر سیلِ هکهما 

. سپس گفت: گردد خود خیره شد تا بر خود مسلط  چَشمِهزاران جفت 

که   آگاه شویم تا در انتها ...مردنددر نبردِ تو ما  رزمانهماز  تنها صد»

ود که آن سپاه  آنچه فهمیدیم این ب ..دارد. هاییدشمن چه توانایی سپاهِ

ما، شش روزِ   صف اولِ یاندازه قدرت داشت که هما، فرمانده  انهم

ی  جَرگهبرای  اش شخصی ها جاسوس و بازرسیِده  پس از فرستادنِ ،پیش

 بینی کرده بود.«پیش  حکم

  دانستاکنون  ...آشکار گشت بر رستنی اصلی اختالف مایهسرانجام 

سکوت و  ...ن کشدروبی هماخیمه از تالش نتوانسته بود در  آنچه را که با

-همراه سخنِداد نشان می بر او برهانی بود که بهانبود  پایینِ-به-رو نگاهِ

چه اندازه   سپیتاگی هما که بداندتا نبود  گماننیاز به  ..است. ش درستا
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و رخمهان را شناخته  جدیدِ او قدرتِ ...است مخالف بودهبا آن نبرد 

 آن را باور نکرده بودند.  جرگه هموندانِاما  ...و گزارش داده بود دانسته

-یافت که چگونه خودش در خیمه با شرحِ سببِ دشمنیاکنون درمی

دانست، جانِ همای سپیتاگ چیزی نمیگر که جز نبرد اش با بهانبودِ سرخ

ور ساختنِ آتشِ آن واخواهیِ خشمگین نقش تر کرده و در شعلهرا آشفته

 داشته است. 

های شما پیشگویی  نبرد در جریانِز ا پیش »البته من  بهانبود گفت:

 جوانی که قبل از آن هیچ پیشگوییِ  داوریِولی اعتماد به  ..بودم، فرزندم.

 دیگری نداشته، خواستی غیرمنطقی ست.« درستِ

به جهانی من  ...!بود شناختیک  !»آنچه من گفتم یک پیشگویی نبود

  ایشانفزارهاجنگو  نفوس از  با دانشی کهمن  ...واالتر متوسل نگشتم!

 «!این یک پیشگویی نیست دانستم وآوردم، آن را  فرادست

ه رخمهان  ادامه داد: »باور نداشتید ک باخشمکرد و  گدرنکمی 

 قادر به پذیرشِ  توبدین سبب که  آنان را متحد کرده باشد... گونهاین

 «!من کشته شدند رزمانِهم از  تن صدها، واقعیت نبودی

کنی که من اندوهگین نیستم؟ من از یر م فک !دخترمگفت: »  بهانبود

 ..گریستم.آنان تک ، برای تکرا دانستم فرجامِ نبردها پیش که ساعت 

 ؟«نزدت ادا کنمرا  شانیکایکدوست داری نام 
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هر یک های نبرد زخم ..او راست است. دانست که حرفِرستن می

پیش  زا دیگر رِران خنجکه هزا رود فروخنجری اضافه که در بدنی  چون

 جاو برای همیشه در آن ندآمدفرود می  بهانبود، بر ذهنِاندرفته فرودر آن 

های زخم فزون بر آنهر چه بود او لواحِ تاریخ نبردها و  ...ندماندمی

 نبردها بود.

 ..ام.فراموش نکرده نیز تو را  پدرِ بهانبود ادامه داد: »من هنوز زخمِ

 .«گرددنمیپاک ن م از دلِهرگز  َگستا عمیقِ اندوهِ

ش اندکی او لبانبود مشت کرده  را ش ادست به هما کهرستن 

که  َگستای دلیر... گستای واال...: »ادامه دادبهانبود  یدند، نگریست.لرزمی

-و با تنی خونین به شهرش، وطن ...نبرددر  زخمی برداشتاز شجاعت 

ن مرد اب ..ها جان.شبو روزها خون داد و  ...ش، بازگردانده شدا

رقم زد که   گونهآن سرنوشت  ...گشتتمام  اش -تنتا جان در  درآویخت

، در آغوش همسر و فرزندش ی خودنبرد که در خاک و خانه نه در میدانِ

م خنج ام است و چنان بر دلاانچَشمچنان در برابر غمِ او  از جهان برود...

 بودم.«  جوارش زند که گویی چون تو در می

ی قطره بازتاب ..ان هما نشست.چَشمبینایی بر  قِبرجدای از  توییرپ

رستن  ...داشتبازمیی محکم او آن را از ریختن اشکی که اراده 

ی سربازش روحیه برای ترساندن یا شکستنِ عزمیدانست که بهانبود می

دردها، حتیِ درد آنان را  ی نشان دهد که همه  داشتقصد او تنها  ..ندارد.

ه یاد را ب ناآنش بود که اعادت ..ت.و خواهد داش ته خویش داشدلِر د نیز
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از میان   کرد،نامید و تحقیرش میمی «گریزیجنگ»ای که بیاورد تا روحیه

 . پیش نهدانتقام  آن سنتِ جای بهو  ردبردا

زیر لب برای َگستا خواند. اما در میانِ آن، هما  کوچک  نیایشی

ین سربازانی بود که  هم ن وچیز د: »گستا نو فریاد ز گسستش را اکلمات

 تو!«  خردیِبی سبببه  ...فرستادیم نیستیی جَرگهبه 

او را آرام کند  تالش کرد. رستن او گرفت سویبه اش را شمشیر آخته

گفتم اگر هم بخواهد  هم  ازاینپیش و گفت: »او تنها یک لواح است. 

 است.« دهفاین با او بیتواند چیزی ورای زخم و نبرد ببیند. سخن گفتنمی

را به خاطر   هاآناو گوش داد و  به سخنانِ و دقیقانه خموشانه بهانبود

گفتم« و »چیزی ورای زخم و  ازاینپیشهای »بخش  خصوصبهسپرد. 

 نبرد«.

تواند، باید پاسخی داد تا هر دو بشنوند: »اگر نمیبا صدای بلند هما 

 بیرون رود!« حکمی جَرگهاز 

خود کناره   یاراده هگویی بای به او بدهگفت: »آم باوریبا نا ستنر

 بگیرد؟«

گیرد یا دوباره به دنیای خود کناره می  یاراده»یا به هما فریاد زد: 

 نبودها پرتاب خواهد شد!«
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منظورت دنیای گفت: »ناآگاهِی هما را به او خاطرنشان کرد و بهانبود 

ی نبودها به یادن ...ندمتفاوت مباهو نبودها ها دنیای نیست ست... هانیستی

 ست چیزهاییاز آنِ ها اما دنیای نیستی گاه نبوده،آنچه تعلق دارد که هیچ 

 .«ندکه زمانی بوده و اکنون دیگر نیست

 تو توهمی از وجودی!« ..ای و نیستی.گاه نبوده هما پاسخ داد: »تو هیچ

 سویبهنگیخت که حیرت رستن را برا پس از آن سخن با شتابی

 چَشمو به بر زمین زد  اش رویارویشت. یک زانو را دابهانبود خیز بر

 . فروکردی او ش را تا نیمه در سینهازدنی تیغبرهم
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  بود، روی دادهآنچه  ت و تالش برای باور و هضمِلحظاتی چند در به

 شتابِ مهارت و  ..ی هر سه گذشت.زده حیرت  در میان هزاران تصویرِ 

زیادی را   دردِ کهدرحالی ...ه بوددزده کر د را شگفت ی بهانبوحمله حت

ده به سخن  بریو بریده سختیبه سرش را به پایین خم کرد و ، تافتبرمی

 هدر رفت.« ...که به خیانت ...توانایی ...از این همه ...مد: »حیفدرآ

که آشکارا در چهره  رنجی وجود تمامِبا  ..ش زمین خورد.ابر زانوان

شد اکنون دلیل  و می ریختنمی یرونب اواز  خونی، تابیدمیش او بدن

در این میان رستن ناگهان برای  ..را حدس زد. ش ارنگ بودنِ پوستیب

هایش احساس  شدیدی در زخم ، دردِ  وارخازیناولین بار پس از نبردِ

ی گویی ضربه که  گونهآن ..دردی بیشتر از آنچه انتظارش را داشت. ..کرد.

 .بر زمین افتادبر خود پیچید و  ،اشدآمده بهما بر او فرود  نِسهمگی
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لواح   رحمی شمشیر را در بدنِهما با بیتصویر، هزارْ تاالرِ سویآن در 

ش  اگویی جان که زدمی از درد فریادبا تمام توان چنان چرخاند و پیرمرد 

ی خواست در او زخمکه هما می گونهآناما  ...شودش خارج میااز دهان

ده یهمچون خمیری تیغ را در خود گرفته و پوشان ش ابدن ..آمد.پدید نمی

بلندی که   هما با فریادِ ...رفتمی فروشد و در هم و با آن پیچانده می بود

بیرون کشید و  لواح تنِی از کنارهرآورد، شمشیر را ها را به لرزه دینهیآ

 شکافی عمیق در آن ایجاد کرد. 

 سپس لولید وهوا  در شدن کهدوتی آستانه ود در بهانب ی بدنِخمیره

بزرگ که از هم دور  ی شکافِدو لبه ..زمین افتاد. برهایش در میان ضجه 

سعی داشتند تا به   به آهستگیبلولد،  هاآنجانی در  کهچنان شده بودند، 

صدها  ای از رشتهمانند  ...پارچه کنندش را دوباره یکاتنو  برسندهم 

 ردند تا به صدها دستِ کش میکه در یکسو تال نددکوچک بو دستِ

در   روازاین ...را بفشارند یکدیگرو  چنگ زنندشان در سوی دیگر همسان

 لرزیدند.تقالی هم می 

لحظاتی ایستاد  ..دستان هما با دیدن آن صحنه اندکی به لرزیدن افتاد.

ی اندیشهکرد  تالش و  گشتبهانبود خیره  یپاشیده ازهم و به قامتِ

برای سربازی  ..دوباره در دست گیرد.ر  تصاویچرخشِ ردرا  اش گریخته

ش به پیروزی ا چنین ضرباتی کام وارد آوردنِکه همواره و بارها پس از 

تصاویر این بار با کمک  ..کننده بود.ای پریشانشد، چنین تجربهشیرین می

صدای  و بیشتری در تکاپو بودند نظمیِ بیاش با هیجان و آشفته ذهنِ
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پیچید و با فریادهای بهانبود چندباره در تاالر می جرآلودِفریادهای ز

 شد.می آمیختهاش پیشین

خیره  اش جنبشدر حال  چَشمِجفت هما دوباره به یکی از هزاران 

و  خیزدبرمیاز جای  سختیبهدر میان تصاویر، رستن را دید که  ..شد.

خود در اطراف  ..ه است.سربازی را دارد که ضربتی سخت خورد هیئت

رستِن  ..خودشان، مهاجمی ندید. تصویر یوقفه بیخید و جز تکرارِ چر

  ش شناخت و با شتاب به او رسید.ارا با صدای حقیقی

ی او ش را روی شانها دست ،برخاستبه کمکِ او از جای  رستن

رفتن  به او هشدارِش انگاه ..رد.ش نگاه کاان چَشمو مستقیم در  گذاشت

به دنبال  در میان تصاویر تکان داد و تأییدی هه نشانهما سری ب ..داد.یم

لحظاتی طول کشید تا در میان  ..گشت. ،شکافی که از آن وارد شده بودند

بیرون  زمانی که ..شکاف را بیابند. نه،ینور و آی و چرخشِهای بهانبود ناله

 ..خالی بود. انحکم نیز همچن تاالرِ و نبود سپید سرسرایکسی در آمدند 

را زیر نظر داشتند از میان  شانپیرامون که درحالیبیشتر و  اطاحتیبا 

که  . در همین حال بود که رستن تاالر گذشتند و بلندِ عظیمهای ستون 

-به گمان: »را بگیرد، گفتهایش نکوهشتوانست جلوی گویی دیگر نمی

 بود؟« هوشمندانه یکارات 

آخرین چیزی  ارِآن رفت نه بودن یا نبودنِاز آنکه بداند هوشمندا فارغ

 چیزهمهاز آنکه بداند در سر هما  فارغ ..اندیشد.ست که هما بدان می
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 خاطرششاید هر آنچه تاکنون دیده و دانسته بود، شاید هر تصویری که 

 .ندتاختل آمدن و رفتن میبه حا ،آن بود یادآوریِقادر به 

 قدامآن او بدان جا و آن لحظه گی خود و آنچه او را زندیِ متما هما

نو  از در زیر ابرهای نقش شده بر سقفِ تاالر حکم،  ،کشانیده بود 

در میانِ  ..را چه نام دهد. خود  کارِدانست و حتی نمی نگریستمی

تاریخ در راهروی ورودی سربازخانه  تصاویرِ شکوهمندِ نبردهای بزرگِ

گمان  تسبایگونه می»چ: دبه رستن دا کنندهقانع  چنداننهسخی پابود که 

 میرد؟«نمی که او بردممی

میرد پس  نمیگفت: »اگر  از آنکه درِ سربازخانه را بگشاید پیشسپس 

کاره گذاشت. پاسخ آن را در خود را نیمه...« و حرف چگونه است که درد

  های نبرد زخمدردِنتیجتا لواح نبرد و  بهانبود .. پرسیدن فهمید.ی راهِمیانه

ش فرود اکه آن ضربه بر تن هر انسانیاز تر بیشصدها بار اکنون بود و 

از آن داخل   تازگی به  که را چوبیِ بزرگی هما درِ ..کشید.درد می  ،آمدمی

 با دیدنِ  ..رسید، باز کرد.ها قبل میر ساعتو اکنون به نظ شده بودند

 ش افتاد.اکرد و سکونی سنگین در دل احساس امنیتاندکی آسمان 

دو آنو  شینِ خود عقب نشستندرِس پیبان همچنان از تنگهدو 

 حتی تا درِ  ی تاالرسرگیجه.. بازگشتند. اروندلحظاتی بعد دوباره به 

اکنون که دردش از آشفته بود و رستن  ...کردمیرا دنبال  آن دوخروجی 

هما  دانستمدتی گذشت تا  ...داشتزده گام برمیشتاب، رفتمیمیان 

گویی با بیرون زدن از  ...ددارمیگام برپشت سرش بال و سبک آهسته
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ایستاد و  بر جایرستن  ..را پشت در رها کرده بود. چیزحکم، همه تاالرِ

پذیرفته باشد،   ش اهما گویی چیزی را در درون ...خیره به او نگریست

هایش به آهنگی چَشم  ..از دست داده بود. به تمامیش را اشینپی آشفتگیِ

  ، آبمعلقِ باوندهای ،گذرگاهفرش گسن، ارگهو آبِ ،و پیوسته  یکنواخت

رستن  ..گذراند.میسمان باالی سرشان را از نظر و آ ی سنگیدیوارها

با  است اما نتوانست و بازیافتهش را ااو نیز آرامش د کهکنوانمود خواست 

و  نظم اصراری دوباره چون کسی که همواره باید جهان را روی خطِ

 ی کارش را پرسید.و معنا و فایدها ازاره کند، دوب صفبه ینی منطقی پیش

 داند و تنها روحِکه جواب را خود می  بود آشکار ش اپرسشاز 

کند که از مرزهای محکم و پررنگ و ضخیِم سرکشی را مالمت می

خواست بگوید که چه دستاوردی در آن عمل  ..گریخته است. ش امنطق

  پرسشْ ...دادمیورز ر ذهن اما آن را تنها د ...؟رزدیبش ابود که به تبعات

ی هما از ور بود وغوطه  قواعدش  دنیای منظمِ در اعماقِ ازاندازهبیش

 رفت. اسخ و یا حتی فهمی مناسب از آن نمیانتظار پ سپیتاگ

ی کوچک و در راه دو پرنده ..زد.قدم می سخنیبدون هیچ  هما

  ن مدام ودند و سرشانشسته برا نگاه کرد که روی باوندی  وجوش پرجنب 

به یاد آورد  ...ترسند؟می ا خود اندیشید که از چه ب ..جنبید.می به اطراف 

این دو  ..به او آب پاشیده بودند. آن دو دو پرنده مشابهِ ترپیشلحظاتی  که

 داشتند. سپیدپرهایی آبی و اما 

 را نپرسیدم؟« هاآننام ِ وقتهیچرسید: »چرا پ
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 یقین نداشتو شنید  آن را سختیبه  زد که رستنآرام حرف  قدرآن

او را بیش  سخنآن اما  ..پرسد.میچیزی زند یا از او که با خود حرف می

پاسخی مدتی طول کشید تا برای آنکه  .در حیرت فرو برداز آنچه باید 

 است.«  «تیهون» هاآن، گفت: »نام داده باشد 

اد: نگرد، ادامه دمیا ر ناآنو  است چون دید که هما همچنان ایستاده

گوناگون است. اما   نآنادر  ،است  آمیخته سپیدبا  نگی که در پرهایشان»ر

 شوند.«ها با یکدیگر جفت میتنها همرنگ

 ...«که هما گفت: »پرسش من این بود 

نپرسیده  هاآن کنون از چرا تا...: »ادامه دادلبخندی زد و  رو به رستن

 « ؟بودم

زهری د که دیی را مه وارستی انسانی ره هچاما در نگاه ِ او رستن 

پس از   کسی که ..است.بیرون کشیده  از جسم خویش سختیبه کشنده را 

زندگی  پرطمطراقِ دشتِ وسیعِ به آغوِش ،مرگ ی پرتگاهِرسیدن به لبه

 یابد.می پُرشگفتچیز را از نو زیبا و بازگشته و همه

 چند پرِ  بندِدر  ناآنوقت رنگ و آنپرِ هم همهاینهما گفت: »

 .«اندفاوتتم

ا به پیش  او ر و سپس کرد ریف او درنگی ظای بر اشارهلحظه رستن

به کارهای  شاید چون همواره سرت گفت: » رفتن در مسیر فراخواند.
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به باالی سرت  ،خالی از دغدغه یبا ذهن وقت هیچ ،ه بودگرم ات روزانه

 نگاه نکردی.«

 روازاینو  نیست آنان جان ستاندنرِ کا »یا شاید چونهما پاسخ داد: 

مثل مردمانی  ،اندنبوده  چشمگیر ..اند.نداشته  ارجیمن  گیرِجان  جانِ نزدِ

را فقط  نآناگذرند و ما ما در این راه می جوارِ غبار از  که چون ذراتِ 

 نگریم.«نمی هاآنبینیم و به می

-ن همهینچُ ..انسان. است دگردیسیِ نینچُپس »رستن در دل گفت: 

 «شود.ر میَگدِ  اواهِچیز در نظرگ 

 هستند.« عادتیکرد: »چون  تأییدلبخندی زد و  سپس

تر دقیق  ،گذرندتک شهرنشینانی که از کنار او میبه تک تالش کردو 

دو کشاورز و یک کودک و پیرزنی لنگان، دوباره به  عبورِ پس از  ..بنگرد.

 تفاوت شد.غبار بی ذراتِ

ی نبودن تعاد هِرا »یک ت: گفرا ادامه داد و  با سماجت حرف خود

اگر  بعدآن ما تا لحظاتی  به تبعاتِ ..کردی.ها در تاالر آینهکاری بود که 

 .«گشتنخواهیم به زندگیِ عادی بازکدام دیگر هیچ به یقینمرده نباشیم، 

ه است که اندبا مهارت بحث را به جایی رسکه  کردمی تصور 

 گهوار یلبهروی  ...دادینمش ایتی به خواستاما هما اهم ...بایستمی

و  چرخیدمینشسته بود و سرش در میان انبوه تصاویر متحرک 

ها غوطه  یش در میان صدای مردمان و باوندها و تیهونهاگوش 
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نزدیک او آمد و آهسته در ، ناگاه چیزی به خاطرش رسید ...خوردمی

 م!« را کشت هفتاد تن وارخازین»من در  :گفتش اگوش 

کالمی را در رستن دقیق شد تا حیرت و بی یرههچو سپس خوب بر 

در آن اندیشید که حتی شاید گیو پرآوازه نیز رستن با خود   ..آن نظاره کند.

دانست آن بود که نام چیزی که نمی ..به این اندازه شکار نکرده باشد.نبرد 

 بود. انداخته  وحشتدر آن هما چون رعد در سپاه دشمن پیچیده و 

نکشتم. زخمی بر او زدم چون   عمدبهرا  واپسیناز : »سربهما ادامه داد

  ناحْ سرخِ  توفانِام چون زخم پدرم که خوب نظاره کرده بودم و در خاطره 

 اشبرایش را ا مرگ دم و داستانِزخم را بر او ز ...رخشان مانده است

ی شب خواهد یانهام فردا در م.. با توانی که در بدن دارد، به گمانخواندم.

 «د.مر

اکنون دگردیسی کسی  چراکه ،رستن حبس شده بود ی در سینهس نف

انگیز خانه خوانده بود، خود را به شکلی دلهره که او را چندی پیش هم

ست ا واژگان مسیری دگر گشتنِهمواره دانست که می ..داد.می نمایش

و  او برگرفتنگاه از  ..و پیشگویی. گماندشوار و نتایج آن غیرقابل 

در فکر بود که آیا به همین  ..گذرد.ن میید که از کنارشا ی را دنگهبان

 شان خواهند کاوید؟ زودی شهر را در جستجوی

 آرام زمزمه کرد: »آرامشی در آن یافتی؟«

 م نشاند.«اامروزم بر دل ی آنچه کارِاندازه ای به»نه ذره 
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از کنار   دعاگو دیگرهرزه ..شان به صدایی جلب شد.توجه در آن دم 

با لحن و  گردهرزه ...نددویدبه دنبال او می انیشت و کودکگذمی اننآ

 :کردنیایش میسمان غریب و روحانی رو به آ احوالی

 افتدها بر تن این شهر میزمانی که نور آسمان»

 ،تپندهایش خون به اندام او میرگو باوندها چون 

 لولندمی  اش های لجن بر پوستچون لکه  انمردم

 مکند.ش را میا خون هنالنَگو اَ

 .«گرددپاک  تیشْلَپَش از هر آنچه ابه امید آن روز که تن

گاه به آن اما هیچ ...آشنایی بود که در گذشته بارها شنیده بودند شعرِ

اکنون  رستن  ...اش را درنیافتندروز گوش نسپردند و معنای نفریننچون آ

ری و ل خاکستبه شن  ،ندجمع شده بودی دکانکه از کنجکاوی  دیدگانیبا 

ضخیمی از  ر راه تکه نانِشد و دکرد که دور می مینگاه  گردهرزه مندرِس

ای از  چیز در آن روز گویی پشت پرده همه.. گرفت.ر میپیرزنِ لنگانِ خیّ 

 داد.روی میخیال 

به آشنایی صدای تا اینکه  نشستند سنگِی باوند یلبهمدتی روی 

 د نزد من بیایی رستن!«رار بوگفت: »قخورد که می  انشگوش 

-ان خشنچَشمپرپشت و  را دید که با ابروانِدیهیم برگشت و رستن 

 ؛ چهارشانه اما نه چندان بلندمردی بود دیهیم  ...بوداو اخم کرده  بر ش ا
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-به سر می سالیمیاندر  ...وبلندیپستیزبر و پر از  سپید داشت و پوستی

سرش که   روی میزخ خطِ یر ازغ به  ،ده مانده بو موهایش سیاو  برد

ها بود رفت و سالشد و تا عقب میمی آغاز سر فرقاز تر چپاندکی 

تر از آن اندکی خشنای چنین چهره  ..داد مویی در آنجا بروید.اجازه نمی

  ارتش باشد. بود که درمانگرِ

به او و گفت: » بود فرورفتهدر فکر که کرد نگاهی به هما دیهیم 

 اید؟«من بی تی که نزدنگف

-میانی آزاردهنده سکوتلحظاتی و  مانده بودتنها به او خیره  اما هما

، خودِ  از آنکه رستن فرصت کند تا آن را بشکند پیش ...شکل گرفتشان 

ست  ای تو آخرین چیزی دانستی چهره مد و گفت: »میهما به سخن درآ

 بینند؟«ی از مرگ م پیشمرده  که بسیاری از سربازانِ

بود که پرسش او را با سکوت پاسخ داد. رستن به میان دیهیم این بار 

اما ترجیح  ،محض آنکه بیدار شدم به من گفتو گفت: »به  کالم پرید

 دادم...«

گفت: »ترجیح دادی سراغ زهان بروی و به بهانبود  درنگبیدیهیم 

 دشنام دهی!«

ش را میان همگان اکه مهیار سخنان دانست رستن  ..خندید.بلند و 

کسی نیست که از او به خاطر دیهیم دانست که اما می ،ه استخش کرد پ

در  در گذشتهاز دیگران شنیده بود که او نیز  ..ها کینه بگیرد.آن حرف
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را برای او  چیزهمهای تا زمانی که حادثه  ، است جنگیدهصف اول می

 زارستن  ...و بس اشددرمانگر ب که بود اش آنترجیح ازآنپس ...تغییر داد

به  نوعیبهکه هر چه بوده  درَتوانست گمان بَاما می ،دثه باخبر نبوداحآن 

 . شودمیزخم روی سرش مربوط 

 چگونه است؟« هایتپرسید: »احوال زخم دیهیم

ش پیچیده ادر جان  پیشو رستن به او از دردی گفت که لحظاتی 

 بهانبود نکرد. یحادثهبه  ایاشاره بود، اما 

 زیاد من بیایی تا نگاهی به آن بیندازم...ی ه به خان»باید دیهیم گفت: 

 دور نیست.« از اینجا

 هایشاندیشه که گویی ، هما کند وپادستپاسخی  از آنکه رستن پیش

  ،درخشیدمیش اانچَشمدر  اینتیجه و برقِ ندبود سرانجامی رسیدهبه 

 رستن لحظاتی ..ت.را تنها گذاش شاندویاست و هر عذری خو درنگبی

 اشخانه  سویاو را به دیهیم جازه داد انِ او ماند و سپس نیِ رفتحیرا رد

ای باریک کوچهدیهیم در ابتدای  یخانهراهنمایی کند. در سقفِ میانه 

یکی از آن  ... و رو به میسوان، میدان اصلیِ شهر ایستاده بود قرار داشت

ر د و ندشتدو مسیر قرار دا عِبود که در تقاط  دوطبقه های سنگیِساختمان 

و سفالین   وخمپرپیچشد میزی چید و کنار باوندی آن می بزرگِ ایوانِ

زیر نظر در گذرگاه و میدان  ها رااسپ و  هاگارینشست و مردم و 
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در    درمانگرانو براقِ سپید سنگِ ،ساختمان جلوی در ورودیِ ..گرفت.

 .کردخاکستری خودنمایی می میان سنگفرِش

اندکی  گذرگاههیاهوی ور شدن از د باشد،  به خانه که داخلن رست

 اشرویارویپس از سرسرای ورودی، اتاق بزرگی  ..احساس آرامش کرد.

از  ایمجموعه خت و بسیاری از لوازم درمانگری و سه ت ...قرار گرفت

ها و کمدهای چوبی در قفسه  گوناگون هایرنگمختلف به  هایمعجون 

-ها و شکستگیمبازانی با زخها سربر تخت ...اشتندر دقرادورتادور اتاق 

 خفته بودند. شدهگذاریو مرهم  شدهبسته های

-را از تن درآورد و روی پشتی صندلیِ چوبی اش نکت پوستیدیهیم 

-جا زیر قفسه نیز در همان اش ساده میز کار ..در انتهای اتاق انداخت. اش 

 سرِسرتای اپنجره  ..داشت. ار قر های تیرهو شیشه  دارقفل با درهای ای 

 روشنایی بسیاری نیز و گرفتبرمی را در  ییانتها دیوارِباالییِ ی نیمه

در آن فضا وجود داشت  ایآزاردهنده نظم عجیب و  ..انداخت.داخل می

 ..نبود. آشکاربرای کسی جز خودِ دیهیم  خوبیبه  اش دهندهشکل که منطقِ 

دگیری گرکه  بود هامدت به وضوح  خانهدر چینش،  ترتیب همهاینبا 

 بود. نشده

و به   روی آن نشست ؛ دیهیم دید رویروبه   کوچکیرستن صندلیِ 

معجونی خیره شد که چون دیگران آرام نبود و در کمالِ شگفتی در خود  

روی میز شمعی و نه به نیاز گویی به عادت خسته  درمانگرِ ...چرخیدمی

از  شدمی ...برابرش نشستو در  دوقوسی دا ش را کش اروشن کرد، گردن
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  دقیقاًدارد و ندانست که کارش را دوست  رفتارش حس کرد که کلیاتِ

 . شوددر انسان القا می ش ا خاصاز کدام رفتارِ احساس ین ا

چیزی را به انگار ناگهان  قبل از آنکه کاری کند یا حرفی بزند،دیهیم 

به صدای ظریفی سپس . شد، بلند شد و به اتاق مجاور رفتیاد آورده با 

 هااز صدا ..سوزد.می یآتشی در اجاقآنجا  دادنشان میید که رس گوش 

 با طمانینه ازآنپس است.  ردهآتش گذا ای برپیالهدیهیم که  دانستشد می

 توصیف کن.« نزدمرا  اخیرت : »دردِگفتو نشست و  گشتوارد 

همه ا ابتدچون ، ناگهان امشدهبستههای »گویی تمام زخمرستن گفت: 

 کردند.«ز ن بادها باهم

گفت: »پس تنها یک سوزش یا دردی و درنگ با اندکی تعجب دیهیم 

 ناگهانی در بدن بپیچد؟« کنشیکه هنگام نبود 

بیشتر در هوا  ش را برای توضیحِادست کهدرحالیکمی مکث کرد و 

 ادامه داد: »یا دردِ خاطره؟«  ،دادتکان می

 ؟«یگر چیستخاطره د »دردِرستن پرسید: 

خورد:  هدف میفایده و بیهای بیکاندر هوا تنان مچه ش دست

آورد که  اما به یاد می ،آورده فرادستاش را ت سالمتیا »زمانی که بدن

به  ..افتد.آن دوباره به درد می و با یادِ حمل کرده در گذشته سختینوعی 

یی هاز زمانحتی پس ا ،آیدمیخاطره. زیاد پیش  گویند دردِاین درد می

جا نگاهی سازی کرده باشی« در اینطره را پاک اگر خا، حتی نیطوال
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دت و حِ شدتبه  وقتهیچاما زیرکانه به رستن انداخت، سپس ادامه داد: »

 «نیستند. زمان اول

در برابر  تازگیبه که داد را نشان میانسانی  شگفتیِی رستن چهره

ی که  که حرفاو اعتراف کرد  به سپس .معنایی نو و غریب قرار گرفته باشد

 .نیده اندکی گنگ استش

 رکمکی نکرد که ب به گنگ بودنِ آن تنهانه به او داد دیهیم پاسخی که 

ها چیزی ست خیلی وقت ما تنِ  ...نیستی ت اجسمافزود: »تو  اش شگفتی

 .«ما و ذهنِ مامستقل از 

ن  م پسگونه باشد، اگر اینپاسخ داد: »سبکسرانه رستن خندید و 

 .«موجود ندار

  ، نوردیددرمیرستن را  یهایش مرزهای اندیشهبا پاسخ هک هیم ید

ما تنها در  ...هر چیزکدام از ود نداریم و هیچکدام از ما وجهیچ» ادامه داد:

خاصیتی نیست  وجود ها قرار داریم...از نبودها و نیست دنیایی متفاوت

 ای داشته و دیگران نداشته باشند.«که عده 

ش را پایین آورد و گفت: »پس اانو دست کوتاه کرد درنگیس پس

 دیگر معنایی ندارد.« بودن ...وقتی حتی نیستی هم هست

چنان به  زخمیِ جوان را آن ش، ذهنِاسپس متوجه شد که با سخنان

که   پس اجازه خواست ..رود.ای فرو میخلسه وران انداخته که هر آن به دَ
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توصیف  ش رادرد تردقیق او خواست که  اصلی بازگردد و از به سخنِ

 .کند

ی همان زمانی بود که گرز بر من اندازهگفت: »دردم به  این بار رستن

 کوبیده شد. گویی همان لحظه دوباره بر من کوبیده شده است!«

رستن را با دو  رفت. پیراهنِ هم در با آن سخنان دیهیم های اخم 

تر خت و گفت: »خیلی بهها اندا. نگاهی به زخم گشوددست گرفت و 

 در حال ترمیم است.« . دهش

های رستن ترجیح داد که از زخم  ..هایش هنوز در هم بود.اما اخم 

بود تا   گشتهی او خیره به چهره  دقتبه ..یت خارها چیزی نگوید.اهمکم 

 شگویی غیرممکن بود. تنها چیزی که به نظر اما ،چیزی در آن دریابد

 .تساناراضی  موضوعی زااو رسید این بود که می

، گفت: »هر چه بود  سازدرای آنکه او را از آن حال خارج ن برست

 پایان یافت.« بارهبه یکلحظاتی بیش طول نکشید و 

دچار مشکلی او  جایبه دیهیم آن حرف را با لحنی زد که گویی 

 سبب شد اش سخنست و نیاز به تسلی دارد. هر چه بود ی جسمان

گاه کرد و گفت: ه او نخیلی جدی بدیهیم . ی او تغییر کندچهره 

جانی ست که در  از آنْآن هر چه هست، جسمانی نیست.  یسرچشمه»

 ست.« تو از روانِتر نیک تو روان است... به بیانِ

 م بیا.«امجاور رفت و فریاد زد: »دنبالسپس به اتاق 
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 و به دنبال او وارد اتاقِ با کالفگی و تعجب از جای برخاسترستن 

  بود و آتشی در  ترکوچک  یاتاق گمان برده بود،که  ورطهمان ..شد. اورمج

های سنگی و از پله و گرفت در دست  ایپیالهدیهیم  ..سوخت.می اش میان

 ایچاره که دید شد، رستن وقتی از نظر ناپ ..رفت.انتهای اتاق باال  سپیدِ

 .ردطی ک یکبهیک یآرامبه ها را به دنبال او پله، دیدنمی

-جامهها و کتاب  ،بسترراه داشت که دیهیم  شخصیِ پلکان به اتاقِ

وضعی  ...شان همه دورتادور چیده شده بودندعجیب با همان نظمِ هایش

در  ..کرد.خانه مطمئن می صاحبِ بیننده را از تنها بودنِ راحتیبه بود که 

ه شد ک  اش سببباز بودن .گشتباز می ایوانچپ دری بود که به  سوی

با دیهیم . ..بیندب نآنجا بر نشستگاهی چوبیرا م دیهیو آن بیرون رود از 

ش بنشیند. سپس چپقی را که روشن امقابل جایگاهِدست اشاره کرد که بر 

-کوچکی میان میزِ ...برافروختکرده بود به او داد و خودش چپقی دیگر 

قرار  روی آن سفالین  فلزیِ سیاه در کنار دو لیوانِ یپیالهآن که  شان بود

 .دنداشت

سه  ...ی بود برساخته برای آسودن و اندیشیدنِ دیهیمِ درمانگرنمکا

 زیراز  دیگری از باالی سر و یکی ،کنار پایشانیکی از روی ایوان و  باوند

 اروندآرامِ  یبا همهمه باوندهاصدای جوششِ آب در  ...ندشدرد می  ایوان 

تِ  ای خلوشد و فضترکیب می ردر سویی دیگ  و میدانِ میسوان سودر یک

 .ساختمیدلپذیر دیهیم را 
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ش را باز کرد و امشامطعم تلخ آن  کشید.داخل چپق را دودِ رستن 

هدف مردم اکنون با آرامش و با نگاهی بی ..کنار زد.ش را اذهن آشفتگی

از دعوت او به دیهیم  قصدِرسید که کم به این نتیجه کم ..کرد.ره میرا نظا

  خصوصبه. ه تا گپی دوستانهبود ش رواندر  یکنکاش اش شخصیمکان 

ات  اندیشه ،ی نزدیکید: »چیزی در گذشتهپرس پس از سکوتی طوالنی که

 مشغول کرده؟« را به خود

چرا که  ...بود پرهیزناپذیر اما ناراستی ..انکار کرد. ناراستی بهرستن 

 ..فرود خواهد آمد. ی ساالرانِ پایتخت بر چه کنشیدانست ارادههنوز نمی

اش نیز بر کدامین راه رگشتهس ی همراهِ دانست ارادهتی نمیز آن حبیش ا

چندین   به رغم آنچه دیهیم پرسیده بود، نه یک که  ...خواهد شداستوار 

ی کامل به سلطه آن گاه در هیچیک هیچ چرخیدند ومی سرش در  پندار

 رسید. نمی

در را می عز خواستمی. گویی کشید و بیرون داد عمیق ینفسدیهیم 

 «.ت در حال تغییرندا»واژگانپرسید: جزم کند. سپس  ش ادرون

 سخنِ انتظارش  ه رغمب  ناگاه دریافترستن خواست انکار کند که 

  یقینباورمندانه خویش  سخنِ برو . اندارد گونلحنی پرسشدیهیم 

اش  چهرهآثار آن در گویا  و از این کشف اندکی یکه خورد  رستن ...داشت

پکی درمانگر  ...نشانددیهیم ی لبان گوشه را لبخندی  چراکه ،مشهود بود 

یکی را  ...در هر دو لیوان ریخت را داغ نوشیدنیِ ..ش زد.ابه چپق

ش را سر کشید الیواننیمی از  ..او هل داد. سوی برداشت و دیگری را به 
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ست! از   ات پیداانچَشمو گفت: »از  ای کردبا دست اشارهرستن به و 

 ست!« هم پیدا دختر ان آنچَشم

او خیره ماند. سپس برای رهایی  رب حیرت و ترس رستن لحظاتی با 

دلیل بر احوال  بیدوخت و  میدان نظر به  ،او لیوان را سر کشید  از نگاهِ

ش ماند که نشان  ادر دهان  معجون چسبِگسِ دل طعمِ ..مردم نگریست.

  ست.تا ا رسکوهِ ای از گیاهانِداد جوشانده یم

سپس سربازِ دردمندی از  ..داری گذشت.معنیتِ و در سکمدتی 

گر را توجهیِ درمانی پایین دیهیم را چندباری فرا خواند و چون بیطبقه

 دید، خاموش شد.

 .«ش کنیاشاید بتوانی پنهانادامه داد: »نگران نباش. دیهیم 

زد  پکیز نیدیهیم  ...ش گذاشت و چیزی نگفتارستن چپق را دهان

آن  ...بایست هر دو در هم دیده باشیدگفت: »میی شهر منظره و رو به 

 دگردیسی را!« رنگِنشانِ روشن و بی

آن را در  احساس کرد که  هاواژه آن  با ادا شدنِ زمانهمو رستن 

کمی  ..بیند.می وضوحبه  گذرگاه انِمردمحتی میانِ هما همان لحظه در 

ش را دریافته باشد،  انگاه پیامِنیز گویی هما  و خیره به او ماندبیشتر 

شان  حسی غریب از ادراکی دوسویه میان ..وار بر او نگریست.تندیس

برای او از آن باال دستی رستن برای آنکه به آن پایانی دهد،  ...برخاست

 . پاسخی مشابه دادبلند کرد و هما نیز 
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دست  دیهیم  و خواست برود که سپاسگزاری کرد میزباناز برخاست، 

به .. ست. ای از طرف من به توار. هدیهگفت: »چپق را بردرفت و او را گ 

 .«اتتازه خاطر واژگانِ

 رنگشیری ..تر به آن نگاه کرد.ر چپق را برداشت و دقیقارستن این ب

فرصت نکرده بود  گاههیچ ...اش سویای در دو کشیده  سیاههای با لکه بود

 ..مچنان ایستاد.ه و گفت او را سپاسی دیگر .وپا کندخود دست یکی برای

 درمانگرخواست چیزی بگوید. هنوز میدیهیم آمد که به نظر می

گفت: »هر کاری  ،بود میدانش به اش به او و رویاپشت کهدرحالی 

 .«بازنگردکنی به سربازخانه می

 نداشتم.« بازگشتزمزمه کرد: »قصد آهسته  رستن

ظریفی در  دِ لبخن ز همان پشت سر آثارِاز آنکه خارج شود او قبل 

 زیرک دید. ی درمانگرِچهره 

ها درد ی پایین، سربازی را که خموشانه بر یکی از تختدر طبقه

کشید، نظاره کرد و زخمِ دندانِ گریزرنگی را بر بازویش دید که خونی  می

چندی پیش به  ریخت. تصورِ اینکه او تاگرم و سیاه از خود بیرون می

از ابزارِ پیرامون و خطوطی که بر   ر بود.، دشوای به خواب رفته بود آسودگ 

اند. دستِ او کشیده بودند دانست که درمان را تنها در بریدنِ دست دیده

با  سپس و سرباز که نگاهِ او را دید، نام درمانگر را به رنج بر زبان آورد

 سکوتِ رستن، نگاهِ ناامیدش را به سقف دوخت.
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خود  همچنان بررا دیهیم  هِنگا کهدرحالیو یرون آمد از خانه برستن 

اش دلیلِ غیبتِ ناگهانی ...به هما رسید گذرگاهی میانهدر  کرد،می احساس 

 ...گشتباخبر خواهد  ،داندمیاز آنچه ن زودیبه که  دانستمی. نپرسیدرا 

  ..شمال شهر قدم برداشت. سویبا او به  خموشانه

نسیم بهاری   با ،ته بود هوا انداخ  وندها دربخارِ باکه اندک رطوبتی 

که آشفته و   ندیار را دیدمه گذشتند،از میدان که می شد.پراکنده می 

گذشت و متوجه  آن دواز کنار  ...شتابدمیمخالف  سویبه خود، درْ

نیز سکوت را  اش آشفتگیسربازِ اول و  یمشاهدهحتی  ..کدام نشد.هیچ

ها بر چه چیز نهین نشادانستند که امیدو هر  ..نشکست. میان رستن و هما

  برین سقفِ انتهایی رسیدند و وارد هایپله به  شتابان ..دهد.می گواهی

 هاخانه را به درون  اش، پیرانگرما و رطوبت با همان اندکی ...شدند

مستقیم   مسیرِآن  ...ه بودافزود برینبر خلوتی و سکونِ سقفِ  ده ویکشان

دوباره در برابرشان ظاهر  ربنیدای شار رفتند و آهنگر نتهاتا ااین بار نیز را 

 .گشت

به نزدشان   ،رسیددلیل میبا لبخندی که به نظر بی آن دوشار با دیدن 

تیز تو حتی پیش از  غریبِ رسد که سرنوشتِآمد و گفت: »به نظر می

 است.« گشتهتیغ آغاز  شدنِ این

-های لواح به همماجر که خبر یقین یافتندهر دو  سخنن آ با شنیدنِ

خیلی زودتر از آنچه فکر  رخدادهای لرزه پس ..رسیده است.شهر جای 

 کردند، در حال پیش آمدن بود. می
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بخشی از دستمزدی  سپس ..رستن تیغ را در دست گرفت و نگاه کرد.

داستانِ  »به تلخی لبخندی زد و گفت:  ،ده بود به او دادیرا که از رامین ستان

 مادون!«  یفرمانده غریبِ 

 ش!«امادون و سرزمین یفرمانده»رد: و را تصحیح کسخنِ ابنیدار 

توجه به آنان به کار دوباره بی ...اش رفتآهنگری درونبه  ازآنپس 

بر ن سرزمین آانِ که سر ساختدر این اندیشه رها مشغول شد و رستن را 

 نینیچاینکه از موضوعی  شدنی نبود ...د کرد؟نچه فتادی اراده خواه

که هما رشته   د،رَگمان بَ شانبر عزمِ آیندهکرد  تالش  ..رند.بگذ راحتیبه

 بینی؟«را می نوسَت»آن  افکارش را گسست و گفت:

جایی که در میان دو ساختمان  ...کردمیدیگر مسیر اشاره  ویسه ب

قد توسنی زیبا و جوان را رها کرد و انتهای شهر، مردی کوتاه یمتروکه 

تنی سیاه توسن  ...شد نظر خارج از ت ورف هاکوچه به میان  زنانقدم

و هما با  شتافتندآن  سویبههر دو  ...سپیدو  بلند هایییالداشت و 

 .داردبرنمیاز آن  شمچخشنودی دید که رستن 

هر دو  خودم است... توسنِستا ست. خواهر وِسین که : »این وِگفت

 دستور را این یکی کردم...را از کودکی در دشت سِزان یافتم و بزرگ 

 باشد برای رفتن.« وت تا مرکبِ به اینجا بیاورند دادم
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 قدرآنکرد و بعد تصمیم گرفت بگوید: »آن دو را  درنگیسپس 

که  است  گونه گمانِ آناین ..ام.دوست دارم که با خود به هیچ نبردی نبرده

 .«دبمان زورمندا ببر تا مدتی نزد تو باشد و ر او ...دنسست شو

دوست بدارم  قدرآنرا  اومن نیز کنی که مین فکر »چرارستن گفت: 

 ؟«سازم اش ناتوانکه 

کرد، گفت:  ماندگار میرستن  اش را در ذهنِهما با لبخندی که زیبایی 

 کنی.«تر از آنی هستی که فکر میرحم »چون تو بی

زمانی که به وستا  ..شرقی وزیدن گرفت. گرمِ بادِن دم همادر 

و  برد فرواو  بلندِ  هایش را در یالادستتاد و کنارش ایس ند، رستنرسید

 غشِ آرام و بی نازِش تنِ دانست که از نمی ..حس کرد. ش ادر دل گرمایی

  ش ایستاد تا موهای شرق رو به ..بهاری یا هر دو. ست یا از آن نسیمِ وستا

  سیدهاه راز رساند بهار با نسیمِ گفت: »به نجوا در باد تکانی خورند و 

 «وستا!

ِر ، اهلی نبود و سوابستنمیها افسار ن دیگر توسنوچهم تاوس

 چیزی چون ش انژادانون دیگر همنمود. چخویش را خود انتخاب می

را همراه با  ناآنروی هر پایش داشت که  شده بستهکوچک و  هاییبال

 هانه ساافکوچکی که در  هایبال ...کردمیجدا  اسپانبیشترشان از  زیباییِ

 ..است. دادهمیقدرت پرواز  آنان بوده و به تربزرگ زمانی گفته بودند

پرواز را  هاتوسنی بوده و به چه علت آن زمان کِکه  دانستمیکسی ن
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را   آن بسیاری در صحت افسانه شک داشتند و وجود  ...کنار گذاشته بودند

 .دادندنسبت میی دیگر ولو نامعلوم لبه عل

رستن کنار  و خیلی زود با  اب بودآرام ولی شاددو آنوستا در کنار 

او اندکی تردید و دلهره داشت و   رها کردنِدر  همچناناما  هما ..آمد.

 ..بودند، دید. سرگرداندر هوا  هدفبیکه  هایشدستآن را در  شدمی

خواست  ...انداختمیبه دودلی آن هدیه  در پذیرِش را رستناین حالت 

 فرعی بیرون آمد. یکوچه  از بوس و ع قدردِ کوتاه م آنچیزی بگوید که 

دور  آهستهدر دست داشت که بدونِ سخنی اضافه به هما داد و  ایبسته

و گفت که مقداری نان و میوه است  بخشیدهما آن را به رستن  ..شد.

 راه. یآذوقهبرای 

ش را پرسید. هما ابتدا به اد و نامرستن اما به آن مرد خیره شده بو

 «اد ندارم.ه یا بش رانام» :ی گفتسمتب

از  ...گویندمیافزود: »همه همین را راجع به او  ترجدیو سپس 

. کسی هم خوابیدمی جاهمان و  کردمیکار   اسبانطبلِص اکودکی در 

... به یاد دارم در نوجوانی روزی دو ش را بدانداتا نام دادنمیاهمیتی به او 

و نزد  دست داشتندر را داو  یرفته از هوش  را دیدم که تنِ طبلصاکارگرِ 

به  آنکه ازپس  ی به سرش خورده بود...اسپلگد  ..ند.بردمیدرمانگر 

که   ست هاسال از آن پسش را از یاد برد و اهوش آمد خودش نیز نام

 .«زیَدمینام بی
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 یا از سنگینیِ نام آزاد است.«»رستن افزود: 

ر بنیدا آهنگری شار سویبه  سربازانی را دید که دم هما در آن

شان چیزی دریابد. سپس رو به رستن کرد و  ند و سعی کرد در نگاه رفتمی

 بروی.« سردابباید هر چه زودتر از این »گفت: 

تا در آنچه پیش   مانممی است، سودتم به ارستن گفت: »اگر ماندن

 کنارت باشم.« ،آید

در حمایت  دیگر،بیگانه از شهری حضور یک  »نیست!هما پاسخ داد: 

 خواهد کرد.«  بیشترم را اا دشمنانمن تنهاز 

 در ذهن داری؟« اینقشه »

 »هنوز نه. اما راهی خواهم یافت.«

 ی رستن یافت، ادامه داد:در چهره را و چون آثار نگرانی و ترس 

کاری خواهم   نآنااز  پیش ..غافلگیر نخواهم شد. که باش  یقین داشته»

 .«مشهورمام و چابکی شتاب هب جاهمه برد هم دردانی که در نمی ..کرد.

از سوار شدن بر  پیشرستن  ..آماده ایستاد تا او را بدرقه کند. و بعد

ای گوشهدر  ..در آغوش کشید.سخت او را کرد، برگشت و  یدرنگ  اسپ

با  اش آخرین دیدارشان باشد و باقی ذهنآن که  نمودگمان میش ااز ذهن

انکار  ی ضخیمِران پرده زاه پشتِرا به   تیرهن فکرِنفرتی حاکی از ترس، آ

 کرد.تبعید می
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در میان هیاهوی آنچه پیش آمده و آنچه  ..اندکی یکه خورد.اما هما 

 کسی که نه متحد او احساِس ...س نابای احساقرار بود پیش آید، ذره 

د و نه در او یترس، نه از او میبود اش ، نه عاشقبود اش ، نه دشمنبود

او را  داشتاحساس کسی که تنها دوست  ...یافتمی زرپرستانه فعتیمن

 ...زندنگرد و لبخند میمی ناح  سپیدِ کشد و به نورِه نفس می زنده ببیند ک

ر وقایعی که قرا بود. در آن لحظه به اهمیتِ یادماندنیدرای ناب و هدیه

در را  خود ...رفت فروو در اندیشه  گشتبود پیش آید نیز بیشتر واقف 

 ترین بزرگافت که مغشوش بازی وخمیپیچی انهمی در ،اشثقلِ زندگی

 .دهدمی اش را از دست حامی

 نگشتههنوز چندان دور  کهدرحالی و  ش شد اسوار بر مرکبرستن 

به حمایت از نیز سعی کن زهان را  ...با تو خواهد بوددیهیم بود، گفت: »

 تیسخبه  کهدرحالیسپس  «.شدو نخواهد گاه ضد تاو هیچ داری.خود وا

را نیز با خود  رهام شاید بتوانی، افزود: »کردمیبغضِ جدایی را پنهان 

 .«سازیمتحد 

 به کنایه گفت: »فکر او را نکرده بودم.«با خنده و هما 

کمانِ بلند و دور شد و تصویر رستن از میانِ  شتاببه وستا  ازآنپس 

 ناپدیداز نظر  هاوردستد درشمالیِ شهر گذشت و  یدروازهسنگیِ 

برگشت و به را تماشا کرد، سپس  ش ااندکی دور شدنهما  ...گشت

زودی دهان  شهری که به  ...نگریستش ازیر پای گونِو نقره  سپید پایتختِ

 کرد تا او را ببلعد.باز می
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  پیشتر از شد دوباره محکم  ناچار، گشودش را که ا انچَشممهیار 

خود را سرزنش کرد تابید. می اوه بر ه از پنجررحمانناح بی هچراک ببندد،

پانزده سال   ...خانه را بکشد هایپرده  آرمیدناز  پیشفراموش کرده  که

 هایدستپاچگیکوچک و  هاینظمیبیپس از مرگ مادرش هنوز این 

ی آشفته و گویی ها بود که آن خانهلسا ..بود. نمودهکودکانه را حفظ 

پانزده سال همان درست از  ...داشتیمنگاه ده زن به تنهایی ازده رتوفان

 در جنوب. هاوالدریای  سویآناز   ،دیومردمانیورِش  قبل، زمانِ

از  های دیگردر آن دیار و حتی در سرزمین کستا پیش از آن هیچ

های باستانی آمده در نوشته ..دانست.سوی دریا چیزی نمیدیومردمانِ آن

اند، زیسته آب میر سویِ دیگرِدمانی دمر، «عصرِ گسست» بود که پیش از

همگان بر  ...گفتندنمی در آن بارهبیش از آن چیزی ومارهای پوسیده تاما 

ها امری ناممکن است و این باور بودند که عبور از دریای ناگذرِ وال
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 چراکه دریا قلمروِ انسان ...جدایشِ میانِ دو ساحل واقعیتی ابدی ست

-با درهم کوفتنِ کشتی نیز دریا ینِخشمگ های وال ..باشد.نباید  نیست و

 کرده بودند. اثباتاین حقیقت را بارها های بسیار، 

تجسمی از پایان نزد مردمان  ،کراندر طیِ قرون پسین، آن آبِی بی

ی برای دیدبانی نه دژ، نه استحکاماتی دفاعی و نه حتی برج ..یافت. جهان

های فصلی چیزی به انطوفو  جز بادچراکه  ...نبودهای جهان الزم در مرز

 آمد.سو نمیاین

سربازانی با یورش  ،سدهچندین و چند  به قدمتِ چنینباورهایی این

در میاِن  شمال مردمانِ ...ندسوی دریا به حیرت و اشک فرو پاشیدآن از

 ..کرده نداشتند.-ظهور-تازه های انسانواژگان خود حتی نامی نیز بر این 

 ها نهاده بودند. بر شنگویی از جهانی دیگر پای دستی که -به-مردمانِ تبر

دیگرْجهانیان که هیچ دفاعی در برابر خویش  آن گونه بود که بدین

 تسخیرِ به دیا« بود،ترین شهر به دریا را که »رودیدند، شتابان نزدیکنمی

 . درآوردند خویش

و تی درآید تا از درِ دوس آن روزِ لهاسان، بر آن شد شهریارِدادپویه، 

، ارگبِد «آنائیس»سان بود که بدین ..ای نزد آنان به رودیا بفرستد.فرستاده

گو وشهر و مادر مهیار، با همراهانی اندک به رسمِ دوستی و به قصد گفت

 .سفر کرد تسخیرشدهشهرِ به 
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 شهریاری ی فرستادهتکه شدهپوست و تکهجسدِ بی دشمنانزمانی که 

های سوی شهر راندند و از دروازهبه اش ف اسپن در اطراآویزارا، 

 لهاسان داخل شد، مهیار پانزده سال داشت.

ی زهان را چهره هیاهو،  همهآن و در میان  رخداداز آن مهیار پس 

بلندتر قدش داشت و  ترتیرهموهایی آن زمان آورد که یبه یاد م خوبیبه

  اورد که یاد بی بهای را ست صحنهتوانوضوح میبه ...رسیدبه نظر می

 اسپاز روی شان فرمانده یپاره پاره تنِ سربازان در حال پایین آوردن 

ا مادرش ر ی آویزانُبودند و زهان که او را دیده بود با دست، سرِ بریده

 ..نبیند. ش راا انچَشم خصوصبه و  اش راچرخانده بود تا او چهره 

اندکی از  فقط ت، داش ه یاد مادر بصویر از آخرین ت عنوان بهآنچه  سانبدین

های ناشی از سرش در مخلوطی از زخم  پشتِ و خونینِ شدهبریده موهای 

کرد. دست را فراموش نمی آن چرخشِ وقتهیچ  ..کنده شدنِ پوست بود.

ی  هاچَشمآن اش، از دیدن ترین کابوس زندگیچرخشی که او را از بزرگ

هوی آن ان هیادر می نهاز ...بخشید یایره پر از درد و خالی از زندگی

فقط   ،ایتند قرار بود رخ دهد، لحظهدانسهمه میدیگر واقعه و جنگی که 

ها در  بزرگیِ او را هنوز پس از سال ،و این لحظه او بود ای، به فکرِلحظه 

 . کردجوان حفظ می  مهیارِ ذهنِ

یا  «انوحشی»، یورشگرانِ دریاگذر ،رویداداز آن روز و به سببِ آن 

بزرگ و  امتناعی ،وحشیان پیامِآن زمان  ..شدند.یده نام «اندممردیوْ»

ناشدنی بود و درک  غریبنزد لهاسانیان  ...شددانسته میاز صلح  عجیب
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-رودیا می گونه که مردمانِآن چنان پس زنند ونگو را آوگفتکه آنان 

 ازآنپس  ،ناساله  شهریار ه،دادپوی  ...وندنشنَ سخنِ ارگبد راگفتند، حتی 

 حتی و با کمِک سارنگ ورا پرشتاب صادر کرد نبرد  انِرمف رخداد

رودیا روانه  سویماکرون ارتشی بزرگ ترتیب داد و به  از قبایلِ شماری

 ساخت. 

که به نام همان  گرفتدشت سزان در سنگین در  جنگیدر پیِ آن 

ت ثبی لهاسان راهروی سربازخانه هاینگاره دشت در تاریخ و حتی 

، عاقبت دشمن را عقب  بسیاربا تلفات  یان لهاساناهیکه سپ زمانی ...گشت

هایش را برپا  رایزنی ترینمهم حکم بر آن شد تا یکی از ی جَرگه راندند،

  جرگه هموندانِ پس از پایانِ نبرد،چند روزی چنین شد که تنها  ...دارد

و  ...گردد انلهاسی زهان ارگبدِ تازهنظر بر آن شد که  گرد هم آمدند و

یه جایش را  دادپو سانبدین ...کنار روداز جایگاهِ خویش نیز  رشه ریارِهش

در  چیرگیِ حتی  ..شهر مانده بود. شهریارِتاکنون  عطا کرد و او «دادمهر»به 

ی آن خاطره چراکه ،برهانداش از سقوطنیز نتوانسته بود دادپویه را  نبرد

  « لهاسان کِاش»به او که زان پس ش اآجینکارد  یهفرماندو اسپِ بازآمده 

 ها پاک گردد.ها از خاطرهتر از آن بود که به آن سادگیتلخگفتند، می

تنِ آنائیس آغاز و با تِن  هایپارهنبردی که با نبردِ دشتِ سزان، 

  خوبی به، هنوز وحشیان پایان گرفت یخوراس، فرمانده یگسیختهازهم

غبارِ فراموشی   اهون ماکره با زهای سالیانستیو  ...در یادِ همگان مانده بود

 .انداختنمیبر آن 
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  درنوردیدهرا  ش اتنپدرِ مهیار که خشم سراسر ، «زَریر» ،در آن نبرد

 ...وار به قلب دشمن زددیوانهو  ... جنگجویان پیوستبود، به صف اولِ

ش دیگر تن را اتوصیف کرده بودند که جان گونهاینسربازان او را 

را شکافته و بیرون  اش سینه ستخوامیگویی  اش خروش و  ناختشنمی

بسیاری را زمین زد و  اش شده خشکزریر در گرماگرِم فریادهای  ..جهد.

ش چنان بیرون جهید که گویی از  ارا شکافتند خون اش سینه زمانی که 

 .باشدآسمان پریده  قصدبه قفسی 

به  ...بیندیشد ه پدرکه ب آمدمی اغلب پیش  ،اناز سالی پس هنوز هیار م

بیشتر را به کام مرگ   تنیخشمی که شاید چند  ..ش.اخشمبه خاصه و او 

 ..به کشتن داد. بایستمیاز آنچه زودتر  بسیار ش را نیزاما خودانداخت 

 نبرد آغازِهمان از که شاید او  اندیشیده بودبا خود بارها مهیار 

شاید چون  ..زنده بماند.بیش از این  ،پیش آمده  پس از آنچهه خواستنمی

، غرق شدن در غضب را بود گشتهدست ن آن چرخشِ  موهبتِ مشمولِ او

  هر چه بود او در آن زمان  اما ...دادای فکورانه دمیدن برتری میبه لحظه

مهیار  ...دنیندیشیی چرخش دستی به فرزندش ، به اندازهیک دمحتی 

گون  هدر آرامشی خلس وکرد فکر نمی چیزهیچ برخی اوقات زمانی که به 

بعد  ..کرد.آن حرکت را در هوا با دست خالی تکرار می، رفتمیفرو

 نگریست.داشت و لحظاتی بدان میش را در هوا نگاه میادست

و اکنون در  بود را رقم زده ش ااین یادگار پدر بود که مرگ ..خشم.

-میرج او خابا زیرکی از دست داد و اغلب میوجود او به زندگی ادامه 
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ش ازمانی که غضب ذهن ...زدحوصله بیرون میبیو  زدهابشتو  گشت

صدای زریر را میان فریادهای   طنینِ روشنیبه ، گرفتبرمیدر  تمامیبهرا 

 . خوردمیافسوس  یشبر حاِل خوش ااز دل ایگوشه و در  شنیدمی خود 

-ه خاندرونِ از باوندِ  ،افتاده بود کناریای که در با ظرف چوبیِ کهنه 

سرمای آب از صورت و سرِ  ..ش را شست.ا صورتشت و برداآب  ،اش 

بوی   ...آلودگی برون کرداز خوابو او را  گشتش داخل امویبی

باید به دانست میمیرسید که ای از خانه به مشام میگندیدگی از گوشه 

گرسنه بود و چیزی در خانه نداشت و اما  ...رودآن  یسرچشمهجستجو 

ش را به ااشتهای ،ش در کنار آن رایحهاخوردن حتی تصورِاشت د هماگر 

 ..افتاد.راه به  از خانه بیرون آمد و به سمت میسوان ..ریخت.هم می

 ..ی روز پیش رستن شد.متوجه طعنه  دلیلی هیچبی در راه ناگهان

تا در  بمانداو زنده  ،میردمیخودش ی که زرستن آرزو کرده بود که در رو 

خود لعنت ذهنِ بر  ...دفن نگردد ش در جوار ،درختان نیستیِ  یجَرگه

 دیر فهمیده است. قدرآنفرستاد که آن را 

اش کمی باالتر از میدان قرار داشت و با همیشگی یپختارخانه

 روی ..اش را دوچندان کرد.گرسنگی ،خوراک نزدیک شدن به آن، بوی 

و  نحیف خدمتِیش پنشست و به دکان  بیرون ازهای چوبیِ یکی از تخت

 خوراک  سفارِش ،میشه لبخندی مصنوعی بر لب داشت رنگی که هپریده 

 دیگر مشغولِ  هایتختنگاه کرد که روی  یناسباو ک هاباغبانبه  ..داد.
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است و   ترجوانافرادِ آنجا بسیار  متوجه شد که از باقیِ ..خوردن بودند.

 شد. ش اناراحتیباعث  دانستمیاین موضوع به دلیلی که ن

دید که بدجوری روی باوند  و زرد سپیدهون تی دو ، بود  هکمنتظر  

 ..پاشیدند.کردند و آب به اطراف خود میوخیز میجست  گذرگاهباالی 

به طعم  عادتطبق  ...گشتش آماده اخوراک خیره ماند تا  آناندر احوال 

ها رفته  تیهون ،سیر که شد ..خورد. شتابزدهتوجهی نکرد و آن را  آن

 ناح ...ماندسمان خیره به آو  هاآنخالیِ  جایبه کربدون فمدتی  ..بودند.

رد و به چرت ش را خسته کا انچَشمنور زیاد  ..اندکی از میانه گذشته بود.

به تاالر حکم  که داد خبربه او  شهر که یکی از نگهبانانِ افتاده بود

و را با نگهبان بدون توضیح بیشتری رفت و ا ...فراخوانده شده است

 تنها گذاشت.ها و گمانه افکار زا عیانوا

بایست هم به  نبرد تاکنون می  که گزارِش اندیشیدبا خود در راه 

در این  به تاالر  فراخوانده شدنو هم به بهانبود داده شده باشد و  شهریار

 تندیبهمرطوب  نسیمِدر میان  ..بود. اضطراری شورایی معنای به  زمان،

اندیشید که آیا کسی  ود میخ با ...شیدکمینفس  ختیسبهداشت و گام بر

 سرافکندگیی رستن مایه مرموزِ آن رویدادِاز مذاکره ناراضی بوده یا 

به  تمامی این افکار  ..ین کرد.نفر توزانه کینرستن را  ...است؟ گشته

شمالیِ سربازخانه با او همراه بودند  رسیدن به درِ تا ریختهدرهم صورتی 

پچ ش پچاذهن نی نیز در پسِالطوراهروی از ورود به آن و حتی پس 

ن کف چوبی او را بیتاب و عصبی راه رفتن روی آ صدای بلندِ ..کردند.می
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ای ندارد و در هر اش به چوب عالقه در زندگی اصالًمتوجه شد که  ..کرد.

ای یا شاید حتی فلزی، شیشه  گی،ست، اگر بتواند سن نآنچه چوبی

چک و  گی هنوز حقایقی کوالسسیدر  ..دهد.ح میترجیرا  اش سفالین

 در لحظاتِتنها  اغلب ، گرچهکردکشف می خویشی بارهبزرگ در

فکرش را تسخیر  چیزهای خُردتِ توجه به این حال  ،اضطراب و تشویش 

 .نمودمی

کوچک و  چهارگوِش درفش با دیدن  ،شدکه  وارد تاالر حکم

در   اشور ید که، فهمقرار داشت  میانیِ سمتِ چپکه پشت در  یسبزرنگ 

بحرانی را در آن به   فتادهاییآن اتاقی بود که  ..زار شده است.آنجا برگ 

اطراف تاالر در نگاهی عاجزانه به درهای دیگر  ...گذاشتندمیبحث 

آهی کشید و تالش کرد  ..ر بودن نداشتند.پُ یک نشانِاما هیچ ...انداخت

  را عقب براند. اش گویانهافکار پیش 

شهر را شهریارِ صدای دادمهر،  ...گفتخود را  نامِ اد و تسیبیرون در ا

در با شنیدن صدای او ای لحظه  ..شنید که به او دستور داد داخل شود.

 ی اطاعت، دستِشده -داده-آموزش  عادتِ  ش خشک شد و سپسایجا

 دآگاه باال برد و در را باز کرد.او را ناخو

ی لعابِی رویه ه داشت ک  ار قرگوشی گیِ سهمیزِ سن ،بزرگ در میان اتاقِ

 ..داد.هایِ سپیدِ پیچاپیچی را نشان می، نقشاش  تیرهرنگِبراق و آبی

پا ودستای بیجوهری که از دستِ نویسندهی چند بستهها چونان نقش
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حکم به سنت  ی جَرگه ساالرانِ ..کردند.یی میدر آن خودنماد، نریخته باش

 .  ودنداده بایست میز ن در اطراف آنتسنش جایبه همیشه

 ،شدانتهای اتاق وارد می و زردِ های مشبکز میان شیشه ا  اندکینورِ

و به نظر غباری در  حاکم بودصدایی و بی فضای مرده  ..نه.اما تصاویر 

آن اتاق در نظرش  چیزِهمه ،روشناییِ کافی نبودِ سببِ به  ...زدمی هوا موج 

 هاییسایهتنها  جرگهو اعضای  رسیدمیگرفته خاکستری و تیره و خاک 

 .نمودندخموده می

دادمهر گوش، در انتهای دو یالِ سهش، پشت به پنجره، ارویروبه

هایی فرو که ابروانی بلند و آشفته، گونه ش اپهنی و چهره بود ایستاده 

حال با این ..بود. فرورفتهدر تاریکی  رفته و لبانی چون خطِ صاف داشت،

ها بود و مهیار را دید که در نزدیکیِ گوش   موها راشد اندک سپیدیِمی

 سه مردِ جرگه در یالِ راستانداخت. همیشه به یادِ پدرِ خویش می

پس   ...نزدیک به دادمهر اش در جایگاهِ ارگبدی زهان رگبدْاایستاده بودند. 

 رهامِ  تاًنهایو  ...ودشهر ب نگهبانانِ یکه فرمانده  زخمشیرپراسینِ از آن

 . داهی

معاون، مشاور و  ،«کاروتْسا». ایستاده بودند  جرگهنانِ چپ زدر یالِ

و  غیرنظامیامورات مسئول  ،رَخشان و پس از آن  ...شهریارجانشینِ 

صف   یترین فرماندهجوان  ، گوربان یمینو. در جایگاهِ سوم شهربازرگانیِ 

  بود. هقرار گرفت اگیتسپی در جایگاهِ پیشینِ هما ،به جایِ یالِ سوم اول
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پیش از آنکه   ..ایستاد. شهریاریار به تنهایی در یالِ سوم مقابلِ هم

سخن را در دست گرفت  ی رشته  کاروتسا نفسی تازه کند،  فرصت کند که

 بیماری،در ابتدای  ..اند.گفت: »مشکالت شهر همچون بیماری و

ان  آسش ادرماندر صورتِ شناخت ولی است آن دشوار  بازشناختنِ

 ،است  ش آسانا بازشناختن ... در انتهای کارکارانتهای اما در  .خواهد بود

 ین آغازِ پس بدین مشکل در هم ..دشوار خواهد بود.بسی ش ادرمان لکن

ها نیز آن را تر از اینشد بسیار پیش، گرچه میپردازیم ش می اپیدایش

کرد و  درنگی« سپس تر از این نمود.تشخیص داد و مراتبِ درمان را سهل

ی  جَرگهاز  از ماجرای بیرون رفتنِ هما شما به یقین: »سید پر مهیار از

 «اول!د، جناب مهیارِ آنائیس، سربازِ خبر داشتی  حکم

که با زاویه از پنجره  کاروتسای زیبای مهیار به او نگریست. چهره 

گیسوانی بلند و  ..بود. شهریاراز تر کم مشخص ایستاده بود، در آن نورِ

تیزبین و کشیده،  رنگِ بیانِچَشم ..رنزی رنگ.ی بو پوستداشت  گوننقره

وضوح  به ...ندنمودمیمکار  و البته ندساختفریب میاو را دلاندیشگرش 

 ..داد.نشان می خوبیبهاش این را شهری یآراسته ی ، جامهجنگجو نبود

بزم ای که زهان حوزه ..ای دیگر تبحر داشت.بود در حوزه هم اگر 

 سیاست. و دیگرانْ ش نامیدمی

فرستاد که در تمام مدت ش لعنت میامهیار اکنون بر ذهن پیشگوی

 ،هر چه بود ، بحرانیامرِ کهدرحالی ،چرخیدههای رستن میداستان  پیرامونِ

 پیوند داشت.هما  اب
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 پاسخ داد: »البته«

: از او پرسید ،با حالتی که به بازجویی شباهت داشت  کاروتسا

 ؟«پسندیده بودیداز نبرد را  پیشگیری او برای شنهادِ»پی

حضور  خودش که  شورای واپسیندر  !به یقین خیرمهیار گفت: »

 «ام.آشکارا به او گفتم که مخالفداشت 

من   شوراچون در آن  متأسفانه»گفت: به دادمهر اشاره کرد و کاروتسا 

 و ایشان حضور نداشتیم، الزم دانستم دوباره بپرسم.«

دانست که  مهیار می، اما دارددیگر  یهدفرسیدن بود که از پ ارآشک

 روشنایی. اکنون که به ورددر نخواهد آهمیشه سر از کار او  چونهم

سعی داشت  شهریار ...شدمی ترنمایانی دادمهر عادت کرده بود، چهره 

در میان چند تن از  به حتمو قدرتی در خود نشان دهد که  شهامت

ندانی نداشت. اگر کاراییِ چ آن سرزمین سربازانِ  ترینو دلیر ترینقوی 

و  ش اجایگاه از قدرتِ به یقینها شکل گیرد، قرار بود ترسی از او در دل

نادیده رزم بلند امانه قدرت خودش که تنی  ،بود اش یا از مشاورِ پرنیرنگ

 داشت.رفاه به   و خو گرفته

 رکه گویی مهیا یسرزنشگر نِو با لح مدعاقبت به سخن درآدادمهر 

ا مقصودش همایی بود که در آنجا حضور نداشت،  کند اممی  را نکوهش

انداخت »و ش وقفه میا!« میان کلماتخام یهفرماندگفت: »این 

ی این با خود اندیشیده که از همه ...فکرو تهی و یاغی... تجربه...بی
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بلی  بدون اجازه ق ...هنوز از نبرد بازناگشته ...داندبیشتر می جرگه  فرزانگانِ

 به نزد جناب بهانبودِ واال رفته است.« ...ارریشهاز 

اندکی ش ا  آن سخن فراخ شد و دهانشنیدنِ حیرتِان مهیار از چَشم

 .از مانده بودب

 سنگینِ  را به ضربِ ویو با نیرنگ... ایشان را تنها یافته... و ... »

 است.« همودن نیاگ مزخ ... شمشیری

ادت نگاهی به زهان  ق عطب  ..شد. ی مهیار حبسنه سینفس در  این بار

ی چهره ..د.گفتندیگران نیز چیزی نمی ..که سر به زیر انداخته بود. کرد

  مخاطبِ  نوعیبهکرد مهیار که احساس می ..بود.دادمهر سرخِ از خشم 

 جور کرد وبریده کلماتی  مؤدبانه  است و باید چیزی بگوید، شهریار

 است؟« چگونه ...ایشان ...گفت: »حال

تیغ خورَد، بختی اندک بر زندگی  سپیتاگز همای آنکه ادانست می

است که   جرگهدر  فردآخرین  او بود که گونه نمایان این. خواهد داشت

را  وگوگفت جهت خواستمی آشکاراکه  کاروتسا ..شنود.خبر را می

ایشان »البته که ایشان سالم خواهند شد. پاسخ داد:  پرشتابتغییر دهد، 

و زمان  ..کشد.طول می هامدتآن زخم  یمِگرچه ترم ن نیستند.قابل کشت

اما  ،پیشینِ خویش بازگردند زیادی خواهد برد تا ایشان به وظایفِ

  به طور دقیق داند که ای نداشتیم، کسی نمیچنین تجربه حالتابه  ازآنجاکه

 «چه اندازه طول خواهد کشید.
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دکی ه است. انلواح وارد آمد مهیار دریافت که ضربتی سخت بر

 شود ایشان را دید؟«ش را بازیافت و گفت: »میارئتج

 یچهره دید، خویش می وظایفِ یگسترهکه پاسخ را در  رخشان

 با لحن آرامِ را رو به او کرد و  ش ااحساس بیو  سپیدو  سالخورده

به گفت: » ،دخوانَمی یگویی گزارشی را از روی متنکه اش همیشگی

هر کس به ایشان نزدیک شود،  آمدها یشه پگونر اینیم که دی دانستتازگ 

چون   ناگاهبه شکلی که گویی همه  ،دنافتاش به درد میهای گذشته زخم 

، شش  درمان  ایشان به محلِ در طی انتقالِ ..اند.دهان باز کرده روزِ اول 

 اند.«خانه شده درمان راهیِخود و  ندگشت هوش بیسرباز 

 ندزاربار شانه شده بودی هگوی اش گنرت و خاکستریش پکمگیسوان 

دستان  د.نبیایهایش پایین تا شانه شدهکشیوطی صاف و خطچون خطتا 

در برابرِ خود زده داشت، هایی بیرونکه رگ را اش خوردهگرهدرهمپیرِ 

نگاه از مهیار برگرفت و تمام سخنان  ازآنپس ..روی میز قرار داده بود.

 .گشتمعطوف  شهریار ش بهاتوجه

گفت:  ، سر را به زیر افکند وش را روی میز گذاشتادستانر مهیا

 »چه اهانت بزرگی!«

  مهیار کالفه بینیِپیش قابلِ  بود از آن واکنشِ آشکارکه   داهیرهامِ

 این نیست.« امرِ اساسی ..بس است. ..گفت: »بس است. ،است شده
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دیگر  همه منتظر چیزی ..مهیار را کسی نداد. انِپاسخ نگاه پرس

چپ اتاق بود و آن را به اتاقی  در یالاز در کوچکی که  کاروتسا ..ند.بود

، بیرون رفت. لحظاتی در سکوت گذشت و سپس دادپیوند میدیگر 

و سرهایی پایین به  سپیدی تکهبازگشت، دو خادم با ردای یکهنگامی که 

ار دادند روی میز قر ای شیشهخادمان سه شمعدانیِ  ...گشتندش وارد ادنبال

 . دیتابانو رنگِ میز را در خود بازمی شش شمع در خود داشت هرکدامکه 

-شمع از حضورِ. مهیار ندبود نمایاندر برابرِ نور  مالًکاها اکنون چهره 

ی  جَرگهتصمیمات مهمِ  ..خواهد شد. ه داد میحکزودی که به  ها دریافت

ان چَشمدر  جرگه هموندانِ ...ندشدگاه در نورِ کم گرفته نمیهیچ حکم

یا  بشناسندبازیکدیگر  تا ترس و تردید را در نگاهِ نگریستندیکدیگر می

 .برند گمانبدان 

نه یک آنان دانست فتادی بس مهم در انجام است چراکه مهیار می

ای چون فرماندهانِ دیگر، که کسی را به حکم  سربازِ ساده، یا حتی فرمانده

 . نددخواندبیر میو ت جنگ  ظهورِی نوران نابغهنشستند که دیگ می

ر را بستند. و د ندتتا خادمین بیرون رف بردبارانه درنگ کرد کاروتسا

دانست این   امرِ اساسی   داهیرهامِ که جناب آنچهمد: »سپس به سخن درآ

 انِ این سرزمین ی دشمن، هما را در زمره کنش ازاینپس است که بهانبود 

 ..نامد.شده نمییا رهاشده اهگمر رزندِحتی فدیگر ا ر او ..جای داده است.

 ...«یعنی ..ست. او خواستار مرگِ نامد ومیدشمن را او 



 یستی جرگه های نسرزمین   –  جلد اول(تان سرزمین )داس

187 
 

 .«ستانِش جانْتمام گذاشت تا مهیار کامل کند: »ش را نااو سخن
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را  خویش  رایِاو  ..حاضر نگاه کرد. افرادِ تکِی تکدر چهره  کاروتسا

شک بی نظرش نستند که ادهمگان میبود و  تهساخروشن  بر تمامِی آنان

ی  مهم پیش رو یتصمیمبا این همه  ...خواهدمی شهریارهمانی ست که 

و گفت: بهره برد خودِ دادمهر از سکوت  روازاین قرار داشت.  هر کدام

ما را دچار  دیگر جنگاورانِارتش و  زمانیدر کوتاهْتواند می کنشی»چنین 

باید هرگونه  اشت...انی خواهد دطرفدارو ا ...سازد آشفتگیاندکی 

.. که البته با تالش و همراهِی فت.نظمی را رام کرد و در اختیار گربی

 «شمایان کاری بسیار سهل خواهد بود.

گفت: »او تنها  رهام او پایان بگیرد. سپس همه منتظر شدند تا سخنانِ

 ... باشدداشته ست و زیردمطیع  شماریصف اول نیست که  یفرماندهیک 

او را خواهند گرفت و  سویبسیاری  ..جنگ است. قهرمانِچون آنائیس 
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از  های او طرفداری خواهند کرد...ندیشهباید بپذیرید که بسیاری نیز از ا

ی اخیرش حمله سبباز آنچه  و بیرون انداخت جرگهاو را از این  آنچه

خواهد  دوپاره تشار ...نمودحمایت خواهند  نیز به لواحِ لهاسان شد

 .«گشت

 خشمگینبود، دادمهر آشکارا  مآبانهمشورتآرام و  رهام لحنِ کهاین با

شناختند، با می نیکخبر بود و دیگران شد و طبق عادتی که خود از آن بی

داد و دیگرش را خراش می های دستیک دست پوست اطراف ناخن

-چانهبود  رآشکای که به شکل ،ساییدبر هم مینیز هایش را دندان کند.می

از آن  ترفشاری بیش زمانهماما  ،کندتحمل میرا  بسیاریفشار  ش اپهن ی

 . گشتمیش به او وارد ادر ذهن

او را با گفت: » ،کردرویش نگاه میروبه بهنه به رهام  بلکه  کهدرحالی 

 واال، لواحِ  کسی که به بهانبودِ ...!رهامِ داهی اشکِ لهاسان قیاس نکن

او را به همه  ..نیست.ان جنگ هرم، قزخمی کندا و او رحمله  ،گرسرخ

 « !نموداین گناه رها خواهند  سبب

هایش بیشتر شود. سپس گفت: »او را گفته  تأثیرکرد تا  درنگکمی 

 کنید.«بزرگ می اندازه از بیش

این  کرد و گفت: »آنچه موجب خطر است شهریاررو به  کاروتسا

بینیم، بزرگ ب حدش  از بیشنکه او را یا ..یریم.کم بگ است که او را دست

 مان نخواهد داشت.«برای یخطر
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با لحنی از پیش آماده گفت: »مگر آنکه او را تا این حد بزرگ  دادمهر

 چَشم ستانشِ او در حضور مردمانِ پایتختجانکنیم که بخواهیم از 

 بپوشیم.«

ی آیا کس ماا گشت...خطرناک خواهد  زمان تصدیق کرد: »آن کاروتسا

 نداند؟« مرگ مستحقِرا   ه ویست که جرگهن در ای

رسید که گفتگوی آن دو نمایشی از پیش آماده است به نظر مهیار می

 هایسایه  هاشمعروشناییِ  ... گرددپایانی و مهم ختم  تا به این پرسشِ

نشان  رو سکوتِ پیشِهایشان انداخته بود و کوچک و عمیقی بر چهره

 .سنجدمیهایش را بهره و هاترس ع جم آن یک در که هر دادمی

 کشتنِ  نمرده... گر سرخبهانبودِگفت: » پس از درنگی طوالنی رهام

 روی باشد.«شاید اندکی زیاده  سپیتاگی هما

-جاناو  ...!نگویید کشتن خواهشمندمپاسخ داد: »به تندی  کاروتسا

 ترنهجاسنسخنرا  تانواژگان اکنون بهتر است از هم ..خواهد شد. ستانی

 .«برگزینید

و گفت: »به یاد داشته باشید  انداخت گانبه همگذران سپس نگاهی 

نبودنِ شما را در ساختار  یابودن  از ما ،او ستانیِجانکه سهیم بودن در 

خون همواره مرزافکن   ...ساختخواهد  آشکاری حکم جَرگه پسینِ

، تنها به  شود  ر گ دِ یتختاپ بنیادو  گردداگر قطبی به آشوب بلند  است...
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اند و پناهگاهی جز که در خون سهیم بوده  باشیم پشتگرمتوانیم ی میکسان

 حاکم ندارند.«

 ...!ش را با تکرار ادامه داد: »خوناتر حرفکرد و شمرده  درنگی

شما خواهد  سرنوشتِ  پردازِنقش گزینیدآنچه برمی ...ت!اس ...!مرزافکن

 «!اکنون سخن بگویید ...!بود

 نخستین بلند کرد تا او ی گورباننومی سویش را به استارو دست 

نگاهی به او  خموشانههان ز ...گزیندبرمیهما را  سرنوشتِکسی باشد که 

چیز را به  همه کاروتسا ...ه بوددریافتنیک زیرکیِ این عمل او را  ..انداخت.

 کرد. منوط می  هاها و منشسرشتش از  اشناخت

-جایگاه بر ره خود رااما هموا ،بود تعدیسمجوان و  یمینو فرمانده

 ای مغضوبی هممرتبهبر  که به تازگیخاصه  ...شماردمیش کوچک ا

، با  پایه بدانبا رسیدن  اش طلبیجاه ی هاهشمچ ...دست یازیده بودنیز 

 ...نددر او خشکیده بوددیگر  گوش،همان ایستادن در ورای یالِ سومِ سه

ماندن  ...بسو  جوشیدمیدن در آن جایگاه مانبر  زآناپس  اش ارادهتنها 

 ..بخشیده بودند. بدوبسیار  او با لطف و مرحمتِ نگاهِکه از  سِمَتیدر آن 

 . ساختبدل میفرماندهان  ترینِاو را به مطیع ،سرشتاین 

و   گزینشنین چُ، شهریاردستِ راستِ که آنتر از چه چیز زیرکانه 

 جهت یی به مرگااول را ر یار ،دکن زآغاآنان  ترینِتصمیمی را با رام

تن  ن داب ترسهل باقی ازآنپس  ...؟دنزد دیگران بشکن د و تابوی آن راده
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 ،به عکس ...نمودمیبا آن نزدشان دشوارتر  ستیز کردنو  دادندمی

  به قطع ، ش ایستاده بودارویزهان که روبه  سویاز  پرسمان آن یدنِآغاز

ش ابه الگویتنها  رموا تمامیِر نیز در یامه نکهه آخاصغلط بود،  گزینشی

 گزینشیدر  نزد کاروتسا را اوزهان،  این سکوتِ .گریستنزهان می

 داد. قرار می ناپذیربینیپیش 

با  م و اموافق ستانیجانگفت: »با تردیدی  ترینکوچکبدون مینو 

 م جنگید!«ش خواهامخالفان

  ن تصمیم در خالفانِ آتیزِ با مقاطعیتِ آن کالم و تهدیدی که در س

 ..را در حیرت فرو برد. جرگه چند تنی از ساالرانِنمایان بود، اش ریداو

ریزی گشته  نقش تاالربه آن  پیشتر از ورودِ  اش نمود که داوریچنین می

همین سبب شد که نه فقط زهانِ سرباز که رهامِ داهی هم نگاهی  ..است.

نان ظنِ آ هم از شهریارودِ ی خحت ..زند.اندا شهریارآلود به مشاورِ شک

 برون نبود.

 پیر رسانید که حتی رخشانِبه  را نوبت ی کاروتسا، اشارهپس از او

او که  ...گشتنمیای از آن آشکار اگر در اندیشه و تردید بود، ذره

در   گاههیچ اش نبودنبود، به سبب نظامی جرگهترینِ ساالرانِ قدیمی

گونه  خود نیز در آن ..شد.ی نگریسته نمیگ اندهان جنجایگاه فرم اهمیتِ

ای مستقل از  تصمیماتی که به ستیز و کشتار پیوند داشت، نگاه و اراده

برای مخالفت   ای همانگیزهخود  آن سن، دیگر در در ..رزمجویان نداشت.

آنکه در دل چندان اهمیتی  خاصه ...دیدشد، نمیبا آنچه از او خواسته می
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هم ش از بغرنج بودنچندانی ا ِک در چه بسا  داد ونمی  امروشتِسرن  هم به

 نزدِ  رخشان نفرت یا دلبستگیِ خاصی بر همای سپیتاگ نداشت. ..نداشت.

کسی که مجرم و دشمن  کشتنِ ...بود ستانیِ سادهجانیک  صرفاً مسئلهاو 

بر آن  ترپرشتاب بایست هر چهمیشهری که  امرِیک  ...شدمی شناخته

 کردند.اندیشی میچاره

 م.«افقنیز موا گفت: »من پس 

ا و تصمیم گرفت سخن را تا همین حد نگاه دارد و به بخش مبارزه ب

  کافی بود. شهریارمشاورِ هم برای  همان با این همهمخالفین نپردازد. 

 یم.«ا نیز موافق  جناب دادمهرگفت: »من و  کاروتسا

را  میز، مهیار یالِدو  ز از میانمهیار کرد. این بار نی رو با دست اشاره ب

مرِگ نیز  دمتا همان سویی اش هویدا بود. از ردید در چهره که ت برگزید

و از سویِ دیگر  بودگشته حتمی  جرگه همونداناز  یاربا چهار هما 

خودِ   از جهتِ اجرای  آن شوراپُرسمانِ ه بود کهدعنوان کر خود  شهریار

 کاروتسا بود و آنچهود گرفته را بهانب  قاطعتصمیمِ چرا که  ...نیستتصمیم 

مهم   ساالرانتک تک د نظرِبو سبب گشتهخواند، سهیم بودن در خون می 

 و مشاورش را به مهیار بدوزد. شهریار کنجکاوِ باشد و نگاهِ

 ناچار پیشین هیچ هشدارِبدونِ  دم،که در آن  کردمیمهیار احساس 

به  برای آن تصمیم و گیردب رااش زندگی تصمیمِ ترینمهم است که گشته 

این بار  ..داشت. گزینشزمانی اندک برای ای کنندهانهز دیو طر
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جایگزینی او را با پیروی و  کندهمیشه به زهان نگاه  چونتوانست نمی

ش به زهان اان چَشمناخودآگاه  حالبااین ...سازد اش برای والدینِ مرده

ش را ارویه و روب بود ایستاده توجه به او و بی دوخته شد که آرام

  ی تردید اش ارادهمردی به پختگیِ او در آن سن دیگر در  ..ست.نگریمی

سالگی تمام انسان تا چهل »، لهاسانیلِ مشهور ثَبه قول مَ ..نداشت.

 اما آن تصمیم چه بود؟   ...«ش را تا انتهای عمر گرفته استاتصمیمات

 ی مینوطیعانهم و ریزی گشتهنقش تِمسلم بود که چیزی شبیه جمال

 یِا راو با  اما اگر مخالف بود، مخالفتِ ..نیست. فاوتِ رخشانتیا نظرِ بی

 ...؟جرگهو بیرون رفتن از  شهریارکمتر چه سود داشت جز دشمنی با 

شاید  ..داد.به آن تصمیم تن میاو نیز  ،آرای دیگران شاید هم با دیدنِ

 . ستداننستانی میجا حرمتی را مستحقِحتی آن بی

به خود بازگشت و به  است،  گشتهناک ازدرش ادید سکوت ر کهمهیا

چنان عملی را جرم که کرد بدین فکر  ...اندیشیدآنچه بدان اعتقاد داشت 

به خود   ..مجازات. سزاواردانست و جرم میآن را  قطعاً ..داند یا نه.می

 آن برهه دیگر در ،کیفرش  پیامدهاییا  ی کیفرِ آن عملقبوالند که اندازه 

 مجازات است.« : »او مستحقِپاسخ داد چنین و ندیستمهم ن چندان

دوباره  ناگاهاما  ،کرد رهام رو بهش را از وی برگرفت و انگاه کاروتسا

و  نگاهی جستجوگر انی تنگ کرده،َچشمو با  بازگشتاو  سویبه

 مکارانه بر لب پرسید: »چه مجازاتی؟«کوچک و لبخندی 
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 .«ستانیجانوید: »شد بگ  ناچارگی ز درنپس ا ،بود جاخوردهکه مهیار 

ن ترفندها . با آگشت ناچاربه تصمیم ش ناموفق ماند و عاقبت اتالش 

 در ذهن خطاب آن لقبرا با  کاروتسا ..رهایی نداشت. «مَکرُماد» از دست

، به معنای مادِر «مکرومادرا»ی باستانیِ مخفف واژهمکرماد  ..کرد. و نفرین

ش به کار  ادر توصیف که در غیاب کاروتسا، بودها هو حیل مکرها

به زهان  ..دانست.اش میآن را بسیار برازنده دمو مهیار در آن  ندبردمی

چه قضاوتی  گزینشنگاهی دیگر انداخت تا ببیند او را به خاطر آن 

نیز نسبت  شهریارحتی  ...ی او مشخص نبوددر چهره  چیزهیچکند، اما می

 را زیر نظر داشت.ی و  چَشمی  گوشهو با بود  گشتهبه او کنجکاو 

 ؟«گزینیدچه برمیکرد و گفت: »و  رهام مکرماد رو به

 طرف!« : »بیبیان کرد درنگبیاش را  آمادهپاسخِ رهام

سخن او  شهریاراز پاسخ او یکه خوردند.  شهریارمهیار، مینو و حتی 

 را تکرار و به آن اضافه کرد: »به چه معنی؟«

 !« طرفنای بیت: »به مع مصرانه گف  رهام

میان موافقت یا مخالفت با بایست به او گفت: »شما می کاروتسا

 کار نیست.«ی سومی در . گزینه برگزینید ی سپیتاگفرمانده هماستانیِ جان

 «خیرگفت: »ستیز آرام و بیو رو به او کرد  رهام
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بین چند  اینجا هر فرد در هستیم. حکمی جَرگهسپس ادامه داد: »ما 

 شود و نظرِ تصمیمی گرفتهدهند تا می رای هموندان ...گزیندبرنمیه گزین

 طرف است.«بیدر این فتاد  من 

  دمن هوشمندانه را نداشت. او تا آ پاسخ به آن موضعِ تواناییِ  کاروتسا

توانسته  رهام و بنشاند سویهیکتوانسته بود جمع را در گزینشی دوگانه و 

 بارهرا در آن سخن دادنِ ادامهرو ازاین ...دبیرون جه آگاهانه از آنبود 

رو   زخمشیرهایش یعنی پراسینِیاترین رندانست و به یکی از آسان جایز

 د. کر

ای بود زمخت و فرمانده چراکه ،دیداو خطری نمی از جانبِمکروماد 

تواند تا یک حرکت او حتی نمیدانست که یم ..فکر.جنگجو و البته کوته 

برای تنِ درشت و ترین چیزها جذاب ...یشگویی کنداجرا را پاز این م بعد

و زنان  تیزتر نااسپو  تررندهبُ افزارهایجنگعبارت بودند از پرزخمِ او 

 .بیشتر

از نگاه دیگران  بلکه دانستمیاین موضوع را  نبود که کاروتساتنها 

 باریکحتی  ه جرگ در  د که او در تمام تاریخ حضورش بونمانده نیز پنهان 

گاه حضورش در  نداده و هیچ  ییار ، حرفی نزده، یتر اکثرظنبرخالف 

حتی اگر هم  ...است حس نشده تازهای اضافه کردن اندیشه و ایده

استدالل و  ،توانست در دفاع از آنچگونه می ،ی کندتخواست مخالفمی

 ز بهاین کار نیا ...؟تن دهندبدان  محکمی بیاورد تا دیگران منطقِ

 ..و بیرون بود.ا ن سطح از توانِآر د ایو اندیشه داشت یشیدناند
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مینو   زد، پراسین با لحنی رسمی جمالتِحدس می کاروتساکه  طورهمان

 ش بازگشت.ارا تکرار کرد و دوباره به سکوت

گویی با حالتی  ش رو کرد واترین حریفبه سخت  کاروتسا ازآنپس 

 ب زهان«گفت: »بفرمایید جنا ناچاریاز سر 

را  تندمزاجیاش که تنش و همیشگی خلقیِو خوش  آرامش ان با هز

و این  مخالف هستممن : »ود، پاسخ دادزدمی تا حدی از آن جمع 

 .«دانمالزم می مجازات را بیش از حدِ

اما تاثیری کوبنده بر  ،برنینگیخت حیرتیچندان با آنکه  ش اسخن

 خشمنشانی از  یچه هش کاآرامتنها لحن  ..ی قاطع دادمهر گذاشت. روحیه

اما مکرماد   ،گردد آسوده خویششد تا مهیار از جانب  در آن نبود سبب

 و با مخالفینِ خود؟« »بود، پرسید:  نگشته خرسند همچنانکه 

 هیچ ستیزی خویش وطنانِرزمان و همهمبا البته که » زهان گفت:

 ندارم.«

ی  اراده: »فتگ  وریی داشورا پایانِ نشانِ به دادمهر  ،سخنان  ازآنپس 

نظر هما حتمی ست و همه صرف  ستانیِجان ...!حکم استوار شدی جَرگه

همه  ...!یداآن مسئول ممکنِ پیامدهای در خاموش کردنِ شاناز گزینش

پس از این مهم،   ...!بکوشیددر این راستا  تانتوان یِبایست با تماممی

ی فرماندهان هتبمر ...!فتبه خود خواهد گر ایتازهآرایش  ی حکمجرگه

 «!خواهند شد گزیدهشهر از نو  و ارگبد و ارتشبدِ گشتخواهد  دگر
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آن بتوانند از  ساالراناز آنکه  پیشاما  ، با آن سخنان پایان یافت شورا

در خود   سویآن از  ،بهانبود نگهبانانِ ، صدای سرپرستِمحل بیرون روند

او پاسخ داد:  هد وخواچه میاز او پرسید که  کاروتسا ..را معرفی کرد.

دیگری به   ایشان فرمودند که فردِ ..از طرف جناب بهانبود دارم. پیامی»

 است!« گشتهدشمنان اضافه  صفِ
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ی توفانی به برآشفته با صدایی که گویی از میان خاِک «حصراخ»

 رسید، گفت: »تبر را باال بیاور!«گوش می

زبر  چوبیِی دسته ش را دورانفرماده و ناعرق کر دستانِ «روهین»و 

و نگاه  فرورفت ش انرمی دستانو خشن و گرم سفت کرد و زبریِ آن در 

باال برد و به  ،به جایی که قرار بود تبر برسد دستهاز  ترپیش اش را ترسیده

  و نفسِ گشتآسمان تنگ  سپیدِش از نور اانچَشمآسمان دوخت و 

گویی اش د و بینیی تازه کشیسفو دوباره نبیرون داد اش را شده حبس

و   دادبوی خونی که هنوز نبود را داخل  ، کرده باشد  بینیپیش واقعه را 

باال آوردند  ،رسید می پیشتر از ش تبری را که اکنون به نظر سنگینادستان

اندکی  ،گشتندان حصراخ رودررو چَشمش با اانچَشمو زمانی که 
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طراف تنها صدای ایاهوی ِن هدر میاد تا هایش تیز شلرزیدند و گوش 

 .شنیداما هیچ ن ...را بشنودحصراخ 

  که به پایین نگاه کند و دو گردنِ داشتبازمی ش او را از آن اذهن 

دیده و عرق کرده و نرم و لرزان را روی سکوی چرب و  آفتابخت و لُ

نه   دید،یاما م ...ی قدیم ببیندو مانده های جامد شدهسیاه و کثیف از خون

 که سرهای دو قربانی رو به فهمیدمیو  دیدمین ذهن ا هماکه ب چَشما ب

  انِشمچدر  چَشمان یکدیگرند و شمچدر  شمچَو  اندشدههم قرار داده 

-جانو  ترسختو منتظرند تا آن مصیبتی که از صد مرگ  انددوخته مرگ 

هد  آن پایانی دتمام شود و مرگ بر  ، یعنی انتظارِ مرگبود تردهنده خراش 

چوبیِ زبری که قرار بود نیروی  یدستهو  در دستانِ او لرزانر تبآن با 

 نرم و استخوانِ دهد و گوشتِ کوچش ای تیز و براقلبه بازوان او را به 

 رد!ببُ هاآنزندگی را در  نحیفِ

اما مرگ کسی. و  ..نه مرگ او ..مردن نزدیک بود. ..مرگ نزدیک بود.

آشوبی که همگان  ...خواندفرامیآشوبی ا به او ر درونِ ،این نزدیک بودن

او آن را در دیگری اما گویی   .کنندمی  تجربهخود  مرگِ هنگام نزدیکیِ

یک جسمانیِ  مرگِ ..مرگ نزدیک بود. ...کردمی احساس برای خود 

 خواست میمرگِ آنچه بود و تولد آنچه ن ..او. در دیگری و مرگ کودکی

بر سِر خ و ر سر حصرااد بزند بریدوست داشت فدر پیش بود.  ،باشد

  هابا آن قتلد که بای ناظریفراوانِ  جمعیتِ یهمهبر سرِ خودش و 

فریاد   ...شمچدر  چَشم یزده مصیبت بر سر آن دو نیز ند و شدمیترسانده 
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 نزدفریادی  اما ..آسمان. یکورکننده بزند بر تبر و بر طبیعت و بر آن نورِ

 د: »پایین!«فرمان داده ش  و

چوبی چرب و کثیف و اکنون   یتختهفرود آمدند و  باهمهر دو تبر 

حصراخ جانی را گرفته بود و تبر   تبرِ ..را به لرزه انداختند. شدهسرخ 

 مانندِ و فریاد جیغمردِ زنده فرود آمد  روهین تنها بر باالی سرِ

بر   اکنون نهده مانزنده قربانیِ انِچَشم ...نموداو را بلند  یبریده بریده

ان  چَشمنه بر  ..بود. شدهدوخته  خویشی آینده ررو که بروبه مردِان چَشم

 تبرِ  یدسته دستان لرزان و نافرمان روهین  ...مرده! انِچَشممرگ که بر 

 خشمگینِ نگاهِ تابِ که  اش نگاهفرورفته در چوب را رها کردند و 

 .حصراخ را نداشت، به زمین دوخته شد

داشت، تبر ش برنمیادر مقابل کامنا از جالدِ نگاه هکلیدرحاحصراخ 

-ضجهدوخت. صدای فرو خود را بیرون کشید و دوباره محکم بر چوب 

  اما حصراخ بدون نگاه به مرده به نزدیکِ  ...دوم قطع شد قربانیِهای 

انگشت بر  ...ش داشتابر زمینِ پیشِ پای نگاهرفت که هنوز  روهین

روهین  ..را بر هم زده بود. ندسِپَ یینیآ که در نظرش  آن جالد نهاد یسینه

 از محرابِ  ید و به طبیعت چند قدمی عقب رفت تامقصود او را فهم

بسیار بیشتر همچنان  ایفاصله جمعیت در  ...شونددور  ستانیجان

 . کردمیرا تماشا  چیزهمه  خموشانه

که به چیزی را  ترینتحقیرکننده  ،با خشم آمیختهحصراخ با نفرتی 

 !« دلکم ،نخواهی شدمرد  زمانهیچفت: »تو او گ به  رسیدمی فکرش 
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 ایلحظهاو گرفته بود و چند  یچهره رویروبهرا  اش اشاره  انگشتِ

نیز آن را در  ، را به هم فشرد هایشدندانش را بست و ادهان ازآنکهپس

به  با دست  آمیزاهانتروهین را به شکلی  ازآنپس آن حالت نگاه داشت. 

و  ...ایستاد نارودروستای  ساکنینِ جمعیتِ ویرروبهو اد ل دعقب ه

را  «رلیوبِ»و  «ئودارفِ»روستا،  شان اجساد دو بزرگِهمراه سربازِ کهدرحالی 

  آنانو خاک بر سر  انداخت ،به گودالی که در کنار محراب ساخته بودند

-وظیفه ند بهنتوانستشما  یدسته این دو سر» ، داد سخن سر داد: ریختمی

از  ...!شانسرنوشتعمل کنند و این شد  «مارتون خوراْس» بربرادر شان 

به خشم  و دیگر خوراس را  برگزینید آنان جایبه دیگر  فردمیان خود دو 

اشاره کرد و ادامه داد:   شدمیاز خاک پر  که ایچاله این...« و به نیاالیید!... 

 »رحم بود!«

فئودار  گوش ود« در »رحم ب فتگ میطنین صدایی که ن در همان آ

زیر  را دید که  رنگآبیو آسمان  گشود  گورش را در میان ا انچَشم ،پیچید

ش اپرخون سروصورتخاک بر  هایدسته  ...گرددمیخاک پنهان  سیاهیِ

ش را ا، بدنزدمیبیرون  اش بریدهو گرمای خونی که از گردن  ریختمی

چرا  ...تراویدمی ش ادهاننی و در بی به آهستگیخاک  ...کردمینوازش 

تا ابد  طور همان چیزهمهآیا  ...؟گشتمیچرا تمام ن ...؟آمدنمیسیاهی 

--ترس -از اندکی تحمل. این تنها چیزی بود که ذهنِ  ...یافت؟میادامه 

 اندازد:ها بر آن چنگ پرسش پس از آشوبِ  توانست می اش شده-نجمدم

 اندکی تحمل. فقط اندکی تحمل. 
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 هایذره در خاک و سپس فرود ن آ فرورفتنو د فلز برخورصدای 

، گشتمی ترسنگینباالی سرش که سنگین و  خاک بر تلِ یشدهپخش 

 بارها و بارها تکرار شد.

  نه آسمان، نه نور، نه هوا، نه بو، نه گرمای خونِ  ..اکنون تنها صدا بود.

الیی آن صدا، تق تمنای پایانِ ..تنها صدا بود و صدا. ...ش ان جهنده از گرد

فقط اندکی   ..اندکی تحمل. ...کشیدن برای دوباره نفسِ ..ی زیستن.ابود بر

 تحمل.
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به مارتون گذشتند و  خوراْس حصراخ و روهین از میان نگهبانانِ

رنِگ سبز یکدستْ درفشِشان رویروبه ...ی بزرگِ او وارد گشتندخیمه

یمه ی خیوارهآور بر دلمالای تکراری و نان نگارهخوراس چُ ارتشِ

ایستاده و تبر بزرگ و ترسناک و  هاآنمارتون پشت به  ..آویزان بود.

اما   ،چندان تنومندتر از حصراخ نبود ..بسته بود. کمررا به  نامْوَرش 

 داشت.  ترچابکو  ترورزیدهاندامی  مشخصاً

 آنِ ای از برای آن دو و بسیاری دیگر در آن دیار گویی چهره تبرْآن 

گمان ند توانستمین یکهیچ ...آورهراس بس  ایچهره ...بود یافته خود

 گشتهده یچند گردن با آن بریده شده و چند جان ستانکه تاکنون  برند

دو  چیرگی برش هیبت و ابود که برای صاحب قدرآن به حتماما  ...است

از  سپ پیشین خوراِس از زمان کشته شدنِ ..ده باشد.ویوا آفری یقبیله 
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و در این  گذشتمی، پانزده سال شمالی هایسرزمین  ارتشِشکست از 

هیچ نیروی دیگری به آن قدرت ظهور   « ویوایان»سرزمینِ ها در سال

-فراتر-حد-از-اهر تالشی، هر پ ...سازدخود  نکرده بود تا همه را مطیعِ

و جنگی میان دو قبیله   گشتمیگذاشتنی، به پاسخی سهمگین منجر 

کشتن و  داد،به بار میکه  فرجامیتنها  چنیننیا هایجنگ. فتگردرمی

 هایدشت ..کامل یک قبیله.  شدنِنابود  ای اوقاتپارهکشته دادن بود و در 

 را از زمین و آسمانِ  خوراک  آوردنِ فرادستویوا  خشکِنیمهگرم و 

 .دشوارترو جنگیدن را  ندکردمی  دشوارخسیس 

 آن تبرِ  ،عاغْ ظهورِ ...«عاغ» ورِظهادامه داشت تا  هااین یهمه

همراه با آن  خونِ دهشتناک و -به-و همیشه تشنه خوارخون مردافکنِ 

آن  معنا و غریب بر ی بینامن ا نو چُ ش ساخته بود گونهنآ که  مردیظهور 

  شهامتِ و کسی هم  دانستنمیکسی معنای آن نام را  ..گذاشته بود.

و  هادست پرسیده،  که آن را نیساانتنها  شدمیگفته  ..پرسیدن نداشت.

روانِ پشت  هایشناز آنکه در میان  پیشو  گشتهپاهایش با آن قطع 

مارتون معنای آن ، گردد ریزاندامانِ صحرایی یطعمهو  رها «هور هایتپه»

 . است سرودهش ارا در گوش 

 که مارتون هنوز خود را خوراِس با زمانی پیوند داشتاین روایت 

از سفری  .. بازگشت از جنوب بود.سفرِ میانو در د بوجدید نخوانده 

لهات و سپس   داغِ تا با گذر از کویرِ ، آنبه شمالِ آن سرزمین جنوبِ

 برسد. ویوا  حاصلخیزترِو اندکی  ترمعتدل هایسرزمینهور به   هایتپه
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جنوب   سویبه  قدرآن پیشتر ند که او زمانیگفتمی گونهاینشایعات 

  در مسیرِ با او بودهو هر آنکه  ش انقطاراهم یهمهکه  پیمودهراه 

 تنهاییبهاو  ...مرده در دشتِ ویران یا رهایش کرده یا  کویر شِمسافرکُ 

 رفته و به نزدیکیِپیش  خیزسینهرا  روزهای این سفرِ چندین سالهواپسین 

که  اندکرده حکایت  روایات ...است جهان رسیده یهاتپه ترینجنوبی

به  ، سه روز و سه شب واپسین یتپهو زخمی از  توانبی نِ و رتما خزیدنِ

توانسته   کورنیمهورده و خانی تار و خاْکچَشمو مارتون با  انجامیدهطول 

پس از آن از هوش   ..به انتهای جهان اندازد. نگاهینیم تنها در باالی تپه

او را زمین  هایموج تکانشِ ش و ر خورده و رانِو به پایین سُ رفته

مارتون زمانی که به هوش  ،طبق روایت ...نداهبردمال به ش هاگسنفر

  یاراده، یابدمی های انتهای جهانتپه و خود را بسیار دورتر از  آیدمی

 یتازه این مسیرِ ..شمال گام برداشته است. سویبهو  دگر کردهرا  یشخو

یادگار  بهد و تلی از اجسا از پیروان ایدسته و خونین برای او  وخمپرپیچ

 . ناموریِ خودش و عاغ راهمچنین  و اشتذگ 

خویی  رحم و آتشینبازگشت از جنوب، از کویر بیبخشی از آن سفرِ 

 در آن سفرِ مسیرِ رفت،برخالف  ..ش لهات بود.اگذشت که ناممی

کدام از پیروانی که به او پیوستند، نه از تشنگی و خستگی هیچ بازگشت

آن  ..پنهان در خاک. ریزاندامانِ انِبرنده و سوز جان دادند و نه از نیشِ

 کنجکاو. یک قربانیِ قربانی داشت...بخش از سفر تنها یک 



 یستی جرگه های نسرزمین   –  جلد اول(تان سرزمین )داس

207 
 

جنوبی  یکرانه که  تس ند که مارتون که تنها کسیگفتمی ش اپیروان

های شماِل سرزمینرنیان، بَتسلط بر اکنون رویای  جهان را دیده است،

 .دانَپرورمیرا در سر  هاوالدریایِ 

و عبور  هاشن پرسشگر و مثله شده در میان  آن مردِ ها کردنِپس از ر

  ، و به لطف آن ندآن تبر بیشتر و بیشتر شد هور، قربانیانِ هایتپه از کویر و 

  بَرفرمانآنان را  اش دیده -کویر او و یارانِ قبایلی که هیبتِ بر چیرگی

و  یل به دو شدبدت انزده سال یکْپس از پ ..دست آمد.بود، فرا ساخته 

یک بر دو قبیله   جایبهو  بود جهان را دیده  د که پایانِفردی ظهور کر 

 ادعای خوراس بودن کند.  توانستمی درنتیجه  تسلط داشت و

بلکه  ،را نابود نکند خوردهشکست یقبیله دریافته بود که  خوبیبهاو 

 ردتمننیروهر چه به کار گمارد تا خود  ژرفرا با وحشتی  آن مردمانِ

اش به یکی از فرماندهانروهین و به پیشترها در توضیحِ این رفتار  ...گردد

 ناپذیراجتناب قربانی زمانی که مرگ را « چنین گفته بود: »موریاس نام »

و هر  دشمی افسارگسیختهیا  شتگ میتسلیم به سکون  کلبه یا  ،افتیمی

عکس اگر هب ...گشتندنمیمنجر  اش بودن سودبخشدوی این حاالت به 

راهی  در همان حالو  کندخود حس  مرگ را بر دلِ ترِس یسایهربانی ق

نخواهد ، از هیچ تالشی فروگذار ببیند پیشِ رویِ خویشرهایی از آن  به

فایده، یگانه   انباشتگیِابتدای فایده است و  و پرواضح است که تالْش کرد

 «قدرت خواهد بود. یه شمچ  ورانِفَ
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بزرگ و  از آن تبرِ به ترِس هاتالش  اشتِنبا برساخته از قدرتِ

ابتدای دشتِ    گردبادهایسپیدِهمچون خاکسترهای  ...چسبیدمیوحشی 

 مردمِ  و زبانزدِ  چرخیدندمیتوهمی از وجودی نادیدنی  که به دورِ ویران

چراکه  «پاسداِر روز»نامیدند به معنای بان« می»هاوَنآنان را  ..عالم بودند.

توان نیز و حتی اندکی بی یافتزوال نمی ه اگ روز هیچ ،اندشتِ ویردر 

  ...گشتنمی

که چرا بدین  دانستنمیروهین دشت ویران را هرگز ندیده بود و 

، بر ی ترس ههر روزی جاذبهکه همین  دانستمیاما  ،خوانندش مینام 

 .افزایدمیآن  صاحبِ آن تبر و هیبتِ خویِ آتشینِ ابهتِ

به شکلی که برای خودش نیز  صخصو ی به ظهلحدر آن  همهبااین

مارتون احساس ی و درنده مخوف هیبتِ آنتازگی داشت، چیزی از 

ترس   توانستمی  « شوردستحصراخِ» با نگاهی کوتاه به  گرچه ...کردمین

 قرارشبیان چَشمدر  یکوچک لرزِش یواسطه بهدر وجودش را 

اگر  .پیش رود.. وا در توانستمی هااین. حتی بیش از بازشناسد

   .خواستمی

هایی دید که دستانِ نیرومندش را که از زهرِ کَژپایی صحرایی لکه

اش خریده  سپید و درشت بر خود داشتند و ورنامِ »شوردست« را برای

 شان را بازایستانَد. شاید برای آنکه لرزیدن... هبودند، مشت کرد
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در در آن لحظه ه دریافت کبه سوی دیگرِ خیمه نظر کرد و روهین 

دریای   سویآناو به  ...دنزمیب مارتون فقط امید و شادی موج ذهن و قل

بِر فرمانو  تسخیرشدهآنجا را یش و در رویاهای خو اندیشیدمی هاوال

 ..شمالی جهان را نیز دیده بود. هایکرانهحتی فراتر رفته و  ...دیدمی خود

بود،   ورغوطه دو در آن ن آ از ورودِ پیش یاو در رویاهایی که تا چند

دیده    خویشچَشمِ از جهان را به  کرانهبود که دو  شدهاولین انسانی 

 .است

 ...ترسدنمی که چرا در آن لحظه از او  بداند توانستمیروهین اکنون 

بِن  ، اکنون ناپذیربینیپیش از همه  ترمهمو  خوارخونو  رحمبی آن مردِ

گشوده بود و روهین و ا نگاهِر اببرشفاف در  ایمنظره چون  اش جان

 .رسدنمیدانان ه در آن حالت خطری از جانب او بک دانستمی

را به مارتون   هاستانیجانبار اخ حصراخبود که  هااندیشهدر همین 

 رویدادِ ش، آن اکه او هنگام روایت دانستروهین  ..داد و ساکت شد.

  نِ فئوداربریدنِ جار د ه است و از ناتوانیِ اوکوچک را از قلم انداخت

که   پنداشتمیحصراخ به یقین که  رویدادی ...آوردسخن به میان نمی

 به حتم اش روایت کردنو  است دادهیان نشان ناروداز ضعف به  ایجلوه 

 نبود.  خردمندانهدید او از 

ش را به ا برگردد یا حتی حرفی بزند، دست راست آنکهبی مارتون 

تا بیرون رود،  گشتبرمی صراخ که حهنگامی . باال برد تأیید ینشانه

خوراس  از فرماندهان و زیردستانِ یکهیچروهین با شجاعتی که در 
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 سرپیچی نکرده بودند انآنولی »، زبان باز کرد و گفت: شدمییافت ن

 بیش از این نبود.« شانتوان  ...خوراس 

و آشوبی به پا  رفت فروحصراخ  این حرف چون خنجری در دلِ

چون   ایساده  کارِ شهامتِدیشید که جوانی که ود انبا خ ایظه حل کرد.

 ترینمخوفدر برابر  چنیناین محکومی را ندارد، چگونه  بریدن سرِ

راحت  گونهآن، زیستمی و شاید در تمام جهان انسانی که در آن نواحی

دیگران بیرون  چونو افکارش را چگونه ا ...؟کندمی عقیده اظهارِ قیدبیو 

اطاعت و  نبسته و هنگام داخل شدن تنها ایقچهصندور در ادچ از

او  نظرگاهاین رفتار از  توجیهتنها  ...؟نیاموخته استد به خو حرفیکم 

که تِن  ایتجربه کمو  هوش کم سرِ داغ و  ..باشد. خردیبی توانستمی

 .دهدمیباد  نازنین خود را بر

خندان به  ایچهرها و ب مارتون برگشت او خوراْس اما برخالف انتظارِ

 ..به او نگاه کرد. اش برآمده ازحدبیش  درشتِ دیدگانِمیز تکیه داد و با 

ه زیاد شده که نشان از جنون یا نیرویی-باز-زیاد-داشت اندکی هاییپلک

دراز و استخوانی و  ایچهره  ...نددادمیجسمی بیتاب  حد در درونِز ا

ر برخی نقاط د کوتاه شده وکه و ریشی داشت پهن  ایچانه م با محک

ی داشت که به  خت و سیاهچرب و لَ بلند و  موهای ..بود. گشته سپید

ش  اهنگام مبارزه همیشه در صورت شدند، اماباالی سر شانه می

 اش بودند.ند و نشانی از جنونِ مهارنشدنیریختمی
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 شانگناهیبیشان به یاد از مردن  پسو تو »به روهین گفت: 

 ؟«ایافتاده 

 کوتاه گفت: »کودک!« درنگیآورد و با  پیشش را اخندید و گردن

در  خرآبر حرف  تأکیدیبه هم فشرده و با  هایدندانکودک را با 

و  نمودرا به چیزی میان خشم و شادی تبدیل  ش انتها ادا کرد که لبخند

از حالی به   ایلحظه آیا این مرد در  ...ریختبه هم حصراخ را  دوباره دلِ

 رفتاری نمایشی بودند؟ تنها هااینیا  چرخیدمییگر حال د

رسان تبسمی کوتاه کرد و پُ ،در پاسخ به آن حرف ،برخالف اوهین رو

 آخر نمایشی که خشمِ دانستمیاو  ..در چشمانِ خوراس خیره گشت.

 ی خنده پس از چند دمی سکوت،  ..در دل آرام است. آنانست و خوراِس 

 د.کر تأییدرا و ا دریافتِبلندِ خوراس این 

 پسین نوبتِدر  همهبااین»کشید و گفت: اش شانهمارتون دستی بر 

 شندارپانسان همواره اندکی از  توانِ ...یافتخواهد  فزونی شانبارآوری

 بیشتر است.«

ش داد و آن دو از چادر بیرون آمدند. در اکوچکی به دست تکانِ

هی چون فتاد، آگاین اروه دیدگانِناح بر  همان لحظه که دوباره نورِ

 کشتنِدر دریافت که چرا در همان دم او  ..ش گذشت.ااز جان ایصاعقه 

  بنِ جانِ ، زمانی که تبر را باالی سر برده بود ...!است کامیاب نگشته فئودار
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آشکار ش چون گنبدی آسمانی اانچَشم رویاروی بختآن قربانیِ نگون

 از آن؟ تردهشتناک و چه چیزی  ...گشت!

 .. تر به عمر ندیده است.آشوبناک  تصویرْن ی از آداشت که چیزن قیی

-که ذهن آوردلهره  قدرآندر سایه و سیاهی بود و  تکه و غرقِتکه  تصویرْ

 ..بود. زدوده خاطرش دیدن از  یلحظهش بخش زیادی از آن را در همان ا

  قلبِمانند و لزج بود که پیکر، کرمغول ، جانوری آنچه در یادش ماند

 تربزرگو  بلعیدمیش را احیات یعصاره و  جویدمیرونْ از دانی را ربق

ساینده، آن هیوالی  آن کرمِ در قلب او، ی آخردر آن لحظه ...شدمی

 ..بود. چَشمتمامِ آن تصویر یک  ..هیبت و هراس را دیده بود. وارِکابوس 

 وِس، کاب برگشتهبخت قربانیِاو چون  سانِ ریسمان.بهناممکن ی چَشم

 ! مُردنبُرد نگریسته بود انِچَشمرا دیده و در  شدهبینیپیش  مرگِ

آن  را در دهانِ آن محکوم به مرگ جانِند توانستمیاو دیگر ن دستانِ

در نیرویِ آن ند توانستمیش دیگر ناعضالت ..بیمناک رها کنند. هستیِ

 ر دلِ مردنبرد د ...فراموش کنندخود را آور چیزِ تبهیچ-چون-و-چیزهمه

-به-تبر بود که دستانِ گشتهریسمانی  ..او. بود و همچنین در دلِ قربانی

  ... ساختمتصل می قربانی سرنوشتِ سیاهِ او را به گردابِ چنگِ

 یقاعدهبرخالف  این بار ...جهان یخسته  عادتِ اما این بار برخالفِ

  ا به جهانِمردنبرد ر که توانِ ایکشنده این بار ...مرگ انعطافِبیلجبازِ 

، توانسته بود قبل از ارضای گشتمی و مرگ را موجب  ریختمیقعی وا
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هنده و چرخنده و  ج بنگرد و او را با آن هیبتِ اوآن هیوالی جونده در 

 بازایستد. و از تکاپو برای او ...ببیند سوزش طاقت

-تجربه ...؟بود گشتهچگونه چنین چیزی ممکن پرسید که از خود می

 چندین هویِ جهان در اجرای قوانینِس باهِیک اشت یربهجتآن نگاه،  ی

حتی  ،ازآنپس  ساعتین بود که حتی تا نان بر او سهمگیچُ اش هزارساله 

 . به آن آگاه نگشتمارتون  خوراْس حضوردر 

کاشته شده درست در وسط  درونی، همین تخمِ همین حسِ به حتم

 ..اس شجاع ساخت.ش بود که او را در برابر خوراجان خاک حاصلخیزِ

دیده بود،    مرگظه اتصالِحلر را د اش قربانی بنِ جانِآیا او اکنون که 

 را ببیند؟  گانهم جانِ توانستمی

 خواستمیآنکه حتی ن دیدگانِبود در  ناچارآیا دوباره تر آنکه مهم

آیا  ...؟آمدمیبه دیدارش ه چ  در خواب  ...؟ بنگرد ،بیاوردبه یاد را  اش نام

 ؟گذاشتمی او را به حال خود وار کابوس  رِآن تصوی

اما   شوردستحصراخِ ...فرود آمدش ابر زانواندر این افکار روهین 

 کشید،آن حال که آهی از آسودگی میدر  ..پشت به او کرد و دور شد.

 !«ک ، کودکنیمیبازی  هاشرارهبا »گفت: 
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ر گرفته، در بهوارش را مرکبِ را آن زمان که دانست خستگیْرستن 

 اش دشتِ پیرامونو به  از توسن فرود آمد ..پیش نراند.از آن  او را بیش

  قلمِ  هایچکه چون ،چند هاییرنگ ،سبزدر میان دشت  ..انداخت. نظر

سبز ادامه   یزمینهپس که تا افق همراه با  ندنقاشی پاشیده بود احتیاطِبی

حشی را داخل و ایهگلعطر  رستن نفس عمیقی کشید تا ...ندیافتمی

 .دهد

از   تفاوتِ همهآن در میان رفت که به تنهایی  درختیتک  سویبه 

در پناِه  ..ساخته بود. دلپذیر در اطراف خویش ایسایه روییده و  ،خود 

دو بخشیده بود، بیرون برا که هما  ایبارش را گشود و توشهکوله ،سایه

با آنان را فت و او رتا گ برابر وس یکی پس از دیگری در را هامیوه ...کشید

 ، وستابه نیمه رسید توشهکه ازآنپس  ..خورد. و قدردانی خشنودی، اشتیاق
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بود کنار رفت و در اطراف چرخی زد. رستن  نگشتهسیر آشکارا  باآنکه

دلیل   کمکم  ..است. گذاردهباقی  اش را برای توشهنیمی از  اوکه  دانست

 بر آن شد تاو  خورد آرامیبه  راش ا. سهمیدفهممیهما به او را  یعالقه

 خواب رفت. و بر زددرخت تکیه  یبه تنه روازاین. دیبیاسامدتی در آنجا 

 نزدشولی  ،نبود چرا آشکار ..نبرد دید. خود را در میدانِدر خواب 

و آسمان  گرچه ...است واپسین نبردِ دشتِ وارخازینکه در  گشتمسلم 

همیشه  از ترباشکوه و  ترعظیمته یرودو  ندبود سیاهپیرامونِ دشت همه 

 بهنجارحالتی بانوی شب که  آمدمیبه نظر  ..باالی دو سپاه ایستاده بود.

 ترآبیو نورش  گشتهآویزان  مکانیکه از  نمودنین میچُ ...ندارددر خود 

در  اش پیرامون زنی در آسمانِکشمچ سپیدِ خطوطِ ...زندیماز همیشه 

ی  که آن رودیته دانستی درونی یقینبه تنها  بعد لحظاتی ..حرکت بودند.

 ! خدایی ست که بر دو سپاه نظر دوخته است جدید مردمکِ

در نبردی که او در همان ابتدا  نشیناننشینان و دشتلحظاتی بعد کوه

اما هیچ  ...یورش بردند یکدیگر سویبه  اش برون افتاده بود، از توفش

رستن  ...رسیدنبه گوش  هازارافگجن شدنِ رو درگی هافریاد ی ازصدای

و در نظرش چون   نگریستمیرا از سکویی بلند در کناری  ناآن

 .ندیدلولمی بودند که در هم  ریزاندامانی

  ،  پادو سپاه در زیرِ درهمِ هایتکانو  آورمرگ  در میان آن سکوتِ

نوای  .آسمانی در هوا پیچید غریب و و زیبای سازی دارکش بلند و  نوای



 مهر تی نیما حیا

216 
 

و گویی رعشه بر  گشتآسمان هماهنگ  سپیدِبا خطوطِ  اثیری تارِآن 

 .چرخیددر فلک به نازِش و فریفتاری ، اندازدمیاندامِ آسمان 

به  آواهادر میان ای ، جانی، شاید خداوارهکسیپس از چند دمی، 

صدایش  ..نجوایی خسته و به زبانی ناشناخته شروع به سخن گفتن کرد.

 ...گردیددر جهان می اتسه  تاسهو  دوتا وتادو  گشتمیار در خود تکر

هوا و در سرش در در آسمان و در زمین و  گونه نجوا کلماتْ

بودند، در  پیچیدهدرهمهمه تا آن دم سپاهیان که ، ازآنپس  ...ندپیچیدمی

 ماندند. حرکتبیهمان حالت 

 یهنمیا ری درخارزا یدستهجز  ...پر کرده بود  آبیرا نورِ  چیزهمه

 ...و درخشنده داشت سپیدبس  ایهالهبرغم باقیِ جهان،  ، میدان. خارزار

 .ه بودآن ریخت برهای واالتر ی آسمان ای از شیرهچکه  به این سبب که

همچون  هرکداماز همیشه، پیچیده در خود،  ترغریبخارهای خاکستری 

ان آسم و رو به هپیچیددرهم دست داشته و همه را  هاده قامت انسانی که 

از  و حسی از اقتدار، زیرکی و اندکی ترِس ...کرده باشد، ایستاده بودند

ناشناخته  نوایبا نگاه به آنان بود که  ...انگیختندبرمیرا در او  هاناشناخته 

و  گشتآشنا  نزدش او را دریافته باشد، ناگهان  زبانِدر آن دم گویی 

او پیچید و لرزی در  ذهن در تنها  این بار هاآسمان یهمهگویی از میان 

 .انداخت ش ادل

 ..نه از بیرون. ،شدمیشنیده  ش که گویی از داخل سر غریب ندایی
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که  بود  نوایی ...کندمی پندار  نزدِ خود نبود که ذهن آواهاییاز آن  

بود که  قدرآن سرش  ژرفنایبه  آن نزدیکیِ اما ...داشت بیگانه ایگوینده

 :آمدمیون رب نآ درونِز ا آوریبه شکل وحشت

 !«نگردمیاکنون خارزار نیز به تو  خارزار نگاه کردی!... چَشمدر »

 یبوته  عظیمِ هیبتِ ،در همان دمعرق کرده و بیتاب از خواب پرید و 

تا  خشمگینرا دید که چون انسانی تنومند و  ایپیچیدهدرهم  خارِ بلندِ

کنجکاوانه را او  و گویی دوبخم شده اش چهرهروی انگشتی  نزدیکیِ بندِ 

حس اش را بیتنوحشت وجودش را گرفت و  ایلحظه ...یستنگرمی

-که تا پیشِ رویِ دیدگانخار  بزرگِ یبوته ناخواسته فریادی زد، اما  .کرد

تنها با  چون تمامیِ گیاهان حرکت و آرامبی ، ایستاده بودش پیش آمده و ا

 .لرزیدمینسیم اندکی 

اش بر های درهمو چشم از تیغ ده بوهنوز نشست کهدرحالی رستن 

ایستاد و از پهلو به آن   سپس ..فت.کنار ربه آرامی از مقابل آن  ،داشتنمی

با خود  ..درخت بر جای مانده بود. رو به بنِ که همچنان خشکْ شدخیره 

 چنیناینممکن است  ایلحظه گیاهی به  صبورِ  جانِ چگونهاندیشید که 

در دشتی  باآنکه را نداشت. دیدمی آنچه تنِاکاف و توانِ ..رشد کرده باشد؟

، دیدنمیو کسی را در آنجا  ایستاده بود هموار-هادستدور-باز و تا

افتاد که در   سخنیبه یاد  ..داشت که زیر نگاهی قرار دارد. غریب سُهِشی

: گیردمیه شمچسر آناز  احساس که این  گمان بردخواب شنیده بود و 

 «!گردنمی ار به تو اکنون خارز»
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وستا او را دید که از خواب  . ش تهی گشتاقلب از اندیشه به آن 

که آیا به   رستن به این نیندیشید ..شتافت. ش ابه سویاست و  برخاسته

سوار  به یکباره بر توسنداده است یا نه.  آسودن زمانِحد کافی به او 

 ..شود.خارج  انکماز آن که هر چه زودتر  بود پنداراین  درو تنها  گشت

 ...نیندیشدآن  رما تصمیم گرفت با ،سوخت میبه بیتابی خارها  جای زخمِ

باقی  اودیگر در  افکارُ جایی برای جوالن دادنِهما و لهاسان  سرنوشتِ

 پرشتاب رود که قدرآنشاید برای آنکه  ،به تاختی پرشتاب ...ندگذاشتنمی

 .شتافت سارنگ سویبه افکارش را پشت سر جا بگذارد، 
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لگی و مالل از حوصبیرون را به تن داشت و بی هایجامه هنوز  هما

روشن کردنِ فانوسی را هم نداده   زحمتِحتی به خود  .باریدمی اش چهره 

و  نشسته بود ایتیرهچوبیِ زمخت و  خانه پشت میزِدر تاریکیِ  .بود

ادرش را ش داشت، ماستاز شراب در د ایکهنه  فلزیِ جامِ  کهدرحالی 

پشت به  ...و احوالِ او از احوال شهر خبربی .... مادرکردمینگاه فکورانه 

نشسته بود و آرام با خود  پشتی دیوارِ یپنجره رو به در انتهای خانه  ...او

 . گفتمیسخن 

  زدهشتاب کرد.می را دیوانه  هما ،تکراری در گذشته نگاه به آن تصویرِ

بیرون تا به خود نشان دهد که زندگی در  دزمیون نه بیراز خا هدفبیو 

که  اما اکنون  ...جریان دارد به شکلِ عادیِ خود  زدهی ماتماز آن دیوارها

ی در نگاه به آن تصویر آرامش ، مادر فزون بود از جنونِ ندیوانگیِ بیرو
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 چیزهمه  خواستمی هنوز  اش جانشاید بخشی از  ...یافتمی انگیزحزن

-از-اکنون یگذشتهتکراری که نمادی از  تصویرِ و به آن ...تهبه گذش

حتی باور داشت   ای از فکرش در گوشه شاید  ..ردد.رفته بود، بازگ -دست

 به آن بازگشت. توانمی  ،در آن خیره شود هکه اگر زیاد 

 آویخته گشتهدید که در هوا میمادر را  پنجره دست  اندِک در زیر نورِ

گرفته  در خود را  یدیگر تِ نادیدنیِگویی دس ...دهآرام ایستا جاهمانو 

به  زوداما  ...بیندمی که اشتباه  گمان بردبه آن خیره ماند و  ایلحظه است. 

جایی که صندلی   کنارِپدر در آن گوشه از خانه،  مرگِ یاد آورد که بسترِ

 کنار او روی جا همان پس از سالیان، هم اِرمیا بود، قرار داشت. ارمیا هنوز 

فشرده دست در دستِ پیکرِ افتاده و زخمیِ او گویی و  صندلی نشسته

آن بستر دراز کشیده و   از زمان و برای همیشه در  فارغ َگستا برای او  ..بود.

 .خندیدمی هاگذشته و حتی گهگاهی چون  گفتمیزنده بود و سخن 

 ،. از نظر اوبیندیشددیگر به آن دو  ایلحظه حتی هما دوست نداشت 

هم پدر و هم مادر را یکجا از   او و از جهان رفتها نیز تا، ارمیرگ گسبا م

ش ادرهای ذهن ایلحظهی برا بر آن شد تااز روی مالل  دست داده بود.

-بسترِ-باز کند و تصویرِ پدرِ بر ،نامیدمینچه دیوانگیِ مادر را به روی آ

 پیش اما  ...انتهایِ خانه بسازد یگوشه را برای خودش در آن  افتاده-زجر

-در ذهن چه توهمهر ، در خیال بازپرورانَد میتمابهرا  اش خاطرهآنکه از 

 هوا دود شد.  خانه، میانِبا بلند شدن صدای درِ ،بود  گشته انباشتهش ا
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فقط نداد و و حتی چرخاندنِ سر را   بلند شدنهما به خود زحمتِ

 بیا داخل!« »گفت: 

یِ میان ی خالتمام فضا  زنهارشُوارِ بزرگِ در باز شد و هیکلِ

و  تابیدمیسر بر او  از پشتِ اندِک غروب نورِ ..کرد.چهارچوب را پر 

در تاریکی پنهان  واردی تازهچهره آنکها ب ...تَنیدمیدور او به سرخ  ایهاله 

دنبال تنها به نیست و  اوشرارتی در که  گمان برد توانستمی هما ،بود

 .است و در عجب گرددمی صاحب خانه

 ببند!«داخل بیا و در را »به او گفت: 

اتاق  چپِ سویشوار با شنیدن صدایش او را در میان تاریکی در 

 دید.

 ؟«ایدگذاشته ، چرا در را باز ایدشده اگر از ترس حمله پنهان »گفت: 

 .«امنشده »چون پنهان  هما پاسخ داد:

 اکرد و در ر ایاشاره ش بودند، اشوار به چند سربازی که همراه

ایستادند. هما  ینگهبانبه خانه  پیشگاهِدر همان بیرون ن بست. سربازا

دیگری را   و نیمی از بدنِ آناناز  یکی ،در کنارِ یاز پنجره توانستمی

 ببیند.
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  وجودِ اتاقی که در آن بودند، چندان بزرگ نبود و در انتهای آن بدونِ

اتاقی  بود، ترباریکه انخ یالِکه اندکی از با شکافی پهن تنها  ،یا هایلی در

 .قرار داشتدیگر 

نحیف افتاد که پشت   زنِآن  ش به شمایلِاچَشم با نگاه به آن، شوار

ن  اچن انتظارِآشکار بود که  ..دیگر نشسته بود. یپنجره و رو به  هاآن به 

 رویروبهبه نزدیک میز آمد و  ...است هرا نداشت خاموشیفضای سرد و 

 نکهآبا، است آدابمبادی او بسیار  دانستمی  اکهازآنجهما ایستاد. هما 

از او درخواست کرد   ،نداشت  روزمرهمناسباتِ  به ایعالقه خودش 

کم عادت  به نورِ اش دیدگانبنشیند. شوار ترجیح داد بایستد و اکنون که 

و  بازشناسدهما را  یچهره خطوط  به آهستگی، توانست ندکرده بود

 .ش را دریابدااحوال

رو به  ش راانگاه نوشید و محکم روی میز کوبید.را تا ته  ش اهما جام

 زهانِ... به یقین !برگزیدیپس تو سنگرت را »و گفت: چرخاند شوار 

جز او کسی با من  حکمی جَرگهدر آن  ...از تو خواسته! سرباز این را

 نیست.«

او با  ..حتی زهان نیز با شما نیست. جرگهدر آن »شوار گفت: 

 .«از کسی پشتیبانی نخواهد کرداما  ،نمود خالفت ا مشم مجازاتِ
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چگونه »گفت: حتی اگر اندوهگین شده بود، چیزی نشان نداد و هما 

را نزد من فرستاده   اش شخصی نگاهبانکسی را نگرفته وقتی  جانبِ

 است؟«

دیگر او  ...فرمانده! شوار پاسخ داد: »زهان مرا نزد شما نفرستاده است

دیگر در خدمت  نیز من و ن نیست...لهاسا ارگبدِ و نه حتی ارتشبدنه 

 ایشان نیستم.«

نگریست و کمی  به شوار تردقیقانههما با کنجکاوی این بار اندکی 

خالی را نشان  یخانه  هایشدست با  کهدرحالی ..احساس تنهایی کرد.

  چگونهنبود  آشکارکه تنها خودش و پیرزنی فرتوت در آن بودند و  دادمی

شهری   نگهبانانارتشی از سربازان و  رویرویا دژیچون  قرار است 

شواِر   مرا بگیری جانبکه  سبب گشتهپس چه چیز »، از او پرسید: دبایست

 ؟«زنهار

من همیشه طرف  »گفت: اش با خشکی و اقتدارِ کالمِ همیشگیشوار 

 !«گزینمبرمیرا  نیرومندتر

 یانتاریکی نمارا در آن  هایشدندانزد که سپیدی  فراخ  هما لبخندی

از سوی دیگر خانه به گوش رسید.  ایزمزمه ساخت. در این میان صدای 

 نگاهی انداخت. سوآنبه   به یکبارهشوار 

که  رودمیگاهی یادش  ت: »نگران نباش. صدای مادرم است...هما گف

 .«گویدرا بازمی شانگذشته هایخاطره ش اپدر مرده و برای
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 مادر گوش یزمزمه به فت، لحظاتیشان شکل گرسکوتی که میاندر 

 ..آن را شنیده بود.گویی بارها  داد. یکرد و سرش را به مالمت تکان

 شنیدنِ شبنیمه و  ...راخام بود در میان جنگلِ آرمیدناز شبی  ای خاطره

آنچه آن دو میان خود به آواز  ..در میان درختان. انگیزدل صدای آوازی

 یک هامونه نام گذاشته بودند.

پر کرد و جامی دیگر نیز برای شوار ریخت.  ا جام خود رامه

خودش را از آن کار روی میز هل دهد که  اش سویخواست آن را به 

با این . پیشِ روی او گذاشت مدارانهآداب، کمی خم شد و آن را بازداشت

 .کندمیاشاره کرد که آن را رد شوار با حرکت دست همه 

 باشیم.« زمزمه کرد: »باید امشب هوشیار

او منتظر است  ...بردیورش نمیامشب کسی به این خانه »گفت: هما 

 .«برگزینندرا  شانمتحدان گانتا هم

فصل   ...رسیده استفرا گزینش  فصلِش را باال گرفت و گفت: »اجام

 «!هاسرنوشت  ریزیِنقش

  ایبا صدایی کشیده گویی داستانی افسانه تمسخر بهعبارت آخر را 

 ش در هوا تکان داد. ارا همراه اش راستدست  ، بیان کرد ودکنمی روایت

 دادمهر منتظر است؟«»شوار پرسید: 
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داند تنها میدر این پیشامدها  خردبیآن  !نه»هما خندید و گفت: 

 خواهدمی! اوست که به زیرکی مکروماد ...پیچدبخود  بر خشم از  چگونه

که با ه بهتر ی او چ.. برادوست را از دشمن تمیز دهد. ، در این فرصت

تاملی، در روزِ پسین شهر و ارتشی پالوده از دیگراندیشان را در  -کوتاهْ

 « رَد!افِشبخویش  چنگِ

.. اگر روشن است. پندارشان گیهم جرگه ساالرانِاما » شوار گفت:

ام  طرفی برگزیده و به گمانگیریم، جز رهامِ داهی که بیزهان را در نَِگر ن

، باقی همه بر تو شوریدند همای د شوداشته میهکِ جرگه به یالِ سومِ

 «!سپیتاگ

طرفیِ رهام خشنودیِ رهابخش و شیرینی در هما که از دانستنِ بی

  هموندانِفقط » اش جوشیده بود، نشانی از شادمانی برون نداد و گفت:دل

و  ...دیگر، فرماندهان گذشته و افسران فرماندهان تند...مهم نیس  جرگه

 و نگهبانانِ  من و حتی سربازان تِ امرِتح ن و سربازانِاافسر  طورهمین

 «باید از برای مکروماد پالوده شوند!.. همگی میعادی.

 ؟«بازگردندتو  سویبه هابیشترینکه  هراسدنمی» شوار پرسید:

 بسیارانبیشکه  سنجیده است گونهاین او  !خیر» پاسخ داد: هما 

را  دستورات  هایتدر نماجرا  یهنگامهو در  برخواهند گزیدرا  عملیبی

 خواهند کرد.« بریفرمان

 درست است.« سنجشیالبته »کرد و گفت:  درنگی
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که  شودمی سببپس چه چیز »در هم رفت و گفت:  هایشاخم شوار 

 ؟«نگردداو فردا پیروز 

انداخت و در   زنهارشوارِ خشنِسیاه و  انِچَشم هما نگاهی به برقِ

 ، نه هیجان و نه حتی کنجکاویِ نه ترس  ..کرد.هیچ احساسی پیدا ن هاآن

را  چیزهمه ست که ا نیرومندبا خود اندیشید که چگونه چنین  ...چندانی

و  هاشدن -بم-و-زیرآن  ...؟کندمیپنهان  ی چون سنگپشت آن چهره

 ؟ نددشمیش چه اقلب و روان هایشدن-رها-و-فشرده

برِد  هر نحال به قربانیِ از آنجا که در همه  ،شهره بود  «زنهار»او به 

حتی در کشاکشِ   ...بخشیدتن فرصتی دیگر برای گریز یا تسلیم می بهتن

دلیِ مستور در او ستیزهای بزرگ. آیا این زنهار دادن نشان از نوعی نرم

 ژرفنای، به درونرا به  اش عواطف هاقدرآنشاید هما اندیشید که  ...نبود؟

د و خود را در نرخوتکانی  دنانتونمیکه دیگر  فشرده استش اجان

ان و جسم تنومند او نگاه به بازو ...دناش به نمایش گذارعضالتِ خُردِ رخ

ه شاید حتی ب هایی بیش نیستند و اواینها همه گمانهکرد و اندیشید که 

 نباشد. هم توانمندهیجانات داشتن آن 

صدایی  سوی به  ،انداختمی ش را عقب ادر همین حین که پاسخ

ند که  گفتمیآمد. نگهبانان با کسی سخن  خانه میدرِ شتِید که از پ چرخ

 یقبضه. شوار دست روی شود به اندرون واردگویا قصد داشت 

در این شهر  کسهیچ»هما پوزخندی زد و گفت:  و شمشیرش گذاشت

 که من و تو در آن باشیم.« زندنمیشبیخون  ایخانهبه  تنهاییبه
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آماده و هوشیار بود، فریاد زد:  هنوز  بااینکهشوار با شنیدن این حرف 

 »بگذارید داخل شود!« 

با لبخندی تمسخرآمیز در  ایچهره چند لحظه بعد در باز شد و 

به شد اندکی دقت کند تا او را که  ناچار. هما در پدیدار گشت یآستانه

از روی زخم سرش  او را دیده بود، دوباره بازشناسد. تازگی در همان روز 

ی دست دعوت کرد  شناخت و با اشارهپاشیده بود،  بر آن وبرِ غرکه نو

 .به درون آید

به نظر  کهدرحالیو  انداختهنگام وارد شدن نگاهی به اطراف دیهیم 

است، گفت: »چرا چون  شادمانآمده بسیار  پیشاز اوضاعِ آمدمی

شما در نور، تیری از غیب بر  ترسیدمی؟ ایدنشستهدر تاریکی  هازده ماتم 

 تان نمایان گردد؟« ترس -از-پریدهرنگ هایهره چافتد یا 

درنگ بر او  ایلحظهرمیای پیر افتاد و ش به اِانگاه هادر میانِ خنده

 ش را تنگ کرد تا بهتر ببیندش.هایچَشم و  کرد

اینجا چه  همیشه است... چوناو و گفت: » را دریافتش اهما نگاه

 ؟«دیهیمِ درمانگر کنیمی

میز  تعارف پشت بدونِ بازگشته،-لب-بر-رهوبالبخندی دا ب دیهیم

که شوار رد کرده بود، نشست و دو بار آرام با مشت روی  ایصندلیروی 

 ش ابه سوی  ، شوار رد کرده بودآن را نیز میز زد. هما جام شرابی را که 
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در دهان مزه کرد نوشید و  ایجرعه  متانتبا ، آن را گرفتدیهیم هل داد. 

 نیست؟« ریزیِ سرنوشتنقش مگر امشب، شبِ»گفت: و 

ش از او شوار که اکنون خیال شدهما به لبخندی گشوده  یچهره 

پنجره رفت تا از آنجا  سویبه  هاییقدمبا  ،بود گشتهآسوده  درمانگر

که  آب صدای شرشرِاز  تنهانه اطرافِ خانه  .بیندازدنگاهی به کوی خلوت 

 خالی بود. یزن ای دیگرو هر جنبنده از انسان

 داری؟« تن سربازچند  ...ایگرفته را  تاتصمیمهما گفت: »پس 

قدیم و تعدادی که   رزمانهمپاسخ داد: »زیاد نیستند. تعدادی دیهیم 

 «!اندمدیون عزیزشان  شان را به درمانگرِجان

 هه« هه هه . شوندمیدیگر نوشید و گفت: »یک گروهانی  ایجرعه 

به شادمانیِ او شد.  تردقیقاو  کارِ  دراندکی  امابا او خندید  هما

-نمیحتی ود که نممیبود چرا که درمانگر چنان شاد و رها  بدگمان

در حالی که پایتخت، شهری که هردوشان در  ؛توانست آن را پنهان سازد

  ستنِ به یاد آورد که رُ .دوپاره شدن قرار داشتی در آستانه ،زیستندآن می

دانست اما نمی ،بدو خواهد پیوست هیمدی فته بود که تر به او گ پیش ژوژه

 . استچیره گشته سارنگی  یآن فرماندهکه آن یقین از چه راه بر فکرِ 

بود،   زهانی حکم که ترین رایِ جرگهمهماز  ،سخنان ازآنپس دیهیم 

با شوار وارد به او داده شد. سپس اش برکناریو  وی و اخبار پرسید

. در انتها او نیز وجو کردپرس ان از فرماندهگر دی شماریاز سخن شد و 
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صورت نخواهد  یورشی آن شبکه  خاطرنشان کرد ویچون هما به 

  که احتیاطِ این را هم گفت ، اما از پنجره فاصله بگیرد تواندمیو  گرفت

 دتوانمی اگراز هما پرسید که سپس باشد.  بارزیان تواندمیخیلی ن بیشتر

 .نمودد  خواه  کنش، چگونه گذردمیچه   ادمکروم سرِدر  گمان برد

چرخی در اتاق زد و . برخاست جایشدر آن لحظه بود که هما از 

  هایشدستچوبی نشسته بود ایستاد و  که هنوز روی صندلیِدیهیم پشت 

 ناپذیربینیپیش او  و قرار داد و گفت: »وضعیت را برا هایشانه را روی 

.. به آورد. فرادستن را آ بود؛  هایشرونی پاالیشِاو به دنبال  ..م.کنیمی

ها را نزدِ خویش از پیش دانسته است... گیرییقین حتی بسیاری از جهت

دانسته که شما دو تن نزد من خواهید آمد... اما به ام حتی میاو به گمان

اش شود و پیشامدی حقیقی نیاز دارد تا گواهِ قاطعِ خیانتِ مخالفین

 شان.«تانیسشان و جانن رددستاویزی برای محکوم ک

رو به او دیهیم . گشترا رها کرد و دوباره از او دور  شهایشانه

شوار  ..تا ته سر کشید.جام را دیگر انداخت و پایش را روی پای  .نشست

سکوت   شانتازه ی تر آمد و هر دو در انتظارِ سخنان فرماندهنیز نزدیک

 کردند.

را به   گشته پارهدوین نیروهای فردا قرار است که ا»هما ادامه داد: 

  برزنِ خشخار، در  ...هستم ی بس خُردترپارهجان هم اندازد و مرا که در 

 ...!داردوابه نبرد  امهمیشهاز  پذیرترضربه جایی که  م...خودتارِ -و-تنگ

که وقتی  داندمیاو  ...!های سنگیهای باریک و خانهکوچه در میان این 
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  سربازان و فرماندهان فرصتِ  بیشترِ، رخ دهدشتاب نبرد تا این اندازه با 

خواهند  بریفرماناز دستورات  اضطرارْ اندیشه ندارند و تنها در هیاهویِ

 به پایان خواهد رسید.« زیانکمترین و با  پرشتاب چیزهمهو  نمود...

و گویی  دبخشیده بو نشاطِ بیشترهما او را  سخنانِکه دیهیم 

 اندیشیِچارهو »، گفت: شتگ میخشنود  یش خو گزینشِاز  ازپیشبیش

 ؟«تو

را  مکان هماو »هما به هر دو یکی پس از دیگری نگاه کرد و گفت: 

 « کنیم!دگر میما هر دو را  ..را. زمانکرده، هم  ریزینقش

 ...رویممی، گفت: »امشب از شهر گشتبازمی جایشبه  کهدرحالی 

ن زخم را از اید ایب ...بیندیشندباید به نظامیان فرصت داد تا بر این شکاف 

زمان خونریزی  وقتآن ...و چرک کند گرددو بازتر  دو سو بکشیم تا باز

 م.«کنیمی  پردازینقشکه ما  مکان و زمانیدر  ست...

که ساکت و دیهیم به  و پاهایش را روی میز انداخت. سپسنشست 

دیگری   انتظار داشتی کار»نگاه کرد و گفت: بود،  گشته مأیوس اندکی 

در و دادمهر را  یورش برم ناآنشبانه به  داشتی کهمی تردوست ...نم؟ک

 ش خفه کنم؟« انرم بسترِ

بار گویی به شکلی ساختگی اینرا  اش شادمانیدرنگ بیدیهیم 

که تو   گونهآناما  ..هه هه.من که چیزی نگفتم. هه »گفت: بازیافت و 
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، افکار  ایهریکی نشستو اکنون در تا یورش بردیامروز به آن لواح 

 م خطور کرد.« ا دیگری به ذهن

  دلشاد اندازه این امشب است که  به همین سبب»گفت:  درنگبیهما 

این چنین داری که نبردی  آنانبا  ایکینهتو چه ام که مانده ...بودی؟

-آورم که هیچاندیشم به یاد میتر میاکنون که نیک ...؟طلبیمی زودهنگام

 ...نار گذاشتیک  پیش هاسالرا  بودن-اول-یه فرماندکه چرا  زمان ندانستم

-و در پندارت چه چیز را برگزیده چرا اینجاییدانم که اکنون نیز نمیو 

چنین  ست هامدت ن است که تو ایرسد تنها ام میآنچه به فهم ..؟.ای

 «.ایرا انتظار کشیدهشبی 

 ردو گفت: » سپس پاهایش را از میز کنار کشید و رو به او خم شد

 ؟«گذردمیچه  سِ چَشمانِ تو پ

ای  با چهره و او خالی شدنددیهیم چون رگباری بر سر  هاپرسش 

و  کدام راهیچ که به تو نگویم دهممیبه خود حق »جانب گفت: بهحق

  یارادهکه تو از  طورهمان ا بگویم که مسیر و هدف ما یکی ست...تنه

 .«اینگفتهسخنی   تاکنون کردارهایت پسِ 

زدنی به یکدیگر پلکبود و بی گشتهاز لبان هر دو دور ده اکنون خن

 یو آهسته هذیانی هایزمزمه . لحظاتی در سکوتِ آمیخته به نگریستندمی

. شدآشکار هما  یچهرهلبخندی پیروزمندانه بر تا اینکه  ،ارمیا گذشت
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گونه و با حالتی نجوابه سخن درآمد و بود،  گشتههمچنان که بر او خیره 

 این همه سال؟« ...کردی؟ ش ا چه طور پنهان»گفت: ر افسونگ 

ی  و وحشت بر چهره ای مبهوت شدلحظهبا شنیدن این سخنان دیهیم 

به خود آمد و  ش را به هم فشرد و اندکیا. لباننشست فرواش شده-سپید

 را؟« ...چه»گفت: 

دانست، به تبسمی هما پاسخی را که پُرسنده خود نیک می

 شاپنهان گونهچ ...!در این سالیان ...!را اتدگردیسی» داد:وزمندانه بدو پیر

 « کردی؟

 گمان برد شدمینبا دیدنِ آن چنان بود که دیهیم  یچهره جدیت در 

طرب و رنجور ضم ..یدن بوده است.خند در پیوسته پیشلحظاتی 

 .لیدمامیهم  ررا از ناراحتی ب هادست اکنون  عرق کرده بود و ...نمودمی

 . توانست نگاه از هما بربگیردنمیاما  ،لرزیدی مکا حتی بر ج

که شاید حتی شوار را هم   ترآرامبا صدایی  شد و ترنزدیکبه او هما 

یافتی و بازرا  اتپیشین واژگان، گفت: »چگونه دوباره دانستنمیمحرم 

 این همه سال!« ...؟نمودی مستوررا  چیزهمه

درازناک سکوتی  گشت. مشهود  دیهیمدر دیدگانِ شدید یاثر درد

خود را   سپس ..کند.ی سالیان را نزدِ خویش زنده میگویی خاطره ، کرد

از َبر  واژگانینو، جمالت را چون  صورتکیبازیافت و با حالتی یا شاید 

 گمانِ »بیان کرد:  ردیفبه  خاصیاحساِسهیچ پشت سر هم و بدون  شده
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که   کار را داشته باشدن آن کسی توا  اما اگر .است فرمانده نادرستشما 

ترس از مرگ و  لتِ کارش ع امبه گمانش را پنهان سازد، اافکنافکارِ بن

 است.« بر تنِ شهر ژرفقوای کافی برای ایجاد شکاف و زخمی  نداشتنِ

ی که  شان تا معنایبیشتر از لحن بیان ...از آن سخنان یکه خورد هما

  در پاالیشِاو  ردهایشگ این یکی از . با خود اندیشید که آیا داشتند

هیچ لحن و  بدون دخالتِ واژه چیدن ...بوده است؟ش اسخنان

دور  ...؟قلبجدای از از جایی جدای از ذهن و سخن گفتن  ...احساسی؟

آیا این بود رازِ پنهان ماندنِ دگردیسی  ...ش؟اش از کالماجان  داشتنِنگاه

  او؟

 ...ندماندمیان پنهان از دیگر اش زهواژگانِ تا بود که گونه بدینپس 

ش اقادر به انجام ،ی، حتی برای چند روزراه هیچبهکاری که او و رستن 

 .به فرجام رسانیده بودچندین سال برای او  ،نبودند

که   شدهدایت  اندیشهبه این  ناگاههما ی ذهنِ آشفته ازآنپس 

-مانگرِ اکنونردآنچه  نیستند.به یک جوهر  کدامهیچ  افکار ِدگردیسی

یقین با او و رستن دیگرگون است و توانِ مستور   به، نموده تجربه  درمانده

آنکه انگیختارِ او نزدش با  بدین سبب ...اش نیز خاصِ خود اوستماندن

به او اعتماد کند و گفت: »به تو حق  بر آن شد تا، نمودگنگ و مبهم می

 هایدیشهز اناز این ا تو نیز پسنگویی و  سخنی بیش از اینکه  دهممی

 «من نخواهی پرسید... پندارهایت از آنِ خودت...
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و انگشتان را کنار هم قرار داد و آورد  پیشرا  اش راست سپس دستِ

و با  گذاشتدست او  ون قالبی درونِش را چانیز دستدیهیم قالب کرد. 

آن در  ...هوا، در آن شب کاملِ تاریکیِ یآستانهدر  و ...او پیمان بست

 .بر پایداریشد  بستهپیمانی میان آن سه  ...ه مرده و تکیدهنیم یخانه 

یافتنِ راهی ایمن و  ا، سخن به امر ناگزیری چرخید که همانازآنپس 

هما که زمانی از   ..بود برای برون شدن از لهاسان. هر نگاهبه دور از 

-یاد می روشنی به باروهای پایتخت بود، بخشی از دیوار را به بیدارباشانِ

مکانی در یاِل  ...نمودندکه نگهبانان از پاسداری در آن غفلت میآورد 

 های دیدبانی دورترین بود و بادخیزترین.شرقیِ پایتخت که از اتاقک

های سرد در آن باروهای بلند او چون هر کس که در طولِ شب

در بیشترین زمانِ شب  نگهبانان  کهدانست نیک مید، بیداری کشیده باش

اند تا آغوشی مشغولی کوچک به نوشیدن و بازی و همها ر آن اتاقکد

های دیگر را بر هوس  وظیفه انجامهوس  کسیدر آن میان اگر  ..دیدبانی.

تا آن  زمانهیچ، کشیدمیسرکی به دیوار ، یا برای احتیاط دادبرتری می

  گشت که به انتهای یالِ شرقی برسد.نمیاندازه دور 

 تا که سربازانیهر سه به همراه  کهآن شد بر  هاراد بدان سبب

  ، باروهای لهاسان کورِ ینقطه از  گذربا ، ندپیوستمی بدانان شب هاینیمه

به سربازان گفته  که شد بر آن قرار  شواربه پیشنهاد  ...گردنداز شهر خارج 

اگر  سانبدین .استجنوب غرب لهاسان  دررودیا  مقصدِ نهایی شود

-میبا خود  هم  برتیهونی نامهحتی اگر و  بودمیآنان  جاسوسی در میان
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اما مقصد  ...انداختی میگمراهبه را اش و ساالران مکروماد داشت،

ساتهایا   یدهکده، گشتآشکار می سربازان بر پس از آنمدتی نهایی که 

با گشته و فراموش منزوی  مکانی ... آن سرزمینبود در جنوب شرقیِ

به در آن نی که ممکن بود فردی آخرین مکا ن وانی جدای از جهامردم

  زمانی کهناشناخته بود که  قدرآن ساتهایا  ..بگردد. سربازانی گریختهدنبال 

آن را بار بود،  نخستینش را بر زبان آورد، شوار و حتی دیهیم نیز اهما نام

 .شنیدندمی

از  گرا به این فکر انداخت که همای سپیتادیهیم  ،آن دیارشنیدنِ نام 

به هدفِ از میان را ش بر آن بوده که آنچه در ذهن داشته ها پیمدت

 اندهفرم دانست آن بود کهآنچه نمی ..گسیختنِ پایتخت عملی سازد.

که   دانستنمیرا نکرده بود و حتی  رویدادهااز آن  کدامهیچ بینیِپیش 

 گر سرخرونی با خودش، به لواحِاطمینانی د چگونه بدون حاصل کردنِ

که گویی همه  ندبود ایگونهبه نزدش هایی نقشه چنین  ..است. رش بردهوی

یافته بودند و ش بدون آگاهی او پرورش ااز ذهن ایگوشه پنهانی در 

ند و خودش  آمدمیپندارش بیرون  یپرده از پشت  شان، اکنون پس از بلوغ

 ند.کردمی غافلگیررا نیز 

به  ،دیاو رفتن به رو از لهاسان خروج پیامِشب که شد،  هاینیمه

هر  ..رسیده بود.دیهیم شوار و  هما و اطرافیانِ تحت امرِ سربازانِافسران و 

ی آمدن داشت، عزمِ سفر کرد و اگر جاسوسی در میان بود، آنکه اراده

  .رسانیدی حکم میجرگهخبری تا نیمه نادرست را تا ساعتی بعد به 
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 بر ش راا ا دستهم ..نه نبود.رو پس انداختنِ زمانِ گریز بخردااز این

  بر شاناراده  آغازِ ،آن در  باز شدنِ از آنجا کهگذاشت.   خانهدرِ یدستگیره

 دمو در همان  گشت، بر هر سه سکوتی حاکم نقش بود راهی مبهم و بی

-نجوایی که می ...شدجاری شان در گوش صمیمانه ارمیا لرزانِ نجوای 

 به سر کند.وا به تنهایی رفت تا زان پس در آن کویرِ نور و ن

هما گذاشت و دست هما روی  یشانه ش را بر ا شوار دست 

 برگشت و نگاهی به صندلیِ دیهیم ماند. بر جای سرد  فلزیِ یدستگیره

ارمیا را در خود نگاه داشته   ،در آن حال  ، بود هاساعت انداخت که  یتنهای

 بود.

پس از   هبود ک شوار  این اما  ،چرخیدمی هر سه  پرسش در ذهنِ

 ؟«کنیمیاو را چه »آن را پرسید:  ،درنگی

از  کلبه، وی را ریزیِ گریزنقشمیانِ در دیهیم بود که شوار و  آشکار

 ی آن زمانِدر تمام ،کردمیوانمود  آنچه به رغمِاما هما  ، یاد برده بودند

ش نگاه داشته اذهن از ایگوشه در ای دردناک، چون خاطرهرا  او رایزنی

پیش زمانی که در  هاساعت دم در او دمید،در آن  ظاهرهبکه  ایاراده ..بود.

او در همان ساعتِ  ..نگریست در او جان گرفته بود.میاش او را تنهایی

به حال   اش پنداشتای بیش نمیتاریکی بر آن شده بود که وی را که مرده 

 . رها کندخود 
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-اب دانستمی کهباآند، شوار کر اش را آشکارارادههما که ازآنپس 

تو و ما،   فردا بدون یافتنِ نآنااما »: گفتاست،  ناممکن ارمیا بردنِ-خود

 ؟«رساننداو نمی بر آزاری ...به چنگِ خویش خواهند داشتتنها او را 

  خشن آن ظاهرِ میانِ درحتی اثری از احساس  دیدنِ باهما که در دل 

 داشت.«  با او کاری نخواهند»پاسخ داد:  در شگفت شده بود،

القا کند، در دل  اطمینانی اش سخندر  تالش کرده بود،  کهالی درحو 

خواهد آمد.  اوروی آشکار نیست چه بر سرِ به هیچکه  دانستمی

بر یورش این بستگی داشت که کدامین فرمانده  تمامی به به سرنوشت او 

 ی او برگزیده شود. به کاشانه

مانع یگر پرسشی دبا یم دیهبار اینکه  بگشایدخواست در را هما 

به او »: آمدمیکه تنها از او برمتفاوت  به کلی منظریپرسشی از  ..شد.

 اگر بر او سخت گیرند؟« رفتن به ساتهایا را شنیده است... ینقشه ماگمان

کرد و گفت: »او به دیهیم ش را از روی در برداشت، رو به اهما دست

 .«فهمدنمیو  شوندنمیاین راحتی چیزی 

البته اگر فهمیده بود، نیازی به سختگیری »ادامه داد: سپس با تمسخر 

که   گشتمی خشنودبسیار  به یقین ...سازدنبود تا مقصد ما را فاش هم 

 «ش تنها بماند...اهو با خاطر من رها شود  حقیقتِاز شرِ ترزودهر چه 

نسبت به مادر   یشانتردیدهادر  تازههما دفتری  سخنِآن  بااینکه

ن خطری را ن ندیدند که او را تنها گذارند، چناجز ای یاچاره ، گشودمی
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برای  هازمزمه  نوای ..بر خود بپذیرند و بیش از این چیزی بر زبان نرانند.

اجازه ندهد  آنان دوباره بازگشت و هما گویا برای آنکه دیگر به  ایلحظه 

هر سه  ...ودگشدر را  درنگبی این بار، سازند انباشتهرا  فکرش که فضای 

در تاریکی تنها  نفرهیکو فضای خالی را با آن گفتگوی  گشتندارج خ

 ..گذاشتند.

 نفسی از هوای خنکِ ساکت و آشنا،ی کوچهآن در هما زمانی که 

 ضخیمِ  هایپرده  هایدوباره تکان، نگریستشب داخل داد و به آسمان 

  که به . کودکی بازگشت از نبرد دیده بودرا دید که هنگام  ایخانه همان 

رون آورده و ب تکیده یپارچه را از میان ش هایچَشم  پنهان شدن، تنها خیالِ

  به او لبخندی نزد و اجازه داد به توهمِ این بارنظر دوخته بود. هما  آنانبه 

زندگیِ آن در آن دم با خود اندیشید که اما  ه دهد.ش اداماپنهان بودن

 ی نزدشاهمیتاندک ، ی همسایگیبا همه اش مرده یا زنده بودنکودک، 

ی حکم به خشمِ تنبیه او،  دانست که حتی اگر جرگهمیدر دل ندارد. 

اش را زنده بسوزاند، خاطرش آشفته تمامیِ برزنِ خشخوار و اهالی

 جنگید.او برای خود می  ..او بود.این رازِ زیبای قدرتِ  ..نخواهد شد.

ک و خشک ی باریهاکوچه  خمِوپیچ پر مسیرِ صدابیو همه پرشتاب 

 خیلی زودو  پیمودند برزنِ خشخار یفرسوده -نیمه هایسنگرا از میان 

دو گروهان  ...شرقیِ باروی بلند و مستحکم لهاسان یافتند  یالِخود را کنار 

دو  ، آرگام و آهو،به همراهمطیع هما  سوارانِاز  تن ودوبیستبه عبارتی یا 

در کنار دیوار   دیهیمن از حامیا تنه یازدهمچنین و  او زیردستِ  افسرِ
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 جمعاً نی که با شوار آمده بودند، پیوستند که به همراه یازده نگهبا بدانان

  ، دو افسر سرباز وچهارچهل  بود که بدین ترتیب ...ندشدمیگروهان  چهار

 پشتیبانیاول،  یفرمانده ، ی سپیتاگاز هما شبِ حکم،فرمانده در آن  دوو 

 کردند.

آورده شده  به همراه  آن دیوارِ بلندروی از االو لوازم ب میخ و طناب

فرماندهان، هما خود  برخالف عادتِ ،دانستندمیهمه طور که همان ..بود.

باال رفت و در کمتر از صد نفس پای  نظیریبه چابکیِ بیهمه  قدمِپیش 

 اشتن رب یشدید بادِ بلندیبا رسیدن به آن  ...گذاشت شهر بارویبر 

-دیدگانهما  ...زدود اش جانکار سخت را از  رمای شراب وگ  و نواخت

پس از درنگی  ...هوای سرد را به نفسی ژرف داخل داد را بست و  اش 

آن سوزِ   باشد، گشتهش تمام اگرمای تن ی توشهآخرین کوتاه، گویی 

خوش از میان  احساِس ...اش به لرزه انداختشبانه  سردِ بادِ انگیزِنفرت

و  ندگرفت بر آن بلندای شوم بیداری هاه ما را خاطراتِرفت و جای آن 

، از خاموش  ش از شبگردی در شهرِاهنوز نفرت ...ندش را تنگ کردالقخُ

. کردمی ش فوران اخواب، بیش از هر چیزی در جان بیداری در شهرِ

و یاِل  نگاهی به رودیته انداخت که درست باالی سرش ایستاده بود

 .رفتمیش آسمان پی یِالشم هاینیمهبلندش تا 

ای افتاد که در اردوگاه، زیر نورِ رودیته، با  خوردهبه یاد سهمیِ آتش

 .ش خزیدادر دلآرامشی و  نفسی تازه کردباز خورده بود. آن سربازِ آتش

  را بر یپای که صدای تکان خوردنِ  بیندازدآماده شد تا طناب را 
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د که را دینگهبانی  و یدچرخ به یکبارهشنید.  ی کفِ باروهاسنگریزه

فرصت کند تا او   از آنکه پیش ...دنگرمیبه او  بازماندهمبهوت و با دهانی 

 گفت: »هما؟ تو آهستهبنگرد و بشناسد، نگهبان با صدایی  تردقیقرا 

 «؟کنیمی اینجا چه  ...؟هستی

را بازشناخت، با این همه  اش ی جوانتر رفت و چهره هما نزدیک

ی آغوشان و همپیالگانِ پیشهشینان و همنب آن همه شاش در میانِ نام

 آمد.خاطرش نمی پیشینِ پاسداری گم بود و در

 روم.«بدین بسنده کرد که بگوید: »برای زمانی کوتاه از این شهر می

خبر بود، پرسید: نگهبان که آشکارا از رویدادهای آن روزِ پایتخت بی

 شهر؟«ی ها»چرا از روی باروها و نه از دروازه

ه چند دمی بر فرجامِ کار اندیشیده بود، بر آن شد تا به جای هما ک

و گفت:  اش گذاشتتر رفت و دستی بر شانه. نزدیکاو را بفریبد ،کشتن

دارد و نباید از کارِ ما   هادر شهر چشم هنوز » بدین سبب که دشمن

 «ی.تر است که از آن چیزی با دیگران نگوی.. تو نیز نیکآگاهی یابد.

ی او دستانهی خامبه تازگی پایان یافته بود به کمکِ حیلهنبردی که 

زی مهم در رازده را فریفت و حتی خشنود ساخت که حیرتجوانِ مد و آ

هایش را  گونهدستانِ هما را فشرد و  ..با ساالرانِ شهر شریک گشته است.

  ش ااتعاشقانه دست کشید. هما لرزِش دستِ او را به گنگی در خاطر

و  بتواند پایین رفتنشاید ماند تا  چند دمی در آنجاوان . ج بازشناخت
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ای جز  چاره اما نگاهِ ممتدِ هما ،ببیند را اش ی معشوقفرمانده عزیمتِ

 اش باقی نگذاشت.بدرود گفتن و دور شدن برای

آگاه  در پایینِ بارو  دیگرسربازانِبه وجودِ که او  دانستنمیهما 

در  درهرحاله نداشت. رازی بود ک  دیگر اهمیتی اگشته است یا نه، ام

انتظار  ناب را برای سربازانی که در اضطرابط ...شدمیدم برمال صبح

 ایچهره است  نگشته ناچارند، پایین انداخت و خوشحال بود که کشیدمی

 شد.آشنا را بکُ

برای  اش گروهِ کوچک به همراهِ سپیتاگی همافرمانده  ساعتی بعد

سان از شهر جدا شدند و شکافی در میان لها ریخِدر تابار  نخستین

 ندیده بود.  کسهیچ  آن زمانانداختند که تا 
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  توفانِ درخششِو  ریختمیناح آخرین نیروهایش را در آسمان 

اما  ...کرده بود آمیزیرنگآسمان  دوردستِ یآستانهسرخ ابرهایی را در 

 ...ندگرفتمیرا ن ا هو دلپذیرِتدریجی و  جلوی سرد شدنِ هااین ی همه

  کرد میخود احساس  رسیده را بر پوستِ-راه -از-این خنکای زودرستن 

را در  «سنگان»کوچکِ -هنوز که تصویرِ راندمی پیشبه و در آرامش 

پس از  ..چندانی تا سارنگ ندارد. یفاصله دید و دانست که  هادست دور

، به دشت،  طرافو به ا برداشت چَشماز آن  شدمیسنگان دیگر ن دیدنِ

  .وسیعی از یکنواختی اندازِچشم تفاوتی بود در  ..افق یا آسمان نگریست.

را در  پیشینشامگاهِ  ..در راه سپری کند. بایستمیشبِ دومی بود که 

 ده بود.یآورِ دشت گذرانمیانِ همان یکنواختیِ مالل
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 پشت باشدتالش کرده که  نمودمیچون رازی برمال شده سنگان 

سر و گردن  ،از فرط بزرگی چراکه ...گرددپنهان  از ناراستی تاهی کواپرده

و  ستبر و بلند جسمی داشت ...دشدیده میها از ورای تپهش هایشانهو 

 ترنزدیکغرب که رستن هر چه بدان  سویبه شده خشکنگاهی داشت 

ه ب ...نمودمی ترراحت  نزدش  آناطمینان و خشم در  بازشناختن، گشتمی

ایستاد و لحظاتی به او نگاه کرد که چون کوهی به  که رسید،  تپه باالی

ش از کنار  اتن ...استبه هیبت کوهی سنگی ایستاده  هیبت آدم یا آدمی

 یابیده، شکل ایخانه، هر یک به بزرگیِ درشت و زبر هاییسنگهم آمدنِ 

 بود.

رها  از دستانی خیس، شتابان و آب چِکَندهچون  شیب تپه را وستا

سنگان  ..چرخاند.  باستانیو سوارش را پیرامونِ آن تندیسِ آمدیین پا

ه غرب بای مرده از شرق که چون یادِ رودخانهدرست در میانِ آن دره 

خشکِ   از نزدیکیِ آن کوهِرستن هر زمان که  ...ه بود، ایستادشدمیکشیده 

و خشونت به   زمختیکه جسمی بدان  یافتمی ، درگذشتمی پرهیبت

چند تن بر   ها«سنگواره»ن آدر جهان از  دانستنمیست. ایده عمرش ند

 اند و چه اندازه با سنگانِ آنان تفاوت دارند.جای ایستاده 

صمغِ غلیظِ سیاهی وجود ، اش های به هم چسبیدهدر میان سنگ

شد به آن میاما  ؛و در ابتدا آزاردهنده بود دادداشت که بویی عجیب می

که   تابیده بودند سنگان در اطرافِ وتابچپرپی هاییرامج ..عادت کرد.
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نسبت به آن بزرگی نازک به نظر  گویی جوهرشان از سنگی دیگر بود.

 رفت.ها فرو میمیان تکه سنگابتدا و انتهای هر کدام به  و ،ندرسیدمی

همراه با در کودکی در دیداری که  که آوردمیبه یاد در آن دم رستن 

 هاانسانرا  اینان»به او گفته بود:  نویسایرِ پ، داشتآن مکان از  رسام

ها نام سنگواره خودِ  در زبانِ بایستام میبه گمانکه  نامندمی «راگ»

رساندن  یوظیفه همانند باوندهای لهاسان که  هاراگ ...باشددیگری داشته 

جان  سنگواره   سختِجای جسمِ همهشهر را دارند، به  جایجایآب به 

-را که خون می رنگیسرخ مایع  آن مجراهایی که ونهمچ ...ندندرسامی

 «.دنتراواندر بدنِ تو می ،نامندش 

کنار  ،در میانِ دره ،آوردمی آن خاطره را به یاد  کهدرحالی رستن 

-آتش را که می ...رسیدمیآن  تا قوزِک زحمتبه ..ایستاد. نپاهای سنگا

ی همهتنِ ها چون راگچرا  ودپرسیده ب رسامبه یاد آورد که از  ،افروخت

 .ها نیستندبدن سنگوارهموجودات دیگر در درونِ 

و  رودمیدر سنگ فرو  سختیبه چون جانْ » پاسخ داده بود: رسام

بدین سبب  ...چون سنگ سخت بودنیز از خشک شدن  پیش ناآنجسم 

که وقتی  سانهمانبه  ...دادتوانست از خود برون میجان را تا می بود که

  شمایلِ آنکه به درون ریزد، به  جایبهگردد، احساس یم ختروانی س

 «تراود.به بیرون می یجویو پیکار خشونت
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شان، ده سال پیش زیر آن پاهای عظیم چون واقعیتی تصویر ایستادن 

اما  »گفت:  رسام، وقتی که به خنده به ماند اش دیدگانزنده در برابر 

 «...راخشخار  مثالً ...دهندنمیباوندها همه جای لهاسان را آب 

را خوب   هاسنگواره ی ها نیز همه جابود: »راگ پاسخ داده  رسامو 

 «..سر را. مثالً. ادند..دنمیجان 

ست که  جایی  همانرِ شهر در سَکه  !بدان: »و ه بودافزودسپس  و

 « !شودمیجان داده ن

 ..هیچ نپرسید. به درستی درنیافت، اماسخنِ او را  آن زمان رستن 

 . گشتبیشتر نزدش آشکار نمیبا اندیشه در آن چیزی  نیز اکنون

خدایان در   از نبردِ ماندهبرجای هایشانه ننامدارترین از  هاهرسنگوا

از یاد  یاجازه که  کهتر از آنسترگی بس هایشانهن ..بودند. پیشین یهزاره

وسط ت آن کارِان ی برایفرصتو را بدهند  ی سهمگینرفتنِ آن گذشته

اهورا به نبرد فراخواندشان  موجوداتی که  ...پسین بسازند اعصار انِباوردیر

اش از همه سوی جهان به پا خواستند و اراده کردند و زمانی که به یاری

  با نفرینِ که ارتشی بس نیرومند بسازند، هر یک در هر کجا که بود، 

ونی در سک و ترادیسیدندخشک  روان به سنگِ اهریمن همه از سنگِ

 ماندند.و فری داب

را  ناآنادعا کرده که یکی از  «وارسای»که کسی در  رستن شنیده بود

دیگر آن را باور  کسِهیچ، اما نه او و نه است در حال حرکت دیده
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جالس بر در م ند وکردمی روایت یکدیگرگرچه همه برای  ...کردمین

خوش  هم  تا یدندخندمیبود، او را باور کرده  آنکهن فرد و هر آ بالهتِ

 ، خویش  خیالِدر  زمانهم اما  ...بیابند وگوگفتبر  جستاریباشند و هم 

 ند.دبرمین لذت آ و از هیبتِ کردندمی تجسمرا  آن بودنِزنده  تصویرِ

را   پشتیبانی پرتوان سوزِ اهریمن، جهانه بود اهورا با آن نفرینِهر چ

حتی پس از  نآنا ...نگیدش نجابرای گاههیچاز دست داده بود که دیگر 

 ایلحظه از  ماندهبرجای هایی پرشکوه و تناور، نبرد، چون درفش پایانِ

جهان   جایِجایدر  ...از تصمیمی تقدیرافکن ماندهبرجای ...تاریخی

 .ه ماندندایستاد

و  نیرومندکه نفرینی چنین  دانستندمی همه ، رخ دادزمان که در آن 

به یا اقلیمی برافتد، بر جانی  ن کهزماهر  ،و رنج از نفرت انباشتهچنین 

-همه می ..بر جهان خواهد گذاشت. ، اثری غریبدیگر مکانی یقین در

است که   گونهاین  دارد و، پادگشتی ایتکانهو هر  اثرهر دانستند که 

و یکدیگر را  خود فرآراستگیِو رمزآمیز جهان،  رقصاندرهم  هایستون 

 .دارندداشتند و مینگاه می

آمده بود  ، « که نُه نویسنده داشت هاآسمان نبردِ »تاریخِ رِقطو کتابِ رد

از  نیز اهریمن خودِ قدرتمند و کاری بوده که حتی چنانآن  که نفرینْ

، خداواران، حیوانات، هامونیان، هاانسان ...است هراسیدهمیپادگشتِ آن 

 آن انتظارِ و هر آنچه هوشیاری در دل داشت، حیران در نالواح ، نانااهریم

تا بلکه آن را   انداختند یش خو پیرامونِپادگشت نظر به آسمان و زمین و 
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ی حیرت و نین هنگامهچُ ..اش دریابند و از آن بپرهیزند.-در زمان پیدایش

 سوزی طاقت روزِ  صد ...ه بودروز به طول انجامید صد ت،شَ هْانتظار و دَ

  ، از داشت ونو هر آنکه قلبی در درطول کشید  سال صدکه چون 

، جز نفس کشیدن  گردنده گسست جهان از هم هایریسمانوحشتِ آنکه 

 .کردمیکاری ن

که اشاره   دهندمینام  «عصرِ پادفَرین»روز  صدباستان به آن  خِیدر تار

 ترینکوتاه . گیر آفریده گشته است در آن پادگشتی نفس بر عصری دارد که

در آن عصری که  ...شانرینعصرِ تاریخ و به معنایی دیگر شاید بلندت

  عصری که  ..باز شدن بود. یآستانه جهان در  هایریسمان  بنیادینِی هاگره

 . دیسیدترامیآفرینش  به پادِ ...به پادِ خود ...سیرِ آفرینش به ضدِ خود

افت و جهان پایان ی صدمدر روز  سوزجان تمامی آن وحشتِ  لکن

  چنان آنوض در ع ...اشدو از هم نپ در میان داردتوانست خود را 

عصر »که  و حتی تاکنون  پسینروزگارانِ ش افتاد که تااپادگشتی بر جان

 ندیده است. چَشمکسی شبیه آن به  ،داردنام  «نو

از   طورآنکه  کجاستهمه دریافتند که پادگشت در  صدمدر روز  

های ش آن بود که در روزا دلیل ..افتاده است.دور  شاندیدگانِ جوینده

شد تا آنکه  تربزرگ اندک اندک  ..و بسیار دور. چک بودز کوهنوخست ن

که   ماندسوی جهان به آن خیره  در همه هانگاه یهمه صدمدر روز 

ناح   یچهره ده در و خشمگین و پرخون و جهن شکلبیضیچرخان و 

 وفان سرخ. نقش بسته بود: ت
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را  وه جهانپادگشتی که شکبه معنای  ،«پادگارفاریما»یا  «وفان سرخت»

ان و اهریمانان مردمان و حتی خداوار ن بهت و ترِسدر میا نمود،ظ حف

 ایغده چون  ...چون گودالی پرخون ...و پرخشم ژک یچَشمتک چون 

 به آهستگی .ناح نقش بست سپید یچهره بیرون زده از نفرت جهان بر 

 ند تمامی ناح را در بر خواهدپنداشتمیکه همگان  سانیب شد تربزرگ

 یاندازهو نفهمید به همان  دانستنمی کسهیچ که  یبه دلیلاما  ،گرفت

 .خدایان یکینه از بغض و  ایلکه ...باقی ماندای لکه

 از افق بیرون اش باالیی ینیمه که اکنون فقط  نگریسترستن به ناح 

به پای چپِ سنگان تکیه زد   ..و توفان سرخ دیگر از دید پنهان بود. مانده

  از کنار شصتِ ...بیارامدی هوا ا روشن شدنِ دوبارهجا تهماند بر آن شو 

که اگر  اندیشیدمیو به این  دیدمیرا باالی سرش  بلندای اوپای سنگان 

هر چند اندک تکانی  توانستمیها سکون، پس از قرنوار آن کوهِ انسان

 .مردمی، او بدون شک کردمیو سقوط  پوسیدمیاز آن  ایتکه د یا خورَ

به اطراف   یکوچک ناحِچون  یتند سپیدنور  بود، افروختهبره کآتشی 

شد که اکنون بر او  اندیشه. با نگاه در آتش به یاد هما افتاد و در پاشیدمی

 پای سنگان سردی از شرق وزیدن گرفت. بادِ  ...گذردمی چه  بر پایتختو 

 . ساختدور میش ااو و آتشآن را از  چون دیواری

  در جوارِ به نزد خود، ، در میانِ باد ایستاده بود ز اودور اه ب را که وستا

 .دریابد هاآنچیزی از ورای تا ش نگریست هایچَشمآتش فراخواند. در 

رودیته را   انتظارِ کهدرحالی را بر آسمان دوخت و  اش نگاه ازآنپس 
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، به  آموخته بود  شدهفراموش  ایکتیبه که در کودکی در  نیایشی ،کشیدمی

 :شب در گوش وستا خواند یستارهابرن را تا طلوعِ و آ بیدش تاخاطر

 همی خروشید و تازید

 م زدوده گشتم اایزدان که از روشنیِ

 پاک شدم از رستگاریِ نورکه 

. 

 زندگی، این آوردگاهِ وحشت 

 چشدمیدر حضورِ من مرگ را 

 امایزدانیو من ب

 امچه رهگشای و فرانَمای ایستاده

. 

 ستوده باد من 

 رم شدم ناکه نفس

 شد گرمدوباره  هایماستخوان که 

 دوباره سخت شد ماگوشت تنکه 

 و جهانِ خویش پس ستاندم
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. 

 ستوده باد من 

 پس ستاندمرا   تنکه خویش

 هایسنگدر میان تاریکی و باد و  ،بانوی شب روشناییِ سر رسیدن با

صان  دایِ رقاز سیاهِی بلن ایپردهشان تابید و ، آرامشی بر جانشدهنفرین

 .ه شدها برداشتهایشان روی سنگهسای

بر از میان سیاهی اش نگاه بود که ناگاه آرمیدن یآستانه در رستن 

  سوی بهو  میان باد ایستادهکمی دورتر افتاد که  یبلند خارِ یبوته هیبتِ

 خوبی از دیدنِ یکی دیگر از آنان در روزِ یخاطره  ...بود گشتهخم  آنان

مانده   یشو پاها هادست روی  کهدرحالیو  م شد جلو خ  هب نداشت. پیش

او را  اش بیناییو  بیندمیکه درست  یقین یابدتا  را تنگ کرد هاچَشم ود، ب

اطمینان یافتن در ابتدا   ...ددهنمیدر تاریکی با تصویری از گذشته فریب 

که   یقین یافتروشناییِ آسمان اما با بیشتر شدن  شد،دشوار حاصل می

ش در اخار در آنجا ایستاده و با هیبت عجیب یبوتهو آن  کندمیاه ناشتب

 .نگردمیمیان تاریکی گویی به او 

را  اما تاب آنچه ،آن نگاه کرد  و پیچانِ شده خم  به سرِلحظاتی رستن 

با خود فکر کرد که   ..نداشت. د،نامیمی « آن گیاهِ تلخنگاهِ»نزدِ خویش  که

آن  آیا رشدِ ...؟ استوسیع ندیده  دشتِن در آ ، آن راهنگامِ روزچه طور 

به در تاریکی آن هم دمی است که در این کوتاهپرشتاب گیاه تا آن اندازه 
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ش پیش  اهنگام خواب برای پیش روزِ که یاتجربه ...؟رسدمیآن اندازه 

د. در پیوند با آنچه عقیده ایمان آورَ آنبه  ساخت میاو را وادار آمده بود، 

که در خواب شنیده بود، دوباره  ایجملهاگهان طنین ، نده بووردبه یاد آ

اکنون   ...خارزار نگاه کردی! چَشمدر »در سرش پیچید:  درونگویی از 

 !«نگردمیخارزار نیز به تو 

خارزاری که حتی تاب بازنگریستن به آن را هم نگاهِ آیا این بود آن 

 ؟مدآمیجا و از کچه بود ش ادرون یشوره دلنداشت؟ و این 

با   چگونه که انداختمیرا دست  ای دیگر خودبا اندیشهدر این میان 

که در   مردمانیو همچون  شودمی ملتهب  چنان آن  دفاعبییک گیاهِ  دیدنِ

. کندمی ، در گیاهان نگاهی تصور بینندمیرا چهره و حیوانی  ابرها تصویرِ

و  نددهیمنشان  برخالف آنان که ابرها را به همگفت که به خودش می

که آن را باور  است خردکم قدرآناو ، گذرندمیو از آن  زنندمیلبخندی 

قدرت داد و اجازه داد هر چه  خودبه این ندای درونیِ  ...دنکمی

 قدرآناگر این گیاه  که د و دلیل آوردبگوید. خود را تحقیر کر خواهدمی

 زمانی همنآ ...کردمین ایدیگری به آن اشاره کسِهیچچرا  ،عجیب بود

 درآمده بود؟ از میانِ خاک به  ،مسیرِ عبور، درست در هاخیمه  میاندر که 

 ..شرم نمود. به خود آرامش داد و اندکی هم از خود احساِس گونهاین

. نگاهی به وستا نمودمیو تشویش  شورهدلاما شرم هر چه بود بهتر از 

رستن  ...کردمیاس ناحسطری و خ آمدمیآرام به نظر او هم انداخت که 
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را برای گرم شدن روی آن   هایش دست  و آتش کرد  سویش را به اروی

 خار را زیر نظر داشت.  یبوته  چَشم یگوشه با همچنان  گرفت، اما

 یباد برابردر با آنکه ش هجوم آورد که بوته اناگهان این فکر به ذهن

گویی  ...تاس گشتهخم  آنسویی مخالف با اما به  ،شدید ایستاده است

بود، تنها برای آنکه رو نگاه داشته  نیروی تندبادآن را برخالف  ایاراده 

 .او باشد  سویبه

 ، اما به آن مجالِ انداختش اتیرهِ پشت برمایی سراین فکر گرچه 

وستا را که کنارش آرمیده بود   هاییال  هایشدست با  ...قدرت گرفتن نداد

خار چه کار   یبوته گفت یک خود  ت و بارا بس اش دیدگاننوازش کرد و 

پوزخندی  ...؟فروکند یم هادستخارهایش را در  ...کند؟با من  تواندمی

و  وزیدمیکشان زوزه نسنگا پیکرِمیان تنِ غولزد و در میان بادی که از 

 خواب رفت. ربانداخت، را به رقص می هاشعله 
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باد  ..ر کرد.ادی سنگان بین را در پاناح در همان ابتدای صبح رست

 یبوتهخبری از  ....خرامیدمی دره پیرامونِبود و وستا در  بستهش را بارَ

  ،باشد ه آن را تصور کرده ک دادمیخار نبود و رستن به خود امیدواری 

بود و بوی  گشتهآتش خاموش  ..نیست. گونهاینکه  دانستمی گرچه قلباً

که   کرده بودچنان بدان عادت ن رفته یا از میایا  نیز هاسنگمیانِ  صمغِ

 .کردمین اش احساس دیگر 

ایستاد و درنگی کرد تا احساِس  هاتپهلحظاتی در میانِ دو خطِ موازیِ 

  دانستمیچراکه  ...سازدهوا را در خود ماندگار  یهستهآ هرچندگذرِ 

و تا  بود دی شمالی دیگر اثری از آن نخواههاتپه از آن  پس از گذر

 سویسوار بر وستا به  ازآنپسش خواهد ماند. ادر حسرت هامدت

سرآمدِن تا  . از سنگان تا سارنگ راهی کوتاه بود ..سارنگ به راه افتاد.
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-میان هموار درتپه و چند چمنزار دسته چند از پس از گذشتن  ،وزرنیم

،  بوداحاطه گشته  همسانزیبا و  یتپهکه میان دو  دیارِ زامینارهاشان، 

 یتپهاز که شد و  ترنزدیکخبری نبود اما  هارنگاز  ابتدا در ..ن شد.نمایا

و  شدمیرسید که به سارنگ ختم  همواریکرد، به زمین  گذرکه آخر 

در  کمکماول روی زمین و بعد در هوا و  ...گشتندنیز پدیدار  هارنگ

 .جاهمه

ش گشوده  ادر پیش رویبود که رنگین  هایخاک  سارنگ، سرزمینِ

و ارغوانی و بنفش و آبی و سبز  سرخ  آمیخته باسپیدِی هاشن تا با شدیم

 حس کردنسیمی را  اش میانِ حیرتدر در آن دم  ..به او خوشامد بگوید.

شن،   هایدانهپیچاندن از  ...آفریدی رنگین در هوا هاشن جنبشی از که

یره  را خ دگانی دنور  با درخششِ که ...آمیخته و لغزان ساخت یهایرنگ

  .نددنمومی

در آن سرزمین  دانستندمیبود که همه  روازآناما رستن  حیرتِ

 توازنِمگر آنکه آشوبی به هم رسیده باشد که  ...وزدنمیبادی  زمانهیچ

 را بر هم زند.اقلیم آن 

داد و  ..است. فروختهرنگ  هباد را ب ل بود که سارنگْثَدر میان عوام مَ

 ناآنکه بدان ترتیب  ...و هامونیانیان اقلیم م ...اناستن بدر دورا ستدی

زمان  و بادِ آن سرزمین را که هامونیان در آن  ستاندند هارنگاقیانوسی از 

  .نمودندرها از نزدِ خویش  ،نیاز داشتندبدان سخت 
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که   ...کودکان تنهانه که  گشت هوا در آن سرزمین چنان آرام  پسازآن

 ایلحظهوز حتی شده چند اشتند در رعادت د ...انو حتی پیر ساالنبزرگ

دلی،  آزرده بدمد. باد همواره نشانی از  شانچهره بر اندکی هوا  بلکه ،بدوند

که تنها آنرستن در دل از  ..غیرمنتظره بود. رویدادیبری بد یا ، خآشوبهدل

 بود. شکرگزاراست و گردبادی نیامده،  دیدهخارج از شهر  همآننسیمی 

ساکنین و دوستان سخنی نگوید. ه دیده با از آنچ تا بر آن شد

 پایه و اساِس آنان را نداشت.های بیسخن گفتن و شنیدنِ گمانه شکیباییِ

دیگران  با  مراوده و پیوندش به امیل از  که کردمی خود را اندکی سرزنش 

از  پیشترداشت از خبری که ممکن بود نیز اما در دل ترسی  ...استکاسته 

 باشد. ههاسان رسیداو از ل

سبِز -و زیادی پرپشتو  درهم هایشاخه این افکار بود که  در

نمایان  اش رویاروی ،نددرختان که دورتادور شهر کشیده شده بود

بلند  چنداننه  باروهایبار با  نخستینکه برای  رهگذریهر  ...گشتند

انبوهی از  یمحاصره که شهر در  پنداشتمی ، شدمیسارنگ آشنا 

 تنها به چند قدمیِ گونه گرفتار آمده است.جنگل  ارانِو شاخس هاپیچک

 زنانِنقشکه  شدمیآگاه  ایبرجسته  هاینقش آن  ، بررسیدمیآن که 

 حقیقیافسوسی از که  همزمانو  ...سارنگی روی دیوار کشیده بودند

 .نمودمیدر دل آنان را تحسین د، خورمی فتشگ زارِ بیشهآن  نبودنِ

در   ی را دید که سیاه پرندگانِ تصاویرِ ،که شد ترکنزدیرستن 

. نگاشته شده بود هاشاخه باالی درختان و روی  آسمانِ جایجای
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 ..شهر است. یمحبوبه ، «رحنا» یعالقه  آنان زدنِنقشکه  دانستمی

حاالت و رفتارها  یهمهها در جای جایِ نگارهرا در  آن پرندگان شدمی

رستن کنجکاوی  یمایه ره هموان خود بودند و ایاما همیشه سیاه  ...دید

با  که  دانستمی و  بود دیدهنیز او را روی دیوارهای شهر  های نقش ...بود

 .یازددست نمیدیگری  هیچ رنگِ بهوجود ابتکار و مهارت و زیبایی، 

 یدروازهشهر،  جنوبیِ یالِدر انتهای  توانست می جاهماناز رستن 

نیِ خُردی نیز با دروازهِ حتی ناهمسایند که بب را ایشده نقش ساختگیِ

از او  عزیمتِپس از آن یکی دانست که درنگ بیرستن . اصلی نداشت

  که نمودمینزد خود اعتراف  بایستمی ...است گشته نقششهر 

ته بود که مسیرش پنداش ایلحظه  ، دور بود باروی شهرهنوز از  کههنگامی

با  همدوشیطنتِ ش سان این ...داردار قر است و دروازه در آنجا نادرست

داشته یقین  توانستمیگرچه ن ،مانستمی «کارما برادرانِ» به کارِ  ،ذوق

و  گرفتندمی اثرسارنگ بسیار از یکدیگر  انِمردم هاسالن در آ ...باشد

 .کردندمیحتی تقلید 

ناشیانه و  هاینقاشیدیوار کرد و  دروازه نگاهی به پایینِ یآستانه در 

 از آن که قدشان به باالتر کودکانی بودند از آنِ ه حتمبا دید که ر ایشلخته 

ی هاتالش پس از هایشان دانست که شد با دقت در نگارهمینرسیده بود. 

 هاینقشی رنگی هادستو با  ...انددر نهایت پریشان گشته شانناشیانه

 جایِجای در  ...را شانبازشده ی هادست از  ...اینیمهکوچک و نصفه و 

 .اندگذاشته یجا دیوار بر
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 ی رنگینِ هاشن  ،خاصِ خود به روشی  پیش  سارنگ از سالیانِ انِ مردم

 آوردنددرمی گوناگون هایرنگاقسام و آن منطقه را به مایعاتی لزج در 

این   تنهانه ،پس از این همه سال با آنان نقش زد. شدمیکه هر چیزی را 

 .یافتمی فزونینیز  آناز  وییجبهره وقِبود بلکه ش مانده سنت باقی 

از  کمیدستِنیز  هاخانه   بیرونیِدیوارِ  حتی شهر و خلیِدادیوارهای 

یکدست  سپیدِای گچِ از الیه هاآن یهمه یزمینه پس .ندنداشت باروی شهر

در و  ...زده بودند نقشی رنگی واز آنان هر یک  و زیبا بود که روی

حتی اگر . شدمیدیده ن هاقشندر میان  یِ اولیهیدسپاثری از  بسیاری حتی

 سقفی گرد و گنبدی شکل داشت، آن نیز چون دیوارها از پاششِ ایخانه 

 در امان نبود.  هانگارهو  هارنگ

و حتی  شهرها ها، از طبیعت و زندگیِ انسان هاییبازتاب آناندر میان 

 هایینوشته یا  هاییطرح برخی. ندخوردمی چشمهایی خاص به چهره

و برخی  ...شده بود نقشمبتکرانه  یهایشکلکه به  داشتندخاصِ خود 

و بسیاری حتی  ...گوناگون بودند هایشیوه رنگ به  پاششِتنها دیگر 

-تخیل و تنها حاصلِ شدمیکه در جهان دیده ن نگاشته بودندچیزهایی را 

 شان بود. 

از  رونند بلکه بیخود نقش ز یخانهنبود که هر کس تنها بر  گونهاین

-نقش» سارنگ را شهرِ شهرِسبب بدینو  بود گانهم از آنِارها دیو  ه،خان

 هاییپیغامکدیگر بدین شیوه نزد یحتی  انمردم ...نامیدندمینیز  «زنان

 .نمودندهایی را فاش میدلدادگی  رمزْ هعاشقان ب و ندگذاشتمی
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پس  ...یهدادپو حکومت یزمانه که در  آوردمیبه یاد  خوبیبهرستن 

ش ناراضی ااز وی و حکومتسارنگ  انِمردم زمانی که ...سزانرد از نب

خطی سیاه و پهن و کوتاه نقش زده   اش خانه دیوارِ برهر کس  ...بودند

بیش نبود، صبح از خانه بیرون آمده و  نوجوانیبود. رستن که در آن زمان 

ده  یجای شهر دخویش در جای شمِآن نقوِش هماهنگ و یکسان را به چَ

  بیرون از خانه یافته بود که و همیشه آرام را  بلندقامت رسامِپس . سبود

سطلی از رنگ سیاه در   ...گریستنمیشهر جنوبیِ  هایافق فکورانه به 

رستن  ...بودو در کنارش ردی مشابه روی دیوار نشسته  دست داشت

که   دانستش چسبید و اش را روی سیاهی کشید و رنگ به دستادست

گفته  چیستیِ آن، یدربارهش ا در پاسخ به پرسش رسام ..است. ازهتهنوز 

 است.« «سانسایه »این »بود: 

تا یک پدیده  نامِ بود که تنها با شنیدنِای رستن از آن دسته بااینکه

از  بازنیمهو تنها با دهانی  کنندمیبیشتر اجتناب  سؤالِ از پرسیدنِ هامدت

پس از و  ...خ راضی نشدبه آن پاس خود رسام ،نگرندمی آن شگفتی به

 مرگِ  بسان مرگ در سایه است... سانب ،سارنگ»: مه دادکوتاه ادا درنگی

 !«حاکمِ لهاسان  بسانو  ...آنائیس

چنان  آنشدید بود و  چنانآن شانمعنایی، بیهاسالآن سخنان، در آن 

ش  ااز خاطره ایگوشه ، در شوندبر سنگی نگاشته  کهچنان غریب بود که 

... شوند دانسته، رمزگشایی و اش اندیشه بعد با رشدِ  هاسالا ت ندماند

 .نوشته باشندبرای آیندگان  آنان را که باستانیان گویی
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که در کنار   ایگماشتهوستا را به  ی شهر،از عبور از دروازه رستن پس

ر واگذااز مرکبان را داشت، نگهداری  یدروازه ایستاده بود و وظیفه

 وستا .کردمیوآمد نرفت اسپن شهر کسی با توسن و در آ چراکه ...نمود

 خاطرنشان گماشتهبه  .را لحظاتی در آغوش گرفت و او را بدرود گفت

هم و لبخندی  گذاشتش ادر دستان نیز  ایسکهاو باشد و  دارِکه نگاهکرد 

سری  تنها تن داشت، های پرخاک و پوسیده بکه جامه زد... اما شنونده

 ..را پاسخ گوید. شنبود که لبخند سرخوش چندان گویی  واد تکان د

وستا را از او جدا کرد و با خود  شتابزدهمحلی با بیسرش پایین بود و 

 برد.

شهر از میان   اصلی و شلوغِ معبرِدر و  دور شد رستن از دروازه 

 گیانِ سارنمردمفروشان و اغذیه هایگاریو  هادکان و  هانقش و  هارنگ

 ،اندکی بلندتر از زمینو  ندزامینار بود تبارِکه برخی از  د. مردمانیعبور کر

آنجا تنها شهری بود که زامیناران نیازی به پوشیدنِ  ...رفتندمی راه  ،در هوا

 حشرونشرروان دیدند و با آسودگی با زمینند نمیهای بلپوش پایآن 

درست   ر به دردِهی که بیشتبازارِ شهر پر بود از گیاهانِ کو ...نمودندمی

. خوردندمیو دود کردن  هاچپقیا ریختن در  گوناگون هایمعجون  کردنِ

شراب و  هایکوزه میوه، اسبابِ چوبیِ خانه، انواع چپق،  هاآن کنار در 

 وجود داشتند. زنیابزارهای نقش برترینتنوع زیادی از 

. درسیشهر لی اص گذرگاهِتقاطعِ دو به  که پشت سر گذاشت،بازار را 

-ریگ»که  محلجنوب و شمال و شرق و غرب در آن  اصلیِ یرِچهار مس
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برای رسیدن به خانه از آن   بایستمی ند.رسیدمینام داشت به هم  «ودا

اما گویی حاال که   ...دادمیشمال ادامه  سویبه اش را راهو  گذشتمی

  لوازمِ  یدنِش به رفتن در آن و دامیل نزدیک شده بود، خانه  به قدرآن

 ..بود. گشتهند، خشک کشیدمیش را روزها انتظار اکه آمدن ایمرده 

 ...رفت فرودو مسیر ایستاد و به فکر  خاموش در میان تالقیِ ایلحظه 

طرش از آنچه گذشته اندکی خا، با بازگشت به سارنگ کهامیدش آن بود 

ه  ب زه به رفتنش بود که اجاا نبود. تشویشی در تن چنیناما  ...یابدآسایش 

 . دادمینشستن در یک مکان را ن خانه و

هدف و چنان که سرگردان و بی چپ را برگزید عاقبت گذرگاهِ سمت

 ،کردمیسرش پایین بود و به کسی یا چیزی نگاه ن. باشد در آن گام نهاد

 ...گشتمی خیره  گذشتمی اش نزدیکی، به هر آنچه از بداند آنکهبیاما 

 .پیمودمیاش ز تناری دیگر یس ش اخیال  چراکه

او را  گذرگاهدر کناری از  رنگآبی هاییماسهاز  ایدستهحین  آندر 

ای به رنگ سپید های آبی هنرمندانه با دستهماسه. از فکر بیرون آورد

نمودند که پرتویی  آمیخته گشته بودند و چون گودالی کوچک از آب می

ر آن بگذارد اهایش را دپ دلیلبی که هوس کردد. تابانَاز روشنی را بازمی

  کند و را  هایشپوش پای ..ک کند.ادرادوباره را  هایشبافتِ ریزدانهو 

اش به در آن دم نگاه ..را کمی به هم زد. آنپاهایش را در آن گذاشت و 

نقش  گذرگاهدر  دیگرگون یهایرنگبه افتاد که ی دیگر های ماسه-دسته

در آن نزدیکی  بایستمین ی از کودکا و دریافت که گروه بودند شده 



 یستی جرگه های نسرزمین   –  جلد اول(تان سرزمین )داس

261 
 

نان بود. آ خاصِروی زمین،  همآن ایساده  هاینگاشتهچنین  ..باشند.

 یبوتهپشتِ  ،آن نزدیکیدر  ایکوچه کودکان که در  یدسته لحظاتی بعد

پریدند و  گذرگاهبه میان  های سرخ پنهان و مراقب بودند،بزرگی از گل

 توانستمیند و او ندزمیحرف  مه با مانزهمرا گرفتند. همه  ش اپیرامون

زد و با آن لبخند گویی . تنها لبخند گویدمیبفهمد که هر یک چه 

-پایاز آنکه فرصت کند تا  پیش. گشتش دور اتشویش اندکی از دل

 هایینقش  نی رنگیهادست ، کودکان با به پا کندرا دوباره  هایشپوش 

 .شتندگذا یجا رب اش جامهبر  بریده و آشفته

که آمده بود، محو  شتابیبه همان  شانکنجکاویق و اشتیا ،زآناپس 

و  زنانچرخ  تنها گذاشتند و رنگین هایجامهربازِ خسته را با س .شد

  .گشتندآوازخوان از او دور 

  آن حالتِ تدریجبهش را پیش گرفت و ادوباره راهدرنگ رستن بی

ش حاکم  امذهن و جس  ربدیگربار  چیزهمه خیره شدن به  اندیشناک و

هر  ...دیری نپایید «فاران» یخانه روی به روبه با رسیدن این بارکه شد می

 یخانه  ناخواسته نگاهی به دیوارِ یاخواسته  ،رسیدمیسارنگی که به آنجا 

ند باور گفتمیی آن دیوار هانقش یدرباره چه به آنچه  ...انداختمیاو 

 داشت، چه نه. 

  چراکه ،ناهمانند بود ی شهردیوارها یهمهبا  رانفا یخانه  دیوارِ

آن  کسی که اکنون صاحبِ ...زدمین یاو بر آن نقش جز خودِ کسهیچ

و   زدمیبود، برخالف دیگر مردمان از کودکی تنها یک چیز نقش  کاشانه
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و  سالمیانکه دیگر مردی  آن روزاز خردسالی تا به  ..بود. رویاهایشآن 

نداشت و  کششیز رویاهایش ج چیزهیچ شیدنِ به ک بود، گشتهگیر گوشه

ین هر یک شتابناک چون خبری  واپس هایسالاین رویاها در حکایتِ 

 .پیچیدمیانگیز میان مردم اعجاب

در  آرامآراماما  ،کردمیچندانی ن توجه ناآنکسی به  کودک که بود

یر را تعب اهآن، در جوانی دانستندرا دارای معنا  هایشنگارهنوجوانی مردم 

 ینقش اش خانهدیوار  ردیگر کسی ب سالیمیانند و در کردمی و تفسیر

 پیش هاسالاز  ..دیده است.در خواب ببینند که چه بتوانند تا  ،نگاشتنمی

همه  هاخواب و  هانقش که  ندبودرا به این باور داده  انش جایتفسیرها 

یگر به یی دو جال جذبه پندارهمین  نزدیک دارند. ایآینده ریشه در 

 .نمودمی کنجکاو بر آنانرا  همگانو  داده بود هارهنگا

در  عادت داشت ، دادنمیچندانی به آن باورها  که وقعِحتی رستن نیز 

ی و به نقشِ تازه بایستددر برابر آن  ایلحظه، «رنگاگرد» سویبهمسیرش 

و  کردمینال دنبهایش در نگاشتهخاص را  ای شیوهفاران  ..آن بنگرد. روی

از رنگ تا  پیشین هایخواب  یهمه  با توانستمیش اخوابشِ نمایهر 

  ..ک تفاوت کند.بْنقش و از طرح تا سَ

 کردمی ربَ رویاهایش را از ، هم بدین معنا که نامیدندمی «ررویابَ»او را 

-آنحتی  ...درَبَمی در ذهن با خود آنان را همیشه هم به معنای کسی که و 

 توانستمیداشت و  خاطر در  ا آشکارار دیده بودکودکی  در که هایی

-تازه خوابِزمانی که  آمدمیپیش  ..زند.دیوارهایی دیگر نقش  بردوباره 
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دیواری دیگر   هایش و شاداب باشد و به یاد گذشته سرخوش  و نبیندای 

، مردم تا یک روز چیزی روی آن کردمیاگر این کار را  را نقش زند.

 هایبخش ر عرفی مبرا بودند و همیشه ان که از هجز کودک ...ندکشیدمین

 ند.کردمی زیرین اثر را از آنِ خود 

و آرام که  خاموش همیشه و  حرفکم فردی بود بسیار   رویابرفارانِ

طوالنی سری تکان دهد و  هایپاسخ جایبه  دادمیهمواره ترجیح 

ه کمری همیش ، نگاهی لرزان وسبیلی بلندتنی نحیف،  ..لبخندی بزند.

در آن   ...بردمیاش به سر اشت و بیشتر روز را تنها در خانه دکرده قوز

 یطبقه یاز پشت پنجره اش چشم دوخته بود،بر نگارهلحظه که رستن 

 دانستمیاما  ،داشت که با او سخنی بگوید قصدو  نگریستمیباال او را 

 ز پا پیش نخواهد گذاشت. هرگ خودش که 

 ایلحظهیوار ایستاده بود. چند د، رو به داو باش وجهمت آنکهبیرستن 

اما   ..بود. و هنوز در افکار خودش مانده کردبه آن نگاه  طبق عادت فقط

ش بیرون آمد و تصویر مات در برابرش ااز درون ذهن ناآرام تدریجبه

در آن دید که در دوردست به   شدمی را  مسافری ..ظاهر شد و معنا گرفت.

  ، پشت سرش  بدرود گفتن ینشانه و دستی به داردبرمی افق گام سوی

 نگ هنوز تازه بود. ر ..است. گشتهبلند  ،نزدیک به بیننده

هر کس  زودیبهرویا!  رستن اندیشید: »تصویری دیگر از عمقِ

 خود خواهد ساخت.« نزداز آن تعبیری 



 مهر تی نیما حیا

264 
 

زیر نگاِه لحظاتی او را در آن مکان نگاه داشت. سپس  اثر یجاذبه 

ی بسیار هاخانه از میان  دور شد. ادامه داد و راه خود را ،فاران ِسمأیو

زمینی بلندتر داشت و پردرختی شد که  برزنِگذشت و سپس وارد 

  یالِجا که به در کودکی عادت داشت در آن ..بود. ترخنکهوایش اندکی 

در آن دوران   ...و سرگرم باشد شهر نزدیک بود، وقت بگذراند غربیِ

ی خود دور بود،  از خانه بدین سبب که ،هایشانیها و سرگردهنگام بازی

 .زدمیآرامه سر  پرمهرِ یخانهبرای هر حاجتی به 

ی  خبر اشتیاقی بر دیدارِ زودهنگامِ او نداشت، خاصه آنکهاما این بار 

  هایش مگاخانه هنگام نزدیک شدن به آن  ..خوش نیز با خود نیاورده بود. 

 ساکنِ  هایسایه  هاکوچه در آن  ..ببیند.فاق به اتو را را تندتر کرد تا مبادا ا

، در  ی کوچک و انباشته از نورهایحفره درختان تمام مسیر را جز 

ش برای اندک ابه همان زودی دل هاسایه در خنکیِ آن  ...گرفتندبرمی

 نسیمی لک زد.

 بر آن شده بود تا گذرگاه را تا انتها به بیرون از یالِ غربِی باروی شهر

را که  هاخانهآخرین سارنگ بزند.  جانِشانِمْورترین ناسری به  پیش رود و

گذر که شهر نیز  ینگهبان و مخروبهی بیو از دروازه گذاشتپشت سر 

سکویی بود   ...گشت پدیدار میانِ دشتِ هموار در  «تَواهیم» سکوی  کرد، 

در اصل  ..رد.انسان و جنسی از آینه و طرحی ِگ هایشانهبا بلندایی تا 

و  تکهیک ایآینهبا قطری بسیار بزرگ که تمام جهات آن از  دبو ایایره د
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چه کسانی و  دانستنمی کسهیچ از سنگ ساخته شده بود و  ترمحکم

 . اندبرپا کردهچگونه آن را 

را   پیرامون سبزِ هایعلفآسمان و  که تصویرِ ردی ِگآینهدر میان این 

خاکی از  َگردْ ..شت.قرار دا ابتبیو  هورمش «ردِرنگاَگ» ، داد مینشان 

و در خود فرو   چرخیدمیکه  پیچیدهدرهم  هایرنگی رنگین، با هاشن

و  بلعیدمی و هم به درون  افشانیدمیهایش را هم به بیرون شنو  پیچیدمی

 .گشتمیخسته ناز تکاپو  گاههیچ

در  از سکو باال رفت و رو به پهنای عظیمِ رنگاگرد نشست. رستن

را  هارنگآشوبناِک  پیچشِ ،هاآینه تواهیم،  یحلقه لیِ سوی داخ

 «سیاهَْگرد»ش ا که نام از بلعیدنکه حول سوراخی سیاه  نمایاندندبازمی

پیوسته در   نیزخود رنگاگرد بود،  شمِچَکه چون سیاهگرد  ...تابیدمی  بود،

-میدگر  هر دم ایهیچ قاعدهبی اش اندازه و مکانو  تکان و تَنِش بود

هایش به هر سو  تکهو  تکه شودتکه آمد کهبسیار پیش میحتی  ...ندشد

اش یکپارچگیبه  دیگرباربه یکدیگر بپیوندند و سپس ، روان شوند

دیگر چون ذراتی ریز نبودند و به امواجی در رنگاگرد ها شن ...بازگردد

ن  درو اره بهو دوب ریزندمیتابانه گرمایِ جهان را بیرون که بی مانستندمی

 .کشندمی

 ...بنگردن دابتا لحظاتی  روی سکو ماند اش همیشگی رستن به عادتِ

را  هاذهنو  کردمی را خیره  دیدگان ،پرشوربرشتگیِ جانی رنگاگرد چون 

نیز دیده  دیگر  دو انسانِ  ،عظیم یحلقه  ست در سوی دیگرِ آندر ..تخدیر.
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یاد بود ز قدرآنن اش با آنافاصله که روی تواهیم نشسته بودند.  ندشدمی

 .آمدمی اش دیدهبه  دوآنتنها شمایلی کوچک و مبهم از  که

زیر چانه به رنگاگرد زل زده بود و  ییهادستپاهای آویزان و با یکی 

 آمدمیبه نظر  نشسته بود. نخست سکو و رو به فردِبر  یک پایشدیگری 

 ..ببیند. باهمرا  مگردْخاِک عظی و همش را اهمراههم مشتاق است تا 

فردی را کنار خود تجسم   کوشیدو  کرداو را تقلید   نشستنِستن حالتِر

 اش چهره را با  هارنگ انگیزِآن چرخشِ خیال ند که بخواهد تصویرِک

ظاهر نشد. به  اش خیالدر آن فضای خالی در  کسهیچاما  ...سازد آمیخته

ش  ایبرانگ و حرکت ش از هیاهوی رهایچَشم نگاه کردن ادامه داد تا 

تصاویری که رنگاگرد در ذهن  بازیِ ..اویری خیالی بسازند.تص

از آن سرزمین و آن  دیار-دیگرْ یکی از دالیلی بود که مردمانِ انداختمی

گرچه همگان زیاد ماندن در آن مکان را نهی  ...ندکردمیمکان بازدید 

به   ازحدشبیگریستنِ بود که ن گشتهبرای مردمان اثبات  وفوربه. ندنمودمی

 آن دیوانگی به همراه خواهد داشت.

 و محکم با دانشی تکهیک یآینهکه سکوی تواهیم و آن  شدمیگفته 

  دوران باستان به که متعلق به این عصر و این مردمان نیست و ساخته شده

آن در این  چراییِتر از آن مهممربوط به ساخت آن و  آگاهیِ ..تعلق دارد.

، آمدمی به دستاز آن  عصرِ نوه در آنچ ...بوددست رفته  زمانه از

 دو شمایلِن آ ...شتافتندمیش ابودند که از دیار دیگر برای دیدنمردمانی 
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ممکن بود متعلق به هر سرزمینی  تواهیم، سویآنو صمیمی در  وارسایه

 باشند.

 هایگذشتهرنگاگرد نیز رازی بود مربوط به  جدای از سکو، خودِ 

از آن   آموزگارتنها چیزی که تیگرونِ ...ی نو ق به زمانهاما متعل ردو

  وجود داشته گرد  سکویآن  فقطآنجا ن بود که زمانی در ای دانستمی

ی که آن بزرگ در میان نبوده. مردمان گردوخاک است و اثری از این 

که به چیزی اشاره   دانستندمی  دیدند،سکوی مستحکم و رازآمیز را می

آنان  ...اشته استوجود د مکانر آن ش داساختن لیلی برد و کندمی

عیتی، را به واق شانتوجهند اهخواست  شانند که گذشتگانپنداشتمی  پیوسته

بایست آن گونه میچکه ند دانستنمیاما  ...سازند جلب شاید دانشی بَرین

 .را دریابند

شان داده  و شکسته به رستن ن  نیمه اینوشته سنگبر   آموزگارتیگرونِ

آن محل را  باهمزمانی همه ،هابرداشتبه دلیل همان  ان دمود که مر ب

 .زنندمیرا در آن بر هم  نظمی پیچیدهو  کنندمی کاریدست 

بزرگ و  شودمی آشوبی کوچک که پس از چند سال رنگاگردی 

 شگفت.

 بود و نه در یادها مانده بود که مردمانِ  گشتهگذشتگان پیدا  نه پیامِ

رستن به یاد داشت که در نوجوانی زنی که  ...اندکرده  چه در آنجاسارنگ 

آمده بود، به او گفته بود که این   آنجاوارسای برای بازدید از  از دیارِ
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بوده   عظیمنفرینی  پادگشتِ بینندمیداستان اشتباه است و آنچه در آنجا 

همواره  اماستن ر ...اندرفتهبودها  ست از جهانِهامدتن که قربانیانِ آ

 همین رازِ شهایزیباییکه یکی از  اندیشیدمی گونهاینآن  یباره در

 است.  ش اپیرامون ینشکفته 

. فرا دادگوش امواجِ شنی زمانی طوالنی در آنجا نشست و به صدای 

سکو نشسته بودند و تکانی  سویآندو شمایل خاکستری هنوز در 

دن مان نکاه سب  ا میلِام. رستن در حالتی میان تصمیمِ رفتن خوردندنمی

آهسته از سمت روی سکو ایستادند و  آن دو غریبهگیر کرده بود تا اینکه 

راه منتظر  ینیمه به  شانتا رسیدن برداشتند. رستن گاماو  سویبه چپ 

 ..ن نشود، از جای برخاست.با آنا به صحبت ناچارماند، سپس برای آنکه 

 .گرفت شهر را پیش ت به بازگشراهِ  به آهستگیاز تواهیم پایین آمد و 

دوری از  ...کوچکِ الزم برای رفتن را پیدا کرده بود یانگیزه سرانجام

که با سماجت او را دنبال  ند بود انمردم از بختِ بد ایناما .. .انمردم

بسیار دوستانه باشد،  کوشدمیبود  آشکار. مرد با صدایی که ندکردمی

 !«بهاباش ! گرامیدوست بهاباش ای فریاد زد: »

داستان از   ردبُگمان میخود ادامه داد.  نکرد و به راهِستن توجهی ر

کرد  تررا اندکی تند هایشقدمچه قرار است و سعی داشت از آن بگریزد. 

 ترنزدیکجوان را پشت سرش شنید که  مردِ  پرشتابِ هایقدمو صدای 

  ِدستا ام ...به هر طریقی از آن مکان ناپدید شود خواستمی. ندشدمی
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ش  هایشانهروی ، د ده بویانگیز خود را به او رسانشگفت ابیشتکه با د مر

 !«گرامیدوست  کنمخواهش می گفت: » مؤدبانهخورد و صدایی 

-انچَشمدر  کوشیدمی و هنوز برنگشته بود بر جای ایستاد، اما رستن

نید شاید بتوا ید...او ادامه داد: »شما مدت زیادی آنجا بود .ش نگاه نکندا

باید زودتر  ،متأسفم ..ما حضور داشته باشید. خاطرِ دیگر برای یلحظات

 گذاشتیم.«سخنانِ واپسین زمان زیادی را برای  یم...آمدمی

 «ساندیگرْ»م که دانستمی»او برگشت و گفت:  سوی بهرستن 

 برای همین رفتم.« ..د.خواهیمی

 ،ندش را بداندصق تنهانه مردد ماند. انتظار نداشت که  ایلحظه مرد 

رستن نگاهی  ..رد کنند. بسیارش  ن را با وجود ادبِه آن صراحت آبلکه ب

ایستاده بود و با انتظاری  ترعقبمرد اما  همراهِ که زیبایی کرد جوانِ به زنِ

سیاه  ایهاله . از آن فاصله احساس کرد که نگریستمی را انآن انگیزحزن

 .درکمیید تشد هاآن عمیق را درنشانِ غمی که  بیندمیش اانچَشم دورِ

با حیرتی فزونی دید که ش را به مرد دوخت و اسپس نگاهرستن 

 حیرت موجود بود.  از آن اثریزن نیز  . حتی در نگاهِنگردمیاو را  یافته

 د؟«کنیمینگاه  گونهاینپرسید: »چرا 

کرد. رستن اشاره او  یچهرهش را اندکی باال برد و به امرد انگشت

 ..از اشک خیس بودند. هایشگونه ...برد صورت ه را ب یشهادست 

 را از نو بازشناخت.  یشخو یچهره هادسترا بست و با  هاچَشم 
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  کرد. آهی کشید و ادامه داد: سپس درنگی« ..تید.دانسمرد گفت: »نمی

 آیا شما... خودتان...«»

به او خیره  ،گشودرا  اش دیدگان و را پایین آورد هادسترستن 

 آیا شما چه؟«» گفت: ناگهانی رافروختگیِببا  و گشت

 د؟«خواهیمیمرد گفت: »آیا شما خودتان دیگرسان ن

داشت و   سپیدزیادی پوستی  .ریستنگ  ترانه دقیقرستن این بار او را 

. خوبیِ کار  و سیاه ی درشت و موهایی کوتاههایچَشم دهانی کوچک و 

 آمدمینظر بود و به  نقش بسته نشاچهرهملتمسانه از  این بود که آن نگاهِ

 دیگر با او کاری ندارند.

.. حتی و نخواهم خواست. امنخواستهدیگرسان  گاههیچپاسخ داد: »

 «اگر...

. پایش را روی از آن دو دور شدو بازماند  و از ادامه دادنِ سخن

بود و علت   توه سُبِ. از دست خود زدمیرا کنار  هاشنو  کشیدمیزمین 

. رنگاگرد کار خود را گشتمیگم  ش اذهنی هایچرخش در  نآاصلیِ 

از  وقتچهنبود  آشکار ش انداخته بود کهاگردبادی در ذهن ...کرده بود

روی درِ لواحان  به روبه چه زمانکه  نیک درنیافتحتی . افتدمی تکاپو

 کشانیده بود.  به خانهناخودآگاه او را   ایغریزهگویی  ...ه استرسید

های ود و برخالفِ تمامیِ آن خانهب ی لهاسان ترین بنارگ بزلواحان 

  ساخته بود.بر تیره هاییای از گچِ سپید داشتند، از سنگرویه شتی که خِ
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،  داشت ای رو به آسمان خم بر مینان نیزهاش چُ که سقفاین بنای یکتا 

  .بود دو لواحِ سارنگی کاشانه

 ن آنسرایْبا رااو موزگار پس از مرگِ تیگرونِ آمردمان  که   نویسارسامِ

  یالِ که به  یکوچکچوبیِ  یخانه به همراه رستن در  برگزیده بودند،مکان 

آن مکان را به دو  پیش هاسالاز  رسام. زیستندمیبود،  دوسیدهغربیِ آن 

ای از آنِ خود داشته  جدا بخش کرده بود تا رستن نیز کاشانه یخانه

 وشتن بیابد.برای نرام یز مکانی آسبب آنکه خود نیا شاید به  ...باشد

در  لواحان کنار رفت وو بلندِ  رنگارهپُ درِ سیمگونِ پیشگاهِاز رستن 

ود را  خ دستِ .به سمت چپ قدم برداشت آن نقشِکمو  سیاه کنار دیوارِ 

. برسد رسامخود و  یخانه تا به  مالید دیوار سردِنِ چون کودکان روی ت

  کردنِش را برای باز ایمستاد و تصمهم ای رِناک رِ چوبیِدر برابر دو دسپس 

راست را   درِ سمتِ بر آن شد تات کرد. عاقب دگر چند باری هرکدام

 .اش را به او خبر دهدبازگشتِ دیرهنگام و سری بزند رسامبه  و بگشاید

را دید که در انتهای خانه، پشت به او نشسته  رسام ،پس از وارد شدن

 تقریباً ..نور آن کم. بلند بود واتاق  سقفِ ...نویسدمیو چیزی است 

ساخته شده    تیرهایِقهوه  های گوناگونِطیفبه  هاییچوباز  چیزهمه

  بر دیوارِ بزرگ ایکتابخانهجز  ...ندزیاد قرار داشت و در ارتفاعِ ندبود

 ...ش ساخته بودندَ و براقرنگ و شاداب زردکه از چوبی  سمت چپ

بودند. یک میز دیگر با  تهانباش همیرواتاق  نِپیرامو کاغذهای زیادی در 

که رستن را به یاد  جا خوش کرده بودکلی کتاب و کاغذ در سمت راست 
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بلند داشت،  هاییپایه که  رسامبرخالف میز  ...انداختمی هایشکودکی 

و   تاو آنجا مانده اسهنوز به یادگار از  دانستمیبود و رستن  ترکوچک 

 .دیگر ندارد ایبهره

جوشیدنِ معجونی فضا حاکم بود و تنها صدای  بر آن نوازی دلآرامش

روی کاغذ شنیده  رسامکشیده شدنِ قلمِ صدای  به همراهمجاور  در اتاقِ

او را  اش قوی  یشامه با  رسامرستن سخنی نگفت و اجازه داد تا  ...شدمی

م که این کار برای او ه دانستمی ...بازشناسد رسیده-تنِ تازهاز بوی 

برگردد و حتی  آنکهبی رسام. اش تواناییخ کشیدن رت و هم به تفریح اس

غریبی با خود از نبرد   یرایحه» قطع شود، گفت: ش اصدای قلم

 !« ایآوردهباز

-جامهو محکم بود. رستن نگاهی به بدن و  باصالبتصدایش پیر اما 

ن هما یقین یافت وش دید اچپ یشانهسیاهی روی  یلکه ،انداخت اش 

ش  اسنگواره به رویهای میانِ تنِ شکافاز که گی ست رنجِ سیاه ایعِ لزم

 گفت: »زیر سنگان خوابیدم.«افتاده است. فرو

ها عدد از انواع  اش را که شاید دهرسام قلمِ پرگونِ دراز و نازک 

بسیار و کشوهای بسیارتَرش داشت، های چوبیِ اش را در قفسهگوناگون

و سوی در برگشت ذاشت و به دل کنار گ با ظرافتِ معشوقی نازک 

به کمک  ،های سارنگهمچون تمامیِ خانهخانه را  کفِ ازآنجاکه ..ایستاد.

  سطحِساخته بودند، پاهایش بر زمین  بلندتر از اندکی ،کوتاه یهایستون

موها و  ...بود رستنتر از همچنان بلندقامتاما  ...ماندندمیچوبیِ خانه 
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آرام و شفافی  یچهرهف بودند و لند و صاب و سپیدش هر دو اریش

 ...ندتراویدمیداشت که صالبت و تحکم و آگاهی از دانشی کهن از آن 

 گودکمی  هاسالش این اانچَشماندکی بیرون زده و  اش گونه  استخوانِ

رستن خم شد و نگاهی  چپِ یشانهنزدیک آمد و روی  ...ندبود رفته

را تازه در آن گویی رستن قب آورد و دقیق به لکه کرد. سپس سرش را ع

که  ام خندان شد و گفت: »خوشحال اش چهره ، باشدلحظه دیده 

 «برگشتی.

رستن در طول  .نگردمیش طوری بود که گویی به کودکی انگاه

 ...یافتمی  نخوردهدست این نگاه را با او، همچنان  نشینیهم چندین سال 

. متوجه شد  د بون مانده او پنها نِدیدگاها از در تمامِ آن سالرشدش گویی 

به او وارد آمده یا نه.  ایخدشه تا ببیند  کندمیکه سرتاپایش را برانداز 

 یدسته افتاد و گفت: »به  جامهروی  نی رنگیهادست  ش به نقشِانگاه

 ؟«ایخورده کان  کود 

 ان.«هایشدستبه »رستن خندید و گفت: 

ار گاهی در کننشستد روی و با دست اشاره کر لبخندی زدنیز  رسام

سپس خودش نیز صندلیِ چوبیِ بلندش را کنار او قرار داد . ش بنشیندمیز

 .روایت کندسفرش  از از او خواست  و روی آن نشست و

رستن در دل از اینکه درِ سمت راست را باز کرده و نزد او آمده بود،  

  نوچ ،صحبت در تمام مدتِ  رسامشروع به سخن گفتن کرد.  شد وشاد 
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و  رخدادهای تازه ...ردسپگوش سنجانه سخنو ماند رام همیشه آ

 تنها ...ندکردمیش را تنگ نااو را خشمگین و طبع شکنسنت

 .انگیختندبرمیرا  اش کنجکاوی

کرد و آنچه با گیو  روایت نبرد و شمشیر راخت را فقط داستانِرستن 

داد و  را تکان یشهادست رسامش، اسخنان گذشته بود. با پایان یافتنِ

 ید: »همین؟«پرس

سابقه رستن را اندکی به فکر انداخت، اما به  خواستنِ بی-راین بیشت

 »همین.«: آرامی گفت

 داشتنیدوسترا بسیار  اش چهره نشست که  رسام لبخندی بر لبانِ

که   نمودمیاما همچنان بر این گواه  ...قلب بود از صمیمِ چراکه  ...کردمی

. گفت: »بهتر است بیارامی حالبااین اجرا باشد.تمامِ م ینا کندمیباور ن

 خسته است.« خاطرت

 یسبزرنگگرم و  از نوشیدنیِ ایپیالهرفت و  مجاور بلند شد و به اتاقِ

 ..گیاه است.چهار بود معجونِ آشکار اش عطرِ تلخ که از  آورد نزدش 

سپاس   ،رستن آن را در دست گرفت ...آورخواب و بود  بخشآرامش 

 یآستانهدر را نوشید و ناح  ایجرعه  ،را که بستن رفت. در و بیرو گفت

 ..تازه را ببیند. هاینقش نگاه کرد تا  اش خانه  به دیوارِ ...دیدغروب 

  تنمعنا که مشخص بود کارِ یک درهم و بی ینگارهترکیبی بودند از چند 
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دیگری چیزی کشیده  رحِهر یک روی ط اند کهنیستند و چند نقاش 

 ای شاداب داشت.اما جلوهیش امعنبی امِفرج ..است.

کوچکی کشیده  سیاهِ یپرنده نقشِ  ،اندکی سمت چپ پنجرهدر کنار 

ش ثابت اییانمع بیو  از آن ریزتر قرار داشت اینوشتهشده بود که زیر آن 

سیاه کار رحنا،   یپرنده که  دانستمی. کرد سِری در خود داردمی

 بایستمیاو  معنای پیامِ فتنِبرای دریا  اما ، ر استزیباروی شه یمحبوبه 

 خانه شد.  آن را به خاطر سپرد و واردِ ...کردمیاندکی فکر 

 را زمین گذاشت و تمامِ  ش بارکوله . دادمیهوا بوی ماندگی در خانه 

اولی و دو  ورودی یک در مقابلِ را باز کرد. یکی در کنار درِ هاپنجره

چوبی و کوچک   هاییپله و با  بوددر آن  بسترش که  باال یطبقه پنجره در 

 .پیوند داشتبه پایین 

 باال رفت. هاپله از ی چوبی در دست، پیالههایش را برکند و جامه

-ای دید که مشخص بود رسام از انواع خوردنیای پارچهکیسهتخت  کنارِ

تی طبق عادغربی بود.  بزرگِ یپنجره به  دوسیدهتخت  ...ها پر کرده است

را کنار  سپید هایپرده  تکیه داد،انتهاییِ آن  یتختهبه ودکی داشت ز ککه ا

اما هنوز زود   ..خیره شد تا رودیته طلوع کند.غرب  به آسمان و افقِ زد و

نوشته   ایدسته . متوجه تابیدمیبر جهان شرقی  افقِ سویآنبود و ناح در 

ی  پیاله. ندشده بود کوچک قرار داده ایچهارپایه شد که روی  بسترکنار 

 هاینوشته ..گذاشت و کاغذها را برداشت و نگاه کرد.  آنوی خالی را ر
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نزد او  ابتدارا  هاآنبودند. همچنان چون گذشته   نویسارسامِجدید 

 تا بخواند. آوردمی

بودند، از  چیزهمهی درباره. داشتمیدوست  را قلباً رسام هاینوشته 

ی و حتی درباره دیدیمدر طبیعت آنچه که  رهتاریخ و اسرارِ گذشته تا 

و رفتارهای  پندارها ازجمله چیزهمه ...و شهرهایشان هافرهنگمردمان و 

داستان و  بااینکه و نوشتمیرا  کردمی و حس  دیدمی هر آنچه  ..آدمیان.

 .طبعخوش چه و  سنجنکتهچه تیزبین بود و چه  ،نداشتند آشکارینظم 

د بود که  سانْ گرمِ نسیمِ در توصیفِ ..خواند.  از آن را ایچندصفحه 

ش پس از هر زمستان، چه  اآمدن سال هرو  دشومی چگونه در شب سرد 

گله کرده   دیگر مردمان دیارِاز  طورهمین ...کندمیبیدار  اقلیمدر  طراوتی

شاید  ...کنندمین اش احساس دیگر و  اندکرده بود که گویی به آن عادت 

بادهای دیگر تمامیِ چون همد که سان بود روازآن  تاش در حقیقکوهشِ

 زد. نمی یبه سارنگ سر زمانهیچ

باورش این بود که  رود.از آن بود که بیشتر پیش  ترخسته رستن 

-زنینقش تا  بیندازندنگاهی  رسام هاینوشته بیشتر به  بایستمی  انمردم

 ودیزبهکه  ایآینده کردنِ تصور ایلحظهاما مردمان برای  ...فاران های

-آنچه رسام هاینوشته  چراکه ...دادندمی، آنچه هست را از دست دیآمی

ممکن بود باشد.   آنچهتصویری نادقیق از فاران  هاینقش هست بود و 

را هم از یکی از   سخنکمی که بیشتر اندیشید به یاد آورد که همین 

 . استآموخته  رسام هاینوشته 
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اغذها یکی از کنا را پشت رح پیغامِ ،قلمی از روی چهارپایه برداشت

به نظمی دیگر کنار هم جدا کرد و  حروف را .نگریستنوشت و به آن 

آخر به اول نوشت و خواند: را از  هاآن. سپس دادمی. معنایی ننوشت

 .«تنگدل»

رودیته  ..نگریست.ه بیرون لبخندی زد و ب، آن را زیر لب زمزمه کرد 

آبی بر  . نورِنمودر پز خویشتن اان را آسمو  سر از افق برون کرد آهسته

 را در خود غرق کرد.  چیزهمه ش پاشید و ااتاق میِماو بر ت ی رستنچهره 
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سقف باالی سر . باریدمیی باز بر اتاق روشنایی صبح، از پنجره

 ی گچیِ آنبر رویه شکارچی توربافانِ چون تارهای  داشت که هاییترک 

خیره  بدانانبرخیزد، لحظاتی  بستراز آنکه از  پیشرستن  ...تراویده بودند

 نگریست،میبرنیان ی نقشه اگر آن را چون شان کرد. دنبالبا نگاه ماند و 

بزرگ میانِ شهرهای  هایجاده نمایانگرِ توانستند تر میهای درشتشکاف

 توانستمی که بنا داشت سقف را دو نیم کند،  اصلی بلندِ ِکرَتَ آن ...باشند

از لهاسان  ،مشهور بود «میاواران»به غرب باشد که به  د شرقبلن یجاده 

به   «سپونرا»و  «ساراب»غربی در میان  هایزمینو در سر گشتمیآغاز 

.. .برنیاندر سرزمین بود شاهرگی حیاتی  چونمسیری که  ...رسیدمیانتها 

از سارنگ تا ی شمالینِ نیشتر باشد که توانست جادهرَِک دیگر میآن تَ

خطِ دیگری بر سقف بود  تر رفت. کمی پایینهای قوت« پیش میستان»نابُ
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که رودیا را  راهیِ »رهسار« باشدتوانست سهرسید که میای میکه به گره

 . دادپیوند می «هرووادمَ»به لهاسان و 

،  بود  نزدش گذاردهکه رسام  ایتوشهو از  رستن از جای برخاست

سبز  هاییلکهگ زرد با به رننرمی  پوستِ میوه داشت.یک سحاب بر

زرد و خالص و براق آن  از جانِ ایتکهداشت. آن را با دست باز کرد و 

با خود  ..و لذیذ بود. چسبدلبسیار  ..جدا کرد و در دهان گذاشت.

بود که در  ایمیوه سحاب  چراکهآن روز با او یار است  که بختْ اندیشید

-در طعم نیز روزشبانه در  آن نِ خورد  زمانِاشت و جدا د ایمزه هر دمایی 

بخِت دریابند، کمی به  اش بهترین زماندر اینکه آن را  ود...نب تأثیربیش ا

 پرمایه، چون هم خوردندمیآن را در ابتدای روز  اغلبنیاز داشت.  نیک

 .  نمودفرد را در آن روز روشن می بالِبود و هم اق

بسیار عزیز رسام نزد  بایستمیرش رستن با خود اندیشید که خاط

برای او خریده است.  پربهانایاب و بوده باشد که خوراکی آن اندازه 

. روییدمی جنوبِ دشتِ سزان ی سرسبزِکه در دامنهبود  ایمیوه سحاب 

دادوستد در تمامِی  داد کهمیوجود آن در سارنگ با آن تازگی، نشان 

 است. ازگشته عادی ب به همان زودی به حالِ سرزمین

را شسته و آماده و  هایش جامهچوبی پایین رفت و  یهالهپاز 

نکه نزد رسام از آ دیگر اینشانه  ...ای چوبین دیدبر چهارپایه شدهخشک

و بازگشتِ  به نبرد عزیمتبود که  ش بر آناگمان ..عزیزتر شده است.

و این  است مدتی در نگرانی نگاه داشته را  پیرِ نویسا ،اش دیرهنگام



 مهر تی نیما حیا

280 
 

را پوشید و از خانه بیرون  هاجامهست. وا بازگشتِ قِشو لِحاص  کردارش 

حفظ هنوز اش را های دیروزینکه نگاره انداخت ش رفت. نگاهی به دیوار

  .بود  ماندهجایش بر رحنا نیز  یپرندهو حتی کرده 

 ..بسیار.زنی نقشبرای و فرصت  استهنوز صبح با خود اندیشید که 

 ودا به ریگ در میانِ شهرد لی زورا پیش گرفت و خی یجنوب گذرگاه

  توانِ صبح سکونی در خود داشت و مردمانِ شهر در زیرِ آفتابِ کم ..رسید.

 ها را نَیَنْباشته بودند. دیرخیزِ سارنگی به خالفِ پایتخت هنوز گذرگاه

.  شده بود تصمیم گذرگاهِنیز برای او  این بارمسیرها  تقاطعِ

اغواگرش  امِپیآن رحنا و سراغ چپ بپیچد و به  یسوبه  توانستمی

. رفتن به  سخن بگوید ی پیرآرامهبا  و رود راست  سوییا به  بشتابد

شمشیری که از او هدیه  از دست دادنِ تلخِ رخدادِ بازگوییِآرامه،  یخانه 

بود که  آشکاراز همان ابتدا هم گرفته بود را نیز به همراه داشت. 

بانی که کاری جز انتظار ن و مهرْسِمُ بر زنِ زیباروی رابا جوانی  نشینیهم

 .گزید خواهدبر ،نداشت

 هایشنو  هاخانه چپ پیچید و از میان سوی به  درنگی کوتاهپس از 

ارغوانی گذشت، تا به آن درخت بزرگ و  هایآغشته به رنگ سپیدِ

 نزدِ را  ، خودشادابِ »همیشه خزان« برسد که بلندایش از پشت چند خانه 

در  ی همیشه سرخ،هایرگختی بود با بدر ..بود.  دهرگذا نمایش مگان بهه

ش سپیدی مغرورِ با تنهو پرسایه،  آتشین ..بسته.باریک و بنای میانِ کوچه

 .نامیدمی «مارون»رحنا آن را  و رحنا روییده بود یخانه نار ک
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و  گشتخیره  آن و سوزانِ کوچک هایرگ ب تن لحظاتی به انبوهِرس

 اشزیباییتا  پیچیدمیدر میان آنان  نسیمی دکْ ان اش ای ک و کرد کهآرز

 یپنجرهبلند مارون ایستاد و از پشت  هایشاخه زیر  ...شود دوچندان

داشت، رحنا را   رنگآبی هاییشیشه خانه که  سپیدِ کوچکی در میان دیوارِ

 در بسترش . گشته و اندکی غمین استاندیشناک به جایی خیره دید که 

 انتظار خالی بود.  مِه رغبخانه  سوی دیگرِ

شیشه کشید. رحنا با شنیدن صدای آن  برش را ارستن انگشت

و دوباره چون آبی  ندسیاه و بلندش در هوا تابی خورد برگشت و گیسوانِ

ش او را پشت ارنگبی وان درشت چَشم ...ندش نشستهایشانهروان روی 

،  اش یشگاهدر پ و گشودآن را  .مددر آ سویبه  پرشتاب ..شیشه شناختند.

الغر  ..ناآزموده در برابرِ بادهای پرکششِ دشت ایستاد.سست چون نهالی 

  یکدست و  تکهیک  ای جامهفرورفته داشت و  هاییگونه و نحیف بود و 

  بود.  برگرفتهش را چون معشوقی در اسیاه اندام

خانه  ..به اطراف نگاهی انداخت.بهاباشی گفت و  ،رستن وارد شد

چیده شده بود که   به نظمچنان  چیزهمهبود و  خالی برخالف عادت 

اش لقِ رحنا نیز چون خانه که خُ آمدمیچنین به نظر  ...زدمیتر هم خالی

 رد. با گذشته فرق دا

ی لهاسان در  ها تا جلوهاز نبرد با ماکرون  ...زود به سخن گفتن افتادند

-ای میدهاردهنآز هایسکوتشان ننامیان سخ ..ی بهار.رسیده نفسِ تازه
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رحنا  ...ندکردمیاز آن ن رهایی یافتنکمکی به  افتاد و اسبابِ بیجانِ خانه

 باز بمانند. نیمه سخنیبیهایی داشت که عادت داشتند در لب

بر  مقدمهبی، عاقبت آنچه در دل داشت شانخیره به زیباییرستن 

 ؟« یبود گشته تنگدلپرسید: »زبان آورد و 

به   کهدرحالیرحنا سخنی نگفت.  اما ،بخند زدل ش او متصل به سخنان

ش آمده بود و تک ابرویی ابر لبنیز کوچکی  لبخندِ و کردمیاو نگاه ن

  بر نشستگاهی چوبین و تیره رستن. باال انداخته بود، از اتاق بیرون رفت

که   گشتاز پنجره به مارون خیره  ،نداشتدیگر و چون کاری  آسود

ن آ. گرفتبه خود میای دیگر جلوه هاشیشه یِ نگ آبر در ترکیب باون اکن

های بسیار ورزییادآور عشق چراکه ،نمودمیو دلپذیر آشنا  نزدش تصویر 

-ها به آن میآغوشیمی بود که پس از همرتاب و آزرپُ و نگاهِدر آن خانه 

 هاتیسخ هنگام که ،هر تشویشخالی از  ،بود زندهای نگاره ...انداخت

 د.رَناه بَپ انبدشت دامیدوست 

او داد که بذری درشت و سرخ  ای به دستِبسته ،وارد شدکه رحنا 

. رستن ش به مارون اشاره کرداو با نگاه نشستدر برابرش در آن بود. 

 «آن چه کنم؟  با بذرِ و منگفت: »لبخندی زد و 

-نیکیت که در سفرها هرکجا ش...و مغموم پاسخ داد: »بکارَ بستهدل

 یافتی.« اش گیزندتر بر 
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-دوباره از خاللِ شیشهخانه نگاهی انداخت و سپس  رستن به اطرافِ 

 و دستپاچه گینخیره شد. شرم آنچه در دست داشت یهشمچسر ها به

از  دگر ایگونهبه او را  وقفه بیو یکسره بار اینبود چون رحنا  گشته

خندی مراه با لبوق و هو پرش پروابی ...کردمیتماشا  پیشینروزهای 

 مهر.پر

پرسید: »از دوستان و براند،  به پسبرای آنکه آن احساس را 

 دوستدارانِ دیگرت خبری نیست.«

 امروز.« ...امکرده محبوبانم را دور  یهمه» 

  یا در انتظار پیشامدی هستی؟« ...ایکرده عادت  »ترِک 

 و آن پیشامد تو بودی.« »در انتظار پیشامدی بودم... 

 ی؟«من بود تنگدل» 

تو را   از آنکه دوباره طعمِ پیشباید  ..که خواهم شد. دانممیاما  نه...» 

 .«مشَچِتو را بِ ...بار واپسیندیگر برای  باریک ...فراموش کنم

غریب  ایلرزه رستن  ر ذهنِد ایلحظهبار« برای  واپسین» شنیدنِ

  و پیش ایستاد رحنا اما آن بپرسد،  یدرباره داشت از او  تردوست .انداخت

-ایستاده بود، در آغوش بر جای  در جوشش و تب که اکنون او راآمد و 

 گرفت... اش 
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مارون را  هایرگو ب شدمیآسمان نزدیک  هایمیانهدیگر به  ناح

و رستن از  گشت درِ خانه باز  ، کهساختمی خشانرَچون خونی جهنده 

  را که رحنا آستانه ایستاد و آنکه در را ببندد، در از  پیشرون آمد. آن ب

همچنان رحنا دراز کشیده بود، نگاه کرد.  های سپیدپارچهبرهنه در میان 

با آن نگاه تازه و  انداخته بود هایشرا روی لب ش اکوچک آن لبخندِکه 

ی رفتن مردد مانده  به او که به نظر در آستانهآهسته  ،نگریستمیبه او 

تو  برای همیشه... ...تخواهم کاشاز دلم طعم تو را در جایی »گفت:  بود،

 «من بکار... نیز بذرهای مارون را جایی به یادِ

، گفت:  آشوبنده در خود داشتی دلرّکه سِ صدایشغمی در و با 

 د!«»بدرو

هم  ر، اما نیروی پرسیدن و بدیگر به او خیره ماند چند نفسیرستن 

بست و روی خود  هب. در را یافتنمی یشدر خورا  دمآن  یعاطفه زدنِ

هنگامِ بازگشت  ..اش گذاشت.ی مارون را بویید و سپس در جامهبذرها

تنها  جا باز شد که شمار و خُردِ آنکمهای اش تازه به نگارهدیدگان

  ارغوانی بودند به یادِ نبردِ تازه در دشتِ وارخازین  هایینهالها و شکوفه

ابر  بیا زیر نورِ آسمانِسپیدیِ بسیارِ دیواره ...اش ی نیستیو جَرگه

  رسید.  ها به نگاه میاز نقش ترتابندهنیمروزی اما 

رود، کمی در شهر به نزد آرامه  تا پیش از آنکه ه بودرستن بر آن شد

به   .گشتشدیدی بر او چیره  سید، تشنگیِکه ر  وداریگزند، اما به  پرسه

آرامه  ینه اخبه  هاکه هنگام تشنه شدن میان بازی اش کودکی  عادتِ
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ساکت   همچنان شهر ..او سرازیر شد. منزلِ سویبهر نیز این با، ویددیم

 نیمروزرا به گرمای  هاکاشانهخنکای  انمردم که بیشترِ دادمیبود و نشان 

 .اندداده ترجیح 

در غربی به راه افتاد و  آشنای مدارِآن در  پیش چون روزِبار هماین

-تسد-زاادگارِ یآن  ازکرد که چگونه میبا خود تمرین مسیر که بود، 

خلوت و خالی از کودکانی که به نظر  گذرگاهِ ..سخن بگوید. آرامهبا  رفته

در افکارش   فرورفتنهر چه بیشتر پناه برده بودند، او را به  هاسایه به 

 فاران یخانه دیوارِ به  نگاهینیمدوباره ، در همان حال ...کردمی تشویق 

 خشک شد. یش جا برآن تصویرِ  با دیدنِاین بار انداخت و 

ی نگارههمان  شکبی، بود  گشتهنقش  رویابر آن آنچه روی دیوارِ

اما  ...افزودکس بر آن طرحی نمیشهر هیچ روزِ پیش بود که طبق عادتِ

. اکنون  نشدنی بودقیاس  ش با دیروز بر او گذاشتبار اینکه  اثری

نه بر شهر   ...ارهنگ که آن  بود ستهدان، نگریستمی زده بدان بهت  کهدرحالی 

   او نگاشته شده است. ایبر که ...دیگر کسِهیچ و نه بر

خودِ  به یقین ، بود  دوردست ایستاده در افقِهای دیواره در نقش کهآن

 ...بود او

و  خبربیچون معشوقی که  ...ناگهانی گونهاین تصویر این  چگونه

چرا  و ؟شودگ می او بر به ناگاها معنایش ر ...باشد گشته تنگدل سابقهبی

 با او سخن بگوید؟نان حالی به چُمانده بود تا  انتظارروز در شبانهیک 
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دیوار   در جوارِرفت و  ترنزدیک. یافتنمی هاپرسش آن  پاسخی بر

  آنبه منقلب و آشفته  ،خانهرویابرِ خبر از نگاهِ پنهانِ صاحبِ بیایستاد و 

همانجایی به  سپس . بر آن کشیدلرزان اش را و سرانگشتان نگریست

بود. تصویرِ   گشتهاز زمین بلند  بدرود گفتنکه دستی برای نگریست 

چون   ،چه فراموش کرده بودآن و او زنده کرد نزدا ر چیزهمهبه آنی دست 

 بدرود یبرا نزد دیگرانش ریخت. آن دست شاید اسیالبی به ذهن هجومِ

ی نهفته  ارادهکه  دانستمیاما اکنون او  ...بود گشتهبا مسافری بلند گفتن 

 .ستاستوار ا دیگربر امری  در آن،

 یذره ذره بود.  برخاستهبرساخته و از خودِ زمین  رنگخاکی دستِ 

پیوسته بودند تا چون   به یکدیگر آن سرزمین در کنار هم آمده و خاِک

سوی   به ...بفشارند و ...دستی شوند و مسافر را در مشتِ خود بگیرند و

 ...سرزمینی بود که مسافر را دستِ باشتِ ماسه و خاک،ان آن. افکنند افق

 .کردپرتاب می هادست به دور ...راند واز خود می ...او راکه 

  چراکه ...دانستمی را  هااین  یهمهرستن  ...دانستمیرستن آن را 

 ...ایش رنه رویای خو اش زندگانیبار در  نخستینشاید برای   رویابرفارانِ

بر آن  ...او را پیشینرویای شبِ که  ...ردی دیگر رافی ه دید خوابکه 

 نقش زده بود!  کاشانه

 

 



 یستی جرگه های نسرزمین   –  جلد اول(تان سرزمین )داس

287 
 

 

 

 

 

 

 

 

هیمه که  بلندِ درختانِخنک و ساکنِ  یسایه براموش و آرام خ

داشتند، ایستاده بود و گرد  کوچک هاییسقفی بسیار پهن چون هایرگب

طی کرده است. امه را ری آکاشانهتا  انفار یچگونه از خانه  دانستمیو ن

 در ذهن داشت که با سری رو به پایین و ش تصویری گنگ از خود

را روی زمین کشیده تا  هاآن، ش ارنگخاکی هایپوش پاینگاهی به نوک 

 .است رسیده بدان نقطه از شهر 

ش قرار اراست  سویدر  اما همچنان شادابِ آرامه کهنه  یکاشانه

 پهن  یکوچه  آن، رو به انتهای غربیِ هب تفاوتبی چنانمهداشت اما او 

-های هیمهاز پوستهتیره  هاییلکه ن را که آ سپیدِ غالباً ایستاده بود و خاِک

 گردِ هایسقفخالی از میان  اح در آسمانِ. نکردمینگاه  داشت،دوسان 

. گرفتمیش را نشانه اچَشمتیز و با پرتویی  تابیدمیش ابر صورت سبز
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  چون بادی در میان نبود. آبِ ...آمدمین وقتهیچ د و وابری در آسمان نب

 .گشتمیجاری و  جوشیدمیآن سرزمین هر چه بود از خودِ زمین 

  هآرامه ب سبزِ سرایِ میانِ ،زیبا سارنگیِ هایه شمچنمونه از آن یک 

 اشزندگانیدر که شاید او را  بود ایه چشم. جوشیدمی یکنواخت یصدای

 .در آن جهان سیراب کرده بود یاهستندههر  ر ازبیشت

به یاد آورد که بلندتر به نظر  سکوی سیمگونِ آن را در کودکی

  ش ابه سویاز رنگ و خاک  از دویدن و خیسِ . وقتی تشنه و داغِرسیدمی

ش به اپا بایستد تا دهان یپنجهبود روی  ناچار، هنگام رسیدن دویدمی

 گشتمیروی سنگ سرریز  ز ا آهسته قدرآنب آ چراکه سکو برسد. ی لبه

 روهمین  از ...ش نوشید شدمیو ن دوسیدمی  دانکه هنگام پایین آمدن ب

 باال بیاورد.   آنسرش را تا حوضِ گرد و کوچکِ  بود ناچار

سرریز که در ادامه در جویباری کوچْک   ادعایِبیریز و جریانِ  همان

هیمه  بزرگ و سبزِ انِ تدرخ ه بود آن انست، توکردمی دامه پیدا کنارِ کوچه ا از 

ا ت تنها اینقره  ، حوضِنگریستمین برویاند. اکنون که بدارا در آنجا 

ی برخالف دیوارهای ساده  سرایْ  دیوارِ ... نیمی از قد او باال آمده بود

آسمان خم  سویبا چند پیچ به  هاییکمان  در باال به شکلِ ،هاخانه  دیگرْ

 .داشتبرمی

کوچکِ   سپید وی فلزیِ و دست بر دروازه ایستاد آن ر کناررستن د

به تمامی داشت.  ترکوچک هایی چون دیوار اما گذاشت که کمان سرای
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. رسیدش اش غرق گشته بود که صدای آشنای آرامه به گوش ادر خاطرات

 .«بنوش آب  ...رسیمیبه نظر تشنه »: گفتمی

 وخم شد  ک حوض شد.ی خانه دید و نزدیرستن او را پشت پنجره

  ه اندازه ش ریخت و اندیشید که چاآب در دهان ایبا دست چند جرعه

که  . سرش را خواست بلند کندفراموش کرده استتشنه بوده و خود 

ا ر اش پیشانیگرفت و هایش در دسترا  سرش  آرامه به او رسید و

تنِ  باشد،شده  اش گشودهعواطف ی برسد ناگاهگویی  رستن ..بوسید.

 فشرد.  اش در آغوش سخت  ار و لطیفِ اونرم 

  گونه این، آییبازمی از جنگ زمانهر »کرد و گفت:  ایخنده آرامه 

 «...ریزدمیت را به هم اقلب نیستی هایرگه جَ دیدنِ ..ای.آشفته

ش شمرده بود و الحن و صدایی پیر و لطیف و مالیم داشت آرامه

چند  پس ازسکوت کرد و اش تنها در پاسخِ حرفن رست ...باحوصله

 کردمیش نگاه نهایچَشم اما به  ،ایستاد در برابرش  ..جدا شد. نفسی از او

های سبِز به میان چمنآرامه او را  ...دوخته بود  روانآبِش را به او نگاه

به  رستن ...آنجا روی سطح سبز و شفافِ باغچه نشستند کشانید و سرای

ه  چ اتدر آن لحظه کا به یاد آورد دهبع  و کمانی تکیه داد سپیدِ دیوارِ

چه اندازه بعدها به حسرتِ   .ه استکرداحساس آسودگی می اندازه

 بازگشتِ آن آه کشید.
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 سوگند توانست می. شادان بودکرد که میرامه نگاه به آدر آن دم 

زیبایی داشت که   هایگونه ...داردجهان را  یچهره  ترینبانمهرْد که خورَ

و اکنون معصومیتی  است  ربودهیمنی دل از مردان مشخص بود در جوا

. ندیاغی کوتاه بود دخترانِ چونش سپید گیسوانِ. نددادمیکودکانه به او 

نبردی  یصحنه گاههیچبود که  آشکارو  آمدمیکی چاق بود که به او اند

چنان شکل گرفته   اش پیری بر چهره ندیده است. خطوطِ چَشمبه  را

 .دانی لبخندزدنکه گویی ویژه ندبود

ش گرفت و گفت: ارستن را در میان دو دست انِدستپس از چندی 

 ؟«ایهی که هنوز هیچ حرفی به من نزددانستمی»

از   ایکلمهحتی تکورودش  ابتدایکه از  دریافتو رستن تازه 

-دارم که می شومیخبر از رخدادِ »گفت:  و است نگشتهش خارج ادهان

 بگویم.« بایست

.. .نیست مهمدهیاو است، هیچ  یرِشمش نآ روایتِاگر »ت: آرامه گف

در  کارام سالحی خواست مینداشتی و  تیغیچون  ،من آن را به تو بخشیدم

 باشد.« اتاندست

ش هایچَشم ه رستن را فشار داد تا ب انِدستها گذشته سپس به عادتِ 

 زااگر  ..من یادگار نیست. نزد ،شتنکُ زارِفنگاه کند، سپس گفت: »ا

م ام، این خانه و هر چه در آن است برایخواستمییادگار ام ی رفتهدلداده
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مهم این  ..نداشته و ندارم. انخاصی به آن بستگیِدلاما  ...بودمی بسنده

 «.ایبازگشته گزندبیکه تو  است

ه رغمِ آن سخنان شرمساری کرد. ب زمانهمآرامش و  رستن احساِس

 بسیار شان زحمتِبرایو  بود ساختهآماده  که در ذهن روایتی راکوشید 

دیگری   هیچ راهِ»این جمله بیرون آمد که:  تنهاکشیده بود بازگو کند، اما 

 نداشتم.«

 تربزرگ نیستی هایجرگهکه تو اجازه نداد  کردارِاگر » آرامه گفت:

 .«بهترچه شوند، 

لحظاتی  ..بازگشت. اش چهره به  داشتنیدوست و دوباره آن لبخندِ

-به گوش میصدای چند پرنده  تنها و جاری شد شانسکوت در میان

  چند دمی، پس از  ...شدندجا میجابه هیمه هایشاخه که در میان رسید 

 در دل داشته است.  هامدت آمدمیآرامه صحبتی را آغاز کرد که به نظر 

گفت: »زمانی که با دهیاو در این خانه ساکن شدیم، بسیار جوان  

تنها ده روز  ...فرزندی نخواهیم داشت هگاهیچ که  یمانستدمیبودیم و 

ه را هدیه داد و آن را به فرزندی شمچنگذشته بود که زمین به ما این 

 یاش را به تو انام گاههیچمن اندیشم، اکنون که نیک می ..پذیرفتیم.

 یگهواره است و این  «مینسَ»ش انام ... دیگر نگفته بودم کسِهیچ

به  زمانی پس از آن بود کهکوتاهْ  ساخت... ش ارا دهیاو برای رنگاینقره 

دهیاو  یآوازهشته بودی که بودها پا نگذا تو آن زمان به جهانِ ..نبرد رفت.
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 آنان که در هر نسل از  نیرومندجنگجویی بود  ات مانده باشد...در خاطره

 «است. شمارانگشت

 ...چند منتظر را دمپرسی، از خود بازگشتوقتی دهیاو پیروزمندانه »

 ...ناکام گذاشته است؟ شاندلدادگان  بازگشتِ از شادیِ ...نبرد سویآن

درختان هیمه را دیدم و از آن  یجوانهبه این کوچه نگاه کردم و  وقتآن

رد، درختان  زمانی که دهیاو مُ  ...تلخ مثل این آب روان گذشتم یاندیشه

حتی  اام ...گرفتمید وخکوچه را در  شانسایهبزرگ شده بودند و 

 «..او بگذرم. یاندیشهکاری کند که از  توانستمیجنگلی از آنان نیز ن

اما زمان از هزاران درخت و اندیشه ...» آهی کشید و ادامه داد:

 «...است نیرومندتر

به  ای از اندوه و کنجکاویه بود، در آمیزهلبخند از لبان رستن رفت

که   کردساس حسخنی بگوید اما ا خواستدوخته بود.  چَشمآرامه 

 اند.اش پایان نیافتهسخنان

چه ... او از نبرد که هر بازگشتِ ها دانستمزمانآن آرامه گفت: » 

در او را  اندوهِدیگر که  هاستسال... معنایی برای دیگران داشته است

بر این درختان، دوستانی چون   فزون هاسال ،مین، فرزندمسَ ..ندارم.خود 

را در این جهان دوست   بسیاری هایهستید و من رم آبیاری کابرایتو را 

 داشتم.« 

 «...و تکرار کرد: »دوستان گشترستن از شنیدن آن واژه خوشحال 
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 ..م.کردمیم نگاه ناانرا چون فرزند یانشما گاههیچگفت: » به او آرامه

 د.«من بودی شما دوستانِ»خندید و گفت:  سام و امثال اوست.«ر این کارِ

 بودیم؟« »رستن پرسید: 

. گویدمیبریده و کوتاه سخن  گونهاینبود که  توهسُبِاز خودش و 

 .  پیوستن می کور شد به ش اگویی نطق

سمین در  در این جهان... م بودید...ا. دوستانآری» داد:پاسخ آرامه 

به  ز برای همیشه من نی ...خواهد شدخشک  زودیبه و حال مردن است

 من باشی.« که دیگرسانِ خواهممیتو  از و ...روممید رنگاگر آغوِش

-انباشته گشت و خیلی زود گونهرستن  دیدگانِدر  یناخود به اشک 

هایش آنان را از حتی در بندِ آن نبود که با دست  ...هایش را به میان گرفت

-همه-از-بریده پیرِ آن مهربانْسخنانِ یمیانهاز شرمِ دیگری مستور سازد. 

که  بر آن شده بودآرامه  ..برده بود. شانمایهنودرزودتر پی به ی خیلچیز 

انداختن در  چَشمبگیرد و بدون  تنانِ خویشخویش را در دست مرگِ

 د.درگذرَرد از جهانِ بودها مردنبُ دیدگانِ

 اندکْ ، اما جوشیدمی یرقش بسیار اندک در میان مردمانِ ایارادهچنین 

   خودخاصِ انگیختاریر یک ه بااینکه ...یدندگزبرمیهایی که آن را انسان

ند: رها کردن  دادمیانجام  شکلیک همه آن را به  ...داشتند یشتن بر کارِ خو

 در رنگاگرد. تنِ خویش
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،  گردْخاِک آشفتهخود در  مردن، این رها کردنِو این شکل از 

شرقی  هایزمینسر خاصِ ،به آن شیوه خودرفتن  نام داشت. «رفتنخودْ»

  انِ چَشماز نگاه در و با این کار  پنداشتندمی ه نهامومردنبرد را  بود که

نه  مردمانی که مردنبرد را  دانستمیند. رستن نکردمیپرهیز  ش اجانبی

-هم آیینینیز آیا  دانندمی زاری خارج از جهان فافازا یا فقط اهامونه، که 

 به یاد سخنِ  راختیابی هایاشکآن  جوارِاما اکنون در  ...دارند یا نه سان

 ...یا افازا؟ داندمی مردنبرد را هامونه او ن افتاد که از او پرسیده بود آیا ازه

داشت و به خاطر  خبرآرامه  آیا از تصمیمِ ...چرا آن را پرسیده بود؟

 راخت به یاد او افتاده بود؟  شمشیرِ

اش چون  تنگریست. باز آرامه را لحظاتی دراز در آغوش فشرد و 

و اینبار کمی خاک. شاید اگر مرگ و  ...داد و دودنان میهمیشه بوی 

 بود.میخواستِ خودرفتن عطری از آنِ خود داشت، همان عطرِ خاک 

 ش راابه او نشان داد که درخواست سر تکانِبا  ،او را که رها کرد

هر خودرفتنی نیاز به کسی چراکه . گشت و دیگرسانِ او خواهد پذیردمی

به را  خودرفتهکه مرگِ آن کسی  ن دهد.باشد و سا آن را شاهدکه داشت 

ها گواهی دهد نیست در جهانِ ،ردتا بعدها که خودش نیز مُ نظاره بنشیند

که گواهی  ...شدهبیرون به مرگ بودها  دنیایمرده است و از  ،که آن انسان

  بودها به یاغیگری نگریخته است.ندهد جانی سرگشته از دنیای 

، از قدیم دادمیردن را »سان« مبود و نی »دیگر« را که انساآن شاهد 

 انِبه باور مردم کهالزم بود رو ش از اینند. وجود گفتمی  «دیگرسان»
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ردی نباشد که چون پلی انسان را به دنیای پسین مردنبُ زمانی که ...شرق

تا  ...بگیرد ی خویشهرا بر عهد وظیفهفردی دیگر باید آن  حتماً ...برساند

 دنیاهاسیاهیِ میان  در خاللِ ،در دست گرفته رای که مرگِ خود جانِ انسان

 .نگردد سرگردان 

خبر   این کهرستن پذیرفت که دیگرسانِ آرامه شود و با  سانبدین

تسخیرِ حزنِ پوشیده  تمامی به ش به ادل ناگهانی به او رسیده بود،  گونهآن

آسمان و  سبز دراز کشیدند و به هایچمنروی  ساعتی. بر آن درنیامد

و از زمین و زمان  دوختند چَشم هاهیمه های پیچانِ و شاخه پرندگان

جدید رسام گفت و آرامه چون همیشه  هاینوشته رستن از  ..سخن بافتند.

  خندید. چیزهمهبرای به نظم آوردنِ  اش کوشش رکشید و ب نقد بهرا  آنان

در سرش  وزنیمر آفتابِاید داغیِ که ش ایخلسه  میانِرستن حتی در 

ی همااز آنچه در سربازخانه با  ی پیشین،اندیشه هیچ یبود، ب هانداخت

به را  چیزهمهنیز سخن گفت و  گذشته بود گر سرخبهانبودِو  سپیتاگ

 .روایت کرد تمامی

 »گوییگوش سپرد و سپس تنها گفت:  اش سخنانآخر به به آرامه تا 

 ست.«ا بربستنحال رخت  با رفتنِ آرامه، آرامش نیز از این جهان در

، بمان و این هیاهو و آشوب را  اندیشیمی گونهایناگر »رستن گفت: 

 .«تماشا کنخودت  انِچَشمبا 
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  خویشپرهیاهوی  »رنگاگرد و دنیای پسین هم داستانِ اما آرامه گفت:

 د...«نرا دار

 نخستینآب برای  مداومِ و دید که ریزِش نگریسترستن به سمین 

او قرار بود   ...گفتمی آرامه راست  است. گشتهتبدیل  بار به قطراتی

 همراه با فرزندش جان دهد.

 «...دگر شدهشهر  »زمزمه کرد: آهسته  رستن

دیگران را با ای با پرهای سرخ و ناهمسان با آرامه در حالی که پرنده

و  ایدگر شدهتو  ..شهر همان است که بود.» داد، گفت:دست نشان می

 «!داندمیشهر 

امروز » ن درختان پر کشید و رفت و رستن گفت:ای سرخ از میندهرپ

بدانم من نیز قرار  آنکهگویی بدون  ...مرا بدرود گفتی برای همیشه کس

 تو و سمین بیایم.« است همراهِ

 رحنا توجهی نکن.« هایحرفبه »ت: گفوشی به تیزهآرامه 

ا یگران راو و د یقین دارممن »زد و افزود:  آمیزیشیطنتو لبخند 

گشت و عمری طوالنی خواهی کرد و  بر خواهیتو  ..اهی دید.وخ بازهم

من  ...آورینمیگذشته است که دیگر مرا به یاد  قدرآن آییمی زمانی که 

دلبنِد  سین خواهم ماند تا تو، دیگرسانِ پَ جهانِ هایدروازهپشت  هاسال

 ها برویم.«به جهان نیست باهمز راه برسی و من، ا
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پیوندی  با این قرار، به یاد آورد کهسخنان  نو با آ دمآن در  رستن

 ...که در آن ...دنیاوندی ورای این . پیشودمیدیگر نیز میان آن دو بسته 

یکی شاید روزها و شاید  که ...ایندگشمیپسین  دنیایپا به  باهمدو آن

این  داشت  ترتا دیگری از راه برسد. آرامه دوست ماندمی منتظر هاسال

 دنیای بودهاعمری بیشتر از  رستنتا بداند که باشد  اک ندرازتظارش ان

ن و ای این انتظار آرامه چرا که ادراک نبود  برای رستن قابلِ ده است. یستان

ش اها بعد بر نگاهسال ان مردنبرد که ممکن بودچَشمخودرفتن را بر 

 نیز آندیگر  نِزما هیچدر که  کردمی گمان ...دادمیترجیح  دوخته شوند

 . یافت نخواهداو در دررا  گیختارِ نیرومندنا

باید چیزی بخورم. معلوم نیست در »آرامه عاقبت بلند شد و گفت: 

 «م آماده باشد.ای برایمرگ خوراک سویآن

اما   ،بخورد او نیز چیزیشود و  داخلو خندید. از رستن خواست که 

و  «رال»باید سری به  کنممیفکر »خواست و ناگهان گفت:  یذررستن ع

 بزنم.« «ناتپَ»

 ؟«هنوز سر نزدی»پرسید:  زدهشگفت آرامه 

 برو... ای همین است که سردرگم هستی...بر»سپس به نجوا گفت: 

 «بار در این دنیا خواهم دید. واپسینفردا تو را برای  

. خواست چیزی بپرسد که آرامه  شدافکار رستن پر از پرسش و ابهام 

 د آن دو برو.«زگفتن با من، ن خنس  جایبهگفت: »
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که   کردخود را تمسخر مید و بیرون آمد. در راه رستن دستی تکان دا

 ژرفِ  بر احساِس فزوناما اکنون  ؛هقهر بود تیغِ آمدن تنها به فکرِ هنگامِ

 .بود نیز گشتهی نو هایپرسش  قدانی شدید، درگیرِف

بود. به   دور شدهآسمان  یمیانه رسید، ناح از  لواحانزمانی که به 

لواحان   نگِراینقرهآن با دو دست درهای بزرگ و  جایبه انه نرفت و خ

 گشت.داخل و  گشودرا 

به لطفِ   از بیرون و فضای آن ترخنک داخل نبود. هوا  کسهیچ

های نقشبسیار آرام بود.  ند،دادنمی دیوارهایی که هیچ صدایی را داخل 

افی و تمیزی صاز ی سنگی یوارها کف و دنامتقارن و آشوبناِک موّاجِ 

سقف   هایآینه که روشن بود  یی بلندهاشمع دورتادور رخشان بودند و

 . بخشیدندتاباندند و فزونی میبازمیرا  شانروشنایی

بر روی سنِگ  و قرار داشت برای اندیشیدن هاییمحراب تاالردر 

 یوسدر بود برای نشستن.  گستردههایی سرخ و کوچک ها فرش محراب

که به انبارهای کتاب ختم   قرار داشتباریک  اهرویرچپ و راست دو 

آسمان خم  سویو به  گرفتمیبنا اوج  یمیانهند. سقف در شدمی

که  رسیدمیکوچک  ایحفره به  در انتهای بلندش سپس  ،داشتمیبر

 .ریختمینوری اندک داخل 
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ه پایین رفت و در آنجا پلکانی رو ب تاالرمستقیم به انتهای رستن 

پایین رفت تا  هاپله. از آن را دید شدمینکه از نقاط دیگر  تشگ نمایان 

 . برسدبه مالقات الر و پنات، دو لواح شهر 

. شاید بدین داشتمیدوست بسیار رستن آن دو را برخالف بهانبود 

 شانندیشهو اخود را ورای آدمیان  لواحِ لهاسانکه آنان برخالف  سبب

زمین و  بیشتر در زیرِ نداشتند ونیز عی یرف حتی جایگاهِ. قرار نداده بودند

 تغلیظ یاندیشه  بود که سببهم بدین  شاید ند.کردمیسر به پستوهایشان 

 و زخم در خود داشت و تنها از نبرد چیزهمه و  جاهمهاز  دوآنشده در 

 . گفتمین

م و علو تمامیِآن دو خود را دانای نمود که گونه مینزدِ رستن این

عامه در  مردمِ  هایاندیشه  فرجامِ تنهاآنان  ..ند.دانمین هاآگاهی

  آن  ینِزیر هایسرداب در  آرامآرام که  ن بنا بودندباالی آ هایمحراب

شده  ترغلیظو  غلیظ که در طول سالیانْ پندارهایی ...گشته بود انباشته

ز ینا، دو لواح نچپ و راستِ ب یالِ کتاب در  با دو انبارِ  تناسبِدر و  ندبود

 ینات که پر بودند از باورهاالر و پَ :نده دنیای بودها تقدیم کرده بودب

 رخدادهایو  هاثلمَمختلف و رسوم و  اعصارِ  مردمانِدرست و غلطِ 

 شان.  و تجارت و خوراک و خرافات آنان  درشتِ-و-ریز

 انشهر و حکیم هایمحبوبه  تمامِ ند نامِتوانستمی که  حالدرعیندو آن

مهم و  رویدادهایسالیان از حفظ بگویند،  ا در طولِرآن  و حاکمانِ
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ده یا یرا ترسان نآنارا به خود مشغول داشته و  مردمانرخدادهایی که ذهنِ 

 .بودند راز بَبا جزئیات نیز را  بود داشتهبه کاری وا

از آنان پرسیده بود و پی هم تواهیم  رازِ یدرباره پیش  هاسالرستن 

پس   نوتا ابتدای عصر فقط در آنان  انبارشده هایاندیشه د که عمرِبرده بو

از نبرد خدایان،  پیشبا دوران باستان، دوران  هیچ پیوندیآنان و  رودمی

که  رنگاگرد را پیدایشِ خواسته بود که رازِ هاآن از پس. رستن ساندنداشته

 ؛سازند اش ف نزدش  بود، روی دادهدر عصرِ آنان میان تواهیم در تولدش 

  شگفتاین بسیار  و ...ش نشدانصیبپاسخی بیشتر از تیگرون  همزبااما 

، هیچ اثری را شکل دادندی آن زامینارهایی که رنگاگرد بود که از اندیشه

 همهآن ..ن نمانده است.های متمادی در لواحا ی نسلاندیشه انباشتگیِدر 

بر  اسخنی رازگشاز یغ در ، امادردنخوربه و  های زایددانستهو  پندارها

 .بودمیآن سرزمین  یگذشته یبازمانده ترینمهمآنچه شاید 

ه  باور داشت که تعمدی در کار بود  بارهدراین سام را ر یگفته رستن 

گر عهد کرده بودند که چیزی از آن با آن نسل همه با یکدِ است. مردمانِ

  کسهیچکه  ودب آشکاردر میان نگذارند و  سینپَ هاینسل دیگران و با 

. شنه حتی با فرزند ...نکرده است را پایمال عهد آن انسانی-تک حتی

ن موضوع در آاز اندیشه به به عمد  آن نسل مانِمردسام باور داشت که 

در کنار افکار دیگر، در لواحان   پندارهاند تا آن کردمیلواحان پرهیز 

 ..یک تبانی. ..نند.لواح در او حضور پیدا نک و پس از تولدِ دنوانباشته نش
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بود  هاسال  پرسشاین  ...اما چرا؟ ..دیگر. هاینسل تبانیِ یک نسل علیه 

 .دادمیرا آزار  و بسیاری دیگر  رستن ذهنِکه 

. داستان به  ش بازگو کردازیبایی برای داستانِ بارهدراین  نویساسامِر

 کافیِ انباشتِکه این دو لواح با  گشتبازمیحدود صد و پنجاه سال قبل 

از ماندن در دنیای نبودها را  کیِ الزم برایبُو سَ ر لواحان، تواند هااندیشه

سارنگ همه از  انِبود. مردم فرارسیدهو هنگام تولدشان  نددادمی دست 

و یک روز کامل در انتظار  آیندمیبه لواحان  زدههیجانشنیدن خبر 

  ،پرسندمیحکیمان  آن دو لواح، اولین پرسشی که و هنگام تولدِ نشینندمی

 رنگاگرد است. رازِ

  تجسم توانیمی»: به پایان برده بودش را با این جمله ا سام داستانر

چون   ،.« و البته خندیده بود گشتندچه اندازه مثل تو ناامید  آنانکنی که 

 کهایناز  نیز رستن با این همه ...داشتمیرا دوست  هاانسان کنجکاویِ

 ، خشنود بود.بودهدر این کنجکاوی تنها ن

عجیب و بریادماندنی رستن در جستجوی   اکنون در میانِ آن روزِ

رفت  مارپیچ پایین  از پلکانِ ؛دانستمیکه خود دقیق نبود پرسشی  پاسخِ

 هایستون  یپایه از  پرشدهلواحان برسد. سردابی  تاریکِنیمهتا به سردابِ 

 یهاستون از میان  خود سوار کرده بودند. بسیاری که بنا را روی دوِش

که  دانستمی ...صدای آب را پیدا کندپیش رفت تا  نقش رد و بیِگ

دو لواح روی دو سکوی  ..کوچک در میان بنا روییده است. ایه شمچ

یی لرزان هانقش آب روی سقف  .ه آرمیده بودندشمچدو سوی  سنگی در
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 ،بودندکه زیر دیوار کنده  ایحفره از ، بنا دیگرِ سویو از  انداختمی

 ند.گفتمیباب مردم به آن لُ ...فترمیبیرون 

اش را با سرمای آن چهرهها و دستباب نشست و کنار لُرستن 

و روش . صدای پاشش آب دو خفته را بیدار کرد. این طراوت بخشید

با صدای   شانآسودنآیینِ درستِ بیدار کردن آنان بود. دو لواح در 

تکانی  ترینکوچکو با  دنشدی م نواختو هم طنینهم جوشیدنِ آب

 .گشتندبازمی ی خویشزنده در آن به حواِس  ناهمسان

خوشامد   روییخوش هر دو نشستند و ورودش را با این بار نیز 

از چند سو  عجیب شکلیسیاه به  ایجامه بار بر خالفِ بهانبود اینگفتند. 

شده  کم نی محدر جای رسیدمیشان پیچیده شده بود و به نظر به دور بدن

بود و دلیلِ آن   سپید ازحدبیش شان ت. پوستاس  شانجسم زا بخشیو 

جوانی  هایلواح این بود که با وجود صد و پنجاه سال سن، هنوز 

ایشان نیاز بود، تا اندکی  بیش از دو برابِر آن عمر بر .ندآمدمی حساببه

سد. بهانبود بر آزارنده کاسته شود و به حد امثالِ  آن درخششِ 

شان هرهبر چمثل بهانبود هیچ خطی  ،ندبود رنگیبشان هنوز هایشم چَ

 و رخشانی سپیدو بلند  گیسوانِو هر دو مثل هر لواحی  شدمیدیده ن

اگر  ...داشت ترصمیمی ایچهره و بود از الر  ترچاقداشتند. پنات اندکی 

 ها صمیمیتی یافت.شد در آن چهرهمی

که مردد ماند  یالحظهو او  ا شدش را جویااز رستن علت آمدنپنات 

از ورود به سارنگ دیده  پیشاز نسیمی که  بایستمیچه باید بگوید. آیا 
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 وزِ آن حتی از ر دیده بود و نقشِ پیشکه شب  رؤیاییاز یا  بیاغازدبود، 

  رفتارِ  توانستمی ...را آراسته بود؟ فاراندیوارِ  ،ش ااز دیده شدن پیش

چه ربطی  هااین که  پرسیدخود  زااما  ،بازگو کندنیز ش را ا اطرافیان غریب

 تادیفِدر  توانندمیچه مشورتی  نآنا ...د؟نبه آن دو داشته باش دنتوانمی

 پاافتاده به او دهند؟پیش چنانآن

 ؛انداهمیتکم غیرضروری و  کامالًن افکار ی آبه نظرش رسید که همه

ز خوابی اگوید. رویا سخن بتا از آن  کردمیاو را وادار  شدید اما نیرویی

دوباره در  س از بیدار شدن فراموش کرده بود، سپسکه به طرز عجیبی پ

که از ش را به لرزه انداخت ا نان ذهنو چ آورد به یاد  فاران یخانهبرابر 

 ..تصمیم گرفته بود شب را تا صبح بیدار بماند. اکنونهم ترِس آن، از 

لیم شد و شروع سنی تآن نیروی درودر برابر ِ  ،عاقبت طاقت از دست داد 

 آن کرد. ازبه سخن گفتن 

 آن را دیدی.« سرانجامپس »گفتند:  زمانهم  تقریباًلواحان 

شد و با صدایی بلند رستن این بار در میان بهت، اندکی خشمگین 

،  ردگذمیاز آنچه در سرِ من  کس همهچگونه است که گویی گفت: »

خطا  هیچبیرویایم  چرا نقشِ چیست؟...منظورتان از »آن«  ...باخبر است؟

 « شده؟ نگاشتهو تفاوتی بر دیوار شهر 

 گشته ژش کاپنات اندکی دهانصدای فریادش در سرداب پیچید. 

ی داشتهوز این اما آن دو هن ،لبخند بزند خواهدمیکه  آمدمیبود. به نظر 
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یدا کسی را پ حالتِ  ،آن جایبه درنیافته بودند. درستیبهرا  انسانی

 .تابدبرمیخفیف را  یویی دردگ ند که کردمی

آن را  فاران»، گفت: رسیدمی نگرولی داناتر به  ترغیرانسانیالر که 

بر  بازگردیاز آنکه تو به شهر  پیشآن را روزها  ...زودتر از تو دیده است

 همه از آن خبر دارند.« و اکنون ...دیوارش نقش زد

  ربوده  اش تازه  یهنگاربرای را ای مروی فاران: »با حیرت پرسیدرستن 

 است؟«

که   دانستمیو خود نیز ن باریدمیش اآشفتگی از کالم و حرکات

 .دلیلی برای برافروختگی دارد یا نه اصالً چرا آن حرف را زده و آیا 

هر آنچه بر  رویایت دیده و ونِتو را در فاران ...دقیقاًپنات گفت: »نه 

یا   ایهه تو آن را دیدکیم دانستمی ما  سپ .. .است نقش زده را تو آمده

 .«بینیمی زودیبه

چنین چیزی  ..رستن برآشفته گفت: »ولی بسیار غریب است.

 «..در گذشته. زمانهیچ

که آن دو  اش از سرِ آن استبرافروختگیو ناگاه به یاد آورد که شاید 

 روایتبر او  ،بدون هیچ شگفتی ،این موضوع را با خونسردیِ خاصی

. گویی خوانندمی اینوشته را از روی  بارکسالتاستانی د کهچنان  ،اندده کر

  رخداد  ر عجیب بودنِب ی خودزده شگفت از آنان انتظار داشت که با لحنِ 

اما خیلی زود  از آن سخن بگویند.اشاره کنند، نه آنکه چون خبری عادی 
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بر خود را که هنوز لبخند زدن  یبه خود یادآوری کرد که نباید از آن

بود که   گونهاین ..و هیجان داشته باشد. حیرت ، انتظارِاست هدنکرضمیمه 

الر از او خواست تا   ..ماند.گذاشت و خاموش  تمامنیمه ش را اکالم

در  شده پنهاننه از نگاهِ شخصی  این بارتا  یدبازگو آنان بررویایش را 

 خودِ او آن را ببینند. هایچَشم که از  ،کنار

در حال قدم دیده بود که  دو بازگفت. ن ود، بر آه دیده برستن آنچ

.  شودمی در دوردست دیده  زنان  نقششهرِسارنگ است و  سویزدن به 

ی خود را در زدن-هم-بر-َچشمو در  داردبرمیآن گام  سویبه آهستهاو 

 یخانه که در  کندمی. احساس بیندمیودا میان شهر و درست میان ریگ 

 نگردمیبه زیر پایش  ...آیددرمینبش جزمین به  هباریکبه اما  ،خود است

به مشتی و  گیردبرمیاو را در  ؛خیزدبرمیو  جنبدمیو  جنبدمی که 

 ...رودمیباال و باالتر  سپس ...است که او را در خود فشرده دیسَدترامی

، دشکنَمیکه چون مشتی محکم و عظیم، تنِ او را در خود  شهردر آنی 

فقط   ،شودمیپرتاب که  ...افکندمی هاردستونیرو به د تمامِ آن را با

  .یابدمیدور از سارنگ  مکانیخود را در  بارِ دیگرسپس و  بیندمیسیاهی 

ی میانِ دو تپه هادست در دور اش همیشه چون ،آرام و تخت ،شهر

از  چیزهمهدارد و میآن گام بر سویدوباره به اختیار بیآرمیده.  همسان

پرتاب از و  از به آسمان رفتن ...مشت شده ز شهرِا ...زدهشتاب دنِ رسی

ی ماجرا بارها و بارها همه... دهدن با قبل دوباره رخ میهمسا ...شدن
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خود را   ،در شهر حضورِ نفسیتکْتنها پس از هربار او  وشود تکرار می

 .یابدمیباز ی افق هادست خسته و پریشان در دور

دستی که نه ی دیوار افتاد و نگاره دوباره به یادیت رواهنگام به رستن 

زمین روییده بود. الر و  از افکندن -نفرت-برای با  گفتن که بدرودبرای 

آن تصاویر را  یهمهند خواستمیگویی  ..نات لحظاتی سکوت کردند.پَ

سرانجام الر به سخن درآمد و  ..هضم کنند.و در خود حفظ  شکلیبه

ند و هم رستن تا دانستمیپنات  و همد که هم خود بر زبان آور ایجمله 

 دگربرای همیشه را اش راهِ زندگانیبود که سرنوشت و  گمان بردهحدی 

   :کردخواهد 

 است!« گشتگانگماین رویای »

چگونه بود که خود زودتر بدان  ..بود. گشتگانگمالبته که این رویای 

-میآن  ه از واقعیتِورانناباتا آن زمان ش اآیا ذهن ...پی نبرده بود؟

 یپلک حتی شاانچَشمرستن از هر پاسخ و هر سخن بازماند.  ...؟گریخت

از  ناگاهش به اگویی قلب ...ندش خشک شده بوداو دستان ندزدمین

 .ه بودافتاد فرو اش سینه

تکرار کرد:  ش ا، سخن را براییافتدرنمیواماندگیِ او را که پنات 

 ت!«اس گشتگانگماین رویای »

دوید.  ش ا اعصاب ر سراسرِافتاد. لرزی تبناک بفروش انازانو بررستن 

 کهدرحالی برد و باال را در موهایش  هاآن  ؛را روی چهره گذاشت هادست 
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کرد:   را ببیند، زمزمه چیزیآنکه  یببود،  گشتهخیره  اش پیشِ رویبه 

 است.« گشتگانگمرویای  است... گشتگانگم»رویای 

نم آن است که در درازنای بدارا  زیچیکاگر »: و گفتآمد  پیشالر 

 ..است. گشته گمش رفته و ا دیده، از وطن  هر کس آن را  ...نو عصرِ عمرِ

نیز  گشتگانگم  یهمهو  ...و غریب گشته وطنبی، نگریستهآن بر هر کس 

 .«انددیدهبه همین شکل  همواره در طولِ تاریخآن را 

توست که تو را از خود  د: »آن دستْ وطنِاو را ادامه دا یگفتهپنات 

تو و  یخانه دیگر  اینجا ...خواهدنمیت دیگر تو را اینسرزم ...رانده است

زین پس تو در هیچ والی و سرزمینی  شهرِ تو نیست...این شهر دیگر 

 ...تو نخواهد بود یکاشانهوطن نخواهی داشت و هیچ کجا  احساِس

 .«دباشاز خود رانده سرزمینِ خودت تو را  زمانی که

 و تنها توانست بگوید: »چرا؟« لرزیدمیرستن چون برگ 

بهتر  خودت ...! نویسارسامِ  یشدهای بزرگپنات پاسخ داد: »و 

تاکنون از   ایگشتهگم هیچ  ...داندمین کسهیچکه چرایش را  دانیمی

دیگران  برآن  چگونگیِتا از چرایی یا  بازنگشته اش رفته  اولین سفرِ

 هایمکان در  ...گاهی از هر.. .شوندبرگزیده می ناگشتگ گم ..بگوید.

 در سنینی  ،متفاوت از هم هاییانسان .معنا.. هیچبییی هازمان و  گوناگون...

همه پس از دیدنِ همان رویای یکسان از سرزمینِ خود به   ...گوناگون

 .«بازگشتبیسفری  ...روندمی سفری 
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 اما توانِ  ،وباره نداشتدبه بازگویی  یازیو ن دانستمیرا  همهرستن 

 سنگین را چون باری آنان ن بازدارد کهایاز را نداشت که  پنات نیز آن را 

 ایگماشتهاز همان  ...فهمیدمیمردم را  غریبِ ریزد. اکنون رفتارِببر سرِ او 

دوستانی که سراغی از او و را هنگام ورود به شهر به او سپرد که وستا 

همه آن  ..همه رویا را شناخته بودند. ..ی آرامه.تحودند تا رحنا و نگرفته ب

شهر دیده  روی مشهورترین دیوارِ  رویابرفارانِ از نگاهِپیش از خودِ او را 

 اش چهره تصویر که در  مسافرِآن فاران فاش ساخته بود که  و ...بودند

 است. نیست، رستن آشکار

بیند یا ببار آخرین برای  او را بر آن شده بودرحنا در این میان 

با  کسهیچ. گرداندندبرمیبچشد و دیگران از او روی  گفتمی که  گونهآن

در   مدتاین  یِتمامدر  ...گرفتنمیاو سخنی نگفته بود و سراغی از او 

  در نبرد و از دست دادنِ  ش اشکست  که داستانِ اندیشیده بودش اپسِ ذهن

که   دیدمی ا اکنون ما ...آن است سببِسارنگی بود،  ایجاذبه قهر که  تیغِ

و به تمامی  دیدن او را ندارند ش تابِاشدن گشتهگم دیگر پس از  آنان

 .هستنداش خواستارِ رفتن

جهان  ..خواسته بود.نین چُسرزمین  ...رفتمیبرای همیشه او باید 

 ترعجوالنهو  ترشتاباننیز آن را هر چه  انخواسته بود و اکنون مردمنین چُ

 یاراده در برابر  بایستمیکسی ن چراکه ...کردندمی درخواستاز طبیعت 

با آنچه مقدور و چون   بایستمیکسی ن ..واالترِ جهان ایستادگی کند.
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ش او پس از رفتن رفتمیباید  ..، درافتد.ری ماضی همیشگی ستام

 .دیدنمیدیگر هرگز آن جهان و آن دوستان را 

 آرامه انداخت و دِاش او را به یاهندر ذ «دوست» یواژه ایلحظه 

  ه بود، درنیافتمعنایش را دم آن در  ...ه بودبه او گفت پیش چندیسخنی که 

را  دیگراناو و  یقین دارمن م» :تراویدمی اما اکنون چه گرمایی از امیدش 

 «..باز خواهی دید.

یتی او به جدرا از ذهن گذراند. سخنان آن  بارِ دیگررستن 

 «!خواهی گشت گفته بود: »تو بر گویانهپیش 

. آن رسیدمی نگرساده اکنون تا چه اندازه جسورانه به  یجملهآن 

از زبان زنی که  شدهخارج ..جهان.  یاراده طغیانی بود علیه  تنهاییبه جمله 

اکنون   او ..ان مردنبرد خندیده بود.چَشمو در  ش را در دست گرفته امرگ

با فکر به آرامه   ...را شکست دهدراده آن ا خواست میدیگر  ایجبهه در 

دیگر  ..روی پاهایش ایستاد. ..رفتند.گ  یش دوباره قدرتا بود که زانوان 

را که ناگهانی و چون   تازه سرنوشتِ  کمکم  ..رزشی نداشت و آرام بود.ل

هر  ...کردمیو هضم  پذیرفتمییخ بر سرش ریخته بود،  سیالبی از آبِ 

 .نگریستندمیاحوال را در او  تغییرِمامیِ این او را و ت انهخموش دو لواح  

ای در آن پنهان آسودگی و خاطرنوازیِ خاصی که گویی کینهبا رستن 

تازه از   ایگشته گم  ظهورِ با شنیدن خبرِ امزندگیگفت: »همواره در  بود، 

شان یا چیزی را در سرزمین یکس هیچ گشتگانگمکه آیا  پرسیدممی خود 
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 ، ترِکخواندمیرا به خود  آنانکه  یرؤیایناگاه با ه ک دارندنمیدوست 

را به خود  هاآن رؤیاییکه کسی یا  فهمممیو اکنون  ...؟کنندمی کاشانه

 ییرا به ناکجا انکه آن اندانمردمهمان سرزمین و همان این  ...خواندمین

 «...کنندمیطرد 

یی کنار هم اکنون در جا مطرودان آن یهمهشاید » زمزمه کرد:با خود 

 «..ندارند. دیاریبرای آنان که  دیاری ه باشند...دمع شج

رستن به این  ..او. ساکت بودند و مراقبِهمچنان هر دو لواح 

تا  ...یکسان راهی ..که باید مسیری برای رفتن موجود بوده باشد. اندیشید

به  رفتن  مسیرِ»از آن دو پرسید:  ..رسیده باشند. مکان یکشاید همه به 

  سفرِ ،راهو در کدام  سوبه کدام  پیشین هایهتگشگمست؟ ا ام سوکد

 ؟«یدندآغاز خویش

به آیا از میاواران » انه ادامه داد:سخنی در پاسخ نیامد. رستن عاجز

 ...؟گذارندمیپای  هاوالدریای  سویآنآیا به جنوب و  ...؟روندمیغرب 

 «...گزینم؟ ویران سکنی دشتِ سپیدِآیا باید در میان گردبادهای 

آیا در مرزهای شرقی جهان کنار  در پاسخ نیامد. رستن گفت: » سخنی

  «...جایِ من است؟ اش زندهایستاده و   امواجبا  وروکاشا کرتِفراخ دریای 

 سخنی در پاسخ نیامد. 
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؟ قوتهای روم و سفر کنم به نابُستاننیشتر به شمال  آیا باید از راهِ»

آرام  آنجابرسم و  نهای الرساه یخزارسردِ شمالگان ب یجاده از  یا

 ؟«به کدامین سوی بشتابم ...؟گردم

دو لواح   اه و رفتارِتغییری در نگ  ها،ها و مکانراهاز آن  کدامهیچ نامِ

از مسیرهای  خودِ رستن هنگام نام بردن حتی و هاآن  هردوی پدید نیاورد.

 هرکدامکه در  افتادند گشتگانیگمبه یاد  باخترو  خاورب و شمال و جنو

 بسیاری دیگرنزدیک و  یخاطره برخی در  سفر آغازیده بودند.ها راه از

به یادگار مانده بود. آنچه کوتاه از آنان تنها داستانی  که دور هایگذشتهدر 

حتی  چیزهیچ گشتگانگمآن بود که  ،در آن لحظه در یادشان شکفت

و  هاراه تمامی آن و اشتنداشتراک ندبه با یکدیگر نیز شان را عزیمت مسیرِ

در طول   باختگانتوسط یکی از آن بخت کم دست  یادشده هایزمینسر

 گذشته نبود. در نگاه بهامیدی  ..بود. گرفته شده به بهره تاریخ

از هر قوم و سرزمینی  جهان، آنان تاکنون در تاریخِ » فت:الر گ 

تنها در  هاآن یهمه ...اندو در هر مسیری عازم بوده اندشده برگزیده

 .«اندمشترک  چیزیک

 چیز؟«پرسید: »چه بود،  در آن دمیدهمید که اندکی ا ایچهره رستن با 

 .«بشتابندسو  ینبه کدامباید ند که دانستمی گیالر گفت: »هم

 یگشتهگم پایانی کوبنده و سرد داد.  ایلحظه  اشتیاقِ آناین سخن به 

به کدامین   هک گمان برد توانستمیو حتی ن دانستمین شکل هیچبه  تازه
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چگونه بود که همه تاکنون آن را  شده است. خوانده فرا گوشه از جهان 

این رویای  ادراِک یه شمچآیا  ...ند جز او؟دانستمیلهامی فرازمینی چون ا

 رسد؟آخر به او  یجرعه از آنکه  ... پیشبود گشتهرمزآلود خشک 

یان مخود در آبِ  نِزالره نشست و به تصویر چشمحال کنار پریشان

. صدای ندتن گذشتبدون سخن گف درازناک  لحظاتی تاریکی نگریست.

 ی روی سقف تنها نیروی زنده در آن مکاننورها یهستهچرخش آآب و 

 پنات قدمی پیش گذاشت و گفت: »ما تنها از انباشتِ  سرانجام .ندبود

 یدیشه نا هایمحراب که در  آنانی ...باخبریمبرخی گذشتگان  یاندیشه

هر . اند..بر آنان اندیشیدهکه یا دیگرانی  اندکرده تأملنشسته و  این مکان

شاید بهتر باشد با فردی   ما برون است... هایدانسته آنچه خارج از آن از 

 داناتر از ما سخن بگویی.«

 توانستمیاز همان ابتدا هم  ..او به کیست. یاشاره  دانستمیرستن 

  را که دمِ ویعمد بهگویی  اما  دوبر اوسراغ به ، انآنآمدن نزد  جایبه

ش  ا. انگار خودش هم در جایی از قلبگرفتمی ترین بود، نادیدهدست

از  آن را خواستنمیخبری ناگوار در پیش است و  گمان برده بود که

نمایش دهد. با لحن و  ناتوان را خود، و در برابرش  ...زبان رسام بشنود

گرچه  ..بود. ترراحت حان ا  لوقضاوتِو بی ردردسبیرفتار ِخشک و 

که  برد گمان نمیار درست بود، اما هیچ ناگو خبرِ بر اش قلبی گوییِپیش

هما و بیشتر با  خاطرش  ...شخصی چنیناینساز باشد و سرنوشت چنانآن
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رخ داده  که ممکن بود تا آن لحظه در آنجا  رخدادهاییلهاسان بود و 

 باشند.

خود را  گاههیچاینکه  ..ت پنات. سحق با تو»و گفت: ایستاد سرانجام 

اعتراف به  ..است. برانگیزتحسیند، در شما بسیار دانیمیداناترین ن

  و من بهتر است ...نادرست استقاطعانه و از سخنی  تربسی نیکندانستن 

 .«بگویمسخن   نویسابا رسامِ

اما  ،لبخندی بزنند اندتالش در که هر دو  بازشناسد توانستمی

. همین صحنه است گشته ژاندکی ک هایشاندهان آن  جایبهو  توانندنمی

خودش بنشاند. برگشت و از  برای او کافی بود تا لبخندی کامل بر لبانِ

، ها باال رودو از پله  برداردکه آخرین قدم را از آن پیشدور شد.  نآنا

لرزان و ورِ و ن تیره هایستون میان  که نگاهی دوباره به آن دو انداخت

سنگی ایستاده بودند و  ، کنار سکوهایسوی لبابدر دو  آنجا اندِک

ش بر اآیا سرنوشت ...نگریستندمی ش رااو بختِ غریب او را همچنان

 این تصویرِ  ...جانی داشتند؟اصال آیا آنان  ...جانِ آنان اثری انداخته بود؟

  آن نوع در سخه از آخرین نبرای همیشه تا  رفتمیآنکه  تکراری به خاطرِ

 دوباره یافت و لحظاتی او را به درنگ واداشت.   باشد، تازگیِش اذهن

الر با دستی پیچیده در ردای سیاه به باال اشاره کرد و رستن دانست 

اندیشه نشسته است. او را پس از  محرابِ بردرون لواحان   نویساکه رسامِ

کوچکی  چوبیِ زِیم تاالر دید. چپِ سویدرون محرابی در باال آمدن 

 .خواندمیکه  آن کتابی بود برش قرار داشت و ارویوبهر
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بر زبان  کالمی آنکهبیدر سوی دیگر میز نشست و  اش رویاروی

سرش را از روی کتاب  آرامیبهرسام  ..دوخت. چَشمد، مستقیم به او آورَ

گفت: »به چیز را دانست و اش همهزدنیبا تیزهوشیِ مثالبلند کرد و 

 خبر رسید.« ر به صاحبِبخ درنهایتم امانگ 

 اشدیدگاناو را از قلم دان برداشت و با دقت در برابر  رستن قلمِ

گرفت و به آن از زوایای مختلف نگاه کرد. دوست داشت به شکلی او را 

به او  ایبهانهرسام هیچ  آنکه ترمهمو  آمدمیش نااما دل ،ناراحت کند

به آن قلم بیشتر از او  رساماو بگوید که نداده بود. دوست داشت به 

 ...چرا؟نیست. عاقبت پرسید: » نینچُاین که  دانستمی، اما دهدمیاهمیت 

 مهمی را با من در میان نگذاشتید؟«  فتادِچرا چنین 

اما در  ..ام.بسیار چیزهاست که با تو در میان نگذاشته» رسام گفت:

  کس هیچ نه من بلکهه چرا درست این است ک پرسشِ خصوصبه  دِفتااین 

 «..آن را با تو در میان نگذاشت.

در  هرچند. عادتی که کرد ش را تصحیح اشطبق عادت پرسرسام 

. نمودمی پرسش را برآشفته  صاحبِهمواره کالم بود،  پیش بردنِراستای 

گفت:  عبوسانهکوچک، پیدا کرده بود؛  هرچندالزم را  یبهانه که رستن 

چیزی  چرا رسام ...اندنگفته ی زن چیکه چرا دیگرا»برای من مهم نیست 

 آیا تو نیز در آرزوی رفتنِ هر چه زودترِ من هستی؟« ...؟به من نگفت
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چه چیز برای تو مهم است و چه چیز نیست، اما   دانممی»رسام گفت: 

 درست را نخواهی گرفت.« درست را نپرسی، پاسخِ پرسشِتا 

بیشتر را  اش مخشبا لحنی که  ،دبو  گشته و برانگیخته کالفه که رستن 

 به من چیزی نگفت؟« کسهیچ»چرا  :غرید،  کردمیآشکار 

بودن، دیدنِ رویای آن  گشتهگم رسام بالفاصله پاسخ داد: »چون شرطِ

ت ا، ممکن بود بر ذهنگفتمیآن با تو سخن  یدربارهگر کسی ا ..است.

 آشکار گاههیچ قتوآن ...ایهو شب بعد تصور کنی آن را دید گردد القا

بوده،   درگیر خاطرت بدان ی یا چون دیدمیآن را  بایستمیکه  گشتمین

من و شاید بسیاری دیگر  ...است افتاده اتبر ذهنچیزی شبیه آن 

-هیچباشد و آن رویا را  نادرستفاران  همچنان امید داشتیم که پیشگوییِ

 .«گاه نبینی

 ،اشتذگ نمیباقی  خشمی دلیلی برادیگر پاسخی گرفته بود که رستن 

و خیلی خشک و  نمودهحفظ در خود مچنان حالت مشاجره را اما ه

روشناییِ داخل کمکی ی بلندِ سقف دیگر به حفرهجدی نشسته بود. 

از زیِر نیز دلپذیر سرمایی  ها افتاده بود.ی شمعچیز بر عهدهکرد و همهنمی

 . زدمیزمین بیرون 

به این گفت: » یافتهیاما تسل خاطریدهرنج رستن به رسام نگاه کرد و

اینجا را برای بار دیگر  گاههیچاز این شهر بروم و  اکنونهم باید  معنی که

 نبینم؟«
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 ایلحظه هجوم آورده بود،  نآنارا که غمی تازه در  اش دیدگانرسام 

 به او نگریست. خموشانه به کتاب دوخت و سپس شرمگینانه 

ینان دهی که روزی  مطرامه به من ال آمث توانینمیحتی » رستن گفت:

 هامدتآیا  ...یرسنمیهم ناراحت به نظر  قدرهاآنحتی  .؟..گردمبرمی

جهان به   من خالصی یابی و اکنون تقدیرِ بود که دوست داشتی از دستِ 

 است؟« شتافته ات یاری

از رسام بگیرد، آن بختِ شوم را  انتقامِ ش امبا کال خواستمیگویی 

که نفسی عمیق و آرام کشید، ازآنپس  .سپردیب گوش می شکپراما او 

آرامه به داستانی گنگ و  ...افکنمنظر میمن به حقیقت و تاریخ » گفت:

که  ایگشتهگمداستانی از  نادرست باور پیدا کرده... مابه گمانو قدیمی 

  که بوده و اهل کجا و چه طور بازآمده داندمین کسهیچ سرانجام بازآمد...

 دیگرگونشده بسیار  گشتهگم که او در جهانی  گویدیم. داستان تنها تاس

این  ش مقصود مان داریم...انچَشمر دست و در برابر از آنچه اکنون د

هیچ  ..زیسته است.ان میباست بازگشته در دورانِ یگشتهگم است که آن 

داستان را به  آن نگفته و هیچ حکیمی  یاز او سخن  ایگرانمایه کتابِ

و همه   از او در دست نیست ایهیچ نگاره .ستسمیت نشناخته ار

 یزمانهتازه مربوط است و نه  به عصرِ گشتگانگم که داستانِ دانندمی

روا  خود  رب ،دارد میاما آرامه شاید چون تو را بسیار دوست  باستان...

چون همممکن است ش را کنار گذارد و باور کند که کسی ا تا منطق داشته
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به  گویدمیممکن،  جایبهحتی  ...ازگرددره بادوب ساختگی ستانِآن دا

 بازناگشته.« یگشتهگم پس از صدها و شاید هزاران  همآن ...یقین

 او چه بود؟«  نامِ» رستن پرسید:

به تو گفتم  ؟نامِ او چه تفاوتی در تو برخواهد انگیخترسام گفت: »

 دوست دارند در هر همواره هاانسان بیش نیست.  ساختگیکه داستانی 

قطعی و سرنوشتی محرز،  در هر حکمِ ...بیابند چیزی ناهمسانی کلیت

در  پیش هاپس این داستان را سال ...دشکنَمیزند که آن را قهرمانی بسا

 و چرخیده و چرخیده است.« اندساخته و بازارها  هاکوچه میان خود در 

 !«ندامهم  هانام ش چه بود؟ انام»رستن دوباره پرسید: 

 «رَهانْهاسْتش پاسخ داد: »انگاهدر  رسام با غمی

رهانهاست و به  نگریستمی هاشمعبه  کهدرحالیو  خموشانه رستن 

در کالمی بگویند،  آنکهبیچندنفسی، ر دو . هفکر کرد اش داستانِ نیمه

آرامِ   دقیق شده بود و حضورِ رستن یچهره رسام بر . رفتند فرواندیشه 

گویی با خود سخن   . آهستهناختشمیبازش اهر نگارا د واهی یامید

 زاید یداستان ایجاد همین شوق و امید ، گفت: »شاید هدفِ گویدمی

 .«ترپرشتابهر چه رفتنی برای  ،باشد

که آن را باور کرده است   در دل داشتهمرا  قدرآن رستن گفت: »آرامه 

 .«و تو..
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ن مندیدنِ  از دیگر ایذرهو گفت: »و تو حتی آمیز زد نهطع  ایخنده 

 «..ناخشنود نیستی.

ش سخنانی ابه دنبال دانستمیکه رستن  آهی .آهی کشیدرسام و 

شان آماده  . خود را برایداندمیهیچ ن دهندمیخواهد آمد که به او نشان 

ش را بیرون بریزد. رسام اتا دل انگیختبرمی خاصهاو را  چراکه  کرده بود

، اما وقتی شکستیمرا  پراحساس ی رهدونف خیلی دیر سدِ آن کالمِ

 . گشتمیجاری ، زالل و شفاف لُباب چون آبِ شکستمی

 ..«.اندمهم  هانامکه گفتی  طورهمان»شروع به سخن کرد: 

آن نگاهی نگریست که پدری به ا کرد و او را دوباره بسکوت 

 گیسوانِآورد و در  پیشش را ا. دستنگردمیفرزندش  ترینشیرین

 هاناممرتب کرد. »اندکی  ، یشه آشفته بود من را که هشید و آرستن ک

شان  را همسران بر فرزندان هانامبسیاری از  ...هانام یهمه، اما نه اندمهم 

-برنمی کدامهیچیی هستند که نه پدر و نه مادر هانام، اما گذارندمی

یا از  لیماق زمین واز  ...داندمیکسی ن ...آیدمیاز جایی دیگر .. .گزینند

 نبودها فرزندْ آن را با خود از دنیای  گویندمیبسیاری  دیگر... دنیایی

  «...آوردمی

ی سقف رفته -پس از آنکه نگاهی به کمانِ آسمانآهی دیگر کشید و 

و نام تو یکی از  اندمهم  هانامبرخی  ،آری فرزندم، گفت: »انداخت

 .«هاترینمهم من یکی از  باورِبه  ...هاستآن
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جدی و آماده به  یچهره از آن  و دادمیفرا  ش گو گیشیفت باتن سر

 دیگر خبری نبود.  گیرش انتقامخشم و 

به تو نگفتم که چرا   گاههیچ»ه جاری شده بود و رسام ادامه داد: شمچ

م ات را در دستام و خواستی دستایستاده بود والیزمانی که در آن 

 ...آن دیار آمدیم ازگر برای همیشه و چرا با یکدی ...، آن را گرفتمبگذاری

پشت سرت را نگاه  ، حتی یک بار...گاههیچتو در تمامیِ آن مسیر... 

چیزت برای همیشه در پشتِ سرت ات، همهشهرِ تو، خانواده ...ینکرد

تاریخ و شناختِ فقط به خاطر  تابازنگشتنمن از  اطمینانِ... ندباقی ماند

 تو از آن روزِ ...وستت ناختِ خودِ اطر شبه خ ..دیگر نیست. گشتگانِگم

زیستی که   ای گونهبه  ،سال همهاین ، در تاکنون از ساتهایا  تاعزیمت

پیوند تو  به نامِ هااین یهمه ...نه آنجا ایآمدهگویی در این شهر به دنیا 

 .«دارد

ش را  ابغضصبر کرد تا با متانت نفس بلندی کشید و لحظاتی 

ا من به تو نگفتم که چرا تو را با ما» :ش را بیابدودخ جمالتِد و فروخورَ

و  بود نیندوختهبه خانه  بستگیدلتو کودکی بودی که هنوز  ...خود آوردم

اما  ...،داشتمیها گام برشگفتی ویبه س  جرئت با اش قطارانبرخالف هم 

، در میانِ آن که من چرا آن روز ایپرسیدهاز خود  گاههیچ ...من چرا؟

 تِ تو گذاشتم؟«س دست در د جان، بیمردمانِ 

 .«اکنونتا  به آن فکر نکرده بودم... ایلحظهپاسخ داد: »حتی 
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تو به نام تو و معنایش   گزینشِمن و هم  گزینشِ، هم هااین یهمه» 

 ...گویدمینامی که از روییدن  ..ش بودم.ابه دنبال. نامی که من اندطمربو

و  ...یجهان آورد نیا خود به اه تو بنامی ک .روییدن است.. همان نتَسرُ

ت را با خودت به  ازمانی که به من گفتند نام ...من زمانی که آن را شنیدم

 گاههیچو  امبوده احساس کردم که همیشه منتظر آن  ...ایآورده این جهان 

خبرها خیلی  ...گذشتمیتو  آن زمان چند سالی از تولدِ .ش..امدانستمین

به من   به دستِ بختو این یکی هم  دنرومیو داخل ن از ساتهایا بیرون

 رسید.«

 رستن زیر لب گفت: »ساتهایا«

سخن گفته بود،   یکْاز آن سرزمین در گذشته با هما و دیگرانی نزد

به خاطر  از نو را،  چیزش همه ش را و اآنجا را، نام  اکنونگویی اما 

 .آوردمی

یست اما ندور چندان مکانی ساتهایا  ...»آری. ساتهایا! رسام ادامه داد: 

ش با هیچ اقلیمی اانجایی که مردم ...ست جدای از جهان ای گویی جزیره

ش زمانی سرآمدِ دانش و تدبیر بودند اانجایی که مردم ..ندارند. ایمراوده 

ن اد که تمامیِ آگاهی و دانش نزد آنکه بدین ادعا رسیدن بدان حدیتا 

از شدند تا هان نشت دیوارهایشان پپس درها را بستند و پ ..ست و بس.ا

 هاآنکه  انیمردم ...دکنند و کسی آن را به یغما نبرَ خویش پاسداری دانشِ

جز   آموختندنمیآنان چیزی  ...را با دیگر مردمانِ این جهان کاری نبود

 «.ند..کردمیآنچه خود پندار 
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  شناخت یشاخه در سه آنان پس اش را بست و کناری نهاد. »کتاب

. هر آنچه نبالیدندگری دانش و سومی تاریخ، یکلمه است و دیکی که 

را پشت   شناخت ...ودایشان مانده ب بر که از گذشته داشتند آنی بود

شان آب شد و در بیرون از خی در دستانپنهان کردند اما چون ی هادروازه 

ی چیزاکنون نه از آن دیوارها  ..دیوارهای بلندشان به مسیرِ خود ادامه داد.

که از تاریخ، تنها  ایبرخاسته تو از میان مردمی  ...دانشن آانده و نه از م

و همان را  ها نظرگاهِ خود از تاریخِ خود را...ند و تندانستمیخود را  تاریخِ

زمانی که مردی را ورای زمین  اناین مردم ..از یاد بردند. پیش هاسالنیز 

اضافه   جهان ستند چیزی به اینشان بازایستاد و نتواندیدند، زبان در کام

 .«بیفزایند بینندمیگری به آنچه نتوانستند نگاهِ دی ..کنند.

جدا  ایبافته  هاآن گفت: » ترآرامسکوت کرد و با نوایی  ایلحظه 

 ی هیچ پرواز کردند.«هادستبودند و در برابر نسیمی از تفاوت به دور

 نآنا یدرباره  ایشهنوشته را در  گفتارآن  حتماًکه  دانستمیرستن 

ش را ادامه  اکند، رسام کالم  تأملاز آنکه بیشتر در آن  پیش آورده است.

ش را از اانیکی مردم ...!نددر آنجا دو کودک به تفاوت بلند شد» داد:

آنچه بیرونی بود و  سویبهش را او دیگری دست رهایی بخشیدخاموشی 

نام تو  الزم نبود حتیمن  دمدر آن  ..دراز کرد. ،غریب بود و ترسناک بود

ش  اآنکه دست کوچک .آنکه روییده بود.. ن بودی...ستَتو رُ ...را بپرسم

آن   یهمهبود و با  ستهرُبه باال پیچکی شاد  یتازه ی سبز و چون شاخه
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کوچکی سرش را باالتر از تمامِ آن اقلیم و تماِم آن تاریخ و تمامِ آن 

 رسانیده بود.« انمردم

 به نجوایی پیر و پدرانه گفت: »نه... و حلقه زد رسام انِچَشماشک در 

 «نام تو را بپرسم.تا نیاز نبود 

 در دلِ  ای جرقه چون اما  اش سخنانچشمه در آن دم به درنگ افتاد. 

و  ندچون آتشی وجودش را در برگرفت بارهیکبه ،ندگشترستن فروزان 

 . ساختندش نرم ارا در درون چیزهمه

ی دانستمیو همیشه »گفت:  و داش لبخندی زشدهخیس هایچَشم با 

 «.. و خواهم رویید.که من روزی از نزدِ تو نیز خواهم رفت.

 ،بردمیدائمیِ تو، تو را از این مکان نیز  م که رویشِدانستمی»گفت: 

 دانممیاین را نیز  ..پیوند خوری. گشتگانگم به  بردمگمان نمیهیچ ولی 

 ینگاهحتی  تاپیشین قلیمِاه و آن ن به گذشتکه تاکنو  طورهمان که تو 

 دانممیمن  ...نگریستسرت نخواهی  نیز به پشتِ این بار، اینینداخته

 .«داندمیآنچه را که آرامه ن

آنچه را  دانممیرستن خواست چیزی بگوید که او دوباره گفت: »من 

که تو  دانممیپس من  ...!نام توستژرفِ و آن معنای  داندمیکه آرامه ن

 تو هیچ غم بر دل ندارم... خاطر سختیِبه  روازاین و  شوینمی تنگدل

من است و برای سوگواری در غمِ من، پس از  اگر هست، سهمِسختی 

 رفتنِ تو وقت بسیار خواهد بود.«
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رستن نیز از او پیروی کرد. غم و  از محراب بلند شد و ایستاد.

ی آن مکان نیز تکرده بود که ح اش کوفته چنان  روزپایان در آن نگرانِی بی

درهای  ر برابرِد و بیرون رفتند تاالرهم از  اتفاقِ به نمود.بیگانه مینزدش 

را پیش آورد و رستن آن را  ش ا. سام دستلواحان ایستادند فامِنقره

روی سکویی  کهچنانشان را در هم گره کردند و رستن انگشتان گرفت.

بلند و  یجاده در آن  ...روزِ نخستآن  مثل ...کوچک گام گذاشته باشد

دو غروبِ  ایستاد و هربلندتر از زمین  بندِ انگشتیچند  ...نشسته-افق-تا

 .سوزاندمی ناح را نگریستند که آسمان را با آتش سرخِ خود 
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بارِ آن روشنیِ اندک را  تمامیِ .نه فانوسی در کار بود نه شمعی 

صبحگاهی با  نورِ کشیدند.دوش می خانه برهای یالِ ابتدا و انتهای پنجره

و اسباب  ،بود و غباری از آرامشِ همراه با کهنگی گشتهوارد  یسوز اندْک

 ..یدند.دیری نپای هااین  یهمه اما  ...گرفتمیبرفضای خانه را در 

 .شکستند و داخل ریختند خشتیبا پرتاب  هاکنارِ در ناگ  هایپنجره

به نزدیک پنجره   سلح،م-دندان-به-و تامحتاط لحظاتی بعد سربازانی 

 ی سراسیمه سنجیدند.سوءظنآمدند و داخل را با 

از سربازانِ لهاسانی  ایدسته در با لگد شکسته و باز شد و  پس از آن

 هموندِ و  اول یفرمانده، ی گوربانپشت سرشان مینو .داخل ریختند

رد و  ه کاشاروارد شد. به باال دست -به-نیزه حکمی جرگه یمانده برجای

 آشکار آمدمی. از صداهایی که خانه هجوم بردند دومِ  یطبقه ازان به سرب
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. مینو با دست اشاره کرد که سربازانِ پایین ریزندمیرا به هم  چیزهمه بود 

نیزه را کژ به کمر آویخت، و چیزی را به هم نزنند.  مانندب یشاندر جا

آنان نشسته  به تفاوتبیکه  دوم شد و کنار اِرمیا وارد اتاقِ آهستهسپس 

 برآورد و  اوکنار  ایچهارپایه سپس  ؛کردنظاره  دقتبهایستاد. او را بود، 

با آن  ؛ش ندادا نگاه ا تغییری در مسیرِ. ارمیماندآن نشست و به او خیره 

گفت که  زیر لب چیزهایی میاش رنگ و لرزانهای بیچهره و چشم 

نزد مینو رفت   ،د خانه شدوار ر«دیآرکا»م ی به ناجوان افسرِ. ندمفهوم نبود

 .«فرمانده اندرفته از شهر »و گزارش داد: 

 مینو گفت: »چند نفر؟«

 « .پاسخ داد: »حدود چهل نفر شتابان افسر

 »به کجا؟«

. مینو ندانستن تکان داد و به زیر انداخت یشانهسرش را به ن رآرکادی

و برون یزی از اچ»: گفتکه او را دید،  افسر. گریستدوباره به ارمیا ن

شنیدن داشته   که ارزِش نیامده ربَاز او  سخنیهاست که سال ...آیدنمی

 .«باشد

 «...زندزیر لب می هاییحرف اما »فت: مینو گ 

خبر گرفتن از هما  جهتِ بدین سببار بود و از اهالی خشخ رآرکادی

و  ه داشت ای کوتاجثه .ه بودفرستاده شد  آن برزنی هاکوچه ش به او یاران

 خوبیبه  پیشها از سالارمیا را نیز دهانی بزرگ و زشت.  بینی و
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او  هایلب کناررا  اش بریده-میان-از یهاگوش . نزدیک آمد و شناختمی

است. پس از  هذیانش اههم»گفت:  آن از پس  ایلحظهچند قرار داد و 

 چندیو پس از  زخمی شد که همان ... هشد گونهاینهمسرش  مرگِ

 نآنا داندمیدانم که او ن.. مسلم میجان سپرد.هاسان در لمرگ با  اکشکش

م ابه گمانبفهمد و بگوید،  توانستمیحتی اگر  ...اندگریختهبه کدام شهر 

ما فاش  بر بتواند که کرده باشداو بازگو ن نزدهرگز آن را  ی سپیتاگهما

 .«سازد

 ا لحنِب ،داشت نام «کاهَیو»و  ایستاده بود ترعقب که   مینو دیگرِ افسرِ

-ش هماهای سیاههای کثیف و دندانکه با جامه اش ی همیشگیولنگارانه

او را از  ،فکرکوته شاید هما نیز چون تو» گفت:  خوانیِ کامل داشت،

او   را در حضورِ هایشنقشه و  هاحرف ، چیزهمهادراک خارج دانسته و 

  م و حرفِ نیر زرا کنا شهاینیا هذا آهنِ داغ ب توانیممی بازگو کرده باشد...

 «...البته اگر فرمانده اجازه فرمایند حساب از او بیرون بکشیم...

نجواهایش را به   خواهیمیاز این؟ حرفِ حساب »گفت:  رآرکادی

-گوننش کن! انسان از این انگاه ...رسینمیاما به جایی ه تبدیل کن ضج

 ؟« شودمیهم  تربخت

ی به چَشمبا گوشه  رزید،ومیرار ش اصنظربر که همچنان  یوکاهَاما 

یقین ند تا کردمی هیار بودند، این کار را راسین یا مَاگر پِ»گفت:  فرمانده

 .«یابند
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است یا نه.  برانگیختهکافی  یاندازهبهاو را آیا به مینو کرد تا ببیند  رو

 چیست فرمانده؟«دستور گفت: »سپس 

در چهره و  محوِ ،اش افسران به سخنانِ توجهبیچون همیشه مینو اما 

 ..ندارد. ایفایده». عاقبت گفت: ه بودزنده ماند یمجسمهآن  حاالتِ

 بادی در سارنگ است.« یآسیاب  ساختنِ چونشکنجه کردنِ او 

 اجبار به و ست نیواقعی شان خندهکه بود  آشکارخندیدند.  افسردو 

اشت  گذ زن یشانه از روی ادب. مینو از جایش برخاست، دستی بر است 

 آنکهبیو را گرفت او  دستِ ،سردش  دستِبا است برود که ارمیا و خو

 ش را برگرداند، گفت: »رودیا!« انگاه

  شانتوجه حتی چند سرباز نیز  ؛بازگشتنداو  سویبههر سه با حیرت 

 »رودیا!«جلب شد و او دوباره گفت: 

 شرویی بیاش با نیانگشتانِ تکیدهدر آن دم لرزی در اندام نداشت و 

-بی دیگربارسپس فشردند... نمودند دستانِ مینو را در خود میه میاز آنچ

 هایهذیانلحظاتی بعد به  .شدخاموش  واش فرو افتاد دست ،توان گشت

 . ه بوداش بازگشتلبی زیرِ

 برنگشتیم.« خالیدست  دستکمگفت: » رآرکادی

:  ودود، افزکه در وفاداری و عشقِ به وطن زبانزدِ عامه بیوکا و هَ

 « !بیرون کشیم هایشضجهاز میان  توانیممیر کن که چه چیزها »تصو
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نیز افسرش . دو از خانه بیرون آمد دوآنتوجه به اما بی ی گوربانمینو

چند قدمی از خانه فاصله گرفته   که درحالیراه افتادند. به ش ابه دنبال

 کند؟« ش خیانتد که مادری به فرزندکنیمیگفت: »باور فرمانده  بودند، 

اش به وظیفه گفت. با این همه افسرانما گویی با خود سخن میا

 اش را دادند.پاسخ

 آنچه شبِ او تنها ..خیانت چیست. داندمیاو چه » گفت: رآرکادی

-نامی که تکرار شده و تازه بوده و در ذهن ...کندمیشنیده را بازگو  پیش

 ش مانده.«ا

در دامنِ  راحتیبها که او ر فرزندی خیانت بهالبته هیوکا گفت: »و 

 ش رها کرده است، تصمیمِ دشواری نیست.«ادشمنان

کامل گزارش  طوربهآن را  درهرحال»و گفت:  مینو لحظاتی اندیشید

 خواهم داد.« 

در را »نرفته بود که برگشت و گفت: تر پیشو دور شد. چند قدمی 

 خوراک و ری آبمقدا نزدش  هر روزتعمیر کنید و ترتیبی بدهید که 

 او روزی به درد خواهد خورد.« گویدمیبه من  سُهِشی ...برندب

 بر سینه مشت کردند.ی اطاعت به نشانهراست را  دستِ افسردو 

شهر تازه از  ..سربازخانه به راه افتاد. سویفرمانده از آنان جدا شد و به 

 سپیتاگ یهما یکاشانه پیرامونِدر  کمکم  ان مردمو  شدمیخواب بیدار 

 ند.کردمی وجوپرس و  شدندمی انباشته
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 شهر پیچید و یِش در تماماخارج شدن هما و یاران خبرِ زودیبه

همان  کاروتسای مکرومادآنان را به نادرست رودیا دانستند.  مقصدِ همگان

به   ،هما داشت  برِ تخمینی که از نفراتِروز گروهی به تعدادِ ده برا

 سویبه  «راشین»و  «هوداد»ش، اانو افسر  زخمشیرفرماندهی پراسینِ

-با شکوه و غروری که از پیروزیِ حتمیهمان روز  سوارانرودیا فرستاد. 

های داد از میان مردمان در گذرگاهِ اروند گذشتند و نگاهمیشان خبر 

به راه    پایتختجنوبیِ یجاده در بسیاری را به خود دوختند. پس از آن 

آسودن کوتاه بود که   ن ساعاتِند و چناتاختمیچنان پرشتاب و  ندافتاد

شان  راست سویدر پداشکست را  آرامگاهِ ،پسین روزِ غروبِ هاینزدیکی

 راندند.نیز شب  تا پاسی ازو حتی  ندپشت سر گذاشت

سال و  قریب به چهلراشین که زنی  رهسار که رسیدند، راهیسه به 

کشید،  یمبه دوش تمامی  فرمانده را به خردیِبی فکر بود و تاوانِخوش 

  دستورِ   راشیناو مهار زند. پراسین به پیشنهادِ بر آن شد که بر شتابِ

شب و  ریکیِاز تاخود نیز پس از شنیدنِ سخنانِ او  چراکه ،توقف داد 

سواران در مکانی خارج از جاده و در میان  .بود هراسیدهکمینِ دشمن 

 راهیِ رهساریکیِ سه نزدر د دنمان پنهان گشتند و آسودند. یعلفزارِ بلند

مهم را تحت نظر  مسیرِچند  زمانهم که  دادمی نیز این امکان را راشینبه 

. گرچه تا صبح جز کاروانی کوچک که از رودیا به سوی  داشته باشد

رفت، رهگذری پدیدار نشد. راشین اجازه داد تا کاروان بدونِ پایتخت می

   .دهدمه ادا آگاهی از حضورِ آنان به راهِ خود 
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  از طلوعِ پیشکه آسمان اندکی روشن شد و نوِر ناح حتی  هنگامی

رودیا به  یجاده حرکت داد و در  فرمانِ فرماندهریخت،  خودش به آسمان

چندین  شان راست  سوی. رفت می جنوبِ غرب سویبه که  راه افتادند

که   قرار داشت رنگ با سطحی از ِگلی نرم و بریدهوسیع و خاکی مردابِ

ی غریب و تُرش و اما آنان رایحه ،را دور بزند آناند کرده بو عیاده سج

 هاییمرداباینان . پراکندندسوتر میقلبِ مسیر و حتی آنتیزشان را تا 

ریخت و بودند که آبِ جویبارهای کوچکِ دشتِ سزانِ شمالی بدانان می

ها سپس رفت. به باورِ مردمان این آبگویی در دلِ زمین فرو می

زدند و جای دشتِ سزانِ جنوبی بیرون میاز جایدورتر،  هارسنگف

چرا که در زمین   ...دادندتر به زمین میرطراوتای بس سبزتر و پجلوه

 پالوده شده بودند.

  با وجودِ گذشتند، اش میدر تمامیِ آن مسیری که چون باد از میان

اثری   ،مسافرجز چند کاروان و شماری ،  سوارانو احتیاط بسیارِ آمادگی

دردسر سه روز در آن  هیچبیسربازان شتابناک و  .نمایان نشده ر در رادیگ 

  ، کوهِ«ماخ» بود که کوهِ چهارم  روزِمین هاینزدیکی و راندندپیش مسیر 

  .گشتظاهر    برابرشانافقِ درودیا را در دلِ خود گرفته بود،  که ر کوچکی

 بزرگیِ  ای بههحفریان ، در مای سنگیانگشتی درونِ حلقه چونرودیا 

 قلبِ  عظیم ایاراده ، یا کسی پنداری ..قرار گرفته بود. کوه قریب به خودِ

 هاییالو سقف ای باریک از تکهاعم از کف،  هایشحاشیه و کوه را کنده 

 .اطراف را باقی گذاشته باشد
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از صلب داشت و هم کمانی  بدان ترتیب رودیا هم کفی از سنگِ

 آنچهاش گذشته بود تا شمایلِ میانی ندِکمرب رایو ند ازچون طاقی بل دامنه

 حالبااین .کندهمچنان حفظ  ،زمانی کوهی مخروطی و ستبر بود را که

ی پهن و بیست پله چندان از زمین فاصله نداشت و تنها باالرفتن ازشهر 

 ها،برسند. در آن باال آنکافی بود تا به سطح  شده در دلِ سنگسپیدِ کنده

 هایال  اما ،شدمی قله باشد، کوه تمام  بایستمی  جایی که هاییکینزددر 

 ؛بود ترکوتاه شرقی  هم نیز نبودند و یالِ ترازِند. حتی همرسیدنمیبه هم 

  لبِ به خاطرِ قیا  نیز بگویند «ستیغبی کوهِ»بود که به آن  گشته سببهمین 

  کوه« لقب دهند.»نیمْاش تهی

بود که هیچ انسانی  زیاد ریقدنآ دهرسینهممیانِ دو سکوی به شکافِ

قدری هم کم بود نآاما  ،آمدمیاز پسِ آن برن پریدمیهم که خوب  هرقدر

و ادعاهایی که در   هارقابت و  هاقمار کند. چه  وسوسه بسیاری را که

هانی بر باد رفتند و چه بسیار ناگ  یاز پریدن به ترس پیشآخرین لحظه 

انسانی خردباخته را   مرگِ وها خانهبام بر  ط کردندپریدند و سقوی که ناآن

شده  «افتادگان»ش ای که دیگر نامگذرگاهدر میانِ  ...به نمایش گذاردند

 بود.

و   ماخپریدن از شکافِ  قصدِکه  شدمیچند سالی  سبببدین  

عظیمِ کوه ماخ   یحفره اما  .بودممنوع بر همگان روی آن  بندیگرو

 نبردِواپسین دگاری دیگر بود از ، یاگفتمی راحتصبهکه تاریخ  گونهآن

نیرویی عظیم و آسمانی که کوهی را از راه برداشته بود تا   ..خدایان.
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 نابود سازد. انسانِ، هسنگر گرفته بود  در سوی دیگرش منی را که دش

نان نبردی را در خود داشته، از  کنونی با دیدنِ آن و تصورِ جهانی که چُ

افکاری نبودند که هنگام  وجهیچهبه هاایناما  ...شدمیحیرت خشک 

او به  .ندزدمیپرسه   زخمشیرپراسینِ کوه، در ذهنِ مشتاقِ سویراندن به 

ش شالق  ااسپجان بر  قصدِ بهشوقِ شهرتِ دیگرِ رودیا بود که گویی 

 و از او انتظار پرواز داشت. زدمی

دِ فتا مدنِا پیش آند که بدانستمیهمه  ساالراندیگر  ،حکم یجرگهدر 

او نفسی را برای داوطلب شدن هدر نخواهد داد   ، رودیا کسی به گماشتنِ

روزانِ او در رهسپاری به رودیا،  ف هم شد. در برابر شوقِ طورهمینو 

ای و تنها به طعنه ندبرنیاورداز مخالفت دم  کدامهیچساالرانِ دیگر 

حکم ی جرگه ر دردمهدا یارادهو با ا همراهیِساختند. کوچک دل خوش 

 اش یاری رسانید.نیز به او در برآورده شدنِ خواسته

پاسی مانده در  ی رالهاسانی خسته اما پرانگیزهسوارانِ  ،شتابِ فرمانده

 از ناامیدیْ  پس و  هاکوچه ، هاگذرگاهو  دیبه شب به شهر رسان

 قربانیِ جستجوی زمختِ  ی رودیاهاخانه برخی حتی و  سراهامهمان

یافته بود  ، پراسین که دیگر اطمینان هاکاوش  ییانه م. در ندشد ازانسرب

به شهر بزم و شراب و  هامدتو پس از  دشمنی در آنجا نیست

یی که  سراهامهمانبسیار است، به یکی از  گشتهبسیار وارد  هایمحبوبه 

اش بر افسرِ نخستدر ابتدا زنانی محبوبه را  .رفت ،شانشناختنیک می

سپس از آنان  ؛بر افسرِ دیگرش راشین برگزید را حبوبهردانی مهوداد و م
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در میان   و عیش و نوش  جستجو به میگساری کاملِ تا اتمامِجدا گشت و 

پایان برده بودند،   به سربازان که جستجو راساعاتی بعد  پرداخت. بزمیان

 شب را به سر بردند.باقیِ شهر،  شمالِ کوچکِ یخانه سرباز در

زیادی   شمارِساخته شده و بر  ه از چوبهمودیا در ر هاخانه 

 ...راه یمیانه شهری بود در  ..بود. گشتهچوبین بنا  کوچکِ هایستون 

لهاسان یا شمال  سویبه  ساحلند و یا از رفتمی  ساحل سویکسانی که به 

فضای  روازاین. گذراندندمی هاییشبند، در آنجا شبی یا کردمیعزیمت 

 ...زدمی یشی همیشگی در آن موج تشو ود وبتغییر ر حال شهر همواره د

 .گریختندمیرفتن داشتند یا از چیزی  یاراده شاید به سبب مسافرانی که 

که از فرطِ لگدمال شدن به پای اصلی و بزرگ داشت  گذرگاهِیک 

در آن  ی شهرهاخانه مهمان بیشترِ بود و  «سَِپرپِی» اش نام ، مسافرانِ بسیار

 زیبا  ی دیگر در این بود که یک مهتابیِهاانه خبا  هاآناوت ف ت .قرار داشتند

بنا را در خود  دورتادورهای نرم گاههای گرد و نشیمنبا نردهو پهن 

 تمامیِ از  .پوشاندمیباال را  یطبقه  سرتاسرو یکی دیگر هم  گرفتمی

دری وجود داشت. همین  هامهتابی موجود در هر طبقه به آن هایاتاق

 رسدبه نظر  عادی  هایکاشانهاز  تربزرگبسیار  نْه ساختماک  شدمی سبب

های تخته یشکسته-قدیمی و نیمه هاینگاشتهو مسافران بدون نیاز به 

 شوند. آگاه از وجود آنان راحتیبه سردرها، 

آنان را  هاوالدر شمالِ دریای  ویوا که قبایلِ یورِش در زمانِ

شد.  تسخیرکامل  طوربهرودیا  ند، شهرِ خواندمیها وحشیدیومردمان یا 



 مهر تی نیما حیا

334 
 

دادپویه،   یآنائیس، فرستادهی تنِ زندهاصلیِ همین شهر بود که  در میدانِ

  ستاده شد. پس از شکستِ و پس فر تکهتکهش، اپس از کنده شدنِ پوست

، زنانِ رودیا سپاهِ پرشمارشان به سوی دریاسزان و فرار  در نبردِ ها ویوا

 یشخو تبارِشتند تا به دنیا آمدند، کُ آن زا پسال ستا که فرزندانی را  تمامِ

 سپاریخاک هیچ آن فرزندان، بدون  .. پیکرهایرا از آنان پاک نگاه دارند.

انداخته  که با فاصله از شهر قرار داشت،   شهرغربِدر  مردابیدر  و آیینی

آنانی  آرامگاهِ به معنای  دگر شد، «ندیدگان»به  پسازآن مردابنامِ  ...شد

 ا ندیدند و کسی نیز آنان را ندید.ه جهان رک

در آن شهر نبود که عالقه داشته باشد  فردی تاکنون سالاز آن 

در آن تصمیم دخلی به مردان نبود و  بگوید. یسخن هارخدادآن  یدرباره 

در  نشینشرق انِمردم یگرد ،آن زمان کسی نیز از آنان جویای نظری نشد.

نامی تر آنکه مهمسخنی نگفتند و  چندان ادفت آن  ردنیز  لهاسان و سارنگ

 «واپسین تبار»مردمِ آن روزِ رودیا را  ،نشیناناما غرب ...ننهادندنیز بر آن 

به آن  ندیدگان دیگر مردابِ یکینه به این باور که زمینِ رودیا به  ،نامیدند

حتی در شهرهای شرقی  نین باوریچُ ...نمودشهر فرزندی عطا نخواهد 

که نادرستیِ آن  نینجامیدتنها چند ماه به طول  با اینکه و یچیدپ اندکیز نی

 «انتاهِر»شهر  خصوصبهبا غرب و  گاههیچشهر  انِثابت شد، اما مردم

معنای  پس از چند سال« واپسین تبارخوبی پیدا نکردند. نامِ » یمیانه

آن  انِردم، اما همچنان برای اشاره به می خود را از دست دادگونهنفرین

بر میدان اصلیِ شهر برای همیشه که نام آنائیس  طورهمانباقی ماند،  دیار

 .دوخته شد
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، گشتمیجستجو، هنگامی که صبح بر رودیا گشوده  روزِفردای 

ری حتی اث. است  هحرکت داده نشد  فرمانِ دریافتند که  شگفتیسربازان با 

دیر از ز اندکی خود نی هوداد و راشین که .شان نبود در میان اناز فرمانده

ها به جستجوی مسافرخانهی عشرتکدهدر  بسترِ بزم برخاسته بودند،

بیرون  هامحبوبه از میان  ش او رااپرداختند. پس از یافتنمی فرمانده

فهماندند که جستجو پایان یافته و از هما   ویو با تالش بسیار به  کشیدند

امِر طیر و خ وضعیتْتند که به او گف .ش کسی در آن شهر نیستاو یاران

 . وقت را هدر دهنددر آنجا  جهتبیاز آن است که  ترجدی پیشِ رو

ابتدا از ، و گردنکش ساخته بود سرسبکاو را زیاد  پراسین که شرابِ

 کرد که او را هوداد  یحواله دلیل مشتی و بیآن سخنان غضبناک شد 

عادت ه بشین را خنانِس با ازآنپس اما  .مسافرخانه کوفت محکم به دیوارِ 

ش ابودن به فرماندهان در آن مواقعِ بیخودبازگشت که  اش همیشگی

 ش پوزش خواست واجوانِ مضروب د کند. با حالی آشفته از افسرِاعتما

نفسی  ازآنپس راشین صمیم به بازگشت به لهاسان گرفت. ت درنهایت

ته  باخخرد چنانآن  زخمشیراگر پراسینِ دانستمی چراکه راحت کشید

از پسِ آن اندامِ درشت و  باهمخویی کند، همگی ه بخواهد درندهشود ک 

 ند.آمدمیش برنازمخت و آهنین

از سربازخانه بیرون  های نیمروزنزدیکیدر سرانجام وقتی فرمانده 

دیگر بر   آن سویش به هم خورد و از اپرید، تعادل ش ااسپروی آمد و 

ز زخم برداشت. نی اش رهچهاز  یچپ و بخشو دست  کوفته شدزمین 
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 د.زمین بلند کردند و دوباره به داخل مهمانسرا بردنبازان او را از سر

ش را برگرداند. پس از ااندکی حال به خوردش دادند که ایجوشانده 

به راه براند و سواران  اسپبر  تواندمیسوم پراسین گفت که  یجوشانده 

 و رودیا را ترک کردند. ندافتاد

نده بود، به  طاقتِ فرمابار خالی از شتابِ کمکه این  بازگشت راهِ

-ی تندِ مردابرایحه. شدها همراه اسپآهستگی و با آسودگیِ سربازان و 

-زد و زمین را به دروناش را به هم میبارِ حالِ فرمانده و افسراناینها 

 نمود. هایشان آغشته میی معدهمایه

ادامه یافت تا آنکه  شتر شد وندکی بیشتابِ بازگشت ا ،در روزِ دوم

راِه  .گشتپنجم بر مسیرشان آشکار  ابتدای شبِراهیِ رهسار در سه

آمد، اما برخالفِ آن، راهِ  چون زمانِ آمدن آرام و امن به نظر میهملهاسان 

راهی، شد... بر ابتدای مسیرِ سومِ آن سهسوم گویی در میانِ تاریکی گم می

دِ گذرگاهِ شرقی بر آن نگاشته شده ت که مقصداشرار ای قچوبِ کهنه تخته

ای نقش کرده بودند که تِن بر آن چوبِ پوسیده با رنگِ پریده واژه بود...

 واد! هروْ کرد: مَهر رزمجویی را از وحشت سرد می

فرمانده و  دیدنِ آن مسیرْ  تباران نبود،اکنون که هما در شهرِ واپسین

افکن به  شکاف یانِشاید یاغاشت که فکر واداین به  را اش افسران

  تصورِدر همگی لحظاتی بر رهسار ایستادند و  ..گریخته باشند. «مَهروْواد»

 .. .خیره ماندندآن  وخمِپرپیچ یجاده بر تاختن به خاوران 



 یستی جرگه های نسرزمین   –  جلد اول(تان سرزمین )داس

337 
 

در آن  ..واضح بود و دقیق.  یقینبه دستور تا آن لحظه  خوشبختانه 

سری تلقی خود کجا هری به سخن از رودیا رفته بود و هر انحراف فقط

که مادرش   ی سپیتاگهما براستیپراسین در اندیشه شد که آیا  ...گشتمی

ش را به اکه همراهان گشتهکوردل  قدرآن را در میان دشمنان رها کرده، 

که آثاری از   کردمیببرد؟ از ته دل آرزو  «جورامیان»، شهر مهروواد

کند که بر آن حکم ن برهرگز ج نیاید تا به دستگریختنِ هما به مهروواد 

 بندرِ شرقی بتازند.

که یاغیان به   سازد مجابخود را  کوشیدلهاسان که بودند،  در مسیرِ

برای  تواندمیاندیشید که در صورت لزوم  زمانهماند و غرب گریخته

د را به بیماری بزند. در حین این دوری از فرمانِ تاختن به خاوران خو 

ش نقش بست که بدان اارویروی رمادمکءظنِ پر از سو یچهره فکر 

 پذیرفت.نمیراحتی عذری چنان ساختگی را 

« و سعی کرد ..هر جایی جز آنجا.»آهی برکشید و زیر لب گفت: 

که تاختن و   قدرآن اما اضطراب وجودش را گرفته بود. هر  ،نیندیشدبدان 

و د ز نبرکه ا قدرآنداشت و هر میدر رودیا را دوست  مندانهحضور قدرت

چون  به مهروواد  یورش  یاندیشه ، از بردمیو زورآزمایی لذت کشاکش 

مرامِ آن خواب نبرد با مردمانِ بیمارخوی و دیوانه و فکرِ گشتمییخ سرد 

  .ربودمیاو را از 
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 گشتهمهروواد همگی یا به جورام مبتال شده و بدان جا تبعید  مردمانِ

 گشودندمی چَشم اف شک جانآن مرضِ بودند یا از ابتدای زندگی در میانِ

. برای فرزنداِن شناختندمیمرزهای آن  و جهان را و انسان را در درونِ

-زجرآگینجزئی از زندگیِ  نفسْ ان، آن مرض چوندر مهروواد شده زاده

-، اما نزد دیگران تبعید یا حتی یورش بدانجا کابوسی بود تاببود  شان

  !نیاوردنی

گفته شده بود   هابدانبریده که -نجا-ازنِ رووادیابود که مه گونهاین

تنها نه  یکینه، اغلب اندگشتهاز سرِ مرحمتِ اهورا به آن سرنوشت دچار 

 توزیدند. آنانجهان را در دل می یِمتما یکینه که   خویش،دیارِ مردمانِ

جز زجرْ   چیزهیچ ...تاریخ و هیچ هویت هیچبی قومی برساخته بودند، 

 یحتی مرگ نیز در آنان وحشت چیزهیچو  اددنمیند هم پیو آنان را به

 .انداختنمی

با ایشان هماوردی کرد و  ،بر چنان قومی تاخت شدمیچگونه 

تن راه  نبرد به  انِدر پایمرض نیز به جان خرید که  این خطر را زمانهم

چگونه ... ؟سازدبدل از آنان  هموندیبه را  اش همیزبانِ تازیافته باشد و 

ممکن نه!  ...به چنان جایی پناه برد؟از پایتخت  ریختنپس از گ  توانمی

 ...باشد ردهگذازا قدم در آن بندرِ نکبت ی سپیتاگهماحتی نبود 

 کمی سهل بگیریم؟ شتابی در کار نیست.« اسپانبر »بهتر نیست 
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انداخت که هنوز   هودادپراسین گسست. نگاهی به  افکارِ یرشته 

و خستگی از سر  نمودمیسته برج هایشلبرگی جای زخم صورت و پا

 گشتهیش آغشته هاترس افکار و  به قدرآندانست که  .باریداش میو روی

 آنکهبی. گویی استبه رفتن واداشته  شانواپسینای هرا تا رمق اسپانکه 

به   بارهبه یک. گریختمیکه تنها در فکرش تراویده بود، بداند از چیزی 

 داد.  آسودن فرمانِ د،بو شبمه نی جاکهازآن خود آمد و

 سرزمینآن  دیگر در چراکه بیارامنددر جایی مستور دستور داد تا 

تاختِ سربازانِ   خبرِ ،تا آن زمانشاید  .شتندداهمه از حضورشان آگاهی 

 سیدهر نیزدر شمالِ غربِ لهاسان  هاماکرون نزد حتی  ،لهاسانی به رودیا

 . ودب

لهاسان پیش رفتند و در  سویبه  شمالی یجاده سواران اندکی در 

 ،گشتمیجدا پداشکست  آرامگاهِ  سویفرعیِ باریکی به  جایی که مسیرِ

میان آرامگاه و  هایتاریکیچپ در  سویبه  .اصلی خارج شدند هاز را

نظر  دررا نیز  گذرگاه زمانهمو  آسودند هموار  یزارسبزهجاده روی 

ه در ک ندشدمییده رامگاه دآ گِرنسرخ هایفانوس . در دوردست گرفتند

را به رخ  باروهایش بلندیِو  ندزدمیان دشتِ تاریک سوسو می

 مکانی ش در حسرتِاسربازاناز  شماریکه  دانست. پراسین ندکشیدمی

 یچهرهدیگربار . بر چمنزار دراز کشید و انددوختهنظر  آنبه  گرم و امن

او و  ذهنِش در ا تسرنوش ه ک دانستمیکاروتسا در برابرش نقش بست. 

، رقم  کردمیاعالم  ناشان به آنپس از بازگشت مکرمادن با حکمی که آ
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 ویاو را زودتر بخواند و بفهمد که  . مذبوحانه تالش کرد تا فکرِدخورَمی

اما راه به جایی  ،درافتد افسارخواهد خواست با همای اکنون بیچگونه 

 جز خوابی عمیق نبرد.

 خطربی. مسیر چون گذشته به راه افتادنددوباره  ب آفتابَرزدنِاز  پیش

ند که دیدمیاین بار رهگذرانِ کنجکاوی را  و خالی بود، با این تفاوت که

از  که نبود  آشکارند. کردمینظاره  دقتبهو آنان را  آمدندمی راهبه کنار 

سزان هستند یا جاسوسانِ ماکرونی  دشتِ یپراکنده روستاهای کوچک و 

 یی.«وساس»حتی  یا

روز  یمیانهگذشت و در  رهسارهای رسیدن به ترس دو روزِ کامل از 

غوغا و  در  لهاساندرونِ  یهاگذرگاهزمانی که  ش اسوم، پراسین و یاران

 انبوهِ  در میان نگاهِسواران  ...گشتندن وارد ، به آندبودمردمان  بسیاریِ

را به  اهاسپ د، ر داشتنرا زیر نظ اطراف کنجکاوانه آنانمردمانی که در 

آن  ش انتظارِافرمانده و سربازانآشکار بود که  سربازخانه راندند. ویس

  یورْش  خبرِ .اندکه خوردهی همه و اندهوجه را نداشتت همهآنتجمع و 

  گردداز آنکه دشمنِ خطاکار نابود  پیشدر تمامِ شهر پیچیده بود و  شتابان

همگان  اذهانِر شهر و افی دشک، برای همیشه از میان رودو خطرش 

 سان و جویایپر  هاینگاهکه نیروی آن اکنون از  . شکافیانداخته بود

 . ریختمیبازگشته -مان، روی سربازانِ خسته و ناامیدمرد
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چیزی  بایستمیند که آیا دانستمیهیچ نگفتند و ن ش اپراسین و یاران

 نازد مردمدر ن ریو نیافتنِ یاغیِ فرابگویند یا نه. یک جستجوی ساده 

  حاکمان یافته بود. چون شکستِ ایچهره 

مردم خبر داشت  یمخیلهیافتنِ چنین پنداری در از راهْ شاید دادمهر 

  ... اما هرچه بودنزدش فاش ساخته بودش آن را ااعظم یا شاید مشاورِ 

رسیده و دیگر -راه-بر پراسینِ از حکم یرگه جَش در اخشم و اضطراب

 یاروتسا پشت به آنان و رو به پنجرهک. شددا هویرعت به سهموندان 

ش به آن زودی بر  اکه معمای تصمیم آمدمیمات ایستاده بود و به نظر ن

جرگه در کنارِ  -از-شده- بُرونزهانِ  گاهِ. جایگرددگشوده دیگر ساالران 

کاروتسا در آن وضعیت که  رسیدمی. به نظر حاکمِ شهر هنوز خالی بود

-جرگهای تا آن اندازه اطمینان کند که اسرارِ زهتا فردِ  به دوانتمی سختیبه

 د.به اشتراک گذارَ ویرا با  حکمی 

با نگاهی مصمم که بیش از  با همان سرِ تراشیده و  تازه ارتشبُدِمهیار،  

از یالِ سوم به باالتر آمده بود. با این همه ، تراویدمیگذشته اطمینان از آن 

ارتشبدی را از زهان به ارث  فقطل بود و یا تهایاش هنوز در انجایگاه

با این   ؛هنوز جانشینی نداشتاما  ،ترِ زهان متِ مهمسِارگبدی، . گرفتمی

او در شهر یافت  ای به توانمندیِبار فرمانده آشکار بود که این حال

 رتبه را با هم در اختیار بگیرد.نخواهد شد که هر دو 
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از رودیا  سواران تِاز بازگشس صله پ بالفاآن روز در  نگردآمدپیامِ 

  داهیرهامِ  اثری ازاما هنوز  ،ه بودرسید هموندانِ جرگه یهمه آگاهیِ به 

است یا   دیرکردکه حضور نداشتنِ او از  دانستمی. پراسین نشددیده نمی

زمانی که گفتگو . کنار گذاشته شده جرگهطرف بودن از بی او نیز به دلیلِ

 بیشتر قوت یافت.  پراسینرِ دوم در ، باوشد غازهی آی دافرماندهبدونِ 

را  چیزهمهو او  بیان داردسفرش  ی ازاز او خواسته شد تا گزارش

که به باورش ممکن بود را کرد و حتی رهگذرانِ کنجکاوی  روایت

و عیاشی در رودیا   هاکرده از  حالبااین. نینداختاز قلم  ،جاسوس باشند 

هما به  ش به عزیمتِانگیزشتمانِ وحچیزی نگفت و همچنین از گ 

 مهروواد نیز سخنی بر زبان نیاورد.

به غرب  یقین به و گفت: »پس  نتیجه گرفت شتابان دادمهر 

 .«اندگریخته

ش ارسان در کالم«، تردید و لحنی پُیقینبه گفته بود » آنکهاما با وجود 

 گیهمیابد. ردنیز او را  داشت تا نظرِ مکرومادبه  نگاهینیم هویدا بود و 

انتظار  که هنوز پشت به آنان ایستاده بود، ، کالمِ او را خموشانهاتی لحظ

بود، خطاب به  گشتهکشیدند و سپس مینو که از سخن گفتنِ او ناامید 

شمال را نادیده دیارِ او به  دادمهر! چرا گریختنِ  شهریارحاکم گفت: »

آن از  تریشمالیی ید؟ آیا ممکن نیست او به سارنگ یا حتی به جااهگرفت
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  زنانشهرِ نقشاش که رستنِ ژوژه است، اکنون در ... همدسترفته باشد؟

 «برد!به سر می

او پاسخ گفت: »خبرهای  جایبهدادمهر به مهیار اشاره کرد و مهیار 

 .«است شمالی نرفته هایزمیندقیق داریم که او به سارنگ و سر

بغرنِج یِ ذهن  وضعِکه از  بیشتری نداد. در این میان رخشان و توضیحِ

 یهمهاطالع بود، ناشیانه پرسید: »چرا از بی جرگهاهالیِ رزم در 

دارید که   یقین سبببه چه  ...اقلیمِ شرق؟د جز گوییمیسخن  هاسرزمین

 خاوران نگریخته باشد؟« به سرزمینِ

 یدیده جنگ یفرماندهی پراسین حبس شد و بر دو نفس بر سینه

. مهیار نفسی از استیصال  گشتظاهر  ز آزردگیی اهایشانهدیگر نیز ن

واقعیتی محتوم را بر خود پذیرفت و مینو  بیرون دمید و گویی در درونْ 

 به کاروتسا دوخت تا بلکه چیزی بگوید.  چَشمدوباره 

نرفته   شرقچرا به  پرسیمیبه سخن درآمد و گفت: » ماد ومکرعاقبت 

 باشد؟«

  ار دادمهر ایستاد.اش کنگیی همیشاسپس به نزدیک میز آمد و در ج

به شرق البته که ممکن است »: سخن را در دست گرفت و گفت یرشته 

دیوانه هست که حتی به آبگیرهای سِوان   قدرآن گریخته باشد... دشمنِ ما 

ش باشیم. او ااما در آن صورت بازگشتی نخواهد داشت که نگران بزند...
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 ...گشتهجدا هر ش از تنِزخم  ویسآن برای همیشه رفته است و گوشتِ

اگر به شرق رفته باشد مکانی برای ماندن، برای پناه گرفتن نخواهد 

 «!جز یک شهر داشت...

ش نگاه کرد که همگی سر به زیر انداخته بودند.  افرماندهانسپس به 

گفت: به رنج او را کامل کرد و  زیر لب سخنِ ناخودآگاه پراسین

 »مهروواد«

! نه از نبرد اما تو رخشان»داد:  ا ادامهن خود رکاروتسا سپس سخ

  بر کشاکشِ ای تپهحتی یک بار به عمرت از بلندای و نه  دانیمیچیزی 

ات اما نادانی ، ... دانشِ تو در جای دیگر است ایدوخته ح نظر زور و سال

  از این جنگجویانِ یکهیچانداخته که چرا  سؤالتو را به این  فتاددر این 

 «!برندمیشرقی ن آن بندرِی از امن ما دلیرِ

کرد. آثاری از ترس و پشیمانی از زیر آن  تأییدسر  رخشان با حرکتِ

هویدا شده بود. کاروتسا ادامه داد: »اگر  اعتنابیو  احساس بییِ سپید

خطری بس   برابرِای حاضر باشد در آن شهر پناه بگیرد، خود را در فرمانده

اما  است...قرار داده  دیگری رِا هر دیای اسانهلانبوهِ  از سپاهیانِ تربزرگ

در زمان   توانمی پس  ،بینی نیستاین خطر همیشگی و قابل پیش

درافتادن با   دشواریِ آن پناه برد... بهخویش  امید به بختِبا بیچارگی 

 توانمیدر این است که ن تیزهوشدشمنی که هم دیوانه است و هم 
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 گرفت... خواهدمیمیچه تص که برد  انگم توانمیو حتی ن اطمینان داشت 

 «...حتی رودیا هر جایی باشد... تواندمی همابرخالف شما از نظرِ من 

اما   ،را گفتی چیزهمه نگاهی به پراسین انداخت و گفت: »تو  ازآنپس 

 بیاوری.« هایتزخمت علتی بر آن انشنیدم که در میان سخنان

یافته در -ودبهب-ی بسهایزخمکه از تیزبینیِ او در برشناختنِ  پراسین

از شرم عرقی بر  کهدرحالیسر را به زیر انداخت و  شگفت شده بود،

 است.« اسپافتادن از  گفت: »زخمِ ،بود  گشتهفتاده و منقلب اش اپیشانی

گوش قدم در طول تاالر به دور ساالران و میزِ سه کاروتسا که اکنون

سقوط مبارزه  در حین »دشمنی به شما یورش برد کهزد، پرسید: می

 ؟« دکردی

 نفی تکان داد. یشانهپراسین سرش را به ن

 ؟« بود توانِ جسمی شما را از حال برده »غذای کافی نداشتید و کمبودِ

 ی سر پاسخ منفی داد.اش پایین بود با اشاره پراسین همچنان که نگاه

 زمان و تمرینِ  اید و هنوز تا ماهر شدنْ»سوارکاری را تازه آموخته

 ید؟«خواهمی بیشتر

 بار تکانی نخورد.پراسین این
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تنومنِد  مجرب و یفرماندهپس »ت: گفپشت سرش ایستاد و کاروتسا 

 ی همه و اجازه داده که  کمکی از رکاب افتاده است... هیچبیما خودش 

 را ببینند!«ش اجاهل یچهرهآن  هایزخم شهر  مردمانِ

با خشمی ، ساییدمیر هم دندان ب غضبدادمهر که تا آن لحظه از 

 بیرون انداخته شوی.« جرگهت این بود که از احق»فروخورده گفت: 

خطاب به دادمهر   ،پراسین دهد اهمیتی به حضورِ آنکهبیرخشان 

 ؟«اندازیدنمیو چرا او را بیرون »گفت: 

که  ...اندداده پیشنهاد  ...اندگفته جناب بهانبود »دادمهر گفت: 

نبرد با دشمِن  تا پایانِ ،ن اطمینان داریمه به آناک جرگه اعضای یباقیمانده

که در این نبرد کنار ما   هاییآن ...خروجِنددر کنار هم بمان متحدانه تازه

به جایگاهِ زهان کرد و ادامه داد: »برای ما  ایاشاره نماندند...« با دست 

 بر مشکلِبیشتر نیست. باید به کمکِ هم  کافی بود. اکنون نیاز به اختالفِ

نیز ما را  هایگمانهحتی بدترین  جاهمیندشمن تا  ...چیره گردیم روپیش

 «پشت سر گذاشته است.

و گفت:   بهره گرفتپس از سخنان دادمهر  آمدهپیش مهیار از سکوتِ 

  »اگر دشمن آن اندازه پریشان است که به رفتن به مهروواد قمار کرده 

دشمن،   وانگیِدی  گمانِبه  یستبامی پرسش این است که آیا ما  باشد...

 ؟«رویم فرودرماندگی  چاهِش در اهمراه
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-که فکورانه راه می کاروتسا برگشت سوی بهبار دیگر  هانگاه یهمه

 آماده-پیش-ار نویدی از اطمینان و تصمیمی ازاو این ب یچهره . در رفت

سخن را در دست گرفت و گفت:  یرشته دوباره  حالبااینآشکار نبود. 

ی جرگههموندیِ به  برزنِ خشخاری سپیتاگ از هما فرمانده انی کهمز»

او آمدنِ با   هوادارش ی ساالرانِپیشنهاد شد، من برخالف همه حکم

  ِتیزهوشیو  مانند بین زمان همه از جنگاوریِآ مخالفت کردم...

زخمِ مرگِ   ..اش بود.ند و از زخم بزرگی که عقبهگفتمی اش فرماندهی

  خوارخون لهاسان است، نچه دشمنِ ر هر آاو را ب رار بودعزیزی که ق

چگونه   ...اما چرا؟ ...من برحق بود م که حرفِدانیمیاکنون همه  !...سازد

 درست سخن گفت؟« بر حسابِاز زمان  ترپیش  نینچُاین  توانمی

اما پاسخی نیامد. سپس  ،ش را روی حاضرین چرخاند انگاهایستاد و 

 در آرزویِ  برزنی ..بود.ار شخمده از خُاو برآ ...ژرف! ادامه داد: »شناختی

در   ایمایه ..قراری بود.م نوعی بییافتدرمیآنچه من از او  دگردیسی...

اکنون   ...بردمی فراتر  هاگمانهو  هاپیشگوییش که او را از بند اجان

گمان بریم او در کجای این  توانیممیتلخ این است که ما ن واقعیتِ

زار راخام ی راهگیز و بیشههاتپهاز  جاهمهاید پس ب، ستاپنهان سرزمین 

را تحت نگاهِ  زارهای گوراپدشت سزان و شورهجنوب و شمالِ تا 

 .«درآوریممسیریابان، نگهبانان و جاسوسان 

 ترین راه است.«راه دشوارتر اغلب درست» پس از درنگی افزود:
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رها به ی سبرخ شد. فرماحکم  جرگهسکوتی حاکی از توافق بر 

از اقلیِم  ش ادرون اما پراسین که آشوبِ ،تکان خوردند تأیید یشانهن

  جنابِ پرسشِ اما پرسش اصلی...» بود، پرسید: فروکش نکرده شرقی

 را پاسخ ندادید.« تشبدار

ون بزند،  اکن  تواندمی »اگر کسی حرفی در آن باب دارد  :گفتکاروتسا 

را در اندیشه سخت شبی های سشو اگر حرفی نیست، بهتر است در پر

 و سپس تصمیم بگیریم.«به صبح آریم 

 یشانهرا به ن هادست، تکلیف را روشن کرد. دادمهر ازآنپس سکوتِ 

حکم   بیرون آمدند و به تاالرِ شورا. ساالران از باال برد رایزنیپایانِ 

الزم را برای گماشتنِ صدها نگهبان و جاسوس در   شتافتند تا دستوراتِ

 یردستانِ خود اعالم کنند.لیم به زراسر اقس

 یهفرماند بازگشته از رودیا برخالف سوارانِ ،آن بنادر سوی دیگرِ 

انبوهِ  سربازخانه شدند و از  بزرگ جنوبیِ یمحوطه گی راهیِ هم خود 

با   ان،ی منقلب از مردمتودهآن  زمانی که حالبااین .فاصله گرفتند مردمان

 واقعیتی نهفته، بخواهند هبود  ابقهسبیشهر در آن  که برای سالیان نیرویی

شایعه از جایی   به شکلِاگر نشد حقیقت یا  صورت به یا  عاقبترا بدانند، 

کرده حقیقی یا  -فارغ از آنکه سخنِ درز ،تحال  هر در. نمودخواهد درز 

میان همگان چون گردبادی پرتوان باورنکردنی  شتابی با خیالی باشد،

 .خواهد پیچید
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و  اندبازگشته  خالیدست مکروماد که فرستادگانِ دپیچی ونهگ این ر خب

اما   ...است نمودهپای خود را گم  از شهر رفته و ردِ کامیابیِ تمامهما با 

حت و کسی بود که در میان مردم به شجاعت و صرا ی سپیتاگهما

 پراسین همه در کنار زخم دست و صورتِ هااین شد.قدرت شناخته می

ند،  خواستمیکه حاکمان  گونهآن تنهانه  شهرهما از  گریزِه شد ک  سبب

که   بپیچد اندر میان مردم گونهاین بلکه  ،نیندازداو  یوجهه در  ایخدشه 

آن سوارانِ حاکم  که در است در رودیا یا در مسیر افتاده  ترمهم  رخدادی

 .اندبوده مغلوب 

  تهدریاف رانیدبِ در شهر بدان توجه نکرده و تنها شارْ کسهیچکه  آنچه

سواران را سربازانِ  خود بدانند آنکهبیدیگر  انمردم این بود که ،بود

 سربازانی چراکهند. گفتمیند و به آنان سوارانِ حاکم خواندمیلهاسان ن

. در جایی دیگر از جهان وجود داشتند ،نیز از لهاسان بودند آناندیگر که 

لهاسانی  کدامچهیکه  یدطلبمی شانیا یی جدید برهاناماین دو،  تقابلِ

 . «یارانِ هما»و  «سربازانِ حاکم» :ندنبود

بودند و  دگردیسیشود در حال دانان بتوجهی  آنکهبیو القاب  هانام

باز او را نگاه  هاییدهان ش که با اکندذهن انِاین را برای دستیار ربنیدا شارْ

ت با حرار اش رینگ آهی گرفتهیا شاید برای دیوارهای دودهند، کردمی

و سپس بر  دنافتمیها ابتدا بر زبان هاگفت: »شکافو می کردمی روایت

 ها!« جان
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طرفدارانی پیدا شدند  تدریجبهنان در میان سربازان و نگهبا سانبدین

 نبرد آتشِ هما را به جهت خیرخواهی برای لهاسان و دور کردنِ گریزِکه 

 وز پس از بازگشتِ سه ردود دامه، حکردند. در امیتعبیر از درون شهر 

پذیرای نیروهایی ست که  ی سپیتاگفرستادگان، شایع شد که هما

از کجا  سخنکه این  دانستمیبه او بپیوندند. کسی ن خواهندمی

منطقی بود   چراکه ،دادنمیهم  یو البته کسی اهمیت استگرفته  هچشمسر

زد. همه ا برانداسان رهال تا حاکمِ باشدکمک و نیروی بیشتر  که او منتظرِ

 !و محو نخواهد شد عقب نخواهد نشست گاههیچند که او دانستمی

به حتم  دلیلی داشته باشد و دلیل آن  بایستمیاو  یچندروزه  سکوتِ

 . بودجذب نیروهای تازه انتظار برای 

و انتظار  عملیبیخاموِش شهر در -همیشه بسیارانِبیش همهبااین

به  موافق با هماسربازانِ اقلیتِ  .ده بودندماناقی تازه ب رویدادیبرای 

و به  کردندخدمت می روزانه و شبانه ترِک ی کوچکْهاگروهدر یا  تنهایی

به نام او پیوند خورده   اش رفتن که از زمانِشتافتند میتنها مکانی  سوی

و رفت  شدمیتنها جایی که  ..رودیا تنها نام و تنها پیوند بود. ..رودیا.: بود

 . شودپیدا  سپیتاگ در آن یفرماندهنشانی از داشت که د امی

 ، فراریانیباشد  مسافران آنکه میزبانِ جایه بمسافران اکنون  شهرِ

قرارِ پایتخت شمانِ بیبه دشواری و به دور از چَ که  دیدمیرا  مضطرب

اما از آن  ،چیزی بودند در جستجو یا انتظارِ . کسانی کهندرسیدمیسر 

 . گفتندیسخنی نم
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و در آنجا به یکدیگر  رسیدندبه رودیا  حامیانسه دسته از تدا در اب

 یخانهدر مهمان ان به ناچارآنش نبود. ااما نشانی از هما و یاران ،پیوستند

در آنجا  شاناقامتکه از  روزشبانه  پس از ده .ماندنددر انتظار اصلیِ شهر 

 یکه همگ  درو شدنروبه ایچهره با در روز یازدهم ، گذشته بود

 ..گفتارش نداشتند. درستیِو شکی در  شناختندمی

نی که به خبرچینا شاناقامت، خبر ورزیده بودندکه امید  طورهمان

در روستاهای میانِ دشتِ سزان گماشته بود،  ،هما آرگام، افسرِ نخستِ

 درنگبی او نیز .ه بودنددی رسان آگاهیِ فرماندهآن را به  رسیده بود و

فرستاد. به رودیا آنان  را برای استقبالِ  زنهار، شوارِش اندهفرمارین تهدپایبلن

مالقات کرد و  ای کوچک در جنوبِ شهررا در مهمانخانه شوار آنان

یک کاوید و به بهبارِ همه را یککوله اش همیشگیبسیار و  بااحتیاطِ

ن  شا ناموپیربر در اطراف نیز دقیقانه نگریست تا اثری از تیهونی نامه

در نخستین فرمان از آنان خواست که دریابند فرماندهان و افسرانِ  نباشد.

ها اقامت لهاسانی در واپسین بازدیدشان در کدامین مسافرخانههوسبازِ 

  در فرمانِسپس اند... شب چه آرایشی یافتهآن اند و سربازان در گزیده

 . مودنن افشا نزدِ آناساتهایا را  ی شدهفراموش شهرِ  مکانِ ،دوم

شوار   و به همین سبب،مکان را به یاد نداشت از فراریان آن  کدامیچه

. گفتباز هاآن ربچندین بار با وسواِس خاصِ خود را  آن دیار نشانیِ

هایی کوچک و با فاصله با یکدیگر رهسپارِ دشت سپس آنان را در دسته

کردند،  متن عزیتباراکرد. پس از آنکه همگیِ سربازان از شهرِ واپسین
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در نزدیکیِ  در همان مهمانخانه  ،دِ شوار برای استقبال از دیگر حامیانخو

  ، دو سربازِ بودکه آنجا  نخستی ماند. در سه روزِی جنوبیِ شهر دروازه

  ساتهایا کرد. یروانه را  هنفرپنج یدستهو دو  هنفرسه  یدسته ، یک تنها

چینان و ا خبرن یشتِ سزاروستاهای دآنکه توجهِ های کوچک بیدسته

-بههای خبرچینانِ آرگام یکاز قرارگاه  ،سازندنگهبانانِ لهاسانی را جلب 

-زارِ سزان خود را به ساتهایا میسبزه از میانِ انبوهیِو  کردندمییک گذر 

 رسانیدند.

را  شوارهنگامِ رسیدن به رودیا،  ی لهاسانیگریخته-تازه سربازانِاین 

که زیر   هایکی از مسافرخانه یانهپختارخی ر گوشهرزم د یمه جابدون 

و است نشسته  دیدند که کنار پنجرهایِ قرار داشت، میاجاره هایاتاق

که هما را  تا اولین فرمانِ ،نشستندمی. کنارش داردبیرون را زیر نظر 

خشک   از برخوردِدریابند. سربازانِ مشتاق در ابتدا عزیمت به ساتهایا بود، 

به ند، اما اغلب او را کردمیتعجب کمی او  یآماده -شپی-از و جمالتِ

در خطر شدیدی  کهدرحالیش در تنها ماندن در آن شهر ا خاطر شجاعت

 .نمودندمیتحسین  ،از سوی حاکمانِ لهاسان قرار داشت

ی خودش از  جوانی قرار داشت که به گفتهاما در میان فراریانِ پسین، 

ا پیموده بود. سیر را تا رودیا تنهتمامیِ مبود و  نگهبانانِ باروهای پایتخت

اصرار داشت بگوید که هما را هنگامِ گریز از شهر دیده و روی باروهای 

توجه به آن سخنان وی را پایتخت با او سخن گفته است. شوار اما بی

کوه  از جدا شدن، از شهر دور شد تا جایی که حتی  پس ازاو روانه کرد و 
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. سپس ایستاد و مانده بودتهای افق ر انی کوچک دتنها خطماخ نیز در نظر 

از  پس از آن ،ور ماندخود غوطه چند دمی در افکارِ .رفت فرودر اندیشه 

 ی فرمانده در رودیابازگشت و تصمیم گرفت در کنارِ نماینده راه یمیانه

 بماند. 

داشت و سال  واندیبود، بیست «روشاک »که نامش  نگهباناین 

 و خیالیِ  صیاز دنیای شخ ی ستدر گذار آمدمیه نظر ود که ب جوانی ب

درهم و نگاِه  با گیسوانِ .و دوراندیشان ساالنبزرگ جهانِ واقعیتِ  خود به

عادت داشت به  .رسیدمین و همیشه آشفته به نظر کمی مجنواش خیره

هایش اندکی خم کند و هنگامِ شنیدنِ سخن سرش را به روی یکی از شانه

بسیار  درنتیجهو  دانستمیگویی چیزی نسخن ابِاز آد .درو فرو در فکر

  نمود.پرحرف و حتی ناآگاهانه گستاخ می

ها زمانی که برخالفِ عادتِ دیگر ریزیِ سرنوشتدر آن شبِ نقش

پاسدارانِ شهر، به انتهای یالِ شرقی رفت تا در تنهایی به آسمانِ شب 

دیده امِ گریز هنگ گ را تای سپی، هماگردد ه بنگرد و در خیالِ خویش غرق

یاغی به چه سبب   یروزِ پس از آن دریافته بود که فرماندهو شناخته بود. 

ا رهایی اش راو را فریفته و حتی به تیزهوشی دانست که با آن حیله جان

سخنی نگفت، اما بر  در پایتخت کسبخشیده است. از آن پیشامد با هیچ

 پیوندد.آن شد تا در خفا به یارانِ او ب

شوار  به رودیا بازگشت،اش دگر شد و از میانِ راه تصمیمکه هنگامی 

که دوست  نشینی گوشهتنها یافت.  ایگوشه در  به همان شکل پیشین را
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کند، اما همین کارش حتی اگر  توجهی جلبزم مواردِ النداشت جز در 

روشاک . بود شهر ساخته توجهاتِ تمامِ و را کانونِا دانستمیخود ن

 بازگشت او را برخالف اولین مالقات بسیاردش که به نزهنگامی 

   سادهفرمانِاز اطاعت از آن خشمگین یافت. خشمگین نسبت به او که 

 . بودسر باز زده 

از خود دفاع کرد که او   گونهاین روشاِک تیزهوش و حاضرجواب 

  بر  از آن پیشهنوز به صفِ یارانِ هما نپیوسته است و پیروی از فرامین، 

ش را جویا شد، او پاسخ داد اعلت بازگشتشوار وقتی ب نیست. واج او

هر چه باشد داند که بیدارانِ باروهای پایتخت است، میچون از شبکه 

دارد و   آرمیدننیاز به نیز  شوارِ زنهارری بااراده و پرطاقت چون حتی افس

او  حق با البته .بیارامداندکی باشد تا او بتواند  کسی مراقب او بایستمی

 هاشب که  دانست شدمیشوار  یچهره با یک نگاه در  راکهچبود 

ش، امراقب و محتاط یو به جهتِ روحیه گذاردمی بر هم  چَشم  زحمتبه

او نیز حتی  .و بیدار استماده آروز در تمامیِ شبانهبرای دفاع از خود 

ود. اتمام بخوابی داشت و این توان رو به با بی بارزهحدود برای مم یتوان

با   اشد،ب بهاگراناما نامنتظر  ای هدیهبرای او توانست میشتِ روشاک بازگ 

اعتماد  ویبه  تواندمیبود که چگونه  آن اصلی نزدش  پرسشِ  همهاین

 کند.

و   دادمیبزرگ پایین  هایجرعه داغ را با  شربتِ کهدرحالی شوار 

 ی گران و، با سرتا خواب را از سرش بیرون کند سوزاندمیش را ادرون
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که   گفتمیندایی از درون به او کرد. نگاه را جوان  ن،افکاری پریشا

این ندا را از  استکه ممکن  دانستمیگرچه  ،کند اتکابه او  تواندمی

 خود تجویز کرده باشد.  ه برخوابی ناخواست فرط بی

جوان کرد و به  رو به سربازِپس از آنکه مدتی در اندیشه فرو رفت، 

  اند که این ساخته دیوانگانِ رودیا برایشنیده بود گفت که  از راهیاو 

-ها بود استفاده نمیسالراهی که  ...برسندبه ستیغِ کوه  ترپرشتاب هرچه

ز اندکی پس ا ؛باال رود ماخاز  شتابانآن را بیابد و گفت که اگر  ..شد.

 از آنجاایستاد و  سقف رودیا خواهد بر ؛کوه خواهد رسید ستیغِ غروب به 

 آن حالداشته باشد. در  نگاهِ خویشرا زیر  تمامی آن سرزمین دتوانمی

از به شهر  یورش  تر ازبسیار پیشرا  یسوارانِ لهاسان سیلِ تواندمی

 .او را پیش از رسیدنِ آنان آگاه سازدببیند و  هادوردست

بر  هاشبو  خوابیدمیروزها  روشاک  چُنین پیمان بستند و پس از آن

اندکی  که یال شرقیِ کوه را  در هر شبانگاه. دادمی انیماخ نگهب غ کوهِستی

-و تا صبحدم بر آن می گزیدبرمیاز دیگری بود برای باال رفتن  ترکوتاه 

به  بادِ شدید، حسِ نزدیکیِ، بلندی پای گذاشتشب اولی که به آن  ...ماند

روهای بار از بیشت هیجانی بسیار نزدش زیرِ پا  هایزمینسرنمای آسمان و 

و به افقِ  کشیدمیوی آن دراز که رای ماندهستیغِ نیمه داشتند. اسانله

  خورده صیقل و  نگر، از سنگی تخت و خاکستریگشتمیخیره  شمالی

اندکی  نور رودیته و ستارگان را هاشب تشکیل شده بود که  از باران
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 ان پیشدر آسم اش غربی تا نزدیکی بلندترِ یالِ ،چپ  سوی. در تاباندبازمی

 .کشیدمیش او خود را به رخ بود مدهآ

دود را  انداخت و مسیرِاش نظر میشد به شهرِ زیرِ پایخسته که می

شدند کرد تا آنکه در هوا محو میها با چشم دنبال میهای خانهاز دودکش

-فانوس داشتند. ها را به چشمک زدن وا می و در میانِ راهِ خویش فانوس 

داشتند که از چوب و  ایی چهارگوش و بلند هی حفاظ رودیای های مشهورِ

. کردندی که داشتند نقش میبسته به رنگنور را شدند و کاغذ ساخته می

سپر، گذرگاهِ اصلیِ شهر، تعلق داشتند همگی زرد پرنورترها که به پی

نقشِ رودیا که پیکانی دوسویه بود، بر آنان نگاشته شده بود.  بودند و 

هایی ی مردمان رنگهبه سلیق  ترهای کوچکگذرگاه در دیگرها فانوس 

 ،یافتند. در آن مسیرهای فرعی، با گذشتنِ پاسی از شبگوناگون می

رفتند و چشمانِ یک چون مردمان به خواب میبهها به آرامی یکفانوس 

 گذاشتند.ی روشاک را تنها میزدهمالل

تا یز نرا خست ن ر شبِ، شوابسته بودندآن دو پیمانی که با وجود 

  دیگر نیزروزِ ده .به او اعتماد کرد ناچاربه ازآن پس بیدار ماند، اما  دمصبح

ند. فرستاد وی سویبههما را  حامیانِ دستهدسته به آن ترتیب پیش رفتند و 

 گشتهخیلی دیر آگاه  هانیرو مسیرِ گریزِ که از این  مکرومادپس از آن، 

که در انتهایِ روز دهم  نه کردودیا روار سویه سوار را ب هزاربود، قریبِ 

زیاد  قدرآننه هزار سوار . در جرگه چنین گفته بود که رسیدند شهربه 

 تسخیر ویورش رودیا پراکنده شود که مورد  مردمانِکه این فکر در  است
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  کم  قدرآن ند در کمین است، و نه یا اینکه دشمنی قدرتم اندگرفته قرار 

 ست بگیرد.را در د هرترل شکه نتواند کن است

بلندای روشاک در میان بادِ شدیدی که از شرق به غرب در  آن شب

سپس   انداخت.ی بر چهار افق نظر نوبتبه ه بود و ، نشستوزیدمی  کوه

شمالی نشست و  یلبه، روی پیچیدمی و موهایش  جامهباد در  کهدرحالی 

  ، آن مکان پرشکوهِیکتایی و انزوای . با وجود گشت خیره هادوردست به 

شده  آورمالل تدریجبهو در آن تاریکی  بلندیو تنهایی در آن  عملیبی

با . بردمی فروژرف  یبه توهمات چون زمانِ نگهبانی بود و او را

  چَشمش حضور داشتند اما گویی در برابر اکه تنها در ذهن  هاییشخصیت 

 . در کمیمشاجره  شورمندانهگفت و حتی سخن می ،شاندیدمی

در آن   کوشید برای هزارمین بارمیو  نگریستمیان به آسمس سپ

و خیره مانده  گشتارپنج هیئتکه مدتی مدید به  باریکبیابد. حتی  معنایی

 یستاره سیاه، آن سفیرِ تواندمی احساس کرد که  ،سرش به دوار افتاده بود

 راست ردیفِ وی را درست در همان جایی که باید باشد، در س ششم

الزم بود تا آن توهمات    پیاپیچند شبِ  در تنهایی و تاریکیببیند.  ،پایین

زنی زیباروی با هر شب  تصاویر،  در میانِ آن هجوم آورند. سرش به 

برخالف  شباهت به هما نبود و کمکه حضور داشت رنگ نیز آبی ایجامه

 و سپردمیش گوش اپایانسنجانه و مشتاق بر کالمِ بیدیگران سخن 

 .گفتمیق و احساس سخن او از عشبا  شاک رو
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را تنگ کرد تا از  اش دیدگانناگهان  هایش هذیاندر میان آن شب 

اطمینان  اما ؛یقین یابد بیندمیدر تاریکیِ دوردست  پنداشتمیجنبشی که 

. چیزی نبود که در آن وقتِ شب و در آن هوا به راحتی فرادست آید

نکه اولین پرتوهای  شت تا ایر او گذلحظاتی طوالنی در تردید و دلهره ب

او را عاقبت سوارانِ لهاسانی  رنِگ زرهِبرقِ آبی .ندش آمداودیته به نجاتر

 ترنزدیک ظه بهتا آن لح اما ؛را درست دیده است  هاآن  مطمئن ساخت که

بدِ خود لعنت   بر بختِ کهدرحالیرسیده بودند. روشاک  بایدمیاز آنچه 

  کوه  یدامنه با شتاب از اسیمه و سر، دادمیشنام خود د و به  فرستادمی

در شیبِ دامنه به پایین لغزید و بار زمین خورد و چندین  .دویدپایین 

 بسترِ به شکلی به  انتهای کاردر  زخم برداشت. هاسنگش از تیزِی اتن

به ش او زخمیآلوده و سر و پای خاک  ظاهرشوار رسید که او با دیدن 

با  به این باور رسیده بود که روشاک  چراکه ،کشیدبر شمشیر از نیام آنی

 به نزد او گریخته است.سپس سربازان جنگیده و 

ی رودیا رسیده بودند و از همان هادروازهبه  دمدر آن  سواران

 هایدسته از  شماری. کردندمینخستین لحظاتِ ورود، جستجو را آغاز 

ها  ران میدانند و دیگ وارد شد هاخانه سربازانِ کاوشگر همان ابتدا به مهمان

به تصرف خود   درنگبیجنوبی را  یدروازه اصلی و  هایگذرگاهو 

-در-یارِ مانده دو آن. در آنجا یافت نشداز یارانِ هما اما کسی  درآوردند،

ودتر از توانستند ز ده بودند،اقامت گزی خانه ترین مهماندر جنوبی که شهر

و راهی را پیش گیرند  دنخارج شو ی جنوبیهادروازهسربازانِ لهاسانی از 

فرمان   مکرماد آنچه بر اساس  که خود بارها به دیگر فراریان آموخته بودند.
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شماِر در شهر ماندند و  این باربه رودیا  شده فرستاده  سربازانِداده بود، 

 های خاور و باخترش نیز دوچندان گشت.نگهبانان و جاسوسانِ دشت

  پیشرفت،  با لهاسانیان از میان ماباطی هارت یه حلق بدین ترتیب آخرین 

  یابد. از آنکه بتواند حتی به نیمی از نیروهایی که نیاز داشت دست 

مانده  ی گوربانو مینو  زخمشیردر میان ساالرانِ لهاسانی تنها پراسینِ

شان نبود. کاروتسا از میان آن بودند که وظیفه و فرمانی سنگین بر دوش 

اسین را به رودیا رهسپار خوشایندش بود پرناکه ری با اجبا این بار نیزدو 

یورشی خارج از   بود و هنوز فرماندهیِ ترجوان و مینو را که  ه بود کرد

آنکه بی شرقی گماشت از پایتختِ نگاهبانیبه  ،شهر را در تجربه نداشت

از سوی بهانبود به شمال اعزام شده بود    داهی. رهامِبنامداو را ارگبدِ شهر 

انگیزترینِ کارها گماشته شهر، به دشوارترین و وحشت ارتشبد، و مهیار

 د!شد: یورش به مهرووا
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از آن  .کناری نهاد و بر رودخانه خیره شد ی آب راخمرهروهین 

 و آشناییِ  دنکنمی هایی که اشیاء را از آنچه هستند، خارج شدنخیره

را  هاچَشم ه ک هاییشدنره یخز آن . ادنزنمیکنار  از نظر را شانهمیشگی

 مستقیم و بدونِ . گویی ذهن اندازندمیاست، برون  شانوظیفه نیز از آنچه 

 .نگردمیبه جهان   واسطهبی ، خودش دیدن ابزارِنیاز به 

نمود که از دروِن میبود و چنین  دگر شدهسان بدینرودخانه نیز  آبِ

ه در آب مانده بود و چهرخودِ  یا شاید اش چهره  تصویرِ. گذردمیاو خودِ 

 .گشتمیش جاری ادر درون با جریانِ رود

 سنگیتختهش چون ازبان در دهاناش، میانِ حیرتپس از آن در 

 .گشتآمد و بزرگ و پهن و خاکستری  سخت شد و از دهان بیرون

ش را به لرزه  ا ، ناگهان چنان شدید که قلبپیشینسپس بدون هشداری 
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دوباره  بازهمدوباره و ده شد. سپس دوباره و بیوکچهره درآورد، محکم بر 

بر  لرزاندمیرا  چیزهمهو شدتی که  رحمانهبیو همچنان با شتابی  کوبید

  و  کردتر شدهو آن را خرد و خردتر و له و له  آمدمیصورتِ خود فرود 

روی صورت  . هر بار که ازرفت ترپیشو  پیش به  اش در عمق جمجمه

هولناک   یضربه یآماده آلوده، ریخته و خونمدرهی ، چهرهشدمیبلند 

تکرار کرد تا اینکه از  قدرآنی بعدی بر قلب بود. زبان عدی و رعشهب

دلمه شده نماند.  چیزی جز مخلوطی از استخوان و گوشت و خونِ چهره

جوری   چهرهگویی محو شد و کلِ رد و به غباری خُسپس زبان 

 هاچَشم جز  ..از هم ممکن نبود. عضایشا شناختنِ بازبود که  ریختههم به

  دهشت که پر از درد و  را داشتندآخر  همچنان همان نگاهِشده که فراخ

گوشت و خون، کلِ صورت شبیه دهانی  اختالطِ اما در میان آن  ...بود

خشنِ  هایدندان دهانی شد با  ازآنپس  ریختهی برهمچهره ...گشتبزرگ 

و  دریدو آن را می چرخیدمی   خودوشتِه در گ هولناکی ک یزده برون

 .آوردمیو خون باال  خوردمیو  جویدمی خود را 

بلند  تدریجبه صدایی که  ،و دور به گوش رسید آهستهصدایی سپس 

  هی که بزمان گشت. ترواضح  شدمی ترنزدیک شد و هر چه بلندترو 

  یکدنز است که خراش دلکه فریادی  چنین نمودشد،  کافی بلند یاندازه

و به سرگیجه  برگرفتسرش را در  تمامیِنزدیک که  قدرآن. آیدمی

  ..یرون آمد.سرش دورانی خورد و رودخانه از درونِ او ب انداخت.
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بوده  خودش  که آن صدای فریادِ دانست ..از پشت بر زمین افتاد.

 ..صدایش در حلق خفه شد.دردِ شدیدِ گلو،  است و ناگهان با هجومِ

  فریاد احساِس از شدتِ ..فشرد.از درد فت و و دست گرا د ش را بگلوی

ش ابا مشت به سینه و قلب ..نفس بکشد. توانستمیو ن کردمیخفگی 

بود و   فراگرفتهش را اکوبید تا دوباره به تنفس افتاد. عرق تمام بدن

روی  زحمتبه ش را بست و هایچَشم  این بار. سوزاندمیرا  اش دیدگان

تا  ود پاشید و اندکی نیز نوشیدخ سروصورت رب یآب م شد.رودخانه خ

 .گرددآرام 

 ...بزند ترهستهتا آ و منتظر ماند قلبِ خود قرار داد بر ش را ادست

که مدتی طوالنی در   دانستمی اما  ،زمان نداشت درستی از گذرِ تصورِ

نظر  درختانیبه رودخانه نگاه کرد و  یحاشیهبه آنجا دراز کشیده است. 

شان  های آویزانشاخهو  ایستاده بودند آبرام و خمیده کنار آه ک  دوخت

اما   ،به آب را نداشتدوباره . شجاعت ِ نگاهِ خوردمیبا باد تکان 

ومت کند.  امقچندی بیشتر نیز آن  یوسوسه  در مقابلِ توانستمین

. گرفتمیرا از او  اش دیدگان اراده بر یو گوی شدمیوسوسه شدیدتر 

رودخانه انداخت و آنچه دید  سویآننگاهی به  چَشم یشهبا گو سرانجام

 رود خیره شود.  مقابلِ سویبهباعث شد ناگهان برگردد و بایستد و 

 از خاِک بیابان پوشیده بود که اثری از رنگِ  چنان  آن غریبهبلندِردای 

ایستاده  انسانی  بلندِ هیئتِردا،  درونِ آن  ...گذاشتنمیاش باقی حقیقی

، به او نگاه باریدمی یی غریبو نیرو اراده هاآن ی که از هایشم چَا و بود ب
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ش خشن و اگرفته بود. نگاهبه تمامی را خاک  اش چهره باقی  .کردمی

ش نوعی انگاه رقِگویی در ب ..اما نه نسبت به او. ...خشمناک بود

گذشته بود، وجود  روهینبر  پیشآنچه لحظاتی  کنجکاوی نسبت به

  داشت.

آن لحظات  بیشترِکه او در تمام یا  یقین داشتدلیلی هیچیبن روهی

ه است. دوست داشت از او نگریستمیرود حاضر بوده و او را  سویآندر 

او نیز  و آیا تصویری که خودش بر آب دیده، بر نگاهِبپرسد که چه دیده 

-ضجه از فشارِ گلویش ...بزندحرفی  توانستمیاما ن ...افتاده است یا نه

  پوش سیاه هیئتِاش در میان ناامیدی و حیرانی ..بود.قفل  هنوز قبلای ه

 راه افتاد. به  رودخانه یحاشیه و در  از او روی برگرداند

آن . بازگردد اردوگاهبه  بایست می ه کروهین در آن لحظه به یاد آورد 

از بود. در کمتر  گشتهویوا هم تسلیم خوراس  از قبایلِچهارم  یقبیلهروز 

به نیز دیگر  یقبیله فئودار، دو  ستانیِجان ی وز پس از حادثه ت ربیس

افتاده بودند. نام این آخری دالگور بود و سرِ رهبرِ  مارتون خوراس  چنگِ

، بریده شود. شهیرتبرِ  توسط خوراس با عاغ، آن زودیبه آنان قرار بود 

 نآنا چراکه ،بزرگی برای خوراس مارتون بود  امتیازِ دیارآن  چیرگی بر

ز اقلیمِ آنان ا «زَروان» یخانهدیگر بودند و رود یقبیله ثروتمندتر از سه 

همچنان که از   اما ،خروشان و پرآب چنداننه ی ا. رودخانهکردمیگذر 

و  ...شدمیسرازیر  تماهو هایبلندیکه از  باارزشی آمد،ش برمیانام

 .گذشتمیاز درونِ او گویی لحظاتی قبل 



 مهر تی نیما حیا

364 
 

و خالی پای  کرده-سقوط-والیِ تازهبه آهسته  ت وایی سسهبا قدم

و  گلیکاه ی هاخانه از میان سوز داغ و طاقت آفتابِزیر و  گذاشت

دالگور طبق   انِبرداشت. مردم گامانبوهِ جمعیت  سویخموده، مستقیم به 

  را  یشع شده بودند تا مرگِ رهبرِ خوجم به اجبار خوراس مارتون  رسمِ

ش مغرورانه ا با آگاهی از شکستِ محتومکه  کسی نآ مرگِ ..شاهد باشند.

 ش باخته بود.اجان جنگیده و ستیز را به قیمتِ

  بودند، واداشته اش ستانیجان سربازانِ خوراس دالگوریان را به دیدنِ  

شجاع  شانگر رهبرا و نظاره کنندتا ضعفِ او را، شاید ترس و عجزِ او را 

قدرتی تازه در ویوایان   ظهورِبر و ند هد باشرا شا اش ناتوانیدستکم ، بود

 ایمان آورند.یا حتی تمامیِ جهان 

 جاهمهدر  آخته افزارهایجنگسربازان و فرماندهانِ خوراس با 

ایستاد   شبر جایناگاه اما  ،آمد پیش غوغاودند. روهین تا نزدیکیِ بپراکنده 

 ییلهقب انی کهزم ،افتاد  پیش منصرف شد. به یاد چند روزِ پیش رفتن و از 

رهبِر  ستانیِجان کرده بودند و هنگامِ  تسخیررا  «آخماکوف»سوم به نام 

 بود.  شده آنان حاضر 

تا علیه خوراس  ه بودکمک گرفت ش ااز تمام نیروی درونیدر آنجا 

 توانِ گذشته این باراما  ...مردنبرد منع نکندفریاد نزند و وی را از کمک به 

انبوِه با نگاه به میدان و  این بار ...دیدنمیر خود د برای مهارِ خویشتن را

آن تجربه را تکرار  تواندمییقین یافت که دیگر ن  اش مردمانِ پیرامون 
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  در کنارِ رودخانهاش یقین یافت که تمامیِ افسارهای درونی ..کند.

-یقین یافت که جان ..د گشت.ننخواه بر گاههیچو دیگر  نداگسیختهازهم

 آورسرگیجه با این آگاهی وحشتیو  است مانده  هارمه بیش برای همیشا

فاصله از او به   با همه  . با ترس جمعیت را نگاه کرد کهشد بر او چیره 

از میان مردم تنها او را  تنیک  ..جز یکی. نگریستند...میقتلگاه  جهتِ

 ..داشت.به محرابِ مرگ ن ایعالقه برخالف دیگران او  ...نگریستمی

. است زَروانآن سوی  پوِشسیاه  هیئتِهمان  ت کهیافدر رنگدبیروهین 

 ناشدنی.فراموش  ..ش همان بود که بود.انگاه

، صدای تبر را و شدمیدور  غوغااز  کهدرحالیروهین برگشت و 

شنید که به شادی به هوا بلند  سربازانِ خوراس راسرورِ سپس صدای 

اما چه تفاوتی   ؛رداسی نکضجه و التمدالگورها شجاع بود و  . رهبرِندشد

  فقط، بلکه مردمان دالگوربرای  شدمیشجاعتِ او نیرویی ن ...؟داشت

 ...ه بودکردا آخرین لحظات در دلِ خود حمل تخودش وری بود که غر

چه اهمیتی دارد که   ...چه کسی او را ده روزِ دیگر به یاد خواهد داشت؟

را بیشتر  پوش یاه س نگاهِ روهین سنگینیِ ...؟ کسی او را به یاد داشته باشد

و  دالگور سکوت کرده بودند . مردمِکردمیاحساس بر خود از آن افکار 

زد و به  هم می ررا ب هاپنجرهی آویزان بر پوسیدهباد حصیرهای نیمه

 .کوفتدیوارها می

 نیز با گذرِ  نانوعی اعتراضِ خاموش بود، اما آن ن سکوت نیزگرچه آ

 چیزهمهند. دادمیوفق  تازهایطِ با شر را گر خوددی یقبیله زمان چون سه 
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  پیشین تنها پانزده سال از سقوطِ خوراِس بود.  دهریزی شنقشاز قبل 

کامل فراموش   طوربهرا  پیشینی مردمِ ویوا نظمِ هابدنو هنوز  گذشتمی

شان بر آن قدرت شدنبا رام نو آنا کردمیرا رام  نآنا نکرده بودند. قدرتْ

-می پَسین یقبیله تر به سراغ تر و گستاخرا شجاع س وراو خ ندافزودمی

 فرستادند.

.. زمیِن شتافت.  سربازاناردوگاهِ سویبهروهین از شهر خارج شد و 

آلودش پیش رفته بود،  و خاک  های گرمدرختِ ویوا که تا افقهموار و بی

نگِ رخاکستری هایکره نیمانبوه  کشید...اش می اش را به رخبزرگی

از سربازان برای  شمارینمایان شد.  اش رویاروی زودیبه هامه خی

قدم زد و  هاخیمه در میان  توجه به آنان بی نگهبانی آنجا مانده بودند.

اش را بست و گرمای  .. چشمان.شودمی داغ  آفتاباحساس کرد سرش از 

و است  سَدآه از حرارتِ این سرزمین که بی» سوز را نفرین کرد...طاقت

حدِ -از-بسا که تمامیِ این کشتارها به سبب نیروی زیاده دارد! چهی نتمام

 یخیمه به ... برای فرارِ از گرما «اش باشد!شگونبی ناح و آن توفانِ سرخِ

جایش   اراده بربیبعد  دمیدراز کشید و  ایلحظهشد و یش وارد خو

 .گشت هوش بی

، از  تخاسجای برن از سربازا بازگشتِ ویهیاه و سروصداوقتی با 

که زمان چندانی نگذشته است. بسیار  بازشناسدتوانست می آفتابجهت 

ش بخار شده بود. از اتن انگار در آن خوابِ کوتاه تمام رطوبتِ ،تشنه بود 

از  دمدر همان  خیمه بیرون آمد و به سربازان نگاهی انداخت. خوراس 
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ودش خ  برداشت.ش گام ابزرگ یخیمه  ویو به س  گذشتکنارش 

خشنود بودند و همه  اش را گرفتهپیرامون ایعده  کهدرحالی ،بود  موش خا

. روهین به ندگفتمیسخن های آینده غنیمتاز نبردها و  ،تازه چیرگیِاز 

داشت   کمکم این کار  بخواند.دوباره ش را ادنبال خوراس راه افتاد تا قلب 

س  ن خوراچو هاییانسان در موردِ  خصوصبه ، شدمیبرای او عادت 

 .نبود آشکار شانچهره از  شاننیت که ارتون  م

می از کبه اطاعت از آن و باد  گشتهآسمان دور  یمیانهناح از 

را با خود بر  رنگپریدههای سبزِ درفشاما همچنان  ،گرمایش کاسته بود

اد و با ایست اش خیمه روی خوراس روبه. رقصاندمیبه نرمی  هافراز خیمه

. روهین نزدیک رسید شدمشغول صحبت  اش نامو پیر نِخوشحالی با مردا

 ایستاد. ترعقبو کمی 

ی سپید، چهره  ازش انگاه به تصادفخوراس هنگام حرف زدن  

دوباره به او   سپس  کرد و درنگی. گذشتاو ی ظریف و کودکانه

انِ پرمهر و چَشمگرمای  ،سپیدِ روهین کوتاهِ یکدستْ گیسوانِ. نگریست

آشکار  ازپیشبیش ش را اوانیِ جسمِ نحیفناتدود و زاش را میتیره

 بخور!« آب ..ت پریده.اآمد و گفت: »رنگ ش ابه سوی. مارتون نمودمی

 سپاسرا باز کرد و به او داد. روهین  ش اآوندِ پوستینو  سپس خندید

  سوی به  کهدرحالیو آن را گرفت و شروع به نوشیدن کرد. مارتون  گفت

 آمده و من خبر ندارم؟« : »قحطیگفتخنده  ، باگشتبرمیدیگران 
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هیچ  یسطحی ب . یک شادیِدیدمیروهین در دِل او فقط شادی 

چرا آن شادی را سطحی  دانستمین برای فردا یا آینده. خود نیز ایاراده 

چه چیز از قلبِ خوراس مارتون   دقیقاًکه  بازشناسد توانستمین ...نامدمی

 ..را تمام و کمال بپذیرد. اش دی اش واندتمیکه ن شودمیبر او متجلی 

تمامِی  انگارد و از پندار روی چیزی را در دلِ او پوشانده بو  ایپرده 

  ..روی آن بنا شده بودند.بلند باری کوله  چون ،روزمره هایاحساس 

 اندنزدِ او پنهان دانست که افکارِ ذهنْبا آنکه اکنون دیگر به خوبی می

 را سست یآن هاله ؛استاو گشوده بر یگران و تنها احساس و جانِ د

ای ذهنی در پسِ  اراده کردچرا که احساس می نهاده بودی پندار« نام »پرده

که خرواری از  پندار چه بود یپرده  آن اما پشتِوجودش پنهان است... 

ش اگی بر رویزینِهرروروزمره چون کوهی از  نیات، عواطف و ادراکاتِ

 پیش رفت.در او آن شد بیش از نمی ...؟دار نروتا کن ندایستاده بود

وانسته بود در خوراس، از اینکه ت در نزدیکی به هایشتالش در میان 

ورزیده شود، رضایتی غریب حس  چنین کار  کوتاه در این آن مدتِ

  ، معلق مانده بودسطحی  عواطفِهمان  میانِ پیشینهای در فرصت .کردمی

-و می گشتمیتنِ خود سیر نانسز د، اانن فراروی از آ علیرغماما اکنون 

 خوراس دست یابد. جانِبه کنهِ هر چه بیشتر کوشید 

به او نزدیک شد و  پوستین آوندِپس دادنِ  یبهانهناخودآگاه به 

آنان را  . صدای سخنانِاو میخکوب کرد اختیار بررا بی اش دیدگان

از ... ده بودش رتنازک  اکنون که دیدمیرا ی پندار پرده آن و تنها شنیدنمی
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  بودمستور عجیبی را دید که در دلِ خوراس  سیاهیِ شدمیآن  هایحاشیه 

بود،  هر آنچه ...چون آبشاری بیرون بریزد هر چه زودتر خواستمیو 

دوست  مارتونِ مخوف  ...زیستمیپسندِ خوراس در آنجا  رغمبه  یقینبه

را   انشبودکردننا واناما ت  ،آنجا باشدپندارهای سیاه در  انبوهِآن نداشت 

ش اآوند را با دسترفت و به کنارش رسید.  ترنزدیکروهین  ..نداشت.

نازک شد که  قدرآن پرده  ،گرددآن  از آنکه خوراس متوجهِ پیشباال آورد. 

 ..ش را نشان دهد.اآب راکد و شفاف آماده بود تا درونای از الیهچون 

ش را  اجان نفسنیم یاصله فه شت و براکد گذ ز آبِبعد سیاهی ا ایلحظه 

به ناگاه پنداشت که   ...رگرفتبَداغ و غلیظی به  تیرگیِ  پرشتابِ به هجومِ

غرق  تاریکیبود در نیستیِ  اش سرشت آنچهش و هر ا جسم و جان

ش تا نیمه داخل مانده انفس ..بازنخواهند گشت. گاههیچو دیگر  شودمی

 هاخیمه میانِ   ه سوار شتابان بهس، دادبیرون بود و به آنی که هوا را از سینه 

 هایرشته پی برد،   سوارانآنکه خوراس به حضورِ محضبه ...شدندوارد 

ای در هوا رها  سیاهی از جان روهین گسستند و او را چون پرِ سبکِ پرنده

 ...ساختند

روهین اما در عین وحشِت  .شدجلب  سیدگان ر-تازه به  توجه همگان

د که چگونه خوراس  اندیشیمیبود، بدین  ش ادر تن که اندازی لرزه

مارتون چیزی را در هر دم و بازدم در دل با خود دارد که او حتی 

زنده  چنیناین توانستمیچگونه انسانی  ...نفسی بدان بنگرد؟نتوانسته نیم

به  کهتا از آنچه  جنگیدمیآیا  ...بجنگد؟ گونهآنآن،  رغمبهباشد و 
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 عواطفِآیا  ...؟گردد، حتی برای ساعتی آسوده اندممین پنداری هیوالگو

 ؟گذاشتندمیهایش رها خوییاو را در حین نبردها و درنده تاریکْ

خوراس  سویبه  آمدند. فرود هااسپاز  درنگبیسوار هر سه 

یکی از آنان زخمی بود و از او  زمین نشستند. بردویدند و در برابرش 

او نیست  یکرد که نیاز رهاشا دست  . خوراس با حرکتِرفتمی خون 

و او را با  کمک کردند آنجا باشد و حصراخ به همراه یکی از سربازان

 خود بردند. 

 .شدطاب میخ «ی پیرْپیکرتخشا»، که جلوتر زانو زده بود ایرماندهف

اش به سببِ  تر از خود داشت و تن جسمی قریبِ به چهل سال مسن

ایانِ صحرا تادن در چاهِ تارپاف به داملهات و زمانی  زندگی در کویرِ

 چروک و از جای زخم انباشته بود. 

اش را به سکته انداخته بود، زبان در حالی که ترْس اما در آن دم

به ضدِ او  نارود یدهکدهدر  انکه مردم  خوراس را از شورشی آگاه کرد

اش مجروح ساختنِ یکی از همراهان . سپس افزود کهبه راه انداخته بودند

 . بوده استنارودیان  ارِز کنی

سعی  اینکه بابود.  آشکارحین آن سخنان مارتون  یچهره  حالتِ تغییر

و  زدهشگفتفهمید که اندکی  شدمیخود نکاهد،  چیزی از قدرتِ کردمی

. لحظاتی نگاه از آنان خوردمی خود را  بسیار خشمگین شده است و خشمِ

به روهین نگاهی تی . حیستاش نگرهدف به پیرامونبیبرگرفت و 
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در انتظارِ  وانی، آوند بر دست، جانداخت که با آن خامی و حیرانیِ 

 بود. مانده  اش واکنش

فریاد زد:   همها و بلند رو به با صدای رسچرخی زد و خوراس 

 !« بریمیورش میامشب  همین»

سربازان و فرماندهان  یخروِش قدرتمندانه همین جمله کافی بود تا

هنگامه و  ،ی هماهنگه فریادِ شادی و ندای جنگ ز س. پس ابلند شود

دید می تخشا در جانِکه روهین  ای در اردوگاه افتاد. در این میانهمهمه

آنان ، پرسید: »او که همچنان زانو زده بود از هنوز حرفی در دل دارد، که 

 ؟«اندچرا شوریده 

 دیکِ نز یه حلق  از بختِ بدش، در سکوتی که به آنی میان فرماندهانِ

به خود آمد و   ایلحظه  شنیده شد.نیک دایش ، صخوراس پیش آمده بود

او   شما خبخوراس را دید که برخی با حیرت و برخی  اطرافیانِ یچهره 

اما  ،هیاهو در میانِ سربازان همچنان ادامه داشت. یستندنگرمیرا 

ته  ناشناخآنان بسیار نان پرسشی برای چُند. گفتمیفرماندهان دیگر سخنی ن

 .آمیز بودو حتی توهین

ی چه اهمیت هماوردطلبیخواهی و چراییِ شورِش دشمن، چراییِ رزم

به  ترپرشتابآیا جز این نبود که باید هر چه  ...داشته باشد؟ توانستمی

آیا  ...گیرند؟راز آنکه نیرویی دوباره ب پیشرجزخوانیِ آنان پاسخ گفت 
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از آنکه   پیشد، ن یورش بردشم ی انهبه کاش ترشتابانهر چه  بایستمین

 شان بتواند کرد؟ او ادعایی بر ترس 

ی خشمگینِ آنان اکنون در دلِ روهین هاقلب از  هااندیشه این  یهمه

فقط . او کردمیپشیمان سخت  سؤالآن  او را از پرسیدنِ و  ریختمی

  وضوحبهخودش  سویبهاحساِس خشم و مالمت را  هجومِ توانستمی

 شانروحیاترا تنها با شناختی که از احساسات ن آ بانیانِ ارِافک ماا ،ببیند

 . گمان بَرَد توانستمی داشت 

. چه دلیلی جز دانستمی آنان را  پاسخِ ش اکنون در ذهنخود

پرسش  این  ...ی؟باشی چرا باید به دنبال دانستنِ دلیلِ هماورد ...قدرت؟

 توهین است! یک 

چیزی   خواستمیو  بود تهو برگشا سویبه خوراس نیز چون دیگران 

توجه او را به خود جلب   ی پیرپیکرتخشا بگوید اما چهره و تقالی درونیِ

در پاسخ به روهین چیزی بگوید اما به  دخواهمیکه  رسیدمیکرد. به نظر 

تا   منتظر بوداو  ...دتوانمیو دیگر فرماندهان ن دلیل احترام به خوراس 

 اشدرونین دانشِ آاز بارِ  و او راد کنرا تکرار  پرسشخودِ خوراس 

ش اچون سمی که در دهان آن راتا  کردمیتمنا گویی  .. .سازدخالص 

 به بیرون تف کند. مانده بود

 گشتهقلبیِ او باعث  که دیدنِ همین حسِ در آن دم دریافتروهین 

قدمی به عقب حرکت کرد را بپرسد. دو  سؤالآن مهار که ناخواسته و بی
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خود نداشته  بر هیچ تسلطیاحساس کرد  راکهچ ؛رسیدت  ش از خودو 

 و ممکن بود در آن لحظه نیز نداشته باشد. است 

 یشیوه را به  سؤالکرد و  آن پیرپیکرخوراس بدون توجه به او رو به 

 ؟«خشاتَچه کسی شورش را آغاز کرده »خود پرسید: 

 ارشکآتنها این را  چراکه توهین قلمداد شود توانستمیاین پرسش ن

 ناروددر برابرِ مردمِ باید که فردای پس از پیروزی، سرِ چه کسی  مودنمی

 . شودبریده 

اما  ندیدم... او را... من...»: جویدمی ا گویی در دهان جواب ر تخشا

 .«شنیدم که..

ی تخشاچه کسی شورش را آغاز کرده »پرسید:  ترمحکم خوراس 

 ؟«پیرپیکر

 اد و گفت: »فئودار!« بیرون دا محکمِ خوراس، سم ر و او با خطابِ
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ش اخاموش ماند و نگاهی به اطراف ایلحظه ون خوراس مارت 

شاید در . ش را از نظر گذراندافرماندهان ی زدهبهت ی چرخاند و چهره

آشنا متعلق به  که کسی به او بگوید این نامِ خواست می یشهااندیشه میان 

ریشِ کوتاه و آن ی بر مارتون دست. دماندنخاموش  گانهم اما ،کیست

ش در میانِ  ابود و نگاه کردهرو به روهین  کهدرحالی .کشید اش چندروزه

مشابه   هم رفته بود، پرسید: »این نامرد هایشاخم و  هایش گم ماندهاندیشه

 ر بریدیم؟«سَ همانی نبود که ما

ه شابگفت: »مبود،  بازیافتهرا  خویش نفساعتمادبهکه اندکی  تخشا

 ما شنیدیم این است که خودش است.« آنچه ...اس خورنیست 

ن راه رفت. سپس در میانِ آنادیگر کرد و چند قدمی  ایخنده تون رما

 تخشا، خطاب به دهدمیکودکی آموزش  با لحنی که گویی چیزی را به
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-جان تخشامیرد ، میشود ش جدا اسرِ انسانی از تن زمانی کهولی »گفت: 

 .«ما

یده بود و عرق ستکان داد. تر یچند بار تأییدبه نشانه  را سرش  تخشا

. مارتون تبرش را از پشت باز کرد و روی زمین چکیدمی اش بینیاز 

 .هوم.. و گفت: »و شاید هم نه... دادکیه یش را به آن تهادستگذاشت. 

  او بوده است؟« ستانیِجان چه کسی مسئولِ

وراس خ ا در دلِم ر. خششداز شدتِ اضطراب سست روهین تنِ 

 د و حرفی بزند.خورَ یتکان ترس از  توانستمیو ن دیدمی

 ...! شوردستصراخِحَرسید: » ایگوشه یکی از فرماندهان ازصدای 

 « جالد او بود خوراس!  شوردستصراخِحَ

به این معنا که چرا معطل  ؛اشاره کرد به فرماندهان دستمارتون با 

با  تندو  ،دگویبی دیگر سخن آنکهن بدو. رویدنمیش اهستید و به دنبال

خوراس  زخمیِ یفرستاده تا او را که  دستپاچگی به دنبال حصراخ دویدند

 را با خود برده بود، بازگردانند.

گفت:  آمیزدار و جنونبا لبخندی طعنه کرد و تخشامارتون رو به 

 ؟«کنندمی، مرده زنده نارود انِ»یعنی مردم

  پاسخ داد:  ش اندیشیده است،به این پرساه بود در ر آشکارکه  تخشا

 ؟«اندبرگزیدهر، فئودار را لیوبِ جایبه ند، چرا توانستمیاگر »
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آمد و تبرش را با  پیشحرف از خنده ترکید. چند قدمی  آنمارتون با 

نشست و دستی روی  اش فرمانده کنارخود روی زمین کشید. سپس 

  پوستِ  و زانو زد.شد وارد  حصراخگذاشت. در همان لحظه  اش شانه

لخته و سیاه و ش رنگِ چرب و براقی داشت با موهای بلندِایقهوه

 بارید.اطاعت میخشکیِ ای که از آن چهره 

 اشدسته و  گذاشتروی او خوراس باالی سرش رفت و تبر را روبه

او تکیه داد. سپس قدمی از او دور شد و گفت: »فکر کنم   یشانهرا روی 

 .«ستیه  کاردر جریانِ

من   پرسشِ دانیمی کرد و خوراس پرسید: »پس  أیید ت حصراخ

 «.چیست

ش او نگاهباال آورد سرش را  سپس کرد. تأییددوباره  حصراخ 

-بیبا نگاه سرشار از هراس و تشویشِ روهین تالقی کرد، اما  ایلحظه 

او را زدم  من گردنِرا به خوراس دوخت و گفت: » اش دیدگان درنگ

حتی او را دفن   ...امکرده و بارها این کار را  . بارهام..دارخوراس... یقین 

 کردیم.« 

برگشته است،  گویندمینظرت راجع به اینکه » خوراس گفت: 

 چیست؟« 

و  اندشوریده نارود انِمردم یقینبهکمی فکر کرد و گفت: » حصراخ

 .«اندکرده هم را سر ناراستیشان این مردان ما یا قوت قلبِ برای ترساندنِ
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 نا؟ آناندکرده است، چرا فئودار را زنده  گونهاین»اگر  تون پرسید:مار

 ر هم داشتند.«لیوبِ چون و دلیرتر ترنامخوش  یویانجنگج

  جنابِ  پرسشِالبته این »کرد و با خنده گفت:  تخشاسپس نگاهی به 

 است.« ی پیرپیکرتخشا

ر فک ، بهغافلگیرانه خورده بود  ایضربه گویی  سخنکه با آن  حصراخ

. خوراس دوباره تبرش را در دست گرفت. بازماندو از پاسخ  رفت فرو

  برد که گمان می ..که مرگ در آن جای گرفته. دیدمیش اروهین در دل

 این بار دیگر ...شداست که یکی از آن دو را بکُ این اندیشهخوراس در 

 ستانینجا و به انتظارِ آوَرَد بیش از این تاب، بیندمیآنچه را  توانستمین

هر  مرگِ ...مانستمی خودش  چون مرگِ ناهر یک از آنمرگِ  ..شیند.بن

-میخودش  ، چون مرگِ دیدنِ مردنبُرد ی شومِحادثه ازآن پس کسی، 

پندارِ او را  یپرده مخوف. حتی سیاهیِ پشت  مارتونِ حتی مرگِ مانست...

 ...داشت مکانخودش  در درونِگویی  چنان بود که دیدمی زمانی که

 چیزهمه ...شناسدنمیدیگر مرزهای خود را  کردمیاس احسروهین 

-با شجاعت و بداههآمد و  پیش قدمی ...دادروی میگویی بر او و در او 

فرق   نگفت: »اگر آنا ،ای که خودش را هم به تعجب انداختسازی

ند، به آن راحتی از خوراِس بزرگ دانستمیجنگجوی خوب و بد را 

 «.ندخوردمیشکست ن

خوراس مارتون   آمیزطعنهش را به تقلید از لبخندهای ا لب یگوشه و 

 یافتندیدرنم گاههیچشاید  ی پیرپیکرتخشاو   شوردستحصراخِ ..کشید.
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ای لحظهشان را حفظ کرده است. خوراس چگونه جان سخنکه آن 

دنبال به وی زمین سر داد و تبر را رطوالنی  ایقهقهه درنگ کرد، سپس 

 ننافردا به آ است...شب، شبِ جشن و پیروزی امو گفت: »ید خود کش

 .«و همه را.. بردخواهیم  یورش 

را ناتمام گذاشت و به داخل خیمه رفت و پشت سرش  اش جمله 

 گاههیچکه او  دانستبلند شد. روهین  کوبیپایو  فریاد خشم و شادی

ا ر یاقبیله هیچ  خواستنمی. او گذاردمیرویِ این اصلِ خود پای ن

و شورشی باشد، چون سنتِ پانزده سالِ باشد م که دشمن ه هرچقدر

عبارتِ کوبنده . ی روزگار کنار زنداز صحنه دادن بعد از شکستگذشته 

ی خارج در آستانه« که چون عادتی !شیمکُمی »همه را  بخشِ و روحیه

 ر سر داشت.د تربزرگهدفی  چراکه ،گذاشت تمامنیمه ،بود  شدن

در   ،ش به خیمهابا وارد شدن ش اتماممهنیاز سخنِ ده جامان خألِ

. غروب شده بود و گشت ها گمو رقص هانوشیدنیی فریادها و هنگامه

نزدیک آمد و دستِ او را فشرد   تخشاند. شدمیبه ترتیب روشن  هامشعل 

رخت نبسته و رنگ بر کامل از او  طوربههنوز ترس و از او تشکر کرد. 

 نگاهِ سربازان بازیِآتش ر میان روهین دد. بو رخسارش بازنگشته

. بودبه او دوخته شده چون گذشته دید که نیز را  حصراخ آمیزِسرزنش 

 «!کنیمیبازی  هاشراره با ند. »شدمیدر سرش تکرار  او کلماتِ

. خوراس در جشن شرکت  نگریستبزرگ  یخیمه به برگشت و 

 ...د؟قب افتاده بو ش عابزرگ یه نقشآیا  ...د؟اندیشیمی به چه  ..نکرده بود.
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 قبایلِ که تمامِ وارش  شکنجهتابیِ یاین ب ...شتاب برای چه بود؟اندازه این 

به کار واداشته   ترپرشتاببیشتر و  مرگ برای تجهیزِ زیردست را تا مرزِ

ضخیِم  هایپارچه پشت آن  ...باشد؟ توانستمیچه هدفی  از بهر، بود

آن سربازان، و دیگر   یهمه رنوشتِه سرنگ مردی قرار داشت کخاکی

و  چرخیدمیش اویوا در دستان سرزمینِ یِتمام والیان و شاید سرنوشتِ

 خبری نداشت. را آشفته بود،ش اقلب هاز آنچ کسهیچ

در میان  ، پندار یپرده آن پشت  با خود گفت که رازِ این سرزمین در

  خودِ هآنچمیانِ  در  ...استجای گرفته  ی دلِ خوراس مارتونهاسیاهیآن 

 .درکمیرا تمنا   نبودش  ،قراریبا بی خوراس 

روی از ش را انگاهسپس  روهین با خود عهد کرد که آن را دریابد. 

 یبیست قدم ، چپ سویدر گذراند و  هاخیمه ها ومشعل و هامره خُ

  خاموش را دید که  کنار رودخانه پوِشسیاه  همان شمایلِ ،از آنجا دورتر

 .دارد خویش را زیر نظرِ دادهارخ یو تمامست ایستاده ا

 

 

 

 

 



 مهر تی نیما حیا

380 
 

 

 

 

 

 

 

 

 عظیمی که یادآورِ دورانشمار و بزرگ و پر هایستون ما در میان ه

سپس  تکیه داده بود.  هاستون و به یکی از نشسته ، ساتهایا بودند باشکوهِ

دراز بکشد.  آنجاسرخِ و  سپیدصیقلی و  هایسنگروی  بر آن شد که

یخته بود و باقی در اطراف سالیان رآن مکان در طول  سقفِ جایجای

 .ندکرد می هنوز در مقابل سقوط مقاومت  هاستون 

خارج از  خراب در جنوب شرقیِ ساتهایا و این بنای عظیم و نیمه

در یاد مردمان آنجا نمانده اش حقیقیو  ینام قدیم  .واقع شده بود والی

آنکه مدعیِ آسمان  به معنای ؛ندگفتمی «داوْسِپِهر»اشاره به آن  و برای بود

که با  ایخورده صیقل عظیم و  هایستونبه  کردمیاشاره و البته است 

به بلندی و سرفرازی  ،نظمی که نشان از شوکتی سپری شده داشت
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 یسر بَنا که کسی به آن آمدمیپیش از مردمِ ساتهایا کمتر  .ایستاده بودند

  بزند.

 چهاش زمانِ پویندگیمکان در  آنظمت اندیشید که عمیهما با خود 

که دلیلِ   رَدتا گمان بَ کردانگیز و ملکوتی بوده است. تالش میرعب

ی عجیبی در هانقش ه باشد. توانست میتا آن اندازه چه  هاستونبلندیِ آن 

ارتفاعاتِ باالتر روی برخی از آنان وجود داشت که گویی داستانی 

آن، ذهن را  از زیادی  هایبخش  بتخریا ام ،ندکردمی روایتباستانی را 

مانده،  یجا رب هایسقف یسایه در  .داشتمیاش بازاز دریافتنِ پیوستگی

سطوح را   جایِجای ،خزنده به شکلی حریصانه رشد کرده  گیاهانِ

 رنگسپیدو  عجیب نمناکیِنوعی  یشخو پیرامونِپوشانده بودند و 

 و خنک و رقیق.کوچک  یهمِ  شکلی از ..ند.کردمی پراکنده 

ضخامتِ بسیاری داشت که بخش اعظمی از آن در نگِ کفِ بنا س

ز کشیدن روی آن بود و درا نیز سرد زمین فرو رفته بود. سطح پرجالیش

در آنجا بسیار  چیزهمه .دمیداز امنیت و شادی در او میحسِ خوبی 

تصور بود و ساخته شده  ،از آنچه نیاز بود ترمحکمو صدها برابر  تربزرگ

 ...ساختمی ده زتخریب شده است، او را هیجانزمانی بنایی آنکه چنین 

و دیدِن  اندفروریختههایی که زمانی چون پتکی آسمانی سنگتصویر کوه

سقوط   لغزاند و صدای مهیبِشان را در ذهن میشوندهی عظیمِ بزرگسایه

آالیش با بی بود که زمان را  ترتیباینبه ..کرد.زه می هایش مرا در گوش 

 گذراند.دلی میوده آس
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ش در آنجا اقامت داشتند به احساب روزهایی که هما و سربازان 

آرام و اسرارآمیزِ مکان به شکلی بود  سرشتِ. رسیدمیبیست روز بیش از 

در کنارِ  ایهچشمند. زدمیهم ن رچندان آرامش و سکوتِ آن را ب نکه آنا

  اده نکنند، بدین سبب آن استفبود از  کرده  توصیه دیهیم که  جوشیدیمآن 

ساتهایا   یدهکدهبا یک سطل به  هرکدام نفرهپنج هایگروهروزانه 

  ، شهر در حین این حضور ند. مردمداشتمیند و از چاهِ آنجا آب بررفتمی

ند. دیدنمیرا  هاآنند و گویی حتی کردمین نتوجهی به آنا ترینکوچک 

سکنی گزیده  اوسپهرد  پیرامونِ اش نهما و یارادر آن چند صباحی که 

ای برای مراوده عالقه .نشده بود ردوبدلمیان دو گروه  ایکلمه ، بودند

ساتهایا را کاری با دنیای خارج نبود   ها نبود. مردمانِاز دسته کدامهیچمیان 

تُرام، حتی  .تر بمانندآن بود که هر چه ناشناخته شانترجیحو یارانِ هما 

  استثناء در این میانکرد. ز از آنان پرهیز میه و پیرِ شهر نیی برهندیوانه

ش بسیار دوست ادیگر همیاران خالفکه بر ی پیرانهنام سومِرا بهبود زنی 

کمک کند و به هر شکل  نبه آنا بگوید؛سخن  واردانتازهداشت با می

 سطلِ حتی  چند باریرد. عرضه دا را هاپیشکش ایشان انواع  حتی بر

  ود.آورده ب داوسپهرپرآب به 

ش چروک هایچَشم  یگوشه  بود، تربزرگسالی از هما پانزده -ده

اما رفتارش حقارتی  ،ندبودگشته کمی خمیده  هایششانهبرداشته و 

اول اندکی به ارتباط با او هما در روزهای کودکانه در خود داشت. 

داتی احساس کرد که او به آنان چون موجو  درنگبیاما  ؛مند شدعالقه

 ایذرهتنها  ...اندآمدهکه از دیاری واالتر  نگردمی هاییهامونه ی برتر یا حت
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سبب و  زدرا به هم  ش اهی دلاین آگا ...فاصله داشت نبا پرستیدنِ آنا

رنگِ خاکی جامگانِهمان با همواره  او را . گرچهشد تا از او فاصله بگیرد

 .دیدمیشان در پیرامون خدمتبهآماده  اش همیشگی

هوا   هاستوناما در میان  ؛تابیدمیناح با قدرت  ،بهاری  گرمِدر آن روزِ

که  کردمیاحساس  نکوچک و خنکی میان آنا خنک بود. هما حتی نسیمِ

که  اندیشید. با خود شدمیدر بیرون از آن مکان وجود نداشت و حس ن

 دنانتومین حکم یجرگه از درونِ   دیگرکسِ هیچو  مکروماددادمهر و 

بود که از  هامدتش در آن مکان هستند. ساتهایا اکه او و یاران برند گمان

آن. خودِ او هم اگر  چه برسد به بنایی مخروبه در اطرافیادها رفته بود و 

نشنیده بود،  را  اش اصلیزادگاهِ  یدرباره   ژوژهرستنِ سخنانِ پیش هامدت

و از   گیردببهره خود  اریِتوانست از این بیکمی. شناختنمیاین مکان را 

ترِک آن  رستن را به یاد دارد یا نه. داستانِهنوز مردم بپرسد که آیا کسی 

که حتی پدر و این ..کمی غریب و جذاب بود.مکان در کودکی برای او 

 اندکیش برای رستن ادل شدمیاو نشده بودند، باعث رفتنِ مادرش مانعِ 

ف دیگران رخالو البته ب نداشت پمیبسیار تنها اکنون بسوزد. او را 

 .دانستمیرا قدرتمند و پرتحمل  اش سرشت

 و خواب بودند شماری در کرد. ینگاه اش بلند شد و به سربازان

اش بافتِ زرهِ خاص و آرگام، افسرِ نخست ...شماری دیگر نگهبان

هایش کرد و آهو افسرِ دیگرش که به خدنگتر میمشهورش را محکم

های تیراندازی بر هدف یا همانش رینِ محبوبِ خویشهره بود، به تم



 مهر تی نیما حیا

384 
 

، یا به بازی مشغول بودندو خن گفتن ا به سیباقی گوناگون سرگرم بود... 

کتابی در و بود ها نشسته در کنار ستونجدای از دیگران  کهدیهیم جز 

 دست داشت.

تالطم و نبردِ دوباره آغاز خواهد شد، اما   زودیبه که  دانستمیهما  

بود. روزها   ساخته، او را اندکی به خود وابسته آرامهیبتِ کان و آن آن م

  ،ندش را آشفته کرده بودابود که چندان به مسائلی که در گذشته ذهن

میان نیروها، نه به  و شکافِ حکم یجرگه د. نه به لهاسان و اندیشیمین

تی به رودیا، نه به رستن و وستا، و نه ح در ش ایاران شوار و خطِ پیوستنِ

 .کودکی یخانه آن  و یامادرش ارم

ی آن و همهتعلق داشته  داوسپهرش به اگویی از ابتدا هم جان

و تنها  ...بازگشت به آن برایی زندگی تنها اسبابی بوده هیاهوی گذشته

در ذهن  کوشیدمیو  نگریستمیبه آن بنای عظیمِ مخروبه دور از دیگران 

بازمانده  هایتکه . است داشتهشکلی  چه اش شکوه مجسم کند که در زمان 

با ده برابرِ قدِ او  هاییانسان عظیم و بلند بودند که  قدریبه اش دروازهاز 

ضخیم  ایاندازه به هادروازه ،فزون بر آنند بدان وارد شوند. توانستمینیز 

آن را توانستند می زوربه هم  تربزرگ ده برابر  هایانسان که شاید آن  بودند

 . ندبگشای

و  است الجثه تعلق نداشتهعظیم مردمانیه آن مکان به ک دانستمی

حق  نبه آنا توانستمی. اندپیشینیان ِهمان اهالی ساتهایا آنجا را ساخته

با خود اندیشید که اگر آن  غره شوند.به خود و دانشِ خود که د بده
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  ا درخود ر ند، هر آنْدیدمیدانش را ی، این نسلِ بهوشمندپیشینیانِ 

 بدون هیچ دیگرسانی. ...ندانداختمیرنگاگرد  یهاردخاک َگ

و در همان نگریست  اش پیرامونو به گرفت  اش خندهاز فکر خود 

دیوار   هایخرابهو از میان است حال سومِرا را دید که بیرون از بنا ایستاده 

با او  منتظر بود تا همیشه مثل. کندمیبا شرم و دستپاچگی او را نگاه 

ش انجام دهد. هما به کنار شکاف رفت.  ا برای و خدمتی بگویدن سخ

در   اش راسویسبز دو  هاییپیچکش برابر بود و اعرضِ آن با عرض تن

 بودند. برگرفته

از میان شکاف سومرا را خطاب داد و به او گفت که در دهکده 

و یا نه. به ا شناسدمیجستجو کند که آیا کسی هنوز فردی به نام رستن را 

که رستن از اهالیِ آنجا بوده است. سومرا که از شنیدنِ آن کرد  خاطرنشان

، تعظیمی ناشیانه کرد و سخنی نامفهوم به ناختشنمیدستور سر از پا 

 دهکده دوید. سویبه زبان آورد و  رمعنای اطاعت ب

پرسِت  ریبتو هم یاد گرفتی که غ»گفت:  ،که شاهد ماجرا بوددیهیم 

 ها؟« گماری،دهکده را به کار 

کتاب بود. هما  ش هنوز روی صفحاتِا ی بر لب داشت و نگاهمتبس

هیچ اثری از  جنوبی بنا رفت که  یالِاز کنارِ او گذشت و به  تفاوتبی

هیچ  ابتدااز  این یال  که  بود آشکاردیوار در مرزهایش نبود.  هایخرابه 



 مهر تی نیما حیا

386 
 

ی هایستون  که برن و بلند پهبوده ایوانی  ونداشته  اش پیراموندیواری 

 . سوار گشته است اراستو

. رفت فروبه فکر  خموشانهنشست و  ی انتهای ایوانروی سکو

اشت ش را روی زمین گذابود، کتاب گشتهاو  اعتناییبیکه متوجه دیهیم 

سبز رویشان را دشتی انداز روبهچَشمو نزدیک آمد و کنار او نشست. 

هایی  و، تپهگیسی هاتپهبه  و یافتمیامتداد  هادستکه تا دور گرفته بود

 پرندگانِ  هایالنه  هاتپه. شدختم می  جنوبدر افقِکوچک و خاکستری 

و به دنبال  کشیدندمیبود که روزها از آنجا پربه ناِم »پَرَستاگ« بلندی بالْ

هایشان به سانِ خطِ افق مقتدرانه  بال ..ند.کردمی شکار بر فراز دشت پرواز 

که  دیددوردست  را در انآناز  هما یکی ..فتند.شکاآسمانِ دشت را می

.. .جهید و آن را به چنگ گرفت ایطعمهبه سوی  آسمانسانِ رعدی از ب

پهن و کشیده، هر یک تنها و با  هایشاخه با  سالکهن چند درختِ

های ها طعمهایستاده بودند و پرستاگدر دشت  دیگرانزیاد از  یفاصله 

 ...بردندانبوهِ آنان میخویش را به میانِ شاخسارِ 

پنهان کرده   همااش را از احوالِ کنجکاوی خوبیبه  کهدرحالی دیهیم 

که منتظری  ...؟گیریمیرا  ی ژوژهفرماندهچه شده که سراغ » بود، پرسید:

 او نیز به تو بپیوندند؟«

را به زیر سر   هادست پشت بر زمین زد. هما نفسی بیرون داد و 

 .«من نیاید، اما.. او گفتم که باه گفت: »خودم بگذاشت و 
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 ما چه؟«ا»مصرانه پرسید: دیهیم 

شده   گشتهگماو  ...کندمیم، اکنون دیگر فرقی نگفتمیاما اگر هم ن»

 «..نخواهم دیدش.گاه هیچاست و دیگر 

با لحنی سپس . نیک دریابدمعنای خبر را دیهیم گذشت تا  ایلحظه 

تمام  نآنا کی داستانِ ر...دیگ  ایگشتهگماز افسوس گفت: »  حاکی

 « ؟شودمی

 از سارنگ رفته؟«»سکوت کرد و سپس پرسید:  ایلحظه 

رسیده از تازه خبر را یکی از سربازانِ ...دانممیچ نهی»هما گفت: 

 «داند.رودیا آورده و بیش از این چیزی نمی

، گفت: نگریستمیمیانِ آن  مخروبه و آسمانِ سقفِبه  کهدرحالی 

به آن  جایی  هایتکتاب در میان  ...؟چیست دیهیم تگانگشگم رازِ»

 برنخوردی؟«

ساراب هنگام سفرش   گفت: »حکایتی هست که روزی حاکمِدیهیم 

  آنان که کی داستانِ پرسدمیو از او  بیندمیرا  ایگشته گم ای جادهمیانِ در 

  : وقتی داستان این جهانِ دهدمیبه او پاسخ  گشتهگم ...؟شودمیتمام 

 تی تمام شود!«لعن

 «.گشتگانگم حتی خودِ  ...داندمین کسهیچ»پس خندید و گفت: س
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 گشتهگمشهری بوده که »هما آهی کشید و پس از درنگی بلند پرسید: 

 طرد نکند؟« ش اسرنوشت شوم سویبهرا در دل نگاه دارد و او را 

به ست از شهرهایی که ه هاییداستان در میان مردمان »دیهیم گفت: 

گو اینکه  ..ای.و نه ویرانه اییافتهنجاته ن ...سبب!خاک رفتند بدین زیر 

و  ی جهان ایستادنداراده رویارویکه  جهتبدینتنها  ...اندنبوده  گاههیچ

 «را از خود نراندند! گمگشته

 ؟«ایکرده و تو این مهمالت را باور »هما با تبسمی تمسخرآمیز گفت: 

 «»البته که نه...

ذهن  درماندگیِ» از کشید و گفت:وی سکوی سنگی درکنار او رو 

رسیده از -دست-بهکه تردید را به آگاهیِ  ،گرددمیآنجایی آغاز 

 ش راه ندهد.«اپیشینیان

ها به درون  و شعاعِ سرخِ نور از میان شکاف غروب بود هاینزدیکی

هر  از دهکده بازگشت و به نزد آن دو آمد. دواندوانکه سومرا  تازیدمی

ر سخنی شدند که گویی از هیجان در درونِ او و نشستند و منتظد

-و نفس تعظیمی کرد ه الزم باشدبدون آنکهمیشه  چون . سومراجنبیدمی

 نام رستن را نشنیده است.« حالتابه  کسهیچان گفت: »زن

 .«نسبت به خود.. کارترفراموش از این مردم »گفت: بالفاصله هما 

 ت: »جز یک نفر!«تمام گذاشت و گفاو را نا یجمله اما سومرا 
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ی یَسنا»دختری به نام » خود دید، ادامه داد:  را بهو چون توجه هما 

 پیش هاسالاز اهالیِ اینجا بوده و  گویدمی ..او را به یاد دارد. «آسیمه

 «..رفته.

 دوست دارم او را ببینم.« ...سنا؟»یَ

به   غلبا »او  ، گفت:دادمی گویی جواب پس که سومرا به شکلی 

اما اکنون که شنید ؛ این مدت که شما اینجا بودید نیامده ...زندمی سر اینجا

 بزند.« داوسپهرگفت شاید سری به  پرسیدمیشما از رستن 

  گفت:دیهیم سپس به  کرد. سربهدست را  ویو  نمود شکرهما از او ت

 دیده بودی؟« غریبی»جایی به این 

ذارت به قلمرو اگر گ ..بله.»: نگاه کرد و گفت هادستبه دور دیهیم 

 «...کنیمی خود  یخانه ، اینجا را بیفتدساتاگیدها 

زیر لب  . دانستمی بلندی کرد که تنها خود دلیلِ آن را  یخنده و 

 مند نبودند.«ساتاگیدها درون نیستند، مندتاریخساتهایا  افزود: »اگر مردمِ

دیگر  به افقِاز سرخیِ غروب در شرق برگرفت و  چَشمهما 

آنان   سویبه ،غربکه از  سوار را دید شِشآن دم  در .نگریست

که با  آشکار شد   زنهارشوارِ تر شدنِ اسپان، شمایلِ. با نزدیکتاختندمی

 ...شتگ بازمی بودند،انی دیگر که به یقین خبرچینانِ دشتِ سزان سوار

فرمانده  بر  بارهبه یک چیزهمه ..نبود. یازی به رسیدن و گزارش دادنِ اون

 تا آن زمانچه آنرودیا گسسته بود و هر  ارتباطیِ ریسمانِ ...مسلم شد
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- دماز همان هما . یافتفزونی نمیداشتند، همان بود که بود و دیگر 

در  سختیبهرا  شرق و غربتمامی مسیرهای  زودیبهدانست که لهاسان 

 نظر خواهد گرفت.

ه در  مکان و آرامشی کآن دیدارش از  چراکه  ، افتاد ش ااندوهی در دل

ایستاد و . رسیدمیپایانِ خود  و به یافتمیزوال  زودیبه داشت  آن

 ...هخاموشی تمام شد زمانِگلویش خشک شده بود، گفت: » کهدرحالی 

 .«استشوریدن وقت 
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رستن روزش را با آهی از ناامیدی و اندوه آغاز کرد. روزی که 

روزی  ...رفتمی تمنای او پیش  به توجهیب اما  ،بددوست نداشت ادامه یا

 ...شدمیوحشیِ رنگاگرد ناپدید  هایرنگکه آرامه برای همیشه در میان 

برای  هاگذشتهچون  تواندمینگاه که دیگر هیچ رستن با خود اندیشید

به اما  ..بیفتد. اوبه یاد  آنکهبی ...نگاه کند  افسونگرآرامش به آن گردْخاِک

در آن دیگر خودش نیز  کهظهور کرد نهادش لخ در ت واقعیتِن ، ایارهبیک

 شهر و بر آن سکو جایی ندارد.

همان  بایستمی جاری بود، او  هاسرزمین یهمهطبق عرفی که در 

 رسمِ معمولْ برغمِاما  ،کردمیناح شهر را ترک  اولین پرتوهایصبح با 

دیگرْساِن مه وی را آرا چراکه ...به او فرصت داده بودندنیز دیگر  یک روزِ

  دیدگانِ را به  ش اخودْرفتنِ دوست بایستمی او  و نامیده بود یشخو
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به تعبیِر  او را بشنود وآخرین نداهای  بایستاو می ..خویش بنگرد.

 .«او را سان دهدهای آن سرزمین »سنت

، از پیدا بودن و ش اپیشینندگیِ از ز بیشتر آرامه توانسته بود یک روزِ

روزِ اضافه،  -در ابتدای این تک ..او بخرد. ای، برنبودن-انهخ-هیچ-یب

 هااین یهمهبه و  سیمگون و بلندِ لواحان ایستاده بود رستن در برابر درِ

داشت. وقتی   نویسابه منزل رسامِنیز نگاهی د و عبوسانه نیماندیشیمی

گویی   ،ودآرام و فکور بمثل همیشه  اش چهره رسام از خانه بیرون آمد، 

نمود ن روز چیزی نبود که بخواهد او را دگر کند. حتی چنین میرویدادِ آ

 بازگردد.  اش به کار نوشتن درنگبیکه در نظر دارد پس از پایان مراسم، 

درون رستن آشفته و خشمگین شد. دوست داشت سخنی به او 

 شد از آرامه کند، اما از این کار منصرف بگوید و وی را متهم به نفرتِ

نیست. چه انتظاری از  اوش اخشم یسرچشمهه ک دانستی م چون

ویرایش بدیل خود، هضم و بی را در منطقِ چیزهمه که  رفتمی یپیرمرد

داشت. آن   ظر ن ِاختالف با آرامه  و پیشامدی مسئلهدر هر  تقریباًو  نمودمی

هم کند نیز تیغ انتقادشان را نسبت به  شانقبل روزِ دو حتی هنگام سخنانِ

 .رده بودندنک

هر دو در کنار   و روی کردش رستن را دعوت به پیادها رسام با دست

 خطِ ،از دیوارهای اطراف  هرکدامقدم زدند. روی   شهرجنوبِ سویبه هم 

 .شدمیاز پهنایش کاسته  ،رفتمی ترپیش سرخ بلندی بود که هر چه 
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  سویبها ند که ابتدکردمیاشاره  ی حرکتجهتِبر ن نحو دیبخطوط 

دیوارهای   تمامیِ. بودرنگاگرد  ومسیر غربی  سویبه  ازآنپس و ودا، ریگ

 .دنفراخوانَ «سانانمیان »تا مردمان را به بود شده پر از آنان شهر 

اش را زنیهر کس تمام یا بخشی از نقشبه رسم محبت، در آن روز 

 آن مسیرِ در  تن دیگرانی را دید که چون آن دورسبه آرامه بخشیده بود. 

سپس طبق   .برسند گذرگاه سویدو  هایتا به صف شتنددابرمیغربی گام 

. بدین ایستادندمیو کنار دیگران  گزیدندبرمیرا  صف همیشگی یک رسمِ

از خودِ رنگاگرد تا  خط از اهالِی سارنگ پیرامونِ گذرگاهترتیب دو 

ن  ه خودْرفتسانان نام داشت و آنی ککه میان شدمی شهر کشیده  هایمیانه

گذشت و به آخرین خواستِ  می ش برگزیده بود، از میان آن ا مرگ را برای

شامل آن دو   گاههیچ و  بود انسارنگی خاصِرسید. مراسمی که می یشخو

شان دیگرسان از رستن خواسته بودند پیش که دو روزِشد نمیمسافری 

 ن باراید، اما خودرفتن را دیده بو زمان چند باری مراسمِ. رستن تا آن دشو

-او با آرامه از میان این بار ..چون دیگران در کناری بایستد. بایستمیناو 

 ...گذشتمیسانان 

فاران سرش را پایین گرفت تا دیوار را   یخانه از برابرِ گذرهنگام 

نبیند. چه دیدن اینکه دیوار همچنان همان نقش را دارد و چه دیدن نقشی  

دوست داشت تا آن روز به . ندساختمی آزرده  او را ،تازه بر آن، هر دو

آنکه برای همیشه از شهر ، نه بیندیشد، رودمیآنکه برای همیشه از جهان 

 .ُگسَلدمی
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سانان نمایان شد و رستن و رسام در که رفتند، میان  ترپیشاندکی 

مردمان پیش رفتند. رستن در آن لحظات گستاخانه و با لبخندی  میانِ

افکند. رحنا را در نظر می شانگاندیدها و ب به چهرهتمسخرآمیز بر ل

به او  خواستمیدید و به او خندید و سری تکان داد. گویی  نآنامیان 

 ..دیگر هم دیده است. باریکاش او را بینیید که برخالف پیشبگو

ذهنی بیش ماند که تهیهش به او بفافراتر رود و با نگاه خواست می

برخالف  عاقبت شد بداند که ساس باعث این اح د. اما ممکن نبو ،نیست

و آماده به فوران بیرون زده ش ادل ژرفنایِاز  غیظ اش،نخست یاراده

 دانست بی هیچ دلیلی در آن لحظه نیز افتاد و رامین ش بر انگاه. استشده 

  و است مادون نامیده یرا فرمانده ویاولین بار که  بوده که او همانی

 . استشده شنود خبسی  اشگم گشتنز ا به یقین اکنون 

و  جامگانی چندرنگبا  چون همیشهبرادران کارما را  زمانی که

ش  ا، خشمدیدکنار یکدیگر  داشتند افتادهتیز که نوکی فرونوک  هاییکاله 

نسبت به دوستانی که او را رها کرده بودند، بیشتر شد. نگاهی گذرا چون  

 آرامه رسید.  ینه خاروی بهوتر به روها به آنان انداخت و اندکی جلغریبه

. رستن داشت ای کوچکوقفهآرامه  یخانهسانان در برابر میان صفِ

کمانی  سپیدِ رفت. کنار دیوارِ  وچه رها کرد و نزدیکرسام را در میان ک

ببیند  خواستمیش را روی آن کشید و نگاه داشت. انگار ا دست ؛ایستاد

دیگر  بود و شده د که خشک ن نگاه کرمیدیوار زنده است یا نه. به سَ 

به  در آن و تلخ  خوردهترک و  سپیدتاللوِ شفافِ آب، تنها گردی  جایبه
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اش کنار  زدهغلیان خشمِ، چشمهجانِ خورد. از دیدنِ سیمایِ بیمی چَشم

در آن دم بود که به ناگاه نیستِی  ...اش ریختدیدگانرفت و اشک در 

او را از ی گریانِ چهره آرامه ...یش دریافتآمیخته به مرگ را با جانِ خو

 بیرون آمد. اش پشت پنجره دید و از خانه

ش سپیددختران نوجوان در میان موهای  بسان سرخ ایشکوفه 

از مرزهای جوانی  زودیبه چراکه ...زدنمی جانابهآن روز بود که  فروکرده

 گذشت.و پیری درمی

د. خنی نگفتنس یکهیچ و فشردنددر آغوش سخت یکدیگر را آن دو 

از یکدیگر جدا  ...پذیر کردتحمل پس از درنگی که اندوه را اندکی

سارنگ  انِسانان گام برداشتند. مردمو در میان به میان مردم رفتند ...شدند

»بدرود برای  بهاباش«، »بدرود«،احترام و سخنانی چون » با لبخند و

 ند.کردمیاستقبال  « از آرامه!آیندخوش ت اهمیشه« و »خودرفتن

  مردمانِهم  قدرهاآن؟ بینیمی»آرامه زیر لب به رستن گفت: 

 رشرویی نیستند.«تُ

که بعدها به  دانستمیاما  ،سری تکان دادرستن کودکانه خندید و 

: ، گفتزدمیآرامه همچنان که قدم  .ها خواهد ریختیاد این سخن اشک

پرستان  نتبه این س مناما  ...اندزندانیحیف که در میان دیوارهای سنت »

باشد چه پیدا،   گشتهگمچه او  ترند...م مهماشان دادم که برای من دوستانن
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 شهرش آغوِش دیگر در  دیگرسانِ من است و من او را یک روزِ رترینب

 هایشان.« سنت یهمه برخالف  ...دارممینگاه 

اما به  اندازه داشت«من ارزشی بی نزدِ» که  ددوست داشت بگوی رستن

 اش را نگشود. گرفتهاره سری تکان داد و گلوی بغضای آن دوبج

 نبه آنامرگ  بسانِ شبحِتواهیم را دید که شومِ سکوی  چندی بعد

جلوه ش استرگ یآینهرا در  پیراموندنیای  سیمایو  شدمینزدیک 

 .بخشیدمی

صفوف مردم   ،گشتندآن سه به محیط چمنزارِ اطراف شهر وارد وقتی 

در برابر  ، کنار تواهیمباهمآن سه،  .بود ستاده بازایسکو ده قدمیِ در 

از  تربزرگ، یکی سپیدپهن و  ایستادند. دو سنگِ سرنوشت محتوم

رامه از آنان گام بردارد و به تا آ نددیگری، در کنار هم قرار داده شده بود

لبخند  آرامیبه رستن  ..لحظاتی در سکوت گذشت. ...برسدتواهیم  باالی

 ..بدرقه کند. تبسمیرفتن را با خود بایستمیاو نیز  دانستمی چراکه ،زد

با دلی آسوده آغاز   سفرِ مرگ تا ی خودرفتهخاطره آخرین  عنوان بهتبسمی 

 .گردد

گذاشت و به همراه رستن باال  ترپیش سپیدآرامه پایش را روی سنگ 

پشت او را از رسام در میان شگفتیِ رستن نزدیک آمد و  بارهبه یکرفت. 

ش را روی ا آرامه دست ..خت شورمندانه در آغوش خود کشید.سر، س

با رستن  ..خاموش بر جای ماند. پیر و انگشتانِ بلند او گذاشت و دستانِ
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انتظار رسام و آن  او در دلْدریافت که ش اان خیسچَشمنگاه در 

  ...است ، داشتهه بود کشید به سویش احساسی که وی را 

-بود نه دیگرسان واپسینکه بدرودِ  رسام بود اینود که حقیقت آن ب 

پیوند داده و یی که او را به آن جهان هادستآخرین  او بود صاحبِ ..ش.ا

ه اشتیاقی میان آن آن لحظه پی ب رستن در ..در آن جهان نگاه داشته بودند.

 ...و خاموش  دالنهلرزهدو برد، عمیق و 

تمام آن  که در  نستداداد و  احساسی از خامی و حماقت به او دست

گله میانِ آن دو   نقد وبرِودکی و نوجوانی و جوانی که پیغامک هایسال

 های«پیامبرِ اشاراتی بوده از دوستی و »به یادت هستم در حقیقتبوده، 

ای شیرین بوده میان آن دو، تا او بازیچه ..های دلبرانه.پیاپی و شوخی

 هاییشیطنت ..گذارند. به اشتراک با یکدگر پرشور اشتیاقی  ،در خفا هاسال

-اکنون آن دو را بدرود می و بخشیدمی یشان را از نو، جوانکه روح

 ..گفت.

-دل در فروغی هم ..دیگرگون شده بود. عواطفیش دستخوش اقلب

که مادری را از دست  کردمی احساس  در این دم هم، ش بالیده بود ا

 ر شدند...بار سرازیاش اینندر دیدگا انباشتهی اه. اشکدهدمی

فرزندت را به گریه انداختی »آرامه با نجوایی پرمهر به رسام گفت: 

 «!سام
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 دانستمیرسام چهره از رستن برگرفت و آرامه را رها کرد. رستن 

آرامه از  ش دیده نشوند. پشت سر هایشاشکتا  نگردمیکه به شمال 

 وار ووانهچرخان، دیهای رنگسیاهْ  ...روی سکو ایستادتواهیم باال رفت و 

 اوجز  یدیگر کسِهیچپیچیدن بودند. همحالِ گردش و در ، درنظمبی

را   آرامه دستِ رستن ..اهیم نایستاده بود.و صافِ توآسمانی  یپهنه روی 

ش را انیز دست او ها...رنگهیبتِ سیاههراِس ناگهانیِ .. شاید از فشرد.

با نیرو و اطمینانی که   آرامه زآناپس  ...تنگاه داشخود محکم  میان دستانِ

  ش اجوشان هایشن ، به میان رنگاگرد پرید و در رگرفتبَاز دستانِ او 

 ...فرورفت

که به رستن نگاه کرد و آخرین  شدمیش دیده اهنوز نیمی از بدن

، چنین گفت: »خون در شنیدمی بایستمی ش را که فقط دیگرسان اکلمات

 روشناییِ  که چه شاید ...چرخدمیاریکی در ت وارههمخون  ..تاریکی ست.

 «؟بیرون بر آن بتابد

شتافتند و در  ش ابه سویسو بود که دو سیاهْگرد از دو  ازآنپس 

 ..او را در سیاهی بلعیدند و به یکدیگر پیوستند.یورشی سهمگین 

را دنبال کرد که   تربزرگش سیاهْگردِ ارستن همچنان با نگاه

انگار ردی از آرامه  ...شتافتمیر دیگ  سویی بهو رخید چمیو  چرخیدمی

 ترکوچک  گردِآن را دنبال کرد تا به چند سیاه قدرآندر آن مانده باشد، 

کرد که به خود آیند و نظر از آن چیزی  ناچارش را هایچَشم تقسیم شد و 
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 جانی را در کام گرفته بود و چون گذشته به اعتناییِ تمامْ برگیرند که با بی

 ..داد. امه می خویش ادخودْبودنِ

 ..جهانی بازگشت که اکنون چیزی را کم داشت. ویبه سچرخید و 

قبل از هر چیز رسام را دید که نه به او بلکه به جایی که آرامه پریده بود،  

 است.ترین مردِ جهان احساس کرد که او اکنون اندوهگین ...نگردمی

« انده است.خومی «امس»پس او را در صمیمیت »: با خود گفت 

در تمامِ آن درونی را  چگونه آن مرد، سامِ آرامه، توانسته بود این اشتیاقِ

از آنکه او از تصمیِم  ؟... رستن دانست که به یقین پیشپنهان سازدها سال

 .بودند یکدیگر را در خفا بدرود گفتهآن دو خودرفتنِ آرامه باخبر شود، 

 نگریست یانمش به مرد مد و خامو پایین آ سپید هایسنگ رستن از 

همه در سکوت و   ...گریستندنمیاو را موشکافانه  گذرگاهکه در دو سوی 

 ویکرد و به س  بازگشتبه  آغازسکون بر جا مانده بودند تا آنکه رسام 

باد قدم آن آبادیِ بینیز به دنبال او رو به  انمردم گام برداشت...شهر 

  ...گشودند

ه همه پشت به او به اقلیمِ خود  را دید ک  ند و آنانرستن اما بر جای ما

 ...گذارندمیکسی باقی تنها در کنار گرداب ِ مرگ و بی و او را کوچندمی

 کردمیاحساس  ...فهمیدمیو  شنیدمیو  دیدمیون بهتر را اکن چیزهمه

بتواند آن را   آنکهبی ..است. گشتهبر او نازل  هااز جهان به ناگ  ژرف درکی 
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ش ادراک اها را به زبان جانجهان انگیزِخیال رسازوکایی ن کند، گوبیا

 .کردمی

خود  ش قدرت و استقامتی عظیم احساس کرد که البخند زد و در دل

 ! وقت رفتن است آنکه، دانسته به ش آفریده بودَ

حساس کرد که روی چهره  خنکی را ا بود که نسیمِ  ازآنپس چند دمی 

 یفاصله اما در  ...اندبر او افشدلیلی بیآسودگیِ دمید و  و موهایش

برانگیخته شد و از خود   ناگهان از حیرت همه کنار رفت و نفسیک

 «چرا؟ ...نسیم؟پرسید: »

واقعی نیست و آن را جنبشِ هوا به شک افتاد که شاید  ایلحظه 

، او را از  ی که کنار پایش روییده بودندهایعلف رقصِ اما  ؛کندمی  تجسم

چیزی در  ...وزیدمی در سارنگ ینسیم استیرهب ..ت.رون انداخاین فکر بی

 ...رسیدبویی از آشفتگی در آن وزِش باد به مشام می ..حال وقوع بود.

 . نمودمیکه خوشایند ن گشتمیآشکار  آنانبر  زودیبه رخدادی 

مردمان سارنگ را دید که با فاصله از او در به مسیر شرق نگریست و 

نسیم را نظاره کنند و از  خواهندمیگویی و  اندده ایستا یجاراه بر  یمیانه

 ...؟ش چه بوده و چه مصیبتی با خود آورده استان بپرسند دلیل آمدنآ

دانست که در پسِ  .. رستن میو غافلگیر. زدمی سردرگم  نیزحتی رسام 

ی شهر،  گشتهچرخد که عزیمتِ دیرهنگامِ گمشان این پندار میافکارِ همه

 .. هراسیده بودند...شان آفریده است.ان و دیاراتی بر آنمجاز
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به آشنای زنی را دید که  یچهره کرد و ناگهان  ینگاه اش پیرامونبه 

نگاهی که  ...کشیدهرنج همان نگاهِ ...بوددر شمالِ رنگاگرد ایستاده تنهایی 

 او ..اند.های زندگی برای همیشه داغی نادیدنی بر آن گماشتهگویی شکنج

  ندجوانی دیگر از او خواسته بود و روز پیش همراهِآورد که دا به یاد ر

  ...دنرا در دست بگیر انشمرگ دنبتواناشد تا ب انشدیگرسان

ش ااز همراه ...این مدت آنجا کنار تواهیم نشسته بود؟ آیا او در تمامِ

  پیوسته خودْرفتگان بهآن دیگری برد که رستن گمان می ..خبری نبود.

مانده   خودِ این زن آیااما  ...اش بوده انده دیگرسانم برجایو این تنِ باشد

-دستِ رد به سینه آنکهدر حسرتِ شاید دیگرسانی دیگر یا  در انتظارِبود 

آیا به او نگفته  ..آمیزی آشفته.جنون حالِو به بود  رنجور ؟...اش زده بود

ذهن  اهیِرا به تب ر آن مکان اوروز ماندن دبودند که بیشتر از یک شبانه

 اندازد؟می

به بیرون  سپیدو گردی  آهی از نهادش بیرون زدکه  نمودنین چُ

ش را مستقیم به رستن دوخت و نفس را در کام اانچَشمسپس  ..ریخت.

-جوری مستقیم نگاهنسیم را به ناگاه به تالطم انداخت.  کرد و حبس  او

از  ز حضورش وا ه تمامیب که گویی  ه بوداو پیوند داد دیدگانِش را به ا

؟ آیا نیرویی بود  تالطمآن  سازِسبب تنهاییبهآیا او  ..ش آگاه است.ادرون

با خود  سارنگ را  سنگینِ گیرنده در او نهفته بود که هوای انتقام چنانآن

 ؟دهدتکان 
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رستن رنگ  ذهن به همان شتابی که آمده بودند، در این افکار

ای او هستنده ...!راودتبانِ او رویی از جن نییامکان نداشت چن ...باختند

 ..از سر اتفاق.در آنجا  ،دیگر بود

 جنوب بلند کرد، گمانِ ویش را به اشاره به سازمانی که زن دست

 نگریستبه جنوب  ..پیوندی با وی ندارد. بدل شد که نسیمْ یقینبه رستن 

ه به را دید ک رزمِ لهاسانی-به -آماده از خاک، سوارانِ ایهاله  انِو در می

 .شتافتندمی تواهیم  سویبه  تاخت

اندیشید: »چرا از میان دشت؟« و در همان لحظاتی که رستن با خود 

-میاز میان دشت  نند، پاسخ را دریافت: آناشدمینزدیک  شتاببه نآنا

نبردی  نآنا ...برندیورش نمی شانشمالیبه شهر  چراکه  شتابند

 ..را به کار گرفت. اودوباره پرسشگرش  ذهن ..با سارنگیان. خواهندمین

و پاسخ طبق عادتِ آن چند  ...؟اندآمدهخبر رزم و بی-به-پس چرا آماده 

 روزِ جهان در برابرش حاضر بود: خودش.

 ..ند.بردمییورش  ...بلکه به او ...نه به شهر و نه به مردمان نآنا
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 یک شدنِدبودند و نز ه رسام و سارنگیان نگاه کرد که همه ایستاد هب

نیز به گوش   اسپان پای  کوبشِ صدای  کمکم ..نگریستند.سواران را می

. رستن استوار و محکم بر جایش ایستاد و و خاکی به هوا بلند کرد رسید

سارنگیان زدند، خمی به ابرو  میان او و ایحلقه که سواران  آن هنگام

، فرود آمدند اهاسپاز  داهی رهامِ نبه فرما سواران و زمانی که.. نیاورد.

در  ..رفتارشان خصمانه خواهد بود، قدمی نیز پیش آمد. دانستمی باآنکه

او گرفتند، حیرت را در  سویبه را  هایشاننیزه که سربازان  آن دمی

  و احساِس  نمودآنان، در میان سارنگیان حس  پوش زره ی هابدن  سویآن

رهایی  کرد: حسِ هتمام وجود مزتنهاترین انسانِ جهان را در قلب خود با 

 . کسهمهو  چیزهمهاز 

او قدم  سویبه رهام ..نگریست و هیچ نگفت. رهام ی بهتبسمبا تنها 

به  ...را با خود نداری؟  شومآن تیغِلب به سخن گشود و گفت: » برداشت،

 دور انداختی؟«به همین زودی آن را 
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 ینیاز ...کردمهمراهی خویش  نِرستن گفت: »دوستی را به خودْرفت

 به تیغ نبود.«

تکان به احترام نگاهی به سکوی تواهیم انداخت و سری  داهی رهام

کرد و سپس گفت: »به تو هشدار دادم که برای   درنگ ایلحظه داد. 

ت را  ااکنون دامن ..آن جسم شوم را از خود دور کنی.شده  که هماحتیاط 

 گرفته است.«سخت 

حاکم را   حکمی از هو به حالتی کسپس صدایش را بلند و رسا کرد 

ی مادون! ساکنِ  رستنِ ژوژه! مشهور شده به فرمانده، ادامه داد: »دخوانَمی

به دستور   سانبدین !...هانبود تو را دشمن خوانده استبدیارِ سارنگ! 

و از  بریممیتو را دشمنِ این اقلیم نام  ...دادمهرشهریار ی حکم و جرگه

 ...وی و به لهاسان بیاییتسلیم ش وتور عمل کنی م که به دسخواهیمیتو 

 « اندکی کاسته شود!ت امجازات ازبلکه 

پایان یافتن سخنان شد. سپس نفسی تازه کرد و بلند  رستن آرام منتظرِ

 و محکم گفت: »نع!«

ها را به اش به رسایی گویی در تمامیِ اقلیم پیچید و گوش و صدای

  نبود که منتظرِ  شکارآی خود ماند. بر جا ای لحظه رهامزنگ درآورد... 

 بارهبه یک ..است. خورده جااو  از قاطعیتِتنها اوست یا  سخنانِ یادامه

 یقین یابد سارنگ انداخت تا  انِدر آن میان نگاهی به مردمبه خود آمد و 

 در دل بر تصمیمِ  ..رزم نیافت. یآمادهرا  یکهیچ ..نیستند. آمادجنگکه 
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نگاهی ظریف و  ..ت تحسین فرستاد.شد ی بیراههر مسی زیدنِ ُگخود در 

پس آن  ..کسی در آنجا نبود. ..انداخت. پیرامونِ تواهیمبه نیز کوتاه 

؟ گشتمیسرازیر بخت آن یاغیِ نگون دار از کجا در کالمِقاطعیت و اقت

  دربا نگاه به او ناگهان از حیرت  و نگریستبرگشت و دوباره به رستن 

 ش ناممکن بود.ایراب دیدمیآنچه باورِ  ...دل لرزید

ببیند و  چَشمآن را به  توانستمی او تنها کسی بود در آن مکان که 

آن  یپیکرِ پوسیده مانند به درست  !...بداند که چیست: لبخندی شورانگیز

 !سرباز باستانی

بریده و بر   سربازرا از صورتِ گویی لبخنددشمنِ یاغی و تنهایش 

، ندو تار شدمحو  رهام در نگاهِ اش هرچهاعضای  قیِ. باودزده بهر مُود خ

 تکانو آن را به  کردمیش نفوذ ابر جان رحمانهبی آن لبخندْ چراکه

 .انداختمی

آورد.  فرادسترا دوباره  یش خو لحظاتی گذشت تا توانست آرامشِ

 ،هدچیزی به دیگران بروز ند ش گذشته استاقادر بود از آنچه در درون

در میانِ آن  چراکه ..اندازه خشمگین شد.ود بیخآن چهره بر  تأثیراما از 

  ، دانستمیر بَ آن افسانه را به شوقِ بسیار از  بود مردمان شاید تنها خودش 

آن  دین خاطر کهتنها ب آیا ...بود گشتههمه از آنِ دیگری  اما روحِ افسانهْ

 ؟ نهراسیده بود  آنو شرمِی دیگری از شوم 
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دستور »، گفت: خواندمیی مانگار که حک دوباره با صدایی محکم

ی حکم، حکم  جرگهاگر مقاومت کنی،  ...داریم که تو را به لهاسان ببریم 

 شیم.«بکُهمین جا تو را که   کرده

-ی حکمی که حکم به نیستی میجرگه»گفت:  محکمرستن بلند و 

 حکمِ  ...نخواهم آمد یانبا شما... !نیستیِ حقیقی ستی همانا جرگه ،کند

 ت!«سا چنیناین نم

از  کنیمیفکر »، خشمگین خطاب به او گفت: رهامزیردستِ  افسرِ

 ؟« مادون یای فرمانده آییبرمیما  یهمه پسِ 

به سبب دست  راخام  زارِرستن او را شناخت. همانی بود که در بیشه

 بر او نکوهیده بود.  یازیدن بر آن تیغِ شوم 

به کجا فراری   اش را بددلبدو گفت: »آن افسرِ دیگرِ همیارت جانِ

پادسرشت؟... آیا به نگاهی خشمگین از من، تو نیز افساربریده به  ،داده 

 گریزی؟«دشت می

ی خود کرد و چیزی نگفت. منتظر بود تا پاسخ افسرِنگاهی به  رهام

لحظاتی آن لبخندِ شورانگیز از برای شده رستن بشنود و حتی  دیگر از

سرنوشت هما چه و پرسید: » دکر رهام و بهرستن ر ...گرددمحو  اش چهره 

 شد؟«
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تا به اینجا  ایمنیامدهفریاد زد: »ما افسر بزند که  یخواست حرف رهام

 «بدهیم! یبه تو گزارش

 حرف آخرت را بزن!« او افزود: » تأییدنیز در  رهام

-با نیزه سرباز !«، دو شومنمیتسلیم که رستن گفت: » دمدر همان 

که سالحی با خود  رستن  ..دند.ریورش ب یشسوبه هباربه یک هایشان

را در مشت  هایشانیزهن تیزیِبدن کرد و  دو کفِ دست را سپرِنداشت، 

  براو را شکافتند و خون  ر دو دستِ ه ها تیغگرفت و نگاه داشت. 

 خنکِ  نسیمِ ..هوا انداخت.در رخاک پُ ایولوله و  گشتساعدش سرازیر 

 .پیچیدمیدور آنان  بهبود که  گردبادی اکنون  پیشین

نگاه داشته بود  یشاندو نیزه را در جا هایشمشتبا  کهدرحالیرستن 

  داهیرهامِ رویاروی گویی برای در آغوش گرفتن،  بازشدهیی هادست با 

صدای آرامه در  ..زد.ون سیزده سرباز باستانی لبخند و همچنان چ ایستاد

بیرون  روشناییِ که چه شاید: »خون در تاریکی ست...پیچیدمیش اگوش 

 چیزِ همهو بر  بر خاک  ،بر خون  ...تابیدمی آفتاب...« اکنون ؟بر آن بتابد

 .دیگر

در  ..ترسی از جنون و ناشناختگی. ..افتاد. رهام ترسی عجیب در دلِ

و است وقت نشناخته قطعی رسید که آن موجود را هیچ به این باورِ دمآن 

تر از آنچه غریب ی بساهستندهبا  ..نخواهد شناخت. نیز زمانِ دیگرهیچ

استوار  را ی خویش اراده همهبااین ..بود.رو روبه  ،ش را داشت اتوان درک 
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ی  دیگر، بدنِ آن هستنده ینیزه هاده دهد و  یورش  تا فرمانِ ساخت

تا دیگر  ...دیگر الزم نباشد آن را ببیند تا ...از هم بدرندرا  شدهناانسان

 ند.کک ادراآن را  بکوشد الزم نباشد

آن را اخته  دیگر ش خارج شد که فریادی ااولین آوای فرمان از دهان

صدایی بلند و رسا که  ها را در اختیار گرفت.گوش  ش گذاشت و خود

 است!«  گشتهگم او  !رهایش کنید: »گفتمی

 ، فارانِبازگشتند صدا سویبهو چندی از سربازان  رهام زمانی که

و لرزشی در  هایی از غمکه رگه یبا لحنبود،  که نزدیک آمده رویابر

و هیچ اقلیمِ او را دیگر با این اقلیم  !رهایش کنید» ، گفت:صدایش داشت 

 «کجا کاری نیست... رهایش کنید... .. او را دیگر با هیچکاری نیست.دیگر 

که  فاران چند قدمی به سربازان بیرون آمد و  یحلقه از   داهیرهامِ

. نزدیک شد، ی گریستن بود آستانهدوه در ن و از استاده نحیف و لرزان ای

پنداشت  که میکس آن به انداخت نظر  و روی از وی برگرفتسپس 

 تر از تمامیِ آن شهر است. اش پرمایهسخن

 ؟«گویدمیو گفت: »راست  چند قدمی به سوی رسامِ نویسا رفت

بیش از  را هایشدندانآن ابله بگویی که ی به توانمی: »پاسخ دادرسام 

ش را او دیگر خواب رودمیاز این سرزمین   ژوژهرستنِ ...نَجَوَد! نیا

 « !ساختآشفته نخواهد 
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 اشهمراهان سویبه و  نکرد  شهریاررسام به  توجهی به توهینِ رهام

 شبرای ناتمام گذاشتنِ کار چنیناین  ایبهانهخوشحال بود که  بازگشت.

را با خشونت از دستانِ   ناهایشنیزه  ازسربدو ی او به اشاره ..یافته است.

ز چون آغوشی را همچنان باش اسرخ  اندستبیرون کشیدند و او  رستن

 . ه بودنگاه داشت اش رویارویآماده 

 ...ن تیغگفت: »پس شومیِ آ آهستهو این بار  در جوارش ایستاد رهام

 «..به تو رسیده بوده. هاایناز  پیش ...ما یهمهتر از چابک

ار بنیدار در ذهن رستن نقش بست که  شی ن دم چهرهدر هما

  سرنوشتِ  یباره درشان جکاوانه از آن سربازانِ لهاسانی پس از بازگشتکن

 کند.شان را مزه میو با هیجانی بسیار سخنان پرسدمیتیغِ شوم 

 «ندادی.را پاسخ م پرسشِ و گفت: »دوباره به یاد هما افتاد سپس 

 به کجا.« داندیمکسی ن ...تهاز شهر گریخ: »گفت رهام و

چند قدمی بود،  گشته آسوده  کهدرحالی و  ای کردخنده این بار رستن

که دیگر  رهام رفت. رسام و دیگر سارنگیان سویبهفاصله گرفت و  از او

 آورخنده »چه چیزِ آن او را نداشت، گفت:ی متکبرانه روییِآن گشاده تابِ

 است؟«

-نمی گاههیچداد، گفت: »او خود ادامه میبه راهِ  کهدرحالیو رستن 

 .«گریزد
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 شان گذشت و قدم در راهِ از میان ،و مردم را رها کرد سوارانرستن 

رفتن  یآماده و   اسپان را چنگ زدندو لهاسانیان افسارِ رهام شهر گذاشت.

 پشتِ سر رستن راه شهر را پیش گرفتند. در سکوتْند. مردم نیز شد

دستانِ رستن را  خونِ چکیده از قطراتِ و زدمیکه قدم  اننا همچنرح

همیشه و تو و گفت: » گرانه به رامین کردنگاهی نکوهش، دیدمیزمین  بر

 دل است!«گفتی او کممی

آسمان  صمیمانه فشرد و روی به دستِ او را  به جای پاسخ رامین

 یههرچی سارنگ بر گذشته . هیاهوی باد از میان رفته و سکونِگرفت

شده  برگزیدهاز نوع میرا  عمدبه دیوارها که  رنگِ سرخِگشته بود. شهر باز

  کمکمو  گشتمی، اکنون در هوا بخار ش ابود، پس از گذشتنِ عمرِ کوتاه
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بر   ش ادیگر حتی اثری از خودْرفتنِ آرامه جز در دل و یادِ مردم و دوستان

 .ماندمین جای

هم نگاهی حتی  رسید، دیگر که خودرفتهآن روی منزلِ رستن به روبه

 جایبه  جامانده سپیدِ آن گردِ یدوباره شاید تابِ دیدنِ  ...نینداختبه آن 

هیمه گذشت و  درختانِ  هایسایه ز زیر ابرای بار آخر  ..را نداشت.ه چشم

 دور شد.از آنجا برای همیشه 

و روی  ندکردی خود را رنگین هادستهر یک اما سارنگ  انِ مردم

زنیِ نقش سانبهند. دیوار گذشتند و دادقرار  تهخودرف یانه خ سپیدِ دیوارِ

آنکه او  یشانهبه ن ،شدمی تربار بزرگی اینان آغشته به نقشِ دست ،کودکان 

 ها.دنیای نیست ..دنیای پسین. ..یی دیگر.اکنون کودکی بود در دنیا

ی روآغشته کرد و هر دو دست را  سپیدرنِگ یش را به هادسترسام 

گفتی  خاموش ماند. آنبر  ایلحظهو  گونِ دیوار گذاشتهی گونهانقش 

 ، تنها در خیالیچیزهیچو  کسهیچ آخر را گفت و بدون توجه به  بدرودِ

کوچه را به همان حال طی   یِتمام ..راه رفت و دور شد. مکان ورای آن 

ونِ  درز بود که او را ا وداریگمصمم و فکورِ رستن در  تنها تصویرِ و کرد

 یش بیرون کشید.ذهنِ خو

، رستن گفت: باز کنداز آنکه لب به سخن  پیشنزدیک که رفت، 

م آن را توانستمی، کردفاش نمیشهر  رایبپیشتر »اگر فاران رویای مرا 

 ند؟«کردمیدیگر آن را از دیگران پنهان ن گشتگانِگمچرا  ...پنهان کنم؟
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هر شب آن را  ند، کردمینر کااگر آن را آش !ندتوانستمینام گفت: »رس

تر در هم و سخت را سخت نند و مشتِ زمین آنادیدمیدوباره و دوباره 

ند یا دیدنِ آن رویا را هر شب کردمیتا آنکه از خواب پرهیز  فشرد...می

هر دو  ...شدمیچند برابر هر بار شان و رنج و شکنج خریدندمی به جان 

به مرزهای جنون   ..و. انداختیم ایآنان را دیر یا زود از پ ،کردار

 .«دیرسانمی

در سخن گفتن درنگ کرد و به راه رفتن ادامه داد. به نظر  ازآنپس 

. سپس آوردمی که خاطراتی را از آنچه از نزدیک دیده به یاد  رسیدمی

را  نآنا شانییک  درنهایت ،خوابی، چه دردِ رویاافزود: »چه جنون، چه بی

  پسو  ساختندمی فاش رویا را اینکه د تا یرسانمین شابه سرحداتِ تحمل

 ...«رویا از وجودِ انگار ند...دیدنمیدیگر آن را  ،تسلیم از

 آگاه است!... از وجودِ خود»: و گفت کرد سخن او را کاملرستن 

 .« کردمرا حس شگفتی این من نیز  ...گوییمی درست 

حقیقتی  ...دی گشوده شتبسمرسام از شنیدنِ آن حرف به  یچهره 

 ..فردی دیگر.ی واسطهمستقیم و بیی از تجربه ؛یافته بوددرر از جهان یگ د

درج های او نوشت دست مستقیم در اش گفته که این  دانستمیرستن 

ی  شعله چراکه ...ها خواهد کردو بسیار بر آن اندیشه واهد شدخ

  گرا که حتی دانستمی . ناشدنی بوداموش ذهن آن مرد خ در  ،کنجکاوی

داند صرف مانده باشد، به کاویدنِ آنچه نمی هایشسینه نفسی درتک
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ستایش و  کسی هراز بود که بیشتر  اش شاخصه د شد. همین خواه

 .انگیختبرمیتحسینِ رستن را 

رفتند نگاهی سرشار از احساس دوشادوش هم پیش میهمچنان که 

از آخرین »: گفت، فشارد میمحبوبی را در آغوش  کهچنان و  داختبه او ان

 بار.« واپسینبرای  .یت برایم بگو رسام..هاندیشها

-میی اندیشید و سپس گفت: »به این اهرسام با خشنودی لحظ

که انسان در جهان  تفاوتیهر پیشرفت یا  هر ،دگردیسیکه هر  اندیشیدم

هر دستگاهی که  که رقم زند، ایمعجزهاش ایجاد کند، هر و زندگی

عاقبت  ...خواهد کرده آن عادت که ب رسدمیی روزعاقبت  بیافریند،

معجزه به دنیا خواهند آن  جهان در کنارِ آن پیشرفت، در کنارِفرزندانی در 

گویی که همیشه  ،پاافتاده خواهند دانستفرضی پیشآمد که آن را پیش

جهان  ...اندشده از ابتدا با آن بزرگ  به این دلیل کهتنها  ... استبرپا بوده 

همواره  نآنا ...شودمیآور همگان تکراری و ماللشگفتی برای  ههمبااین

تکرار کرد:  آهسته« سپس با صدایی .اندافتاده-نفس-خسته و از-زمین-از

 « افتادگان!-نفس -و از گانخَست -زمین-زا»

زیرِ لب  ،کردمین را گویی بر قلبِ خود حک آن سخناکه رستن 

 «...باشدها آشنایی ین ا زدودنِباید در زندگی کارِ من  پسگفت: »
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. او دانش را فقط  او اندیشید یگفتهبه این  پاسخی نگفت و تنها رسام

کردها  -باید-بایدها و چه قلمروِبه  زمانهیچو  خواستمی ستنبرای دان

 .کردمیورود ن

که به کدام  دانممیمیان افکارش دوید و گفت: »من هنوز نرستن به 

من که رسیده، خشک  نزد گشتگانگم  تِحکم یه چشم ..سو باید بروم.

 است.« گشته

ت تو را در ازمانی که سرزمین»پرسید:  ریزی کرد و یخنده رسام

باید به آن سویی بشتابی  ...؟تافکندمی ، به کدامین سو گرفتمی مشت 

 «..تو را به دور انداخته.  تاسرزمینکه 

 بود.«ن کارآش .. در رویا.دانممیو گفت: »ن اندیشید ایلحظه رستن 

گفت: »چه زمانی از روز بود و ناح در کجای آسمان قرار رسام 

 داشت؟« 

چپ بر  سوی نورش از  ...برآمدنبود و ناح از غرب در حالِ  »صبح

 م به یاد دارم.«اراست  سویرا در  امسایه  چراکه، تابیدمیمن 

 پرسش آماده است.«  پاسخِپس و گفت: » کرد غمناک  تبسمیرسام 

 « خوش! روز ...ومرمیه شمال ب پس»رستن گفت: 
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بهتر نیست حاال که به  »و خواست از او جدا شود که رسام گفت: 

 در لواحان برسانی؟... اش خانه را تا درهای   تنها، این پیرمردِرویمیشمال 

 ت هدیه خواهی گرفت.«ابرای راه ایتوشه 

ارِ  ک هب مردمبازگشتِ تدریجیِ دیدنِ  ..در راه شمالیِ شهر قدم زدند.و 

های سرخ برای او جای خالیِ روبان ..داد.رستن را رنج میخود  یروزانه

کودکانی که   یدسته  دیدنِاما  اند...ها آنجا بودهجوری بود که گویی سال

ای باریک حول چیزی نامشخص بر زمین جمع شده بودند، در کوچه

روز  ازکه  را پرسشیرو به رسام کرد و رستن را به فکری دیگر انداخت. 

گفت: »آن کودِک رها کرد و از بندش ، سرش گرفتار شده بود در پیش

 دوم که بود؟«

 »کودک دوم؟« 

اتهایا! گفتی در آنجا دو کودک به تفاوت بلند »کودِک دوم در س

ش را اداد و دیگری دست رهایی ش را از خاموشیایکی مردم ...ندشد

 بود؟«  کهآن کودک دوم  دراز کرد به بیرون...

ش را چنان دقیق و سخنان دیدمیاز آنکه  ،یقلذتی برد عمم رسا

: ش گفتاافسوسی در بازدمبا نفسی داخل داد و . کاودموشکافانه درمی

 آنکه با زمین سخن گفت...« یَسنا...»
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 دیدگانِ ش را در برابر ا سکوت کرد و گویی خاطرات ایلحظه 

نی که در  مازر گفت د خویش آورد و افزود: »آن کودک با زمین سخن

 «...گفتمیی نسخن  با دیگری کسهیچ  اش رامونپی

ادامه داد: »کالفگی و  ،نگریستزمین می رو ب رفتمیراه  کهدرحالی 

را خطاب به زمین  اش کودکانه فریاد  ...ش راا دردِ سکون ...اش راواماندگی

 منو  از زمین گالیه کردناح را وقعی ننهاد و  ...سوزان آفتابمیانِ  !...زد

 «...!من زامینار هستم چراکه ...!ش ان شنیدماز دلِ زمی

گذرِ پاهایِ اکنون   افزود: »هنوز هم در برخی لحظاتآهی کشید و 

.. از آن دم .کنم ی ساتهایا احساس میهااش را روی خاک شدهبزرگ

 «پیوندی افتاد میان من و او.

 ت.داخاناش میبود که غمی در دِل شنوندهش ااندوهی در سخنان

ن خانه تنها به درورا میان راه در کنار لواحان رها کرد و  ش ارسام همراه

اگر  ، بودمیبهتر   نویسارستن به این اندیشید که شاید برای رسامِرفت. 

 شاید خودِ ..آورده بود. ش از آن سرزمینکودِک دوم را با خوداو  جایبه

ید شا ...کردیمناف خود اعتر اما نزد ،داندیشیمی گونههمیننیز  رسام

نامید یا »سخن گفتن آیا آنچه او »روییدن« میاندیشید که هنوز به این می

 د؟خواند، توجیحی کافی بود که کودکی را از دیارش بربایبا زمین« می

که دیگر بسیار از شهر دور شده بود، زمانی که فریادِ   شاید در آن دمی

که   بود ردهخو یش افسوسا دلکودِک دوم را از دلِ زمین شنیده بود، در 

در ها پیش سالاو را  توانستمیرستن  ...برگزیده استاشتباه  فرزندی
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او را رها خواهد کرد و  داندمی که کودکی در برابرِ خود دارد که  نظر آورد

ش را و اش را و محبتارا و حکمت، او هادست کودکی دیگر در دور

کند و   تجسم ها را در اونای  توانستمی .کندمیرا تمنا   خویشنجاتِ

و چیزی را نشان  ریزدمیاین افکار را به درونِ خود  بداند که او تمامیِ

دانست که او بارها به همگِی آنان با منطقِ . لکن این را نیز میدهدمین

 ناپذیرِ خود یورش برده است و چه بسا پیروز بیرون آمده باشد.خدشه

-تیغبیرون آمد.  ،رفتمیارش تظاننچه عاقبت رسام خیلی دیرتر از آ

. را مرهم زده ایپارچهآورد و  نزدش را ر سف یآذوقهاز  ایتوشه اش را و 

ش اچپ یشانهبست و توشه را روی با بردباری  را ش اهر دو دست

 .ریستش نگ اانچَشمگذاشت و برای آخرین بار در 

خشمگین  چه چیزِ این ماجرا مرا دانیمیرستن به او گفت: »

 ؟«دکنیم

یرون از ب ایاراده  که ،نه خودم کهاینفی نزد. رستن گفت: »رسام حر

 .«حکم کرده است ...مابر من و سرنوشت جهان... یاراده من...

دور شود،   کامالًاز آنکه  پیش. گذشت آهستهسپس روی برگرداند و 

 گفت: »هنوز دیر نشده که به دنبالِ کودِک دوم بروی، سام!«

. و باز هم چیزی نگفت ظاره کردرا ن ش اشدنر دو خموشانه رسام 

شان را یکی پس از دیگری پشت هایی شمالیِ شهر و نگارههاخانه ستن ر

دورِ شهر  کههمان ..رسید.  آن دیارگذاشت تا آنکه به دیوارِ انتهاییِ سر
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اما در  ،یی از درختانِ سبزِ انبوه داشتهانقش یده شده بود و در بیرون کش

 آراسته بود.  و نگارهرنگ ن رادرون به هزا

جنوبی  یدروازه که وستا را در  ایگماشتهشمالی همان  یدروازه کنار 

  ، توسنِ رودمیشمال  سویبه که دیده بود ازآنپس از او گرفته بود، 

سرش پایین گماشته . ودی شمالی آورده بدروازهرا به  اش داشتنیدوست 

را نگاه  مادون و اکنون گمگشتهی ژوژه، فرماندهی فرمانده عمداًبود و 

 .کردمین

 

 

-ی گوشه در، گذشتواپسین که می  فرعیِ یکوچه  از برابرِرستن 

عزیمتِ او را در خاموشی و اندوه برادران کارما را دید که  چَشم

شان تکان دهد و آنان نیز . خود را راضی کرد که دستی براینگریستندمی

 ..یشان را بلند کردند.هادست 

ه ب نگاهی پای بر خاک کشید و از آنکه از دروازه بیرون رود، پیش 

زیبا بر آن نقش زده   اینگارهانداخت.   دروازهچپِ سویرنگِ کیخا دیوارِ 

 ...هر یک به رنگی و به خطی ...ردیفدر چند  هایینوشته بودند از 

 

 



 یستی جرگه های نسرزمین   –  جلد اول(تان سرزمین )داس

419 
 

 

 

 :بود نگاشتهرنگِ آبی کی به ی

 ی آبیِ زالل«هاشبسرزمین »

 : بود  زدهنقشرخ سرنگِ دیگری به 

 «ها پادگشت رزمین نورِ سرخِ»س

 : نوشته بود نگِ سپیدر آن دو به یری در زسوم

 «ماندنیی هااندیشهسرزمین لواحانی با »

؛ رفتکنار دیوار در  ماندهبرجایهای رنگِ سطل سوی به رستن

 و نوشت: برد فرومو را در رنگ سیاه کرد و سپس قلم  تأمل ایلحظه 

 «نیستی هایجرگه سرزمینِ»

 بود که از شهر رفت. ازآنپس 







 نامه:واژه

 : شعارآرنگ

 : اسباسپ

 حریک: انگیزه، سببِ تانگیختار

 : اکثریتبسیارانبیش

 : بعدازظهرپسینگاه

 : آلوده، چرکینپلشت

 : دفاع کردنپدافندیدن

گرگون شدن، تبدیل : دترادیسیدن
 شدن
 غرش: توفش

 : اعدامشستانجان

دِ یک و نما مکانی مشهور: جانِشان
 دیار

 : مسلحادآمجنگ

 : صورت گذشته ي دیودائوا

 : دقیقادقیقانه

 : متصل کردن، چسباندندوساندن

که به عمد دقیقانه -: روییدنستنرُ
جنس چهر و بیوصیف نگشته و بیت

تر ننده خود را نیکخوا است تا هر
 د.و با آن برویَوندد یبدان بپ

 : مقدسسپند

 : احساسی درونیسُهِش

 : زورمندشرزه

 : موردفتاد

 : فریبندهفریفتار

 نديب: شرطگروبندي

 اسم از گماردن: گمارش

: برگزیده و خالص از هر چیز، بابلُ
 عقل

 : (اوستایی) برزخمیسوان

 : ناهمسانناسان

 : مشهور، نامدارنامور

 کاوش: واکافتن

 : لقبورنام

 مقومات وجوديِ فردي: هرروزینگی
 ناخود
 : عضوهموند

 : فریاد و غوغا، هیاهوهنگامه
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 مجموعه شعر این کتاب یک بمب است 

 ... 

 ترجمه ها: 
 اوست / ماکس اشتیرنر خود و آنچه از

 کاربرد لذت / میشل فوکو 
 فوکو مراقبت از خود/ میشل 

 ... 
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