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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»



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

15 
 

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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