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سال نو مبارک؛

یک سال دیگر هم از عمر شگفت زار گذشت و بزرگتر شد. سال 91 برای ما 
هم خوب بود و هم بد؛ شگفت زار هم یک جور ماهیت و موجودیت است و از 
فراز و نشیب زندگی بی بهره نیست. شماره های خوبی داشت که مطالب خوبی 
برایش رسیده بود و شماره های کمتر بهتری که شاید با تاخیر و مشکالت فراوان 
منتشر می شدند. با این حال تعهد شگفت زار به انتشار ماهانه یک شماره مجله ی 
توانست یک  تحریریه  و هیات  بود  پابرجا  علمی تخیلی فانتزی وحشت همچنان 

سال دیگر را هم به هر طریق ممکنه باالخره به پایان برساند.
برای سال آینده هم برنامه وجود دارد؛ یعنی شگفت زار شاید هیچ وقت از نظر 
ایده ها  این  کردن  عملی  برای  بزرگش  مشکل  اما  نیاورد،  کم  و خالقیت  ایده 
نیروی کار بوده و احتماالً خواهد بود. اگر دوستان متحد شوند و اوضاع بر وفق 

ماه سخن 
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مراد پیش رود و نیروهای طبیعی دست در دست هم دهند و سیارات به کمک 
راه  در  بچرخانند، خبرهای خوشی هم  ما  به سوی  را  ستاره ها صورت شانس 

خواهد بود.
به رسمی که خودمان  و  است  عید  ویژه نامه ی  این  این حرف ها گذشته،  از  و 
و سرگرم  باشد  راحت خوان  تا  داستان  تماماً  برقرار کرده ایم،  است  چند سالی 
کننده ی افرادی که در ایام تعطیل دلشان برای »ع ت ف و« هم تنگ می شود. 
امید این است که بخوانید و لذت ببرید و شاید هوس کنید تا دست به قلم ببرید 

و خودتان بنویسید یا ترجمه کنید که مطمئناً از نیک ترین اعمال خواهد بود.

عید خوب و سال پرباری داشته باشید.

شیرین سادات صفوی
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»توبه کن دلقک!«
چنین گفت تیک تاک مرد

هارلن الیسون

سمیه کرمی

دارند  نیاز  که  آن ها  برای  است؟  قرار  چه  از  ماجرا  می پرسند  که  کسانی هستند  همیشه 

بپرسند، آن ها که باید همه چیز را دقیق و واضح برایشان رشح داد، آن ها که نیاز دارند 

بدانند موضوع چیست، بگویم که:

»انسان ها در این کشور کار می کنند، اما نه به منزله ی انسان، بلکه با بدن هایشان به مانند 

ماشین ها خدمت می کنند. آن ها ارتش آماده به خدمت، نیروی نظامی، زندان بان، نیروی 

پلیس و قدرت قانونی هستند. در بیشرت مواقع خربی از قضاوت عادالنه یا وجدان نیست، 

باشد،  انسان ها خود را هم ردیِف خاک و چوب و سنگ قرار داده اند و وقتی چنین  این 

می توان مردانی از سنگ ساخت و آن ها هم هامن وظیفه را انجام خواهند داد. از سویی 

هامن قدر شایسته ی احرتامند که مرتسک ها یا یک کپه خاک.
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قدر  معموالً  هم  آن ها  حتا  اما  داشت،  خواهند  اسب ها  و  سگ ها  هامنند  ارزشی  آن ها 

وکیل ها،  سیاستمدارها،  یعنی  قانون گزاران،  دیگر  دارند.  را  خوب  شهروند  یک  اعتبار  و 

در  هم  معموالً  و  می کنند،  خدمت  کشور  به  رسهایشان  با  دفرتی  کارمندان  و  وزیرها 

تصمیم گیری هایشان وجدان نقشی ندارد؛ به نظر می رسد بی  آن که بخواهند می توانند به 

صورت یکسان به خدا یا شیطان خدمت کنند.  تعداد بسیار کمی که قهرمان ها، فدایی ها، 

وطن دوست ها، تغییرگراها و در معنای صحیح، انسان ها باشند، با ذهِن بیدارشان به کشور 

خدمت می کنند و البته آن ها هم بیشرت مواقع در مقابل استفاده از عقالنیت خود مقاومت 

می کنند، و با این ها همچون دشمن رفتار می شود.«

هرنی دیوید ثورو / »نافرمانی مدنی«

g این قلِب ماجرا است که حاال از وسط شروع می شود، بعدها آغازش را متوجه می شوید 
و انتها هم به وقتش سر می رسد.

اما از آن جا که دنیا همان بود که بود، همان بود که اجازه داده بودند بشود، ماه ها طول 
تا فعالیت هایش توجه کسانی را به خود جلب کند که مراقب عملکرد ماشین ها  کشید 
بودند. آن ها همان هایی بودند که بهترین روغن را روی چرخ دنده و شاه فنرهای جامعه 
می مالیدند. هنگامی که دیگر مسلم شده بود او یک جوری معروف و انگشت نما یا حتا 
قهرمان شده، او را تسلیم تیک تاک مرد و ماشین آالت قانونی اش کردند و مقامات قانونی 
به او برچسب »بخشی از جامعه که مبتال به ناآرامی احساسی است« زدند. اما آن موقع، 
از آن جا که دنیا همانی بود که بود، آن ها نمی توانستند از قبل پیش بینی کنند که او به 
وجود خواهد آمد، او چون گونه ای ریشه کن شده از یک بیماری قدیمی در جامعه ای بود 
که مصونیت در مقابل بیماری در آن فراموش شده و از بین رفته بود، و حال او به حقیقت 

می پیوست.

g حال او شکل و تجسد یافته بود.
او شخصیت یافته بود، همان چیزی که آن ها سال ها پیش از سیستم بیرون کشیده بودند. 
اما کار شده بود و او آن جا بود و چه شخصیت باابهت و محکمی داشت. در برخی حلقه ها، 
در واقع حلقه های سطح متوسط، او را نفرت انگیز می پنداشتند. یک خودنمایی مستهجن 
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و هرج و مرج طلب؛ شرم آور. در برخی محافل دیگر، آن جا که تفکر را تحت انقیاِد شکل و 
آیین و اموال و ظرافت در آورده اند، تنها خنده های استهزا آمیز بود. اما پایین تر، آه، خیلی 
پایین تر، آن جا که مردم همیشه به مقدسین و گناهکاران، به نان و معرکه، به قهرمان و 
ضدقهرمان نیاز دارند، او را چون سیمون بولیوار انگاشتند، چون ناپلئون بناپارت، چون 

رابین هود، چون دیک بونگ ]1[، عیسی مسیح یا جومو کنیاتا ]2[.
و در آن باال که چون تکه پاره های به جای مانده از کشتِی غرق شده، حتا کوچک ترین 
جایگاهشان  از  را  رسم دارها  و  اسم  و  قدرتمند ها  و  پول دارها  می تواند  ارتعاش  و  لرزش 
پایین بکشد، او را یک تهدید، مرتد، یاغی، خطر و بی احترامی می دانستند. همه ی اقشار 
جامعه او را می شناختند، اما واکنش های مهم تنها در طبقات بسیار باال و بسیار پایین 
رخ می داد. در باالی باال و پاییِن پایین. بنابراین فایل او، کارت زمان و شناسه ی قلبش به 

دفتر تیک تاک مرد ارائه شد.
تیک تاک مرد، بیش از 18۰ سانتی متر قد داشت و  اگر همه چیز طبق برنامه و مثل ساعت 

پیش می رفت، مثل یک گربه ی آرام و خوشنود خرخر می کرد.
حتا در اتاقک های سلسله مراتب، جایی که ترس و وحشت تولید می شد هم او را تیک تاک 

مرد صدا می کردند.
اما هیچ کس هنگامی که او نقابش را بر چهره داشت، به این نام نمی خواندش.

و  شب ها  روزها،  ساعت ها،  دقیقه ها،  آن  با  می تواند  که  است  نقابی  پشت  مردی  وقتی 
سال های زندگی کسی را باطل کند، هیچ کس او را به نامی منفور نمی خواند. در مقابِل 

نقابش، او را استاد اعظِم زمان نگه دار می خواندند. این نام امن تر بود.
تیک تاک مرد با صدایی بی احساس گفت: »این همان  چیزی است که او هست. اما او چه 
 کسی است؟ روی این کارِت زمانی که در دست چپم نگاه  داشته ام یک اسم نوشته شده، 
اما این ناِم چیزی است که او هست، نه شخصی که او هست. این شناسه ی  قلبی که در 
دست راستم نگاه  داشته ام هم اسم دارد، اما نه نام یک شخص، بلکه ناِم یک چیز. پیش از 

آن که بتوانم به شکل مناسب باطلش کنم، باید بدانم این چیز، چه کسی است.«
خطاب به کارمندانش، یعنی همه ی موش های فضول، واقعه نگارها، جاسوس ها، تاجرها و 

حتا دون پایه ها گفت: »این دلقک کیست؟«
او دیگر با آرامی خرخر نمی کرد؛ غوغا به پا شده بود.
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اما این طوالنی ترین سخنرانی بود که کارمندان، موش های فضول، واقعه نگارها، جاسوس ها 
و تاجرها از او شنیده بودند؛ دون پایه ها که اصاًل آن جا نبودند تا بشنوند، ولی به هرحال 

همه به سویی دویدند تا بفهمند دلقک کیست.
بسیار باالتر از سومین طبقه ی شهر، پشت قاب آلومینیومِی عرشه ی قایق هوایی )پوف! 
قایق هوایی! حتماً! یک کلک پاره بود که چارچوبش را با طناب به هم وصل کرده بودند( 

و به چیدمان تمیز و موندریانی ]3[ ساختمان ها خیره شد.
از یک جایی همان نزدیکی ها می توانست صدای مترونومیک راست-چپ-راست شیفت 
2:47 بعدازظهر را بشنود که با کفش های کتانی وارد اتاِق تجهیزات چرخ دنده می شدند. 
دقیقاً یک دقیقه بعد صدای آرام تر راست-چپ-راست شیفت پنج صبح را شنید که به 
خانه باز می گشتند. نور سبز جادویی رنگی روی اندام آفتاب سوخته اش افتاد و یک لحظه 
چال های گونه اش نمایان شد. سپس، موهای پریشان و بورش را خاراند، با لباس چهل تکه 
دسته ی  کند،  آماده  بعدی  اتفاقات  برای  را  خودش  گویی  انداخت؛  باال  شانه ای  تن،  بر 
جوی استیک را به جلو خم کرد و در همان حال که قایق هوایی به پایین می رفت، توی باد 
خم شد. از روی یک روان رو عبور کرد. مخصوصاً قدری به زمین نزدیک تر شد تا کاُکل  
خانم های اهل مد را به هم بریزد، انگشت هایش را در گوش هایش فرو کرد و زبانش را 
بیرون آورد، چشم هایش را به باال چرخاند و شروع کرد به وووگا ووگا ووگا کردن. یک 
سرگرمی کم اهمیت بود. یکی از عابرها لغزید و تلوتلوخورد و وسایلی که به همراه داشت 
در همه ی جهات پراکنده شد، یکی دیگر خودش را خیس کرد و سومی به زمین خورد. 
آن ها کمک  به  بتوانند  زمانی که خدمتگزارها  تا  متوقف شد  به صورت خودکار  حرکت 

کنند. تمامش یک سرگرمی بی اهمیت بود.
سپس تندبادی سرگردان او را در خود پیچاند و برد.

هی-هو...
وقتی داشت گچ بری ساختمان مطالعاِت حرکت  زمانی را دور می زد، شیفت را دید که 
تازه داشت سوار روان رو می شد.  با حرکاِت از پیش تمرین شده در راستای انجام حداقل 
حرکت ممکن، از کنار سواِر نوارهای متحرک ُکندرو می شدند )با نوعی همسرایی که یادآور 
یکی از فیلم های دهه ی سی میالدی بود( و بعد در امتداد نوارها همچون شترمرغ به جلو 

می رفتند تا وقتی که به نوارهای تُندرو می رسیدند.
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یک  بار دیگر، نور سبز پیش از موعد پخش شد و معلوم شد در سمت چپ دهانش یک 
دندان کم دارد. شیرجه رفت، ُسر خورد و از باالی سرشان گذشت و سپس روی قایق 
هوایی با سر و صدا به اطراف حرکت کرد و اتصاالتی را رها کرد که انتهای کرباس های 
دست دوز را محکم کرده بودند و نمی گذاشتند محموله اش قبل از موعد مقرر رها شود. 
آب نبات  و  لغزید  کارخانه  کارگران  سوی  به  هوایی  قایق   کرد،  رها  را  اتصاالت  وقتی 

رنگی هایی به ارزش صد و پنجاه هزار دالر روی نوار تندرو باریدن گرفت.
انگور،  شیرین بیان،  سبز،  و  زرد  و  بنفش  دانه ی  میلیاردها  و  میلیون ها  رنگی!  آب نبات 
از درون نرم و لذیذ و شکری، جستان،  از بیرون گرد و صاف و ترد و  تمشک و نعناع، 
خیزان، لغزان، تلق تولوق کنان و ُسر خوران روی سرها و شانه ها و کاله ها و لباس های 
محافظ کارگران چرخ دنده ها فرو یخت. روی پیاده روها جیرینگ جیرینگ صدا می کردند، 
به هوا می جهیدند و زیر پا قِل می خوردند و در راه فرو ریختن، آسمان را با تمام رنگ های 
شادمانی، کودکی و تعطیالت پُر می کردند. چون بارانی پیوسته فرو می ریختند، یک باران 
جامد، جریانی از رنگ ها و شیرینی از آسمان باالی سر که به جهانی یکنواخت از منطق 

و نظِم ماشینی وارد می شدند. آب نبات رنگی!
کارگراِن شیفت ها فریاد زدند و خندیدند، شتاب کردند و از صف ها بیرون زدند، دانه های 
آب نبات  رنگی هم راهشان را به ماشین آالِت روان روها باز کردند و بعد صدای خراشیدنی 
شد.  بلند  تخته سیاه  میلیون ها  روی  ناخن  میلیون ها  شدِن  خراشیده  همچون  عظیم 
ایستادند.  حرکت  از  روان روها  تمام  بعد  و  شد  بلند  کردن  تُف  و  سرفه  صدای  بعدش 
این حال  با  و  تلوتلو خوردند  و آن طرف  این طرف  به  ُگنگ  و  آدم های گیج  همه چون 
داخل  بودند،  کودکی  رنگ های  به  که  را  آب نبات رنگی  دانه های  و  می خندیدند  داشتند 

دهان می گذاشتند. تعطیالت بود، شادمانی بود، جنوِن مطلق، خنده. اما...
شیفت هفت دقیقه عقب افتاد.

هفت دقیقه دیرتر به خانه رسیدند. زمان بندی اعظم هفت دقیقه عقب افتاد. سهمیه ها به 
دلیل از کار افتادِن روان رو، هفت دقیقه دیر رسیدند.

او اولین دومینو را انداخته بود، بعدی ها همه تیک تیک تیک تیک فرو افتادند.
ُکل سیستم به اندازه ی هفت دقیقه بی نظمی می ارزید. مساله ی کوچکی بود، اصاًل ارزش 
بیان کردن هم نداشت، اما در جامعه ای که تنها نیروی محرکه نظم، اتحاد و سر وقت 
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بودن، دقِت ساعت وار و توجه به ساعت و تکریم خدایاِن گذرگاِه زمان بود، فاجعه ای بس 
عظیم رخ داده بود.

کانال های شبکه ی  تمام  در  مرد حاضر شود.  تیک تاک  مقابِل  دادند  دستور  او  به  پس 
ارتباطی این دستور پخش شد. به او دستور داده شد سر ساعت 7 آن جا حاضر شود. و 
آن ها انتظار کشیدند و انتظار کشیدند،  اما او تا ساعت ده و نیم سر و کله اش پیدا نشد، 
را  اسمش  مهتاب در مکانی که کسی  درباره ی  آهنگ کوچک  فقط یک  آمد  وقتی هم 
نشنیده بود خواند، جایی به نام ورمونت، بعدش هم ناپدید شد. اما همه از ساعت هفت 
منتظر بودند و این یعنی که تمام زمان بندی هایشان به فنا رفته بود. و سوال همچنان 

باقی بود. این دلقک کیست؟
اما سوال پرسیده نشده )مهم ترین سوال( این بود: 

چطور او توانست کار را به این جا برساند؟  چطور آب نبات رنگی هایی به ارزش صد و پنجاه 
فرهنگی  و  اقتصادی  ساختار  کل  بی معنا،  ورهای  و  شر  و  خنده  با  توانستند  دالر  هزار 

جامعه ی ما را مختل کنند؟
شما را به خدا، آخر آب نبات رنگی؟ این دیوانگی محض است! از کجا صد و پنجاه هزار دالر 
پول برای خریدن آب نبات گیر آورده؟ )می دانستند این قدر آب نبات رنگی بوده، چون یک 
تیم از تحلیل گراِن وضعیت را از یک پروژه ی دیگر فرا خواندند و به محل روان رو فرستادند 
تا تمام شکالت ها را جمع کنند و یافته هایی مرتبط با چیزهایی که زمان بندی را مختل 
کرده و کل کار را یک روز عقب انداخته، بیابند.( آب نبات رنگی! ... نه، آب نبات رنگی؟ یک 
لحظه صبر کنید، شرکت فورنو بیش از صد سال بود که آب نبات  رنگی تولید می کرد. او از 
کجا آب نبات گرفته بود؟ این هم یک سوال دیگر است. احتماالً هیچ وقت هم پاسخ راضی 

کننده ای به این سوال داده نخواهد شد. اما آخر چند سوال وجود داشت؟
ابتدای کار را دانستید. حاال آغازش این است. یعنی همه چیز این طوری شروع شد:

یک میز کار. هر روز اوضاع به این صورت بود. نه صبح پست را باز کن، نه و چهل و پنج 
قرار مالقات با کمیته ی برنامه ریزی. ده و نیم مشورت درباره ی روند پیشرفت نمودارها با 
جی ال. یازده و چهل و پنج دعا برای باران. دوازده ناهار و فهرست کار همین طور ادامه 

داشت.
»متاسفم خانوم گرانت. اما زمان مصاحبه دو و نیم بود و االن تقریباً ساعت پنج است. 
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متاسفم که دیر کردید، اما قانون، قانون است. باید تا سال بعد صبر کنید که بتوانید دوباره 
برای این دانشکده اقدام کنید.« و به همین ترتیب ادامه می یافت.

 ،]6[ توناواندا  تقاطع   ،]5[ ِگیلزویل   ،]4[ کرست هاون  در  محلی  قطار  نیم  و  ده  ساعت 
سلبی ]7[ و فارن هرست ]8[ توقف داشت، اما در ایندیانا سیتی ]9[، لوکاس واین ]1۰[ و 
کالتون ]11[ خیر، مگر یکشنبه ها. ساعت ده و سی و پنج قطار تندرو در ِگیلزویل، سلبی 
و ایندیانا سیتی توقف داشت، مگر یکشنبه ها و روزهای تعطیل که در آن زمان در.... و به 

همین  ترتیب ادامه می یافت.
»نمی تونستم صبر کنم، فرد. باید ساعت سه در پیر کارتین می بودم و تو گفته بودی که 
دو و چهل و پنج زیر ساعت پایانه مالقاتم خواهی کرد؛ ولی آن جا نبودی و من مجبور 
شدم بروم. تو همیشه دیر می کنی فرد، اگر آن جا بودی می تونستیم با هم بریم، اما خب، 

من مجبورم تنهایی ادامه بدم...« و به همین ترتیب ادامه می یافت.
از  را  او  مجبوریم  متاسفانه  پسرتان،  مکرر  تاخیرهای  به  نظر  عزیز:  آترلی  خانوم  و  آقا 
مدرسه معلق کنیم تا یک روش مطمئن اختراع شود که متضمن به موقع رسیدن او به 
کالس هایش باشد. اگرچه او یک دانش آموز نمونه است و نمره های باالیی دارد، اما عقب  
ماندِن همیشگی اش از زمان بندی های مدرسه باعث می شود نتوان او را در سیستم نگاه  
داشت؛ به نظر می رسد دیگر بچه ها این قابلیت را دارند که سر زمان درست جایی که باید 

باشند حضور داشته باشند و... به همین  ترتیب ادامه می یافت.
نمی توانی رای دهی مگر سر ساعت هشت و چهل و پنج صبح حاضر باشی.

»اهمیتی نمی دم که دست  نوشته خوب باشد یا بد، من آن را پنجشنبه می خواهم!«
ساعت خروج دوازده شب.

»دیر رسیدی. کار به شخص دیگری داده شد. متاسفم.«
حقوقت برای بیست دقیقه تاخیر، کسر شده است.

»خدایا ساعت چند است؟ باید بدوم!«
و به همین ترتیب ادامه می یافت. و به همین ترتیب ادامه می یافت. و به همین ترتیب 
ادامه  می یافت،  ادامه  می یافت،  ادامه  می یافت.  ادامه  ترتیب  به همین  و  می یافت.  ادامه 
می یافت، ادامه می یافت، تیک تاک، تیک تاک، تیک تاک، تیک تاک و یک روز ما دیگر 
برده های  ما  و  می کنیم  خدمت  زمان  به  ما  کند؛  خدمت  ما  به  زمان  نمی دهیم  اجازه 
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زمان بندی هستیم و پرستندگاِن گذر خورشید، وابسته به یک زندگی  قابل پیش بینی ؛ 
زیرا اگر سفت به زمان بندی نچسبیم، سیستم نمی تواند ادامه پیدا کند.

تا این که دیر رسیدن چیزی فراتر از یک ناراحتی کوچک شد. تبدیل به یک گناه شد. 
بعد جرم. بعد جرمی که این گونه مجازات می شد:

قابل اجرا از 15 جوالی 2389، ساعت دوازده نیمه شب. دفتر استاِد زمان نگاه دار از تمام 
شهروندان می خواهد کارت های زمانی و شناسه های  قلبی را برای پردازش تحویل دهند. 
در تطابق با اصل sgh-7-555-9999 حاکم بر باز پس گیری زمان برای هر شخص، تمام 

شناسه های  قلبی به ثبت  کننده های فردی متصل می شوند. 
و اکنون روشی اختراع شده بود تا عمر افراد را کوتاه کنند. اگر کسی ده دقیقه دیر می کرد، 
عمر شخص  از  بیشتری  بخش  دیرکرد،  ساعت  یک  می شد.  کم  او  زندگی  از  دقیقه  ده 
می کاست. اگر کسی به طور مرتب دیر می کرد، ممکن بود یک شنبه شب پیامی از استاِد 
پایان رسیده و ظهر روز  به  او  این مضمون که زماِن  به  اعظم زمان نگه دار دریافت کند 
دوشنبه »خاموش خواهد شد«. لطفاً کارهای خود سر و سامان دهید و آماده باشید قربان.

مرد  دفتر  که  علمی  ساده ی  روش  )یک  علمی  مناسب  روش  این  با  ترتیب،  این  به  و 
تیک تاکی سخت از آن محافظت می کرد(، سیستم به حیاتش ادامه داد. تنها کار مناسبی 
که می شد انجام داد همین بود. از هر چیز گذشته، خیلی وطن پرستانه بود. زمان بندی ها 

باید رعایت می شدند. آخر یک جنگ در پیش بود، ا ما مگر همیشه همین طور نبود؟
دلقک، زمانی که آلیس قشنگه پوستِر شخص تحت تعقیب  را به او نشان داد، گفت: »این 
خیلی نفرت انگیز است! نفرت انگیز و غیرمحتمل. ما که در روزگار جنایت کارها نیستیم! 

یک پوستِر شخص تحت  تعقیب!«
آلیس گفت: »می دانی، تو خیلی ناجور صحبت می کنی.«

دلقک با تواضع گفت: »متاسفم.«
»نیازی به اظهار تاسف نیست. تو همیشه داری می گی متاسفم. تو انگار گناه بزرگی به 

گردن داری اِِورت ]12[ و این خیلی غم انگیزه.«
دوباره گفت: »متاسفم.« و لب هایش را طوری به هم فشرد که چاِل گونه هایش یک لحظه 
پدیدار شدند. اصاًل نمی خواست همچون حرفی بزند. گفت: »باید دوباره بروم بیرون. کاری 

هست که باید انجام دهم.«
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آلیس ظرف قهوه اش را محکم روی میز کوبید. »تو رو خدا اِورت، نمی تونی یک شب خونه 
این طرف آن طرف بدوی و  باشی و  بیرون  لباس دلقک وارت  با آن  باید همیشه  بمونی! 

مردم را سرگرم کنی؟«
زنگ  را که صدای جیرینگ جیرینگ  دلقکی  و کاله  دیگر.«  »این طوری هستم  گفت: 
می داد، روی موهای تُُنک و بورش گذاشت. برخاست و ظرف قهوه اش را خالی کرد و داخل 

یک خشک کن گذاشت. »باید بروم.«
آلیس پاسخی نداد. دستگاه فکس بوق می زد، کاغذی را بیرون کشید و آن را خواند و به 

سوی او پرتاب کرد. »درباره ی تو است، البته که مسخره هستی.«
به سرعت آن را خواند. نوشته می گفت تیک تاک مرد دارد تالش می کند محل او را پیدا 
او اهمیت نمی داد، داشت بیرون می رفت که دوباره دیر کند. وقتی دم در منتظر  کند. 
یک خط خروجی بود، یک لحظه عقب بازگشت و گفت:  »تو هم ناجور صحبت می کنی.«

باال گرداند و گفت:  »تو هم مسخره هستی.« دلقک  به  رو  را  زیبایش  آلیس چشم های 
بیرون رفت و در را پشت  سرش کوبید، در آهی کشید و به آرامی بسته شد و خودش را 

قفل کرد.
در به آرامی نواخته شد، آلیس برخاست و با بیرون دادن نفسش در را باز کرد. او آن جا 
ایستاده بود. »ساعت ده و نیم بر می گردم، باشه؟« آلیس چهره در هم کشید. »چرا این را 
به من می گی؟  چرا؟ خودت که می دونی دیر می کنی! می دونی! تو همیشه دیر می کنی! 

پس چرا این چیزهای احمقانه رو به من می گی؟« در را بست.
در سوی دیگر در، دلقک برای خودش سری تکان داد. حق با اوست. او همیشه راست 
می گوید. من دیر خواهم کرد. من همیشه دیر می کنم. چرا این چیزهای احمقانه را به او 

می گویم؟
دوباره شانه ای باال انداخت و رفت که یک بار دیگر دیر کند. داشت ترقه های آتش بازی  
را به هوا فرستاد که این پیام را می گفتند: من در صد و پانزدهمین همایش بین المللی 
جامعه ی پزشکی راس ساعت هشت عصر شرکت خواهم کرد. امیدوارم شما هم به من 

ملحق شوید.
کلمات در هوا ردی آتشین گذاشته بودند و البته که مقامات هم آن جا در انتظارش بودند. 
در حالی  رسید  زود  دقیقه  بیست  او  کرد.  دیر خواهد  مثل همیشه  او  فکر می کردند  و 
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او را به دام بیاندازند. پس در  تا  که آن ها داشتند تار عنکبوت هایشان را برپا می کردند 
یک بلندگوی دستی فریاد زد، آن ها را ترساند و غافلگیرشان کرد، بعد شبکه ی تارهای 
مرطوبشان خودشان را به دام انداخت و باالی آمفی تئاتر شروع کردند به فریاد کشیدن 
و لگد پراندن. دلقک خندید و خندید و از آن ها معذرت خواهی کرد. پزشک ها که خیلی 
جدی در مراسم شرکت کرده بودند، خنده سر دادند و عذرخواهی دلقک را با تعظیم ها و 
ژست های اغراق آمیز پذیرفتند و تمام کسانی که خیال می کردند دلقک یک آدم پرزرق 
و برق در لباس های سرگرم کننده است، اوقات خوشی داشتند؛ یعنی تقریباً همه ی مردم 
به جز مقامات که دفتر تیک تاک مرد آن ها را فرستاده بود و حاال مانند محموله ی کشتی 

کنار بندر، باالی زمین آمفی تئاتر آویزان بودند و پیچ و تاب می خوردند.
در نقطه ی دیگری از شهری که دلقک مشغول کارهایش بود، مردی که مارشال دالهانتی 
]13[ نام داشت، اعالن خاموش شدنش را از دفتر تیک تاک مرد دریافت کرد. قضیه هیچ 
ارتباطی با چیزی که ما از آن صحبت می کنیم ندارد، مگر در خصوص انرژی تیک تاک 
مرد. همسر مارشال اعالن را از مامور خاکستری پوشی دریافت کرد که چهره ی غم انگیِز 
خاص این مواقع را همچون ماسک دهشتناکی به صورت چسبانده بود. حتا بدون این که 
نامه را باز کند، می دانست داخلش چه چیزی است. نفسش را حبس کرد و آن  را طوری 
در دست گرفت، گویی تیغی زهرآگین بود و خدا خدا می کرد که کاش مال او نباشد. با 
بی رحمی، شاید هم واقع بینی، پیش خودش فکر کرد کاش مال مارش باشد، یا حتا یکی 
از بچه ها، فقط مال من نباشد، خدای عزیز مال من نباشد. آن را باز کرد و برای مارش بود. 
در آن واحد هم وحشتزده شده بود و هم آسوده. گلوله به نفر پشت  سری برخورد کرده 
بود. جیغ کشید »مارشال! مارشال! دستور نابودی! مارشال! خدای من، مارشال چه کار 
کنیم، چه کار کنیم، مارشال خدای من...« و آن شب در خانه ی آن ها صدای پاره شدن 

کاغذ بود و وحشت و تعفن جنون و مطلقاً کاری از دستشان ساخته نبود.
 اما مارشال دالهانتی سعی کرد بگریزد. صبح روز بعد، هنگامی که زماِن خاموش شدن 
فرا رسید، او دویست مایل در عمق جنگل پیش رفته بود و هنگامی که دفتر تیک تاک 
مرد شناسه ی  قلبی او را خالی کرد، مارشال دالهانتی در همان حال که می دوید ناگهان 
به زمین خورد، قلبش ایستاد، خون در راه رسیدن به مغزش منجمد شد و مرد، به همین 
راحتی. یک چراغ روی نقشه ی استاِد اعظم زمان  نگاه دار خاموش شد، اعالِن تولید  مثل 
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بتواند  تا  انتظار شد  وارد فهرست  نام ژرچت دالهانتی  و  وارد دستگاه فکس شد  جدید 
دوباره ازدواج کند. پایان ماجرا همین بود، هدف تامین شده بود و البته نخندید، زیرا اگر 
تیک تاک مرد نام واقعی دلقک را می فهمید، همین سرنوشت انتظار او را می کشید. و این 

اصاًل خنده دار نیست. 
طبقه ی مرکز خریِد شهر روز سه شنبه رنگ ازدحام جمعیت خریداران را به خود گرفته 

بود. زن ها با دامن های زرد قناری و مرد ها با پیراهن های چرم تنگ و شلوارهای گشاد.
هنگامی که دلقک روی پوسته ی نیمه تمام بخش جدید مرکز خرید ظاهر شد و بلندگوی 
دستی اش را به لب های خندانش برد، همه خیره شدند و با انگشت نشانش دادند، و او با 
لحِن سرزنش آمیزی گفت: »چرا اجازه می دهید شما را به صف کنند؟ چرا اجازه می دهید 
به شما بگویند عجله کنید و مثل موش و مگس شما را بتارانند؟ از وقتتان استفاده کنید! 
برای خودتان پرسه بزنید! از آفتاب و نسیم لذت ببرید و بگذارید زندگی با سرعِت گام های 
شما جریان پیدا کند! برده ی زمان نباشید، راه افتضاحی برای مردن است، یک مرگ ُکند 

و تدریجی است... مرگ بر تیک تاک مرد!«
بیشتر خریدارها می خواستند بدانند این دیوانه دیگر کیست. این دیوانه دیگر کیست... اوه 

خدایا دیرم شده، باید عجله کنم...
و دار و دسته ی ساخت  و ساز در مرکز خرید یک دستور فوری از دفتر استاِد اعظم  زمان 
 نگه دار دریافت کردند که می گفت مجرم خطرناک، معروف به دلقک، درست باالی برج 
آن ها است و به کمک فوری ِ آن ها برای دستگیری او نیاز است. اما کارگرهای ساختمانی 
نپذیرفتند و گفتند از زمان بندی ساخت  و ساز عقب می مانند، اما تیک تاک مرد موفق شد 
رشته های مناسب در شبکه ی دولتی را بکشد و به کارگرها گفتند دست از کار بکشند و 
آن دیوانه را از باالی برجشان پایین بیاورند. پس یک گروه از کارگرهای گردن کلفت شروع 

به باال رفتن از چارچوب ساختمان کردند و به سوی دلقک رفتند.
پس از درگیری )که نظر به توجه دلقک به امنیت شخصی، کسی به طور جدی در آن 
مجروح نشد( کارگرها تالش کردند خودشان را جمع کنند و دوباره به او حمله کنند، اما 
دیر شده بود و او غیب شده بود. عده ی زیادی جمع شده بودند و زمان بندی خرید چندین 
ساعت به تعویق افتاده بود. به همین سادگی چندین ساعت در نتیجه ی نیازهای تهیه 
 شدنی سیستم عقب افتاده بود، بنابراین سنجش هایی انجام شد تا بقیه ی چرخه ی روز با 
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سرعت بیشتری انجام شود. اما خراب کاری شد، سوپاپ  شناورهای زیادی فروخته شده، 
اما از آن طرف سیم پیچ به قدر کافی فروخته نشد، بنابراین نسبت ها به هم خورد و الزم 
شد تا جعبه جعبه چرخ دنده وارد بازار شود که در شرایط معمولی هر سه چهار ساعت 
یک جعبه نیاز بود. محموله ها با هم قاطی شدند، قطارهای حمل بار به مسیرهای اشتباه 

رفتند و در نهایت حتا کارخانه های سویس سازی هم از ماجرا باخبر شدند.
نگرفته اید  را  او  گفت:  »تا  تهدید آمیز  شدت  به  و  صادقانه  آرام،  بسیار  مرد  تیک تاک 

بازنگردید!«
تله پات ها  از  قلبی.  شناسه های  از  و  جستجوگر  روبات های  از  کردند،  استفاده  سگ  از 
استفاده کردند و رشوه دادند. از نوارهای چسبنده استفاده کردند. از ارعاب استفاده کردند. 
از شکنجه استفاده کردند. از رنج استفاده کردند. از جاسوس ها کمک گرفتند. از پلیس ها 
کردن  خوبی  انگیزه ی  از  کردند.  استفاده  دستگیری  و  روش جستجو  از  گرفتند.  کمک 
استفاده کردند. از اثر انگشت استفاده کردند. از برتیلون استفاده کردند. از خدعه و نیرنگ 
استفاده کردند. از نقاب استفاده کردند. از خیانت استفاده کردند. از رائول میت گانگ کمک 
خواستند، ولی او کمک نکرد. از فیزیک کاربردی کمک گرفتند. از روش های جرم شناسی 

استفاده کردند. و در نهایت:  او را به دام انداختند!
در نهایت معلوم شد اسمش اِورت سی مارم ]14[ است و آدم خاصی هم نیست، فقط 

کسی است که زمان سرش نمی شود.
»توبه کن دلقک!« چنین گفت تیک تاک مرد.

دلقک با تمسخر گفت:  »الل بمیر بابا!«
»تو شصت و سه سال و پنج ماه و سه هفته و دو روز و دوازده ساعت و چهل و یک دقیقه 
و پنجاه و نه ثانیه و صفر ممیز شش یک یک یک میکروثانیه دیر کردی. هر چه داشتی 

مصرف کردی، تازه بیشتر از آن. تو را خاموش می کنم.«
»برو یک نفر دیگر را بترسان. من ترجیح می دهم بمیرم تا این که در دنیایی زندگی کنم 

که یک لولو مثل تو اداره اش می کند.«
»این کار من است.«

دیر کردند  اگر  و  بگویی  زور  مردم  به  که  نداری  تو یک ظالم هستی. هیچ حقی  »آره. 
جانشان را بگیری.«
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»تو نمی توانی درست شوی. نمی توانی جا بیافتی.«
»دست هایم را باز کن تا با مشت دهانت را خرد کنم.«

»تو همرنگ جماعت نیستی.«
»این که جرم جنایی نیست.«

»حاال دیگر هست. در دنیای واقعی زندگی کن.«
»ازش متنفرم. دنیای وحشتناکی است.«

»همه این طور فکر نمی کنند. بیشتر مردم از نظم لذت می برند.«
»من نه؛ و بیشتر کسانی هم که می شناسم این طور نیستند.«

»درست نیست. فکر می کنی چطور دستگیرت کردیم؟«
»عالقه ای ندارم بدانم.«

»دختری به نام آلیس قشنگه به ما گفت تو کی هستی.«
»دروغ است.«

»راست است. تو اعصابش را به هم می ریختی. او می خواهد سرسپرده باشد، می خواهد 
همرنگ جماعت باشد، من تو را خاموش می کنم.«
»خب پس زود باش دیگر، با من جر و بحث نکن.«

»خاموشت نمی کنم!«
»تو یک احمق هستی!«

»توبه کن دلقک!« چنین گفت تیک تاک مرد.
»الل بمیر!«

پس او را به کاونتری ]15[ فرستادند. و در کاونتری روی او کار کردند. درست مثل همان 
هیچ چیز  آن ها  که  بود  کتابی  کردند. 1984  در 1984  اسمیت  وینستون  با  که  کاری 
درباره اش نمی دانستند، اما روش ها کاماًل باستانی بودند؛ پس همان کارها را با اورت سی 
مارم کردند و یک روز، خیلی سال بعد، دلقک در شبکه ی ارتباطی ظاهر شد. چهره اش 
حالتی روحانی داشت، گونه هایش چال افتاده بودند و چشم هایش روشن بودند. اصاًل به 
نظر نمی رسید شست وشوی مغزی داده شده باشد. او گفت که اشتباه می کرده و سرسپرده 
بودن خوب است، در واقع خیلی خوب است و سر وقت بودن هم بسیار خوب است. همه 
به چهره ی او روی صفحه نمایش های عمومی که اندازه ی یک ناحیه ی شهری بود، نگاه 
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کردند و با خودشان گفتند، دیدید، او فقط یک دیوانه است، اگر سیستم به این روش کار 
می کند، بگذار همین طور باشد؛ آن ها که برای جنگیدن علیه دولت یا تیک تاک  مرد به 

ما پول نمی دهند.
پس اورت سی مارم نابود شد و بنا به آن چه ثورو در آغاز این نوشته گفت، این خیلی بد 
بود، اما نمی شود بدون شکستن چند تخم مرغ املت درست کرد. در هر نبردی چند نفر 
می میرند که مستحق مرگ نیستند، کاریش نمی شود کرد. همیشه همین طور است و اگر 
اما بگذارید  مرگشان تغییری هر چند کوچک را باعث شود، آن وقت ارزشش را داشته. 

واضح بگویم:
رسیدید،  دیر  دقیقه  سه  شما  اما  ااا...  بگویم...  نمی دانم چطور  ااا  قربان...  ببخشید  »ااا... 

زمان بندی کمی به تاخیر افتاده.«
با ترس لبخندی زد.

تیک تاک مرد زیر نقابش زمزمه کرد: »مسخره است! یک نگاه به ساعتت بیانداز.« و بعد 
امم، امم، امم، امم کنان به دفترش رفت.

Dick Bong .1: ریچارد بونگ، یکی از خلبانان آمریکایی 
در طول جنگ جهانی دوم و دریافت کننده  مدال افتخار.
Jomo Kenyatta .2: اولین نخست وزیر )1964-1963( و 
سپس رییس جمهور )1978-1964( کنیا. او را پدر ملت 

کنیا می دانند.
3. Mondrian
4. Cresthaven
5. Galesville
6. Tonawanda

7. Selby
8. Farnhurst
9. Indiana City
10. Lucasvine
11. Colton
12. Everett
13. Marshall Delahanty
14. Everett C. Marm
15. Coventry
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پیرت اورولیان چهره ی جدیدی است هرچند خیلی جوان نیست. او پیش از ورود جدی به 

کار نویسندگی، خربنگاری و ویراستاری را تجربه کرده است. مدتی هم برای مایکروسافت 

کار  کرد. در متام این سال ها با یک گروه موسیقی راک هم هم کاری می کند.

آن چه پیش رو دارید قسمت سوم یک سه گانه ی کوتاه از اوست که هر سه در عین 

یاد  »به  نام  با  آن  اول  جلد  که  می دهند  را شکل  بلندی  داستان  تاریخچه ی  استقالل، 

نآمده« در سال ۲۰۱۱ منترش شد. هر سه داستان بر روی سایت Tor.com به انتشار 

در آمده و داستان بلند سه گانه اش هم به دست انتشارات Tor Books منترش می شود.

در  اورولیان  دنیای  رشح  در  کمی  تور  سایت  هامنند  نباشد  بد  شاید  گفتم  خود  با 

داستانش، مقدمه بنویسم. اما دیدم داستان به خودی خود گویاست و چندان نیازی به 

این کار ندارد. شاید همین که سلیقه ی سخت مرتجم را آن هم برای ویژه نامه ی عید ارضا 

کرده است، بیانگر حداقلی قّوت هایش باشد. 

نبــرد حلقـه
پیتر ارولیان

محمدحسین عبدالهی ثابت



24

به نظرم ظهور اورولیان در کنار نام های دیگری چون اسکات لینچ، جو ابرکرامبی و ریک 

روث فوس نویدبخش آینده ای درخشان برای حامسه های فانتزی است که باعث می شود 

تا ۱۰ سال آینده حامسه رسایی جایگاه از دست رفته ی خود را دوباره احیا شده ببیند. 

g مارال پلیگ در کنار پیکر مجروح سرباز زانو زد و زخم هایش را معاینه کرد. شمشیر یا 
نیزه ای چند بار روده اش را دریده بود. اگر مارال درمانش نمی کرد او به قطع می مرد. اما 
سر پا کردن جوانک -حتا اگر این امکان وجود می داشت- برای مارال هزینه ی باالیی در 
بر داشت؛ برای این کار او باید قسمت اعظم روح خود را خرج می کرد. و این کار برایش 
چیزی باقی نمی گذاشت تا در درمان دیگران به کار گیرد. دیگرانی با جراحات به مراتب 
مرد  به صورت  درماندگی  با  بازگردند.  نبرد  میدان  به  موقع  سبک تر می توانستند همان 
جوان نگاهی انداخت. فالکت را در خودش حس می کرد و دیگر مهم نبود چه تصمیمی 

گرفته است.
سورنای جنگ کرانه های آسمان را پر کرده بود. آهن روی آهن فرود می آمد و نعره های 
غیرانسانی سکوت زادگاِن پست روانش را در هم می ریخت. سرباز نگاهش را به چشمان 
با حالت  او  این حال  با  بود.  آمده  فائق  بر داشته های پسر  و ترس  مارال گره کرد. درد 
معنی داری سرش را رضایتمندانه تکان داد و به مارال قوت بخشید تا در مقابل خروش 
سرسام آور جنگ مقاومت کند. مارال آرام دستش را روی سینه ی سرباز گذاشت و از ویل 
بدین صورت  و  انرژی کمی می گرفت  او  از  این کار  را خواب کند.  تا جوان  مدد گرفت 

می توانست همچنان دیگران را تیمار کند.
جوانک می مرد. اما این طور حداقل تا زمانی که آخرین قطره ی خون از بدنش خارج نشده 

بود، چیزی حس نمی کرد.
مارال سر خم کرد. در فکر بود که آیا سرباز جوان زن یا احیاناً فرزندی دارد. در سکوت 

امیدوار بود که این طور نباشد.
پیش خود فکر کرد چند نفر، چند نفر زیر دستان من جان داده اند...

سر بلند کرد و به اطراف نگاهی انداخت. چند نفر از شیسن های تحت فرمانش مجروحین 
را درمان می کردند. برای چندمین بار تصمیمش را از ذهن گذراند. می خواست چند تن 
از افرادش را روانه ی میدان کند تا ویل را در کارزار جنگ جاری کنند. بقیه هم در کنار 
خودش به درمان مجروحین می پرداختند. به عالوه در خودش هم کمی احساس شرم 
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داشت که چرا به جای حضور در خط مقدم نبرد، از این جا افرادش را رهبری می کند.
اما او امیر دسته ی شیسن ها بود. با دانش و قدرتی معین که موظف بود پاسدارشان باشد. 
او نباید از پا می افتاد. با این حال هیچ کدام از این ها احساس او را تخفیف نمی داد. او باید 
دوشادوش آن ها که جانشان را کف دست گرفته بودند، می ایستاد. سربازانی چون جوانی 

که زیر دستش خوابیده بود.
همین طور که دستش بر پیشانی مرد جوان بود، جریانی از تصاویر سریع از ذهنش گذشت. 
خاطرات سرباز در حال احتضار بود. خاطراتی آشنا و آرامش بخش. تصویر پسربچه ای شاید 
پنج  ساله، و همین طور دخترکی که به تازگی گام برداشتن را می آموخت. بعد تصویر 
خندان زنی جوان که او را خوابیده بر زمین، در کنار فرزندان کوچک شان نگاه می کرد. زن 
هم به جنب و جوش شادمانه ی کودکان پیوست که در نهایت با بوسه ای بر گونه ی بچه ها 
به پایان رسید. حس می کرد بوی خورش نعناع و گوشت و شراب رقیق آلو به مشامش 

می رسد و صدای هماهنگ خنده ای دسته جمعی که... ناگهان در میانه متوقف  شد. 
به خود آمد. متوجه شد چشمانش را بسته است و تصویرها وجودش را آکنده می کنند. 
آرام چشم باز کرد و صورت آرام جوان را دید. جان کندنش تمام شده است. دوباره سرش 
آن  قدم  چند  پرسش گر  با چشمانی  را  الئولن  معشوقش،  بار صورت  این  و  آورد  باال  را 
طرف تر دید. مارال سر تکان داد: نه، این بار... این پدر جوان... دیگر از این دنیا سفر کرده 
بود. الئولن هم هم سوگ با او، سرش را با ترحم پایین انداخت. خستگی و یأس خود را در 
او می دید. دستان خونین الئولن بر سینه ی سربازی از پا افتاده  در جنگ آرام گرفته بود.

تصاویر  در هم شکست.  درون ذهنش  فزاینده ی  تصاویر  و  رنِج مرگ  از  مارال یک دفعه 
فرزندان یتیم  شده و مادرانی که فرزندانشان این جا پرپر شده بودند.

این همه مرده. در این مدت طوالنی. طی قرن ها جنگ.
خشم.  می گرفت:  ُگر  تازه  احساسی  درونش  نمی کرد.  تحمل  از  بیش  و  نمی توانست  او 
بی درنگ ایستاد و رو به میدان نبرد چرخید و بدون ذره ای تردید گام برداشت. صدای 
دیگران می آمد. افرادش از او کمک می خواستند؛ همسرش التماس می کرد نرود. مارال 

همه را نادیده گرفت.
به قلب کارزار زد. ویل را به کار می گرفت، نیروی روح خودش را آزاد می کرد و به هر 
تعداد که می توانست بارداین های حیوان صفت را در هم می کوبید. بارداین هایی که فوج 
فوج از جنوب و از بورن هجوم می آوردند. وحشیانه دستانش را می تاباند و این موجودات 
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زمین شان  بر  سخت  چنان  و  می کرد  پرتابشان  آسمان  به  می راند،  عقب  را  سکوت زاده 
می کوبید که استخوان هایشان خرد می شد.

آن  دیوار  به  کرد.  منجمد  هم  را  دیگر  عده ای  خون  و  آورد  جوش  به  را  عده ای  خون 
موجودات جهنمی کورانی از آتش و باد و ترکش های شمشیر و سنگ شلیک کرد.

از میان رود جاری از خون و بدن های در هم  شکسته راهی به میان میدان نبرد باز کرد. 
می خواست به پادشاه سیچن بائِلور بپیوندد تا در کنار آن مرد بایستد و تا آخرین ذره ی 
نیروی روحش را خرج کند. می خواست همه ی آن هایی را که دنبالش می آمدند تا موفقیت 
کارش را ببینند، از زندگی مردمی که به آن ها امید بسته بودند محافظت کند. شیسن ها 

باید تمام بندها را از خود باز می کردند و خود را به خروش جنگ می سپردند.
 

پست  موجودات  دیگر  و  بارداین ها  با  که  زد  مردان  از  دیگری  متراکم  به خط  سپس   g
می جنگیدند. موجودات فرومایه ای که مارال اسم شان را هم نمی دانست. از تپه ای باال رفت 
که شاه و معتمدترین محافظانش بر فراز آن ایستاده و به شمال و غرب نگاه می کردند. از 
پا افتاده بود و همچنان قوای ذخیره ای را فراخوان می کرد که از وجود آن خبر نداشت. 
از  انسان ها و ساکت هایی زد که درگیر نبردی خونین شده بودند و باالخره توانست  به 

مهلکه خالص شود.
باالی سراشیبی ایستاد و رد نگاه پادشاهش را دنبال گرفت. دلش ریخت.

تا آن جا که چشم کار می کرد، دشت عاری از حیات و رنگ بود. هاله ای از دود چوب های 
در دوردست ها سیاهه ی  بود.  آمیخته  در هم  بخار گرم  از  رایحه ی مسمومی  با  سوخته 
بارداین هایی را دید که به سمت آن ها می آمدند. این هیوالها قاتالن بی رحمی بودند که 

یکایکشان از هر انسانی قوی تر بود.
اما سوختگی زمین بر دوش این موجودات خبیث نبود.

مارال دوباره نگاه پادشاه را رد گرفت تا به ردیف هیاکل الغری در رداهایی سیاه رسید. 
به نظر می رسید باد درست به سمت آن ها می وزد. آن ها آرام و خزنده به سمت آخرین 

بازماندگان لشکر بائلور می آمدند.
شمارشان خیلی زیاد است. این ها از کجا آمده اند؟

آن ها ِول بودند.
آن ها هم مثل مارال و شیسن های تحت امرش، ویل را پرداخت می کردند. اما نیروی این 
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پرداخت از درون خودشان نمی آمد، بلکه آن را از هر گونه ی حیات اطرافشان می گرفتند.
زمان  از  دیرتر  خیلی  بورنی  لشکر  این  کرد.  نگاه  سوخته  و  بایر  زمین  به  دوباره  مارال 
پیش بینی شده آمده بود، اما هفته ها بود که سپاه پادشاه بائلور توسط سکوت زادگان به 
جنوب و شرق عقب رانده می شدند. آن ها مدام عقب نشینی می کردند و مدام تجدید قوا 
می کردند. در اغلب اوقات از دستان نامیمون ول ها می گریختند. ول  ها آرام می آمدند و 
واقعاً نمی شد در برابرشان مقاومت کرد. آن ها تاریکی پلید ویل را فراخوان می کردند تا 

مردان بائلور و شیسن هایی را که یاری شان می کردند، در هم خرد کنند و بسوزانند.
اما این بار... تعدادشان بیش از سه برابر شده بود. تقریباً سیصد پرداخت کننده ی ویل بودند 
نیروهای کمکی به آن ها  بائلور پیش می آمدند. آیا اخیراً  که آرام آرام به سوی لشکریان 

ملحق شده بود؟
ناگهان دستان مارال سنگین شد. می توانست شکست را در چشمان بائلور ببیند. آن ها 

دیگر نمی توانستد در مقابل کشتاری به این وسعت ایستادگی کنند.
چند صد قدم آن طرف تر از کارزار، ول ها توقف کردند. در ردیفی دراز به صورت زیگزاگ 
ایستادند و با ستیزی به وسعت یک دشت روبرو شدند. هزاران نفر همچنان به ندای جنگ 

پاسخ می دادند و پژواک برخورد آهن روی آهن تا دوردست ها می رسید.
ول ها همگی به یک باره به زانو درآمدند، مثل خیل زائرانی که به دروازه ی معبد می رسند. 
از دهانه ی  ناگهان طوفان  زد.  بر خاک  را  آورد و دست دیگر  باال  را  هرکدام یک دست 
آسمان به راه افتاد و زمین به رعشه در آمد. رگه های برق از آسمان به زمین فرو می افتاد 
و همه  چیز را فرو می کوبید. گودال هایی بی شمار در زمین باز شد و ریشه و سنگ را از 
دل خاک بیرون ریخت. زمین بالاستثنا همه ی مردان و سکوت زادگان را در خود می بلعید. 
پیکرها می سوختند یا در دهان زمین زیر پایشان بلعیده می شدند. باقی هم چون رگه های 

کاه در تندباد به اطراف پرتاب می شدند.
ویل و آسمان! مارال هرگز ندیده بود ول ها پرداختشان را به این شکل در هم بیامیزند. 

این نمایشی دیوانه وار از ویرانگری و نابودی بود.
پرداخت ترکیب شده ی ول ها با قدرت افزون  شده اش، زمین را قدم به قدم صیقل داد و 
هزاران هزار انسان و سکوت زاده را در چند لحظه بر خاک ریخت. نیمی از سپاه پادشاه از 
دست رفت و مارال دید که زمین زیر پای ول ها سیاه شد. نابودی از هر طرف تا صدها قدم 

گسترد و حیاِت خاک زیر پای ول ها و هر آن  چه در خود داشت ربوده شد.
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پادشاه بائلور نگاهی مضطرب به مارال انداخت. حاال که تأثیر پرداخت هایش بر او چیره 
گشته بود، باالخره به زانو در آمد. خسته و از نفس افتاده به دست روی زمین افتاد. بائلور 
پیش از آن که باقی فرماندهانش را به مسیری دیگر هدایت کند، با حرکت دست به یکی 
از مردانش دستور داد تا مارال را یاری کند. آن ها باید دوباره عقب  می نشستند. و در حین 

عقب نشینی مارال می دانست این آخرین بار است.

و  بریان  از خاک  و مشتی  زد  زمین  بر  زانو  بائلور  پادشاه شیچن  مهتاب،  روشنای  g در 
خرد شده برداشت. رنگ خاک برگشته بود. مثل خاک قبر می مانست. خاک را باال آورد 
و بو کرد. هیچ نشانی از رایحه ی دلپذیر خاک باغچه ی خودش نداشت. زمین ِسَترونی که 

ماهرترین کشاورزان نیز نمی توانستند از دل آن جوانه ای برویانند.
چطور سپاهم را مقابل چنین چیزی بفرستم. قدرتشان حتا ورای شیسن هاست.

گذاشت خاک پرچرک از میان انگشتانش بریزد. غبار خاک سوخته زیر نور ماه در هوا 
شناور شد. بائلور گفت:

»فکر می کردم به حدی دور شده ایم که از این خاک ویران شده عبور کرده باشیم«
شیسن در آخرین ساعات قبل از وقوع زمان تاریک به شاهش مشاوره داد و گفت: »مرگ 
زمین گسترش می یابد. فساد پرداخت ول ها تا عمق زمین فرو می رود و پخش می شود. 

عوارض وقایع امروز هنوز تمام نشده.«
در  روح خود  از  آن ها  که  آن جا  از  بسوزانند...  را  زمین های پشت سرمان  دادم  »دستور 
پرداخت ویل خرج نمی کنند، شاید بدین گونه بتوانیم منبع انرژی شان را بگیریم. در این 

صورت ذخیره ی کمی برای استفاده شان می ماند. فردا روز بهتری خواهد بود.«
دوستش در این باره چیزی نگفت.

ورای  داشتیم،  آرام  شبی  که  باری  آخرین  است.  ساکتی  »شب  گفت:  آرامش  با  بائلور 
خاطرات من دفن است. می ترسم این آرامش بدشگون باشد.«

ساکتان  طرف تر،  آن  فرسنگ  چند  فاصله ی  در  کرد.  نگاه  غرب  شمال  به  دوستش 
پیشروی شان را متوقف کرده بودند و این معمول شان نبود.

»آن ها هم دارند روز نحس و نامیمون خود را بزرگ می دارند.«
بائلور ایستاد و به سمت دشمن نگاه کرد و سوسوهای درخشش آتش را در دوردست دید 

و پرسید: »به چه دلیل؟«
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باالی سرش دوخت و گفت: »سالگرد غسل ساکت  به ظلمت  را  پادشاه نگاهش  مشاور 
اعظم را گرامی می دارند. رب نوع آن ها همیشه مثل االنش نبود. بزرگداشت روزی  است 

که او برگزیده شد و از هر تاریکی بری شد. آن ها او را به یاد دارند.«
را هم  این کار  و  بیایند،  را فرو داد: »وقتی دوباره  را بست و نفسش  شیسن چشمانش 

خواهند کرد، می ترسم که نیت تازه ای داشته باشند.«
بائلور سکوت سنگین فضا را با خنده ی آرامش شکست. نمی توانست جلوی خود را بگیرد: 

»نه که تا به این لحظه داشتند با ما بازی می کردند؟«
لبخند محوی بر لبان شیسن نقش بست و هر دو آخرین لحظات قبل از جنگ مغلوبه ی 

فردا را با اندک خوشی شان گذراندند.
لبخند به آرامی از روی لب های بائلور محو شد:

»فردا آخرین نبرد ماست، دوست من. کار زیادی از دست مان بر نمی آید. امروز نیمی از 
سپاهمان را از دست دادیم. من همه را فراخوان کردم. تمام مردانی که می توانستند و 
به ندای من پاسخ دادند، این جا هستند. وقتی ما از پا بیفتیم، دیگر کسی نیست که در 
مقابل آن ها بایستد. تمام آن چه از ما باقی می ماند همین... همین زخم است.« و با دست 

به دشت بایر و غارت  شده ی روبرو اشاره کرد.
تمام کشورها و نژادها احضار  بائلور به فراخوان بلندمرتبگان فکر کرد. حکم رانان تقریباً 
شدند تا اتحاد قدرتمندی را شکل دهند. اگر آن ها این جا و در آن چه بائلور حس می کرد 
آن ها  به  برای خدمت  باشد، شکست می خوردند، مردمی که  این جنگ  آخرین ساعات 

جمع شده بودند، با این زمین مفلوک تنها می ماندند.
»پس سپهبد استل ورث چه؟ از او خبری نرسیده؟«

بائلور با حرکت سر پاسخ داد: »او باید تا کنون به ما ملحق می شد. نه. او مدت ها پیش قبل از آن 
که این ارتش از مرزهایمان عبور کند، زیر چکمه هایشان از پا افتاد. باشد که عرش پذیرایش باشد.«

»برای ای تیالت مور پیغام بفرستید. شاید تاکنون برای کمک به ما متقاعد شده باشند. ما 
به نیروی آواز آن ها برای پیروزی نیاز داریم. شاید سرود نژاد مور آخرین امید ما باشد.«

دل بائلور تهی بود... اما یک پادشاه اجازه نداشت ناامید شود: »آن ها نخواهند آمد. باید به 
فکر راه دیگری باشیم.«

مشاورش برگشت و به جنوب نگاه کرد و گفت: »و هیچ نامه ای هم از آن سوی دریای 
سورن نگرفته ای؟«
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»کشتی ها هنوز بازنگشته اند. احتماالً داستان های قدیمی تنها در حد قصه بوده اند. احتماالً 
هیچ مردمی در آن سوی سواحل نیست. نه آن نژادهای موافقی که داستان ها گفته اند.«

نفس عمیق دیگری کشید و ادامه داد: »فارغ از همه ای این ها، آن ها به موقع بازنخواهند 
گشت. من آن کشتی ها را برای کمک  آوردن نفرستادم مارال. اگر بنا بر شکست ماست، 

من آن ها را فرستادم تا چیزی از ما باقی بماند...«
فرصت  من  به  باید  »پس  بگذارد:  نمایش  به  آرامی  خنده ی  که  بود  شیسن  نوبت  حاال 

می دادی تا با آن ها بروم.«
خنده ی بائلور هم برگشت: »در آن صورت خودم هم با آن ها می رفتم.«

و بعد هر دو در سکوتی سخت فرو رفتند. به نوبت به دوردست ها نگاه می کردند، آن جا که 
طاعوِن آن سوی بورن سکنی گزیده بود. آن جا که سکوت زادگان جشن منحوس شان را 
ادامه می دادند. و بعد به طاق آسمان چشم دوختند، آن جا که سوسوی ستارگان آرامش 

کوچکی به آن ها ارزانی می داشت.
بائلور سکوت را شکست و درخواستی کرد که آرزو داشت هیچ گاه مجبور نباشد بر زبان 

بیاورد: »من فکری دارم.«
شیسن بدون آن که برگردد پرسید: »برای شکست دادنشان؟«

»بله. اما در آن صورت الزم است تو سوگندی را زیر پا بگذاری.«
دوست و مشاورش افکار شهریارش را بر زبان آورد: »از ما می خواهی قوای پرداخت مان را 

از زمین بگیریم، همان طور که ول ها چنین می کنند.«
بائلور فوراً پاسخ نداد. او از مارال می خواست به این پیشنهاد فکر کند، اما می دانست که 
باید آرام آرام پیش برود. حتا در کوران جنگی که به سوی آن رانده شده بودند، چنین 

درخواستی کفرآمیز بود.
»فقط تا آن جا که آن ها را به زمین خودشان بفرستیم یا به آن جا که از آن آمده اند، عقب 

برانیم شان.«
کمی درنگ کرد و اضافه کرد: »می دانم دارم از تو چه می خواهم.«

»مطمئنی؟ اگر از بعضی ها بپرسی، می گویند تنها چیزی که یک شیسن  را از ول متمایز 
می کند، عدم تمایلش به پرداخت ویل با استفاده از دنیای اطرافش است...«

بائلور موقرانه سخنش را قطع کرد: »نه برای همیشه. شمشیرهای ما در این جنگ ده به 
یک مغلوبه اند و در هیچ حالتی برای ایستادگی در مقابل این ول ها کفایت نخواهند کرد. 
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ما از تو و نیروهای گوش به امرت می خواهیم بیش از این به ما کمک کنید.« دستش را 
باال آورد و در دفاع از استداللش گفت: »ما قدردان حضور شما هستیم. چه آن هایی که 
درمان می کنند، چه آن هایی که در کنار ما می جنگند. اما خودت دیدی که امروز چه رخ 
داد. شرایط عوض شده است. نمی توانیم ببینیم شیسن های دسته ی تو پیش از بازگشت 
به میدان نبرد، استراحت می کنند تا نیرویشان ترمیم شود. اگر آن ها می توانند خودشان 

را با نیرو گرفتن از زمین بازسازی کنند، همان طور که دشمن ما...«
آنان  از  دفاع  برای  ابتدا  از  که  ارزش هایی  به  کنیم،  عمل  تو  درخواست  مطابق  ما  »اگر 

آمده ایم، خیانت می کنیم.«
بائلور با غضبی فرای قصدش پاسخ داد: »اگر ما شکست بخوریم، دیگر کسی نخواهد ماند 

تا آن ارزش ها را مطالبه کند!«
دوستش قبل از این که حرفی دیگری بزند، مدتی نگاه خیره  ی بائلور را باز گرداند. وقتی 
این اصاًل  برای  بود: »تحریک ما  باز کرد، ترسی راستین در پس صدایش  لب به سخن 
خردمندانه نیست. به کارگیری ویل بدون پذیرش پیامدش، حتا برای یک بار هم که شده، 
االن در میان آن ها  از ول هایی که همین  بعضی  بر می دارد.  را  مرز میان شیسن و ول 

هستند... زمانی شیسن بودند. مرز باریکی میان ماست. این را از ما نخواه.«
باورنکردنی بود. بائلور خیره خیره مارال را نگاه می کرد که اکنون، با به یاد آوردن خاطرات 
گذشته ش از دیدار او، ضعیف تر از همیشه نشان می داد. اما با این همه، مگر راه دیگری 

هم داشتند؟
کنیم.  پیدا  دیگری  راه  باید  »پس  کرد:  دیگری  خنده ی  قدیمی اش  دوست  به  آخر  در 
اما همین االن بگویم، چه آن که معلوم نیست بعداً وقت بشود: همیشه از دوستی با تو 

خوشحال بوده ام.«
بر پشت مارال ضربه ای زد و او را خیره به دوردست تنها گذاشت. چهره ی مارال آیینه ای 

از اضطراب و خستگی بود.

g مارال ساعتی صبر کرد. تمام حافظه اش را به کار گرفت تا هرآن چه در مورد سکوت زادگان 
و مناسک بزرگداشت غسل ساکت اعظم در خاطر داشت، به یاد آَورد. نمی توانست جلوی 
خودش را بگیرد. احساسی در درونش می گفت احتماالً جایی در پس مراسم سکوت زادگان 
اما هیچ  چیز به ذهنش  کلید حل معمایی نهفته است که به درد پادشاهش می خورد. 
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نرسید، مگر درخواستی که دوستش می توانست از او داشته باشد، اما چیزی نگفته بود: 
انتقام خون پسر توسط پدر. تقریباً دو سال می گذشت و بائلور نخست زاده اش را در این 

جنگ از دست داده بود.
اما پادشاه حرفی از فرزند خود به میان نیاورد بود. نه امشب. و نه حتا یک بار، از وقتی 
که خودش فرماندهی جنگ را به دست گرفته بود. با این حال مارال می توانست ناگفته ی 
پادشاه را حس کند. چه آن که خودش نیز چند ساعت پیش شاهد مرگ آن جوان بود. 
همان قدر که بائلور داغدار کشور از دست رفته اش بود، مارال نیز داغ معنای شکست در 
این جا را برای خانواده ی خود به دوش می کشید. داغ آن چه قبل از این از دست داده بود.

پیش از آن که بفهمد دارد چه می کند، در کورسوی مهتاب مخفیانه راه اردوی دشمن را 
در پیش گرفته بود.

با احتیاط عوارض تاریک زمین را پشت سر می گذاشت. در حین پیشروی بوی آتش را در 
باد حس کرد. نمی توانست بگوید بو از اردوگاه پیش رویش می آید، یا از زمین های پشت 
سرش که پادشاه دستور به سوزاندنشان داده بود. یا شاید هم بوی خاک سفت و چرک زیر 
پایش بود که به طرزی غیرطبیعی سوخته و عریان شده بود. همین که راهش را به سوی 
شمال غرب باز می کرد، حس کرد گویی از تّل جدیدی عبور کرده است. تلّی از پیکرهای 

تلنبار شده ای که در نقطه ی مرگشان افتاده بودند.
قبل از آن که به دیدرس سپاه سکوت زاده ها برسد، اندکی ویل فرا خواند تا خودش را 
نیاید. همین که نزدیک تر  از یک سایه به چشم  تا بیش  بپوشاند. ظاهرش را محو کرد 
شد، بوی آشنای آتش با بوی گوشت کباب  شده و پوست ناشسته به مشامش در هم شد. 
و حاال گاه و بی گاه صدایی عمیق به گوشش می رسید. صدای دعوا یا شکوایه یا افت و 
خیر رجزخوانی نبود. شبیه گفت وگوهای دورهمی بود که او هم با افراد تحت فرمانش 

می داشت. یا شبیه گفت و شنود چند ساعت پیشش با شاه بائلور بر پهنه ی دشت.
با وجود تمام درنده خویی ها و بداندیشی هایی که از این تبار دیده و شنیده بود، شنیده های 

فعلی اش از موجودات بی عقل حکایت نمی کرد.
مارال همان طور که جلوتر می رفت، روی زمین خم شد و خزنده وار، پنهان پشت قامت 
درخت های خالی از برگ یا سنگ ها و صخره ها پیشروی کرد. محتاطانه، نزدیک و نزدیک تر 
شد. به ذهنش رسید که اگر کاله ردایش را بر سر بکشد، خودش هم در ظاهر با یک ول 

تفاوت چندانی نخواهد داشت. 
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تنها رفتن خطرناک بود. اما پیش از آن که مارال در تصمیمش درنگ کند، نیرویی را که با 
آن خود را مات کرده بود، آزاد کرد. کاله ردایش را بر سر انداخت و از پشت ردیف بلوط های 
مرده بیرون آمد. آرام اما با اتکاء به نفسی راسخ، به سوی کناره ی اردوگاه گام بر داشت. 

سرش را پایین انداخته بود و از آن هایی که احتماالً متوجهش می شدند، روی می گرفت.
به سمت چپ  آرام و پشت هم  را دید که  از ول ها  بود که گروهی  نرفته  چندان راهی 
می رفتند و در آن جا کنار چیزی که به نظر جان پناهی عریض می آمد، ناپدید می شدند. 
مارال دنبالشان کرد و از کنار چند بارداینی که محترمانه برایش سر تکان دادند، رد شد. 

مارال هم در حدی که نشان دهد متوجه شان شده، سری تکان داد و رفت.
اندکی بعد به انتهای مسیری رسید که به آبگیری وسیع و کم عمق ختم می شد. وقتی 
چشمش به آن ها که شب را در این جا بیتوته کرده بودند افتاد، دلش لرزید؛ همان طور که 

چند ساعت پیش با دیدن آن همه پرداخت کننده ی خبیث دلش لرزیده بود.
صدها مرد و زن و کودک در گروه های چند نفره دور بّته های آتش نشسته بودند. از آن جا 
که مارال ایستاده بود این جور به نظر می رسید که دست  و پاهایشان بسته است. بسیاری 
مرهم های موقت بر تن گذاشته بودند. انگار چیزی جز لباس هایشان برای مرهم گذاشتن 

جراحاتشان نداشتند. 
آسمان  به  راه  اسیران  کثیر  خیل  میان  از  و  می شکافت  را  هوا  ضعیفی  ناله ی  گاه گاه 
می گرفت. در این سو و آن سو یکی در هول جان دادن بود. فریادها اغلب با صدایی زیر و 

بلند از نهاد جوان ها بلند بود.
این جا  به  کجا  از  می زد  مارال حدس  می بودند،  زندانیان  محوطه ی  در  مردان  تنها  اگر 

رسیده اند. احتماالً در میدان نبرد دستگیر شده اند.
اما زن ها و بچه ها چه؟

چند لحظه ای را به وراندازی دسته ی اسرا گذراند. و بعد پیش خود فکر کرد در آینده 
چیزی جز شانه های افتاده شان در خاطر نخواهد داشت. این مردمان مغموم می نمودند. 

عاری از امید. تو گویی تنها کارشان شمارش آخرین ساعات پیش از مرگشان است.
مارال می دانست نمی تواند تعداد زیادی از آن ها را نجات دهد.

مالحظه اش برای پنهان  نگهداشتن چهره اش را از یاد برد و صاف ایستاد. سرش را بلند 
کرد و به دقت نگریست تا بلکه آن چه را که به دنبالش آمده بود، بیابد. انگار این اسرا 

قربانیان این روز نحس بودند.
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دلش به درد آمد وقتی کوچک ترها را می دید که در آغوش بزرگ ترها جای گرفته اند و 
آن ها هم مرهمی برای ترس کودکان ندارند. دلش برای پدر و مادرها هم همین قدر گرفته 
بود. پدر و مادرهایی که برای آرام کردن اضطراب فرزندانشان باید بین دروغ یا حقیقتی 

دریده یکی را برمی گزیدند.
در مانده بود. تا آن که...

بود،  بیدار شده  او  با مرگ شجاع مرد دیگری زیر دستش در  خشمی که کمی  پیش تر، 
بازگشت و عقل و دلش را پر کرد. لحظه ای بر غضب خود لگام زد. می دانست هر اقدامی 

در جهت آزادی این اسرا به مرگ بسیاری می انجامد.
با یادآوری صدها چهره ای که خودش درمان کرده و به میدان نبرد باز فرستاده بود، دست 
و پایش به رعشه افتاد. باالخره آخرین ذره ی پروایش هم به کناری افتاد و با نیتی گنگ 

قدم به درون آبگیر گذاشت.
قبل از آن که به کف آبگیر خشک  شده برسد، صدایی عمیق ندایش داد: »ای تو!«

مارال متوقف شد. حواسش را به پیش رویش متمرکز کرده و از صاحب صدا دوری می کرد.
موجود با زبان بورنی که مارال امیدوار بود به اندازه ی کافی به آن مسلط باشد، پرسید: 

»داری کجا می روی؟«
مارال با صدایی آرام و لحنی متخاصم جواب داد: »می خواهم اسرا را ببینم.«

صدای نزدیک  شدن قدم ها را شنید. اضطراب داشت. خود را آماده می کرد تا با ول به او 
حمله کند. اما می دانست این کاری عبث خواهد بود چرا که خیلی سریع در مواجهه با 

برتری قاطع نفری آن ها شکست خواهد خورد.
اما ول آرام و نرم از کنارش رد شد به سمت نزدیک ترین آتش رفت، نزدیک تریِن اسیران. با 
نزدیک شدن اهریمن، مردان و زنان خود را عقب کشیدند. چهره های خسته و نحیف شان 
با ترس اجین شد. دستی رنگ پریده از درون ردا بیرون آمد و دست دختری حدوداً شش 
ساله را گرفت و کشید. دخترک از روی شانه به زوج پشت سرش نگریست. مارال حدس 
زد آن ها باید والدینش باشند. همین که پدر خواست برخیزد، ول دست دیگرش را باال 
آورد. کلمات نامفهوم با صدایی خشک از دو لب فاسدش خارج شد: »دال نولّه ُسچه شیل 

فارن یائه.«
پدر با چشمان بسته روی زمین افتاد.

دختر آرام آرام به گریه افتاد.
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مادر از جایش برخاست و خود را روی دست پلید پرداخت  کننده انداخت. می خواست 
بند ول را از دست دخترش بگسلد. ضجه و فریاد از اطراف اردوگاه به هوا برخاست. ول 
دست آزادش را درون موهای زن فرو برد و او را محکم عقب کشید. سپس صورت زن را 
به صورت خودش نزدیک کرد و نفسی آرام و بلند به درون کشید. مارال اطمینان نداشت، 
اما به گمانش دید که چیزی بخارمانند از دهان زن به درون مخاط ول کشیده شد. زن 
جیغ می کشید و صدایش آرام آرام ضعیف می شد. خیلی زود، او هم از پا در آمد و قبل از 
این که کنار مرد روی زمین بیفتد، در آغوش دخترش سقوط کرد. خنده ای جگرسوز بر 
چهره ی رنگ پریده  و الغر نقش بست. صورتش را باال آورد و بر سر خیل اسرا نعره ای تیز 
کشید. صفیر فریادش بیان گر چیزی فراتر از هشدار بود. صدای ول به طرز وحشت آوری 
منعکس شد و در یک آن نفس بی شماْر قربانی درمانده را برید. همگی ساکت شدند و 

خشکشان زد. تنها می توانستند ببینند و بشنوند.
به چشم می دید  مارال  بود.  مارالی کرد که خشمش دوباره گر گرفته  به  رو  سپس ول 

دخترک به مادرش که پیش پایش افتاده بود، نگاه می کند و با صدای بلند زار می زند.
مارال به کلی خود را از یاد برده بود. دست راستش را باال آورد و پنجه اش را رو به آسمان 
باز کرد تا قدرت آسمان را در دست گیرد. دست دیگرش را مشت کرد و رو به دژم گرفت.

با صدایی آمیخته با جنون فریاد زد: »نیست شو!«
حس کرد ول دیگری پشت سرش ایستاده است. حتا اگر این یکی را هم زمین می زد، 
مرگش حتمی بود. اما دیگر پروایی به دل نداشت. تنها برای همین عمل ددمنشانه هم که 

شده، می خواست نابودی اهریمن را ببیند.
ول را رها کرد. احساسات خالص با انرژی فوق العاده ی پنهان درونی اش به سوی موجود 
شلیک شد. مارال تمرکز کرد تا ول را به سمت سر جانور نشانه رود. و پس از آن  چه در 
طول روز بر سرش آمده بود، این تمام انرژی باقی  مانده اش بود. با این حال هنوز میزان 

قابل  اعتنایی بود.
اما در همین آن، ول حلقه ی دستش را دور مچ دخترک محکم تر کرد و پیکر دختر رو به 
سستی گذاشت. اما چشمانش... مارال هیچ گاه چشمان دخترک را از یاد نمی برد. درشت 
و به دوردست ها خیره بود و انگار منظره ای دهشتناک و ترس آلود می دید. احتماالً تصویر 
کنده شدن جان از بدنش بود. تصویر پرداخت روح و تبدیل آن به ماهیت جدید و ویرانگر. 

مارال هیچ گاه ترس و عجز تابیده بر صورت دختر را فراموش نمی کرد.
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سکوت زاده حاال استوارتر و بدنش تنومندتر به نظر می رسید. با خنده ای پلید به راحتی 
دست دیگرش را پایین آورد و تمام انرژی نهفته در حمله ی مارال چون نسیمی ضعیف در 
هوا ناپدید شد. سپس دست دخترک را تکان سختی داد و لحظه ای بعد دختر خشک و 
دوشیده روی زمین سرد افتاد. او مرده بود. بعد ول یک دستش را باال آورد و فشار دفعی 
زیادی بر سر مارال وارد کرد. باد مارال را دوره  کرد، انگار که در گردبادی سخت و پرفشار 

گرفتار شده باشد.
بدنش از هر سو در هم فشرده می شد. دستانش را سپر صورتش کرد. حس می کرد االن 

است که استخوان های دستش در هم بشکنند.
به خاک باز می گردم.

اما پیش از آن که فشار خیلی زیاد شود، مارال فریاد پژواک شونده ی »نه«ای شنید و فشار 
متوقف شد.

دستانش را پایین آورد و مرد جوان حدوداً شانزده ساله ای را دید که ول را واژگون کرده. 
پسر به سمت پرداخت کننده دویده و او را روی زمین انداخت بود.

با هیبتی سرنگون، اهریمن غلتید و بر پا ایستاد و دستان پنجه  مانندش را دور گلوی پسر 
حلقه کرد. نفسش را روی صورت پسر بیرون داد و به سرعت رو به مارال کرد. همین که 
آن دو نزدیک شدند، تمام ترس های پیشین مارال پوچ شد، وقتی دید پسر، فرزند خودش، 

تاالن است.
صدایش فرو افتاد: »خداوندا، نه!«

چطور تاالن را گرفته بودند؟ چرا او این جا بود؟
»نمی توانستم اجازه دهم پدر. نمی توانستم...«

پیش از این که بتواند حرفش را ادامه دهد، ول گلوی پسر را فشرد و کالمش را برید. 
سپس نگاه خیره اش را به مارال گره کرد. هاله ای از حظی پلید روی لبانش نشسته بود. در 
این لحظه چشمان تاالن داشت بسته می شد و بدنش از حالت می افتاد. ول دستش را باال 
آورد. دو انگشتش را به سوی مارال گرفت و گردباد دوباره آغاز شد. و این بار وحشیانه تر 

بود.
مارال سعی کرد فشار را پس بزند، اما گویی تمام قوایش از دست رفته بود. پسرش را 
برای  شجاع  چهره ای  کرد  تالش  تاالن  می کند.  افول  ول  دست  زیر  جانش  که  می دید 
پدرش به نمایش بگذارد. اما مارال فرزندش را می شناخت. پسر وحشت زده بود. همچنین 
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می دانست که جوانک، که خود در راه رسیدن به مقام شیسن ها تحصیل می کرد، می فهمد 
دارد چه بر سرش می آید.

تاالن درمانده بود. او می مرد، مگر مارال برای نجاتش کاری می کرد.
برعکس مرد جوانی که امروز به مرگش رضایت دادم...

مارال در ذهن محصور خود وقایع امروز را به یاد آورد. شجاعت مردی که خواست بمیرد 
تا بقیه بتوانند به جنگ با این سکوت زادگان بازگردند. پادشاهش را به یاد آورد، کسی که 
از فرزند شهید خودش سخنی نگفته بود. و سپس به فرزند در حال مرگ خودش نگاهی 

انداخت. می دانست نمی تواند اجازه دهد تمام این رشادت ها هدر شوند.
با تمام قوایی که می توانست، یورش پرداخت ول را پس زد و به کناری پرید و به سختی 
زمین خورد. نیرویی که از شرش رهیده بود به زمین اصابت کرد و گودالی عمیق در محل 
ایستادنش حفر کرد. فشار ضربه، سنگ های بزرگ و تکه ی لجن و گرد خاکستر را به هوا 
پرتاب می کرد. مارال مطمئن نبود، اما فکر کرد چیزی از جنس پسرش را نیز در حمله ی 
پُرترکش حس کرده است. گویی روح پرداخت  شده ی پسرش در پس مانده ی هجوم ول 

باقی مانده بود.
ول به سوی خانواده ی کوچکی که به پایش افتاده بودند، گام برداشت. در این حین پسر 
مارال را که خیره به پدر بود، به دنبال خود کشید. مارال دیگر چیزی نداشت تا فدا کند. 
با اندک قوای مانده اش باید انتخاب می کرد. آخرین پرداخت، و یا تالش برای بازگشت به 
سپاهش. فرار خیال خامی بود و خودش نیز می دانست. سکوت زادگان زیادی در اطرافش 

بودند. با این حال او یک انتخاب بیشتر نداشت. جنگ یا فرار.
ول  روی  را  خود  اسرا  خیل  هنگام  این  در  خواند.  فرا  را  ول  بار  آخرین  برای  و  غلتید 
کنارش،  در  ایستاده  سفاِک  پرداخت کنندگان  مقابل  در  هم  بیشتری  خیل  انداختند. 
ایستادند. اسیرشدگان افتان و خیزان از سر جراحاتشان، هروله کنان به سوی اسیرکنندگان 
می دویدند و خود را روی آن ها می انداختند و چون ذخیره ی هیزم زمستانی، روی ول ها 

پشته می ساختند.
فرزندنش فریاد کشید: »بگریز!«

مارال ایستاد. ضعف داشت و گیج شده بود. صدها تن را سراپا تماشاگر می دید. مارال فکر 
کرد برق ضعیف ترین کورسوی امید را در پس چشمان تهی شان دیده است.

در این هنگام بود که ذهن مارال چشمانش را رو به حقیقت گشود و به او کذب گمانی را 
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نشان داد که تا آن لحظه در مورد اردوگاه اسرا به خود می گفت: تقریباً تمام آن ها مردمان 
ایستم سالو.  باقی ساکنین شهرشان،  بودند و  بودند. بعضی خانواده ی شیسن ها  خودش 

شهری که او و باقی همرزمانش در پاسخ به ندای فراخوان آن را ترک گفته بودند.
آسمانا...

تصاویر خانه اش را در خاطر آورد. شهر شیسن ها را در ذهن فرا خواند. آرمیده بر باالی 
جبال دیواید. محصور در شعله های آتِش پرداخِت خصم. به نسل ها دانش و خردی فکر 
کرد که مردمش در ایستم سالو اندوخته بودند و احتماالً تاکنون به دست سکوت زادگان 

افتاده یا نابود شده بود.
باشد که در پناه تدابیرمان، رازهایمان محفوظ مانده باشند...

مارال به پسرش نگاه کرد که چشمانش حتا در هنگام ستیز با ول خالی از حال بود. گویی 
درنیافته  بود. همه شان همین طور  مهر خورده  مارال  لحظه ی  این  به  تا  تاالن  چشمان 
بودند. نژادهای گسیل شده از بورن، بارداین، ول و تمام شان از سِر ورای شهوت  خون ریزی 
پا به این جنگ گذاشته بودند. مارال حاال به وضوح فن نبرد سکوت زادگان را می دید. آن ها 

افرادشان را تجهیز می کردند و در این بین ارزشمندها را بی حفاظ رها می کردند.
وارونگی پلیدی در این روند وجود داشت. و آن این که حتا با وجود اتحاد و هم افزایی 

ملت های این دنیا، آن ها باز هم مغلوب مطلق این نبرد بودند.
مارال اندیشید. حاال می فهمید چرا به نظرش ارتش سکوت زادگان کمی دیرتر از آن چه 
انتظار داشتند به سپاه اتحاد رسیده بود: احتماالً بورنی ها در میان توقف های دیگرشان به 

ایستم سالو هم رفته بودند.
و هجوم کنونی دشنامی بود که بر سر مقاومت آدمیان آوار می شد. از آن بدتر این بود 
که بر سر شیسن ها هم نازل می شد. پرداخت سکوت زادگان در هنگام رویارویی با آخرین 
از  از زندگی عزیزان دشمن شان نشأت می گرفت. این چیزی فراتر  بائلور،  مقاومت سپاه 
توهین بود. ترسی که این کار در دل جبهه ی مقاومت می انداخت، حربه ای برای تضعیف 

اراده ی رزمندگان بود.
پسر مارال دوباره فریاد زد: »بگریز!« و به زانو درآمد.

مارال آخرین نگاهش را هم نثار پسرش و تمام آن چند صد نفری کرد که در شیار ایستاده 
بودند. روی برگرداند و دوید. و در همین حین حس کرد چیزی در درونش شکست.

فقط برای آن که یک بار دیگر بجنگم.
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دست و پا زنان از آب گیر خود را باال کشید و کورکورانه در دشت سوخته و عریان پا به 
فرار گذاشت. امیدوار بود در مسیر سپاه پادشاه و شیسن هایی گام بردارد که برایش باقی 

مانده بود.
ریه هایش می سوخت. هر آن نزدیک بود از خستگی مفرط روی خاک بغلتد. اما پاهایش 
را استوار نگه داشت و به آن چه باید می کرد اندیشید. چه امیدی در رویارویی با این سپاه 

دریده داشتند؟ آیا باید سوگندش را زیر پا می گذاشت؟
شاید عهدها هم زمانی باید شکسته شوند.

و این فکر مسیری در ذهنش گشود که حتا اکنون نیز مطمئن نبود بتواند از آن عبور کند.

g تمامی آخرین مردان سپاه بائلور که شمارشان شاید تنها به 2۰ هزار تن می رسید، در 
نور پیْش سحر آرام و بی حرکت به انتظار ایستاده بودند. دیدبان ها خبر از حرکت زودهنگام 
سکوت زادگان آورده بودند. بائلور در طالیه ی سپاه ایستاده بود. نوک تیز شمشیرش در 
زمین سخت فرو رفته و دستانش بر دست گیر آن آرمیده بود. افق را در جستجوی خصم 
از نظر گذراند. می دانست آن ها -آن طور که مارال گفته بود- قبراق و با انگیزه ای تجدید 
شده پا به میدان می گذارند. اما مردان او خسته و وحشت زده بودند. به خصوص که دیروز 

ویرانی برخاسته از نیروی ول ها را به چشم دیده بودند.
حربه اش در نابودی منبع انرژی ول ها شکست خورده بود، چرا که آنان هم حربه ای از 
خود داشتند. کاری از او ساخته نبود مگر آن که تا آخرین نفس نظاره گر ماوقع باشد. 
دیگر  برای  هم  دیگری  پیغام های  بود.  شده  ارسال  رسیتیو  برای  شهر  تخلیه ی  دستور 
کشورها فرستاده شده بود تا مردم را از مراقبت از خود آگاه سازد. خیره به دوردست در 
انتظار دشمن، سال های پیش رو را در ذهن تصور کرد: سکوت زادگان نسل بشر را شکار 
می کردند و هیچ قوای نظامی وجود نداشت تا در مقاومت مقابل خواری سر برآورد. دنیایی 
بی قانون که در آن زندگی بی گناهان گرفته می شد تا جادوهای تاریک پایور شود. و به این 
تریتب بائلور خوشحال بود که پیش از  خلق دنیایی که در ذهن متصور بود، مرده است.

اما بیش از هر چیز آرزو داشت تنها یک روز دیگر را با الوناس و اوالرا، همسر و تنها فرزند 
بازمانده اش، بگذراند. خیلی کم پیش می آید که یک پادشاه لحظات مهم زندگی اش را در 
کنار خانواده دریابد. و این قصوری بود که بائلور با آغوش باز جبران آن را خواستار بود. اما 

در دل امیدی بر این کار نداشت.
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وفادار  پیوسته  مشاوری  بود.  ایستاده  پلیگ  مارال  امیر دسته ی شیسن ها  کنار دستش، 
دشمن  اردوی  به  مارال  گذشته  شب  خوب.  دوست  یک  البته...  و  تأثیرگذار  همیشه  و 
کمی  پیش سحر  نور  در  و  بود  نحس  مارال  چهره ی  بود.  گریخته  آن جا  از  و  بود  رفته 
نامطمئن می نمود. امروز هیچ مرد یا زنی از شیسن های تحت فرمانش پشت خط مقدم 
امروز درمان نمی شد. تمامی شیسن ها  این یعنی جراحات هیچ کس  نبرد نمی ایستاد. و 
کنار مردان بائلور، خیره به افق پیش رو ایستاده بودند. و هر چند این شیسن ها خسته تر از 
مردان شمشیر به دست می نمودند، با این حال حتا یک قدم عقب نگذاشته و دوشادوش 

دیگر مردان ایستاده بودند.
روشنی  تضاد  نمی توانست  اما  می کرد،  مات  را  زمین  تصویر جراحات  آسمان صبح  آبی 
آسمان را با تاریکی زمین پنهان کند. نمی توانست رایحه ی خون را از هوا یا خاک مفلوِک 
بی رنگ و رو برگیرد. شیشه ی آسمان آرام آرام ستاره ها را در دامنش پنهان می کرد و روز 
از راه می رسید. صدای برخورد سنگین چکمه ها با زمین در افق دوردست شنیده می شد. 

آرامش این لحظه ها دردناک بود، چرا که از خون ریزی پیش رو خبر می داد. 
بائلور با نگاهی راسخ به جلو چشم دوخته بود. و این آخرین پیمان من است: فرار نخواهم 

کرد و تسلیم نخواهم شد، حتا آن گاه که امیدی باقی نیست...
نزدیک ترین  به  و  آمدند  جلو  آرام آرام  سکوت زادگان  گذشت،  آن ها  بر  که  ساعتی  طی 
فاصله ی ممکن رسیدند. شمار بی شمار ارتش سکوت زادگان دل مردان بائلور را تهی کرد. 
آن ها ناخودآگاه ناله های یأس سر می دادند. ستون بارداین ها... دسته ی دورگه ها و دیگر 
نژادهای غیربورنی، همه شان به میدان آمده بودند. و جلوتر از تمام این موجودات ول ها 
بودند که چند صد اسیر را به زنجیر می کشیدند. اسرایی که مارال پیش تر برایش تعریف 
در  سختی  به  را  هم رزمش  شیسن های  خانواده ی  کودکان،  و  زنان  و  مردان  بود.  کرده 

ردیف هایی پشت هم دست بسته بودند.
بیش از همه این بائلور را در هم ریخت. به مارال نظر انداخت. مارال هم نگاهش را پاسخ 
داد و سر تکان داد. شیسن می دانست چه در سر بائلور می گذرد و حتا در این گاه نیز با 

او محاجه می کرد.
مارال بی کالم تکرار کرد: این کار را نکن. شاید راه دیگری باشد.

و بائلور هم با خود گفت: خواهیم دید.
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g نمی توانست سبک سرانه این فکر را از سر بگذراند. قتل عام اسرای دست بسته لحظاتی 
قدرت  که  بود.  این یک حربه ی جنگی  هر حال  به  بود.  نازل شده  او  بر  در طول شب 
پرداخت ول را از آنان بگیرد. اما این کار او را به یاد الیوسا انداخت. به یاد زنی که او را 
وادار کرد تعهدش را باز یاد آورد. همو که در این راه نزدیک بود فرزند خود را به کام مرگ 

بکشد. در کشتن عده ای برای نجات عده ای دیگر نوعی خیانت نهفته بود.
و این ها خانواده ی مردان و زنانی اند که در کنار ما به خاک افتادند.

با این همه جنگ قواعد خاص خود را داشت. وقتی زمانش برسد، بائلور هم می دانست 
چه بکند.

نه  و  استهزا  نه  بود،  کار  در  نه جیغی  کرد.  متمرکز  بر سکوت زادگان  را  بائلور حواسش 
شیون و ناله ای. این موجودات از دنیایی بس دور به زیر نور صبح دمان قدم می گذاشتند 
زمین سخت.  بر  بود  گام هاشان  ازشان شنیده می شد، صدای کوبش  تنها صدایی که  و 
صورت هایشان آرام و سرد می نمود. نه کند می شدند و نه از حرکت باز می ایستادند. به 

سوی سپاه بائلور می آمدند و فاصله را کم و کم تر می کردند.
قابل  که  بودند  آن  از  دورتر  همچنان  اسرا  ایستادند.  ول ها  آن طرف تر  قدم  صد  سپس 
تشخیص باشند. در مرز ارتش سکوت زادگان، بارداین ها قدم به جلو گذاشتند و به مردان 
بائلور نزدیک تر شدند. لشکر خصم سالح های سهمگین شان را باال می برد و بر سر سپاه 
اتحاد فرود می آورد و در این بین سیمای این جانوران کوچک ترین تغییری نشان نمی داد.

از شرق تا غرب پهنه ی دشت، فوالد بر چرم و چوب فرود  آمد و در عوض نعره و ناله به 
هوا بلند  شد.

آتش نبرد روشن شده بود.
به ازای هر بارداینی که پایین کشیده می شد، بائلور دو سرباز از دست می داد. خط شکسته 
شده بود. بائلور فرای خط نبرد، به ول ها نظر انداخت و دریافت چندین تن از آنان اسرا 
را با دست گرفته و آرام و بی صدا حفاظی به دور ساکت هایی که درگیر نبرد شده بودند، 

پرداخت می کردند. الشه ی تماماً دوشیده ی چندین زن و مرد بر پای ول ها فتاده بود.
با دیدن این صحنه بائلور تصمیم خود را گرفت. مرا ببخش دوست من.

شمشیرش به سمت نیلگون آسمان نشانه رفت و سپس فروافتاد و بائلور فریاد زد: »به 
پرواز درآیید!«

دویست کماندار که چند ساعت قبل دستورات الزم را دریافت کرده بودند، کمان هایشان 
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را بلند کرده و این مخازن انسانی انرژی نشانه رفتند. خروش از خم زه ها برخاست و تیرها 
به پرواز درآمدند. آسمان در پس موجی از تیرهای شناور در پی اهدافشان، تیره شد.

با دیدن این منظره، بائلور حس کرد تیری در قلبش فرو رفت. اما پیش از اصابت تیرها 
بر سر  اسرا منحرف کرد و  باالی سر  از  را  تیرها  به هوا رفت و خیل  تندبادی  به هدف، 
روی  و سریع  تیز  آورد. شیچن  فرود  بودند،  آنان  از  ردیف عقب تر  بارداین هایی که چند 
گرداند و همه ی شیسن ها را با دست های باز پیش چشم دید. چشم در چشم مارال انداخت.

بر سر امیر دسته ی شیسن ها نعره زد: »ای نادان!«
دوستش هم فریادش را پاسخ داد: »نه بدین صورت!«

گذاشت.  شدن  متالشی  به  رو  سربازان  خط  بزند،  دیگری  حرف  بائلور  که  آن  از  قبل 
بارداین ها از اطراف ول ها به میدان نبرد ملحق شدند و از باال و پایین با سربازان اتحاد 
درگیر شدند. مردان بائلور یا عقب می نشستند یا زیر پتک های عظیم و شمشیرهای شش 

پایی بارداین ها در هم له می شدند.
نمی توانستند بیش از این ایستادگی کنند. دور خورده بودند و در چشم به هم زدنی دیگر 
راهی برایشان باقی نمانده بود. بائلور به اطرافش نگاه کرد. ناامیدانه در پی طرحی بود تا 

آخرین خط را نگه دارد و در برابر محاصره مقاومت نشان دهد.
در همین اثنا چشم بائلور به نشان دسته ی شیسن ها افتاد که بر شنل یکی از پرداخت 
کنندگان کناری اش بافته شده بود. سه حلقه که هر کدام به کناری اش گره شده و همه 

به حلقه ی مرکزی متصل بودند.
ردیف  سه  نباشد.  بیرون  آن  از  هیچ کس  دهید.  شکل  بزرگی  دایره ی  بنشینید!  »عقب 

شمشیر زن در جلو و کمان داران در پشت!«
دستور پادشاه از دهان فرماندهانش طول خط را طی کرد. چند هزار نفر باقی مانده به 
سرعت عقب کشیدند و در یک دایره  به پهنای چند صد جریگ جمع شدند. طوری شد که 
از هر جهت سکوت زادگان در برابرشان بودند و هیچ زائده ای نیز در کار نبود. کمان داران 
می کردند.  شلیک  هم رزمانشان  سرهای  فراز  از  را  تیرهایشان  و  بودند  تیر  به  دست 
جنگ افزارها خالی و پر می شدند و تکه های عظیم سنگ و صخره را با شدت زیاد بر سر 

خیل سپاه دشمن می انداختند.
و  گذاشته  کناری  را  مرهم گذاری شان  اسباب  بودند،  شیسن ها  کمک کار  که  بهیارانی 

شمشیر و نیزه  ی شکسته دست گرفته بودند.
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بائلور تک تک بارداین هایی که در مقابلش قرار می گرفتند، از پا می انداخت. با خود فکر 
کرد در این دور تا آخرین قطره ی خون خود خواهم جنگید.

نمی دانست از آغاز جنگ چه مدت گذشته است، اما هر آن لحظه که بر آنان می گذشت، 
پر  را  باقی مانده ها شکاف  پا می افتادند،  از  دایره شان کوچک و کوچک تر می شد. مردان 
می کردند. آرام آرام تعدادشان نشست کرد. سربازانش زیر دست ارتشی که آدمی تا به 
افتاد که نوبت خود را  حال به چشم ندیده بود، قطعه قطعه می شدند. نگاهش به ول ها 
انتظار می کشیدند. به نظر نمی آمد به سالح آن ها احتیاجی باشد. در آن سوی ول ها ستون 
شوم سکوت زادگان تا به انتهای افق کشیده شده بود. و تا شب هنگام چیزی از سپاه بائلور 

باقی نمی ماند.
او همچنان می جنگید، اما امید از دلش رخت بر بسته بود.

g حلقه ی مقاومت هر لحظه فشرده تر می شد. مارال تا این جا چند شیسن  را از دست داده 
بود. چند تن از آنان به ضرب شمشیر از پای درآمده و دیگران تا آخرین ذره ی جان و 

روح شان را پرداخت کردند و خالی از زندگی بر زمین افتادند.
سپاه بائلور هر آن  چه داشت پای میدان نبرد آورده بود. اما این کافی نمی نمود. مارال 
دنیایی را تصور کرد که یکایک این دالوران زیر خاک آن مدفون شده اند. دورانی تاریک 
در پیش بود. دورانی که در آن از ول تنها در راه فساد و برده داری استفاده می شد. در 
بایر  را چنان شخم می زدند که مانند زمین  آن زمان سکوت زادگان تمام پهنه ی زمین 
اطرافشان عاری از حیات و رنگ می شد. و بعد نوبت نژاد بشر می رسید تا هیزم کوره های 

پرداخت این سفاکان شوند، چه آن که از هم اکنون هم شده بودند.
ذهنش در تکاپو بود و مغاک تاریخ را از پس خروارها کاغذ انباشته شده در کتابخانه های 
ایستم  سالو، آن جا که تقریباً تمام عمر به مطالعه پرداخته بود، ورق می زد تا بلکه پاسخی 
پیدا کند. اما هرآن چه بیشتر تالش به خرج می داد، کمتر به یاد می آورد. آن ها دیگر از 
لحاظ شمار مغلوبه ی نبرد بودند. این بار آن ها قوای انباشته ای برای شکست سکوت زادگان 

نداشتند.
از گوشه ی چشمش نگاهی به ول ها انداخت که صبورانه دور گود کارزار ایستاده بودند. 
ویرانی وحشتناکی را به یاد آورد که نیروی آن ها در هنگام پرداخت به یک باره شان به بار 
آورد. و بعد نگاهش به اسرای پشت سر ول ها افتاد. به دوستان و خانواده هایشان که در 
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انتظار قربانی شدن بودند. او به هیچ کس جز بائلور نگفته بود که این اسرا چه کسانی اند. 
می ترسید با فهمیدن این واقعیت دل های زنان و مردان هم رزمش تهی شود یا باعث شود 

در گاه شهامت، اراده هاشان سست گردد.
از  لحظه ای  بحر  در  می کرد،  سنگین  و  سبک  ذهن  در  دوباره  را  تصمیمش  که  همین 
دیروز فرو رفت که چندین تن از ول ها در یک آن ول را پرداخت کردند. و به فکر آن ول 

حیوان صفتی افتاد که شب پیش ول را از شیره ی جان زنی بیرون کشید.
تصاویر مخوف در هم آمیخت و بذر یک انگاره در ذهنش جوانه زد.

قوای مجتمع. نیروی تقویت شده...
باید توجه افراد دسته اش را به خود معطوف می کرد، پس فریاد زد: »به گوش شیسن ها 

برسانید عقب بنشینند.«
نفس ها  آورد.  هم  گرد  مقاومت  بزرگ  حلقه ی  مرکز  در  را  شیسن ها  دقیقه  چند  ظرف 
به زانو درآمده بودند. چشمان  باقی  بریده بود. زخم های چندی شان خونریزی داشت و 
دهشت زده شان به مارال بود و منتظر سخنان او بودند. چشم به خرد مارال داشتند تا بلکه 
راه نجات را نشان شان دهد. جنگ در اطرافشان می خروشید و خورشید در باالترین نقطه 

از نردبان صبح قرار داشت.
مارال آرام چرخی زد و زبان به سخن گشود: »ما نفر به نفر نمی توانیم آن ها را شکست 

دهیم. باید تقالهایمان را در هم ترکیب کنیم؟«
یکی از زنان از پس نفس های سنگینش پرسید: »ترکیب کنیم؟«

مارال به چشمانش خیره شد: »دیروز من نظاره کردم که چطور تمام ول ها به یک باره ول 
را بر سر ما آوار کردند. آن ها چندین هزار نفر را در کمتر از آنی قتل عام کردند.«

سخنش را نیمه  کاره گذاشت. در این اندیشه بود که درخواستش کارگر نخواهد افتاد. که 
شاید درخواستش در اصل شاید تأثیر معکوس بگذارد. اما آن ها باید یک کاری می کردند.

»اگر یکایک  ما در یک زمان با هم پرداخت کنیم... اگر دوشادوش هم بایستیم و دست در 
دست یکدیگر داشته باشیم-«

دست دو نفر از اطرافیانش را گرفت تا نشان دهد منظورش چیست. و ادامه داد: »می توانیم 
ول را چنان پرداخت کنیم که هزاران مرتبه از پرداخت تک تک ما بیشتر باشد.«

شیسن دیگری پرسید: »از کجا می دانی؟«
مارال کوشید کاری کند تا آن ها هم این حقیقت را ببینند. با فکرش کلنجار می رفت تا 
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برای شان درست توجیه کند. با ذیق وقت و پریشان حالی افرادش دست در گیربان بود. 
تصویر دیشب را در ذهنش استوار کرد. تصویر آن ول که کودک و پسر خودش را در چنگ 

گرفته و جانشان را کشید تا پرداخت خود را نیروی مضاعف بخشد.
»به جایی رسیده ایم که ول ها جان های آدمیان را می گیرند تا پرداختشان را قوت دهند. 
باور دارم که می توانیم از قاعده ی عاریه گیری روح یکدیگر استفاده کنیم تا ظرفیت هایمان 

را بسط دهیم. اگر همه در هم ترکیب شویم...«
شیسن ها محتاطانه به او چشم دوخته بودند.

»اگر چنین کنیم، باور دارم نیرویی فرای مجموع قدرت هایمان خلق خواهیم کرد. معتقدم 
هر کدام از ما قدرت دو شیسن کناری اش را تکثیر خواهد کرد. و بدین صورت قوای ما در 
دایره ی خودمان گسترش می یابد و قادر خواهیم بود باری عظیم از ول را به گرده بکشیم«
مارال از فراز حلقه ی شیسن ها به دایره ی بیرونی نظر انداخت که لحظه به لحظه تحلیل 
می رفت. تمام پهنه ی دشت و بلندی آن سوی حلقه ی مقاومت از سیاهه ی سکوت زادگانی 

پر بود که به سوی آن ها در حرکت بودند.
اگر چنین کنیم، دیگر تفاوت ما با ول ها چه خواهد بود؟ مارال سؤال گزنده ی خودش را 
پاسخ داد: تفاوت آن جا است که مارال از افرادش می خواست داوطلبانه به این کنش تن 
در دهند. در حالی که ول ها زندگی آدمیان را می گرفتند تا نیروی پرداختشان را افزون 

کنند. ول ها به زور این کار را می کردند.
و بعد مارال در عقل و در دل، راکدتر از همیشه آن جا ایستاد. نگاهی نثار شیسن هایی کرد 

که فرمان برداری اش می کردند. آن ها که به او اعتماد کرده بودند.
با یقین و توانی تازه آن ها را ندا داد: »به من اعتماد کنید، هم چنان که پیش از این نیز 
کرده اید. در کنار هم می ایستیم و هر کدام تنها به یک عمل فکر خواهیم کرد. و آن گاه از 
این حلقه موجی از ویرانی را بر سر سکوت زادگان آوار می کنیم. و اگر گمانم درست باشد... 
پرداخت ما چونان صاعقه بر سرشان فرود خواهد آمد و آن ها را در همان خاکی خواهد 

کوفت که آن را غارت کرده اند.«
ندای مخالفی برخاست: »و اگر شمشیرزنان خودمان را به کشتن دهیم چه؟ اگر خودمان 

را بکشیم چه می شود؟«
مارال روی برگرداند تا آن مرد را ببیند. شاید این بار باید به آن ها می گفت. تمام مردان 
و زنان دسته اش را از نظری طوالنی گذراند. آیا دانستن حقیقت آن ها را از این کار باز 
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می داشت؟ در نهایت تصمیم گرفت با آن ها در میان بگذارد. این حق آن ها بود.
با مالیمت تمام، مارال هویت اسرایی را که چند صد قدم آن سوتر به بند کشیده شده 
بودند، برای افرادش بازگو کرد. با هر کالم ناباوری و هراس را در چهره هایشان می دید. 
چندین تن که به زانو نیفتاده بودند یا به یک باره نقش زمین نشده بودند، نگاه هایشان فرو 

افتاده بود. اندوه صورت هایشان را غصب کرده بود.
لحظه ای به آن ها مهلت داد تا تماماً اوضاع را درک کنند و آن چه را در قمار داشتند، آن چه 

مارال در انتخابشان گذاشته بود قدر بدانند.
و بعد... هر آن که به زانو در آمده بود برخاست. در سکوت، عزم وجود همه شان را آکند و 
آن ها یک به یک دست در دست هم گذاشتند تا دایره ای را شکل دهند. مارال شکل گیری 
حلقه ی درونی را به نظاره ایستاد. بیش از صد شیسن چهره در چهره ی هم دست به دست 
یکدیگر دادند. نگاه های وداع بود که بین شان رد و بدل می شد. اما از کسی صدایی در 
نمی آمد. و بعد گویی که سکوت عالمت رضا باشد، دست هایشان را برای دعا فرو انداخته 

و منتظر شدند.
مارال بی صدا دستور العمل  را در افکار این دوستان به هم پیوسته بازگو کرد. ذهن تان را 
خالی کنید. بگذارید روح تان بدون قصد یا تمایلی خاص در شیسن کناری تان جاری شود. 

بگذارید همگی یکی شویم. شروع کنید.
در آن واحد خیل خروشانی از انرژی در وجود مارال سرازیر شد. و در همین حین اسرار 
فتوحات  و  حسرت ها  بالهت ها،  آمد:  پی  از  نیز  بودند  خورده  پیوند  مارال  به  که  آن ها 
شخصی. اما تمام این روایات فردی خیلی زود در اثر تپش نیروی ناپخته سوخت و محو 

شد و جای آن  را چنان انباشته ای از توان گرفت که مارال تا به حال حس نکرده بود. 
قلب تپنده ی یک غول.

مارال صبر کرد تا روح تمامی شیسن ها مهیای پرداخت شود. 
خلوص  می توانست  مارال  بود،  خورده  پیوند  هم  به  قلب هایشان  و  دست ها  که  حاال 
شکاک ترین هایشان را هم حس کند. همگی قوای مجتمع را درک کرده و ذره ذره ی قوای 

روحانی شان را در میان گذاشتند.
لحظه ای بعد، آمیخته با نیرو و احساس یکی شدن، احساس آرامش هم از پی آمد. مارال 

متعجب شد.
آن گاه که به نظرش زمان مناسب فرا رسیده بود، مارال دوباره سخن گفت.
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نخست بر روی ول ها متمرکز شوید. به اعمال ول ها فکر کنید. به استفاده ی ناپاک شان 
از ول. وقتی این برائت را در دل هایتان استوار کردید، تمرکزتان را به باقی سکوت زادگان 

بسط دهید و نابودی شان را در ذهن آرید.
اما بیش از همه ی این ها به همسران و... فرزندانتان بیندیشید. به دوستان و جگرگوشه هایمان 
که به دام آن ها افتادند و به اسارت گرفته شدند تا اسباب نابودی ما شوند. به ترس و رنج و 

فراقشان فکر کنید و بگذارید اندوه این فراق خشم تان را جان بخشد.
در این هنگام مارال در ذهنش صدایی شنید. الئولن بود: تاالن چه، مارال؟

و مارال این آخرین رازش را نیز فاش کرد: بله. تاالن هم آن جاست.
اجازه داد این راز پیش همه شان فاش گردد. و در جواب غلیان احساسات و نیرو بود که 

بازگشت. اندوه این فقدان وجود همه شان را در برگرفته بود.
الئولن در جواب گفت: پس هر آن چه دارم بگیر.

و هم آوایی آرام شیسن های تحت امرش نیز همین را تکرار کرد.
در آخرین لحظه چهره ی مردی را در خاطر آورد که مارال به مرگش رضا داد تا دیگران 
با همین  فرصت درمان و بازگشت به میدان نبرد  داشته باشند. همان چهره که دقیقاً 
از  را  مارال  اما وجود  لحظه هم گذر کرد  این  آغوش کشید.  در  را  نیت شجاعانه مرگ 
سِر  از  نعره ای  و  کرد  آسمان  به  رو  را  صورتش  شد،  استوار  عزمش  وقتی  آکند.  غضب 
پرداخت سر داد. شعله ای از نور به تابندگی هزاران خورشید به راه افتاد. حس کرد بدنش 
سست می شود. از گوشه ی چشم همه ی شیسن ها پیونده خورده با خود را دید که زمین 

می افتادند اما همچنان دستانشان در دست یکدیگر گره شده بود.

g نعره ای سهمگین از پشت سر بائلور به هوا برخاست و نوری فوق العاده زاده شد. غرشی 
باعظمت، عمیق تر از ناقوس هر صاعقه ای که تا به حال به گوشش رسیده بود، موجی از 
نور را به حرکت وا داشت. نیرویی بی رحم که به سوی جلو حرکت می کرد. بائلور نظاره 
می کرد که چطور برق کورکننده ی نور بدون آن که به سپاهش آسیبی برساند از آن ها رد 
شد و به سرعت به لشکر سکوت زادگان رسید. نخست ول ها از پا فتادند و بعد ساکت های 
نزدیک به آن ها. بدن هایشان چون دانه های ماسه در تند باد از جا کنده می شد و یا چون 

مترسک های پوچ بر زمین کمی افتاد.
همه ی این ها تنها در ظرف چند لحظه به وقوع پیوست.
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در جستجوی دوست و مشاورش روی برگرداند و او را خوابیده بر زمین ِسَترون در گوشه ی 
را چنگ زده  یافت. دست هایش محکم دستان شیسن های دو طرفش  حلقه ی مقاومت 
بود. سربازان تحت امر دوستش نیز دقیقاً چون خود او در دایره ای خودشان نقش زمین 

شده بودند.
بائلور  بالین مارال رسانید. دوستش مرده بود. همه شان مرده بودند.  به  با عجله خود را 
بی درنگ متوجه گشایشی شد که مارال با آخرین پرداخت عمرش، در قواعد پرداخت ول 

ایجاد کرده بود. 
دستش را بر پیشانی مارال گذاشت: »متشکرم.«

پهنه ی زخمی اطرافشان مدتی در سکوت فرو رفت. سربازان همان جا که قباًل ایستاده، 
حاال نشسته بودند و استراحت می کردند. هر کدام به سیاق خود ادای قدردانی می کرد.

بائلور دشت وسیع پیش چشمش را از نظر گذراند. پیکرهای بی شمار این سو و آن سو بر 
روی خاک افتاده بودند. جریان خون زمین نیم سوخته را تر می کرد. منظره در چشمش 

شبیه گورستانی بزرگ می نمود. 
را شکست.  ساکن  رکود  دوردست ها  از  رژه  سنگین  ساعت ها، صدای  گذشت  از  پس  و 
بائلور برخاست و خیلی زود ساکت هایی را دید که از سمت شما به سوی آن ها پیش وری 
می کردند. عقبه ی ارتش سکوت بود که پیش می آمد اما از ول ها اثری نبود. آمیزه ای از 

عصبیت و عزمی نو در دلش شعله  برکشید. بائلور نعره برآورد:
»جوانان برخیزید! به پاس خون هایی که در این دشت ریخته شده، ما پایان این جنگ را 

رقم خواهیم زد!«

آخرین  اتحاد  سپاه  داد،  سر  را  پرداختش  فریاد  آخرین  مارال  که  آن  از  بعد  روز  سه   g
سکوت زاده را بر خاک افکند. پس ماندگان ارتش بورن به شمال و غرب گریختند. در این 
زمان بود که پادشاه شیسن بائلور بر گستره ی وسیع میادین این نبرد گام نهاد و دامنه ی 
خسارات را دریافت. البته چند هزار نفر هم جان سالم به در برده بودند. بوی تعفن جنازه ها 
در آمده بود. و در میانه ی این کشتار صد و اندی شیسن افتاده بودند که سرانجامشان 

حداقل برای او، بهترین حسن ختام بر نبرد حلقه بود. 
بائلور زیر لب گفت: »خدانگهدار دوست من.« و کالمش در باد خشکی که بر سر زمین های 

زخمی می وزید، گم شد.
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با مجموعه سفرهای یون تیخی آشنا هستند.  ادبیات علمی تخیلی،  به  اکرث عالقمندان 

این ها داستان هایی طنزآمیز هستند راجع به سفرهای فضانوردی به همین نام که در 

رستارس کهکشان سفر می کند و در هر سفر با ماجراهایی عجیب روبه رو می شود.

این شخصیت  زبان  از  داستان ها  این  در  لهستانی  ،  نویسنده ی مشهور  مل،  استانیسالو   

به هجو موضوعات گوناگون می پردازد. از اوضاع اجتامعی و سیاسی زمان خودش در 

تعدادی  دیگر.  چیزهای  خیلی  و  تکامل  قوانین  و  برش  رفتار  تا  گرفته  شوروی  اتحاد 

فارسی ترجمه شده و در  به  آقای صادق مظفرزاده  تیخی توسط  از داستان های یون 

سال های دهه ی هفتاد در مجله دانشمند به چاپ رسیده است.

سفـر هجدهم
استانیسالو لم

پژمان حیاتی
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از جمله  را در چندین جلد کتاب نوشته،  استانیسالو مل مجموعه سفرهای یون تیخی 

از این رسی  است که »خاطرات ستاره ای« )Star Diaries( نام دارد.  آن ها اولین کتاب 

نام که همه ی  با همین  این کتاب در دو بخش منترش  شده. یکی  انگلیسی  ترجمه ی 

داستان ها را دربرمنی گرفت و دیگری با عنوان »خاطرات یک مسافر فضا: باقی ماجراهای 

 )Memoirs of a Space Traveller: Further Reminiscences of Ijon Tichy( »یون تیخی

که شامل بقیه داستان های این مجموعه می شد. داستان حارض از کتاب اخیر انتخاب و 

ترجمه شده است.

مهمترین  عواقبش  و  اهمیت  نظر  از  کنم،  تعریف  برایتان  خواهم  می  که  سفری 
سفر زندگی ام بود. من مطمئنم که هیچ کس این ماجرا را باور نخواهد  کرد. ولی 
می رسد-  نظر  به   متناقض  -اگرچه  نمی کند  باور  را  حرف هایم  کسی  که  همین 
کار مرا راحت تر می کند، چون که من به آن چیزی که در نظر داشتم نرسیدم. 
صادقانه بگویم، همه چیز خراب شد! حتا این واقعیت هم وجدان  درد من را تسکین 
نمی دهد که اشتباه نه از طرف من، بلکه از سوی آدم های حسود و کودنی بود که 

سعی  کردند نقشه های من را خراب کنند.
بسیار خوب، هدف این سفر ساختن جهان بود. نه یک جهان دیگر یا عالمی جدید 
که قباًل هرگز وجود نداشته، نخیر؛ منظورم همین عالم خودمان است که در آن 
کسی  چطور  که  این  است،  مهمل  و  پوچ  ادعایی  اول  نگاه  در  می کنیم.  زندگی 
هست  هم  چیزی  مگر  اصاًل  داشته؟  وجود  قبل  از  که  بسازد  را  چیزی  می تواند 
که قدیمی تر از این جهاِن برگشت ناپذیر باشد؟ ممکن است فکر کنید که آیا این 
تمام  و  نداشته  به جز زمین وجود  تاکنون هیچ چیز  ابلهانه نیست که  فرضیه ای 
کهکشان ها، خورشیدها، ابرهای ستاره ای و راه های شیری سرابی بیش نبوده اند؟ 
اما اصاًل این طور نیست، چون که من واقعاً همه چیز را ساختم، مطلقاً همه چیز، 
از جمله زمین، مابقی منظومه شمسی و ماورای کهکشان را، که می توانست باعث 
افتخار من باشد. البته به شرطی که این کاردستی من این همه نقص نداشت. بعضی 
اما بیشترشان در موجودات  این خرابکاری ها در مصالح ساختمانی قرار دارند،  از 
زنده، مخصوصاً نژاد انسان ایجاد شدند و این مایه ی سرافکندگی من است. درست 
است که افرادی که نامشان را خواهم  آورد کارهایم را خراب کردند، ولی این به 
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هیچ وجه دلیل نمی شود که خودم را بی گناه بدانم. من باید در برنامه ریزی و نظارت 
بر کار بیشتر دقت می کردم، مخصوصاً که دیگر هیچ راهی برای جبران یا اصالح 
امور باقی نمانده. از بیستم اکتبر سال قبل، من مقصر تمام -و واقعاً تمام- نقص های 
ساختاری جهان و انحرافات ذاتی بشر هستم. و این واقعیتی ا ست که نمی توان از 

آن گریخت!
همه چیز سه سال پیش شروع شد، وقتی که به واسطه ی پروفسور تارانتوگا ]1[، 
در بمبئی با یک فیزیکدان خاص، از تبار اسالو، آشنا شدم. یک استاد مدعو. این 
دانشمند، سولون رازگالز ]2[، سی سال از عمرش را صرف مطالعه ی کیهان شناسی 
کرده  بود. این علم، شاخه ای از اخترشناسی است که به منشا و چگونگی تشکیل 

جهان می پردازد. 
رازگالز بعد از مطالعات جامع در این زمینه، به نتیجه ای رسید که حتا خودش را 
هم شوکه کرد. همان طور که می دانیم، نظریه های کیهان شناختی را می توان به دو 
دسته تقسیم کرد، یک دسته نظریاتی هستند که جهان را ازلی فرض می کنند. 
به عبارت دیگر آغازی در کار نیست. و دسته دوم نظریاتی که می گویند عالم به 
دیدگاه  دو  مورد هر  در  آمده.  به وجود  آغازین  اتم  انفجار یک  از  طریقی خشن، 
این  بر  مبنی  دارد  علم شواهدی  اولی،  مورد  در  داشته.  وجود  همیشه مشکالتی 
دارد  سال  میلیارد  بیست  تا  دوازده  در حدود  عمری  می بینیم  ما  که  جهانی  که 
و این شواهد روزبه روز هم بیشتر می شوند. وقتی چیزی یک عمر مشخص دارد، 
ساده ترین کار این است که به طور معکوس بشماریم تا به لحظه ی صفر آن برسیم. 
ولی یک جهان ازلی نمی تواند صفری داشته باشد. هیچ شروعی در کار نیست. پس 
تحت فشار یافته های جدید، االن بیشتر دانشمندان عالمی را می پذیرند که پانزده 
تا هجده میلیارد سال پیش به وجود آمده. در آغاز ماده ای وجود داشته -که اسمش 
آیلِم ]3[، اتم آغازین، یا هر چیز دیگری بوده- که منفجر شده و همه چیز را به 
وجود آورده: ماده و انرژی، ابرهای ستاره ای، کهکشان های پیچ درپیچ و سحابی های 
تاریک و روشن، همگی شناور در گازهای رقیقی که پر از تابش های کیهانی هستند. 
این نظریه می تواند آن قدر تمیز و دقیق تبیین شود که هیچ کس نپرسد: »پس آن 
این سئوال وجود  برای  از کجا آمده؟« چون که هیچ جوابی  آغازین خودش  اتم 
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ندارد. چرا، روش های خاصی برای طفره رفتن از آن هست، ولی هیچ اخترشناس 
باشخصیتی با این روش ها قانع نمی شود.

از این که به کیهان شناسی روی  بیاورد، مدت ها به مطالعه ی  استاد رازگالز قبل 
فیزیک نظری پرداخته بود، به  ویژه فیزیک ذرات بنیادین. وقتی که به این موضوع 
از  مشخصاً  که  داشته  آغازی  بدون شک  عالم  که  فهمید  بالفاصله  عالقمند شد، 
هجده و نیم میلیارد سال قبل، از یک اتم آغازین شروع شده. ولی در عین حال، 
این اتم آغازین نمی توانسته وجود داشته باشد، چون که چه کسی می توانسته آن 
را در عدم بگذارد؟ در اوِل اول که چیزی وجود نداشته. ولی نه، باید چیزی بوده 
 باشد، واضح است که آن چیز ناگهان شروع به انبساط کرده، و تمام عالم خیلی 
سریع شروع به ایجاد شدن کرده، به عبارت دقیق تر بی نهایت سریع! چرا این اتم 
آغازین بنیادین، در حالتی خنثی باقی  مانده و برای مدت زمانی نامعلوم بی  هیچ 
تحرکی منتظر نشسته؟ و آخر چه چیزی توانسته آن  را در آن لحظه چنان برانگیزد 

که باعث فروپاشی، انبساط و تبدیل شدنش به جهانی چنین پرعظمت شود؟
همین طور که داشتم تئوری رازگالز را مطالعه می کردم، اغلب از او می پرسیدم 
که چه چیزی او را به سمت کشفیاتش راهنمایی کرده. آخر منشا ایده های بزرگ 
از فرضیه ی کیهان شناختی  ایده ای بزرگ تر  بوده، و چه  برای من جذاب  همیشه 
رازگالز؟ استاد، این انسان نازنین  و فروتن ،گفت که ایده ی وی از دید کیهان شناسی 
فرض  که  اتمی   بذر  که  می داند  اخترشناسی  هر  است.  غیرممکن  کاماًل  سنتی 
می شود جهان از آن به وجود آمده، واقعاً مشکل دارد. خب پس آن ها در این مورد 
چه می کنند؟ هیچ! بی خیالش می شوند! از این مساله طفره می روند، چون خیلی 
ناجور است. با وجود این رازگالز آن قدر شهامت داشت که تمام انرژی اش را روی 
آن بگذارد. هر چقدر که شواهد بیشتری جمع می کرد، بیشتر در کتابخانه ها تحقیق 
می کرد، مدل های بیشتری می ساخت و خودش را در میان سریع ترین کامپیوترها 

غرق می کرد، بیشتر مطمئن می شد که یک جای کار اشکال دارد.
حل  را  آن  حتا  یا  می کند،  تعدیل  را  تناقض  این  باالخره  که  بود  امیدوار  اوائل 
می کند. ولی مشکل مدام بزرگ تر می شد، چون که تمام داده ها نشان می داد که 
اتمی  اتم به وجود آمده، ممکن نبوده چنین  از یک تک  در عین حالی که عالم 
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وجود داشته باشد. در این جا یک راه حل بدیهی به ذهن می رسد، وجود خدا؛ که 
رازگالز آن را به عنوان آخرین راه حل کنار گذاشت. من لبخند ملیحش را به یاد 
دارم وقتی که می گفت: »نباید با توجیه کردن مساله با این راه حل، فرافکنی بکنیم؛ 
مخصوصاً یک اخترفیزیکدان نباید چنین کند...« پس از ماه ها تفکر روی این معما، 
رازگالز تحقیقات قبلیش را دوباره مرور کرد. اگر حرف من را باور نمی کنید، از هر 
فیزیکدانی که می شناسید بپرسید؛ او به شما خواهد گفت که این پدیده، که بر 
مبنای قرض و نسیه استوار است، در مقیاس خیلی کوچک تری هم اتفاق می افتد؛ 
مزون ها، این ذرات بنیادین، قانون پایستگی جرم و انرژی را نقض می کنند، ولی 
به سختی  اصاًل  انجام می دهند که  باورنکردنی  با سرعتی چنان  را  این کار  آن ها 
می توان گفت که این قانون را نقض کرده اند. آن ها چیزی را که طبق قوانین فیزیک 
تسلیم  انجام می دهند و بعد بالفاصله مجدداً  با سرعت رعد و برق  ممنوع است، 
محوطه ی  در  داشت  رازگالز  که  صبح  روز  یک  ترتیب،  این  به  می شوند.  قوانین 
دانشگاه قدم می زد، از خودش پرسید: »اگر عالم داشت همان کار را در مقیاسی 
بزرگ تر انجام می داد چه؟ اگر مزون ها می توانند آن عمل غیرممکن را برای کسری 
انجام دهند، کسری آن قدر کوچک که یک ثانیه در برابرش  مثل ابدیت  از ثانیه 
می ماند، پس شاید جهان هم با این ابعادش همان غیر ممکن را انجام می دهد. برای 

کسری از زمان به همان اندازه بزرگ تر. مثاًل پانزده میلیارد سال...«
به وجود می آمد؛ آخر  نباید  اگرچه  به وجود آمد،  بود که جهان  این طوری  پس 
هیچ چیزی نبود که عالم از آن ساخته  شود. جهان کم و زیاد نسبتاً ممنوع است. 
از  تخطی  این چیزی جز  تاریخی.  ویژگی های  با  انحرافی  البته  آنی،  انحراف  یک 
قوانین فیزیک نیست، مثل همان مزون ها در مقیاس کوچک تر! استاد که مطمئن 
نبود حدسش درست است یا نه، بالفاصله به آزمایشگاهش رفت و شروع کرد به 
محاسبه؛ محاسباتی که قدم به قدم حدسش را تایید کردند. اما حتا قبل از این که 
محاسبات را تمام کند، واقعیت آشکار شد: پاسخ معمای پیدایش کیهان، پرده از 

خطری بزرگ برداشت. بزرگ ترین خطری که می توان تصور کرد.
و  فلکی  صورت های  تمام  با  است،  نسیه ای  وجودش  که  آن جایی  از  جهان، 
کهکشان هایش یک بدهی غول آساست، یک رسید استقراض، یک سفته که باالخره 
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باید وصول می شد. جهان یک وام غیرقانونی از ماده و انرژی است. یک »سرمایه ی« 
نابهنجاری  یک  جهان  که  آن جایی  از  است.  »بدهی«  یک  حقیقت  در  ارزش  با 
غیرقانونی ا ست، روزی مثل یک حباب می ترکد. به همان »عدمی« سقوط می کند 
بر  به نظم طبیعی خود  ا ست که همه چیز  این لحظه، لحظه  ای  از آن آمده.  که 

می گردد!
این که جهان این قدر وسیع است و این که این همه چیز درون آن به  وجود آمده، 
همه به خاطر این است که ما با حسن  تصادفی با بزرگ ترین ابعاد ممکن سر و 
کار داریم. رازگالز بالفاصله شروع کرد به محاسبه ی این که لحظه ی نابودی کی 
به  زمین،  از جمله  ماده، خورشید، ستارگان، سیارات،  که  لحظه ای  فرا می رسد؟ 
همراه همه ی ما نابود می شویم و به دیار نیستی می رویم. او فهمید که پیش بینی 
کردن این زمان محال است. و البته این محال بودن نشان می دهد که  عالم یک 
حسن تصادف بوده، یک انحراف از قاعده! خطری که این کشف برای او آشکار کرد، 
خواب شب را از سرش پراند. بعد از این که کلی با خودش کلنجار رفت، تصمیم 
گرفت که نتایج تحقیقاتش را منتشر نکند و به جای آن، موضوع را با چند تن از 
اخترفیزیکدانان برجسته در میان بگذارد. آن دانشمندان صحت نظریات و نتایجش 
را تأیید کردند. در عین  حال آنان هم تأیید کردند که انتشار این یافته ها، باعث 
پریشانی معنوی و هرج و مرج در جهان می شود. طوری که عواقبش می تواند تمدن 
بشری را نابود کند. آخر وقتی آدم بفهمد که هر لحظه ممکن  است همه  چیز نابود 
-ولو  کاری  که  می ماند  باقی  برایش  انگیزه ای  چه  دیگر  خودش(،  )ازجمله  شود 

جنباندن انگشت کوچکش- انجام دهد؟
موضوع مسکوت باقی  ماند. رازگالز، این بزرگ ترین کاشف کل تاریخ، با همکاران 
فاضلش به توافق رسید. او با کراهت تصمیم  گرفت که تئوریش را منتشر نکند. در 
عوض، شروع کرد به جستجو تا با استفاده از تمام امکانات فیزیک، به نحوی به عالم 
کمک کند تا بلکه حیات قرضی اش را تقویت و حفظ کند. اما تمام تالش هایش به در 
بسته خورد. غیرممکن بود که بدهی کیهانی را با هر گونه عملی در زمان حال صاف  
کرد: بدهی توی خود کیهان نیست، بلکه در منشا آن است، در نقطه ای در زمان 

که عالم تبدیل شد به بزرگ ترین و در عین حال بی دفاع ترین بدهکار به نیستی.
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به مباحثه  را  با استاد آشنا شدم و هفته های زیادی  بود که من  در همین زمان 
هم  اتفاق  به  بعد  و  داد،  برایم شرح   را  اساسی کشفش  نکات  اول  گذراندم.  او  با 

شروع کردیم به کار کردن تا بلکه وسیله ی نجاتی بیابیم.
همان طور که با سری تب آلود  و قلبی ناامید به هتل برمی گشتم، فکر کردم، اَه! 
اگر می توانستم فقط برای یک لحظه آن جا باشم، بیست میلیارد سال پیش! همین 
کافی بود تا یک اتم منفرد را درون آن خال بگذارم و جهان می توانست مثل یک 
دانه ی کاشته شده از آن اتم رشد کند، این بار از یک راه کاماًل مشروع، مطابق با 
قوانین فیزیک و اصول پایستگی جرم و انرژی. اما چطور می توانستم به آن جا بروم؟

استاد، وقتی که ایده ام را برایش توضیح دادم، لبخندی حزن آمیز زد و برایم توضیح 
داد که جهان نمی توانسته از یک اتم عادی به وجود بیاید. هسته ی کیهانی باید 
انرژی الزم برای تمام فعل و انفعاالت و رخدادهایی که باعث انبساط شدند و خال 
ماورای کهکشانی را پرکردند، می داشته. من به اشتباهم پی  بردم، با این حال باز هم 
روی مساله فکر می کردم. بعد، یک روز بعدازظهر، همین طور که داشتم به پاهایم 
که از نیش پشه ها باد کرده بودند روغن می مالیدم، فکرم رفت به روزهای گذشته، 
یک بار که داشتم خوشه ی ستاره ای »سگان شکاری« ]4[ را مرور می کردم، چون 
کار دیگری نداشتم که انجام بدهم، فیزیک نظری می خواندم. مخصوصاً مجذوب 
فصلی شده بودم که راجع به ذرات بنیادین بود، و فرضیه ی »فاینمن« ]5[ را به 
یاد آوردم که می گفت ذراتی وجود دارند که خالف جهت زمان حرکت می کنند. 
وقتی یک الکترون چنین رفتاری بکند، ما آن را به شکل یک الکترون با بار مثبت 
)پوزیترون( در می یابیم. همان طور که پاهایم درون لگن دستشویی بود، با خودم 
فکرکردم: چه می شود اگر یک الکترون را بگیریم و به آن شتاب بدهیم، جوری به 
آن شتاب بدهیم که شروع به حرکت عقب عقب در زمان کند، سریع تر و سریع تر؟ 
آیا نمی توان آن قدر آن را برانگیخته کرد که به آن سوی زمان آغاز کیهان پرواز 
این  از  می توانست  جهان  آیا  نداشت؟  وجود  چیز  هیچ  هنوز  زمانی که  به  کند؟ 

پوزیترون شتاب گرفته به  وجود آید؟
با همان پاهای برهنه و خیس، دوان دوان به سراغ استاد رفتم. او بالفاصله ارزش 
فکرم را فهمید و بدون یک کلمه حرف شروع کرد به محاسبه کردن. معلوم شد 
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که این پروژه عملی است. محاسبات او نشان  داد که انرژی الکترون، همین طورکه 
برخالف جهت جریان زمان حرکت می کند، مدام بیشتر می شود، تا جایی که وقتی 
به آن سوی زمان آغاز کیهان می رسد، نیروی انباشته شده در درونش، آن را از 
هم می پاشاند و ذرات حاصل از انفجار ، انرژی الزم برای تسویه ی بدهی را آزاد 
می کنند. پس چون عالم دیگر بر پایه ی نسیه استوار نیست، از نابودی نجات پیدا 

می کند.
حاال دیگر فقط مانده  بود راجع به جنبه های عملی مسئولیت مشروع سازی جهان، 
یا خالصه تر، ساختن آن، فکر کنیم. رازگالز، این انسان منصف، پیوسته به پروفسور 
ایده ی  که  بوده ام  من  این  که  می گفت  همکارانش  و  دستیاران  تمام  و  تارانتوگا 
ساخت جهان از مغزش تراوش  کرده، و به همین دلیل این من -و نه او- هستم 
که الیق دریافت عنواِن مضاعِف سازنده و منجی جهان هستم. قصد من از گفتن 
این ها فخرفروشی نیست، بلکه برعکس، قصدم سرزنش کردن خودم است. به خاطر 
تحسین ها و قدردانی های بی پایانی که از من شد، پشتم باد خورد و کارم را دست کم 
گرفتم. من که به افتخاراتم مغرور بودم، فکر می کردم که مهم ترین قسمت کار -که 
قسمت فکری آن باشد- انجام شده، و چیزی که االن جریان دارد، جزئیات صرفاً 

فنی است که بقیه هم می توانند مراقبش باشند.
را  پارامترها  رازگالز  و  پائیز، من  بیشتر  و  تابستان  تمام  در  فاجعه بار!  اشتباه  یک 
تعیین می کردیم. خصوصیات و ویژگی هایی که الکترون -یا بذر کیهانی، یا شاید 
دقیق تر، کوانتوم سازنده- باید با خود حمل می کرد. اگر بخواهم از دید مکانیکی 
درباره ی پروژه ی ساخت عالم بگویم، ما یک »سنکروفازوترون« ]6[ کیهانی عظیم 
را برداشتیم و آن را درون توپی که به سمت آغاز زمان نشانه رفته  بود، گذاشتیم. 
این توپ که تمام قدرتش روی یک تک ذره -همان کوانتوم سازنده- متمرکز شده 
بود، قرار بود بیستم اکتبر شلیک شود. استاد رازگالز اصرار کرد که من به عنوان 
صاحب اصلی ایده، شلیک جهان ساز »کرونوَکُنن« ]7[ را انجام دهم. می-دانید 
که، این یک فرصت تاریخی منحصربه فرد بود. دستگاه ما، این خمپاره، قرار نبود 
که همین طوری یک الکترون را شلیک کند، بلکه گلوله اش ذره ای بود که طوری 
بازسازی، مدل سازی و شکل دهی شده بود که جهانی منظم تر و استوارتر از جهان 
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کنونی ایجاد کند. به عالوه ما به مراحل میانی و پایانی ساخت جهان، توجه ویژه ای 
کردیم. منظورم نژاد بشراست!  

مسلم است که برنامه ریزی و فشرده سازی چنین حجم عظیمی از اطالعات درون 
یک الکترون کار ساده ای نبود. باید اعتراف کنم که همه ی کارها خودم انجام ندادم. 
من و رازگالز کارها را تقسیم کردیم. من ایده ی اصالحات و بهبودها را می دادم 
الکترون ها،  تئوری  خال،  تئوری  فیزیک،  پارامتراهای  دقیق  زبان  به  را  آن ها  او  و 
نوع  یک  ما  عالوه  به  ترجمه  می کرد.  دیگر  جورواجور  ترون های  و  پوزیترون ها 
»انکوباتور« ]8[ هم ساختیم که توی آن ذرات را در شرایط کاماًل ایزوله آزمایش 
می کردیم. ما می خواستیم از بین آن ها موفق ترین ذره را انتخاب کنیم، ذره ای که 

همان طور که گفتم، باید جهان را در بیستم اکتبر به وجود می آورد.
چه چیزهای خوب و شگفت آوری که در آن روزهای پرشتاب برایشان برنامه ریزی 
نکردیم. چقدر تا نیمه شب بیدار ماندم و در کتاب های فیزیک، اخالق و جانورشناسی 
غورکردم تا اطالعات الزم را گردآوری، ترکیب و روی مهم ترینشان تمرکزکنم، تا 
استاد، که کارش را از سپیده دم شروع می کرد، آن ها را به آن الکترون، آن هسته ی 
برخالف گذشته،  ما می-خواستیم  دیگر،  موارد  تمام  بین  از  منتقل کند.  کیهانی، 
جهان به طرزی هارمونیک گسترش پیداکند، تا دیگر ابرنواخترها آن را این همه 
نلرزانند، تا دیگر انرژی اختروش ها و تپ اخترها الکی هدر نرود، تا ستاره ها دیگر 
مثل فتیله های خیس  خورده ی شمع چشمک نزنند و دود نکنند. عالوه بر این ها، 
فاصله های ستاره ای کمتر شوند، در نتیجه سفرهای فضایی راحت تر شود که این 
نژاد های هوشمند می شود. اگر بخواهم  اتحاد و همدلی  هم به نوبه ی خود باعث 
تمام اصالحاتی را که می خواستم انجام دهم در همین مجال کم بگویم، چندین 
جلد جا می گیرد. اما تازه از این ها مهمتر چیز دیگری بود. نیازی به توضیح نیست 
که چرا روی بشریت تمرکز کردم، چون قصد داشتم اصالحش کنم، و برای این کار 

قوانین تکامل طبیعی را تغییر دادم.
بلعیدن  سراسری  مسابقات  از  عبارت  بوده  یا  تکامل  می دانیم،  که  طور  همان 
از  که  ضعیف ترها  توطئه ی  یا  جانوری(  )نسل کشی  قوی ترها  توسط  ضعیف ترها 
درون به قوی ترها حمله می کردند )زندگی انگلی(. تنها جاندارانی که یک زندگی 
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خورشیدی  انرژی  با  که  گیاهانند  دارند،  را  خود  دسترنج  حاصل  شرافتمندانه ی 
تمام  روی  را   ]9[ کلوروفیلیزاسیون  سیستم  من  بنابراین  می گذرانند.  روزگار 
جانداران پیاده کردم. به ویژه »انسان برگ دار« را طراحی کردم. از آن جایی که این 
به آن معنی ا ست که دیگر شکمی در کار نیست، به جای معده یک مرکز اعصاب 
که درست توسعه  یافته تعبیه کردم. البته همه ی این کارها را مستقیماً انجام ندادم، 
چون من فقط یک الکترون در اختیار داشتم، پس با همکاری استاد، فقط این اصل 
را بنا نهادم که قانون بنیادین تکامل، در این عالم جدید که دیگر مقروض نیست، 
اساس رفتار شرافتمندانه ی هر نوع جاندار نسبت به دیگری باشد. عالوه بر آن، یک 
بدن زیباتر ، جنسیتی تعدیل  یافته تر و بسیاری اصالحات دیگر هم بودند که حتا 
نمی خواهم به  یادشان بیفتم، چون که دلم به شدت می سوزد! همین قدر بسنده 
می کنم که بگویم که تا آخر سپتامبر ما توپ جهان ساز و گلوله ی الکترونی اش را 
انجام  می شد،  باید  تکمیل کرده  بودیم. هنوز محاسبات خیلی پیچیده ای بود که 
این ها توسط استاد و دستیارانش انجام شدند، چون که نشانه روی به سوی هدفی 
در زمان )یا در این مورد قبل از زمان(، عملیاتی بود که به حداکثر دقت نیاز داشت. 
با توجه به مسئولیت خطیری که داشتم، باید در محل انجام کار می ماندم و همه 
چیز را به دقت زیر نظر می گرفتم. ولی نه، خواستم کمی به خودم استراحت بدهم... 
و به یک تفریحگاه کوچک رفتم. اگر راستش را بخواهید، همه جای بدنم به خاطر 
نیش پشه ها باد کرده بود، به همین خاطر میل شدیدی برای فرو رفتن در آب سرد 
اقیانوس داشتم. اگر به خاطر نیش های آن پشه های لعنتی نبود... ولی نمی خواهم 
تقصیر را گردن کس یا چیز دیگری بیندازم. همه اش تقصیر خودم بود. درست قبل 
از رفتنم، با یکی از همکاران استاد به نام »آلویسیوس بانچ« ]1۰[ بحثم شد. در 
واقع او حتا همکار استاد هم نبود، فقط یک دستیار آزمایشگاه، و البته همشهری 
رازگالز بود. این آقا که کارش مراقبت از وسائل بود، درخواست غیرمنتظره ای کرد؛ 
این که نامش در لیست سازندگان جهان آورده  شود. دلیلش هم این بود که اگر او 
نبود، »کرایوترون« ]11[ کار نمی کرد و اگر هم کرایوترون کار نمی کرد، گلوله ی 
الکترونی درست کار نمی کرد و چه و چه. طبیعتاً من به او خندیدم و او هم ظاهراً 
عقب کشید، ولی در واقع شروع به طرح ریزی نقشه هایش در خفا کرد. از آن جایی 
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که خودش نمی توانست کارهایی را که به هوش نیاز داشت انجام دهد، توطئه ای 
از آن عالف هایی بودند که دور  از آشناهایش ترتیب داد. آن ها  تا  با کمک دو  را 
و بر انستیتوی تحقیقات هسته ای بمبئی پرسه می زدند به امید این که یک کار 
بی زحمت پیدا کنند. نام آن دو »است آ. روت« ]12[ و »لو سیفر« ]13[ بود. یک 

آلمانی و یک آمریکایی.
همان طور که در تحقیقاتی که بعد از حادثه انجام  گرفت مشخص شد، بانچ آن ها را 
نیمه شب به آزمایشگاه آورد، بقیه ی  کارها هم به لطف بی دقتی دستیار دوم استاد 
رازگالز انجام شد. یک دانشجوی دکترا به نام »سارپینت« ]14[. سارپینت کلیدها 
را همین جوری روی میز گذاشته  بود و همین کار آن ها را آسان تر کرد. او بعداً 
ادعا کرد که بیمار بوده و گواهی پزشکی آورد، ولی تمام انستیتو می دانستند که او 
با یک خانم متاهل رابطه  دارد، با یک حوا! و فکرش آن قدر درگیر سر و سرش با 
آن خانم بود که وظایف رسمی اش را فراموش کرده  بود. بانچ همدستانش را سراغ 
کرایوترون برد؛ آن ها بطری خال کرایوترون را بیرون  آوردند و از محفظه ی درون 
آن گلوله ی گرانبها را در آوردند و پارامترهای »تنظیمات« مفتضح شان را روی آن 
اعمال  کردند. نتایج این کار را هر کسی می تواند ببیند. کافی است یک نگاهی به 
دور و برتان بیاندازید. بعدش در دادگاه، در حالی که هرکدام تقصیر را به گردن 
دیگری می انداخت، ادعا کردند که نّیت شان خیر بوده و حتا انتظار داشتند ازشان 

تجلیل هم بشود!! مخصوصاً به این خاطر که سه نفر بودند.
بازجویی ها  اعترافاتی که تحت فشار شواهد و شدت  یک تثلیث فوق العاده! طبق 
سابق  دانشجوی   ،]15[ روت  ِهر  بودند،  کرده  تقسیم  را  کارشان  آن ها  کردند، 
گوتینِگن ]16[ )که البته خود هایزنبرگ ]17[ او را به خاطر گذاشتن عکس های 
مستهجن درون طیف نگار آستون ]18[ اخراج  کرده  بود(، جنبه ی فیزیکی ساخت 
خاطر  به  کرد.  تبدیل  پرشکوه  افتضاح  یک  به  آن  را  و  گرفت  عهده  به  را  جهان 
برابر  هم  با  ضعیف  و  قوی  اصطالح  به  هسته ای  نیروی های  که  اوست  کارهای 
 نیستند، یا تقارن قوانین پایستگی جرم و انرژی کامل نیست. هر فیزیکدانی سریعاً 
می فهمد که منظورم چیست. همین روت، کسی که در یک جمع  زدن ساده اشتباه 
می کنیم،  حساب  را  الکترون  بار  وقتی  اآلن  که  است  واقعیت  این  مسئول  کرد، 
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نامتناهی می رسیم؛ این هم به خاطر بی عقلی اوست که کوارک ها را  به مقداری 
هیچ جا نمی توان پیدا کرد، هرچند در تئوری وجود دارند! این نادان فراموش کرد 
که معادله ی پراکنش را تصحیح  کند! او همچنین لیاقت آن  را دارد که افتخار این 
که پدیده ی تداخل الکترون ها آشکارا با منطق تناقض دارد، به خودش برسد. آخ 
اگر هایزنبرگ می دانست که معمای غامضی که ذهنش را تمام عمر مشغول خود 

کرده بود، توسط بدترین و کودن ترین شاگردش ایجاد شده است!
واکنش های  من،  جهان  ساخت  طرح  در  شد.  وحشتناک تر  جرمی  مرتکب  او  اما 
تابش  انرژی   هیچ  ستارگان  آن ها  بدون  که  چون  بود،  شده  لحاظ  هم  هسته ای 
دیگر  بشر  نتیجه  در  حذف کردم،  را  اورانیوم  ایزوتوپ های  من  اما  کرد؛  نخواهند 
نمی توانست بمب های اتمی را در میانه ی قرن بیستم -که برایش خیلی زود است- 
تولید کند. بشر باید انرژی هسته ای را فقط از راه گداخِت هسته ی هیدروژن به 
هلیوم مهار کند، و از آن جا که این کار مشکل تر است، قبل از قرن بیست  و یکم 
انجام نمی شد. به هر ترتیب روت اورانیوم را به پروژه باز گرداند. من نتوانستم ثابت  
کنم که او از سوی سرویس جاسوسی یک کشور امپریالیست معلوم الحال اجیر شده 
که تالش می کردند به برتری نظامی دست پیدا کنند ... بشر باید امتحان نسل کشی 
را پس  می داد، انگار از نظر او شهرهای ژاپن در جنگ جهانی دوم بمباران نشده اند.

را  پزشکی  مدرسه ی  او  بود.  سیفر  نفره،  سه  سمفونی  این  »کارشناس«  سومین 
تمام کرد، اما جواز پزشکی اش به خاطر تخلفات مکرر باطل شده بود. سیفر بخش 
زیست شناختی کار را بر عهده گرفت و »اصالحات« مناسب را در آن اعمال  کرد. من 
شخصاً چنین استداللی دارم که جهان همین جوری است که هست، و انسان همان 
طوری رفتار می کند که می کند، چون همه چیز بر حسب شانس به  وجود  آمده و 
همه ی این ها، باز هم به خاطر نقِض تصادفِی قوانیِن بنیادین در همان آغاز کار است. 
ولی آدم باید یک لحظه فکر کند تا بفهمد که تحت چنین شرایطی، همه چیز می تواند 
بدتر شود. به هر صورت، عامل تعیین کننده تصادف بود. »به وجود آورنده«، هوا و 
هوس دائم التغییر »عدم« بود، که قرضی عظیم و کابوس وار را که دائماً در حال تورم 
بود، از حباب فراکهکشانی طلب می کرد! آن  هم بدون هیچ گونه دلیل و هماهنگی. 

اصالح،  و  تعدیل  کمی  با  جهان،  مشخص  ویژگی های  از  بعضی  که  دریافتم  من 
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می توانند همان طور که هستند باقی بمانند، بنابراین تغییرات مورد نیاز را اعمال 
 کردم. اما در آن جا به آدمی اصولگرا تبدیل شدم. و همه ی رذالت های انسان را با 
یک حرکت حذف  کردم. برگ دار کردن انسان یا همان جایگزین کردن موهای بدن 
با برگ ها که قباًل در موردش صحبت  کردم، کمک  می کرد یک نظام اخالقی جدید 
را پایه گذاری کنیم. اما جناب سیفر فکر  می کرد مو مهم تر است. متوجه هستید؟ او 
دلش برای موهایش تنگ می شد. چیزی که با آن می شد ریش و سبیل هایی به آن 
قشنگی گذاشت و کناره هایش را به این زیبایی اصالح کرد و خیلی مدل های جالب 
دیگر. از یک طرف حس نوع دوستی و انسانیت؛ از طرف دیگر سیستم ارزش گذاری 
آرایشگرانه! به شما اطمینان-می دهم اگر لو سیفر همه چیز را خراب نکرده  بود، 
بود که تمام زشتی هایی را که هنگام  او  را بشناسید.  االن نمی توانستید خودتان 
نگاه  کردن به خودتان در آینه می بینید، از روی یک نوار دوباره روی آن الکترون 

کپی کرد.
و باالخره در مورد بانچ، فکر می کنم که او خودش نمی توانست هیچ  کاری انجام 
 دهد؛ او از دوستانش خواست که نقشش را در ساختن جهان جاودانه کنند. او از 
آن ها خواست -که به یاد آوردنش هم لرزه به تنم می اندازد- که نامش در تمام 
خاطر  به  ستارگان  که  توضیح  داد  برایش  روت  وقتی  شود.  نوشته  فلک  زوایای 
حرکتشان نمی توانند شکل ها یا حروفی دائمی ایجاد کنند، بانچ از آن ها خواست 
که حداقل ستاره ها را درون خوشه ها یا دسته هایی عظیم دور هم جمع کنند، که 

این هم انجام شد.
در بیستم اکتبر، وقتی که انگشتم را روی دکمه ی شلیک گذاشتم، اصاًل نمی دانستم 
بررسی  را  نوارها  داشتیم  که  بعد  روز  چند  موضوع  می سازم.  را  چیزی  چه  دارم 
می کردیم روشن  شد. وقتی که متوجه شدیم آن تیم سه نفره ی رذل چه چیزهایی 
روی پوزیترون ما ضبط کرده ، کمر استاد شکست. من هم مانده  بودم مغز خودم 
را بترکانم یا کس دیگری را. ولی باالخره عقل بر خشم و نومیدی غلبه کرد، چون 
می دانستم حاال دیگر آب از آب گذشته و هیچ چیز را نمی توان تغییر داد. من حتا 
در بازجویی های آن ها هم شرکت نکردم. آن بی وجدان هایی که گند زدند به جهانی 
آن سه  که  من گفت  به  تارانتوگا  پروفسور  بعد  ماه  که من ساختم. حدود شش 
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موجود خبیث در پروژه ی ساخت جهان همان نقشی را بازی  کردند که مذهب به 
شیطان اختصاص  می دهد. من هم شانه هایم را باال انداختم. آخر این سه کودن چه 
جور شیطانی را تشکیل می دادند؟ بگذریم، مقصر خودم هستم؛ من بی احتیاطی 
کردم و کارم را رها کردم. اگر بخواهم دنبال توجیه بگردم، می توانم بگویم که مقصر 
آن داروساز اهل بمبئی بود که به جای این که روغنی به من بفروشد که پشه ها 
را فراری دهد، روغنی به من داد که آن ها را جذب می کرد، درست مثل عسل که 
زنبور را جذب می کند. اما اگر بخواهیم این طوری حساب کنیم، خدا می داند که 
چه کسانی را می توان برای نقص های موجود در عالم مقصر دانست. من قصد ندارم 
که از خوم دفاع کنم، پس من مسئول شکل کنونی جهان و تمام خطاهای بشر 

هستم. چون که تواناییش را داشتم که هر دو را اصالح کنم.

1. Tarantoga
2. Solon Razglaz
Ylem .3: طبق فرضیه ای که توسط رالف آفر و جورج گاموف 
در دهه ی 4۰ میالدی ارائه شد، جهان در ابتدا به صورت ماده یا 
حالتی متراکم از ماده بوده که بعداً بر اثر انفجار بزرگ به ذرات 
بنیادین و عناصر تشکیل دهنده ی جهان تبدیل شده است. این 

دو فیزیکدان این ماده را آیلم نامیدند. 
4. Canes Venatici
5. Feynman
6. Synchrophasotron

Chronocannon .7: توپ زمان
که  دستگاهی  مصنوعی،  رحم  یا  گرمخانه   :Incubator  .8
با  تا  می دهند  قرار  آن  در  را  پرندگان  تخم  یا  زودرس  نوزادان 
تامین گرما و اکسیژن مورد نیازشان باعث رشد آن ها شود. این 
کار  به  زیستی  نمونه های  کشت  برای  آزمایشگاه ها  در  دستگاه 

می رود.

9. Chlorophyllization
10. Aloysius Bunch
فلز  دو  از  که  سوئیچی  ابررسانا؛  سوئیچ  یا   :Cryotron  .11
مختلف ابررسانا ساخته شده که یکی از آن ها به صورت سیم دور 
دیگری پیچیده شده و با عبور جریان از آن، میدان مغناطیسی 
تولید می شود. این میدان مغناطیسی روی ابررسانایی سیم دوم 
ترتیب  این  به  می گذارد.  اثر  آن  از  عبوری  جریان  نتیجه  در  و 

می توان جریان عبوری از سیم دوم را کنترل کرد.
12. Ast A. Roth
13. Lou Cipher
14. Sarpint

Herr .15: به آلمانی یعنی آقا
16. Gottingen
17. Heisenberg
18. Aston 
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با  گرفته اند،  من  از  را  آرامش شب هایم  لعنتی  کابوس های  این  که  وقت می شود  خیلی 
این حال می خواهم همین طور کابوس ببینم. فکر کنید! می خواهم کابوس ببینم. کابوس ها 

به بیست سال قبل بر می گردند، به ویتنام، به قبرها. 

قبـــرهـا
جو هالدمان

سیما وداد تقوی
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اجساد کشته شده ها در جنگل خیلی سریع تر از حالت عادی به یک توده ی افتضاح تبدیل 
می شوند، پیش از این که جمود سفتشان کند، فقط چند ساعت وقت دارید. بعدش سر و 
کله زدن با جسد و جا دادنش در کیسه های پالستیکی حمل جسد کمی سخت می شود. 
به مرور زمان رنگ جسد به سبز تغییر پیدا می کند. وقتی زرد یا سفید می شوند یعنی 
کرم ها و حشرات دارند ترتیبش را می دهند و به خصوص مورچه ها که خیلی سریع وارد 
عمل می شوند، بعد رنگشان سیاه می شود و آن وقت است که بوی گندشان همه جا را بر 

می دارد. آخرش هم باد می کنند و متالشی می شوند!
این  هزارپاها  و  و سوسک ها  وجود حشرات  با  می کنید خوب،  فکر  خودتان  پیش  شاید 
فرآیند خیلی سریع تر است؛ اما اصاًل این طور نیست. وقتی جسد شروع می کند به تغییر 
شکل دادن و بو گرفتن، این دوستان تمام عالقه شان را به جسد از دست می دهند و بعد 
فرق  مثل مگس  بالداری  ماجرای حشرات  البته  پیتزا سفارش می دهند.  برای خودشان 

می کند، چون توی جسد تخم می گذارند.
تکه تکه اش  و  نکنند  حمله  به جسد  وحشی  حیوانات  اگر  که  است  این جا  بامزه  نکته ی 
نکنند، حتا تا یک  هفته یا بیشتر باز چیزی به جز یک اسکلت باقی است؛ حتا می شود 
تورمان  به  مدلی  این  گاهی یک جسِد  از  هر  بدون چشم.  البته  دارد،  گفت صورت هم 
می خورد؛ البته زیاد نه، چون سربازها تنهایی نمی میرند و بعد هم مدت طوالنی به حاِل 
که  می شد  هم  گاهی  خوب،  ولی  بیفتد.  وضعیت  این  به  جسدشان  که  نمی مانند  خود 
می گفتیم  بهشان  اصطالحاً  ما  داشتیم.  اجسادی  همچون  و  می آمد  پیش  وضعیت  این 
»خشکه«؛ ولی این طورها هم نبودند، چون باالخره زیر پوستشان هنوز کمی مرطوب بود 
و توی بدنشان که دیگر خیلی رطوبت داشت و عماًل خیس بود... ولی در کل بیشتر شبیه 

به یک مومیایی لعنتی آفتاب سوخته می شدند!
خودشان  با  حتماً  بگویید،  جسدیاب ها  دسته ی  توی  کارتان  مورد  در  دیگران  به  وقتی 
می گویند اوه پسر، عجب کار مزخرفی و فکر می کنند وحشتناک ترین کاری است که یک 
بدبخت می تواند در ارتش داشته باشد. ولی در حقیقت این طورها هم نیست؛ کل روز 
فقط باید یک جا بایستید و کیسه های پالستیکی حمل جسد را باز کنید و با خودتان 
فکر کنید خوب، تکه های بدن بابایی که صاحِب این پالک است کدام ها است )حاال نه که 
آن قدرها مهم باشد( و آن ها را جدا کنید و به هم بدوزید، جواهرات و کیف پول و این جور 
چیزها را تحویل بدهید، جیب هایشان را خالی کنید، بعد جسدها را در تابوت بگذارید، 
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تابوت را مهرو موم کنید و کارهای اداری و کاغذبازی های مسخره را انجام بدهید. وقتی 
به اندازه ی کافی تابوت جمع کردید، سوار کامیونشان کنید و بفرستید منطقه ی پروازهای 
نظامی. خوب البته امکان دارد هفته ی اول خیلی سخت باشد، اما بعد از چند صدتایی 
جسد، کم کم به آن بوی همیشگی و به آن حس چندش آوری که دارند، عادت می کنید. 
بعد با خودتان فکر می کنید باز کردن کیسه ی جسد خیلی خیلی بهتر از این است که 

خودتان تویش دراز بکشید!
انواع کارهای  به همین دلیل  بودم،  برای پزشکی رفته  آمادگی  به کالج  من چند سالی 
و  درجه دار  آسیب شناس  یک  فرنچ  کاپیتان  می شد.  ریخته  من  سر  جوری  این  جالب 
فرمانده  ما بود. او همیشه من را به عنوان دستیار خودش به میادین نبرد می برد تا با هم 
یک بررسی در محل انجام دهیم؛ البته این اتفاق یکی دو بار در طول ماه بیشتر اتفاق 
نمی افتاد. من هم همیشه یه A45 می انداختم روی دوشم و سعی می کردم عین یک آدم 
جدی و سنگدل به  نظر برسم. البته هیچ وقت باهاش شلیک نکردم و هیچ وقت هم کسی 

به طرف من شلیک نکرد، به جز یک دفعه. 
جدا  من  از  و  چسبیده  من  به  مزخرف  دوران  این  و  بود  مزخرفی  دوران  عجب  خدایا 

نمی شود. خاطرات لعنتی آن دوران را هیچ وقت فراموش نمی کنم.
است؛  افتاده  اتفاق  غیرقانونی  موردی  یعنی  می آمد،  پیش  ویژه«  »موقعیت  بحث  وقتی 
مثاًل افسری که برایش پاپوش دوخته باشند یا چند تایی سرباز که سر افسر مافوقشان 
را زیر آب کرده باشند. ما می رفتیم یک سری عکس از محل حادثه و جسد می گرفتیم، 
با ملت مصاحبه می کردیم و فرنچی جسد را برای کالبدشکافی به کمپ می آورد تا ببیند 
گلوله ای که به یارو خورده مال خودمان است یا مال ویتنامی ها است )البته نمی شد به 
طور قطعی تصمیم گرفت. ویتنامی ها اسلحه های ما را می دزدیدند و ما هم همین کار 
شمالی  ویتنامی های  به  دستشان  اگر  ما  افراد  می کردیم.  آن ها  اسلحه های  مورد  در  را 
می رسید، AK-47هاشان را می دزدیدند که خیلی بهتر و تمیزتر از M-16های خودمان 
آدم می کشت. این قضیه از طرف هر دو گروه بارها و بارها ثابت شده بود.( بعد فرنچی یک 
گزارش تهیه می کرد و می فرستاد ستاد فرماندهی کل و همین. یک بار هم مجبور شد در 
دادگاه نظامی شهادت بدهد.  بچه ی متهم به قتل گناهکار شناخته شد، اما جان سالم به 

در برد؛ چون افسرش یک عوضی به تمام معنی بود.
یک روز طرف های ساعت 5 عصر بود که تماس گرفتند و گفتند موقعیت ویژه داریم و 
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الزم است یک سری بهش بزنیم. فرنچی سعی کرد بندازدش برای فردا، چون هوا داشت 
تاریک می شد و اصاًل دلمان نمی خواست شب بیرون بمانیم. ولی یارویی که پشت خط 
بود، مافوق او بود و کاماًل مشخص بود دارد با این قضیه ی زور گفتن حال می کند، بنابراین 
بحث کردن حاصلی نداشت. من چندتایی اسلحه و آبجو و  مقداری غذای کنسروی توی 
2 تا کوله پشتی جا دادم که کیسه های خواب و پتو از قبل به پایین شان وصل بود. یک 
جعبه فشنگ 45 و یک سری هم نارنجک دستی برداشتم و بعد رفتم یه جیپ پیدا کنم. 
فرنچی هم داشت چیزهایی که خودش می خواست جمع می کرد و در ضمن به آن یارو 
دکتر کارتر سفارش می کرد که مست نکند و حواسش به جسدهایی که برای شمارش 
می آوردند باشد. )در اصل آنی که قرار بود فرمانده باشد همین دکتر کارتر بود، ولی اصاًل 

برای خودش مهم نبود.(
جیپ ما را تا جاده رساند و با کمال تعجب دیدیم یک هلی کوپتر توی باند پرواز منتظر 
ما است. بوهای بدی به مشام می رسید. هیچ وقت این قدر برایمان مایه نمی گذاشتند و 
مخصوصاً که االن نزدیک غروب بود و اصاًل امکان نداشت توی تاریکی به یک هلیکوپتر 

اجازه ی پرواز بدهند. حتا کمک کردند لوازم مان را بار بزنیم. هلیکوپتر باال و باالتر رفت.
هیچ وقت این قدر با هلی کوپتر پرواز نکرده بودم که بهش عادت کنم و برایم عادی شود. 
از  ترکیبی  بود؛  زیبا  واقعاً  غروب  نور  در  می کردیم،  پرواز  باالیش  داشتیم  که  منطقه ای 
رنگ های نارنجی و سرخ و طالیی. من بین دو تا اسلحه ي شعله افکن نشسته بودم که 
اصاًل حس امنیت به من نمی داد. به خصوص که یاروی توپچی هم داشت سیگار می کشید 

و روی کپسول های گازی اسلحه ها نوشته بود سیگار کشیدن ممنوع!
با سرعت زیادی در ارتفاع کم به سمت کوهستان های غربی پرواز کردیم. امیدوار بودم 
با خودم فکر  بیاییم.  پایین هست فرود  نرمی که آن  از آن کمپ های گرم و  توی یکی 
می کردم اگر دور و برم پر از سرباز باشد با خیال راحت تری می خوابم. اما انگار در این 
زمینه اصاًل شانسی نداشتم، چون هلی کوپتر دقیقاً جایی ایستاد و شروع به فرود آمدن 
کرد که هیچ منطقه ی بازی دیده نمی شد. برگ های درختان جنگلی در همه سو گسترده 
بودند و تنها یک باریکه دود بنفش رنگ محل فرود هلی کوپتر ما را مشخص می کرد. خلبان 
سانتی متر به سانتی متر پایین می آمد و برگ ها را کنار می زد. من داشتم از ترس این شعله 
افکن های لعنتی می مردم، چون اگر کمی این طرف و آن طرف تر می شدند امکان داشت 

یک سوخاری درست حسابی از همه مان درست کند!
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وقتی فرود آمدیم چهار نفر خیلی سریع تمام لوازم و اسلحه ها و شعله افکن های لعنتی را 
خالی کردند و دو تا مجروح و یکی از مشتری های ما را سریع سوار کردند و هلی کوپتر 
ر فرستادند دنبال کار خودش. بله، این جوری بود که ما توی محل پیاده شدیم... یکی از 

مردها گفت که منتظر باشیم و رفت که مافوش را خبر کند.
فرنچی گفت: »من اصاًل از این جا خوشم نمیاد«
گفتم: »من هم همین طور. اصاًل بیا برگردیم.«

گفت:  »وقتی  جایی هستی که یه سرگردی هست و این همه اسلحه و 2 تا شعله افکن، 
پس حتماً اونا دارن نقشه یه جنگ حسابی رو می کشن.«

بعد اسلحه اش را بیرون آورد و جور خاصی بهش نگاه کرد، انگار تا به  حال اسلحه ندیده 
باشد؛ بعد گفت :»فکر می کنی گلوله از کدوم سرش می آد بیرون؟« 

»لعنتی.«
یک آبجو از توی کوله پشتی  ام بیرون کشیدم و دادم دستش، او هم گذاشت توی جیبش.

به شلیک کرد و ما سریع روی زمین  از سمت راستمان یک مسلسل شروع  یک  دفعه 
پخش شدیم. سه تا نارنجک دستی نزدیکمان منفجر شد. یکی خطاب به آن ابلهی که 
داشت شلیک می کرد نعره کشید که دست بردارد و بعد یکی دیگر نعره کشید  چیزی 
دیده و دوباره مسلسل شروع به شلیک کرد و ما در همین حین سعی می کردیم بیشتر 

توی زمین فرو برویم.
در همین اوصاف بودیم که یارویی حدودا3۰ًساله که اصاًل خوشحال به نظر نمی رسید، 
از درجه هایش معلوم بود سرگرد است: »چه مرگتونه روی زمین دراز  به طرفمان آمد. 

کشیدید؟ پاشید وایسید ببینم.«
ابله، سر کارمان گذاشته بود، سریع بلند شدیم و فرنچی گرد و خاک را از خودش تکاند، 

با این حال سر و وضع هیچ کداممان ذره ای به آدمیزاد نمی برد.
»کاپیتان فرنچ از گروهاِن قبرها.«

سرگرد ظاهراً تحت تأثیر قرار نگرفت و گفت: »که این طور! حواستان به وسایلتان باشد 
و دنبال من بیاید.«

بعد مثل یک کشتی بزرگ، با شکوه و وقار به سمت جنگل رفت. فرنچی چشمانش را 
توی حدقه چرخاند و کوله اش را پشتش انداخت و به راه افتاد. من دقیقاً متوجه نشدم 
منظورش این بود که باید وسایلمان را ببریم یا بگذاریم همان جا بمانند. ولی از آن جایی 
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که این آبجوها وسط ناکجا آباد درست مثل گنج بودند و مسلماً این جا پر از جوینده ی 
گنج بود، پس ترجیح دادم خودمان حملشان کنیم.

خیلی راه رفتیم. چندصد یاردی راه رفتیم، معلوم بود که گروهان خیلی پخش شده است. 
من اصاًل دوست نداشتم شب را وسط این ناکجا آباد سپری کنم. مسلسل لعنتی دوباره 
شروع به شلیک کرد. سرگرد که دیگر اعصابش حسابی خرد شده بود، سِر گروهبانش 

فریاد کشید که :»می شه این افرادت رو کنترل کنی گروهبان؟!«
بعد گروهبان به مسلسل چی گفت خفه خون بگیرد و یارو گفت که یک ویتنامی لعنتی 
را توی جنگل دیده و بعد کسی یک چیز ُگنده منفجر کرد و  این بار همه با هم شروع 
کردند به شلیک کردن در تمامی جهات. من و فرنچی واقعاً دراز به دراز روی زمین افتاده 
بودیم. یک گلوله دقیقاً از کنار سر من رد شد، سرگرد با حالت خیلی بی حوصله ای به یک 

درخت تکیه داده بود و فریاد می زد: »بس کنید، شلیک نکنید.« 
صدای مسلسل ها مثل ذرت که دارد بوداده می شود، کم و کمتر شد تا باالخره به کل خفه 
شد. سرگرد نگاهی به اطراف کرد و دوباره راه افتاد، خطاب به ما گفت: »قبل این که هوا 

تاریک بشه باید برسیم.« 
و  بود  را محاصره کرده  اطرافش  بازی هدایت کرد که جنگل  به سمت محوطه ی  را  ما 

علف های خیلی بلندی تویش رشد کرده بودند. 
و بعد جسد را دیدیم. 

همچین جسد وحشتناکی هم نبود؛ البته بیشتر جسدها اصاًل وحشتناک نیستند و این 
یکی هم مثل بقیه بود. ولی چیز عجیبی در موردش وجود داشت. خشک خشک شده 
بود، ولی باز هم عجیب بود. انگار یکی رویش آرد سپید پاشیده باشد. مذکر بود و کاماًل 
برهنه و البته نصفه نیمه شده بود؛ خیلی از قسمت های نرم تر بدنش غیب شده بودند. قد 
بلند بود و مشخصاً یکی از آن بومی هایی بود که تقریباً هم پیمان خودمان بودند. الغر بود 
و  پوست روی دنده هایش خشک شده بود .احتماالً سن باالیی داشت، البته این مردمان 
معموالً زود پیر می شوند. جسد به پشت افتاده بود و چشم هایش کاماًل باز بودند؛ همان 
وضعیت آشنا و معمول بیشتر جسدها را داشت. حدقه ی خالِی چشم ها خیره به آسمان 
دوخته شده بودند. دست ها کشیده به نشانه ی التماس به طرفین افتاده بودند و مدت ها 

بود که دچار جمود شده بود. 
 دندان های عجیب و کنگره مانندی داشت؛ نتیجه ی یکی از آن رسوم عجیب و غریب 
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قبیله ای بود. در تمام طول عمرم این جوری اش را دیگر ندیده بودم، ولی خوب ما بومی های 
زیادی را کالبد شکافی نکرده بودیم.

فرنچی داشت خم می شد جسد را بررسی کند که ناگهان ایستاد و برگشت به سرگرد 
خیره شد. بعد گفت: »چک کردین ببینین این یارو تله ای چیزی نباشه؟«

سرگرد گفت: »نه. فکر کردم این کار شماست.« فرنچی نگاهی به من انداخت که معنایش 
این بود که کار تو است.

هر دو افسر در فاصله ای مطمئن ایستادند تا من زیر جسد را بگردم. چون بعضی وقت ها 
پیش می آمد که ضامن نارنجک را می کشیدند و زیر جسد می گذاشتند تا وزن جسد اهرم 

انفجار را در محل نگاه  دارد؛ بعد همین که جسد را برمی گرداندی، منفجر می شد. 
البته من همیشه بیشتر نگران مارها و حشرات  عجیبی بودم که زیر یک جسِد در حال 
پوسیدن عشق و حال می کنند تا یک نارنجک دستی آماده ی انفجار. ویتنام یک عالم مار 

و عقرب و هزارپا دارد.
خوب البته این بار خیلی خوش شانس بودم، چون چیزی به جز  تعدادی کرم آن جا نبود 
و وقتی دوباره صاف ایستادم، از روی بدنم تکاندمشان. سرگرد عماًل سبز شده بود. مردم 
باید  همه  می آید؟  بالیی سرشان  بمیرند چه  وقتی خودشان  فکر می کند  جالبند،  واقعاً 
بخورند دیگر، و این یارو هم اگر یاد نمی گرفت سرش را پایین نگه دارد، بی برو و برگرد 
کارش ساخته بود. حاال بهش این جوری فکر می کنم، ولی آن موقع این موضوع به شکل 

یک اصل برایم مطرح نبود. 
هر دو نفر به طرفم آمدند.

»دکتر ازش چی فهمیدی؟«
فرنچی اصاًل از این بامزه بازی یارو خوشش نیامد و خیلی خشک گفت: »هیچ امیدی به 

نجاتش نیست... دقیقاً میخوای چی بدونی؟«
»یه کمی عجیب نیست  همچین چیزی رو وسط این ناکجا آباد پیدا کنی؟«

»نخیر... این کشور پر از انواع و اقسام جسده!« 
بعد کنار جسد زانو زد و مشغول بررسی بیشتر شد. سرش را این طرف و آن طرف چرخاند 
تا دقیق تر معاینه اش کند. »اگر همین طوری جنگ رو ادامه بدیم، می تونی از »مکانگ« تا 

»دی ام زد« بری و پاتو روی هیچی نذاری جز جسد.« 
»آخه اخته اش کرده بودند.«
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»پرنده ها ترتیبش رو دادند.«
فرنچی بدن یارو را چرخاند و کرم های سپید با دیدن نور فرار کردند. 

»فقط یه آدم دیوونه ی پیر و تنها همین جوری لخت مادرزاد توی جنگل راه میفته و 
کارهای  پیر  آدم های  بیفته.  اتفاق  این  داره  امکان  دنیا  جای  همه  می میره.  هم  آخرش 

عجیب و غریب زیاد می کنند.«
»اما من فکر کردم ویت ُکنگ ها شکنجه اش داده اند یا همچین چیزی.«

»خدا می دونه اصاًل شاید همین جوری که تو می گی باشه.«
جسد با صدایی مثل چرم کشیده به وضعیت اول خودش برگشت. دهانش که اول کاماًل 

باز بود، حاال تقریباً بسته شده بود. 
»اگر بخوای می تونی توی گزارشت دلیل مرگ رو شکنجه به دست ویت ُکنگ ها بنویسی، 

ولی مسئولش خودتی. من تایید می کنم.«
»منظورت چیه کاپیتان؟«

»دقیقاً همونی که شنیدی.«
فرنچی همان طور که سیگاری به لب می گذاشت و آتش می زد، به سرگرد چشم دوخته 
بود. کمل بدون فیلتر. البد پیش خودتان فکر می کنید کسی که صبح تا شب سر و کارش 

با جسد هاست، باید تمایل کمتری برای تبدیل شدن به یکی از آن ها داشته باشد. 
»من دارم سعی می کنم با شرایطت راه بیام.«

»یعنی تو فکر می کنی من ازت می خوام که گزارشت رو تحریف...«
»تحریف کردن« برای این که آخرین کالِم کسی پیش از مرگ باشد، کلمه ی غریبی است. 
دشمن در آن سوی دیگر محوطه یک مسلسل کار گذاشته بود و ما نزدیک ترین هدف ها 
بودیم. یک دور کامل گلوله به پشت سرگرد برخورد کرد و البته این نکته را در بررسی های 
بعدی متوجه شدیم. آن موقع فقط انفجاری از خون و دل و روده دیدیم، سرگرد با پاهایی 
باز به طرفین به زمین خورد و بعدش هم تقالی شدید مرگش را شاهد بودیم. فرنچی 
روی زمین افتاده و دست چپش را چسبیده بود و دائم می گفت:  »لعنت، لعنت، لعنت!« 
آخرین بند انگشت کوچکش پریده بود. دردناک است، اما ُکشنده هم نیست، توانستیم به 

زندگی برش گردانیم.
من خودم روی زمین دراز کشیده بودم و بدجوری دلم می خواست توی زمین فرو بروم. 
به سختی اسلحه ام را بیرون کشیدم و خواستم شلیک کنم، ولی بعد با خودم گفتم چرا 
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جلب توجه کنم؟ مسلسل داشت همین طور شلیک می کرد و گلوله ها در ارتفاع زانو بودند. 
شاید نمی توانستند ما را ببینند؟ یا شاید فکر کرده بودند ما هم تیر خوردیم و مردیم؟! تا 

سرحد مرگ ترسیده بودم.
»فرنچی باید از این جا بریم، باید بریم بین درخت ها«

خیلی آرام با او حرف می زدم، سخت مشغول بستن دست مجروحش بود و اصاًل گوشش 
بدهکار من نبود.

هم  راه  نیمه ی  تا  گاگول،  میام...  دنبالت  هم  من  برو،  خودت  اول  خودت،  جون  »آره 
نمی رسیم.«

از شدت  دستش  کند.  را خالص  ضامنش  کرد  و سعی  کشید  بیرون  را  اسلحه اش  بعد 
خون لیز شده بود و اسلحه از دستش لیز می خورد. اسلحه اش را گرفتم و پر کردم و دادم 

دستش.
گفت: »این لعنتی ها االن این جا رو به یه جهنم واقعی تبدیل می کنند. می تونی نارنجک 

پرت کنی؟«
گذاشتن  مزخرف  دسته ی  این  توی  رو  من  که  این  دلیل  می کنی  فکر  »عوضی،  گفتم: 
چیه؟ توی تمرین های ابتدایی ارتش، من سرباز آشپزخونه می شدم، به خصوص مواقعی 
که تمرین پرت کردن نارنجک های واقعی رو داشتیم و توی مدرسه هم همیشه آخرین 
نفری بودم که برای پرتاب توپ توی بیسبال انتخابم می کردن. دلیلش هم خیلی واضح و 
مبرهن بود، پرتاب های من افتضاح بودن. البته توی بیسبال اگر توپ رو نزدیک پرت کنی 
کسی منفجر نمی شه، ولی خوب توی ارتش فرق می کرد. پرتاب من تا وسط این فاصله 

هم نمی رسه.«
فاصله ی درخت ها از ما حدود 6۰یاردی می شد. 

»من هم با این دستم هیچ غلطی نمی تونم بکنم.« فرنچی چپ دست بود.
بعد یک دفعه از پشت سر ما صدایی مثل یک خمپاره انداز 6۰میلیمتری آمد و در عرض 
چند ثانیه ابری خاکستری ناشی از انفجار بین ما و ردیف درخت های رو به رو به هوا بلند 
شد. بعد صدا قطع شد و یکی از پشت سر ما نعره کشید که یک 2۰تایی دیگر اضافه کنند. 

آن طرف درخت ها هم صدای ویتنامی ها می آمد و تلق تولوق یک چیز فلزی. 
فرنچی گفت: »دارن میان. بیا، باید بریم.«

ما بلند شدیم و فرار کردیم. کسی با یک اسلحه ی AK-47 به سمت ما شلیک کرد، ولی 
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خوشبختانه هیچ کدام از گلوله هایش به ما نخورد. بعد صدای یک سری انفجار و ترکیدن 
نزدیک به جای قرارگیری همین تفنگ آمد.

ما با عجله به سمت منطقه ی امن دویدیم و با یک گروه پشتیبانی مواجه شدیم و درست 
وقتی  بود.  یک ستوان  گروهان  فرمانده ی  دوباره شروع شد.  تیر اندازی  هم  موقع  همان 
سر  بالیی  چه  شنید  وقتی  طرف  و  دادیم  شرح  را  ماجرا  برایش  شد،  آرام  کمی  اوضاع 
سرگرد آمده، نه ناراحت شد و نه تعجب کرد. او  یکی از دیده بان های گردان بود که از  
ابتدای صبح که کاپیتانشان کشته شده بود، فرماندهی را به عهده گرفته بود. او حرف ما 
راجع به سرگرد را باور کرد و گفت تا وقتی اوضاع مساعد نشده، نمی تواند کسی را برای 
بردن جسدش بفرستد. عجب آن که دیده بان ها برای بررسی همین مسائل تعلیم دیده اند.

سوراخ محل زندگی سرگرد مرحوم به ما رسید. عمیق و دنج بود و یه کمد داشت که 
یه  بهتر  از همه  و  واقعی  و شیشه های غذای  پیدا می شد؛ کنسروها  تویش همه چیزی 
ما روی  ادامه داشت،  تمام شب  نبرد  اسکاتلندی. پس همان موقع که  فالسک ویسکی 
بیسکوئیت مارماالد می مالیدیم و می بلعیدیم، ماهی شور با سس خامه ی ترش می خوردیم 
و سوسیس لهستانی عالی با نان چاوادار و خردل فرانسوی واقعی باال می انداختیم. کل 

ویسکی را هم بلعیدیم و آبجوها را برای صبحانه نگاه داشتیم.
تا چند ساعت  ستوان بیچاره داشت تالش می کرد نیروی پشتیبانی هوایی و توپخانه را به 
کمک بطلبد، ولی ثمری نداشت. بعداً فهمیدیم دشمن حمله ی بسیار سنگینی به خیلی از 
کمپ های نیروی هوای و نیروهای ویژه و حتا کمپ اُسرا ترتیب داده و آن ها را نابود کرده. 

اولویِت ما وسط همه ی این ها خیلی پایین بود.
طرف های سه صبح بود که اسنوپی سر رسید؛ یک هواپیمای C-03 گنده بود که فقط 
مهمات و سالح های خودکار حمل می کرد. راجع بهش این طور می گفتند که اگر باالی 
بگیرد و سوراخ  اینچ هدف  به  اینچ  را  زوایا  تمام  پرواز کند، می تواند  فوتبال  یک زمین 
با آتش سترون کرد. دشمن دیگر  را  سوراخ بکند. به هرحال، اسنوپی آمد و آن منطقاً 

شلیک نکرد و ما هم خوابیدیم.
به محض طلوع آفتاب رفتیم تا به اوضاع زخمی ها و کشته شده ها رسیدگی کنیم. چهار 
نفر بیشتر تلفات جانی نداده بودیم، البته با احتساب سرگرد که ظاهر واقعاً وحشتناک و 

عجیبی داشت. 
باقی می ماند.  از کالس تشریح توی دانشکده پزشکی  بعد  بود که  شبیه  جسدی شده 
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دکمه های لباسش باز شده بودند و شلوارش را پایین کشیده بودند، تمام قفسه ی سینه و 
حفره ی شکمش باز شده بود و هرچیز نرمی که در بدنش بود تخلیه شده بود؛ یعنی هر 
چیزی از مری گرفته تا بیضه هایش. قفسه ی سینه  و دنده هایش مثل یک سری انگشت 
امعا و  نبود. در واقع  از ریه هایش  بیرون و خبری  بودند  از بین پوستش زده  آلود  خون 

احشایش هیچ کجا نبودند، فقط مقداری خون خشک شده روی زمین ریخته بود. 
هیچ کس چیزی نشنیده بود. یک مسلسل درست در فاصله ی بیست یاردی قرار داشت که 

تمام شب آتش کرده بود. همه  فقط صدای وز وز آتش بار را شنیده بودند.
شاید حیوان ها خیلی سریع خدمتش رسیده بودند، چون بدنش با هیچ چیز تیزی مثل 
چاقو یا حتا سرنیزه پاره نشده بود؛ این وضعیت کار چنگال و دندان های تیز بود، ولی 

خیلی هوشمندانه تکه پاره شده بود، دقیقاً از باال به پایین.
و یارو خشکیده که دندان های کنگره ای و نوک تیز سوهان زده داشت هم غیب شده بود.

فقط یک توضیح این وسط وجود داشت. جنگ های مدرن امروزی مغز و ذهن آدم را به 
فنا می دهند و ما تنها افرادی نبودیم که دچار این بدبختی بودیم، ما تنها افرادی نبودیم 
که توی بازی سعی می کردیم کارت های بدشگون را رد کنیم برود یا جادو و جنبل کنیم 
که در امان باشیم. ویتنامی های عوضی هم می دانستند سربازهای آمریکایی چقدر نازک 
نارنجی هستند و راه های خیلی هوشمندانه ای برای حمالت روانی شان به کار می بردند. 
می توانستند بدن را خیلی هوشمندانه مثله کنند و خیلی هم بی سر و صدا حرکت کنند. 
خشیکدهه؟ ممکن بود خودشان آن را بُرده باشند که گند بزنند توی اعصاِب ما و نشانمان 

بدهند که درست زیر دماغ ما چه کارها که نمی توانند بکنند.
و برای ظاهر مومیایی شکل آن جسد هم می شد یک توضیح منطقی تراشید. آن بومی ها 
بر اساس رسوم خودشان بدن مرده هایشان را دفن نمی کنند، بلکه توی تنه ی خالِی یک 
درخت می گذارند و همین جوری به امان خدا رها می کنند. شاید او قربانی یک قبر دزدی 
شده بود. فکر کنم نزدیک ترین روستا به ما حدود چند مایل فاصله داشت ، مثاًل بیست 
مایل یا همین حدودها، البته مطمئن نیستم. یا شاید هم او را  به یک دلیل دیگری این 
همه راه آورده بودند و درست نزدیک ما انداخته بودند. شاید ویت ُکنگ ها او را سر راه 

انداخته بودند که بتوانند کمین کنند. 
احتماالً باید همین باشد؛ ولی حاال بعد از بیست سال، چند شب در هفته عرق ریزان با آن 
تصویر وحشتناک در ذهنم از خواب می پرم. کابوس این طوری است که من با چراغ قوه 
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بیرون رفته ام و خشکیدهه دارد رشته های بلند و خون آلود از بدن سرگرد بیرون می کشد 
و با دندان های تیزش پاره اش می کند و با حدقه های خالی چشمانش به من خیره شده 
است. من دستم را به طرف تفنگم می برم، ولی پیدایش نمی کنم. جانور می ایستد، از خون 
می درخشد، بعد یک قدم به سمت من بر می دارد. یک سال یا همین حدود کابوس در 
همین حد بود و بیدار می شدم. بعد نزدیک شدن خشکیدهه شد دو قدم، بعد شد سه 
قدم. بعد از بیست سال، نصف فاصله را آمده و دست هایش که از آن ها خون می چکند دو 

طرف بدنش آویخته اند.
دکتر ها به من آرام بخش داده اند که آرام شوم؛ اما قرص ها را نمی خورم، چون آن ها هست 

که باعث می شوند بخوابم و... خواب ببینم.
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اولین  در  می گرفت،  خوابش  که  وقتی  برود.  می خواهد  کجا  به  نمی دانست  هیچ   g
میهمانخانه ی بین راه توقف می کرد، وقتی که نشانگر بنزین بیوک رنگ قرمز را نشان 
می داد، باکش را پر می کرد. گاهی ساندویچ یا آب پرتقالی از سوپر مارکت کنار پمپ 
بنزین می خرید، گاهی هم در طول یکی از این توقف ها با غریبه ای گفت و گو می کرد. 
کسی که نه یک کارمند پشت میز نشین بود و نه یک کارگر پمپ بنزین. اما چند دقیقه 
بیشتر زمان نمی برد تا او تمام این گفت و گو ها را فراموش کند. همان طور که تا به 
حال همه چیز را فراموش کرده بود. همه چیز به جز حرف های آن پلیس جوانی که در 
یک چهارشنبه ی بعدازظهر دلنشین به در خانه اش آمده بود. انگار هفته ها پیش بود، و 

در دنیاهایی بسیار دور. 

تــردست
پیتر اس. بیگل

نیلوفر شیرازیان



84

انگار  بود،  را شنیده  افسر جوان  آن  از همدردی  و سرشار  لرزان  لحظه ای که صدای  از 
که هیچ چیز در درونش تکان نخورده بود. صدایی که به او گفته بود همسر و فرزندش 
مرده اند: خاکسترهای دود گرفته، اجساد در هم پیچیده و غیرقابل تشخیص. تنها به این 
خاطر که شش بلوک آن طرف تر از خانه شان، پسربچه ی خواب آلوده ای جای پدال گاز را 
با ترمز اشتباه گرفته بود. مراسم یادبودی برگزار شد که او در آن حضور داشت، اما یادش 
نمی آمد. پلیس ها بودند و وکیل ها. و خواهر آلن که مثل همیشه به همه ی این ها سامان 
قدردانی  احساس  مداخله گر  و  آن هرزه ی فضول  به  نسبت  بار  اولین  برای  او  و  می داد، 
بسیار دور می نمود. همه ی دوستی ها و دشمنی ها. حاال  این ها  اما حاال همه ی  می کرد. 
تنها چیزی که باقی مانده، لحظه ی کوتاه و زودگذر بر هم افتادن پلک های آن پسرک بود.

در تمام روزهای بعد از مراسم یادبود، »هیچ« به شکل چسبنده ای وجودش را فرا می گرفت. 
در تمام اوقاتی که مجبور بود با تماس های تلفنی ناتمام سر و کله بزند، ساعت ها بنشیند 
و به کارت ها و ای میل های تسلیت پاسخ دهد، »امنیت اجتماعی« و »بیمه ی بازنشستگی 
آموزشی« را از مرگ آلن مطلع کند، با سه تن از دانشجویان فارغ التحصیل او دفتر کارش 
را تمیز کند و در مراسم یادبود آلن در دانشکده شرکت کند، که البته آن طور که »هیچ« 
می گفت، بسیار باشکوه و تکان دهنده برگزار شده بود و او از این بابت بسیار خوشحال بود. 
»هیچ« به بهترین شکل ممکن به خدمت به او ادامه می داد، تا روزی که دختر آلن از 
ازدواج اولش، برای به یادگار برداشتن تعدادی از متعلقات شخصی آلن به خانه ی آن ها 
مودب  بسیار  فضول  غریبه های  مقابل  در  بود،  داشتنی  دوست  دختری  حقیقتاً  او  آمد. 
می کرد،  ایجاب  اجتماعی  مناسبات  که  جایی  تا  بی شک  همدردی اش  و  می کرد  رفتار 
واقعی می نمود. اما وقتی که او داشت آن جا را ترک می کرد، در حالی که پاکتی کاغذی و 
قهوه ای رنگ حاوی تعدادی عکس و کتاب در دست داشت، »هیچ« خودش را به نفع یک 
بحران اساسی کنار کشید. برادرشوهرش سعی کرد او را آرام کند. با متانت و منطق با او 
صحبت کرد و سعی کرد با نگرانی و محبت خالصانه اش او را تسکین دهد. اما او درست 
همان شب آن جا را ترک کرد، در حالی که خودش را می دید که با احساس پوچی توام با 
دقتی بسیار زیاد، چمدان کوچکی می بندد و آن را به گاراژ می برد -جایی که بیوک عظیم 
و قراضه ی آلن پارک شده بود- و بعد به داخل بر می گردد تا موبایل و شارژرش را روی 
میز تحریر آلن جا بگذارد. کنار یک یادداشت چهار کلمه ای که به خواهرشوهرش خبر 
می داد او رفته است تا کمی رانندگی کند. کمی بعد هم اتومبیل را از گاراژ بیرون آورد، 
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وارد خیابان شد و به راه افتاد، بدون این که حتا نگاهی به خانه ای بیاندازد که روزگاری 
در آن می زیسته است.

تنها دلیلی که باعث شد به سمت شمال برود این بود که اولین خروجی ابتدای پیچ به 
آن سمت می رفت. پس از آن اما در میان جاده پیش نرفت، چون هدفی برای پیشروی 
هیچ  بدون  و  بگیرد،  فاصله  و  شود  دور  می خواست  فقط  مقصدی،  هیچ  بدون  نداشت. 

نقشه ی آگاهانه ای جز این که در حرکت باشد.
از خروجی های مختلف  و  بر می گشت  و  ایالتی می رفت  بین  نوار صاف جاده ی  بر روی 
می پیچید. گاهی از کنار جاده می رفت و گاه میانه ی جاده را در پیش می گرفت. گاهی هم 
از مسیرهایی انحرافی سر در می آورد که به ناکجا ختم می شد. به چیزی فکر نمی کرد و 
هدفی را دنبال نمی کرد. حتی از دردی که به »هیچ« پیوسته بود و او آ ن را با خود به 

پیش می راند هم بی خبر بود.
پس از توقف هایش بالفاصله به خواب فرو می رفت. خوابی که هیچ وقت چندان طوالنی 
نمی شد، و معموالً در هنگام تاریکی، وقتی که ماه هنوز در آسمان بود، به سراغش می آمد. 

گاهی در هنگام خواب از میان دندان هایش سوت ضعیفی می کشید.
هوا گرم بود، گرچه می توانست در گذرگاه های مرتفع تر هنوز آثاری از برف ببیند. آغاز 
حرکتش از جانب ساحل بود، اما تا به حال چند ایالت را پشت سر گذاشته بود. حاال تنها 

چیزی که منظره ی اطرافش را تشکیل می داد، کوه های مرتفع بودند.
به پیش می تاخت.  بلند  فراز کوهستان  بر  بنزین می سوزاند،  ولع  با  بیوک در حالی که 
رها شده مانند یک آهوی کوهی، تقریباً خودش خودش را می راند و هدایت می کرد. از 
آن جایی که تنها بخشی از او پشت رل بود، جز این چاره ی دیگری هم نبود. بقیه ی او کنار 
آلن ایستاده بود: دخترشان را تماشا می کرد که مشغول ساختن یک قلعه ی شنی بود، با 
او در کتابفروشی پرسه می زد، در خیابانی ناآشنا دستش را به دست او می رساند، در حالی 

که بدون این که سرش را بچرخاند می دانست او آن جا است.
گاهی چنان سرگرم صحبت با آلن می شد که فراموش می کرد حتا تا مدت ها پس از غروب 
خورشید چراغ های جلوی اتومبیل را روشن کند. اما همان طور که انتظار داشت، بیوک 

مراقب او بود. هر چه باشد این اتومبیل متعلق به آلن بود.
گاه پیش می آمد که بیوک بلغزد و به سمت شانه ی راست جاده سر بخورد، یا در گلوگاهی 
در گوشه ی چپ جاده بیفتد. او بی توجه و حواس پرت، این چپ و راست رفتن ها را نظاره 
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می کرد، بدون این که حتا ذره ای نظرش جلب شود.
یک بار با صدای بلند پرسید: »این همان چیزی است که می خواهی؟ من واگذارش کرده ام 

به تو! من را می بری پیش آلن؟«
اما به هر شکل، تحت راهنمایی او، یا شاید حتا خود بیوک، اتومبیل در مسیر مستقیم 

می افتاد و آن ها باز هم پیش می رفتند. 
آخرین جاده کم کم رو به پایین رفت و بعد به مراتع و باغ های گسترده رسید. راه از کنار 
او  بودند.  دهکده های گاه و بی گاهی می گذشت که بیشترشان در کنار جاده سبز شده 
بخشی از روز قبل و تمام شب را رانندگی کرده بود و در بخشی دور افتاه از وجودش 
باید توقف کند. کمتر از یک ساعت بعد در گرگ و میش اول  می دانست که به زودی 
صبح به شهر بعدی رسید. در وسط شهر رودخانه ای پیچ و تاب خوران در جریان بود که 
در تاریک و روشن صبحگاهی نقره ای-خاکستری به نظر می رسید و روی آن پل ساخته 
بودند. بیوک را پارک کرد و در اولین میهمانخانه ای که در مقابل آن تابلوی »اتاق خالی 

موجود است« آویزان بود، اتاق گرفت.
بعد، سه بلوک پیاده رفت تا به نزدیک ترین رستوران به میهمانخانه رسید. رستوران از 
سالن  که  آن هایی  از  می آمد،  پنجاه  بارهای دهه ی  از  یکی  نظر شبیه  به  داخل خیابان 
غذاخوری هم داشتند. داخلش اما قدری بزرگ تر از آن چه بود که انتظار می رفت. کمتر 
از نیمی از میزها اشغال بودند. کمی جلو رفت. مستقیماً کنار تابلوی »لطفاً منتظر بمانید 
تا به شما رسیدگی شود« پوستری نصب بود که عکس مردی زار و نزار در اواخر میانسالی 
را، با بینی عقابی، موی سفید و ابروهای کلفت در لباس رسمی نشان می داد: کت و دامن 
گرد، پاپیون سیاه و کاله. او در حالی که لبخند کمرنگی بر لب داشت، دسته ای ورق بازی 
را به شکل بادبزن بین انگشتان کشیده و بلندش نگه داشته بود. زیر تصویر هیچ اسمی 

نبود. تنها چیزی که عنوان پوستر نشان می داد »جادوی غذاخوری« بود.
او به تماشای پوستر مشغول شد تا وقتی که پیشخدمت جوانی آمد تا او را به سمت میزش 

هدایت کند. 
بعد از سفارش دادن غذایش که در حقیقت اولین وعده ی غذای کامل او پس از ترک خانه 
از پیشخدمت در مورد »جادوی غذاخوری« سوال کرد. صدایش به گوش خودش  بود، 
عجیب آمد و سخن گفتنش با دشواری و تردید همراه بود. دخترک پیشخدمت در حالی 
که شانه باال می انداخت جواب داد: »او این جا تمام وقت کار نمی کند. گاهی می آید، چند 
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شبی برنامه اجرا می کند و می رود. کارش را چند هفته پیش شروع کرده. جز رئیسم کسی 
را نمی شناسم که بیشتر از دو کلمه با او حرف زده باشد.«

بعد در حالی که پشتش را به او می کرد تا به آشپزخانه برگردد، از ورای شانه اضافه کرد: 
»البته کارش خوب است. اگر می توانی برای برنامه اش بمان.«

در حقیقت »جادوی غذاخوری« وقتی شروع شد که بیشتر مشتری های حاضر در رستوران 
غذایشان را تمام کرده بودند. نه سکویی در کار بود، نه موسیقی و نه حتا یک معرفی 
تعظیم  مشتری ها  به  آمد،  بیرون  آشپزخانه  از  سادگی  به  رسمی  لباس  در  مرد  رسمی. 

مختصری کرد و یک روسری توری رنگارنگ را به هوا انداخت.
بعد روسری را در حالی که پیچ و تاب خوران پایین می آمد، در هوا قاپید و آن را روبه روی 
خودش نگه داشت. طوری که از نوک کاله ابریشمی اش تا کفش های آشکارا چرمش پشت 

آن پنهان شد...
پاسخی  نتوانستند  که  بودند  و شگفت زده  گیج  چنان  تماشاچی هایش  شد.  ناپدید  و   ...
بدهند. تشویق دقیقه ای بعد آغاز شد، وقتی که او قدم زنان از در جلویی رستوران به داخل 
آمد. جادوگر روبروی تماشاگران ایستاد و برای اولین بار به حرف آمد. صدایش صاف و 

عمیق بود و تُن های زیرینش کمی خش داشت. 
»خانم ها و آقایان، جادوی غذاخوری دقیقاً همان معنایی را می دهد که به نظر می رسد. از 
شما خواسته نخواهد شد که حتا برای دقیقه ای توجه خود را معطوف به من کنید. آزادید 
که به پای و قهوه تان توجه کنید، که قطعاً طعم فوق العاده ای دارد. به خصوص پای با طعم 
لیمو و سفیده ی تخم مرغ و شکر. یا این که حواستان جمع همراهتان باشد، که این را حتا 
بیشتر از پای سفیده و شکر بهتان توصیه می کنم. اگر دلتان می خواهد می توانید تصور 
کنید که که من پیرمردی در همسایگی شما هستم که تا نیمه ی شب بیدار می ماند و 
حقه های احمقانه ی جادویی اش را تمرین می کند. به این خاطر که در پس این لباس ارزان 

قیمتی که تن میمون ها می کنند، من دقیقاً همان مرد هستم. اما حاال...«
به  پیرتر  می داد،  نشان  پوستر  در  تصویرش  که  آن چه  از  و  بود  بلندقدی  مرد  جادوگر 
زیر چشمان  و  او می توانست روی گونه اش  اما  پیرتر،  نظر می آمد. نمی شد گفت چقدر 
زاویه دارش چین و چروکی را ببیند که می بایست از تصویر پاک شده باشد. از آن جور 
کارهایی که او دیده بود آلن هم در کامپیوترش انجام می دهد. دستش را زیر چانه اش 
تماشا می کرد که مشغول  را  او  بردارد،  مرد  از  لحظه ای چشم  این که  بدون  و  بود  زده 
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اجرای مجموعه ای از حقه های موفقیت آمیز بود. حقه هایی که گاهی هم با خواندن ورد 
متداول  حقه های  حیطه ی  در  اما  می شدند،  نزدیک  معجزه  مرز  به  گاه  و  بودند  همراه 

غذاخوری های این چنینی باقی می ماندند.
پاهای  با  وارنگی  و  رنگ  دستیار  که  این  یا  باشد،  کار  در  ببری  یا  فیل  که  این  بدون 
دراز در کنارش دلقک بازی در بیاورد، او تماشاچی هایش را حسابی مشغول نگه داشته 
افتاده در داِم چوب  را مانند ماهَیِچ  باریک و سیاهش تماشاگران خندان  با عصای  بود: 
یک  چوبدستی  مثل  را  عصایش  که  حالی  در  می کرد.  بلند  صندلی  روی  از  ماهیگیری 
رهبر ارکستر یا یک میله ی بافندگی باریک بین انگشتانش نگه داشته بود، کاری کرد که 
دستمال سفره های تمام میزها در یک طوفان »دستمالی« با سرعت و چرخ زنان به هوا 
بروند، دور اتاق بگردند و بعد مطیعانه سر جایشان روی میز برگردند. و در آخر برخی از 
مشتری های غذاخوری را با اسم، حرفه، آدرس محل زندگی، وضعیت تاهل، و به عنوان 

آخرین غافلگیری، به وسیله ی شماره و ایالت گواهینامه ی رانندگی شان شناسایی کرد. 
در تمام این مدت، او در نمایش جادوگر نقشی نداشت. در حقیقت به نظر می رسید که 
جادوگر آگاهانه در تالش است از برخورد نگاهش با او بپرهیزد. با این وجود، او بیش از آن 
چه که به خودش اجازه داد بود حواسش جمع نمایش بود و شیفته ی آن شده بود. دومین 

فنجان قهوه اش را سفارش داد و ساکت و آرام همان جایی که نشسته بود، باقی ماند.
در نهایت جادوگر در حالی که در یک حرکت ناگهانی، حرکتی تقریباً شبیه به پرش های 
نقره ی روی  پایان می برد، کاری کرد که تمام ظروف  به  را  کالسیک جادوگران، کارش 
میزها در میان تشویق تماشاگران تلق تلق بلرزند و صدا بدهند. بعد هم بدون این که 

تعظیم کند، به همان اندازه که ناگهانی وارد شده بود، از رستوران خارج شد. 
کمی بعد پیشخدمت برای او صورت حساب آورد، اما او حتا بعد از این که پسرک خدمتکار 
بشقابش را برداشت و میزش را تمیز کرد، پشت میز باقی ماند. بسیاری از مشتری های 
و  با هم حرف می زدند  پچ پچ کنان  و شگفت زدگی  تحسین  با  که  دیگر هم، همان طور 
تقاضای اجرای مجدد می کردند، پشت میزهایشان باقی ماندند. اما مرد جادوگر بازنگشت.

خیابان تاریک شده بود و تنها یک چهارم مشتری ها باقی مانده بودند. او سعی کرد هم 
خودش و سیاحتش از آن شب شگفت انگیز را جمع و جور کند و عاقبت قدم به خیابان 
گرم و دم کرده گذاشت. برای دقیقه ای نتوانست به یاد بیاورد که ماشینش را کجا پارک 
کرده است، بعد میهمانخانه را به یاد آورد و به سمت آن راه افتاد. به طرز غریبی احساس 
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می کرد که سرحال شده است، و داشت این احتمال را بررسی می کرد که اتاقش را پس 
بدهد و دوباره به جاده بزند. 

اما پس از آن که چند بلوک پشت سر گذاشت، به این نتیجه رسید که مسیر اشتباهی را 
پیش گرفته است. نه تابلوی میهمانخانه را در مقابلش می دید و نه هیچ نشان آشنایی از 

راهی که از آن به سمت رستوران آمده بود.
گشت و گشت، چند راه را آزمایش کرد و حتا تصمیم گرفت از همان مسیری که آمده 
بود بازگردد، اما باز هم هیچ چیز به نظرش آشنا نمی آمد. و وقتی جادوگر را در مقابلش، 

کنار یک چراغ در گوشه ی خیابان دید، سردرگمی اش جای خود را به ناخرسندی داد.
امکان نداشت جادوگر را اشتباه گرفته باشد، حتا با این که اولباس رسمی اش را عوض 
کرده بود و لباس ساده ای به تن داشت. طرز ایستادن و تکیه دادنش به پایه ی چراغ به او 
ظاهری سایه وار داده بود، نه ظاهر یک مرد. سایه ای با گونه های چین خورده و چشمان 

گشاده و روشن.
»منتظرت بودم.«

از زمان اجرایش آهسته تر صحبت می کرد و در کالمش سایه ای کمرنگ از نوعی لهجه 
محسوس بود که او پیش تر متوجهش نشده بود.

عصبیتش در یک لحظه فروکش کرد و جای خود را به کنجکاوی و کرختی داد، مثل 
مواقعی که ماشین آلن به آهستگی به سمت گاردریل کنار جاده، شانه ی خاکی راه یا 

درختی در کناره ی راه می رفت. 
آهسته پرسید: »من را چطور می شناسی؟ چطور از همه ی چیزها راجع آن آدم ها خبر 

داشتی؟«
»من تقریباً همه چیز را می دانم، راجع به همه کس. این نفرینی است که شغلم برایم به 

ارمغان آورده. اما می شود گفت که تو را بهتر از هر کس دیگری می شناسم.«
در حالی که به جادوگر زل زده بود گفت: »اما من تو را نمی شناسم.«

»با این وجود ما قباًل همدیگر را مالقات کرده ایم. دو بار، در حقیقت، که اعتراف می کنم 
کمی عجیب است. بار دوم مربوط می شود به خیلی وقت پیش. تو بسیار کوچک بودی.«

»مسخره است!«
در حالی که خودش هم از لحن تمسخرآمیز کمرنگی که در صدایش بود جا خورده بود، 

سعی کرد همچنان محکم حرف بزند.
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»این اصاًل منطقی نیست.«
»از آن جایی که من می دانم حقه چطور کار خودش را می کند و تو نمی دانی، نباید هم به 

نظرت منطقی بیاید. متاسفم. این جا یکی به نفع من است.«
بعد در حالی که در فکر فرو رفته بود، یکی از انگشتان بلندش را روی لبش گذاشت و 

آن را فشار داد. 
»بیا به ماجرا به شکل یک معما نگاه کنیم. من دقیقاً آن چیزی نیستم که ظاهرم نشان 
بی پایانم.  آینده  چون  و  گسترده ام  فضا  قدر  به  دارم،  قدمت  زمان  اندازه ی  به  می دهد. 
طبیعت من را همه می شناسند، اما معموالً اشتباه درکش می کنند. من هر موجود زنده ای 

را یک بار مالقات می کنم و ناچار از این مالقاتم. من کیستم؟«
ناگهان حس کرد که در »هیچ« پیچ و تابی اتفاق افتاده است و می دانست که این پیچ و 

تاب از سر خشم و غضب است.
»نمایش تمام شده و من دیگر در سالن غذاخوری نیستم.«

جادوگر سرش را تکان داد و لبخندزنان پرسید: »گم شده ای. مگر نه؟«
»من گم نشده ام. مهمانخانه گم شده است. حتماً مسیر را اشتباه آمده ام.«

»من راه را بلدم. می توانم نشانت بدهم.«
جادوگر آرام و مودب بازویش را به سمت او گرفت، اما او قدمی به عقب برداشت. لبخندی 

صورت جادوگر را پر کرد و بازویش را انداخت. گفت: »بیا!«
و پشتش را به او کرد، بدون این که ببیند او به دنبالش می رود یا نه. او خودش را به 
سرعت به جادوگر رساند، اما به بازویی که همچنان به سمت او گشوده بود دست نزد. 

پرسید: »گفتی قباًل همدیگر را مالقات کرده ایم. کجا؟«
جادوگر پاسخ داد: »دومین بار در نیویورک بود. در سنترال پارک. تولد پسر خاله ات متیو 

بود.«
از حرکت ایستاد.

»خوب، من نمی دانم تو که هستی، یا این که چطور فهمیده ای من در نیویورک بزرگ 
شده ام و پسرخاله ای به اسم متیو دارم، اما همین االن گند زدی شرلوک! وقتی بچه بودم 
از آن متیوی احمق عوضی متنفر بودم، هیچ وقت هم به تولدهای ابلهانه اش نمی رفتم. یک 
بار پدر و مادرم سعی کردند مجبورم کنند، اما من چنان هیاهویی به پا کردم که آن ها 

پس کشیدند. پس تو در اشتباهی.«
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ناگهان حس کرد نسیمی در میان موهایش می وزد. جادوگر دستش را به پشت گوش 
با  بود،  را در دست گرفته  نقره ای رنگی  او رساند و در حالی که پیکره ی کوچک اسب 
خشونتی ساختگی پرسید: »این دیگر چه کاری است؟ یک اسب را آن باال پشت گوشت 
نگه می داری؟ اگر برای نگهداری اش اصطبل نداری، اصاًل نمی بایست اسبی داشته باشی.«

برای یک لحظه یخ زد. چشمانش گشاد شده بودند و دهانش باز مانده بود. بعد مثل یک 
بچه ی حریص اسب را در هوا چنگ زد.

»این مال من است. دست تو چه کار می کند؟«
»من به تو داده بودمش.«

صدای جادوگر انگار بسیار دور بود، دور به اندازه ی کودکی اش، بسیار دور، انگار از ساحل 
دیگری می آمد.

بعد فرمان را شنید: »به خاطر بیاور!«

g اول از همه خیالش راحت شد که متیو مثل همیشه چاق و خرفت است، اما تولدش 
بهانه ای بود برای گرد هم آوردن اعضایی از خانواده شان که به ندرت یکدیگر را می دیدند. 
کسانی که از جاهای عجیب و مرموزی مثل »راک اِِوی« و »فیالدلفیا« به سنترال پارک 

می آمدند.
او از دیدن این همه آدم جدید بسیار هیجان زده می شد؛ نه تنها مادر و پدر و برادر بسیار 
کوچکش، یا پدر و مادر متیو، بلکه خاله ها و دایی ها و پسرخاله ها و دخترخاله ها، و حتا 
بودند. همه ی آن ها  بود هم آن جا  نکرده  به حال مالقاتشان  تا  او  پیری که  بسیار  اقوام 
گوشه ای از چمنزار وسیع جمع می شدند و همه جا را با پتوهای پیک نیک، لحاف، حوله ی 

ساحلی و هر چیز دیگری که می شد روی آن نشست، پر می کردند. 
بعد نوبت به بشقاب غذاهای خانگی می رسید: پیراشکی، پِلِمنی، فالنِکن، کاشا، بطری های 
شیر پر از برشتوک، هات داگ و همبرگر، تخم مرغ زده شده و لوبیای پخته، و در آخر 

شکالت و کیک تولد و سودای خامه ای.
روزی گرم و آفتابی بود با یک عالمه غذا. اما نمی شد از یک دختربچه ی چهار ساله توقع 
داشت که فقط بخورد و بنوشد. به عالوه، کمی بعد دایی ها یکی بعد از دیگری افتادند 
او توجه  به چرت زدن بر روی چمن ها. خیلی بیشتر از آن خورده بودند که بتوانند به 
کنند. خاله ها هم دور هم نشستند و شروع کردند به گفتن قصه هایی که او اصاًل ازشان 
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سردرنمی آورد. متیو هم گریه زاری راه انداخته بود که »شیکم درد« دارد، و البته او معتقد 
بود کاماًل حقش است. پدر و مادرش هم ارزش صحبت کردن نداشتند، چرا که هر وقت او 
سعی کرده بود توجهشان را جلب کند یا سرشان گرم برادر شیرخواره اش بود، یا این که 
با بزرگ ترهای دیگر حرف می زدند و به او هیچ توجهی نداشتند. پس کمی بعد او واقعاً 

حوصله اش سر رفت و تصمیم گرفت برود و باغ وحش را ببیند.
می دانست در سنترال پارک یک باغ وحش وجود دارد، چرا که قباًل یک بار به آن جا برده 
بودندش. از جایی که در آن پیک نیک کرده بودند تا باغ وحش راه زیادی بود، با این وجود 
صدای  آن  پس  در  و  بشنود،  را  شیرها  غرش  صدای  می تواند  می کرد  گاه گداری حس 
دوردست اتوبوس ها، تاکسی ها و ترافیک شهر را. مطمئن بود با گوش دادن به صدای 
شیرها می تواند به آسانی راه باغ وحش را پیدا کند. اما او گمراه شده بود، هم باغ وحش و 
هم صدای شیرها گمراهش کرده بودند. با این وجود حتا برای یک دقیقه هم فکر نمی کرد 
که گم شده است. او با سرخوشی پیش می رفت، به پرتوی آفتاب لبخند می زد و تمام 
سگ هایی را که جست و خیزکنان به سمتش می آمدند، نوازش می کرد. اگر هم کسی 
از صاحبان سگ ها از او در مورد والدینش سوال می کرد، با آرامش به انتهای مسیر پیش 
رویش اشاره می کرد و می گفت: »درست همان باال هستند.« بعد قبل از این که فرصت 
بدهد تا به جوابش فکر کنند، خندان به راه می افتاد. کنار هر راه فرعی می ایستاد و با 
دقت گوش می داد و هر کدام را که به نظر می رسید به سمت شیرها هدایتش می کنند 
در پیش می گرفت. اما هر چه می رفت انگار به مقصدش نزدیک نمی شد، و البته کمی هم 
احساس خستگی و بی حوصلگی می کرد. هنوز هم احساس یک ماجراجو را داشت و قطعاً 
اوقات بهتری را نسبت به زمان پیک نیک سپری می کرد، اما حاال احساس می کرد کمی 

هم دارد اذیت می شود. 
مدتی بعد به یک پیچ رسید و در انتهای آن مردی را دید که تک و تنها بر روی نیمکت 
دایی  بزرگش،  دایی  پیری  به  بود.  پیر  بسیار  مرد  او  است. در چشمان  نشسته  کوچکی 
ویلهم. این را از روی موهای سفیدش، چروک های عمیق کنار چشمان بسته اش و پتوی 
دیده  را  پیری  مردان  هم  پیش تر  فهمید.  بود  انداخته  پاهایش  روی  که  قرمزی  و  بلند 
انتها در  تا  را  بودند. مرد دستانش  نیمکت نشسته  به همین شکل روی  بود که درست 
جیب های کتش فرو برده بود و صورتش را به سمت آفتاب بعدازظهر گرفته بود. به نظر 
خواب می آمد، پس او سعی کرد آهسته، بدون این که بیدارش کند، از کنارش بگذرد. اما 
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مرد بدون این که چشمانش را باز کند، تکانی بخورد یا وضعیت نشستنش را تغییر دهد، 
گفت: »بعدازظهر خارق العاده ای است خانم جوان. این طور نیست؟«

»خارق العاده« برای او لغتی کاماًل نو بود، و او عاشق لغات جدید بود. برگشت و پاسخ داد: 
»من خیلی خارق العاده هستم. ممنون.«

پیرمرد گفت: »از شنیدنش خوشحالم. اجازه دارم بپرسم به کجا می روید؟«
دختر جواب داد: »دارم می روم شیرها را ببینم. و زرافه ها را. زرافه ها حیوانات خیلی خوبی 

هستند.«
پیرمرد موافقت کرد.

»حتماً همین طور است.«
چشمان پیرمرد، بعد از این که بازشان کرد، آبی ترین چشمانی بود که تا به حال دیده 
بود. چشمانش بسیار جوان بودند و چنان می درخشیدند که بقیه ی اجزای صورتش را حتا 

پیرتر نشان می دادند.
»می دانی، قدیم ترها در آفریقا هر وقت که می خواستم بروم خرید، سوار زرافه می شدم.«

دخترک به او خیره شد. 
»تو نمی توانی یک زرافه را برانی. زرافه ها جایی برای نشستن ندارند.«

»خودم را تا روی گردنش باال می کشیدم. آن باال یک سطح صاف برای نشستن هست.«
پیرمرد او را به نشستن دعوت نکرده بود، حتا بر روی نیمکت جابه جا نشده بود تا برای او هم 
جا باز کند، اما او متوجه شد که دارد به پیرمرد نزدیک و نزدیک تر می شود. پیرمرد ادامه داد:

»مثل این است که توی یک النه ی کالغ بنشینی، از آن هایی که باالی دکل های دیده بانی 
کشتی هاست و دیدبان ها روی آن می نشینند. زرافه زیر من درست مثل جریان آب دریا 
حرکت می کرد و پیچ و تاب می خورد، آسمان هم آن باال حسابی در هم می پیچید. من با 
یک دستم محکم گردن زرافه را می چسبیدم و دست دیگرم را برای مردم آن پایین تکان 

می دادم. خیلی حس خوبی داشت.«
پیرمرد آهی کشید، بعد لبخند زد و سرش را تکان داد.

»اما مجبور شدم این کار را کنار بگذارم. چون هیچ جایی روی گردن زرافه نیست که 
بتوانی خریدهایت را روی آن بگذاری. تمام کیسه ها و بسته های خریدت از روی گردنش 
سر می خورد و به زمین می افتد. زرافه هم پایش را می گذارد روی آن ها. می دانی، زرافه ها 

پاهای خیلی بزرگی دارند.«
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هنگام حرف زدِن پیرمرد، او درست مقابلش ایستاده بود و به صورت پیر و پرچین و چروکش 
زل زده بود. او بینی بزرگ و افتخارآمیزی داشت، و ابروهایش در آن باال بسیار درهم و ژولیده 
پولیده بودند. در نگاه او، ابروهای پیرمرد انگار از دست هم عصبانی بودند. پیرمرد ادامه داد: 
»بعد از آن تمام خریدهایم را با یک کرگدن می کردم. یک چیز جالب راجع به کرگدن ها...«

 به او لبخند زد.
تو خوب  با  توجهی  قابل  به شکل  رفتار مردم  به خرید می روی،  با یک کرگدن  »وقتی 
به  و  کنی  آویزان  کرگدن  شاخ  به  را  خریدت  کیسه های  تمام  می توانی  تازه  می شود. 
خانه ببری شان. خالصه بگذار برایت بگویم، کرگدن ها خیلی کار راه بیاندازتر از زرافه ها 

هستند.«
پیرمرد، همان طور که حرف می زد، یکی از دستانش را به سمت دخترک دراز کرد و از 
پشت گوش راست او یک تخم مرغ بیرون آورد. او چیزی حس نکرده بود جز تماس آنی 
انگشتان بلند او با گوشش. بعد هم ناگهان تخم مرغ در دستش بود. او دستش را به سمت 
گوش دیگرش برد تا ببیند آن جا هم تخم مرغی هست یا نه، اما پیرمرد درست همان لحظه 

از پشت آن یک سکه بیرون آورد.
حاال  »خدایا!  گفت:  می رسید،  نظر  به  شگفت زده  دخترک  اندازه ی  به  که  حالی  در  او   
می توانی کمی نان تست بخری تا با تخم مرغت بخوری اش. من که می گویم تو گوش های 

فوق العاده ای داری. بله.«
بعد همان طور که به حرف هایش راجع به تخم مرغ ادامه می داد، انواع و اقسام چیزهای 
دیگری را از پشت گوش او بیرون آورد: صدف های دریایی، باز هم سکه، چند تکه سنگ 
مرمر )که البته باعث ناراحتی جادوگر شد: تو هیچ وقت نباید پشت گوش هایت سنگ مرمر 
قایم کنی، خانم جوان!(، بعد هم یک نارنگی وحتا یک شاخه گل؛ که قدری هم پالسیده 
شده بود و پیرمرد گفت چون مدت زمان زیادی پشت گوشش مانده به این شکل و شمایل 

درآمده است.
را  کار  این  »چطور  پرسید:  و  نشست  نیمکت  روی  بر  او  کنار  حواس پرتی  با  دخترک 

می کنی؟ من هم می توانم؟ یادم بده!«
پیرمرد در جواب گفت: »با گوش هایی مثل این همه چیز ممکن است. بیا خودت امتحان 

کن.«
بعد دست او را به سمت گوش چپش هدایت کرد و از پشت آن یک خرمهره بیرون آورد. 
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بعد آهسته گفت: »دلم می خواهد بدانم... اگر...«
از ستاره های کوچک و نقره ای  و موهای دخترک را به شدت برآشفت. کف دستش پر 
شد. ستاره هایی که اصاًل شبیه ستاره های فویلی و براقی که معلم مهدکودکشان به خاطر 
با نوک تیز و بسیار براق  خوش رفتاری به آن ها می داد، نبود. این ها ستاره هایی فلزی، 

بودند که به اندازه ی ستاره های واقعی آسمان می درخشیدند.
»مثل این که موهایت هم به اندازه ی گوش هایت استعداد دارند. بی نظیر است.«

دخترک التماس کنان گفت: »باز هم! باز هم لطفاً!«
پیرمرد با کنجکاوی به او نگاه کرد. هنوز هم داشت لبخند می زد، اما دخترک در نگاهش 

سایه ای از اندوه می دید و این گیجش می کرد. 
پیرمرد گفت: »من چیزی به تو نداده ام که مال خودت نبوده باشد. گرچه اگر می توانستم، 

این کار را می کردم. این یک هدیه است، از طرف من به تو...«
او یکی از دستانش را بر روی کف دست دیگرش موج وار حرکت داد. وقتی دستش کنار 
رفت، دخترک توانست پیکره ی کوچک و نقره ای یک اسب را در دست دیگر او ببیند. در 
حالی که به اسب نگاه می کرد، با خود فکر کرد که این مجسمه از تمام چیزهایی که تا 

به حال دیده زیباتر است.
»می توانم نگهش دارم؟ واقعاً؟«

»البته. امیدوارم بتوانی همیشه پیش خودت نگهش داری.«
پیرمرد پیکره ی نفیس اسب را در میان دستان حلقه شده ی دخترک گذاشت و انگشتان 
او را به آرامی به دور آن بست. دخترک می توانست در زیر انگشتان بسته اش یال اسب را 

حس کند که انگار در میان باد سرد و پرسوزی در حال پیچ و تاب خوردن بود. 
»توی جیبت نگهش دار و خیلی مراقبش باش، و امشب قبل از این که به تختت بروی 

نگاهش کن.«
دخترک همان  طور که پیرمرد گفت، اسب را داخل جیبش گذاشت.

»حاال، فکر می کنم وقت آن شده که بپرسم پدر و مادرت کجا هستند.«
دخترک ساکت ماند. ناگهان متوجه شده بود که از هنگام ترک پیک نیک تا به حال زمان 
زیادی گذشته است. پیرمرد گفت: »حتماً همه جا را دنبالت گشته اند. راستش فکر می کنم 

همین االن هم می توانم صدایشان را بشنوم. دارند صدایت می زنند.«
او دستانش را دور دهانش حلقه کرد و با صدای لرزان و خنده داری شروع کرد به صدا 
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زدن: »آلفردا! آلفردا! کجایی آلفردا؟«
این کار او چنان دخترک را به خنده انداخت که کمی طول کشید تا بتواند بگوید نامش 
آلفردا نیست. پیرمرد هم خندید، اما آن قدر به صدا زدن »اِلیه دا، اِلیه دا« ادامه داد تا لحن 

مسخره اش رنگی از ناراحتی و نگرانی گرفت.
دخترک در حالی که از جایش بر می خاست گفت: »شاید بهتر باشد که بروم و بهشان 

بگویم که حالم خوب است.«
هوا کم کم داشت خنک می شد و او حاال زیاد هم مطمئن نبود که راه برگشت را بلد باشد. 
پیرمرد نصیحت کنان گفت: »من اگر جای تو بودم این کار را نمی کردم. اگر جایت بودم 
بهشان  هم  بعد  برسند،  سر  آن ها  تا  می کردم  صبر  و  می ماندم  هستم  که  جایی  همین 
بله. دقیقاً  برود؟  استخوان هایتان در  تا خستگی  نمی نشینید  این جا  می گفتم: چرا کمی 

همین کار را می کردم.« 
تصور گفتن چنین حرف هایی به بزرگ ترها باز او را به خنده انداخت. دلش می خواست هر چه 
زودتر خانواده اش بیایند و او را پیدا کنند. کنار پیرمرد ماند و با او درباره ی چیزهای معمولی 
صحبت کرد؛ درباره ی مهدکودک و دوستانش و دایی هایش، و تمام کارهایی که پسرخاله اش 
متیو با آن ها حرص او را در می آورد، و درباره ی خرید رفتن در حال کرگدن سواری. پیرمرد 
به او گفت که پیدا کردن جای پارک برای یک کرگدن همیشه کار سختی بوده، و این که 
کرگدن ها اصاًل خرید کردن را دوست ندارند، اما اگر ازت خوششان بیاید، این کار را انجام 
می دهند. بعد هم در مورد راه هایی که می شود با آن ها یک کرگدن را به خودت عالقمند 

کنی حرف زدند، تا وقتی که پدر دخترک با یک موتورسیکلت از راه رسید. 

g »دوران دانشگاه گمش کردم.«
او شئ کوچک را نوازش کرد و به گونه اش چسباند.

»همه جا را گشتم، اما نتوانستم پیدایش کنم.«
با ترکیبی از تعجب و تردید به پیرمرد نگاه کرد و بعد برای لحظاتی ساکت شد. اخم هایش 
در هم فرو رفتند و در حالی که با انگشتانش لب هایش را نوازش می کرد، به فکر فرو رفت.

»سنترال پارک... در سنترال پارک یک باغ وحش بود.«
جادوگر سرش را تکان داد.

»هنوز هم هست.«
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»شیر! آن جا شیر هم داشت؟«
بعد بدون این که به پیرمرد فرصت بدهد، خودش پاسخ داد: »شیرها را به یاد دارم. صدای 

نعره شان را می شنیدم.«
صدایش آهسته بود و به نظر می رسید که روی صحبتش بیشتر با پیکره ی اسب باشد تا 

جادوگر.
»می خواستم شیرها را ببینم.«

پیرمرد آهسته گفت: »بله. وقتی در راه باغ وحش بودی، ما همدیگر را مالقات کردیم.«
»یادم می آید. چطور فراموش کرده بودم؟«

سریع حرف می زد. از سرعت شکل گیری خاطرات در ذهنش هم سریع تر.
»من و تو روی یک نیمکت نشسته بودیم، و بعد بابا... بابا با یک موتورسیکلت آمده بود. 
نه... یک افسر پلیس روی موتورسیکلت بو دو بابا هم... بابا هم توی این واگن های کنار 
موتور بود. یادم می آید بابا به قدری از دستم عصبانی بود که خوشحال بودم افسر پلیس 

آن جاست.«
سالمی،  و  تو صحیح  بود  نشده  مطمئن  که  وقتی  تا  »پدرت  گفت:  خنده کنان  جادوگر 

عصبانی بود. بعد از آن از من تشکر کرد. حتا می خواست بهم پول بدهد.«
»واقعاً؟ من متوجه نشدم.«

صورتش ناگهان از فرط خجالت داغ شد.
»متاسفم. نمی دانستم که او می خواسته به شما پول بدهد. حتماً خیلی بهتان برخورده.«

جادوگر با گشاده رویی گفت: »او دوستت داشت و می خواست آن چه را که داشت بدهد. 
در نهایت هم هر دوی ما یک جور معامله کردیم.«

زن توقف کرد و به دور ور برش نگاهی انداخت.
»این خیابان هم نیست. من این جا هیچ مهمانخانه ای نمی بینم.«

جادوگر به آرامی به شانه ی او ضربه ای زد و گفت: »پیدایش می کنی. مطمئن باش.«
»مطمئن نیستم که خیلی دلم بخواهد.«

»واقعاً؟«
صدای جادوگر او را در میانه ی شب احاطه کرد.

»چرا مطمئن نیستی؟ تو هنوز سفر درازی در پیش رو داری.«
تلخی گزنده ای به سرعت گلویش را پر کرد. جوری که نزدیک بود باال بیاورد.
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که  می دانی  را  چیزهایی  حتا  اگر  می شناسی،  را  خانواده ام  و  می دانی  را  من  اسم  »اگر 
من فراموش شان کرده ام، پس باید دلیل این کارم را هم بدانی. آلن مرده. و تالی، موش 
بمیرم!  باید  هم  من  پس  من...  بیچاره ی  کوچولوی  موش  خدایا!  اوه  من...  کوچولوی 

می فهمی؟ باید بمیرم! آن قدر رانندگی می کنم تا بپوسم.«
شروع کرد به لرزیدن، و در حالی که از خشم و التهاب سرفه می کرد و عق می زد، گفت: 

»دلم می خواست من هم با آن ها می مردم. این چیزی است که می خواهم.«
باال آوردن او را بسیار خوشحال و آسوده می کرد، اما تنها چیزی که از دهانش خارج شد 

کلمات بودند.
دستان پیر و قدرتمند جادوگر شانه های او را از لرزیدن باز داشت. زن توانست برای مدتی 
کوتاه سرش را باال بگیرد و به صورت جادوگر نگاه کند، صورتی که در آن نه اثری از خشم 

بود و نه افسوس و اندوه. 
به آهستگی گفت: »نه. بگذار بگویم آرزوی واقعی ام چیست. دلم می خواست من می مردم 
فکر  بکنم.  معامله ای  چنین  خوردن  آب  مثل  می توانم  بودند.  زنده  هنوز  تالی  و  آلن  و 

می کنی نمی توانم؟«
جادو گر آهسته گفت: »تقصیر تو نبود.«

»چرا بود. تقصیر من بود. آن ها در ماشین من بودند. من از آلن خواسته بودم که آن را 
ببرد و روغنش را عوض کند. و موش کوچولوی من... تالی هم خواست تا با او برود. عاشق 
این بود که با پدرش تنها این ور و آن ور برود. دوست داشت به او دستور بدهد و ادای 

من را در بیاورد.« 
برای یک لحظه نزدیک بود باز کنترلش را از دست بدهد، اما جادوگر او را در بر گرفت و 

تسکینش داد. 
»اگر از او نخواسته بودم این کار را برایم انجام دهد، اگر آن قدر خودخواه و تنبل نبودم و 
به کارهای دیگرم کمتر اهمیت می دادم، آن وقت این من بودم که در آن تصادف می مردم، 

و آن ها زنده می ماندند، زنده می ماندند و زندگی می کردند.«
را  چشمانش  و  کرد  حلقه  جادوگر  مچ  دور  محکم  می توانست  که  جایی  تا  را  دستش 

موشکافانه به چشمان او دوخت: »می فهمی؟«
جادوگر با سر تایید کرد. آن ها برای لحظه ای همان طور که بودند در تاریکی باقی ماندند. 
بعد از چند دقیقه جادوگر دست هایش را از روی شانه ی او برداشت و گفت: »خیلی خوب. 
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تو گفتی که حاضری زندگی ات را در برابر زندگی همسر و فرزندت معامله کنی. هنوز سر 
حرفت هستی؟«

زن به او خیره ماند.
»در مورد آن معمای احمقانه راست می گفتی؟ تو چه هستی؟ مرگ؟«

»به هیچ وجه. اما کارهایی هست که می توانم انجام دهم. البته با رضایت تو.«
»رضایت من؟«

زن قدمی به عقب برداشت و صاف ایستاد. 
»آلن و تالی... نیازی به رضایت من یا آن ها نیست... تک تک خواسته هایم با تمام وجود 

همین بود.«
جادوگر با اضطرار گفت: »فکر کن. می خواهم بفهمی چه چیزی را درخواست می کنی. به 

وسعت چیزی که می خواهی فکر کن.«
بعد دست چپش را باال برد و با چهار انگشت دست راستش به کف آن ضربه ای زد.

»حواست را خیلی جمع کن، دختر کوچولوی توی پارک. این جا شیر دارد.«
زن احساس می کرد که پیاده رو زیر پاهایش به پیچ و تاب افتاده است.

»از خواسته ام مطمئنم.«
»پس این را هم بدان؛ من نه می توانم از کسی زندگی اش را بگیرم، نه زندگی کسی را به 
او برگردانم. اما می توانم آرزویت را برآورده کنم. درست به همان شکلی که خواسته ای. تو 

فقط باید بیانش کنی، و تا انتهای روحت هم کاماًل از آن مطمئن باشی.«
جادوگر ناگهان خنده ی عجیب و غریب و بلندی سر داد، خنده ای که به گوش او شبیه 

غرولند آمد.
»خدایا! یادم نمی آید آخرین باری که از این کلمه استفاده کردم، کی بود. روح!«

زن لبش را گاز گرفت، و گرچه شب گرمی بود، اما دست هایش را دور خودش حلقه کرد.
»به من چه قولی می توانی بدهی؟«

»یک واقعیت متفاوت. به همان شکلی که االن از من خواستی. متوجه حرفم می شوی؟«
زن پاسخ داد: »نه!«

و بعد آهسته پرسید: »منظورت این است که... مثل این که یک فیلم را به عقب برگردانیم... 
به عقب؟ به گذشته؟«

پیرمرد سرش را تکان داد.
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»نه. واقعیت هیچ وقت به عقب بر نمی گردد. همه چیز همان طور که هست می ماند و همان 
توانایی  این  از  که  کمی  عده ی  است.  نادر  توانایی  یک  انتخاب  حق  ماند.  خواهد  هم  طور 
را  احتماالت  می تواند  جادو  و  هست،  هم  جادو  اما  می دانند.  را  قدرش  حسابی  برخوردارند، 
مثل ورق های بازی بُر بزند. چنین تبحری، تحت کنترل من، می تواند خواسته ی تو را برآورده 
کند. دقیقاً به همان شکل. اسبی را که به تو برگرداندم بگیر و به محل وقوع تصادف برگرد. 
دقیقاً همان جا. بعد اسب را در دستت نگه دار و فقط یک قدم بردار. اگر اراده ات قوی باشد 
و از انتخابت مطمئن باشی، همه چیز به همان شکلی که بوده باقی می ماند؛ اما حاال نحوه ی 
»بودنشان« برای همیشه دگرگون می شود. همسر و دخترت زنده می مانند، چون هیچ وقت در 
آن تصادف نمرده اند. تو هنگام تصادف در اتومبیل بودی، و تو مرده ای... منظورم را می فهمی؟«

»بله.«
صدایش زمزمه وار به گوش می رسید.

لطفاً  می پذیرم.  را  شرایطش  همه ی  بده.  انجام  را  کار  این  لطفاً  می فهمم!  بله  بله!  »اوه 
انجامش بده! لطفاً!«

جادوگر دستان او را در میان دستان خودش گرفت.
»مطمئنی که می دانی بعدش چه می شود؟«

او به سادگی جواب داد: »قباًل هم گفته ام، بدون آن ها نمی توانم زندگی کنم. اما... چطور 
می شود چنین کاری کرد؟«

»مرگ با وجود تمام توانمندی های ذاتی اش، آن قدرها هم باهوش و تیز نیست. نکته سنج 
است و بادقت، اما باهوش، نه.«

جادوگر در حالی که مختصر تعظیمی به او می کرد، ادامه داد: »و من در به کار بردن 
حقه ها مهارت باالیی دارم. شاید بشود گفت مهارتی خارق العاده.«

»نمی توانی همین االن من را به آن جا بفرستی؟ نمی دانم، جابه جایم کنی، یا این که از 
طریق ای میل من را بفرستی، یا از این جور کارها. بی خیال رانندگی کردن! حتماً می توانی 

این کار را انجام دهی، وقتی چنان کارهایی از دستت بر می آید.«
جادوگر سرش را تکان داد.

هم  ساده  حتا  یکی  این  بود.  آماده  قبل  از  می بایست  هم  ساده ترین حقه ها  برای  »حتا 
مقرر، درست همان جا  را راس ساعت  تو  برو. من  آن جا  به  و  بردار  را  ماشینت  نیست. 

مالقات خواهم کرد.«
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»خوب... پس...«
زن دستانش را بر روی بازوهای پیرمرد گذاشت و به چشم های او خیره شد. نگاه کردن به 

او درست مثل نگاه کردن به قرص خورشید از میان برگ های سبز درختان بود.
»از آن جایی که هیچ کلمه ای در دنیا وجود ندارد که بتوانم با آن از تو تشکر کنم، پس 

همین حاال به سمت خانه راه می افتم. خانواده ام منتظرم هستند.«
پس از به پایان رسیدن حرفش، چند دقیقه ای درنگ کرد. پیرمرد هم همان طور در کنار 
او ایستاد. انگار هر دوی آن ها غریبه هایی بودند که سعی داشتند به وسیله ی زبانی مرموز 
و به شکلی نامفهوم با هم ارتباط برقرار کنند. زبانی که نمی شد به راحتی درکش کرد. 
زبانی ساخته شده از خاطرات مشترک، صمیمیت ها و نزدیکی ها. عاقبت جادوگر گفت: 

»تو نمی فهمی من چرا چنین کاری برایت می کنم.«
این یک سوال نبود. 

»نه. نمی فهمم.«
زن با تردید لبخند زد. لبخندی که طوفانی بود از اضطراب و دودلی. 

»برای خاطر روزهای قدیم؟«
جادوگر سرش را تکان داد.

»دیگر مهم نیست. برو. عجله کن.«
عالمت میهمانخانه به روشنی ماه کامل در آن طرف خیابان می درخشید، و او می توانست 
اتومبیلش را در پارکینگ خلوت و نیمه خالی ببیند. برگشت و بدون این که نگاهی به 
عقب بیاندازد، به سمت بیوکش رفت. آن را روشن کرد و از پارکینگ خارج شد. الزم نبود 
چیزی با خودش ببرد. بگذار خدمتکاران مهمانخانه فردا صبح به اتاقش سرک بکشند، 
از روی جالباسی حمام تکان  را که  ببینند و حوله های خشک  را  تخت دست نخورده 

نخورده اند. 
می توانست جادوگر را در آینه ی نیمه تار جلوی ماشین ببیند که داشت رفتن او را تماشا 

می کرد، اما او نه دستی تکان داد و نه حتا سرش را برگرداند. 
بدون گذشتن از مسیرهای فرعی، جاده از هنگام آمدنش به نظر بسیار کوتاه تر می آمد. 

حتا با این که حاال از روی غریزه آرام تر رانندگی می کرد. 
پیش تر او هیچ نقشه و برنامه ای نداشت، فکرش کار نمی کرد و چیزی جز اندوه برای حمل 
کردن در کار نبود. اما حاال احساساتش آبستن لذت و اشتیاق بود، و همین مسیر را به 
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نظرش کوتاه تر می کرد. »آن ها زنده می مانند... موش کوچولوی من فردا زنده خواهد بود، 
نه بخشی از خاطرات دیگران...«

اتومبیل  هدایت  برای  تالشی  هیچ  است  وقت  خیلی  که  شد  متوجه  حرکت  حین  در 
قدیمی اش نمی کند، جز این که پایش را بر روی پدال گاز نگه داشته بود و با دستانش 

فرمان را چسبیده بود. 
یک روز تمام گذشت، بیشتر از یک روز، و او حتا ذره ای احساس خستگی نمی کرد. تصمیم 
گرفت که این قابلیت را هدیه ای از جانب جادوگر ببیند، بنابراین فکرش را درگیر این 
موضوع نکرد. به جایش، همان طور که رانندگی می کرد شروع کرد به خواندن آوازهایی 
آوازهای مورد  از  کودکانه؛ »سرود ملوانان دریا« و بعد هم »گیلبرت« و »سالیوان« که 
عالقه ی آلن بودند... نه! هستند! هنوز هم هستند، و البته خواهند بود. »چون من دارم 

می آیم... آلن، تالی... من دارم می آیم.«
برای چند صد مایل آخر، جاده ی بین ایالتی را رها کرد و مسیر کنار ساحل را در پیش 
گرفت. این راهی بود که او و آلن در آغاز ماه عسلشان پشت سر گذاشته بودند. اقیانوس، 
و  ماموت  توی  در  تو  و  فشرده  درختان  و  داشت  قرار  راستش  در سمت  بی موج  و  آرام 
شوکران در سمت چپش. هوای شبانگاه هم طعم نمک داشت و هم بوی شیره ی درختان 

کاج را می داد.
گاهی گوزن در حال عبوری را می دید، یا شکل محوی از یک روباه یا حتا یک جوجه تیغی 
که سر و کله اش در میان جاده پیدا می شد. یک بار هم توانست یک شیر کوهی ببیند، یا 
حداقل این طور گمان می کرد. تصور کرد که سایه ای با ُدم بلند، ایستاده در میان سایه ها، 

سایه ی او را تعقیب می کند که به سرعت از مقابلش می گذرد. »عزیزانم! دارم می آیم.«
چیزی به غروب نمانده بود که به اولین خانه های ویالیی حومه ی شهر رسید. شهری که 
در آن به دانشگاه رفته بود، ازدواج کرده بود و با کمال میل در آن مستقر شده بود. شهر 
آرام و راکد در مقابلش قرار داشت. تا زمانی که چیزی شبیه آژیر الینقطع یک ماشین 
پلیس یا غوغای یک ماشین آتش نشانی این رکود را بر هم زد و سگ های همه ی محله ها 

را به پارس کردن وا داشت.
بیوک را در مقابل خانه پارک کرد و لحظه ای به خانه ی مطرود و متروک خیره ماند. »با 
وضعی که تو ناپدید شدی، بدون این که حتا با کسی تماس بگیری، انتظار دیگری جز 

این هم نمی شد داشت.«
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قبل از این که سعی کند در خانه را باز کند، لحظه ای درنگ کرد. دنبال صداهایی گشت 
که نشان دهنده ی حرف زدن و تکان خوردن آلن و تالی در خانه باشد، و وقتی چیزی را 
که می خواست نیافت، درست مثل زمانی که جادوگر را ترک کرده بود، به آهستگی از در 

دور شد. »شش بلوک. فقط شش بلوک.«
پیاده رو  از  و در گوشه ای  پیدا کرد  بود،  پیوسته  وقوع  به  آن  در  تصادف  را که  تقاطعی 
ایستاد. از آن جا می توانست آثار به جا مانده از تصادف را بر روی آسفالت خیابان ببیند. 
جایی که در آن زندگی اش به پایان می رسید. در همان لحظه آخرین روز زندگی اش آغاز 
شد. پرتوهای خورشید نو از میان درختان پارک کوچک محله شان سر برآورد. پرتوهایی 
به شفافیت و درخشش آب دریا. بوی خوش سنگ هایی را که در زیر اشعه ی خورشید 
اول صبح در حال گرم شدن بودند، با ولع به ریه اش کشید، و طعم صبحانه ی بین راهی 
اهالی حومه را بر روی زبانش حس کرد. با خودش فکر کرد که این آخرین بار است که 
چنین بوهایی را حس می کند. در حالی که به ماشین هایی که در سرتاسر خیابان از گاراژ 
خارج می شدند نگاه می کرد، به فکر فرو رفت. خواسته ی جدیدی را در وجود خودش حس 
می کرد. آلن و موش کوچولو می توانستند به خانه برگشتن این ماشین ها را تماشا کنند، 
همچنین می توانستند باز هم شنا کردن غازها را در دریاچه ی مصنوعی نزدیک خانه شان 
ببینند. اما او نمی توانست. دیگر هیچ وقت نمی توانست. خیابان داشت با ترافیک اول صبح 
بند می آمد. حرکت یک اتوبوس را با نگاهش دنبال کرد، و بعد سرویس مدرسه را که اول 
به شهرک های دورتر می رفت و بعد برای برداشتن تالی و دیگر دانش آموزان نزدیک تر به 
مدرسه، به آن جا بر می گشت. جادوگر هنوز نیامده بود. اسب نقره ای را در جیبش لمس 
کرد. چه می شد اگر می توانست امروز را برای خودش بر دارد؟ یک روز، فقط یک روز برای 
این که بتواند طعم این ها را بار دیگر بچشد، بتواند باز تمام جاهایی را که با هم رفته بودند 
ببیند، تا بتواند همه ی این ها را پیش خودش حفظ کند و با خود به آن لکه ی روی آسفالت 
او  را. چرا  را در اختیار داشتند، تمام طول عمرشان  ببرد. عزیزانش تمام روزهای دیگر 
نمی توانست فقط یک روز را برای خودش نگه دارد؟ هنگام غروب آن جا خواهد بود. آماده 
برای رفتن. آن ها حتماً درک می کردند. فقط همین یک روز را برای خودش می خواست.

افسوس  آن ها  برای  تو  که  اندازه ای  »همان  شنید:  را  جادوگر  صدای  سرش  پشت  از 
به  از مرگ آن ها  بعد  تو گفتی زندگی ات  برایت عزاداری خواهند کرد.  خورده ای، آن ها 

پایان رسیده، آن ها هم همین را خواهند گفت، به موقعش.«
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زن بدون این که سرش را برگرداند، گفت: »نمی توانی من را منصرف کنی.«
جادوگر خنده ی خشکی کرد.

»از اولش هم حدس زده بودم که نمی توانم.«
سرش را برگرداند و جادوگر را دید که کنارش ایستاده است. او هیچ تغییری نکرده بود، 
اما زن می توانست در چشمان بی نهایت پیرش سایه ی کمرنگی از محبت و دلسوزی ببیند. 
چهره اش نه نشانی از ترحم داشت و نه به نظر سرسخت می آمد، و نه می شد نشانی از 
حق به جانب بودن در آن دید. حواسش چنان جمع بود که انگار از آینده بی اطالع است.

»همان است. همان دختری که در سنترال پارک دیدمش، وقتی که داشتم روی نیمکت 
زیر نور آفتاب برای خودم چرت می زدم. همان دخترک پر شر و شور که بااراده و مصمم 

به پیش می تاخت و می خواست شیرها را ببیند.«
زن گفت: »سر در نمی آورم. تو می دانی من که هستم؛ اما من چیزی راجع به تو نمی دانم. 

پیش از این که بروم، لطفاً بگو که هستی!«
»تو من را می شناسی.«

»نه! نمی شناسم.«
»چرا. می شناسی، می شناختی و خواهی شناخت.«

زن جوابی نداد. هر دویشان در سکوت مرد جوان و سیاه پوستی را نگاه کردند که از خیابان 
رد می شد. او نوزادی را در آغوش داشت -زن فکر کرد شاید یک پسر باشد- و صورت گرد 
و سیاهش از شادی و غرور برق می زد. انگار که پیش از او هیچ کس بچه ای نداشته است. 
مرد و بچه هر دویشان یک صدا می خندیدند، صدای خنده ی بچه نرم و زیر بود و صدای 
خنده ی مرد آهنگین به گوش می رسید. اتوبوسی برای لحظه ای آن ها را از نظر پنهان کرد. 

بعد از این که اتوبوس رد شد، آن دو به گوشه ای پیچیدند و ناپدید شدند.
»با وجود این که از این کار اطمینان داری، به نظر می رسد تصمیم گرفته ای عملی کردن 

معامله ات را کمی عقب بیاندازی. البته اگر اشتباه نکنم.«
زن به نرمی گفت: »یک روز، فقط یک روز به عنوان خداحافظی. برای این که پیش از 
رها کردن همه چیز، خاطرات خوبی را که با آن ها داشتم در ذهنم ثبت کنم. می شود؟... 
می توانم این کار را بکنم؟... یا که با این کار طلسم را از بین می برم و افسون باطل می شود؟«

جادوگر بالفاصله جواب نداد و برای مدتی تماشایش کرد. زن متوجه شد که نفسش را در 
سینه حبس کرده است.
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»نه افسونی در کار است و نه طلسمی. این فقط یک حقه است، و البته نه از آن حقه هایی 
که بتوانی تا هر وقت بخواهی عقبش بیاندازی.«

اگر  از حالت صورت جادوگر نمی شد چیز دیگری خواند. زن گفت: »اوه، خیلی خوب می شد 
چنین چیزی ممکن بود، اما نمی شود همه چیز را با هم داشت. از تو ممنونم، و باز هم خداحافظ.«

او صبر کرد تا خیابان کاماًل از ترافیک کم حجم صبحگاهی پاک شود، بعد بااراده و بدون 
ثانیه ای مکث قدم در خیابان گذاشت. داشت قدمی دیگر بر می داشت که صدای جادوگر 

را از پشت سر شنید.
»تا غروب. بیشتر از این کاری از دستم بر نمی آید.«

بر روی پایش چرخ زد و برگشت. صورتش می درخشید، مثل بچه ای که فهمیده باشد 
روزی تعطیل در پیش رویش دارد.

»ممنونم! قول می دهم سر وقت این جا باشم. اوه، ممنونم!«
قبل از این که بتواند حرکت کند، باز صدای جادوگر را شنید. این بار لحنش متفاوت بود.

»یک خواهش دارم.«
صورتش به همان شکل باقی مانده بود، اما صدایش بسیار جوان شده بود. انگار که متعلق 

به پسر کم سن و سالی باشد.
بسیار  اما  نیستم،  هم  مدعی  ندارم،  چیزی  چنین  پرسیدن  برای  حقی  هیچ  »می دانم 

خرسند خواهم شد اگر اجازه بدهی این چند ساعت را در کنارت باشم.« 
دستپاچگی  و  خجالت  با  که  بود  شده  ویکتوریا  ملکه  دوران  در  جوان  پسری  به  شبیه 
دختری را به چای دعوت می کند. زن به او خیره شد. حالت چهره اش برای نخستین بار به 
اندازه ی چهره ی جادوگر ناخوانا شده بود. لحظه ای طوالنی سپری شد تا عاقبت او سرش 
را تکان داد و در حالی که با دستانش جادوگر را فرا می خواند گفت: »زود باش! وقتمان 

خیلی کم است. عجله کن!«
در حقیقت، شاید به خاطر حضور جادوگر، آن ها اصاًل وقت کم نیاوردند. سریع سوار بیوک 
شدند و زن به سمت باالی تپه رانندگی کرد تا بتوانند از آن جا باقی مانده ی طلوع را تماشا 
کنند. همان طور که خورشید بارقه های صبحگاهی اش را بر سطح شهر می ریخت، او برای 

جادوگر از زندگی شان در آن جا گفت. 
والدینشان  و  مهدکودکی  بچه های  به جمعیت صبحگاهی  دو  آن  طلوع  تماشای  از  بعد 
در زمین بازی پارک محلی پیوستند. زن، جادوگر را به چند تن از دوستاِن بیش از حد 
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نگرانش معرفی کرد و گفت او یکی از دایی های آلن است که به دیدنش آمده. در مقابل 
دوستانش سعی می کرد در فتارش اندوه توام با سکوتی را که از او توقع می رفت نشان 
هم  در  خنده ای  با  جادوگر  کارهای  خاطر  به  سعیش  تمام  که  نکشید  طولی  اما  دهد، 
شکست. او سعی داشت با تعدادی از بچه ها سوار قطار مینیاتوری شود و این کار باعث 

شده بود که زانوانش تا نزدیکی گوش هایش باال بیایند.
بعد از آن او جادوگر را به دشت های مسطح و تُُنک کنار بزرگراه برد، و به خیریه ای که 
هفته ای دو بار در آن جا غذا سرو می کرد. در آن جا آنها با زن سیاه پوست تعمید دهنده ای 
او را بغل کرد و هشدار داد که الزم نیست به این  با محبتی دروغین  مواجه شدند که 
زودی ها این ورها پیدایش شود، اما اگر حالش سر جا آمده، از همین فردا می تواند کارش 
جادوگر  می اندازد.  راه  را  کارشان  اضافه چقدر  یک کمک  می داند  و خدا  کند  را شروع 
متوجه بارقه ای از رنج و عذاب وجدان در نگاه او شد، اما کس دیگری آن را ندید. قول داد 

که فردا خودش را به موقع برساند.
با قایق به آن سر خلیج  زمان برایشان کافی بود. آن ها ماشین را جایی پارک کردند و 
رفتند، به جزیره ای که او و آلن در آن با هم آشنا شده بودند. هر دوی آن ها برای چادر 
زدن به آن جا رفته بودند که همدیگر را مالقات کردند. بعدها، بعد از متولد شدن تالی هم 
آن ها گه گدار برای پیک نیک به آن جزیره می آمدند. او با آب و تاب تعریف کرد که آلن 
چطور هراس از آِب تالی را درمان کرده بود؛ او را متقاعد کرده بود که بر روی پشتش 

بنشیند و تظاهر کند که بر روی یک دلفین سوار است.
ببینی.  را  کردنش  شنا  باید  من!  کوچولوی  موش  شده.  ماهری  بسیار  شناگر  حاال  »او 
منظورم این است که... حتماً در آینده خواهی دید... می بینی اش، من نمی توانم... اما اگر 

خواستی...«
و صدایش آهسته محو شد. جادوگر بدون این که چیزی بگوید، دست او را نوازش کرد.

»باید حواسمان به ساعت باشد. نمی خواهم از مرگ خودم عقب بمانم.«
حرفش باید خنده دار از آب در می آمد، اما جادوگر اصاًل نخندید.

زمانشان کافی بود. حواس جمعش باعث شد خیلی زودتر از غروب به خانه اش برسند، 
اما پیش از آن در مقابل بستنی فروشی مورد عالقه ی خانواده اش توقف کوتاهی کردند؛ 
قهوه، و دو تا اسکوپ بستنی »به درک!« برای او و بستنی قیفی توت فرنگی، البته بعد از 
کلی این پا و آن پا کردن، برای جادوگر. هنوز با خوراکی هایشان مشغول بودند که به در 
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جلویی خانه رسیدند. زن با حالتی رویاگون گفت: »اوه خدا، دلم برای قهوه تنگ می شود.«
بعد خندید.

»شاید هم تنگ نشود. مگر نه؟ در نهایت من نخواهم فهمید که دلم برایش تنگ می شود 
یا نه.«

سرش را باال گرفت و با سوظن به جادوگر نگاه کرد.
»تو تا حاال بستنی قیفی نخورده بودی. مگر نه؟«

جادوگر موقرانه سرش را تکان داد. او بستنی قیفی را از دست جادوگر گرفت و با دقت 
بعد  ًیکنواخت شد.  تقریبا  قیف  روی  بستنی  به طوری که سطح  زد.  لیس  را  آن  لبه ی 

بستنی و دستمال کاغذی خودش را به جادوگر داد.
»باید قبل از این که به داخل برویم بستنی هایمان را تمام کنیم. زود باش.«

با حرص شروع کرد به بلعیدن بستنی اش و قیفش را خرچ خرچ کنان در دهانش گذاشت. 
سعی می کرد سرعت بلعیدن بستنی با سرعت نزول جایگاه خورشید در آسمان متناسب 

باشد.
بستنی اش که تمام شد، با کلید در خانه را باز کرد و وارد شد. نیمی از راهروی ورودی 
را پشت سر گذاشته بود و داشت به سالن نشیمن نزدیک می شد که متوجه شد جادوگر 

دنبالش نمی آید. در حالی که او را صدا می زد، گفت: »هی! تو نمی آیی؟«
»بابت امروز از تو ممنونم، اما این لحظه باید متعلق به خودت باشد. من بیرون منتظرت 

می مانم. الزم نیست عجله کنی.«
بعد در حالی که نگاهی به آسمان می انداخت، اضافه کرد: »اما زیاد هم معطل نکن.«

این را گفت و در را پشت سر خودش بست تا زن با خانه و خاطراتش تنها بماند.
به نرمی پشت سر جادوگر، در کنار پیاده رو  او  بلوک آن طرف تر،  نیم ساعت بعد، شش 
ایستاد و به بررسی وضعیت تقاطع مشغول شد. مرد دستانش را به سمت او دراز نکرد، اما 

او در هر حال دستانش را در میان هر دو دست خودش گرفت.
»تو خیلی مهربانی.«

جادوگر، اندوهناک سرش را تکان داد.
»کمتر از آن چیزی که تصور تو است، و بسیار کمتر از آن چه که خودم دلم می خواهد.«

»این مزخرفات را تحویل من نده.«
لحنش خصمانه، اما با خنده ای زیرین همراه بود.
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»تو منتظرم بودی. خودت گفتی. هر جایی که می رفتم حتماً با تو مواجه می شدم. مگر 
نه؟ اگر به جنوب و به سمت مکزیکو می رفتم، یا با هواپیما می رفتم به هونولولو، یا حتا 
به اروپا. دیر یا زود، وقتی که آماده ی شنیدن حرف هایت می شدم، وقتی که می توانستم 
چنین قراری با خودم بگذارم، حتماً همان موقع وارد یک رستوران می شدم که جلویش 

تابلوی »جادوی غذاخوری« آویزان بود، این طور نیست؟«
»نه کاماًل. تو حتماً باید همان مسیر را پیش می گرفتی، و من و تو حتماً می بایست همان 
جا همدیگر را می دیدیم. همه چیز همان طور که هست باقی می ماند و همان طور هم 

خواهد ماند. پیش تر این را گفته بودم.«
»اهمیتی ندارد. هنوز هم بسیار قدردانم و از تو ممنونم.«

جادوگر به آرامی گفت: »بمان!«
او سرش را تکان داد.

»می دانی که نمی توانم.«
»این حقه... این گمراهی... نمی توانم قول بدهم آن چه را که می خواهی انجام می دهد. 
همسر و دخترت زنده می مانند، اما هیچ کس نمی داند تا کی. می توانند همین فردا کشته 
یا  ابله و خواب آلود دیگر، یک ویروس، سقوط هواپیما  راننده ی  به وسیله ی یک  شوند؛ 
دیوانه ای اسلحه به دست. چیزی که داری به خاطرشان فدا می کنی ممکن است در نهایت 
بی فایده و بی هدف باشد... حتا شاید تا طلوع فردا. بمان. مهلت تصمیم گیری خودت را از 

دست نده. بمان.«
جادوگر به سمت او رفت، اما او قدمی به عقب و به داخل خیابان برداشت و باعث شد 
راننده ای با عصبانیت بوق بزند. گفت: »تمام چیزهایی که می گویی کاماًل درست است، 
اما ذره ای برایم مهم نیست. اگر تنها کاری که از دستم بر می آید این باشد که یک ثانیه 

بیشتر به آن ها ببخشم، این کار را خواهم کرد.«
صورت پیرمرد آرام شد.

تو یک حق  به  باید  بسیار خوب.  مانده.  یادم  همان چیزی هستی که در  تو دقیقاً  »آه. 
داشتم،  هم  اگر  ندارم.  شکایتی  هم  من  و  کردی  انتخاب  را  عشق  تو  می دادم.  انتخاب 

فایده ای نداشت. از این لحظه به بعد جادوگر تویی، نه من.«
»خیلی خوب. بیا تمامش کنیم.«

قرص عظیم خورشید پاورچین پاورچین داشت به لبه ی افق سبز رنگ نزدیک می شد، اما 
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او صبر کرد تا جادوگر سرش را تکان بدهد و بعد به سمت تقاطع حرکت کرد. ترافیک 
به قدری سنگین شده بود که او نمی توانست خودش را به نقطه ای برساند که زندگی آلن 
و تالی در آن به پایان رسیده بود. جادوگر دست راستش را باال برد، انگار که می خواست 
برای او دست تکان بدهد، و ناگهان راه مقابلش کاماًل باز شد. ماشین ها و راننده هایشان 

همان جایی که بودند منجمد شدند و از حرکت ایستادند.
زن از ورای شانه اش گفت: »متشکرم.« 

و قدمی به جلو گذاشت...

g دختر کوچولو سرش را تکان داد و به اطرافش نگاه کرد. از چیزی که می دید گیج شده 
او نگاه می کرد از طرز عجیب و بزرگساالنه ی  بود، و اگر کسی جز پیرمرد در پارک به 
ایستادنش و شکلی که اطرافش را زیر نظر گرفته بود، جا می خورد. جادوگر به او گفت: 

»سالم.«
»این... اصاًل شبیه چیزی نیست که انتظار داشتم.«

»نه. نیست. تماشاچی ها زنی را می بینند که از وسط نصف شده، در حالی که دو زنی که 
خودشان را در جعبه ی جادو تا کرده اند چیز دیگری می بینند. تو حاال در حقه هستی، 
پس مسلماً آن چیزی را نمی بینی که انتظارش را داری. اگر بتوانی حدس بزنی در ورای 

حقه کارها چطور پیش می رود، می فهمی که حتا با جادو هم فرق دارد.«
او با شگفتی به دستان کوچکش نگاه کرد و بعد بازوها و پاهای کوتاهش را از نظر گذراند.

»اصاًل سر در نمی آورم. توگفتی من می میرم!«
»و همین طور هم خواهد شد. در روز مقرر و زمان مقرر. وقتی که فکر می کنی از همسرت 
بخواهی که ماشین را ببرد برای تعویض روغن، بعد در لحظه ای برق آسا تصمیمت عوض 

می شود، بی آن که بدانی چرا ماموریت به این سادگی را خودت باید انجام بدهی.«
جادوگر هنگام حرف زدن بی نهایت اندوهگین به نظر می رسید.

برق آسایی که در  لحظه ی  آن  این خاطر که  به  متفاوت.  به شکلی  تنها  مرد،  »و حاال خواهی 
وجودت دفن شده شاید تنها خاطره ای باشد که در ذهنت بماند. امروز را از یاد خواهی برد، و 
هدیه هایی که به تو می دهم، و حتا من را. حقه اثرش را از دست می دهد. مرگ شاید نابغه نباشد، 
اما ابله هم نیست. همه ی کارت ها باید به دسته شان برگردند، وگرنه مرگ متوجه خواهد شد. 
اما اگر من و تو، بین خودمان، مخفیانه کارتی را عالمت بزنیم، بعداً می توانیم بیرون بکشیمش.«
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جادوگر از سخن گفتن باز ماند. و او، زن درون دختربچه، حس کرد که دارد در منتهاالیه 
چهره ی مرد را می نگرد. انگار که داشت به انتهای یک جنگل تیره و تار نگاه می کرد، انگار 

که مرد دیگر هیچ وقت چیزی نخواهد گفت.
بعد از چند لحظه جادوگر آه عمیقی کشید.

»گفته بودم که مهربان نیستم.«
دختر دستش را دراز کرد تا به گونه ی او برساند. چشمانش درخشش خیره کننده ای داشتند.

»هیچ کس هیچ وقت نمی تواند از تو مهربان تر باشد. تو نه تنها آرزوی من را برآورده کردی، 
بلکه می گویی می توانم باز هم آن ها را ببینم. دوباره می توانم آلن را مالقات کنم، عاشقش 
بشوم و موش کوچولویم را در آغوش بگیرم، درست مثل گذشته. این همان چیزی است 

که می گویی. مگر نه؟«
انگشتان ظریفش خورشید را  با  انگار که می خواست  از هم گشود،  جادوگر دستانش را 

لمس کند.
»تو دختر کوچولویی هستی در سنترال پارک که دارد می رود تا شیرها را ببیند. من هم 
پیرمردی هستم که روی نیمکتی چرت می زند... از این لحظه به بعد دنیا روال عادی اش را 
پیش می گیرد. تنها یک چیز عوض می شود. چیزی که با امروز خیلی فاصله دارد و آن قدر 
کم رنگ است که می شود راجع به آن حرفی نزد. داخل جیبت را نگاه کن دختر کوچولو.«

او دستش را درون جیب جلویی باالپوش کتانی اش فرو برد. دستان چهار ساله اش به دور 
پیکره ی اسب کوچک نقره ای حلقه زد و لبخندی بر روی صورتش نقش بست. اسب را 
بیرون آورد و به سمت پیرمرد گرفت. انگار که می خواست تکه ای شکالت به او تعارف کند.

»من نمی دانم تو چه کسی هستی، اما می دانم چه چیزی هستی. تو یک چیز خوبی.«
جادوگر گفت: »مزخرف نگو!«

اما او توانست آثار رضایت و خرسندی را در چشمانش ببیند.
»اما حاال...«

جادوگر دستان کشیده و پر چروکش را دور دستان دخترک حلقه کرد و یک بار به آرامی 
فشارشان داد.

»فراموش کن...«
وقتی که او دستان دخترک را رها کرد، اسب نقره ای ناپدید شده بود.

دختر کوچولو بر روی سبزه ها ایستاده بود و به پیرمردی که چشم هایش بسته بود نگاه 
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می کرد. پیرمرد به او گفت: »اجازه دارم بپرسم کجا می روی؟«
زرافه ها حیوانات خیلی خوبی  را.  زرافه ها  و  ببینم،  را  دختر گفت: »دارم می روم شیرها 

هستند.«
پیرمرد در حالی که سرش را کج می کرد تا او را ببیند، موافقت کرد.

»حتماً همین طور است.«
چشمان او، وقتی که بازشان کرد، آبی ترین چشمانی بود که دخترک تا به حال دیده بود.
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زمزمه  عبث  و  پوچ  افسانه های  مردان  آن  در  که  عاطل  و  خموده  بود  شهری  روزگاری 
می کردند.

و رسم شهر چنین بود که هر کس قصد ورود داشت، باید خراج را به صورت یک داستان 
پوچ جلوی دروازه های شهر بیان می کرد.

شهــر خموده

لرد دانسنی

شیرین سادات صفوی
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پس هر کس که وارد می شد، به محافظین دروازه با یک داستان پوچ خراج می داد و در 
آن هنگام می توانست آزادانه و بی هیچ رنجی قدم به شهر بگذارد. و سپس در ساعتی 
از شب پادشاه این شهر بر می خاست و در خوابگاه خود گام های پرشتابی بر می داشت 
و نام شهربانوی مرده را صدا می زد؛ در این ساعت محافظین دروازه برخاسته، شهر را 
را  داستان هایی  زمین،  بر  نشسته  و  می رفتند  شاه  خوابگاه  به  و  می کردند  موم  و  مهر 
که جمع کرده بودند برای او باز می گفتند. و پادشاه با شنیدن داستان های آنان آرام 
می شد و همان طور که به افسانه ها گوش می سپرد، دوباره بر زمین قرار می گرفت و 
خوابش می برد. آن گاه محافظین آرام و بی صدا بر می خاستند و پنهانی از خوابگاه خارج 

می شدند.
مدتی پیش در طی سرگردانی ها خود، به دروازه های این شهر رسیدم. و همان طور که جلو 
می رفتم، مردی را دیدم که داشت خراج خود را به محافظین می پرداخت. همگی چهارزانو 
بر زمین مقابل دروازه نشسته بودند و هر کدام نیزه ای در دست داشتند. مقابلشان دو 

مسافر دیگر، گرم و منتظر نشسته بودند. و مرد چنین می گفت:
»و شهری بود »نومبروس« نام که عبادت ایزدان را گذاشت و تنها به سوی یک خداوند 
روی گرداند. پس ایزدان ردا بر صورت کشیدند و از شهر رفتند و با عبور از میان مه تپه ها 
و تنه ی پرشاخ و برگ درختان زیتون خارج از شهر، به غروب پا گذاشتند. اما وقتی ایزدان 
از زمین خارج شدند، در میان آخرین اشعه های چند الیه ی غروب برگشتند و نگاه واپسین 
را به شهرشان انداختند؛ نگاهشان نیمی از خشم و نیمی از حسرت بود؛ سپس روی گرداند 
و برای همیشه از این جهان رفتند. اما پس از رفتن، »مرگ« را که داسی به دست داشت 
به این جا فرستادند و به او امر دادند: نیمی از شهری که ما را فراموش کرد، جان بگیر و 

نیم دیگر را ببخشا تا به یاد ایزدان فراموش شده ی خود بمانند.«
»از آن سو خداوندگار تک که بندگان فراوان پیدا کرده بود، فرشته ی عذابی نازل کرد و 
به او امر داد: به شهر برو و نیمی از مردمان آن را جان بگیر و نیم دیگر را ببخشا تا بدانند 

و بفهمند که خدایشان اینک منم.«
»و در آن، فرشته ی عذاب دست به شمشیر برد و شمشیر با آه جگرسوزی از نیام رها شد؛ 
آهی که چون صدای آخرین نفس یک هیزم جمع کن قبل از فرود آوردن آخرین ضربه بر 
تنه ی درختی غول آسا است. سپس شمشیر در دست را به سوی پایین نشانه گرفت و با 
سری خمیده، با ضربه ی پا از آسمان ها جدا شد و بال هایش او را چون باد به سوی زمین 
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رهسپار کردند. پس او با شمشیری آخته در مقابل، در میان آسمان عصرگاه به سمت 
زمین می رفت و چون زوبینی بود که شکارگری آن را به باال انداخته باشد و حاال به سوی 
زمین باز گردد. اما او درست قبل از برخورد به زمین سر بلند کرد و بال هایش را گشود و 
پرهای بالش را عمود بر زمین ساخت و بر کرانه ی رود فالورو که از میانه ی شهر نومبروس 
می گذشت، فرود آمد. در دنباله ی ساحل فالورو، او در ارتفاع کمی به پرواز در آمد؛ چون 
عقابی بر فراز مزرعه ای برداشت شده و کوتاه که حیوانات کوچک آن دیگر جایی برای 
پناه گرفتن ندارند. و در همان لحظه، مرِگ فرستاده شده از سوی ایزدان فراموش شده، 

بر ساحل مقابل رود فرود آمد و مشغول برداشت شد.«
»در یک چشم بر هم زدن، هر دو یکدیگر را دیدند؛ فرشته به مرگ خیره شد و مرگ به 
فرشته چشم دوخت و شعله ی نگاه فرشته از سرخی مهی که در انتهای چشم خانه های 
خالی مرگ سوسو می زد، روشنایی دوچندانی گرفت. ناگهان بر سر هم فرود آمدند و داس 
بر شمشیر کوفته شد. فرشته معبد ایزدان را تصرف کرد و نشان خداوندگار تک را بر سر 
آن ها به اهتزاز در آورد و مرگ معبد خداوندگار تک را تسخیر کرد و بار دیگر رسوم و آیین 
پرستش ایزدان را در آن ها بر پا ساخت. در این میان قرن ها چون جریان بی پایان فالورو 

که به سوی دریا می رخت، به آرامی می گذشتند.«
»و حتا حاال برخی در معبد خداوندگار تک هستند و ایزدان را می پرستند و برخی در معبد 
ایزدان می روند و خداوندگار تک را ستایش می کنند؛ و فرشته هنوز در میان سرود پیروزی 
به آسمان ها بازنگشته و مرگ هنوز نرفته تا در کنار ایزدان رو به احتضارش بمیرد؛ آن  دو 

در نومبروس می جنگند و زندگی در دو سوی فالورو هنوز ادامه دارد.«
محافظین دروازه داستان را شنیدند و گفتند: »وارد شو.«

مسافر دیگری جلو رفت و شروع کرد:
»روزی میان هاهن وازی و نیت کرانا، ابرهای خاکستری عظیمی قدم گذاشتند. و این دو 
کوه غول قامت، هاهن وازی و نیت کرانای آسمانی، پادشاه قلل جهان، به آنان خوشامد گفته 
و آن ها را برادر خویش خواندند. ابرها از این خوشامد خرسند شدند، چون در آن ارتفاع از 

آسمان به ندرت آشنایی می دیدند که با آن ها سخن بگوید.«
»اما بعد بخار عصرگاهی رو به مه کوتاه قامت گفت: »آن پیکری که جرات کرده  بر فراز ما 

به پرواز در آید و به دیدار هاهن وازی و نیت کرانا برود، چه است؟«
»و مه کوتاه قامت در پاسخ به بخار عصرگاهی گفت: »حتماً مهی زمینی است که مجنون 
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شده و بستر نرم و صمیمی زمین را ترک کرده و سرگردان در دیوانگی خود، فکر کرده 
جایگاهش در میان هاهن وازی و نیت کرانا است.«

آن  از  بسیار  اکنون  که  روزگاری  اما  بودند،  ابرهایی  »روزگاری  گفت:  عصرگاهی  »بخار 
می گذرد و تنها نیاکان ما آن ها را به یاد دارند. شاید این مجنون فکر کرده ابر است.«

»آن گاه کرم های خاکی از بستر لجن آلود و گرم خود گفتند: »آی مه زمینی، تو به واقع 
ابری، و ابری جز تو نیست. و من هاهن وازی و نیت کرانا را نمی بینیم، پس حتماً به اندازه ی 
تو مرتفع نیستند؛ و کوهی در جهان نیست مگر آن هایی که هر روز خودم از گل بر زمین 

می سازم.«
»و مه کوتاه قامت و بخار عصرگاهی از این کالم کرم های خاکی خوشنود شدند و با نگاه 

به پایین، شنیده هایشان را باور کردند.«
»و به واقع بهتر است که مهی زمینی باشی، نزدیک به بستر لجن آلود و گرِم زمین، و این 
که سخنان دلچسب کرم های خاکی را بشنوی، تا آواره ای دل مرده در ارتفاعات که مجبور 
است کوه ها را با برف های سردشان تنها بگذارد و تنها از منظره ی شهرهای عظیم انسان ها، 

و زمزمه ی ایزدانی دوردست در دیرگاهی عصر، سرگرم شود.«
محافظین داستان را شنیدند و گفتند: »وارد شو.«

سپس مردی برخاست که از غرب می آمد و افسانه ای غربی بیان کرد. او گفت:
»جاده ای در روم است که از معبدی باستانی گذر می کند و زمانی ایزدان این معبد را 
بسیار  معبد  کف  و  می گذرد  مرتفع  دیواری  امتداد  در  جاده  می داشتند؛  دوست  بسیار 

پایین تر از سطح جاده است و از مرمر سفید و گلگون پوشیده شده.«
»اکنون روی کف معبد، سیزده گربه ی گرسنه زندگی می کنند.«

»آن ها در میان خود چنین می گویند: »روزگاری ایزدان در این جا مسکن داشتند، روزگاری 
انسان ها، و حاال ما گربه ها در این جا روزگار می گذرانیم. پس بیایید قبل از رسیدن دوران 

ساکنین بعدی، از آفتاب گرمی که بر مرمرهای کف می تابد، لذت ببریم.«
و  گرم  بعدازظهری  شنیدم،  میانشان  را  بی صدا  گفتگوی  این  نظرم  به  وقتی  »چون 

خواب آلوده بود.«
به دکان  باعث شد  که  آورد  درد  به  را  دلم  گربه چنان  این سیزده  نزاری  و  نحیفی  »و 
ماهی فروشی روم و برایشان ماهی بخرم. سپس باز گشتم و از باالی دیوار معبد، آن ها را 

پایین ریختم و ماهی ها با سر و صدای فراوان بر کف مرمرین فرود آمدند.«
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»خوب، اگر آن جا هر جایی جز روم بود، یا مخاطبینم کسی جز گربه ها بودند، منظره ی 
فرود آمدند ماهیان بر کف معبد می توانست واقعه ای آسمانی تعبیر شود. اما این جا گربه ها 
برخاستند، دست و پاهایشان را با کرختی کشیدند، و آرام به ماهی ها نزدیک شدند و در 

دل گفتند: »باز هم یک معجزه.«
محافظین داستان را شنیدند و گفتند: »وارد شو.«

همان طور که آن ها سخن می گفتند، مسافری شترسوار، آهسته اما مغرورانه به دروازه ها 
نزدیک شد و تقاضای ورود به شهر را کرد. صورتش از غروبی حکایت داشت که مدت ها 
برای رسیدن به شهر آن  را تماشا کرده بود. محافظین دروازه از او درخواست پرداخت 
خراج کردند. مرد چیزی در گوش شترش گفت و حیوان خرناسی کشید و زانو زد و مرد 
پا بر زمین گذاشت. سپس مرد از میان توبره های ابریشمین، جعبه ای بیرون آورد که از 
فلزهای گوناگون ژاپنی ساخته شده بود و بر روی در آن، نقش مردانی به چشم می آمد که 
از ساحلی به جزیره ای نگاه می کردند. او نقش روی در جعبه را به محافظین دروازه نشان 

داد و وقتی همه تصویر را دیدند، مرد به سخن آمد:
»به نظرم رسید که این مردان در میان خود چنین می گویند: »اوجینی را ببینید، نظر 
از  لب  بر  آوازی  با  دریا  ندارد.  راه  آن  به  طوفانی  که  مادر  کوچِک  دریای  دریا،  کرده ی 
اوجینی فاصله می گیرد و با آوازی بر لب به آغوش گشوده ی او باز می گردد. اوجینی در 
دامان دریا کوچک است و قریب است اگر گذار کشتی دریارویی به آن بیفتد. بادبان های 
سفید هیچ وقت افسانه ی او را به دوردست ها نخواهند برد، هیچ دریانورد پیر و ریشویی 
آتش  کنار  و  شمال  در  را  آن  داستان  کرد.  نخواهد  تعریف  دیگران  برای  را  آن  قصه ی 
فیل های  بر  سواران  و  نمی دانند،  چیزی  آن  از  چینی  اژدهایان  که  چرا  گفت،  نخواهند 

هندی هم از آن چیزی نشنیده اند.«
»انسان ها افسانه می گویند و دود به هوا بر می خیزد؛ دود پخش می شود و افسانه  هم دهان 

به دهان می چرخد.«
»اما اوجینی نام مکانی نیست؛ جایی نیست که بازرگانان در آن با یکدیگر دیدار کنند؛ 

هیچ زبان بیگانه ای نام آن را تکرار نمی کند.«
و  ساحل ها  که  آنانی  اما  بزرگ ترین هاست،  میان  در  جزیره  کوچک ترین  اوجینی  »بله، 

مکان های دورترش از دریا را می شناسند، آن را دوست دارند.«
»بدون شکوه، بدون شهرت، بدون ثروت، اوجینی توسط مردمان کوچک و کم تعدادش 
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دوست داشته می شود. اما تعدادشان کم نیست؛ چرا که ساکنینش پس از مرگ هم او را 
همچنان دوست دارند و اغلب شب ها باز می گردند و در میان جنگل هایش زمزمه می کنند. 

مرده ها چطور می توانند اوجینی را فراموش کنند؟«
ایزدان، و مکان های  باغ ها، و معابد طالیی  انسان هاست، و  اوجینی خانه ی  »چرا که در 
از دریا، و جنگل های پرزمزمه ی بسیار در آن جای دارند. و  مقدسی در خشکی و دور 
جاده ای در آن است که بر روی تپه ها پیچ می خورد و به دشت های مقدس و اسرارآمیزی 
می رسد که در آن ارواح جنگل شب ها به رقص و آواز در می آیند یا ناپیدا، در میان نور 
غروب سرود می خوانند؛ و کسی به این زمین های مقدس قدم نمی گذارد، چرا که اگر کسی 
اوجینی را دوست داشته باشد اسرار آن را هویدا نمی کند و غریبه ای نیز به جستجوی 
مادِر  اوجینی  است.  کوچک  گرچه  داریم،  دوست  را  اوجینی  ما  بله،  نمی آید.  آن  اسرار 
کوچک نژاد ماست و تیمارگر مهربان تمامی پرنده هایی که بر فراز دریا بال می گشایند.«

»و ببینید، همین حاال هم انگشتان نوازشگر دریای مادر او را می پوشانند و فکر دریا از 
اقیانوس سرگردان و پیر دور است.«

»و اما فوجی یاما را از یاد نبریم، چرا که بر فراز ابرها و دریا استوار ایستاده است. در  پایین 
مه آلود، پنهان و نامشخص، ولی در باال هویدا تا تمامی جزایر او را ببینند. تمامی کشتی ها 
با تماشای او حرکت می کنند، شب و روز چون باد از برابرش می گذرد، تابستان و زمستان 
زیر پاهایش سوسو می زنند و خاموش می شوند، زندگی انسان ها به آرامی این جا و آن جا 

سپری می شود، و فوجی یاما هنوز آن جا ایستاده و بر همه چیز عنایت دارد.«
محافظین داستان را شنیدند و گفتند: »وارد شو.«

شهرهای  در  که  داستانی  واقعی؛  و  شگفت انگیز  می گفتم،  برایشان  داستانی  نیز،  من  و 
حاال  ولی  بود.  نکرده  باور  را  آن  هیچ کس  هنوز  که  داستانی  بودم؛  کرده  تکرار  بسیاری 
خورشید پایین رفته بود و گرگ و میش به پایان رسیده، سکوت روح واری بر دره های 
تاریک دوردست سایه می انداخت. سکون بر فراز دروازه های شهر حکمفرمایی می کرد. و 
این سکوت عظیم شب، برای محافظین دروازه خواستنی تر از هر صدای انسانی دیگری 
بود. بنابراین به ما اشاره کردند و گفتند می توانیم بدون خراج به شهر گام بگذاریم. و ما 
در سکوت بر روی شن به حرکت در آمدیم و در میان ستون های غول آسا و سنگی دروازه، 
سکون محافظین عمیق و عمیق تر می شد و ستارگان بی اعتنا به همه چیز، باالی سرشان 

چشمک می زدند.
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چرا که زمان سخنگویی انسان کوتاه است، و بسا پوچ و بیهوده است. و چه زمان سکوت 
انسان طوالنی است. چرا که روز بعد در تبس به پادشاهی بر خوردم که چهار هزار سال 

می شد لب از لب نگشوده بود.
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افسانه ی شهر دراز

محسن صادقی

g شهر دراز در بعدازظهری کسل کننده فرو رفته بود. تک خیابان شهر، تقریباً از رهگذر 
خالی بود. درشکه های بدون اسب کنار پیاده روها رها شده بودند و اسب هایی که از صبح 
تا ظهر آن ها را کشیده بودند، در اصطبل های کوچک چسبیده به خانه ها چرت می زدند. 
به جز صدای قارقار کالغی که از جایی در شمال شهر به گوش می رسید، هیچ صدایی 
آرامش تک خیابان را به هم نمی زد. پنجره های خانه ها در مقابل نسیم سرد پاییزی بسته 
شده و پرده های ضخیم پشت آن ها کشیده شده بودند. از دودکش همه ی خانه ها باریکه ی 
سیاه رنگی از دود هیزمی که در شومینه ها می سوخت، با تنبلی باال می رفت. یک بعدازظهر 

پاییزی کسل کننده تمام چیزی بود که راجع به شهر دراز برای گفتن وجود داشت.
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اما اگر کسی دقیق تر به موضوع نگاه می کرد، یعنی به طور خاص در میدان سی و پنجم 
شهر فرود می آمد، از خیابان فرعی شماره ی هفتاد و یک به سمت غرب می رفت، قدم زنان 
از آخرین ردیف خانه ها می گذشت و در حومه ی شهر نگاهی به یک پارک بازی کوچک 
می انداخت، می فهمید که شاید یک چیز کوچک راجع به شهر دراز را از قلم انداخته باشد. 
صدای غیژغیژ تکرار شونده ای که از پشت پرچین اطراف پارک شنیده می شد، مربوط به 
لوالهای زنگ زده ای بود که زنجیرهای تاب از آن ها آویزان بودند. و روی تاب، دخترکی 
نشسته بود و با بی خیالی، به جلو و عقب تاب می خورد. دخترک یک بلوز زرد و یک دامن 
بافتنی قرمز به تن داشت و شال گردنی با راه راه صورتی و سبز دور گردنش حلقه کرده 
بود. نیم چکمه های کهنه ای که احتماالً کودکی مادرش را به خاطر داشتند، پاهایش را در 
مقابل سرما حفظ می کردند و البته از جوراب های کرک دار سفید هم برای این کار کمک 
و درشت، شاید چیز  بلند و چشم های سیاه  و  قهوه ای لخت  به جز موهای  می گرفتند. 

دیگری هم برای گفتن در مورد دخترک وجود نداشت.
اما اگر کسی دقیق تر به موضوع نگاه می کرد...

اما کسی در آن اطراف نبود که این زحمت را به خودش بدهد. دخترک هم که نینا نام 
داشت و از قضا تازه به هشت سالگی پا گذاشته بود، احتماالً انتظاری به جز این نداشت. 
یک دختر هشت ساله با یک بلوز زرد و یک دامن قرمز و نیم چکمه های کهنه و جوراب های 
کرک دار و شال گردن صورتی و سبز و موهای قهوه ای لخت و چشمان درشت سیاه نظر 
یا  بعدازظهر  خواب  جای  به  اگر  مخصوصاً  نمی کرد.  جلب  روز  از  موقع  آن  در  را  کسی 
نوشتن تکالیف مدرسه، مشغول تاب بازی باشد. احتماالً اگر رهگذری از آن جا عبور می کرد 
یا متوجه او نمی شد یا اگر هم او را می دید، به او اهمیت نمی داد. گرچه در آن موقع از 

روز اصاًل رهگذری در آن اطراف نبود که متوجه بشود یا نشود و اهمیت بدهد یا ندهد.
چهارصد و پنجاه و هفت... غیژ... غیژ... چهارصد و پنجاه و هشت... غیژ... غیژ... چهارصد 

و پنجاه و نه...
نینا زیر لب مشغول شمردن بود. نمی دانست دقیقاً چرا این کار را می کند؛ اما می دانست 
را  کار  این  او  اگر  دارد.  تاب خوردن وجود  تعداد دفعات  برای شمردن  که دلیل مهمی 
نمی کرد، دیگر چه اهمیتی داشت که ده بار جلو و عقب رفته باشد یا پانصد بار؟ اصاًل 
بدون شمردن، تاب خوردن فلسفه اش را از دست می داد. نینا با خودش فکر کرد احتماالً 
کسی که برای اولین بار یک آونگ را به حرکت انداخته، احساسی شبیه به او داشته است. 
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بنابراین این مخترع قدیمی احتماالً به سرعت مشغول شمردن تعداد دفعات حرکت آونگ 
شده و چون نمی توانسته تمام عمرش را صرف این کار بکند، مکانیزمی طراحی کرده که 
این کار را به جای او انجام بدهد و تعداد نوسان ها را به ثانیه ها، دقیقه ها و ساعت ها تبدیل 
کند. این جوری خیالش راحت می شده که حتا یک نوسان هم بی فایده به هدر نرفته است.

پانصد و یک... غیژ... غیژ... پانصد و دو... غیژ... غیژ... پانصد و سه...
»من این جا هستم!«

نینا با تعجب به سمت صدای عجیبی که این جمله را گفته بود چرخید؛ و آن قدر سریع 
به  تاب  از روی  بود،  را محکم نچسبیده  تاب  اگر زنجیر سمت چپ  را کرد که  این کار 
زمین می افتاد. در حالی که به سختی تاب را نگه می داشت و در ذهنش سعی می کرد 
زنجیره ی اعداد را علی رغم به هم ریختن ریتم تاب خوردنش ادامه دهد، با چشمان گشاد 
شده سمتی از پرچین را که به نظر می رسید صدا از آن بلند شده باشد، زیر نظر گرفت. 
وقتی باالخره تاب ایستاد و نینا از آن پایین پرید، هم چنان پارک به نظر خالی می رسید 
و با از بین رفتن صدای غیژ و غیژ تاب، دیگر هیچ صدای دیگری شنیده نمی شد. نینا با 
قدم های کوتاه به سمت جایی که صدا از آن بلند شده بود، حرکت کرد و بدون آن که 
جرأت پلک زدن پیدا کند، سرش را به چپ و راست گرداند. بار دیگر صدای زنگ دار و 

زیر غریبه غافلگیرش کرد.
»کمی جلوتر! درست جلوی پرچین!«

سپس چشمان نینا، با این که به اندازه کافی درشت بودند، با دیدن چیزی که در مقابل 
پرچین قرار داشت، گشادتر شدند. غریبه که حاال از پرچین پشت سرش قابل تمایز بود، 

قدمی به جلو برداشت و گفت: »چه چشم های درشتی!«
نینا مبهوت تماشای مرد کوتاه قامتی شده بود که شنلی بافته شده از ترکه های باریک 
چوب به تن داشت. همین شنل تشخیص او از پرچین را غیرممکن کرده بود. البته رنگ 
صورتش هم تقریباً به نارنجی می زد و گوش های پهنش بی شباهت به برگ های پاییزی 
شد.  او  بی قواره ی  اندام  متوجه  نینا  و  برداشت  جلو  به  قدمی  قامت  کوتاه  مرد  نبودند. 
پاهایش به نسبت قدش که حتا از نینا هم کوتاه تر بود، بلند به نظر می رسیدند. انگار که 
از یک آدم معمولی قسمت عمده ای از شکم را حذف کنی و سینه اش را روی کمرش 
از بهت بیرون نیامده بود،  با این که هنوز  از این تصور خنده اش گرفت و  بگذاری. نینا 
نتوانست جلوی باال رفتن لب هایش را بگیرد. ظاهراً غریبه متوجه علت خنده ی او شد. چرا 
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که انگشت سبابه ی کوتاه و چاق دست راستش را که با دستکشی نارنجی رنگ پوشانده 
شده بود، به سمت نینا گرفت و با لحنی تهدیدآمیز گفت: »چه طور جرأت می کنی به من 

بخندی؟ تو می دانی در مقابل چه کسی ایستاده ای؟«
نینا یک قدم عقب رفت و دستش را در مقابل دهانش گرفت. سپس سرش را تکان داد و 

گفت: »معذرت می خوام! قصد مسخره کردن شما رو نداشتم!«
به نظر می رسید غریبه منتظر بهانه ای برای ترک کردن ژست تهدیدآمیزش باشد؛ چرا که 
هنوز نینا جمله اش را به پایان نبرده بود که او انگشتش را پایین آورد و با لبخندی پرسید: 

»حاال با من چه کار داشتی، بانوی کوچک؟«
»من؟ من با شما چه کار داشتم؟ شما منو صدا کردین!«

»نه، تو اول این کار را کردی. تو روی تاب نشستی و پانصد و سه بار تاب خوردی و تمام 
دفعات تاب خوردنت را نیز شمردی! تو من را صدا کردی.«

»من نمی فهمم! یعنی هر کس که سوار اون تاب بشه و پونصد و سه بار تاب بخوره و تمام 
این پونصد و سه بار رو هم بشمره، شما رو صدا کرده؟«

»دقیقاً، بانوی کوچک. این نام من است.«
»چی؟ پونصد و سه؟ یا تاب؟«

»هیچ کدام! تابی که پانصد و سه بار به جلو و عقب رانده شود و کسی شماره ی تمام این 
دفعات را در گوشش زمزمه کرده باشد. این اسم من است. یعنی اسمی است که من امسال 

برای خودم انتخاب کرده ام.«
»مگر اسم آدم هر سال عوض می شه؟«

»اسم هر کسی نه، ولی اسم من هر سال عوض می شود. یعنی باید بشود. و گرنه خیلی 
زود همه آن را یاد می گیرند و من باید مرتب به این جا و آن جا سر بزنم و جواب کسانی 

را بدهم که من را می خوانند.«
»حاال چرا پونصد و سه؟ چرا مثاًل پنجاه و سه نیست؟«

»خب، من پانصد و سه سال دارم. برای همین هم این را جز اسمم قرار دادم.«
»چی؟ انتظار داری من باور کنم که تو پونصد و سه سالته در حالی که قدت از من هم 

کوتاه تره؟«
»بانوی کوچک نادان! ما پادشاهان مانند شما انسان های بی قواره قد نمی کشیم!«

»پادشاهان؟ تو یه پادشاهی؟ اما پادشاه کجا؟«
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»فکر می کنی کجا؟ خب معلوم است! من پادشاه شهر درازم! یعنی از قبل از این که پای 
شما انسان های بی قواره و دراز به آن برسد، پادشاه آن بودم.«

»من نمی فهمم! همیشه آدما توی شهر دراز بودن! تو کی پادشاه بودی؟«
»من همیشه پادشاه بودم و هستم. یعنی از وقتی که شهر دراز بوده و تا وقتی که شهر 
دراز باشد، من پادشاه آنم. پانصد و سه سال پیش، پدر و مادر من این شهر را ساختند و 

من را این جا گذاشتند تا پادشاهی آن را به دست گیرم.«
»پدر و مادرت هم پادشاه بودند؟«

با هم کار  نقاش، که  یا حتا شبیه دو  بودند. دو معمار،  نه دقیقاً. آن ها شهرساز  »خب، 
می کردند. آن ها شهرها را به شکلی که امروز هستند طراحی می کردند و پادشاهی آن را 

به دست فرزندانشان می سپردند.«
»یعنی برادر و خواهرهای تو؟ شما چند نفرید؟«

»تا آخرین جایی که به خاطر دارم، بیست و سه نفر بودیم. من بیست و سومی بودم. 
بنابراین شهر دراز به من رسید.«

»یعنی پدر و مادر تو بیست و دو شهر دیگه هم ساختن؟«
»بیست و دو شهر قبل از من. از بعد از خودم خبر ندارم.«

»یعنی تو ممکن است برادر یا خواهر کوچک تری داشته باشی که ازشون بی خبری؟«
»کاماًل ممکن است؛ اما اهمیتی ندارد. برای یک پادشاه مهم ترین چیز قلمروی پادشاهی اش 

است.«
نینا یک لحظه از جدیت پادشاه کوتاه قد خنده اش گرفت. پادشاه دوباره انگشت اشاره ی 

تهدید آمیزش را به سمت او گرفت؛ این بار کم جدی تر.
»به تو اخطار می کنم بانوی کوچک...«

»نینا هستم.«
»به تو اخطار می کنم،  نینا! مسخره کردن یک پادشاه می تواند عواقب بدی به همراه داشته 

باشد!«
نینا به زحمت خنده اش را فروخورد و گفت: »واقعاً متأسفم! اما راستش رو بخوای... یک 
کمی سخته... یعنی به سختی می شه باورکرد که تو... منظورم شما بود... که شما پادشاه 

شهر دراز باشین!«
»چرا باور کردن این موضوع بدیهی تا این اندازه مشکل است؟«
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»آخه... نمی دونم... شاید چون اصاًل قیافه ی تو شبیه پادشاه ها نیست.«
فراموش کرده بود که پادشاه را »شما« خطاب کند.
»آیا تو تا به حال پادشاهی را از نزدیک دیده ای؟«

نینا ناچار اعتراف کرد: »راستش نه.«
»پس تا جایی که به دانایی تو مربوط است، یک پادشاه می تواند هر قیافه ای داشته باشد.«

نینا با موضعی تدافعی گفت: »اما همه می دونن که یه پادشاه باید یه قصر داشته باشه، یه 
تخت پادشاهی، تاج روی سرش باشه و کلی هم خدمتکار و مشاور و مباشر دور و برش 

باشن.«
»هر چند این ها آن قدر هم که به نظر می رسد ضروری نیستند، اما مشکلی نیست. من 

تمام این ها را دارم.«
»واقعاً؟!«

»البته. به تو نشان خواهم داد.«
با سرعتی  و  گرفت  را  او  پادشاه دست  کند،  پیدا  اعتراض  فرصت  نینا  این که  از  قبل  و 
را  ناخودآگاه چشمانش  نینا  به داخل پرچین کشید.  به همراه خودش  را  او  باورنکردنی 
بست، جیغ کوتاهی کشید و دست دیگرش را جلوی صورتش گرفت تا شاخ و برگ های 
پرچین صورتش را زخمی نکنند. اما شاخ و برگی به دستش برخورد نکرد. نینا چشم هایش 
را باز کرد و با تعجب خودش را معلق در میان آسمان یافت. این بار با تمام قوا جیغ زد و 

با دو دستش به دست پادشاه چنگ زد.
»آرام تر نینا!«

چند لحظه گذشت تا نینا متوجه شود که خطر سقوط آن ها را تهدید نمی کند. پادشاه 
مانند پرنده ای بدون بال در میان آسمان سر می خود و او را که به نظر بی وزن می رسید، 
به دنبال خودش می کشید. نینا با احتیاط فشار پنجه اش را کم تر کرد و گفت: »معذرت 

می خوام! اما غافلگیر شدم! تو پرواز می کنی؟ اما چطوری؟«
»کار خاصی نیست. روش آن هم چندان اهمیتی ندارد. مقصد ما نزدیک است.«

و با دست آزادش به زیر پایش اشاره کرد. نینا پایین را نگاه کرد و با دیدن قصری بزرگ و 
سفید با برج و باروهای بلند دهانش از تعجب باز ماند. پادشاه به سمت قصر پایین آمد و 
در میان محوطه ی سرسبز آن بر زمین ایستاد. نینا با ناباوری دور و برش را نگاه می کرد.

»این جا چه قدر قشنگه! تو این جا زندگی می کنی؟«
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»هر زمان که مایل باشم. بعضی اوقات را هم در قصرهای دیگرم سپری می کنم.«
»قصرهای دیگه؟ ببینم، اصاًل  ما کجا هستیم؟ تمام این ها توی شهر درازه؟«

»هم بله و هم خیر.«
»یعنی چی؟«

»مهم نیست. مهم این است که من به تو نشان دادم که قصری بزرگ و شکوهمند دارم. 
با من بیا.«

ورودی سقفی  ایوان  کشید.  قصر  ورودی  ایوان  به سمت  را  او  و  گرفت  را  نینا  و دست 
بسیار بلند داشت که بر روی دو ردیف ستون باریک سنگینی می کرد. ردیفی از پله های 
مرمرین بسیار عریض در مقابل آن ها بود که به در دو لنگه ی چوبی بزرگی منتهی می شد. 
دو ردیف از نگهبانان که هم قد و قواره ی پادشاه بودند و نیزه های زرین بسیار بلندی به 
دست داشتند، در دو سمت پلکان ایستاده بودند. نگهبانان به محض دیدن آن ها تا کمر 
خم شدند و با این کار نیزه های زرینشان تمام عرض پلکان را به جز راهروی باریکی در 
وسط اشغال کرد. پادشاه سرش را باال گرفت و ناگهان به سرعت از پله ها باال دوید. نینا 
برای این که به او برسد مجبور بود دو پله یکی کند. وقتی آن ها به مقابل در بزرگ چوبی 
رسیدند، دو لنگه ی در با صدای خشکی از هم باز شدند. وقتی نینا از درگاه گذشت و قدم 
به تاالر باشکوه قصر گذاشت، متوجه جماعتی از خدمتکاران شد که با کشیدن دو طناب 
مشغول باز کردن لنگه های در بودند. نینا با خود فکر کرد که با توجه به قد و قواره پادشاه 
می شد از در کوچک تری استفاده کرد. اما نتوانست فکرش را پی بگیرد؛ چرا که پادشاه 
دوباره از جا جهید و به سرعت به سمت انتهای تاالر دوید. نینا سعی کرد از او عقب نماند؛ 
اما با توجه به ابعاد تاالر، از نفس افتاد و مجبور شد بایستد، خم شود، دست هایش را روی 

زانوهایش بگذارد و نفسی تازه کند. صدای پادشاه از انتهای راهرو به گوش رسید:
»پس باالخره باور کردی که من پادشاهم!«

نینا سرش را باال آورد و پادشاه را دید که بر روی تختی طالیی در انتهای تاالر راست 
نشسته و مشغول تنظیم کردن تاج بسیار بزرگ و باشکوهی بر روی سر کوچکش است.

»چی؟«
»تو به من تعظیم کردی، پس باور کردی که من پادشاهم!«

نینا در حالی که هنوز نفس نفس می زد، سرش را باال آورد و گفت: »من به تو تعظیم 
نکردم! فقط داشتم نفس تازه می کردم!«
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پادشاه با لحن ناامیدانه ای گفت: »پس هنوز باور نکرده ای!«
سپس مثل این که چیزی ناگهان به ذهنش رسیده باشد، از جا پرید. با این کار تاجش کج 
شد. اول با حوصله تاجش را دوباره سر جایش گذاشت، سپس دستانش را به هم کوبید. 
بالفاصله سیلی از خدمتکاران از درهای متعدد به داخل تاالر سرازیر شدند. خدمتکاران 
چندین میز بلند با خود به داخل تاالر آوردند، آن ها را در کنار هم چیدند، و میزی دراز 
درست کردند که از جایی که نینا ایستاده بود تا جلوی تخت پادشاه ادامه داشت. رومیزی 
سفید و بلندی روی میزها انداختند، یک صندلی با پشتی بلند برای نینا آوردند و او را 
از میوه و  با ده ها سینی طالیی مملو  روی آن نشاندند، بعد هم تمام طول میز دراز را 
خوراکی پر کردند. با وجود تمام خوراکی های روی میز، نینا دیگر نمی توانست پادشاه را 
در سمت دیگر میز ببیند. وقتی کار خدمتکاران تمام شد، به همان سرعتی که وارد تاالر 
شده بودند، تاالر را تخلیه کردند و سکوت برقرار شد. صدای پادشاه از انتهای میز به گوش 

رسید:
»می بینی که تمام این خدمتکاران گوش به فرمان من هستند. پس من هم قصر و تاج 

و تخت دارم و هم اطرافم پر از خدم و حشم است. آیا باور می کنی که من پادشاهم؟«
»فکر کنم آره.«
»فکر می کنی؟«

»باشه خب، باور می کنم که تو پادشاهی.«
»بسیار خوب.«

پادشاه دستانش را به هم کوبید و در یک چشم به هم زدن میز پر از خوراکی به همراه 
صندلی نینا ناپدید شد. نینا غافلگیر شده و بر روی زمین افتاد. پادشاه سپس جستی زد 
و از روی تختش پایین پرید. با این کار تاجش پرت شد و روی زمین غلتید. اما پادشاه 
بی توجه به آن، به سمت نینا دوید. قبل از این که نینا فرصت کند از جایش بلند شود، 
پادشاه به او رسید، دستش را گرفت و او را به داخل زمین کشید. قبل از این که نینا فرصت 
عکس العمل پیدا کند، به همراه پادشاه در میان کف تاالر فرو رفت. وقتی چشم هایش 
را باز کرد، متوجه شد که در محوطه ی پارک بازی و جلوی پرچین روی زمین نشسته 
است. وحشت زده از جایش بلند شد، دستش را از دست پادشاه بیرون کشید و یک قدم 
عقب رفت. ناخودآگاه از پادشاه ترسیده بود. داشت به این فکر می کرد که برگردد و با 
تمام سرعت از پارک بیرون بدود. اما ممکن بود پادشاه پرواز کند و به سادگی به او برسد. 
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باید چه کار می کرد؟ اشک در چشمانش حلقه زد. اما نباید گریه می کرد. دماغش را باال 
کشید و سعی کرد بر خودش مسلط شود. یک قدم دیگر عقب رفت و با صدای آرام و 

بریده بریده ای گفت:
»خب... از دیدنت... یعنی از دیدارتان... خوشحال شدم... پادشاه... یعنی... عالیجناب پادشاه 

شهر دراز...«
آب دهانش را قورت داد، نفسی کشید و ادامه داد: »دیگه باید برگردم خونه...«

»اما تو نمی توانی بروی!«
»نمی تونم برم؟ برای چی؟«

»نمی توانی بروی؛ تا وقتی که خواسته ات را بیان نکرده باشی! این مؤدبانه نیست.«
»منظورت چیه؟ من که خواسته ای ندارم!«

»پس برای چه من را صدا کردی؟«
»باور کن تصادفی بود!«

زبان  بر  را  خواسته ات  باید  حاال  و  فراخواندی  را  دراز  شهر  پادشاه  تو  ندارد.  »اهمیتی 
بیاوری!«

»آخه چه خواسته ای؟«
»هر خواسته ای! من آن را برآورده خواهم کرد. مخصوصاً که حدود دویست سال است 

خواسته ی کسی از اهالی شهر را برآورده نکرده ام.«
نینا به فکر فرو رفت. به نظر می رسید پادشاه کاماًل جدی باشد. در ضمن، پادشاهی که 
می توانست پرواز کند، با به هم زدن دست هایش آن همه خدمتکار و خوراکی احضار و بعد 
ناپدید کند و در یک چشم به هم زدن از میان پرچین و زمین به هر کجا که می خواست 
نینا  البته مهم ترین خواسته ی  برآورده کند.  را  می توانست هر خواسته ای  احتماالً  برود، 
در حال حاضر این بود که از شر این موجود عجیب و غریب و ترسناک خالص شود؛ اما 
شاید چندان هم بد نمی شد اگر خواسته ی دیگری مطرح می کرد... تمام آرزوهای برآورده 

نشده اش در ذهنش چرخ می خوردند. در حالی که فکر می کرد گفت:
»فقط یه خواسته؟ نمی تونم دو تا یا بیشتر بخوام؟«

»من یک پادشاهم. وقت من باارزش است. فقط برای برآورده کردن یک آرزوی تو فرصت 
دارم.«

»اما که تو به اندازه ی کافی برای نشان دادن قصر و خدمتکارانت به من وقت داشتی!«
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پادشاه با اشاره ی دست حرف نینا را رد کرد: »نه، زمانی که برای آن کار صرف شد برای 
اثبات پادشاه بودن من به تو بود. حاال که این موضوع به تو اثبات شده است و از نظر تو 

من پادشاه شهر درازم، وقت من باارزش است! زود خواسته ات را مطرح کن!«
ناگهان فکر عجیبی به ذهن نینا رسید. آرزویی که ذهنش را اشغال کرده بود، خودش را 

گیج می کرد. یعنی ممکن بود؟
»مطمئنی که می تونی هر خواسته ای رو برآورده کنی؟«

»در توانایی پادشاه شک نکن.«
نینا سرش را کج کرد و دوباره پرسید: »هر خواسته ای؟«

چهره ی نارنجی پادشاه کمی در هم فرو رفت. 
»گفتم که هر خواسته ای! صبر من را امتحان نکن!«

»باشه! باشه! پس خواسته ی من اینه که...«
»نترس!  گفت:  پادشاه  می ترسید.  می گذشت  ذهنش  در  که  چیزی  آوردن  زبان  به  از 

خواسته ات را بر زبان بیاور.«
نینا نفس عمیقی کشید و خیلی سریع خواسته اش را بر زبان آورد.

گرایید.  زرد کمرنگی  به  نارنجی صورتش  رنگ  با شنیدنش جا خورد.  به وضوح  پادشاه 
یک قدم عقب رفت و به پرچین خورد. دستانش از دو طرف باال آمدند و کف دستانش 
به موازات زمین قرار گرفتند. با تقالی فراوان دستانش را کمی پایین آورد؛ اما بی فایده 
بود. آن ها دوباره به جای قبلی برگشتند. دو نقطه ی نورانی در انتهای دو انگشت اشاره اش 
درخشیدند. نقاط نورانی بزرگ تر شدند و به تدریج کف دستان او را در بر گرفتند. پادشاه 
با تمام قوا تقال می کرد، اما مثل این بود که دستانش به هوا قفل شده باشند. دو گوی 
نورانی کم کم به سمت هم حرکت کردند. در جای سابق آن ها اثری از کف دستان پادشاه 
به چشم نمی خورد. به این ترتیب دو دست پادشاه به مرور ناپدید شدند. گوی های نورانی 
بود.  آمده  بند  نینا  نفس  گرفتند.  بر  در  را  پادشاه  کوتاه قد  بدن  تمام  و  شدند  بزرگ تر 
بود و ضربان قلبش را احساس می کرد. در جایش میخکوب شده  گلویش خشک شده 
بود و نمی توانست کاری برای کمک به پادشاه انجام دهد. ناله ی خفه ای از میان گلوله ی 
نورانی بزرگ به گوش رسید و لحظه ای بعد، گلوله ی نورانی با صدای زیری مثل یک حباب 

ترکید. هیچ چیز در جای آن باقی نمانده بود. پادشاه ناپدید شده بود.
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g شهر دراز در بعدازظهری کسل کننده فرو رفته بود. تک خیابان شهر، تقریباً از رهگذر 
خالی شده بود. جایی در حومه ی شهر و در انتهای خیابان هفتاد و یکم، زن جوانی که 
پالتوی رنگ و رو رفته ای به تن داشت و در مقابل نسیم سرد پاییزی خودش را جمع کرده 
بود، قدم به پارک بازی کوچکی گذاشت که کسی در آن به چشم نمی خورد. زن نگران به 
نظر می رسید. با چشمان درشتش اطراف را کاوید. با صدای بلند اما لرزانی گفت: »نینا!«

جوابی نشنید. این بار دستانش را دو طرف دهانش گذاشت و بلندتر فریاد زد: »نیـــــنا! 
کجـــایـــــی؟!«

باز هم جوابی نشنید. البته نینا همان نزدیکی بود، اما نمی توانست جواب مادرش را بدهد.
نه تا وقتی که او را »نینا« صدا می کرد.

خیابان  کف  می داشت،  بر  را  بود  افتاده  بازی  زمین  کنار  که  گچی  تکه ی  باید  مادرش 
یک طرح لی لی با هشت خانه رسم می کرد و یک بار تا انتهای آن لی لی کنان تا هشت 

می شمرد.
نام امسال او این بود.
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مجید دهقان

g هنوز وارد شهر نشده بودند ولی گروگاوا حسابی خسته شده بود. هر چند قباًل نیز با 
این بدن های بیومکانیکی حسابی تمرین کرده بود، اما تا االن همیشه در شرایط تست 
آزمایشگاهی بود. این اولین بار بود که در شرایط واقعی این لباس ها را پوشیده و راهی 

مأموریت شده بودند. 
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بدن های بیومکانیکی، ظاهر قابل اطمینانی داشتند و بچه های روباتیک آن ها را مطمئن 
کرده بودند که در شرایط عادی هیچ مشکلی برای آن ها پیش نمی آید و دوراسودا هم 
آن ها را مطمئن کرده بود که این بدن ها از نمونه های واقعی قابل تشخیص نیستند. هر 
اما  شد،  قائل  تفاوتی  معمولی  انسان های  و  بدن ها  این  بین  نمی شد  هم  ظاهر  در  چند 
گروگاوا نسبت به آن ها حس خوبی نداشت، به خصوص به نتیجه ی کار دوراسودا. همه ی 
اعضای تیم می دانستند که او قباًل طراح مد معروفی بوده است. اما درباره ی این که چطور 
سر از یک سفینه ی پیشاهنگ اکتشافی در آورده، روایت های مختلفی وجود داشت. برخی 
می گفتند که او از دست یکی از مدل های زیبایش فرار کرده و برخی می گفتند از دست 
نامزد حسود آن مدل! برخی هم مدعی بودند او به دلیل بدهی های فراوانش فراری شده. 
اما روایتی که گروگاوا به آن اعتقاد داشت، حاکی از آن بود که دوراسودا بخاطر مد های 

عجیب و غریب و غیرعادیش از دنیای مد رانده شده است.
حال در این بدن های بیومکانیک آرایش شده، گروگاوا خودش را درون یکی از مد های عجیب 
تماشای  صرف  را  عمرش  از  طوالنی  ساعت های  گذشته  وقت  چند  طی  او  می دید.  دوراسودا 
انسان ها کرده بود و نسبت به این مدل های نتراشیده و نخراشیده ای که دوراسودا به آن ها تحویل 
داده بود، حس خوبی نداشت. به خصوص نسبت به آن موهای عجیب  و  غریب و پر پیچ  و  خم که 
روی صورت ها کاشته شده بود. و این راکب قراضه ی زمینی با آن رنگ قرمز تندش که توی هر 

دست اندازی به صدا می افتاد و به زور خودش را از سرباالیی گردنه ی لشکرک باال کشیده بود.
با وارد شدن به شهری که با نام تهران می شناختند، هر چهار نفر خودشان را جمع و جور 
کردند. سزاکوگا که فرمانده گروه بود و در جایگاه کنترل راکب نشسته بود، یادآوری کرد: 
»این یک مأموریت شناسائی محیط است، یادتان باشد که ما فقط می خواهیم با محیط و 
آدم ها آشنا شویم. هیچ کار اضافه ای هم نمی کنیم. حتا اگر خود مومامیدا را ببینیم، فقط 
می توانیم تعقیبش کنیم و مخفیگاهش را پیدا کنیم. برای گرفتنش باید برویم و با اسلحه 

و حکم فرماندهی برگردیم!«
پگادوریس که یک آداموش و عضو فنی تیم محسوب می شد، گفت: »بعید می دانم بتوانیم 
مومامیدا را به سادگی شناسائی کنیم. غیرممکن است او خودش از مخفیگاهش خارج 
شود، مگر با یک بدن بیومکانیکی عالی. یادت باشد که قبل از فرار یکی از ثروتمندترین 
کلکسیونرهای اتحادیه بود. و با کشتی ای فرار کرد که مجهز به عالی ترین مغز هوشمند و 

بهترین تجهیزات شبیه سازی بوده!«
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نبود،  راضی  بیومکانیکش  بدن   در  بودن  از  اصاًل  که  گروه  مونث  عضو  تنها  مینادوسودانیم 
آهی کشید و گفت: »اگر آن احمق کشتی تحقیقاتی دولتی را ندزدیده بود، بعید می دانم 
حکم تعقیب جهانی برایش صادر می شد و ما مجبور نبودیم توی این دنیای آلوده دنبالش 

بگردیم!«
 بعد چنان حرکتی به بدن بیومکانیکش داد و فیسی کرد که گروگاوا حاضر بود سوگند 
بدهد.  نشان  آن چنان  را  تنفرش  زمینی می توانست  مونث  فقط یک موجود  بخورد که 
مأموریت  در  هم  مونث  موجود  یک  حتماً  باید  که  بود  درست  سرفرماندهی  نظر  شاید 
شرکت کند. هر چند نه فرمانده سزاکوگا راضی به این کار بود و نه مینادوسودانیم که 
یک تکنسین آزمایشگاهی بود. اما شورای فرماندهی عقیده داشتند که شاید ظرایفی در 
حرکت آدم ها باشد که فقط یک موجود مونث بتواند درک کند. بنابراین آسیرونا که یک 
تکاور/دانشمند حرفه ای بود از تیم مأموریت حذف شد و مینادوسودانیم به آن ها تحمیل 
شده بود. گروگاوا از نبود آسیرونا خیلی ناراحت بود. با او مأموریت هایی رفته بود و حتا در 
مأموریت سیاره ی کلورکا، جانش را مدیون آسیرونا شده بود. اما حاال باید با یک تکنسین 
تازه، یک پیشاهنگ فیس فیسی به مأموریت می رفت. حاال که در میان شهر آدم ها بودند، 
وقتی  به خصوص  دارد.  نیاز  به یک همراه جنگجو  که  بیشتر حس می کرد  و  بیشتر  او 
متوجه نگاه ها و شکلک های آدم هایی می شد که در راکب های کناری حرکت می کردند. 
حتا یک راننده ی راکب سیاه متوسط اندازه، خودش را به کنار آن ها رساند و بعد از این 
که شیشه ی راکبش را پایین کشید، خطاب به فرمانده  سزاکوگا فریاد زد: »گوجه فرنگی! 
مواظب باش یک وقت رب گوجه نشی!« فرمانده که خیلی به فیلم های آدم ها نگاه کرده 
بود، سعی کرد رفتار مناسبی نشان بدهد و دستی به مو های پشت دهانش کشید و سری 
تکان داد. اما برخالف رفتاری که توقع داشتند، راننده ی راکب کناری فقط قهقهه ای زد و 
بعد با سرعت دور شد. بر طبق نتایج تحلیلی و رفتارشناسی آدم ها، این رفتار فقط نشان 

از تمسخر و سرخوشی داشت. 
پگادوریس که خودش هم بر طبق ُمد دوراسودا موی پرپشت و بلندی بر پشت لب بدن 
در  کمی  دوراسودا  می کنم  »فکر  گفت:  و  کشید  آن ها  به  دستی  داشت،  بیومکانیکیش 

انتخاب این آرایش مو اغراق کرده. به نظرم کمی از مد افتاده است.« 
نشان  این ها  که  بود  گفته  من  به  چیز،  بی همه  مزلف  »آن  گفت:  جوابش  در  سزاکوگا 

جنگجویان بزرگ است و هیچ کس با آن ها شوخی نمی کند.«



138

مینادوسودانیم خنده ای عصبی کرد و گفت: »من حتا حاضر نیستم جورابم را بدهم آن 
احمق بدوزد. شما چطور جرأت کردید با طرح های او بیاید مأموریت؟!« 

که خودش  درخشان  لباسی  با  داشت،  مؤنث  بیومکانیک  بدن  یک  مینادوسودانیم  خود 
از یکی از فیلم های جدید ضبط شده انتخاب کرده بود. او ابتدا یک لباس سرخ رنگ با 
نوارهای فسفری را پسندیده بود، اما بعد از بررسی های تیم تحقیقاتی مشخص شد که این 
لباس ها ممکن است از نظر قانونی برایشان مشکل ایجاد کند و در رفتن به یک مأموریت 
بود.  محلی  آرامش  نگهبان  نیروی  با  درگیری  نمی خواستند،  که  چیزی  تنها  تحقیقاتی 
بنابراین لباس سرخ رنگ حذف شد و لباسی با همان طرح ولی به رنگ آبی تیره، تهیه شد.

در حالی که هر چهار نفر در ماشین نشسته بودند و در دل داشتند به دوراسودا لعنت 
می فرستادند، کم کم وارد ترافیک سنگین بعد از ظهر تهران شدند.

g تیمور از باالی پشت بام خانه ی امیر با دوربین شکاری پدرش خیابان را تحت نظر داشت 
و مراقب بود  بقیه  هم سر جاهایشان باشند. در کنارش امیر با تلفن همراهش ایستاده بود 
و داشت شماره می گرفت. مخصوصاً امیر را کنار خودش نگه  داشته بود، چون می دانست 
که شجاعت کارهای دیگر را ندارد. در عوض  می توانست چهارتا موبایل جور کند و در نقش 
بیسیم چی تیمور عمل کند. از همه مهم تر این که خانه ی امیر این ها بهترین موقعیت را 
داشت. درست سر سه راه آخر خیابان بود و تیمور از روی آن می توانست کل خیابان را زیر 
نظر داشته باشد. بادی به غبغب انداخت و گفت: »به محسن بگو از کنار لبه برود کنار، از 

توی خیابان دیده می شود.« 
امیر بالفاصله یک موبایل دیگر از جیبش در آورد و با شماره گیری صوتی، محسن را صدا 

زد و دستور تیمور را به او ابالغ کرد. 
دوست  چندتا  جز  به  سال  طول  در  نمی گنجید.  خود  پوست  در  خوشحالی  از  تیمور 
انگشت شمار که همگی از تنبل های کالس بودند، کس دیگری به او محل نمی گذاشت. 
یعنی اگر هم می خواستند، پدر و مادرهایشان نمی گذاشتند. اما یک هفته ی آخر اسفند، 
وضع کاماًل فرق می کرد. مدارس تق و لق می شد، پدر و مادرها هم مشغول خانه تکانی 
هیجان  در  هم  بچه ها  عوض  در  و  نبود.  بچه ها  به  حواسشان  و  می شدند  عید  خرید  و 
او  خانواده ی  قبل  نسل  سه  از  تیمور،  خوش شانسی  از  و  چهارشنبه سوری  می سوختند. 
تنها فروشنده های مواد محترقه در آن محله و محله های اطراف بودند. بنابراین یک دفعه 
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با هجوم بچه ها برای خرید ترقه و فشفشه روبه رو می شد. و تیمور این مدت را سلطنت 
می کرد. اما در چند سال اخیر، مسئوالن مدارس به شدت در مورد هر گونه ورود ترقه و 
فشفشه به شدت سخت گیری می کردند و دو سال پشت سر هم توانستند مچ تیمور را 
بگیرند و امسال هم از مدت ها قبل از چهارشنبه سوری روی او دقیق شده بودند. از آن جا 
که در سال های قبل پدر تیمور را به مدرسه کشانده بودند و حتا تهدید کرده بودند اگر 
دوباره این موضوع تکرار شود ممکن است تیمور را تحویل پلیس بدهند، بنابراین پدرش 
به  تیمور  همراه  ترقه ای  کوچک ترین  نمی گذاشت  و  بود  شده  به شدت حساس  امسال 

مدرسه برده شود. 
و  ترقه ها  به پیش فروش  او شروع کرد  را عوض کرد.  تیمور خالقانه روش اش  در عوض 
فشفشه ها، که استقبال خوبی هم از آن شد، به طوری که فروش اش از هر سال بسیار 
بیشتر شد. بعد تصمیم دوم را گرفته و به بچه ها پیشنهاد کرد همه را در یک جا خرج 
به  بودند، خود  کرده  قبول  که  آن های  اما  نه.  برخی هم  و  کردند  قبول  بعضی ها  کنند. 
خود فرماندهی تیمور را هم قبول کردند. تیمور با مشورت چندتا از دوست هایش تصمیم 
گرفت آن خیابان را به عنوان مرکز اصلی عملیاتش انتخاب کند. خیابانی خلوت بود که 
تنها دویست متر طول داشت با عرض کمتر از 12 متر. در عوض هر دو طرف خیابان پر از 
خانه های چند طبقه بود. تیمور به راحتی با چند تا ترقه و فشفشه به عنوان رشوه توانست 
رضایت چند تا از بچه های ساکن آن جا را جلب کند و بعد همه چیز یک دفعه شروع شد. 
بچه ها با پای خودشان می آمدند. آن ها از نقشه تیمور آگاه شده بودند و دسته دسته و خانه 

به خانه به ارتش تیمور می پیوستند. 
حاال طبق آمار امیر، ارتش تیمور پنجاه و شش نفر بود. تازه کلی از بچه های کوچک تر 
را رد کرده بود. تیمور ارتشش را روی پشت بام خانه های مختلف در طول خیابان تقسیم 
کرده و هر چهار پنج نفر را در یک خانه قرار داده بود. در مجموع 12 خانه را پوشش داده 

بودند. 5 خانه ی شرقی و 7 خانه ی غربی.  
باران کنند.  ترقه  تا آخر خیابان  وارد می شد  اول خیابان  از  را که  بود هر ماشینی  قرار 
فقط باید مواظب می بودند دیده نشوند. تیمور نقش فرمانده و دیده بان را برای خودش 
برداشته بود. بقیه بچه ها هم همگی نقش خودشان را جدی گرفته بودند. برای هر گروه 
یک فرمانده و یک بیسیم چی تعیین کرده بود که توسط امیر با آن ها در ارتباط بود. به 
محض این که تیمور می دید ماشینی به حوالی یکی  از آن خانه ها رسیده، افراد تیمش را 
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خبر می کرد و لحظه ای بعد بارانی از ترقه و فشفشه بر روی ماشین مورد نظر می ریخت.
هر چند خیابان خلوتی بود، ولی تا حاال توانسته بودند سه تا ماشین را گیر بیندازند. اولی 
یک زن و شوهر سوار پراید بودند. زنک از اول تا آخر خیابان آن قدر جیغ کشید که حتا 
تیمور هم ترسید به خانه ی آخر دستور آتش بدهد. ماشین دوم یک پژو 2۰6 بود با سه 
تا دختر. که با کلی جیغ و ویغ بعد از خانه ی دوم سر و ته کرده و برگشتند. بعد از بیست 
دقیقه سر و کله پنج  تا پسر پیدا شد با یک سمند. تیمور شک نداشت که آن ها را دخترهای 
قبلی فرستاده بودند. بنابراین گذاشت کمی جلوتر بیایند. پسرها از توی ماشین داشتند 
پنجره های طبقه  باال را نگاه می کردند تا ببینند از کدام یکی ترقه ریخته می شود. تیمور 
به همه ی بچه هایش تاکید اکید کرد که سرک نکشند. وقتی ماشین از خانه چهارم هم رد 
شد. تیمور دستور آتش شدید داد و ناگهان بارانی از ترقه و فشفشه روی ماشین فرود آمد. 
پسرها اول خیلی ترسیدند، اما بعد به سرعت از ماشین بیرون پریدند تا مقصر را پیدا کنند. 
اما به دستور تیمور، آتش حمله خاموش شد. و آن ها فقط دود را دیدند که سطح خیابان 
را پر کرده بود. پسرها پنج دقیقه ای منتظر ماندند، اما باالخره حوصله شان سر رفت و سوار 
ماشین شدند. منتهی با رسیدن به خط آتش خانه ی بعدی، دوباره کلی ترقه و فشفشه بر 
سرشان آوار شد. بیچاره ها تا آخر خیابان چند بار پیاده شدند، اما هیچ نتیجه ای نگرفتند. 
در آخر خیابان هم تیمور شخصاً یک بمب دست ساز روی کاپوت ماشین انداخت. بمب 
با چنان صدای وحشتناکی منفجر شد که صدایش شیشه های خانه های اطراف را لرزاند. 
پسرها همان طور که داشتند فحش می دادند با آخرین سرعت ممکن فرار کردند. اما تیمور 

مطمئن بود که کاپوت ماشینشان حسابی تو رفتگی پیدا کرده است. 
مدتی با خوشحالی این پیروزیشان را جشن گرفتند و چند تا فشفشه هوا کردند و حتا 
گذاشتند چند ماشین زن و بچه دار با آرامش از خیابان رد شوند. اما وقتی تیمور پیکان 
جوانان گوجه ای را با سه تا سبیل کلفِت کاله مخملی دید، فهمید که شکار بعدیش از 

راه رسیده است.

و  کند  حفظ  را  خودش  خونسردی  می کرد  سعی  چند  هر  بود.  شده  کالفه  سزاکوگا   g
نگذارد که افرادش از این موضوع بویی ببرند، اما بودن در منطقه ای این چنین پرجمعیت 
و شلوغ از موجودات هوشمند غیِردوست، کالفه کننده بود. حتا از عملیات بوردوباج هم 
اجازه ی  و  هستند  دشمن  منطقه ی  در  که  می دانستند  آن جا  حداقل  بود.  وحشتناک تر 
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شلیک و هر گونه عملیات دفاعی دارند، اما این جا فرمانده ی ناوشکن اکتشافی، حتا حق 
حمل سالح سرد را به آن ها نداده بود. در ضمن آسیرونا را از تیم بیرون کشیده و یک 
تکنسین مؤنث غروغروی عصبی را جایگزین او کرده بود. تنها چیزی که مینادوسودانیم 
از آن حرف می زد، تنوع مدها و رنگ های لباس موجودات زمینی بود. تقریباً حوصله ی 
همه را سر برده بود. تنها نقطه ی عطف این بعدازظهر وحشتناک وقتی بود که از کنار 
یک زمین بایر رد می شدند و چند دختر و پسر جوان را دیدند که مشغول برگزاری نوعی 
مراسم آیینی بودند که شامل پرش از روی آتش هم می شد. وقتی گروگاوا از این جریان 
اظهار تعجب کرد، مینادوسودانیم فخرفروشانه توضیح داد که امروز یک روز خاص است 
و مصادف با یکی از جشن های آیینی کهن این مردم است که احتماالً به دوران پرستش 
آتش برمی گردد. و بعد در مقابل نظر گروگاوا که آن را خیلی ابتدایی می دانست، پاسخ 
داد که پرستش آتش در واقع خیلی هم از مد افتاده نیست و پزوپادوبا هم که در واقع 
پرستش پالسما به عنوان یک موجود هوشمنِد قادر است، نوعی پرستش آتش است. از 
بد ماجرا گروگاوا یک پزوپادوبای افراطی بود و بحثی طوالنی شروع شد که آیا پرستش 
آتش شروعی بر پزوپادوبا است یا یک آیین خرافی بسیار قدیمی. در حالی که گروگاوا با 
عالقه داشت در مورد پزوخدا -پالسمای مطلق قادر- صحبت می کرد، پگادوریس از روی 
خباثت توضیح داد که در سیاره آن ها گروهی معتقدین به این خدا وجود دارد که سعی 
می کنند با تبدیل هر چیز به پالسما هر چه زودتر کل جهان را دوباره به دامن پر بار پزو 
برگردانند! مناقشه آن قدر باال گرفت که سزاکوگا مجبور شد به همه  تذکر بدهد که در 
حال انجام مأموریت هستند و بهتر است به جای این حرف ها ساکت شوند و مراقب اطراف 
باشند. گروگاوا زیر لب او را یک بی دین کافر خواند و از پنجره به بیرون زل زد و همگی 

ساکت شدند.
حاال مدتی از آن موقع می گذشت. شلوغی اطرافشان وحشتناک شده بود. آرزو می کردند 
که اي کاش زودتر به میدانی که نقطه ی نهایی پیشرفت مأموریت بود برسند و بتوانند 
و  بروند  انحرافی  مسیر  یک  از  کرد  پیشنهاد  پگادوریس  کنند.  را شروع  بازگشت  مسیر 
گروگاوا هم از او حمایت کرد. سزاکوگا خوشحال از این که دو یار تیمش بدخلقی ساعتی 
پیش را فراموش کرده اند، حرف آن ها را قبول کرد و وارد یک مسیر انحرافی شد. خیابانی 
باریک بود که به یک سه راه ختم می شد. خیابان کاماًل خلوت بود و ظاهر آرامی داشت. 
روز  آن  که  آن جا  از  اما  کرد.  گوگرد  ذرات  بودن  باال  به  اشاره ای  فقط  راکب  رایانه ی 
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بعدازظهر بارها این هشدار را شنیده  بودند، آن را جدی تلقی نکردند و یک راست به وسط 
دامی رفتند که برای آن ها چیده شده بود.

از جرقه و دود و آتش شد.  پر  اطرافشان  ناگهان  همین که راکب کمی سرعت گرفت، 
شد.  ناپدید  راکب  کف  تقریباً  و  دزدید  را  خود  سر  گوشخراشی  جیغ  با  مینادوسودانیم 
به  و  را متوقف کرد  با سرعت راکب  بود،  اول کمی جا خورده  سزاکوگا که در لحظه ی 
اطراف نگاهی انداخت. می دانست که علی رغم ظاهر زمینی، راکب شان به خوبی می توانست 
از آن ها در مقابل هر گونه تهدیدی مراقبت کند. از طرفی این بدون شک یک حمله نبود. 
او قدرت تخریب تجهیزات نظامی زمینی ها را دیده بود. آن ها به طور عام از سالح های 
پرتابی پایه ی گوگرد استفاده می کردند. اما این جا خبری از هیچ نوع گلوله ای نبود. فقط 
دود بود و سر و صدا. پگادوریس فوری از مغز فوتونی راکب درخواست تجزیه و تحلیل 
کرد. صدای مصنوعی درون راکب می پیچید که اعالم می کرد آن ها مورد اصابت گلوله های 
از کربن، منیزیم، آهن و گوگرد  پارچه ای آتش زا قرار گرفته اند و مقدار غیراستانداردی 
در اطراف آن ها پخش شده است. مینادوسودانیم سعی می کرد با استفاده از فرکانس های 
از کجا یک منهدم کننده ی  نبود  معلوم  اما گروگاوا  بگیرد.  تماس  فرماندهی  با  مختلف 

ذره ای مینیاتوری به دست آورده بود و اسلحه در دست داشت اطراف را می پایید.
سزاکوگا خوشحال از این که اعضای تیمش به درستی دستورالعمل شرایط اضطراری را 
اجرا کرده اند، فوری به گروگاوا دستور داد آن اسلحه ی خطرناک را کنار بگذارد و به ذهن 
سپرد تا بعداً تحقیق کند چطور او توانسته علی رغم مراقبت شدید نیروهای محافظ، چنین 
اسلحه ای را به درون راکب بیاورد. چند لحظه گذشت. سر و صدا و آتش تمام شد و کمی 
بعد دود هم از اطرافشان پراکنده شد. آن بیرون هیچ کس نبود. پگادوریس که گزارش 
کامل وضعیت را از مغز فوتونی گرفته بود، گفت: »خطری ندارد. اسلحه ی آن ها به اندازه ی 
کافی قوی نیست.«. گروگاوا با دلخوری اسلحه ی خود را زیر نشیمن گاه راکب مخفی کرد 

و مینادوسودانیم گفت: »فرماندهی منتظر تصمیم شماست قربان؟«
سزاکوگا به فرصت نیاز داشت تا بتواند افکارش را میزان کند و باالخره گفت: »به راهمان 
ادامه می دهیم، با احتیاط بیشتر. اول باید بفهمیم مهاجم کیست. پگادوریس تو حواست 
به جلو باشد و از مغز فوتونی هم بخواه محل مهاجم را شناسائی کند. گروگاوا، تو حواست 
به سمت چپ و عقب باشد. مینادوسودانیم تو هم حواست به سمت راست باشد و سعی 
این است: توسط  فعاًل  به مرکز گزارش بدهی. وضعیت ما  را  به لحظه وقایع  کن لحظه 
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مهاجم ناشناسی مورد حمله قرار گرفتیم. حمله بسیار ضعیف وحتا در مقیاس های زمینی 
این یک حمله ی  نمی دانیم  نه.  یا  است  مهاجم یک دشمن  نمی دانیم  است.  غیرکشنده 
عمدی است یا یک تصادف محض. فعاًل به مسیرمان ادامه می دهیم.« و بعد در حالی که 

مینادوسودانیم داشت کلمات او را به مرکز گزارش می کرد، راکب را به حرکت در آورد.

g از باالی پشت بام تیمور با عالقه حرکت آن ها را دنبال می کرد. از آن فاصله نمی توانست 
ترس را در چهره آن مردها ببیند. اما مشخص بود از آن سبیل کلفت هایی هستند که 
در حالت عادی تیمور با احتیاط از بغلشان رد می شد. اما حاال او فرمانده ی ارتش اش بود 
و مطمئن بود که دست آن ها هم به او نمی رسد. می خواست حسابی با آن ها بازی کند. 
بنابراین گذاشت کمی جلوتر بیایند. حتا به سنگر دومش هم دستور داد شلیکی نداشته 
نمی شوند. چشم  فراری  راحتی  به  بشود که کاله مخملی ها  باشند. می خواست مطمئن 
بچه های سنگر سوم  »به  گفت:  و  داد  پشت بام  جان پناه  به  پشت  و  برداشت  دوربین  از 
یعنی همه چیز.  وقتی می گویم همه،  روی سرشان.  کنند  را خالی  مهماتشان  بگو، همه 
بماند! می خواهم آن داداش  باقی  نمی خواهم حتا یک دانه مهمات هم  توی آن سنگر 
مشتی ها خودشان را خیس کنند! خوب فهمیدی؟« امیر فوری پیام تیمور را به سنگر سوم 

رساند. هر دوی آن ها کاماًل در نقش شان فرو رفته بودند.

g سزاکوگا با احتیاط جلو می رفت که ناگهان دوبار همه جا پر از آتش و دود شد. سر و 
صدا وحشتناک بود و رد نورانی فشفشه ها و جرقه های رنگارنگ همه جا را پر کرد. دود 
از درزهای غیراستاندارد راکب به درون می آمد و بدن های بیومکانیکی که برای شرایط 
مختلف برنامه ریزی شده بودند، به طور خودکار به سرفه افتادند. اما خوشبختانه فیلترهای 
درون بدشان، آن ها را کاماًل در امان نگه می داشت. با این وجود کار کردن و مراقبت در آن 
شرایط که بدن ها تکان تکان می خورد خیلی سخت بود. اما افراد تیم همگی افراد حرفه ای 

بودند و سعی می کردند کارشان را به خوبی انجام بدهند. 
گروگاوا حتا قبل از مغز فوتونی محل مهاجمان را شناسایی کرد و فریاد زد: »از باالی روی 

سرمان آتش می ریزند.«
پگادوریس گزارش مغز فوتونی را خالصه کرد: »مهاجم ها از باال حمله می کنند، خطرناک 

نیستند.«
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 خطرناک نیستند. سزاکوگا تصمیم خودش را گرفته بود و اعالم کرد: »به پیشروی ادامه 
می دهیم.«

عقب گرد  آن ها  نمی آورد.  در  سر  گوجه ای  جوانان  پیکان  سرنشینان  رفتار  از  تیمور   g
نمی کردند، حتا فرار هم نمی کردند. فقط به آرامی جلو می آمدند. سنگرهای سوم تا هفتم 
را بدون هیچ ترسی طی کرده بودند. آن ها هر چند کمی تکان می خوردند، اما به وضوح 
هیچ عالمتی از ترس در صورت هایشان نبود. تیمور بارها و بارها به چهره هایشان نگاه کرد. 
در چهره هایشان هیچ ترسی مشاهده نمی شد. حتا می شد گفت با بی تفاوتی به اطراف نگاه 
می کردند. تیمور برای لحظه ای ترس برش داشت. توی فکرش لحظه ای را دید که یکی از آن 
مردان سیبیلو گوش اش را گرفته بود و می کشید و دوان دوان از سه طبقه ساختمان پایین 
می بردش و وسط خیابان جلوی بقیه بچه ها یک دل سیر کتکش مي زد و آبرویش را می برد. 
اما امیر اصاًل توی این حس و حال نبود. با عجله سرک کشید و  گفت: »االن به سنگر 

هشت می رسند، نمی خواهی دستوری بدهی؟«
 تیمور با ترس دوباره سرکی کشید و دوربین را روی راننده ماشین متمرکز کرد. حاال 
چهره ی مرد کاماًل مشخص بود. کت سیاه با پیراهن سفیدی پوشیده بود و سبیل کلفت 
سیاه رنگی داشت. از پشت ابروهای پرپشتش داشت با خونسردی به اطراف نگاه می کرد. 
حتا برای لحظه ای به سمتی که او نشسته بود، نگاه کرد. تیمور با عجله خودش را پشت 
جان پناه مخفی کرد و گفت: »بگو حمله کنند، اما متمرکز. همه ی مهمات را باید به سقف 

ماشین بزنند. بهشان بگو، فقط به سقف ماشین بزنند. فهمیدی؟« 
امیر سری تکان داد و شروع کرد به صحبت با سنگر هشت. مجبور شد چند بار حرفش 
بودند. حتا  تأکید کند. در حقیقت بچه های سنگر هشت، کمی دلسرد شده  را تکرار و 
به خوبی  امیر  اما  نمی خورد.  درد  به  و  است  تقلبی  مهمات  این  که  زد  غر  فرمانده شان 
توانست مجابش کند که اگر همان موقع حمله نکنند، دیگر ممکن است هیچ موقعیتی 
نداشته باشند. درست چند لحظه قبل از این که ماشین به سنگر آن ها برسد، فرمانده 

تصمیمش را گرفت و اعالم کرد: »پس من از بمب اتمی هم استفاده می کنم!«

g افراد سزاکوگا به سر و صدا و دود عادت کرده بودند، اما چیزی که نگرانشان می کرد این 
بود که نمی دانستند چه اتفاقی در حال رخ دادن است. سر و صدای وحشتناک انفجارها، 
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وجود  که خطر جدی  بود  راحت  خیالشان  چند  هر  بود،  کرده  خرد  را  اعصابشان  واقعاً 
ندارد. سزاکوگا سعی می کرد درست فکر کند که در چه موقعیتی قرار گرفته است. این 
نمی توانست یک حمله ی جدی باشد. تجزیه و تحلیل مغز فوتونی که با داده های مختلفی 
صحنه را بررسی کرده بود، نشان می داد که مهاجم ها یا تازه بالغ هستند یا هنوز در دوران 
غیرجنسی به سر می برند. پس این ماجرا یا یک بازی بود یا یک جور رقابت جنسی. اما 
کارشناس ها و دانشمندانشان هیچ وقت چنین چیزی را گزارش نکرده بودند. سزاکوگا یک 
مرد جنگی بود، نه یک دانشمند. با این وجود به خوبی می دانست که ممکن است یک 
اختالف فرهنگی بین تمدن های سیاره ای به یک فاجعه ی تمام عیار تبدیل شود. در یکی 
بدفهمی،  اثر یک  بر  مثال می زدند که  را  رونایس  فرمانده   افسری  دانشگاه  از درس های 
شد.  بدنام  همیشه  برای  و  برد  بین  از  را  صلح دوست  کاماًل  سیاره ای  تمدن  یک  تقریباً 
می داد  نشان  عالئم  همه ی  که  به خصوص  بکند،  اشتباهی  چنین  نمی خواست  سزاکوگا 
پرتاب ها به هیچ وجه خطرناک نیست. فرمانده هم دستور داده بود  فقط به مسیرشان 
ادامه بدهند و مأموریت را بدون خشونت تمام کنند. اما با این سر و صدای وحشتناک، 
به پایان رساندن همین خیابان هم کار سختی بود. خوشبختانه مغز فوتونی با استفاده 
از تصاویر فضائی، انعکاس های صوتی و حسگرهای حرارتی به خوبی محل مهاجمان را 
تشخیص داده بود و این باعث شد که کمی از آن حس بِد غافلگیر شدن کاسته شود. با 
این وجود هنوز هم حس خوبی نداشت. به خصوص این بار آخر که هنگام رد شدن از 
انفجاری روی راکب رخ داد که سزاکوگا  از محل های تجمع مهاجمان، چنان  زیر یکی 
منتظر بود همان لحظه سرپوش شکاف بردارد. بنابراین با توجه به شرایط روحی افرادش 
تصمیم گرفت به سرعتش اضافه کند و قضاوت در مورد این رفتار عجیب زمینی ها را به 

کارشناسان فرهنگی بسپارد.

g علی رغم تمام تالش بچه های سنگر هشتم، راننده ی ماشین حتا متوقف هم نشد. او فقط 
کمی به سرعتش اضافه کرد. تیمور توقع داشت پس از منفجر شدن آن بمب اتمی که 
در واقع یک بمب ترقه ای چینی تقویت شده بود و به طور حتم سقف پیکان را درست و 
حسابی خراشیده بود، عکس العملی از سرنشینان پیکان ببیند. به خصوص حاال که متوجه 
شده بود حداقل یک زن جوان هم همراه آن هاست. اما عکس العمل آن ها ناامید کننده بود. 
تنها دلخوشی تیمور آن اندک افزایش سرعت ماشین بود. با خوشحالی فکر کرد افزایش 
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سرعت نشان دهنده ی قصد فرار آن ها است. بنابراین فوری فرمان داد: »به همه سنگر ها 
بگو آتش به اختیار است. نگذارید فرار بکنند، بزنید توی شیشه جلو ماشین، فقط بزنید، 
هر چی مهمات دارید، بریزید روی سرشان. این شاید آخرین مأموریت باشد.« امیر با آب 

و تاب فراوان پیام تیمور را به بقیه رساند.

مخفی  را  خودشان  دیگر  مهاجمان  است.  داده  رخ  تغییری  که  شد  متوجه  سزاکوگا   g
نمی کردند. زمینی های کم سن و سال، همه روی پشت بام های محل سکونتشان ایستاده 
را بر سر  انواع مواد منفجره و دودزا و آتش زا  بودند و منتظر آن ها بودند. حاال بی مهابا 
و روی راکب می ریختند. به طور حتم اگر راکب از آلیاژ مخصوص ساخته نشده بود، تا 
از موارد کاماًل  این که راکب در خیلی  به حال متالشی شده بود. خوشبختانه علی رغم 
شبیه سازی شده بود، اما از نظر ایمنی جوری ساخته شده بود که جواب گوی تهدیدهای 
حتا شدیدتر هم باشد. با این وجود سزاکوگا می دید که با پیش رفتشان، بر حجم آتش 
بر سر  را  داشتند  هر چه  ترس  بدون  دیگر  که  حاال  می شود. خصوصاً  افزوده  مهاجمان 
پگادوریس  اما  بودند،  به شدت عصبی شده  و گروگاوا  آن ها می ریختند. مینادوسودانیم 
مثل همیشه خونسرد و آرام بود. واقعاً وجود یک آداموش در تیم نعمتی بود. سزاکوگا که 
می دانست زمینی ها سالح های قوی تر هم دارند، با خود فکر کرد وقتی در چنین شرایط 
صلح آمیزی این گونه خطرناک ظاهر می شوند، پس در شرایط خشن تر ممکن بود دست به 
هر اقدامی بزنند. به نظرش دستور فرمانده برای نیاوردن اسلحه به این مأموریت دستوری 
منطقی بود. هیجان اولیه تمام شده بود و حاال دیگر سزاکوگا خودش را آماده کرده بود 
که با هر شرایطی مطابق منطق و دستورات نظامی عمل کند و به خودش افتخار می کرد 
که به موقع جلوی استفاده ی گروگاوا از آن منهدم کننده جهنمی را گرفته است. پیش 
خودش به این نتیجه رسیده بود که بهتر است در بدترین شرایط هم به عنوان یک شهید 
راه پیشرفت تمدن شناخته شود تا یک فرمانده تمدن کش. در همین فکرهای قهرمانانه 
بود که ناگهان چند ضربه ی نسبتاً شدید به راکب وارد شد و بعد موتور برقی راکب از کار 
افتاد.کمی جلوتر رفت و در انتهای خیابان متوقف شد. در همان حال مغز فوتونی اعالم 
باید منتظر روال خودتعمیری  کرد که اخاللی در جریان برق رسانی پیش آمده است و 
بشوند. پگادوریس فوری افزود که جای نگرانی نیست و ریزربات هایی برای چنین مواقع 
در زیر سرپوش موتور جاسازی شده اند که به خوبی از پس تعمیرات اضطراری بر می آیند. 
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نگاه  اطراف  به  وحشت زده  او  کند.  قانع  را  مینادوسودانیم  نمی توانست  حرف ها  این  اما 
که  می گفت  پالسما  طرفدار  وحشی  هیوالهای  مورد  در  بی ربطی  حرف های  و  می کرد 
االن به سویشان هجوم می آورند. پگادوریس که به عنوان یک آداموش هیچ  موقع یک 
وضعیت بحرانی را از عادی به خوبی تشخیص نمی داد، در جواب مینادوسودانیم گفت: 
زیر  از  را  باشند!« گروگاوا دوباره منهدم کننده اش  »البته ممکن است هوشمندخوار هم 
صندلی بیرون آورده بود و با اطمینان ضربه ای به آن زد و گفت: »نه تا موقعی که این 
از  و  است  فرمانده  آن جا  بدهد چه کسی  نشان  تا  فریادی کشید  باشد!« سزاکوگا  ما  با 
از  اما در همین موقع متوجه شد  همه خواست که خونسردی خودشان را حفظ کنند. 
هر طرف در حال محاصره شدن است. نیروهای نگهبان آرامش زمینی ها از سه طرف به 
سمت شان می آمدند. همه چیز ناگهان عوض شده بود، باید کاری می کرد. فوری به یاد 
دستورالعمل ها افتاد. به سمت مینادوسودانیم برگشت تا دستور بدهد که به فرماندهی این 
یورش را گزارش دهد. اما مینادوسودانیم همان موقع از راکب بیرون پرید. از سمت دیگر 

نیز گروگاوا با منهدم کننده اش بیرون پرید.

g تیمور می دید چطور سربازهایش ماشین بیچاره ها را زیر آتش گرفته اند. هر کس هر چه 
می رسید به سمت ماشین پرتاب می کرد. آن پایین آن قدر دود جمع شده بود که ماشین 
به زور دیده می شد. هر چند ماشین کمی سرعتش را بیشتر کرده بود، اما هنوز وضعیت 
وحشت زده ها را نداشت. در همین موقع صدای مضطرب امیر را شنید که سعی داشت 
یک مکالمه را در میان آن همه سر و صدا تمام کند و در عین حال سعی می کرد با دست 
توجه او را به خود جلب کند. همین که متوجه شد تیمور به او نگاه می کند، فریاد زد: 

»پلیس ها ، پلیس ها دارند می آیند!«
تیمور می دانست که چنین اتفاقی اجتناب ناپذیر است. با وجود برنامه ای که ریخته بود، 
حتماً دیر یا زود سر وکله نیروی انتظامی پیدا می شد و برای آمدن آن ها هم برنامه  ریخته 
بود. هر چند دلش می خواست اول با سرنشینان پیکان گوجه ای تسویه حساب کند، اما 

ریسک نکرد و فوری دستور داد: »همه نقشه هفت را اجرا کنند!«
ساختمان  همان  در  آپارتمانی  به  همراهشان  مهمات  با  همه  که  بود  این  هفت  نقشه 
سنگرشان عقب نشینی می کنند و حداقل برای نیم ساعت هیچ حرکتی نمی کنند. مطمئناً 
در یک چنین شبی نیروی انتظامی نمی توانست این قدر معطل بماند و موقعیت را ترک 
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تیمور  می کرد،  پخش  همه  بین  را  او  پیام  داشت  سرعت  با  امیر  که  حالی  در  می کرد. 
مهماتش را جمع کرد و درون یک کوله پشتی ریخت. بعد وسوسه شد که آخرین نگاه را 

به پیکان بیندازد. 
پیکان برخالف انتظار او در حال حرکت نبود و درست زیر پای او وسط خیابان ایستاده 
بود. دختر جوانی که مانتوی آبی کوتاهی به تن داشت، از درون آن بیرون پریده بود و 
در حالی که جیغ می زد به سمت یکی از کوچه های فرعی می دوید. یک قل چماق گردن 
کلفت که چیزی شبیه عصای کنده کاری شده در دست داشت از در دیگر ماشین پیاده 
شد و از روی جوی آخر خیابان پرید و درست زیر پای تیمور ایستاد و با عصایش مثل 
اسلحه به پلیس هایی که از همه طرف با موتور به ماشین نزدیک  می شدند، نشانه گرفت. 
و  کلفت تر  همه سبیل  از  که  راننده  اما  بود.  نشسته  ماشین  توی  هنوز  راننده  کنار  نفر 
هیکلی تر بود از در دیگر پیاده شده و داشت بر سر آن دو نفر دیگر به زبان عجیبی فریاد 

می زد.
در همین لحظه که تیمور داشت با تعجب این ماجرا را تماشا می کرد، امیر آستین دست 
برگشت و  به عقب  ناخودآگاه  تیمور  به درون ساختمان بکشد.  را  او  تا  را کشید  چپش 
پشت آرنج دست دیگرش به کوله پشتی خورد که روی لبه ی جان پناه قرارداشت و آن را 
به پایین پرت کرد. تیمور با حسرت دید که کوله اول برای چند لحظه روی یک شاخه 
درخت تاب خورد و بعد مستقیم به سمت پایین سقوط کرد و درست جلوی پای  مرد 

عصا به دست منفجر شد.

g سزاکوگا داشت با فریاد گروگاوا را تهدید می کرد تا اسلحه اش را کنار بگذارد که دید 
چیزی از باال جلو پای گروگاوا افتاد و منفجر شد. شدت افنجار بدن بیومکانیکی او را به 
تنه راکب کوبید و درب راکب هم روی او بسته شد. در همان حال، بدن گروگاوا را دید 
که از میان دود و آتش به باال پرت شد، از روی آب روان رد شد و آن سوی وسیله ی نقلیه 
بر روی زمین افتاد. منهدم کننده اش هم به میان آب پرت شد. پشت او، مینادوسودانیم 
تازه آن موقع بود که فهمید سیستم  بود.  باز کز کرده  با دهان  از ترس گوشه ای دیوار 
شنوایی بدن بیومکانیکیش از کار افتاده است و نمی تواند صدای جیغ های عصبی او را 
به ظاهر  به دو دکمه ی  نگاهی  و  بود، خم شد  توانی که در وجودش  آخرین  با  بشنود. 
بی آزار کنار سکان راکب انداخت. دکمه ای برای درخواست کمک و دکمه ای برای انهدام. 
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لحظه ای تردید کرد و در همان حال از زیر چشم نیروهای نگهبان آرامش زمینی را دید 
که به سمتش می آمدند و در مقابلش نیز پگادوریس که طبق معمول مطابق دستورات 
نگاه  را  او  آرامش  بیومکانیکی  با چشمان  داشت  و  بود  نشسته  راکب  درون  آیین نامه ای 

می کرد.

با تأسف به صحنه نگاه می کرد. نیم ساعت پیش به او بی سیم زدند و  g سروان احدی 
گزارش ایجاد مزاحمت زیاد در این خیابان را دادند. برنامه طبق معمول این بود که از 
چند طرف بریزند توی محله، یکی دو نفر از کله گنده ها را دستگیر کنند تا بقیه حداقل 
برای چند ساعتی آرام بشوند. با وجود این که با یگان موتور سوار عازم شده بودند، اما 
هماهنگی برای آمدن به آن جا، ترافیک شدید و مزاحمت های گاه و بی گاه کلی وقتشان 
را گرفت. و دست آخر هم هیچ چیز نصیبشان نشده بود. بچه ها سال به سال باهوش تر و 

شیطان تر می شدند. 
اما صحنه ی آخر کار به شدت ناراحت کننده بود. یک ماشین از رده خارج پیکان به شدت 
هدف قرار گرفته بود. از قرار معلوم یکی هیجان زیادی به خرج داده و کلی مهمات روی 
سر آن ها خالی کرده بود و متأسفانه بر اثر بی احتیاطی، یک انفجار بزرگ موجب مصدوم 
شدن یکی از افراد شده و پایش را به طرز بدی شکسته بود. هرچند خوشبختانه خون ریزی 
زیادی نداشت، اما از ظاهر پا مشخص بود که قباًل هم جراحی شده و کلی پالتین و فلز 
آن وسط از ماهیچه ها بیرون زده بود. مجروح علی رغم ضربه ی وارده به هوش بود و داشت 
بدنه ماشین ضربه  بود که بین در و  کلی چرت و پرت سر هم می کرد. یکی دیگر هم 
خورده بود و به نظر می رسید دنده هایش شکسته است، با این وجود خودش را به زور به 
این طرف و آن طرف می کشید و سعی می کرد به دوستانش دلداری بدهد. نفر سوم یک 
دختر جوان زیبا با مانتوی آبی کوتاهی بود که سر و وضعش اصاًل مناسبتی با بقیه افراد 
سوار خودرو نداشت و به نظر می رسید دچار یک حمله عصبی شده است. هر چقدر هم 
استوار امیری سعی کرده بود از او بپرسد که چه نسبتی با بقیه دارد، جواب های عجیب و 
غریبی داده بود. تنها چیزی که از حرف هایش می شد فهمید پالسما بود، برای همین افراد 
فکر می کردند احتماالً یک بیمار خونی خطرناک دارد و کسی دیگر سراغش نمی رفت. نفر 
چهارم هم یک آدم مشنگ بود که هنوز توی ماشین نشسته بود و از آن بیرون نمی آمد 
این  که  بود  مطمئن  سروان  می زد.  لبخند  کودن ها  مثل  پرسش ها  تمام  به  پاسخ  در  و 
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یکی حسابی بنگ است. معلوم نبود چه کوفتی زده بود که این قدر منگش کرده بود. در 
حالی که در انتظار آمبوالنس بود، برخالف تمام آیین نامه ها یک سیگار روشن کرد و به 
وضعیت خودش فکر کرد. آماده بود این جا تا چند بچه ی ترقه درُکن را بگیرد در عوض 
یک مجروح بد حال، یک زن خیابانی ایدزی و دو تا کاله مخملی سبیل کلفت گیر آورده 
هنوز  اطرافش چه می گذرد.  در  بفهمد  نمی توانست  بنگی حتا  فرط  از  یکیشان  که  بود 
پک دوم را به سیگار نزده بود که از دور صدای آژیر آمبوالنس را شنید. لگدی به رینگ 
اسپورت پیکان جوانان زد و در همان حال آرزو کرد که اي کاش جرثقیل هم به همین 
زودی می آمد. متاسفانه می دانست که جرثقیلی ها معموالً روزهای چهارشنبه سوری کار 

نمی کنند.
با دلخوری متوجه شد که سر و کله بچه های زیادی روی پشت بام و بالکن های مشرف به 
سه راهی پیدا شده است. از چند نگاه زیر چشمی متوجه شده بود که بدون شک داشتند 
عالمت های رمزی با هم رد و بدل می کردند و مشخص بود خودشان می دانستند که چه 
کار اشتباهی کرده اند. اگر یکی دو تا بودند، می شد به عنوان مقصر گرفتشان، اما این همه 

بچه را که مظلومانه پایین را نگاه  می کردند، نمی شد دستگیر کرد. 
با رسیدن آمبوالنس به این نتیجه رسیده بود که یک سرباز آن جا بگذارد و محل را ترک 
کند. فقط می ترسید اگر سرباز بیچاره را این جا وسط این همه بچه گرگ رها کند، ظرف 

نیم ساعت زهره اش را آب کنند. 
آن قدر درگیر این فکرها بود که اصاًل برای وضعیت بعدی آمدگی نداشت. بنابراین وقتی 
برای لحظه ای حرکت سریع باالی سر خیابان را دید، به سرعت سرش را بلند کرد و همان 
موقع سیگار از الی دهان بازش بیرون افتاد. اولین چیزی که به ذهنش رسید این بود که 
احتماالً یکی از بچه های خوابگاه، برای شوخی  قارچ  توهم زا الی سیگارش پیچیده است.

آسمان  زمین  وسط  در  پنج متر  نزدیک  قطری  با  فلزی  گوی  یک  سرشان  باالی  آن جا 
ساکن ایستاده بود. نور چراغ های ساختمان به زحمت قسمت پایینش را روشن می کرد. 
وحشتناک ترین چیز آن بود که متوجه شد گوی در حال پایین آمدن است. استوار امیری 
فریاد زد: »فرار کنید!« و همه با سرعت البه الی ساختمان ها گم شدند. فقط سروان بود 

که با دهان باز آن جا کنار ماشین ایستاده بود.
گوی پایین و پایین تر آمد. صدای شکستن چند شاخه درخت در میان جیغ و داد مردم 
گم شد. وقتی سطح پایینی گوی به نزدیکی زمین رسید، یک سکو مانند آسانسور از آن 
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خارج شد. مصدومین حادثه  ناگهان تکانی به خود دادند. زن بدون هیچ حرفی بر روی 
سکو رفت. مردی که درون ماشین نشسته بود، از آن خارج شد و به دوستش کمک کرد 
تا فرد پا شکسته را از جای خود بلند کنند و روی سکو ببرند. و بعد همگی با هم همراه 

سکو درون گوی فلزی گم شدند. 
در حالی که گوی باال می رفت، سروان صدای انفجارهای زیادی را شنید و در همان حال با 
تعجب متوجه شد پیکان که انگار با نخ نامرئی به گوی وصل باشد، به آرامی از روی زمین 

بلند شده و در حال ارتفاع گرفتن است. 
گم  دل شب  در  سرعت  با  شدید  باد  در  بعد  و  شدند  متوقف  لحظه ای  ماشین  و  گوی 
شدند. سروان که همچنان سر جایش خشکش زده بود. نوار نورانی را دید که به سمت 

کوهستان های شمال شرقی شهر می رفت.

چند  هر  بود.  شده  خالص  کل  فرمانده  به  عملیات  گزارش  دادن  از  تازه  سزاکوگا   g
نیفتاده  اتفاق  اما حداقل یک جنگ سیاره ای هم  بود،  انجامیده  به شکست  مأموریت 
فقط  فعاًل  و  بود  گرفته  را  ضربه  جلوی  گروگاوا  بیومکانیکی  بدن  خوشبختانه  بود. 
بودند  شده  بستری  روانی  مراقبت های  بخش  در  دو  هر  مینادوسودانیم  و  گروگاوا 
شده ی  گم  اسلحه  هم  کل  فرمانده ی  دل نگرانی  تنها  برگردند.  عادی  وضعیت  به  تا 
وضعیت حمل کننده ی  به  داشت  هیجانی  کمترین  بدون  هم  پگادوریس  بود.  گروگاوا 
جای  به  کاش  ای  کرد  آرزو  لحظه ای  برای  سزاکوگا  می کرد.  رسیدگی  اضطراری 
در  هیجان  با  می توانست  حداقل  این جوری  بود.  شده  زخمی  پگادوریس  گروگاوا، 
با یک آداموش یک  اما هیچ وقت نمی شد  با گروگاوا صحبت کند.  مورد مأموریتشان 
بحث هیجانی داشت. این نژاد کاًل از هیجان خالی بودند. به ناچار از او که در اطراف 
»خبر  پرسید:  می کرد،  بررسی  را  آن  دقت  با  و  می گشت  اضطراری  حمل کننده ی 

تازه ای هم هست که بخواهیم به گزارش اضافه کنیم؟«
 پگادوریس دست های درازش را از هم باز کرد و در حالی که کل فضای حمل کننده ای 

که جلویش بود را نشان می داد، گفت: »به این یک نگاه بکن!«
 سزاکوگا حاضر بود قسم بخورد که چشمان پگادوریس از هیجان برق می زد. بنابراین با 
سرعت تغییر محل داد تا چیزی که پگادوریس به آن اشاره می کرد را ببیند. آن جا در 
سطح بیرونی و کروی حمل کننده ی اضطراری پر بود از لکه های سیاه و انفجاری. این تنها 
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می توانست حاصل یک چیز باشد. حتا حمل کننده اضطراری نیز مورد حمله واقع شده 
بود. این زمین های بی رحم حتا ساده ترین قوانین بین کهکشانی را هم زیر پا گذاشته بودند.

به آسمان  و  بود  بود که آن جا وسط خیابان نشسته  تیمور  بودند و فقط  بچه ها رفته   g
تیمور  اما  با چی طرف هستند.  نمی دانستند  مادرها  و  پدر  و  پلیس  نگاه می کرد. شاید 
هیچ شکی در مورد آن فضایی ها نداشت. آن ها برمی گشتند. شاید نه به این زودی، اما تا 
چهارشنبه سوری بعدی حتماً می آمدند تا انتقام شکستشان را بگیرند. تیمور به آرامی از 
جایش بلند شد. عصای عجیب مرد را در دست گرفته بود. آن را به سمت آسمان بلند 

کرد و مثل یک فرمانده ی فاتح فریاد زد: »منتظرتان هستم!« 
هر چند ته دلش ترس النه کرده بود.
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