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  سخن ناشر

  

گاه عاشقان سانسور و  یاستبداد یدولت ها. مهم دولت هاست فیاز وظا یکیجامعه  یآموزش و پرورش و باال بردن سطح آ

گاه رشد دیمخالفان شد گاه از حقـوق خـو یخراف سواد،یمردم ب یحکومت کردن بر گروه. مردم هستند یو آ  کیـ یبـرا شیو نا آ

  .آشنا هستند شیاست که به حقوق خو یمطلوب تر و راحت تر از حکومت بر مردم اریبس کتاتورید

گاه نیمستبد با پائ ،یکتاتور ید یها ستمیس در  ایخود مه یبرا یشتر یب یینروامردم امکان فرما ینگاه داشتن سطح فهم و آ

کـه بطـور  ۱۳۵۷تـا  ۱۳۱۶هـزار عنـوان از سـال ۱۱ یعنـی یچاپ شده در زمان پهلـو  یبا نگاه به تعداد عنوان کتاب ها. کند یم

هـزار  عنـوان کتـاب در سـال در  ۱۲۰از  شیرا با تعـداد بـ نیکه اگر ا دهیعنوان کتاب در کشور به چاپ رس ۲۷۵متوسط ساالنه ه

تعداد عنوان کتاب چـاپ شـده  یاسالم یدر جمهور . میابی یخفقان و سانسور را در م زانیم م،یکن سهیمقا یشورو  ریهاتحاد جما

تب د نیا ٪۹۷از  شیرسد که ب یهزار م ۳۲در سال به 
ُ
تب  نیا یاست که ارزش علم یو خرافات اتیو جعل یو فقه ینیکتابها، ک

ُ
ک

 نیـا ریو جعل و تزو یبا آمار ساز  یاسالم یجمهور .  در سال است قهیدق ۲ یواقع بطور رانیسرانه مطالعه در ا زانیم. صفر است

 قهیدق ۷روزنامه  و قهیدق ۳۲قرآن و دعا و   قهیدق ۲۱مربوط به مطالعه کتاب  قهیدق ۱۵مقدار  نیرسانده که از ا قهیدق ۷۵رقم را به 

  .در روز است قهیدق ۳۱و سوئد   ۳۴وآلمان   هقیدق ۴۴آمار در مورد فنالند  نیاست که البته ا یخوان هینشر  گرید

هزاران کتاب ممنوعه و   یبه چاپ و انتشار  صوت یاطالع رسان یبه دو دهه است که در راستا کیبوف نزد یآوا ینترنتیا نشر

مـردم داشـته  یدار یدر ارتقاء فرهنگ و ب یکند سهم یم یمجموعه ، سع نیا گانیقرار دادن را اریاقدام نموده و با در اخت ابیکم

  .باشد

 .نخواهد شد یداخل یاسیس ادانیوش یالملل نیب استمدارانیدست س چهیباز  یبه راحت گریشد د داریو ب دیفهم یاگر ملت چون

گـاه . اسـت شیخـو یبه حقوق انسان انیکردن خفتگان و نا آشنا داریو ب یمردم با کتاب و کتابخوان شتریهدف ما آشنا کردن ب تـا آ

  .میرا پاره کن ستنیز  رانهیحق و یبردگ یرهایزنج میتوان ینم مینشو

 لیـهموطنان داخل کشور است که به دل یبرا ابیو ممنوعه و کم یصوت یتمام کتابها  گانیقرار دادن را اریدر اختما   هدف

  .باشند یم قهیکتاب در مض هیته یبرا یاز لحاظ اقتصاد ای تیسانسور و ممنوع
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رنگارنگ و دور نگاه داشته شده از قافله  نیمستبد وغی ریدر ز  یمتماد یدوره ها یدر ط رانیتفکر که کشور ا نیبا ا آوای بوف 

آمـدن از  رونیـب یبرا یمبرم به  رفرم و مبارزه فرهنگ اجیو غرق شدن در منجالب مذهب و خرافات، احت یفرهنگ و تمدن بشر 

  .دارد، بوجود آمد  یتمدن جهان ی به قافله وستنیپمنجالب و  نیا

اف  ید یو پـ ی، هزاران کتاب ممنوعه و سانسور شده بصورت صوترو شیگذشته با تمام مشکالت و موانع پ یسالها یط در

  .و جهان قرار گرفته است رانیزبان در ا یعالقمندان و اقشار مختلف فارس اریدر اخت

 رانیـکه به علـت سانسـور قـادر بـه چـاپ آثـار خـود در ا یسندگانیکمک به نو یبوف در راستا یآوا یانتشارات ۲۰۱۹در سال  

عبور از سانسور و بـا هـدف گـردش آزاد  ینمود که افتخار دارد در راستا یاقدام به ثبت خود تحت عنوان انتشارات جهان  ستند،ین

  .دینما یآثار را ثبت جهان نیدر نشر  آثار سانسور شده اقدام و ا گانیراداخل، بصورت  انیرانیا یاطالعات برا

از انتشار کتـب و  دیا خورده و سرخورده و ناام.سانسور ج نیوتیبه گ شانر یشود اگر مس یدعوت م زیهمراهان عز  یاز تمام لذا

انتشـار    و ثبـت  یفرصت را برا نیبوف با افتخار ا یقدم گذاشته، نشر آوا ریمس نیشناسند که در ا یرا م یکس ایآثار خود شده اند 

  .فراهم نموده است

  

  نشر آوای بوف 
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  سرآغاز

. شود خارج آن از توانست ینم و بود افتاده برختخوا در داشت که یناعالج یمار یب سبب به »انکرید« خداوندگار که بود یروز  چند

 تمام پس. است نمانده یباق شیبرا یفرصت گرید و کندیم یسپر  را عمرش یروزها نیآخر  که دانست یم زد؛ ینم گول راخودش 

 رانیفق به را شیطال از انباشته یها صندوق و ها خزانه سازد، آباد را مرگش از پس یایدن آنکه یبرا و کرد مرخص را محافظانش

 وارث یبـ راثیم دِ یام به کس چیه پس آن از و شد ها زبان نقل یامپراتور  محافل در سرعت به او کار نیاخبر . دیبخش ها خانه میتی و

  .نشتافت ادتشیع به او

ا ر  ش ا یزنـدگ میتصـم نیآخر  ،، گوشٔه اتاقش افتاده بودبیتنها و غر  نش،یپس از چهل سال خدمت به مردم سرزم اکنون که

 کیقبل، توانست  یو برخالف روزها شد داریاست، از خواب ب اتیح یروزها نیکه مخصوص آخر  ییرویصبح آن روز، با ن. گرفت

 یسرپناه زیبود، آنان ن اتیح دیکه ارباب در ق یبه هر حال، تا زمان. خدمتگزارها شاد شدند. بنوشد ریبخورد و چند جرعه ش بیس

او را  ،یمار یب. مهم به او بپوشانند ینشست ستهٔ یدرخور و شا یارباب دستور داد که لباس. داشتند خوردن یبرا یو نان دنیخواب یبرا

. اوردیـرا ب اطیـرا به شهر بفرستد تا خ »رِم یل« توانست ینداشت و نم یادیزمان ز . زد یها به تنش زار م الغر کرده بود و لباس اریبس

   .آن دوخته شده بود یرو  یمتیق یها سنگ که ییپنهان کند؛ ردافاخر  ییردا ریرا ز  فشیاندام نح یمجبور شد زشت

مطـابق دسـتور، . حاضـر شـدند یدر تاالر غذاخور  پوست اهیس دعوت اربابکردند به  که در قصر زندگی میی خدمتگزارانتمام 

ی پشـت میـز بلنـد و مـرد بودنـد و همگـ وهفت سـتیمهمانـان ب. بر تن داشتند ستهیو شا زهیپاک یحمام رفته بودند و لباس یهمگ

شده و سبزیجات  غذا برٔه کباب. دیانکر در صدر مجلس روی صندلی اصلی نشسته بود خداوندگارشکلی نشسته بودند که  مستطیل

وقتـی . ارباب، برخالف وعدٔه صبحانه و آن اشتیاقی که برای خوردن نشان داده بود، میلی بـه آن غـذاهای شـاهانه نداشـت. بود

   .اش تغییر کرد سرعت حالت چهره تاب برای رسیدن به مقصود، به سید، بیر   نوبت به نوشیدنی

هایش زیـر  اسـتخوان. کشـید آمد از چه زمانی؛ خیلی وقت بـود کـه عـذاب می ها پیش، درست یادش نمی خسته بود، از مدت

ی نگذشـت کـه عـرق دیـر . کرد و دردی مبهم همچون خرچنگی حریص بـه جـانش افتـاده بـود ز میزگِ سنگینی آن ردای فاخر گِ 

با  گاهی هوا راو  دیکشیم نفس اطیآرام و با احت یگاه. افتاد شماره به شیها نشست و نفس اش دهیچروک اهیس پوستسردی روی 

سختی بلندکردن سنگی بزرگ و سنگین، جامش را بلند کرد و روی میز  با زحمت و به. کرد ترش می گذر زمان ضعیف. دیبلعیولع م

های درگوشی به پایان رسید و سکوتی ژرف سایه  ها و زمزمه وملوچ دهان  ها و ملچ ها و چنگال دای برخورد قاشقناگهان ص. کوبید

   .شنیدتاالر زدن مگسی را از آن سوی  شد در آن حتی صدای بال افکند؛ سکوتی که می



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    نناساه ردب

؛ کـار پایـان اسـت بـه رو مـنکشند و زندگی دنیـوی یانتظارم را م یگرد یاییدر دندانم خداوند و فرشتگان یم. ندارم یادی، وقت ز عزیزانم

حقیقـت مطلـب را . گـویی کـنمبه آن دیار، کمی زیـاده سفرمکه قبل از  یدده اجازه. برسانم انجامرا به تر آن هرچه زود بایددارم که  یناتمام

   ...ما پردردم نداشته ینهٔ کردن س یخال یبرا یگاه فرصتیچام و ه یدهزحمت کشبخواهید، تمام عمرم 

کنار بشقابش بود، دور دهـانش  ی کهتاخورده و سفیدرنگ با دستماِل . تمام بماند نیمهکالمش شدیدی کرد که باعث شد سرفٔه 

تـر  صـدایش کمـی زمخـت. زدود پیشانی بلندش نشسته بودروی که را  ینینه عرقأطمباآرامی و  را خشک کرد و با روی دیگر آن به

  . شده بود

پـدر . که او را خوب بشناسـم داشتممن فرصت  ولی؛ ام را ببیند قدر زنده نماند تا جوانی او آن .تنها وارث پدرم بودم و آمدمبه دنیا  زاده اشراف

از هنگـام مـرگ،  بـا ایـن حـال،. دستی و مشـقت سـپری کـرد اش را با تنگ به دنیا آمد و دوران جوانی در خانوادۀ فقیری. من تاجر برده بود

درد یو بـ آرام یاربسـ یکـه او مرگـ یـدخـواهم بدانیمـ ولـی، گوینـد می، بسـیار از جزای دنیوی و اخروی. پراتوری بودام انثروتمندترین مرد

 گـاه از کـار پروردگـار سـر در هـیچ. ربـوده بـودرا  یگـرهزاران نفـر د زندگی یشاز آن آسا پیشکه چرا  ؛نبود آرامشی ینچن یستهٔ او شا. داشت

بـرای او تمایـل شخصـی را کنـار بگـذارم و  دوستش داشته باشم و البتـه کـه وظیفـه دارم باید ،بر قانون طبیعتاو پدرم بود و بنا . ام نیاورده

  . ام دار عدالت بوده دانم که انسان ظالمی بود چون من همیشه طرف می .نمکچنین توانم  نمی:ببخشاید اما خدا مرا ؛آمرزش بطلبم

  مسیری با این حال ؛رپسر همان پد ،هستم اکنون اینجا و در حضور شما
ً
ام کـه بـردهیدهتمام عمـر زحمـت کشـ. امیمودهپ رامتفاوت  کامال

ر د. امیتر، از جواناز نفوذم، از ثروتم و از همه مهم: امنکرده یغدر  یتالش یچراه از ه ینشاهد است که در ا یمکن سازم و خدایشهرا ر  یدار 

کـنم یرا خـرج مـ یـیاند و طالها به ثمر نشاندهخورم که درختش را بردهیرا م یایوهم ختند،سا را آنها برده یکه روز  ام یافتهرشد  یاخانه

 یاز بـال یشـههم یبرا یگرها بردٔه دیلیونو م یزمانعز  یسبب شد که امپراتور  دارایی ینا. است شدهکانتان حاصل یا فروش شما و نکه از 

 ینـدگویم دینمان بزرگان. است نشده یرگاه تطهیچاست و ه ناپاکثروت  ینکه ا اورمب این برهمچنان  ولی یابند، ییرها یسوز بردگخانمان

از  یـراز  ؛اسـت ناپـاکمـال  ینا. نخواهد شد پاکبا آب  یفام که ذات کثگفته یشهمن هم با وجود اینام، اش را با اعمالم پرداختهکه کفاره

  . به شما بازگردد بایدما آمده و است که از ش یثروت ینا. ابتدا حق من و خاندانم نبوده است

  . اش را جلوی او روی میز پهن کند نامه به لیمر دستور داد تا وصیت نحیفشبا جنباندن آرام انگشتان پیر و 

» .گیـرد که از این پس شما وارث من خواهید بود و اسم کوچک شما پسـوند زویـس بـه خـود مـی ثبت شده استاین سند در «

. گنجیدنـد در پوسـت خـود نمیبرق افتـاده بـود و  چشمانشان. کردندهایی ردوبدل  نگاه ناپذیر وصفرتی خدمتگزاران با بهت و حی

  . بود شدهای از غرور و شکوه  جان گرفته بود و لحنش آمیزه ،اربابنزار صدای اکنون 

قصـر بـرای شماسـت،  ایـن. منـد شـوید هـای امپراتـوری بهـره و از نعمـت کشت کنیدتوانید  ها برای شماست، تا می این زمین

شـب بـا  هر گوشـت حیوانـات شـکاری فـراوان؛آباد است و  سرزمینمان خاک. خدمتگزار بگیرید و همچون پادشاهان زندگی کنید

  . گاه متحمل سختی و گرسنگی نشوید شکمی پر از گوشت بخوابید و هیچ
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مـرور  جانش به خود مادیات بر جای نهد، همچون جسم بیمردی که تنها از . عزیزان من، این تنها و آخرین وصیت من به شما نخواهد بود

هنگامی که امپراتور تجارت انسان را امری غیرقـانونی  ،دوازده سال پیش. وصیت من به شما چیز دیگری است. زمان فراموش خواهد شد

کنده از کینه و نفرت بود،  ، سیاهکرداعالم  شـنبٔه خـونین  ز شـوم کـه امـروز آن را سـهدر آن رو . شـوریدندامپراتوری  برپوستانی که قلبشان آ

 عـاریو  سـرخبـدن  و نژادپرستان سالخی شدند دست بهد، بودندفاع  های بی ها و بچه زن بیشترهزار سفیدپوست که  ، بیش از دهنامیم می

  . آویختند ها از پوستشان را به نیزه

بر قلب امپراتـور بزرگمـان نهـاد کـه ایشـان  ژرف و دردناکی تأثیرن سابقه است، چنا خواران نیز بی هولناک که حتی در تاریخ آدم جنایتاین 

حتـی کسـانی کـه احسـاس خـوبی بـه شـما سـفیدها  هنگـام،در آن . مجازات کنـد شدت و بهکرده جویان را دستگیر  مجاب شدند آن کینه

 یتم کـه مـا مـردم امپراتـوری مردمـانبـودم و هسـ باور این براما من . کردندقصاص پوستان خاطی و وحشی طلب  برای آن سیاه ،نداشتند

که چگونه جایگـاهم را در میـان مـردم  دیدیدپوستان و مجرمان مالمت شدم و  جلوگیری از قصاص آن سیاه برایهمیشه . متمدن هستیم

 ،مـوختمآ کـه بایـد بـه مـردم مـیکـردم؛ چرا شـدن آن مجرمـان جلـوگیری  از کشـته. برایم مهـم نبـود با این وجود،. و بزرگان از دست دادم

یـک نفـر  ؛داد به این دیوانگی پایان می بایدباالخره یک نفر . کنیمدلی و برادری کنار هم زندگی  با همباید  ،نظر از هر نژادی که داریم صرف

  .نشان دهد که هیچ نفرتی با نفرت سرکوب نخواهد شد همهشد تا به  باید پیدا می

   :اش تکانی خورد و ادامه داد صندلیروی 

همـه بـرادر  ؛سـفید و سـیاه فرقـی نـدارد. وصیت من به شما زندگی دوستانه در کنار یکدیگر است. به شما صلح و آرامش است وصیت من

کـه  ندوزیـدچشم طمع به مال دیگران . ها را آبادتر سازید ستید و این زمینیدلی و پشتکار کنار هم با با هم. هستید آنانشمایند و شما برادر 

آنچـه پروردگارتـان مقـدر کـرده تان راضی باشـید بـه  همیشه در زندگی .تان را تعیین کرده است روزیمقدار  از پیش، رسان است و خدا روزی

  . است

را در چنـگ گلـویش دسـتی آهنـین انگار  ناممکن شد؛کشیدن برایش  نفس کرد وچون به پایان جمله رسید، احساس خفقان 

زحمـت  سـرش را بـه. و او را صـاف نگـه داشـت گرفـت اش را ، لیمر شانهیفتدبروی دستٔه صندلی سرش  پیش از اینکه. بودگرفته 

و  »راکـایبِ «» .گردانیـدر مـرا بـه اتـاقم ب. تمـام شـد«: گفـت شد سختی شنیده می بهراست نگه داشت و با صدایی ضعیف و نزار که 

 . او را به تخت خوابش برگرداندندو با احتیاط کامل  از جایشان برخاستندسرعت  به ،نشسته بودند دو طرف اوکه  »رالمیگِ «

طور که از قبل خواسته بـود، او را  آن. گاه بیدار نشد عمیق فرو رفت و دیگر هیچ یآن شب خداوندگار دیانکر خیلی زود به خواب 

  : طور نوشتند به خاک سپردند و روی سنگ قبرش این محبوبشزیر درخت بید بلند، ای  تپه روی

 »خداوندگار دیانکر زویس ؛ان بود تا زمانی که پرودگار عالم دیانکر را برایمان فرستادانسانیت در میان شرارت نه«
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 فصل اول

 

کـه  ،شـان قـدیمیچوبی های کوچک و  خانهاز تصمیم گرفتند  ها زویس که گذشت نمیدیانکر مرگ خداوندگار  بیشتر از هفتهیک 

 یتقر  و دنـدیگز منزل  قصرشمار یب یها در اتاق انآن .کنندمکان نقل زویس به قصر ،بودبردگی به زمان  متعلق
ً
 یها فضـا ۀهمـ بـا

همچـون معبـدی قائل بودنـد، اتـاق وی  دیانکر خداوندگار یکه برا یاحترام سبببهاما . کردند اشغال راباشکوه  مکان آن یداخل

  . باقی ماند نخورده دست، اش و با همان چیدمان مقدس با تمام وسایل قیمتی

طراحـی منظـور خاصـی  بـرای روزیکه  هاییو راهروها  تاالرچیدمان . بسیاری شدند تغییراتدستخوش  قصری ها دیگر فضا

ویـژه بـه سـرزمین عجایـب  اتـاق مهمانـاِن  .ندق را نداشتساب آرامشو  شان تغییر کرده بود کاربریاینک دگرگون شد؛ ، شده بودند

 تواننـد میکنند و تا  یباز شکبامیقامجلل آن  یها یصندلرا زیر میز و  ند تمام روزتوانست میطوری که  به ؛بود شدهتبدیل کودکان 

آن  همۀ گرفتند میتصم ها یسوز  .کس به کتاب نیاز نداشت چون هیچ شد هیتخل زیکتابخانه ن. برسانند بیآس آن یمتیق یایبه اش

 را نیـزهـا  تابلوهـا  عـالوه بـر کتابداد که  نهادپیش مریل .بیابد یمناسب یمشتر  شانیبرا مریو ل ببرندبه شهر را  ارزشمند یها کتاب

   .باقی بمانندها  تابلو تصمیم بر آن شد که ،گویی مفصل در این بابو  گفتمشورت و  پس از .ندفروشب

 خود بهآرامش  سکوت و رنگ گاه چیهقصر سنگی و باشکوه  های قرار نیست دیوارکه  رسید چنین به نظر میها  با آمدن زویس

ها  و وضعیت بچه ندزد میآواز  ریهم ز  یو گاه ندپرداخت می ییگولهذببلند به  ییجوانان با صدا ،ندکرد یم مشاجره رانهمس: نندیبب

  .بود یبازار  آشفته ر،ی قصفضا ،در یک کالم .مشخص بوددیگر هم که 

 تـرکمنـزل را  د،یرسـ یمـهـا  وکبـه امـور خکـه  یجز ساعاتبه ماند واش یمیقد، در خانٔه یمنزو جوان الغراندام و  ،»رروزِ دِ «

از  ورزیـد و از استحمام اجتنـاب مـی ،کرد میبا کسی صحبت ن :بود گریز اجتماع انسانی از کامل یانمونه ردروز  یراستبه. کرد یمن

  . گرفته بودرا ها  آن بوی تعفن ها دمخور بود، بس با خوک

پراکنـده شـد کـه دروزر خوانـدن و نوشـتن آموختـه و  عهیشـا نیـا یاما روز . کند یمچه و انزوا تنهایی  در دانست مین کس هیچ

او خواسـت رفـت و از  گریالم شیپ دروزرکه  گذشتیم انکرید خداوندگارهشت روز از مرگ . است یاضیعلوم ر  یر یفراگ حال در

آغـاز فصـل  و یکشـاباسب ۀبحبوحدر . کنند یدگیرس انکریدپس از مرگ  ۀوجودآمدبه مشکالت به تا آوردرا گرد هم ها  سیکه زو

 ،دروزر شـنهادیتـا قبـل از پ آنکـه بیـعج ولی. داشت یتازگ شانیکه برا ندبرد یماضطراب رنج  یاز نوع ها سیزوجدید کشاورزی، 

 .نشده بودقدم شیپ موضوعات نیا وفصلحل و یهمگان نشست یبرگزار  یبرا کس چیه
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را او  یو صندل جمع شدند ،غذا خورده بودند بزرگ سیزو با بار نیآخر که  یزیهمان م دور یهمگشد و  رفتهیدروزر پذ شنهادیپ

 تیر یمـد گـریخـوک، المگوشـت از  شـانیهارکـردن شـکمپُ شام مفصـل و  کیپس از خوردن . گذاشتند یخال ینجابت و فروتن با

   :به دست گرفت مجلس را

اشـک از خـواب رد صـورتی سـرخ از با این اندوه نخوابم و بـا نیست که  یشب. وردآ به درد میهنوز قلبمان را فقدان خداوندگار برادران، غم 

طور کـه زویـس بـزرگ از مـا خواسـته  پس باید آن. در بند مادیات استنیز که انسان هستیم و انسان  توان کرد میچه  با این حال. برنخیزم

  .رده استاشتباه نک بارۀ انتخاب مادر که  دهیمو نشان  کوشا باشیمدر حفظ و نگهداری میراثش  ،است

 تمسـخرمانو  بنشـینند نظـاره بهخوردنمان را ینزمتا  منتظرند که یکساناز  ر شدهپُ  یرونآن ب. هستند یمانکارها وهمه ناظر ما  ،یرونآن ب

سـکه و  یمسخت کـار کنـ یدبا. آییم یبرم یمانهاینزم ادارهٔ  پِس از  زین آنانکه بدون کمک  کنیم ثابت یدبابزرگ  یسزو جانشینانما . کنند

  .یمبرس ییبه رشد و شکوفا یاینهزمدر هر م توانی یم یهر قومکه بهتر از  یمدهنشان  یدبا .یمسکه بگذار  یرو 

 مانیباورها شهٔ یر  ،هرز یعلفهمچون  ،یو سست یتنبل میو اجازه ده کاری نکنیم ،کنند یمخطابمان  سیچون زو ستین قرار 

  .و شرافت بشناسند یکوشبه سخترا ها  سیزو ات میکن یکار  دیباو  میهست سیما زو. بخشکاند را

 ،شـود یمـمـنعکس که در کوهسـتان  یهمچون بانگ جمله نیا» !است حیصح« :زد ادیو فر  دیکوب زیم یمشتش را رو  برایکا

 یها گفتـه بـه را زیشـورانگجمـالت  نیا ،اکثر آنان. دیرس گوش به تکرار شد و مختلف یها دهان از هم سرپشِت  و مرتبه نیچند

   .دهد ادامه یشتر یقدرت ببا اش را  یسخنران گریالم تاسبب شد  و همگانی کپارچهی دییتأ نیا .دادند یم حیترج یعقالن

 کاردانـانکـه بایـد همچـون سـابق  گوینـد مید، انـ بردگی یـقال  یراسـت بـه کـه  یفانسـان ضـع یا هام کـه عـدیدهشن ،گذشته یها طی روز

دن جـز دزدیـ بـهها  سـیاه !چـه کمکـی آقایـان؟ !بدهیم تا به ما کمک کنند آنانبه را ایمان هو طال انیمهایمان برگرد زمینبه ت را پوس سیاه

   ؟انجام دهند توانند می یکار دیگر  کردنمان چهو تحقیر  اموال ما

 و گریالم سخنان با ایبودند که  یکسان آنان .ماندندخاموش  یااما عده ؛شد دهیکوب زیم یرو  موافقتنشانٔه  بهشراب  های جام

ناامیـد بـه نظـر  و بـود نشسته گریالم ازنقطه  نیدورتر صندلی و  روی آخرین جا  همان زیندروزر  .ندبود مخالفاو  شخص خود با ای

نیـاز پزشـک  داماحشـام بـه « :زیرلـب گفـت، داد مالش مـیرا با انگشتانش هایش  شقیقهو  بسته بودچشمانش را او که . رسید می

 » .دارند

 »چی؟ چی گفتی؟«. سته بودر نشروِ نوِ ش ال تدسکنار 

 مـاریت را احشـام و نـدیبزدا مـانیهانیزمـآفـت را از کـه  یبه کسان م،یپزشک دار  دامبه  ازین« :فروخورده گفت یخشمدروزر با 

 ،زیـم یانتهـا طرف بـه سـرها. برسـدحاضـران  ۀگوش هم بهکالم  نیاباعث شد که  یناگهان یسکوتدروزر،  لیمِ  برخالف» .کنند

. ندشد رهیبه او خ ،پاسخ دریافت و منتظرِ  بازگشت گریالمسمت بهزده بهت یها نگاهسپس  ؛نددیچرخ ،دروزر نشسته بودکه  ییاج
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لپوشیده بود و موهای مجعدش را همچون  نیچرم یاقهیجلکه  گریالم
ُ
بـا لحنـی آناناس حالـت داده بـود، نیشـخندی زد و  کاک

  : کننده گفت سرزنش

 که خودمان  ستا یاموراتها  نیا
ً
. بودنـد مـا گـرنظـارهتنهـا ها  یشـهر  ،یداشـته باشـ ادیـاگـر خـوب بـه  و میکرد یم یدگیرسها  آن به قبال

بـود  یا همسـئل نیـا! ؟آقا یچه کمک. میکرد یمکار ما فقط  ؛میبود ما شهیهم ،انیبله آقا !؟میکرد یمکه کار  میما بود که یاکردهفراموش 

 م؟ییآیادارٔه امور مزرعه و قصر برنمکه ما از عهدٔه  ییبگو یخواست یم م؟یشو جمع نجایاخاطرش به یداشت اصرارکه 

را از ش چـپق، شـد یممحتـرم شـمرده  یاربسها  یسزو یانبود و م ییمویدسپسال و یانمکه مرد  »ررِس ربِ ِس « یزم یگرد یسو از 

تنها ها  گویم غریبه من که می. گیریم ی میأر  در نهایت و یمگذار  میرا به اشتراک ها  نظر !یانآقا« .زد یادو فر  برداشتگوشٔه لبش 

 » .در مقام خریدار و نیازمند باشند و نه بیشتر برای ما باید

. دیبگو یزیو چ شودبلند  دیبه او فهماند که با نگاهشو با  انداخت ،بود یاندامدرشتمرد  به النورور که ینگاه معنادار  گریالم

سربرسـر و  گریالم« :کردن گفتصافو پس از سینه  برخاستاز جای با وقار  ،بلندتر بود گردن	و	سر کی یکه از هر مردالنورور 

 ».است گریانتخاب من، انتخاب الم. میر یبگ یأر  ؛ندیگو یمدرست 

 در ،طـور نیهمـ. استفاده نشـود متخصصموافق بودند که از نیروی نفر   یک و بیستو  انجام شدگیری  یأر  ،با باالبردن دست

 .شدندمنصوب  داری خزانهمردم، به ریاست عنوان امین  به »رورارشکِ «و  گریو المجلسه، لیمر  ۀادام
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 دومفصل 

 

و مایحتاج ضروری  وسایلجز  به چیزیها  زویس، شده گرفته تصمیمات اساس	بر. داشتاختصاص  اول هفته به دادوستد های روز

 ییجوصرفه یبرا .کرده بودفروشندگان را از ورود به مزرعه منع  ۀهم مریل رونیازا .بودند کننده و فروشندهد یتول فقطو  دندیخر ینم

 از. نخرنـد آماده یها لباس ر،گیدو  دوزند یم شانخود کهبپوشند  را ییهالباس توانند یمها  سیزو که داد شنهادیپ گریالم ،شتریب

و ورود  یحصارکشـ کار عیتسر  سبب ییجوصرفه نیاداشت و  دیدج یها به حصار ازین مزرعه رایز  شد، استقبال اریبس شنهادیپ نیا

و بـا خـود  دیـخر  یمـ را الزم حتاجیما ۀهمو  رفت یمبه شهر  ییتنهابه یضرور  یها دیخر  یبرا زین مریل. شد یمزنان به چرخٔه کار 

 در کـه بـود گرفتـه میتصم گریالم ار ی، ز کرد یم افتیدر  یتر باال فهرست بلند، رفت یمبه شهر  مریهر بار که ل پس، آن از. آورد یم

از  دشوارتر مریکار لکه موضوع سبب شد  نیا. دنبساز ها  و گربهها  سگ ریتر نظکوچک یها وانیح یچند اتاقک براها  حصار کنار

 طرفـی،از  .بازگردد به مزرعهآغاز روز  و دیخورش نور دنیدم باو  کند یشهر سپر  یها مهمانخانهرا در ها  شب یو گاه شود گذشته

  . کندکار  ییتنها شهیهم داد یم حیترج رد،یکمک بگ یاو از کس شد یمن باعث دهایخر  حجم شیافزا

را با  »تیسر نِ « ،تمام تیبا قاطع یروز  .زندیم باز سر دیبردن نفرات جدمختلف از  یها بهانه به بارهر  مریل که افتیدر  گریالم

سـخت  اریبس ،نمودیم مهرباندل و ساده یکه جوان یو  به ،است شده لیتحم او به تینسر  دیچون د مریل. به شهر فرستاد مریل

هـم  تینسـر  .کنـدسـفر آمـاده  یرا بـراها  و اسـب کـرده یسوار گار  ییتنهابهمحصوالت را  ۀهمخواست که  از اوکه چنان ،گرفت

 و یپشـت گـار  و شـد یخسـتگ مقهـور ،شود سفرشان آغاز آنکه از شیپاما  ،برآمدها  کاراز پس  یخوب بهکرد و  اجرا را او دستورات

  .بردخوابش  ندکه قرار بود بفروش یمحصوالت یرو 

این توقف ناگهـانی . کشیدرا ناگهان لیمر افسار ، گذاشتند سر	پشِت  راکه مزرعه پس از مدتی  .راه شهر را در پیش گرفت گاری

. دنشـو نزدیـک مـی سـوار بـه آنـانسـه 	دو داد مـی نشـان کـه صـدای پـای اسـبانی را شـنیدنسریت . پراند خواب را از سر نسریت

و آمـادٔه خوابیـدن  بر جـای مانـد، ادامه دهد چسبش دلخواب دوباره به  داشت که چون خوشداد و  سردردی آزارش می	مختصر

  .بر افکار او تسلط یافت ،انگارد میسهل  جدی رااتفاقات  سبب تنبلی بهکه  نسریت ذهن از بخشآن  ،واقع	در. شد

پیـدا جهت خورشید را بتواند  جوانکقدر نازک بود که  آن جنس پارچهو  نسریت سایه افکنده بود روی گاری بر ای پارچه روکش

 . نخوابیده بودمدت زیادی  پس ؛جا نشده بود خورشید زیاد جابه. کند

 یزیچ چـه نیببـ و کـن یبررس »نیکخوقا «. میندار  یکار ما با تو  !پیاده شو و برو« :گوید میبه لیمر با تشر  ای  شنید که غریبه

  .در خطر هستند که دانست یم تینسر » !شو ادهیگفتم پ !زود باش. است یگار  پشت
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انتهای گاری  سمت به بلند هایی قدمبا  نام داشت، خوقاکینسربازی که . پیاده شد بدون اعتراض، نبودلیمر که دنبال دردسر 

چشمانی خیره و که جوانی با  وجود داشتفضایی خالی  ،شده چیده های میان جعبه در .پارچه را باال زد ،که رسید یگار پشت  .رفت

بـا . خوقـاکین را نشـانه گرفتـه بـودکـه  وجود داشتای دولول  اسلحهجواِن هراسان در دست . نشسته بود جادر آن نگرانای  چهره

 .پاسـخی نـداد خوقـاکین» ؟کـردیپیدا چی « :پرسید همراهشوقتی . دز خشکش ای  مجسمههمچون خوقاکین  ،اسلحهدیدن 

انگشـتان نسـریت را روی اکین قخوسوی یک حرکت اضافه از  .بکشدنفس  توانست مین چند ثانیه تا که گیر شده بود غافل قدر آن

از باالی  ناسورو زخمی  داشت مویی بیسر  .بود اش را پوشانده چهرهپوستی بود که با دستمال  مرد سیاه خوقاکین .لغزاند ماشه می

بـا احتیـاط  ،را نشانه گرفته بود اوکه 	طور	هماننسریت  .نظیرش را ندیده بودتاکنون کسی که  یافت یگوش تا ابروهایش امتداد م

 را گروگـان خوقـاکین هحلدو اسـبا  که	حالی	در. بیرون کشیدرا از کمربندش  خوقاکینکمری  اسلحۀ سریعو با حرکتی  پریدپایین 

   .از پشت گاری بیرون آمدو  داد ُهلجلو  بهاو را  گرفته بود،

ای را تجربـه  ویـژهآدمـی احسـاس بسـتگی دارد،  شـخص مقابـل تـرین حرکـت انگشـت انسان به کوچکیک زمانی که جان 

. سـازد پاک فطرتی پستوجود چنین موجودات  ثلوو زمین را از  کندشلیک  توانست مینسریت  ،امپراتوری قوانینطبق . کند می

 توانـد نمیجـز تـرحم  بـهچیـز  هـیچ ،خطرنـاکی موقعیتدر چنین  با قرارگرفتن ،هر دزدی بداند کهبب شده بود این اجازٔه قانونی س

  . باشد اش منجی

. جا شد با اضطراب روی زین جابهو کرد ، وحشت سخن بگویدلرزان  های با لب کرد میسعی که  خوقاکینبا دیدن  دستش هم

و  ترسـیدثه ُج  درشـت سـیاه واسـب  .انی که رویـش نشسـته بـود نیـز انتقـال یافـتبه نری احساس ترساین این واکنش ناگهانی و 

گاه، اسبش را مهار کندتوانست  او وقتی. شدبلند  شهای روی پا انشکِ  شیهه سـمت  بهاسلحه را ، موقعیتو با درنظرنگرفتن  ناخودآ

 » !ای احمق« :و فریاد زد گرفتنشانه نسریت 

وجـور کـرد و  سریع خودش را جمع ،ماهرانه او را با یک گلوله از پا درآورد تواند می آن مرد دانست میطور غریزی  بهنسریت که 

 » .دهی میبه کشتن  دوستت راو خودت  وگرنه !بیاورات را پایین  اسلحه« :و گفت خوقاکین سنگر گرفتپشت 

هـر کـاری . قـرار داده اسـتا کنـار گوشـم اش ر  لعنتـینه االن که اسلحٔه  !دیوانه نشو« :برآوردخوقاکین فریاد  ،در این هنگام

 » .گوید انجام بده می

 کنـاررا  نقـابشاندکی . راحتی نفس بکشد به توانست میی روی صورتش کشیده بود و نچرم او نقابی. مضطرب بود مرد راهزن

غلبـه  بـودحساسـی چنین لحظـات  ۀخاصهیجانی که بر شور و که توانسته  رسیدبه نظر  ،جاشدن روی زین کمی جابهو پس از  زد

خـب « .انـداختزمـین  روی را آن انزجـارمیلی و  بیبا  و اش را پایین آورد اسلحهاو . و سرانجام با دلیل و منطق تصمیم بگیرد کند

 » ؟حاال چی
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وقتی متوجـه شـد کـه اوضـاع . بود گر نظارهتنها  ،حرکت بی درختیهمچون  شده بود، پنهانها  تر پشت اسب طرف آنکه  لیمر

رفـت و  دار راهـزن نقـابطرف  بهلیمر  ».دیگری نداری؟ نه؟ خوب استاسلحٔه «. وارد میدان شد است،کنترل 	تحت کامل طور به

 . گرفتنشانه  اش قبلیصاحب  سوی برداشت و بهرا  اواسلحٔه 

 » .برو از اینجا سوار اسبت شو و« :و گفت زد ای ضربهخوقاکین  کمربه  اسلحهبا سر نسریت 

 » .پیاده بروند ؛به اسب نیازی ندارند« .بخشد میاز کیسٔه او  نسریت داردانگار که  م کشید؛ابرو در هلیمر 

 آندر  .پندارد خود را فناناپذیر میو مانند این بود که  کرد میاحساس قدرت  که اسلحه در دست داشت، نسریتدر آن لحظه، 

   :گفت و آمرانه کردفراموش  بود قائللیمر  برایاحترامی را که  وضعیت،

هسـتم و  سیـزو تیمـن نسـر . ماند یم ما نزدامانت  عنوان به زینها  اسلحه نیا. دیبرو و دیبشو تانیهااسبسوار . مریل یآقا ،میستیدزد نما 

  شـما، یاخالقـ تیصـالح عدم لیدلبهچون مال شما هستند و  ،دیر یگب پس را تانیهااسلحهو  دییایب سیزو ۀمزرعد به یتوان یمشما 
ً
فعـال

 یگـر یطور د بکوشید ،امدهیبخششما  به گرید بارتان را یزندگو از امروز که  دیبرو حاال. دارمینگه م خودم شیو پ کنم یم ها را مصادره آن

 . دیکن یزندگ

راهـزن  آن دو. خود دست کشید و چیزی نگفـت کارانۀ طمعاز افکار  ،پساست  آالیش پاک و بیکه ذات نسریت  فهمیدلیمر 

نسریت سوار گاری شد و کنار لیمر نشست، هنگامی که . دور شدنداز آنجا ، کنندنگاه  عقببه  حتی ند و بدون آنکهسوار اسب شد

، آن ادامٔه مسـیردر . گذاشت میبه او احترام و دوستی نزدیک  مردی بزرگهمچون  ، بلکهگرفت او را بچه در نظر نمیلیمر دیگر 

خطـر  پـیشتا همین چند لحظـه  انگار انگارنهچنان سرخوش بودند که  .نزپردازی کردندبود طاتفاقی که برایشان افتاده  دربارۀ دو

 . است مرگ بیخ گوششان بوده

 گاه از آنچیو ه بودزویس به سر برده  ۀمزرععمرش را در  همۀنسریت . به شهر رسیدند شان وسیلهاز  پرهمراه گاری  ها زویس

با  یشهر  های  بچه. بود انگیز شگفتکننده و  خیرهاز مناظر  مملو سرزمین عجایبهمچون  برای او شهربنابراین  خارج نشده بود،

 وها  کالسـکه بلنـد و های روسـتایی بـا دیـدن سـاختمان های  بچـهو  دنـآی سـر کیـف میکوه و آبشار  طبیعی همچونمناظر دیدن 

برای چند روز تفـریح طبیعت را ها  شهری بچه در آن بود که نگرشتفاوت این دو نوع  .کند میذوق  آستینزنانٔه بدون  های پیراهن

 . عمر زندگییک برای  شهر راها  روستایی بچه اما ،ندخواست می

سـرکو  از رفتن به داخـل سـاختمانرا  تیکه نسر  یزیچ. کرد توقفشهر  های و خیابان    ها نگاری چندین بار جلوی ساختما

یم یشیپ یگر یدو تجمل از  ییبایز  در کیهر بود که  ییهاکالکسکه انیپا یبوآمد رفت، داشته بودوفروش باز دیبه امور خر  یکش

و با بازگذاشـتن  ینیبنشپشت کالسکه فاخر  یچقدر باشکوه است که با لباس: کرد یمتصور ها  در داخل کالسکه خودش را. گرفتند
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 یبـرارا  اوکـه  کـرده بـودپاک فراموش . بود بیعجپر از اتفاقات  شیامروز برا. بورزندحسادت  تو بهکه  یدهپنجره به مردم اجازه 

 .اند هفرستاد مریل یجاسوس

مـردم بسـته  یشـهر بـه رو  یهـا دروازه ،شـب دنیشده بود و با فرارسـ کیآسمان تار  ،دیرس انیبه پا دوفروشیخر  امور یوقت 

که بـه  یابرگه. کرد هیته لشانیاو وس یگار  یبرا امن ییجا ،شب کی یسپرد و برا یامپراتور  ۀخان امانترا به  یگار  مریل. شد یم

 یهم ساعات دیو شاها  روز تعداد و نهیهز  مشخصات یگر یو د یگار مشخصات  یکی: بود اطالعات یسر شامل دو  داده شد مریل

هشـتادوهفت «شـده وشـتهن ۀنـیهز . شـد قیـگرفتـه بـود دق مریکه ل یکاغذ یرو  تینسر . گذارند یم امانت به آنجا دررا  یکه گار 

جا متوجـه شـد  همان. تقدیم کرددار  امانتودو رفت و سپس آن را به  چهلتا مرد، شیرا م ها پولداشت  مریل یاما وقت ،بود »اشتل

پـس لیمـر . درست نبودنـدآن ارقام  که	حالی	درداد  می نشان گریالم به را نیدروغ یها برگهاین لیمر . که اوضاع از چه قرار است

 . ندکرد میی دست با او هم ها یشهر تنها نبود و 

کـه در ایـن خیابـان در  متمـدنی مـردم. بـودها  مسـافرخانهو ها  ها، قمارخانه میکده پر ازپای پیاده به خیابانی رفتند که  سپس

 برخی .ندیده بود شکه نسریت به عمر  موجوداتی عجیب ؛ندشد می دیگری داتتبدیل به موجو ،غروب خورشیدبا  ،مد بودندآو  رفت

بـا وجـود  آنـان .و گـاهی گریـان خنـدان ،یـا خیلـی ناراحـت حـال خوشخیلـی برخـی  ،برخی دیگر رقاص و دندخواننده بو آناناز 

 در یـک خیابـان آنـانۀ همـبا وجود این همه تفاوت،  .خوابشان برده بود ها رو گوشٔه پیاده، ها خانمان بی همچون ،فاخر های لباس

بـوی تنـد شـراب و  نـدخورد میداشتند، تلوتلو بطری به دست  آنانهمۀ :دبدون استثنا از یک نظر به هم شبیه بودن قرار داشتند و

 یکـدیگررنـدگی بـه جـان بـا فریـاد و دَ  ،تعـادل نداشـتند از فـرط نوشـیدنکـه  ،هیکل درشتدید چند مرد  نسریت وقتی. دادند می

جشـن خـونینی  واقع بهداخته بودند که یکدیگر را به راه ان های سرضیافت شکاندن شیشه با ها  آن وحشی. لرزیدبه خود  ،ندا هافتاد

 :جنگنـد در هر خیابان بر سر چیـزی مـی. این است شکوه امپراتوری« :رساند و زیرگوشش گفتنسریت خودش را کنار لیمر  .بود

  .تعصب نژادی و سیاسی، زنغذا، 
ً
 » .جنگند هم فرقی ندارد بهانه چیست، مردم با هم می اصال

بـزرگ و  یهـا چـوبی بـه مبل های صـندلی. کرد میتغییر  ها آن ترتیب، شکل و ندگذاشت میر س پشترا ها  طور که مغازه همان

 بـدهیبتکلفـت و  سـبیل های سـاقی. شـد میتـر  کننـده خیرهو  تر درخشندهچیز  همهبیشتر شده و ها  روشنایی. شد میتبدیل جادار 

 شـرابخانهٔ  ،در انتهای خیابان ساختمانآخرین . داشتند به تن آمیز تحریک های لباسند که شد میتبدیل به دخترانی باریک اندام 

بنای آن . و زیبا کرده بودند تزیین هنرمندان آن راو  تراشان سنگترین  زبدهداشت و  نوسازبنایی  شرابخانه. داشت نام »خوشلوال«

از  کـه بـزرگغـران دو شـیر ازه، مغ جلوی ورودی. شهر بود در تمامو شاید بتوان گفت خیابان آن ترین ساختمان در  باشکوه مغازه

ای جـای خـالی تـابلویی بـود کـه لیمـر  شیشـه های در بزرگ با مشـبک یباال. دادند نگهبانی میتراشیده شده بودند  سنگی سیاه

  : اش چنین توضیح داد درباره
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کـه ورود حیوانـات و  شـد مینوشـته  هـا پـس بـاالی در. ندشـد میمنع ها  و مغازهها  خانه مهمانسفیدپوستان از ورود به خیلی از  ،در گذشته

و بسـت یمـ چـوب بـه در یجلـو  را شیهـابردهو  واناتی، حرفت یم یامهمانخانهزمانی که اربابی به  ،پیشیک قرن  .سفیدپوستان ممنوع

 برابـر حقوق ازوستان پدیسف ما ،یامپراتور  دیجد نیاکنون مطابق قوان ،به هر حال. است دورانهمان  ادگاریها  تابلو نیا ِی خال یها جاحاال 

 مـا یبرا یزیچ انکریخداوندگار د. ردیبگ را ما ورود یجلو  ایو  کند نصب اش مغازه یباال را ییتابلو نیچن تواند ینم یکس گریو د میبرخوردار 

  .است نگذاشته کم

 خـودش بـه. هسـتند یگذاراندر حال خوش باشکوهقیمت و  هایی گران لباسمهمانان با دید که  ای شیشه نسریت از پشت درِ 

رنـگ  ،پوشـشاز آورتر  شـرم .نبـود مکـانیورود بـه چنـین  مناسـب وجه چیهبهکه  بود دهیپوش مندرسو  یپشم یراهنیپ کرد؛ نگاه

نسـریت . خلق افتخار و تشکیل خاندانی بزرگ عاجز بودنـد ازها  وستپسفید انه،حقیر بردگی و زندگی ها  سالدلیل  به .بود پوستش

بـه همـین  توانسـت مین امـا، کشـید مینام بزرگی را یـدک امروز  ،رفت میبه شمار  نی حقیر از جنس سفیدپوستانانسادیروز  تاکه 

 شناور بود ،از تجمالتدریایی  ،بنای باشکوهداخل آن . دهد قفوِ و زندگی جدیدی که در انتظارش بود  وضعیتخود را با  ها زودی

 یرا رو هنگـام سـرش شـب باید باشد،ر و باتجربه حمتب قدرهر شناگر  هر. ختسا ممکن میناروستایی  هبچ یک را برایکه زندگی 

هـم  خـودشکـه  بـاری ینآوردن اولـیـادبـه بـاهم  یدشا یا یرکیسبب ز به یمرل. نبودو امثال او  یتنسر  یجا ینجاا. بگذارد یخشک

 ها  پله یرو  گونه ینا
ً
 ونـهگ نـوازشآمـد و دسـتش را  یینپـا االتر،ب پله دو از. درک کردرا  یتنسر وحال حس خشکش زده بود، کامال

حمام درست یک یبرا گرم یآبنو و  یها یراهناتاقم پ یاون باال تو ! نگران نباش یست،ن یزیچ«: و گفت نهاد یتنسر شانٔه  یرو 

  ».خواهد شد شسته تبدن یها همچون چرک یندتافکار ناخوشا ،یدر آب گرم که دراز بکش .دارم یحسابو 

 .بیفزایدنسریت و حیرت  تعجب شدت شنیدن این کلمات از لیمر نتوانست بربود که دیگر  انگیز شگفتچنان دیدن این مناظر 

با سبیلی کلفت بلندقد  یمرد، دربان. کرد میرا به طبقٔه باال هدایت  آناندرست در سمت راستشان پلکانی بود که  .تاالر شدندوارد 

لبـان مـرد بـا دیـدن لیمـر، لبخنـدی روی . به نظر برسدبسیار خشن  شد میعث روی پیشانی و ابرویش باقدیمی  یجای زخم. بود

و مهربانی و نرمش جای آن را  کنار رفتخشونت  نقابطوری که  به چهرۀ خشن نگهبان را کامل تغییر داد، ،تبسم آن. نقش بست

 مجانییک لبخند ، شود میب وارد به جمعی غری وقتی شخصی .او داشتآالیشی  بیدلی و  ساده چهرۀ جدید مرد نشان از. گرفت

به لیمر و  نگهباناحترام مرد . بزداید در کسری از ثانیه را ها اضطرابو  ها مشغولی دل آن همۀ تواند میدوستانه  ینگاه شاید همو 

  . نیاز داشتبه آن وارد  تازهچیزی بود که جوان 	 نسریت، همان

سـبیلش را تـابی داد و سـپس » .خـواهیم بـود تـان رستارهپُ پذیرای شب  خیلی خوش آمدید ارباب لیمر،«: مرد رو به لیمر گفت

 . را راهنمایی کندنسریت  تا پله گرفت راه فطر  دستش را بهمؤدبانه  همراه با نیمچه تعظیمی

، شدرآمـد هنگفـت بـاهمیشه به نام مردی روسـتایی بـود کـه ها  یکی از این اتاق. وجود داشتبسیاری  های باال اتاق ۀطبقدر 

 مـرد روسـتایی از .داشتند و ظاهرآرایی ینییتز  جنبهٔ  آنکه کاربردی باشند ازخانٔه او بیشتر وسایل . بود هکردفراهم  را ندگی مجللیز 

به اطراف نگاه مدتی طوالنی  ،خسته شوندها  بدون آنکه چشم شد می و بودموزه  به شبیهاتاق او  .ودلبازتر بود دست شهرنشینی هر



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    نناساه ردب

 های تمـام فضـا اساطیری موجوداتو باستان  یها الهه ودرشت خدایان 	و	ریز های مجسمه. ها لذت برد باییکرد و از تماشای زی

، باشـدمتوجـه ، بدون آنکه رودخانهجریان آرام آب شناور بر نسریت همچون قایقی . کرده بودرا اشغال ها  میزو  ها مبلخالی میان 

  . نگریستند گی او را میهم نظرش بههایی یافت که  مجسمهخودش را در میان 

هایشـان  چهـره. وارد شـدند دختر با اطـواری بازیگوشـانهدر کوبیده شد و دو ، بود ها آور مجسمه هنر حیرتطور که محو 	همان

تمام نیز با زیرکی  آنانافتاد و  می هایشان شانهسر روی  از هایشان پیراهنند رفت میهنگامی که راه . دلنشین بود برای نسریت بسیار

بـرای خـدمت هـا  دختر. که دوباره نیفتـد طور  آننه  ولی ؛ندکرد میتنظیم هایشان  شانهروی  را آندوباره  غمزه و طنازیهمراه با و 

درختـی  ماننـدمـر یوقتی نسریت دید که ل. لیمر را دوره کردند د،چرخ میشمعی ای که دور  پروانهو همچون  شتافتندسمت لیمر  به

همـٔه از  ۀ او، متوجه شد چهـرٔه متکبرانـکنند میرسیدگی  به او همچون باغبانانستاده و آن دو دختر حرکت ای  بیتنومند و محکم 

  . استتر  مصممو البته تر  باشکوه ،که دیده بود هایی مجسمه

سپس خطاب » .هایت را بتراش ریشحمام کن و « :به نسریت نگریست و گفتقرار داشت  مقابلشای که  آیینه از داخللیمر 

به  آمیز شیطنتدخترک نگاهی  ».بدرخشد جمعای در میان  به او بپوشانید که همچون شاهزادهلباسی « :گفتها  کی از دختربه ی

کـه  رسید و به نظر می زده بودل ز نسریت به دخترک . کبود شدطنز آمیزی که داشت  هٔ یسبب روحبه شیهاگونهنسریت انداخت و 

 دو دنیبا د تینسر  ،قتیدر حق .گرفت یشکل م گرید یالیاو خ ذهن درنبود و  نیچن نیا اما .کاودیمرا اندام دختر دارد با نگاهش 

بـه چنـد  دپوسـتیسف کیـکه  کرد یزندگ ییایدر دن شود یمآخر مگر . به شگفت آمده بود ندکرد یم کار مریل یبراکه  یتپوس اهیس

 سیچشم رئ« لقب گریبه الموقت همهجا و همه که ریز ربهس مریآن ل شود یممگر  ؟کند ییآقا شانیبرات دستور بدهد و پوس اهیس

 کیـ دنید .داد دست یسرافراز  و غرور احساس او به ،در آن دم ؟باشد ستادهیا ثروت و تکبر قلهٔ  بر فراز گونهنیا بود، داده» بزرگ

 . بود اریشعف و امیدو  مایهٔ ند، زد میدیروز سنگش  همین تا که یحال درمقام و مرتبه  نیپوست در ادیسف

خیـاالتی را در سـر  هبـاکر یـک پسـر  در چنـین وضـعیتی، و تاکنون با دختری نخوابیده بودنسریت  که بگذریم،ها  این ۀهماز  

 دهیـت خوابپوسـ اهیس یبـا زنـ مریکنون لتا  ایآ« گفتبا خود  تینسر  .شود میبه عمل آمیزش جنسی ختم  ها همۀ آنکه  پروراند می

 !چـه افتخـاری کنند،نصب میدان  میان در ،افتخار نشانهٔ بهاز او بسازند و  یامجسمهآن را دارد که  اقتیل کرده نیاست؟ اگر چن

  »!چه افتخاری

 .انتظار نشسـت بهرفت و روی مبلی  او. آمد مینظر   بهسرحال و شاداب نسریت تنش، ر بسیار سخت و پُ  روزی گذراندنوجود  با

خسـته «: دخترک گفـت .داد هوایی اش مردانگی هایش به لنگبا بازگذاشتن ز کرد و پشتی مبل باقیدی روی  هایش را با بی دست

و سـخت  هـای پاهایتـان را از آن کفش کنم مـیخـواهش . مـالم پاهایتـان را مـیو  آورم مـیاالن برایتان نوشـیدنی . هستید سرورم

. افتاد پاهایشبه جان  نرمشتان ظریف و و با دس بازگشتنزدش با جامی شراب دخترک  ،دقایقیپس از » .کنید خارجدهنده آزار 

با ناز و هر بار که . هایی برجسته داشت گونهو  ی درشتچشمان. فریب بود و دل زبان خوشبسیار و  شد مینامیده  »زالتبِ « ،دخترک



 لو یمحمدرضا حاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  AVAYeBUF.com  -                            19                                -آوای بوف      نشر 

 

پـس از . دکـر  میگرفتـار جذابیت خـود  های در تار ،عنکبوتیهمچون  ، جوان روستایی بیچاره راکرد مینسریت نگاه  زیرچشمی به

  . سازدگرفت تا حمام را برای او آماده  یمرخص ۀاجاز به عسل شهوت آغشته ساخت، را  تینسر  آنکه

چشمان نسـریت . رفت و کنار نسریت نشست ،کندخوب خودش را خشک بدون آنکه و  آمداز حمام بیرون لیمر  ،در این زمان

 رسـید همـۀ میلـب داشـت و بـه نظـر  بـرلبخنـدی رضـایتمندانه  مـرد جـوان. مانده بـودخیره  بزالت برجستۀ اندام لرزشهنوز به 

روی پـای چـپ و پای راسـتش را  کردروی پشتی مبل دراز  را لیمر دستش .بودشده زایل  شناختند او را با آن می حیایی کهو حجب

 :کـرداب خطـ »مـن دوسـت« نسـریت را بـا عنـوانهایشـان هسـتند،  مشتریهایی که در حال فریفتن  کاسبو همچون  انداخت

منـد  بهرهامپراتـوری  های و غـذاها  هـم از بهتـرین شـراب در کنـاربه تاالر بیا تا  ،هنگامی که حمامت به پایان رسیددوست من، «

 » .شویم

 « :او با گیجی پاسخ داد .کندطور کامل جلب  به راتوجه نسریت لیمر بتواند زمان برد تا ای  هچند ثانی
ً
 ... حتما

ً
 » حتما

؟ کنـیکـار  هدانی که بعد از حمام قرار است با آن دختـر چـ می؟ تو آیند میاز کجا ها  جه هستی که این نعمتمتو« :لیمر گفت

اش صـورتت را  مشـکی یکـه انبـوه موهـا شـوی میاز خواب بیدار صبح در حالی . یک بار بعد از حمام و یک بار نیز قبل از خواب

 » گویم؟ متوجه هستی از چه سخن می. ستبه خورد پوستت رفته او رایحٔه عطر تنش  است پوشانده

را نفهمیـده  معلمش پرت که حرف حواس یآموز  دانشمانند . شکافت و داشت شلوارش را می سفت شده بود نسریتمردانگی 

 ».بله متوجه هستم ،بله« :در پاسخ لیمر گفت

 سـهممـان  و ثروت خانوادگیها  ز زمیناش ا وظیفهاساس 	برو  داردای  وظیفههرکسی در مزرعه . بخورم امغزت ر  ـ قصد ندارم

. دارد برمـیبـرای خـودش نجار بهتـرین خانـه را  است وکشاورز ترین میوه سهم  رسیده ،خورد میقصاب بهترین گوشت را  .برد می

 » .گونه بوده اوضاع همیشه این

  و ما چه؟ـ 

ایم  فروشندهما « !که عجب بچٔه باهوشی گفت یمنگاهش برنده بود و . کرد باریکهایش را  چشمو  لبخند زداندیشمندانه لیمر 

 » داریم پول را برای خودمان برمی بیشتر سهمو 
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 سومفصل 

 

و  رنگدریـایی سـبزبـه  و مـزارع رنگانـگهـا  چمنزار .وجود نداشـت هیچ مانعی تا افق آن گسترۀ تماشایبود و برای زمین صاف 

 خـط افـق ،در دوردسـت .ور شـد غوطـه اش  زیبـایی درکننده  ناراحت های عاری از اندیشهها  ساعت شد میکه مانست  می پایان بی

سـختی چیـزی دیـده  بـهکـه در دورتـرین نقطـه  .داد مـیتمیز  آبی آسمان زمین سبز را از که شد میابری نازک دیده  رشتهشکل  به

 قلـٔه کـوهماننـد ایـن بـود کـه  .رسـید به نظر میاندازٔه دندان نیشی  بهزویس  ۀمزرعاز  که بود کرده قد علم عظیمیک کوه ، شد می

تـاکنون در  قـدیم روزگـاراناز نـام داشـت،  »تورارزاوانـت«کـه کـوه این . شده باشدپنهان ها  از نظرها  پشت ابر وآسمان را شکافته 

 آن کـوه از در فصـل بهـار و تابسـتان،. بـودرا ایفـا کـرده  نقـش بسـزاییامپراتوری  ۀگرایان ملی های اساطیری و مقاله های داستان

، مـزارع کشـاورزی و دامـی نیـاز بیشـتر بـه محصـوالتبا افـزایش جمعیـت و . کرد میسیراب را که مزارع  شد میجاری ایی هرود

 . جستند ای می پس باید چاره. نبودکافی  کردن محصوالت سیراببرای  گسترش یافتند و دیگر آب موجود

 نگاه یآب انیبه جر  یناراحت بادستٔه آن،  یدادن چانه رو ر فلز و قرا یبر رو بود و با گذاشتن پا  کردهدر خاک فرو ش را لیب گریالم

حـرف بودنـد و کسـی  ایسـتادهاطرافش ها نیز غمگین  دیگر زویس. کاهش یافته بودطور محسوسی،  به ،روز گذشتهکه از  کرد یم

درک  تـوانم ینمـ ده؛یبار  یادیباران ز  امسال«:گفت ثرأمت یبا لحن گریالم. ندکرد یم ردوبدلرا مفاهیمی  شانتنها با نگاه ؛زد مین

کـه از آن اسـت  کمتـرخشک شده و ایـن یکـی هـم کلی  به تای آنسه  ،از چهار شریان .کم است قدر نیکنم که چرا باز هم آب ا

 » .را بدهدمان  مزرعه کفاف

بـا  همـراهاو . بـود شـده آلـود اشـکچشـمانش را آزرده بـود و دیـدگانش دود  ،ای قبـل لحظـه. کامی گرفت از چپقشسربرسر 

دخالت بشر و یـا خشـم  ،دالیل زیادی داشته باشد تواند میآب شدن ناگهانی  قطع... شدن ناگهانی قطع« :گفتهایی خفیف  سرفه

 » .خداوند

بـدون آب  را بندگانت !خدایا رحم کن« :و گفت دست دراز کرد سوی آسمان به پریشانو نگاهی  زیآمرعضت یبا حالتکرورارش 

گـدایی  فرزنـدشدرمـان  پـول برای دارد ملتمسانه که پدری بودلحنش همچون » .ت هستیمما تشنه هستیم، تشنٔه عبادت. رنگذا

کرده و از خداونـد مغفـرت دراز ها  سوی آسمان بهرنیازمان را ، دستان پُ کنار یکدیگر هستیمکه  اکنونآقایان بهتر نیست « .کند می

در کنـار جمعی اضـافه شـدند و مـدتی کوتـاه به عمل  اکثریتتبعیت از  بهنیز  دیگرای  هدعبا رضای قلبی و ای  هعد» ؟طلب کنیم

در . و بـه قصـر بازگشـت کردترکشان  و بدون خداحافظیتنگ  یخلقبا  گریالم ،تعجباما در کمال . پرداختند عبادتکرورارش به 

بـدون  و صـورتش شـده اصـالح اومجعـد  هـایمو .شـددر نگاه اول متوجه تغییرات ظاهری نسریت . آنجا لیمر و نسریت را یافت

 » .نسریت جناب ،است مثل اینکه حسابی خوش گذشته« :گفتآمیز  طعنهبا لحنی  .ده شده بودیتراش برداشتن هیچ زخمی
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 ریزدند ز  گریو الم مریل» ؟خواهم برد کشتارگاهبه  اپشمالو ر فکر کردی یک گوسفند « :وارد عمل شدمدافع  وکیل عنوان بهلیمر 

  .کردشرم تبسم  یبا اندک تنها تینسر و  خنده

 مـریآمـد، ل انیـشـده بـه مخشـک یها رودخانـهکـه موضـوع  یزمان. کنند وگو گفت تارفتند  مخصوص اتاق به گریالم و مریل

 زیـنرا دو سوار  ،آن	رب	افزون. کندکسب  یکافموضوع اطالعات  نیا ۀدربار اتالف وقت به شهر بازگردد و  بدونگرفت که  میتصم

نکـرده  یتخطـ یسدسـاز  ضـد نیاز قـوان یکه مزارع شرق ابندی نانیاطمتا   فرستادند رودخانه ۀسرچشمسمت بهها  در امتداد رود

 . دهد گزارش و کند صحبتروز گذشته  عیوقا ۀبار در  یپنهانرا فراخواند تا  تینسر  گر،یالم ،از آن پس. باشند

 »شهر چطور بود؟ ،کن ببینم فیخب، تعر «:دیپرس تینسر  از گریالم

بـه  و انـداخت سرش را پایین  لب گشودهنگامی که . بودهعادی  در شهرچیز  همه کهباال انداخت، انگار هایش را  شانهنسریت 

. میبازگشـت راحـت الیـبـا خ و میآرامش رفتـ در. فتادین مانیبرا یاتفاق خاص« :کردن نگاه گریچهرٔه قاطع الممصمم و  های چشم

 نشـانگرکـه ایـن خـود  از مزرعـه کـاهش نیافتـه اسـتپـس از خـروج محافظـان  جـاده تیامن. نداد رخ یبیجع ای جالب زیچچیه

 » .است رافتخارمانبزرگ و پُ سرافرازی خانوادٔه 

  »؟کند میدر شهر چه . از لیمر بگو« :دیپرس تاب یب گریالم

بـا  ،یزیـطـور غر بـه. شناسدیصاحبش را نم واست  دهینشن را ینام نیچن هرگز انگارکه  زبان آوردبر طوری نام را » !لیمر؟« 

 .تا بتواند افکار مغشوشش را متمرکز کند تا چیـزی را افشـا نکنـد دادزمان خود  به، نداشتند یخاص یمعنا چیکه ه یجمالت انیب

درسـت  ب باشـد ورفتـارم مناسـتـا  کـرد میبه من کمک  اش خردمندانه تذکراتبله لیمر، او بسیار با من مهربان بود و همیشه با «

 » .صحبت کنم

یرا مـ یفرضـ یا هبـا دسـتش هندوانـ نکـهیا ماننـد ،فرود آورد زیم یرو  یآرام به وباال برد  ییهمچون چاقودستش را  گریالم

و  کردنـد یتالقـ گریکـدیباهـا  چشـم هنگام نیادر  .نبود دیاز تهد یلحنش عار  ».تیاست نسر  یکار و کاسبمنظور من « .شکافد

 که  دید ریگالم را در نگاه یا هشرار  تینسر 
ً
همهو  ور شودشعلههر لحظه ممکن بود خاکستر،  ریبود اما مانند آتش ز  فروغ کم فعال

  .بکشد آتش به را زیچ

. سـختگیر اسـت بسـیار دقیـق واو  .اسـت متبحـری او مـرد ،مزرعه برای سود کسب در امر! کار؟ بله، بله درست است کارـ  

 . شود میوخته دبرای مزرعه انپول  بسیار زیادی مقدار با این کار،زند و  چانه می مزرعه نفع به خریدوفروشهنگام 

 درست سرش را خاراند و پشِت . سرش خزید پشِت به  احساس کرد حس خارشناگهان را خاراند و  اش چانهتفکرانه زیر م گریالم

نگـاه نسـریت  بـه اصـالح سـر دقت بیاما خیره  چشمانی با .جا شد جابه ناآرام. تمام بدنش را فراگرفت خارش مرض بعدای  هلحظ
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رفـع  هدفش کشید میوقتی ناخنش را دور پهلو و یا کمر  .خاراند رحمانه می بیخودش را  ،را بداند دلیل خارشبدون آنکه  .کرد می

  . بودپوست  بلکه کندن ،نبود خارش

اش بـا هـم جـور  محاسـبات ذهنـی. کـرد میر او حرام برا خواب ها  شب و مدتی بود فکری ذهنش را به خود مشغول کرده بود

حتی از زمانی کـه  .داد مدام ضرر میمزرعه . که مشکل از کجاست دانست مینطور دقیق  بهلنگید و  یک جای کار می. آمد درنمی

آن همـه چگونـه بـا داشـتن  دیـفق سیـزو« دیپرسـ یمـخـود  از. شد یمنانداز پسپولی  ،چشمگیری کاهش یافته بود طور خرید به

از  پس ستین مریلاز اگر مشکل . اداره کند یدرستبهرا  هیسرما نیو ا کرده تیر یمد یخوب به را کارها توانست یممهندس و محافظ 

لیمر  تصویری از شیهاشهیانددر اعماق  زین تینسر  یها صحبت از پس یحت و نداشت گریبه کسان د یظنسوء چیه »کجاست؟

نسـریت بـا  گذشـته ۀهفت. آن را اثبات کند توانست مینسوءظن او درست بود ولی » !مجرم« :دید یمرویش بزرگ  ۀنوشترا با یک 

امـا مقـدار آن را کـم  ،فروشـد مـیقیمت  بهاجناس را لیمر نشان داد که  یفروش محصول مشابه و 	خریدقیمت  ۀمقایساستناد بر 

  .کند میان حساب و با مزرعه گر  خرد میهنگام خریدکردن نیز ارزان  و کند میاعالم 
ً
جا شروع شـد و اینـک 	بدبینی از همان دقیقا

 . گرفته بودقرار هفتٔه پیش  نسریت آن نسریت در برابر این

 .کـرد ینمـ انـداز پسروز مبـادا  یهـم بـرا اشـتل کیـ یحتو  پرداخت میرانی  انی و شهوتذر گ به خوش مسروقه اموالبا  لیمر

 با را مریل یوقت. وجود دارد دانست یمنوارد شده بود که تا آن زمان  ید یجد یایدن به ودب شدهدست هم مریبا ل که روزید از تینسر 

مـر یبه خیانت لها  زویس اگر. بود زودگذرو  یکه سراسر فان افتی مریل وجود در را یزی، چکرد سهیمقا زادگانلیاص و ها یشهر  آن

کردن داشـت  تا زمانی که پولی برای خرجو از قرار معلوم نداشت  رهشروع دوبابرای ای  هسرمایو ، او جایی برای رفتن ندبرد میپی 

  . ندشد میراست و  جلویش خم

کـه وارد بـازی پذیرفتـه بـود نسریت . نشست خواهندبه خاک سیاه  برای همگان رو شود، شاندست که اگر دانست مینسریت 

. ُپرمخاطرهو خطرناک  اندازه	همانبه  ،است ز تمساحپر اای  هرودخانشناکردن در شبیه  کردهانتخاب  کهراهی  دانست می و شود

 یراز  چیهـ یقـین داشـتچـون . شـود یگـآوار  و یچارگیبو  ییرسوا باهمراه ای  هدچار اضطراب و ترس از آینداین افکار سبب شد 

ایجـاد  اشو تحولی شگرف در سبک زندگی  دهدزودگذر را کاهش  های تصمیم گرفت که لذت تینسر . ماند ینم یباقراز  شهیهم

 کس هـیچ. صاحب خانواده بوداصیل و  مردیبلکه هدف او تبدیل شدن به  ،عیاش باقی بماند یگوسفندچران خواست میاو ن. کند

دیـده شـد کـه نسـریت هنگـامی کـه هـا  اما بار، داده استرخ  درون او چه اتفاقی ،از خوابیدن با بزالت پسکه  ندانست و نفهمید

گاه  ،ل استساکت است و یا به کاری مشغو  از افکـار شـیرین و عاشـقانٔه ای  ههمـین نشـان. دهد میتکان  سریخندد و  میناخودآ

 .دانست میکسی چه  ،هایی داده بود قول بزالتشاید به . نسریت بود
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 دائمـیای  هزودی تبـدیل بـه دریاچـ بـهشدن سدی موقت خبـر دادنـد کـه  ساختهاز ها  سواره. و لیمر بازگشتندها   روز بعد سواره

 از هر زمان دیگـری بزرگی در راه است و بیشتر های جنگ کرد میتعریف شنیدم که ن خود ژنرال ااز ده« :افزودلیمر نیز  .شد می

 » .نیازمندیمآب و غالت  های انباربه 

د تنهـا جریـان داشـتنپـیش از ایـن از رودهایی که . آن را تغییر دهد توانست مینروستانشینی تصمیم از جانب دربار بود و هیچ 

گـرد هـم  ،شان وابسـته بـه آب بـود زندگیو امورات  شغل که همگیداران  مزرعهروستاییان و  دلیلبه همین  یکی باقی مانده بود،

 ،شـد یمبرگزار  یافتیض نیبود که چن یبار  نیاول نیا. کردند شرکت ییگردهما نیا درها  سیزو جانب از زین مریو ل گریالم. آمدند

 با دیگر مزارع عادل بوددر تقسیم سهم گرفت و چون  را او می چنینی این تصمیمات همۀ، زنده بود انکریدگار دخداونکه  یزمان رایز 

رگزار ب ها این جلسه به میزبانی روستانشین ،به هر حال. شد میتصمیمات او اعتراض نبه  در ارکان قدرت داشت، دستی نیرومند و

به ها   زویس :جلسه نتیجۀ خاصی در پی نداشتاما این . گرد هم آمدند حلی مناسب برای یافتن راهدیده  آسیب ۀمزرعو هجده شد 

هایشـان را بـه  اسـبدر شب مهمانی طوری که  به ،محترم و حقیر هستندانبسیار ها  تپوس سیاهدر چشم پی بردند که  موضوعاین 

 ینخواسـت و حتـ ینظر  مریو ل گریالماز  یکس آراتبادل و  ها بحثدر . بستندمحوطه بیرون از  چوبیبه ها را  آنو  نبردندبل طاس

. درگرفـت نانیروستانشـ انیم ییدعوا زین شب آخر. گرفتند یم دهیناد را شانیها حرف عامدانه، ندگفت یمسخن  آن دو که یهنگام

 های  ند و دشمنیشکاند گریکدیدست  و سرماندند،  یکه باق یاما کسان. ختندیگر  یاز در پشت خله،بدون مدا و زود یلیخها  سیزو

 . ناپذیری را به وجود آوردند آشتیعمیق و 

 یبـرا« :گفـتو  شـد سـد راهـشدروزر و قصد داشت وارد قصر شود،  گشتیبازمبه مزرعه  گریالمکه  یهنگام ،همان شب

هایم گوش  رفحبه  ،از آنکه چیزی بخوری پیش بایدو  خواهم آمد ،صبحانه از صرف قبل ،فردا صبح ؛دارم یحلراه یآبکممشکل 

 » .کنی

  .گفت ریخ هب	جنباند و شب یسر  بود، حوصله یبکه  گریالم
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  چهارمفصل 

 

آزاردهنده و  بسیار هپش صدایش مانند وزوز .رسید میگوش به  »فلوتس« یصدابسته،  یها از پشت پنجره. ایی بودهخبر پایین  آن

او جمـع  دورفلتوس  یسخنران یکه برا دیرا د یا هعد .را گشود هبرخاست و پنجر  یبا خشونت از جا گریالم. بودخواب  ۀزنند برهم

 :زد ادیـفر  .آمدسمت او باال بهها  ، سرآورد رونیسرش را از پنجره ب گریالمکه  نیهم .دادند یم گوش شیها حرفبه  و بودندشده 

هم که ای  هبرای دقیق ندر گذا و نمی اند گذاشتهقصر را روی سرشان  تیهابچه. ام شدهتو خسته  دستبه خدا قسم که از  !فلتوس«

 » !؟خواهی میاز جانمان چه . دهی می انبه کشتنم با اراجیفتداری  و تو نیزبکشیم  راحت شده نفس

! چطور توقع داری که بازی نکنند؟ .و باید بازی کنند هستندبچه ها  آن«:دادپاسخ  متکبر حالتیو  عبوسای  هبا چهر فلتوس 

گونـه  کـه ایـنای  هکـردچـه ها  بچـهایـن تـو بـرای  مگـر !بخـوابی؟ بتـوانی راحـتتا تو  را کنار بگذارند کارهای بچگانه خواهی می

 » خاطر تو کودکانم را تنبیه کنم؟ بهکه حاضر باشم ای  هتو چه سنگی روی سنگ گذاشت ؟ییگویجانب سخن م به حق

 »!دیـنخـواهم کوبدر سنگ  خیم« لب گفتِر یز . دیوشپرا  شیهالباس ،متفکر یحالتبا و  بستپنجره را نداد و  یپاسخ گریالم

وداد  جیـغ تمام شـد، پوشیدنش لباسبعد که کار ای  هرسید و درست لحظ به گوش مینامفهومی  طوربه فلوتس ادیداد و فر  یصدا

ـکلـهاتـاق را بـا  لیوسـاتمام دوست داشت  ،در آن لحظه .شدمنعکس  قصر های کودکان در راهرو
ُ

سـخت و  رفتـار. د کنـدر اش خ

و خـودش را بـه  مانـد پتو ریز  ییجودل یجابهپس  ؛باشد هرا نداشت یگفتن با و سخن جرئت همسرشکه  بود شده باعث شخشن

 . »تیگاسپر «جز پسر ارشدش به ،بودنداز او گریزان  اش خانواده تمام. نبود یشدنخاموش گریخشم الم. خواب زد

 هـای بینی .دیـتابیمـ یافق نقطٔه اوجش همکه در  ید یخورش ؛شد یم دهید دیشتنها خور  آن، یآب نهٔ یدر زمبود و  صافآسمان 

 منتظـرصـبرانه یب که دیدروزر را دآمد و  رونیبلند از قصر ب ییها با قدم. دادند یم رونیب بخار ،همچون دودکش ،سرمازدهسرخ و 

کنار گذاشـت و از  دیشیاندیمها  که به آن را کارهایی گریالم. نزده بودقولش  ریگاه ز چیهو  داده بود یقول ردروز به  او .بود او آمدن

به . ام زدهجانیه اریبس یول ،سپاسگزارم« :گفت و مؤدبانه یجد  یتشکر کرد و با لحن دروزر. او صبحانه بخورد که باخواست  دروزر

  ».نخواهم گرفت ادیز را  وقتتان ،دییایب اتاقم

 کرداجابت را  خواستٔه دروزر ابد،ی ییرهاها  سیطلبکارانٔه زو یها ه از شر نگاههم که شد یا هلحظ یبرا خواست یمکه  گریالم

. کـرد ریرا تسـخ گـریالم و جـان دل ،یبـیاحسـاس غر  شـدند، شـانیمیقـد یهـا اتاقکه وارد  یهنگام. به راه افتاد اودنبال بهو 

 اشکافتاد و  اش و خاطرات کودکییاد گذشته  به زدنهمبه چشم کیدر  ،گردد یبازمخانه  به ها سالکه پس از  یسرباز همچون 

 هـای اتاقک. بـودبـاورش سـخت  »!اینجـا؟ یم؟کـرد مییعنی روزگاری مـا اینجـا زنـدگی «: در دل گفت .بستدر چشمانش حلقه 

در  ،و زمینآسمان  خشمشکسته که هنگام هایی  سقف. لجن بسته بودند ،سبب رطوبت به ،که با چوب ساخته شده بودند محقری

در حشـرات همیشـه . بـدتر حشـرات بودنـدهـا  آن ۀهمـاز . ندشـد میو بر سر ساکنانش خراب  ندآورد مینتاب رابر رگبار و طوفان ب
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خطـر بـود و گـاهی  بـیگـاهی  ،سـوخت میخارید و گاهی  شان می گزیدگیحشراتی که گاهی جای ؛ پلکیدند میها  اطراف آن خانه

 . کشت می

و زمـان  بـود دانشـجو ومطالعـه  اهـل یاو مـرد. کـرد یم یسپر ها  با آن را روزگارشکه  بود ییاه پر از کاغذ و کتاب دروزراتاق 

 یهـا یختگیر  هم بـه دسـتش، ماننـدبا حرکت جارو سرعتبه شمرد و متیرا غن گریحضور المپس  .داشت ییبسزا تیاهم شیبرا

 نداشت  یتیاهم اما افتاد؛ نیزم یرو  چند کتاب بزرگ .کرد زیتم را زیم یرو 
ً
 زیم یرا رو  یا هبرگ. بودخوانده  را ها آن ۀهم چون قبال

را  شیهادست، خواهد کرد نیاو را تحس آموزگارش دانست یمکه  یا هآموز نموندانش همچونسپس  ».دینیبب« :و گفت پهن کرد

 . داد جلو هروزمندانیرا پ اشنهیسو  در هم حلقه کرد نهیس مقابل

آن . چیزی دیده بود چنین هم پیش از این. اند هم متصل شدهبه  استادانهو ظرافتی قت د باهدفمند  یخطوط که دید گریالم

 :پرسیدبا تعجب . بود و شکل کلی آن برای او تازگی داشترا ندیده  این طرحتاکنون همانند  البته. بود ساختمان یک نقشهٔ  ،طرح

 » !این دیگر چیست؟«

انبـار  آبیـک  ،انبـار اسـت آباین یـک  .کنند میاستفاده  از آن آبی کمبا  همقابلجنوب کشور برای  مردمکه  استطرحی این ـ 

 .کندبرطرف مان را  نگرانیآبی  بی حوادث ناشی از درو  فصول نیازمان را برطرف سازد تمامیبزرگ که بتواند در 

ها  را از نقشـه نگـاهشآنکـه  و بدون دیکش رونیب زیم ریز  را از یو صندل داددروزر عالقه نشان  یها حرفسرعت به به گریالم

و  دیفواو  کردهبحث انبار آبطرح  ۀبار در ها  ساعت گریدروزر و المسپس . کرد یبررسرا با دقت ها  طرحنشست و جا  همان ،بگیرد

 ،کـرد ارائـه و عاقالنـه یعملـ یحلـراه یهر مشکل یو برا پاسخ داد رگیالم یها پرسش ۀهمبه  دروزر. کردند یبررسرا  دهیا بیمعا

آب کیساخت  یبرا تا شد برگزارها  سیتمام زو حضوربا  یا هجلس صبح روز بعد و رفتیپذرا  او طرح لیبا کمال م گریالم نیبنابرا

 . شود یر یگ میتصمانبار 

فلـوتس . نداشـتند اعتمـاد چنـدان گـریالمبه  گرید آنانبود که ای  هگون بهوضعیت . ندشد میجمع  جاکیدوباره  دیباها   زویس

اتمام کار  یالزم برا ۀبودجکمبود که  بود انداخته جا هیبق ذهن در را فکر نیا او. کرد یم ادی یبه بد  گریالمنشست از یا که مهرج

 ،و کـرورارش مـریلبـدون اشـاره بـه  ،فلـوتس .هاسـت سیاز امـوال زو آنان یدزد و دارانخزانه ودنبدارن امانت لیدل به یکشحصار 

بـه  یدگیموجـود در امـر رسـ یکمبودهـاهمچـون  گـرید یفرعـ موضوعات در ای ،رفته بودنشانه  گریالم یسو  انگشت اتهام را به

داشـت امـا  اطـالع امور دادن انجام در ها سیزو یو تنبل یکار کم ازفلوتس  .انداخت می المیگر گردنبه را  هار یتقص ۀمهاحشام، 

 ،هـا یاقتیل یبـ یبـراهـا  سیزو رونیـازا. دانسـت یمـوز مشـکالت عامـل بـر  گانـهیرا  گـریالم یتیکفا یب و گرفت ینم نظر در را آن

او  حسـاببـه را  نـواقصهمـۀ کمبودهـا و  با خیـال راحـت ندتوانست میرا داشتند که  گریالم شان،یهایسواد یب و ها یکار  اهمال

 .بنویسند
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طرح دروزر  گریرکوفت زدند، المس گریبه المها  یکجو دهانها  چرخاندنچشمنشستند و خوب با  شانیسر جاها  سیزو یوقت

 دند،یکوش یمند و زد یمحرف  یگر یاز هرکس د شتریب تیو نسر  مریل ،مخالفان انیمدر . در ابتدا همه مخالفت کردند. را ارائه داد

 رگـیامـا الم. مزرعه خـرج کننـد یبراتر  اضافه یمبلغ خوش نداشتند که چیه رایز  ،بشوندطرح شدن ییاجرااز مانع  ،شده هرطور

 انبـار آب شـانیتا برا کرد میرا مجاب خواه گرید یها روستا هم و است خودمان نفع به هم م،یبساز  انبار آب کیاگر « .دیورز رار صا

 گـریسرسخت الم دار طرف شهیکه هم برایو سپس کا النورور» .دیدر آسمان خواهد درخشها  سیزونام که  آن زمان است. بسازیم

  » .دیگویم درست گریالم« :برآوردند ادیرسا فر  ییصدا با بودند

 یمنطقـ چیطرح داشت که ه یاجرا یبرا یلیدال  گریالم رایز  به عمل آمد یظاهر  یتوافق ،تیدر نها ،کشمکش یپس از مدت

نگـران  انبـار آباز تصـویب سـاخت  را بداننـد، علـتشبدون آنکـه  ،یادیز  ۀعد ،یاز طرف اما .را به چالش بکشد ها آن توانست یمن

با  ؛استضروری  بسیار انبار آبساخت در وضعیت کنونی، قانع شده بودند که در واقع  نبودند وموضوع مخالف با اصل  آنان. بودند

 افـراد نیـا کـه دیرسـیمـ بـه نظـر .ردیبگ صورتها  سیزو انیم یموافقت انبار، آب کیبر سر ساخت  ،که نداشتنددوست  حال نیا

 گـریو الم شـد یمـشـکافته اگـر آسـمان  یکـه حتـ داشتند مانیا سخنانشفلوتس و ه فلوتس بودند و چنان ب سرسپردگان همان

 .نـدکرد یمـنرا باور  گریالمدر نفرت،  یزندان ییها فکرو و  نهیکور از ک ی، باز هم با چشمانکرد یمنازل  شانیبرا یآسمان یا همعجز

هم که شده بـا  اومخالفت با برای  آنان، کرد مینع م ماعتج نیا یخربزه را براعسل و  خوردن گریاگر المچنان بود که  تیوضع

 . ندخورد مییف ند و با کِ زد میاشتیاق خربزه در عسل 

کمـک  انبـار آبدر سـاخت ها  تپوسـ اهیسشرط آنکه از به« :گفت گریالم تیدر نها و افتیادامه تا غروب آفتاب  ها کشمکش

و  کند یمخانواده فدا  نیا شرفتیپ یجانش را برا یواقع سیزو کی .دهم یم انبار آب نیساخت ا یهم برارا ، من جانم گرفته نشود

 نیـابـا  میبـروو هرجا کـه  خواهد شد ختهیآو مانیهانهیس یرو  بر افتخار نشان همچون طرح نیاکه  میگویمدارم به شما  انیآقا

 دلاین جمله حس غرور را در  ».دهم میقول . خواهیم شد وعامخاصزبانزد  یما در امپراتور  ،انیآقا. ما را خواهند شناخت افتخار

 .شداستوار ها  روحیهو  کرده گرهها  مشت ،سپر ها سینه. برانگیخت ها زویس

بـه پایـان را  انبـار آب سـاخت بنـایکـار  ،تـر هرچـه زودتـا  بر آن شدند کـهاعضای خانواده بزرگ زویس  همۀ ،از فردای آن روز

روزانـه . نـدبرد میدور ای  هرا بـه نقطـها  کیسـههـا  و مرد نـدکرد میر را از خاک پُ ها  کیسها ه بچه ،ندکند میزمین را  ها زن. برسانند

اتاق که  بر این باور بودندها  زویس هنوزاما  ،رسید به فروش می خداوندگار دیانکر های بیشتری از یادگاری و اشیا قیمتی جواهرات

برای  معبد مانند او اتاق ،در واقع. وسایل اتاق خداوندگار دیانکر فروشی بودجز  بهچیز  همه .نخورده باقی بماند دستباید  آن مرحوم

 ،قصـر های سـرمایهبـا فـروش  نیـز نسـریتلیمـر و . را نداشت جاتعرض به آن جرئتکس  هیچو  رفت میبه شمار مقدس  ها زویس

ایـن . انداختند پول از قلم می آمدن کمبه بهانٔه یا دو وسیله را یک  گشتند، از شهر برمی بار که اما هر کردند؛ میسنگ و ابزار تهیه 

را به  گرید یکسان مریل یجابهرا بر آن داشت تا  گریموضوع الم نیروز ایک یافت تا  ادامهای  هکنند ننگرا شکل به تا چند ماه روند
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ر علـت را گـزمانی که المی .ندگشت بازمی یخال دست ند،رفت یمهر بار که به شهر  فرستادگان او ،اما در کمال تعجب. شهر بفرستد

 » .تجارتی ندارندها  بازاریان با ناشناس« :که شد، جواب گرفتجویا 

 یدرک کند که دق توانست یمن گریالم
ً
و آن را  ردیـبگ دهیناد را اش یطلبمنفعتذات  ،تاجر کی که شده استسبب  یعلت چه قا

پس چرا  ،پوست استیک سفیدنیز  لیمر اینکهمگر نه « کرد او با خودش فکر. فدا کندهمچون نژادپرستی  یشوم یمقاصد  یبرا

نکنـد  گیـرد؟ صورت نمیای  همعامل آنانبا چه اشتباهی از فرستادگان من سر زده است که  ؟شوند می قائلتبعیض ها  زویسمیان 

 برق و رقرزَ پُ  و بزرگ یادیز  ها سیزو نیا یبراشهر  ؟را برده باشندها  آبروی زویس کارهای نابخردانه باعیاشی کرده باشند، نکند 

 . چیز ممکن بود همه ».است

آن دو  گـریکـه د چنـانآن ؛بـه وجـود آمـد قیعم یکدورت آن دو انیم، شدآشکار  مریبه ل گریالم یاعتماد یب که زماناز آن  

 از گـریالم و شدهمعلق  کارهاتمام  گرید ،یاز طرف .نداشتند گریکدیگفتن با  یبرا یجز سالم و خداحافظبه یزیچ یمیدوست قد

 بـامزرعـه  انیـو همچون گذشته تجـارت م برود شهر به تا شد خواسته مریاز ل دوباره یوقت .عاجز مانده بودحتاج مزرعه یما نیتأم

قبـول زحمـت من  یجابهفلوتس و سربرسر  ،پس نیاز ا ؛امشده ریراه پ نیدر ا گریمن د« :گفت و فتر یاو نپذ شهر را برقرار سازد،

 ».بود خواهند موجه تاجران یبرا دو نیا د،ینگران نباش. نندک یم

که لیمر و نسـریت بـه شـهر ها  آن زمانهمچون و  گذشتهبرخالف  اما .دوباره از سر گرفته شد ،ار خریدوفروشک ،بدین ترتیب

  ،خواسته بوداز آنان  مریکه ل طور همانسربرسر و فلوتس . رفت یمنپیش  درستها  کار ند،رفت می
ً
 . کردند یم یخرابکار  عمدا

ً
 مثال

معادالت را  ۀهمکردند و  ادیصفر کم و ز  کی گریبار د. کردند عیضارا ها  مرغتخمانداختند و تمام  یا هچالرا در  یبار چرخ گار  کی

 شـانیهایخـرد یبـ برسـر و فلـوتس بابـتر آنکه نه ستر  و جالب شد یمبه شکست منجر وفروش دیخر کار  شهیهم. ختندیبه هم ر 

همـه  .بـود سـاخته مکـدر را مـریلبـود کـه  یگـر یبلکه مقصر الم ،دست گذاشته بود یه دست رو ک یمر یند و نه لشد یمزنش سر 

در آتـش غـرور  دارنـد کـه بودنـد بـاور نیـا بـرهـا  سیزو. افتادینمها  اتفاق نیا ،کرد ینمحسادت  مریبه ل گریند که اگر المگفت یم

 . سوزندیم گریالم

اگـر  .کنـد یتیاعتـراض و شـکا توانسـت یمـن گریالم نیبنابرا ،شد یمن دایپ کارسربرسر و فلوتس خراب یبرا ینیگز یجا گرید

 متوقف می یکارها، بروند شهر به کردند ینم قبول مریهمچون ل زیسربرسر ن ایفلوتس  نیهم
ً
 ،از سـوی دیگـر. شـد مزرعه کامال

و بـا  نـدرفت مینـزد او طـوری کـه مـردم  بـه ،شدها  ر میان زویسد شمیزان محبوبیت افزایشسبب  ،آن عواقبنشینی لیمر و  خانه

حالتی و انداخت  همیشه شانه باال مینیز لیمر  .کردند میشکایت  شانو احوال اوضاع تغذیه، ازدادن وضع نابسامان پوشش و  نشان

 » .دیدان یم من خودتان بهتر از د،یآ یبرنم من از یکار « :گفت یمو  گرفت یم خودتفاوت به  بی
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 کـرد یم ُپرنادرست  یاطالعاتاز  را مردم یها گوش ،یزدنمثال یبا فصاحت ،اش گرم بودیسخنرانبازار  شهیکه هم زیفلوتس ن

 نینشـ انهخ را مریل گریالم ،خرد است یب گریالم است، نادان گریالم: انداختیم گریرا گردن المها  ریتقص ۀهم ،طبق معمولو 

  ...گریالم.. .گریالم... گریالم ؛است کرده
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 پنجمفصل 

 

بود پهناور امپراتوری چنان خاک  .زیستند می »زتسه«امپراتوری  پرچمزیر  مردم دنیانیمی از که  استای  هداستان ما مربوط به دور 

ای  انهخ و سرزمین نیرومندترینو ین تر  بزرگزتسه  .داد می پیوند جنوب به را غرب و شمال به شرق را ،روی نقشه در ،کشور که این

 یـکبـرای داشـتن کـه آموخته بودنـد  بیشتر مردمان این سرزمین .بود گوناگونهای  نژاد وها  از ملیت انسان میلیونها  صد برای

. داشته باشند گریکدیدر کنار  را یاانهیجوصلح یستیز هم کنار بگذارند وتعصبات سیاسی و نژادی را  باید دغدغه بیخوب و زندگی 

 پوس اهیسرو نیازا
ْ

 یسف و تیاشراف تان
ْ

مهـم زیچ همهچون صلح از  نداشت یاعتراضهم  کس چیه .بودند دهیبرگز را  یبردگ دپوستان

 تا خیلی زوداین اتحاد سبب شد . برگزیدندامپراتور و زبانی مشترک  ،خودشانبرای  ، مردمچهارصد سال پیش بدین ترتیب، .بود تر

  . یدآر د به زانو امپراتوری زتسهدر برابر  جهان همۀ

ده سـال  هـای امـا جنگ ،بـرد میبهره  مجهز نیرومند و ارتشی زتسه از .گذشته را نداشت شکوه ،، امپراتوریها سالآن در اما 

دسـتخوش تغییـرات زیـادی پس از جنگ ها  خانوادهمعیشت . بود شدهای  سابقه بیفقر و قحطی سبب خارجی  های اخیر با کشور

رو به نیا از ،سال، همچون برگرداندن کف دستسیری در کمتر از یک  راوانی نعمت و شکمیایی، آن فؤآن زندگی خوش و ر :شد

و  بودگزاف  اتیمال .فرستاد یمجنگ  یها جبههبه  را یمحصوالت کشاورز حکومت  اما بود، یخوراک از مواد یبازار خال. رو شدآن

رفتـه  نیشـهر از بـ یها ابانیخدر کوچه و  تیبود و امن افتهی وعیهمچون طاعون ش یدزد. آمدند ینم بر آن پرداخت پس از مردم

 ،ندزد می عمل زشتیدست به هر  هم که شده یوحسابدرست یغذاوعده  کی هٔ یته یبرابودند که  قهیچنان مردم در مضآن. بود

بـه خـدمت  اجبار هبـرا جوانـان ، جنگ که به درازا کشـید .بود تبدیل شدهمحبوب در میان جوانان  شغلیکاری به  طوری که خالف 

  .میهن مقدسشان دفاع کنند از تا فرستادند خطوط مرزی سمت بهسربازی درآوردند و 

 به توپ و تفنگ تا شد میسرازیر تولید اسلحه  های کارخانهمواد خام اولیه به تمام  .داردخود را  های خاص ویژگیجنگ دوران 

تمـام  ،گونـه این. ندوشـورشکسـت خـود را از دسـت بدهنـد و  مشـتریان ،و تولیدکننـدگان داران کارخانهفقرباعث شد  .شودتبدیل 

  . افتاد کار ازو چرخ صنعت  شدند کاریبکارگران 

 یبردگـ لغـو قـانون که بود هدیشن سیزو انکرید خداوندگار از مریل بار کی، اما چرا جنگ آغاز شده است دانست یمن کس چیه

 شورش به پا شدها  شهر یدر تمام. راه انداختبه  ییبلبشوامر  نیو ا نماند یباق ها نژاد انیم یتفاوت چیهموجب شد ها  پوستدیسف

آورد که درست یـک هفتـه پـس از بـاالگرفتن  به خاطر مریل .بودندرا فراموش کرده  تیانسانو  افتاده هم جان به ارو وانهید مردمو 

و ها  سـفیدهمـان از آن  پـسو درسـت یـک سـال شـد  با جهان وارد جنگامپراتوری  ،ها و سیاهها  جنگ داخلی میان سفیدآتش 

 واحـد و تحـت پرچمـی دشـمنی واحـدعلیـه  شـانٔه یکـدیگر بـه شـانه ،نـدکرد میتکـه  تکـه را هایی کـه داشـتند یکـدیگر تپوس سیاه

 شـمگیریچبا سرعت و امپراتور دانستند و ای را عشق به پرچم  زتسه و اصلی یکهدف اول  ها و سخنرانها   روزنامه. جنگیدند می
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بـه  سفیدپوستی اهداف امپراتوری،شدن  تکمیلبرای . ای داد گرایانه ملی ۀتند و سرسختانجایش را به عقاید  نژادپرستی های نشانه

کشور موجـب احتـرام و  های آرمانو وفاداری به  ازخودگذشتگی ،از آن پسرسید و  ژنرالیاز جانب امپراتور به مقام  »پاتریس«نام 

جنگ  مصائباز  و نداشتنددادن  چیزی برای ازدست ، مردم دیگرگذشت می جنگ آغازینکه ده سال از روز  ،نکاما ای. شدبزرگی 

از نظامیان بـرای  هیئتی ،که در شمال شرقرخ داد زمانی  امپراتوری های جنگ و سیاستاعتراض به اولین . ستوه آمده بودندبه 

نشد،  دایپ یچون داوطلب. اورندیخدمت ارتش دربشتند که هفتصد نفر را به دستور داو  شدنداعزام  »نیلیسیب« به شهر سربازگیری

 . زور بابا پای خود و یا ، یا فرق نداردچگونگی اش  ؛برای دفاع از میهنشان به جنگ بروند بایدمردم که  دیدستور رس تختیپااز 

بودن ن و مسلح ارتششدت عمل  دلیل به ،مردمی خیزش آن ولی. آغاز شدتاب نیاوردند و شورش اجبار که صورت گرفت مردم 

در میـان  امپراتـوری علیـهه جویانـ هکینـو  یانقالب یها باور ،نیلیسیب در شورش پس ازاما  .به شکست منجر شد خیلی زود، مردم

هـا  این خیزش ترین مهم. بنیان نهادکوچک و بزرگی را در سراسر امپراتوری  های انقالب	سلسله و یافت گسترشدیگر  های شهر

شجاعتش نقـل  داستانبر عهده داشت که خیلی زود  سفیدپوسترا دهقانی رهبری آن خیزش . بود »توشلن«مردم شهر انقالب 

 نیلیسـیهمچـون بزود  یلیخ فلورنس ینوپا بهارنظران معتقد بودند که  صاحباز  یلیخ. شد یم دهینام »فلورنس«او . شد ها زبان

بـهتوشـلن،  خطربرای دفع  در اولین تالشاما . فرو خواهند نشستها  آشوبتمام این  تشار  های نیرو آمدنو با  خزان خواهد شد

 فلـورنس کردنـد یفکـر مـ کـه هـا یانقالبـ. خورد شکست یارتش امپراتور داشت،  ینظام فنون نهٔ یدر زم فلورنس که ینبوغسبب 

هـا  سیزو کـه یطیحـال در شـرا. نگذاشـتند تنهارا  شلنمردم توو  وستندیبه او پ یامپراتور ، از سراسر دهد رییتغ را اوضاع تواند یم

 بـهنامـه  نیـااز . نامـه بـود نییفلـورنس پـا یامضـا. کردنـد افـتیدر  هـا یانقالبـ جانـباز  یا هبودند، نام انبار آب نساخت مشغول

 .بود شده ارسال زین گرید یها مزرعه

 .شده بودندانقالب دعوت  بهها  سیزو 

 خـواب از ینیسـنگ با نیشیپ یها آن روز همانند روز. شداضطراب ، دچار کرد افتیدر را  یمپراتور که اخبار روز ا یزمان گریالم

دچار  حد تا چهداد که یگفتار نشان نمنه در و  ظاهر در نه شهیهم. بود دهینخواب درست قبل یها و شب شبیمانند د رایز  استبرخ

 . تنها بود همه آدم نیا انیدر م او .و زوال جان است یدرون یها کشمکش

 یبـرا ،هژیـطـور وبه ،که داشت قرار یظرف عسل ،زیم یرو . بود کردهرا خورده و خانه را ترک اش  ههمسرش قبل از او صبحان

بـاال  سمت بهشکم  ریاز ز  یدردکه ناگهان  تخت نشست یرو  یآورد و با چرخش رونیپتو ب ریرا از ز  شیپاها. بود شده هیته گریالم

 بـهو دسـتش را  بسـتچشـمانش را . دیـنفسش بر . است زده رونیب شیها و از شانهشده  کیبه باال شل نییپا از یر یت انگار ؛دیجه

بـا  کمـر،بـهدسـتو سـپس نشسـت  یدر جـا یمـدت. دادسـر  یزخم یا هگرب همچون نالٔه سوزناک یفینالٔه ضعو  گرفت شیپهلو

 ادیـرا فر  یگرسـنگ قـاروقورداشـت و بـا  یناسـازگار  سرش شکم. لنگ زدصبحانه  زیم سمت بهقوزکرده  یکمر و  دهیخم ییها زانو

 هٔ یته یبرامزرعه به خاطر آورد که تمام عسل . بود یعسل مرغوب. در عسل فرو برد و در دهان گذاشت ،را برداشت یتکه نان. زد یم
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قطره عسل  کی مزرعه، حتاجیما نیتأم در یناتوانبودن خزانه و  یخال لیدلبه. شود یم فروخته انبار آبوساز ساخت یبراابزار الزم 

اتـاق  حـاالرفـت کـه  یبـه همـان تـاالر  با ظرف عسـلو  دیپوش اش رایگاوچران یها لباس تیبا عصبان. حرام بود ها سیزوهم بر 

بـا شـادمانی ها  بچـه» !عسـل بـرای همـه« :فریـاد زد اقیو بـا اشـت گذاشـت یزیم یرو  نانعسل را همراه با  .کودکان نام داشت

تمام  .کرد میاحساس شعف  کودکان معصومانهٔ و  پاک های و خنده وشوق ذوق دیدناز . خوردن شدندمشغول دویدند و سمتش  به

 از الیـخ یبـ جا بمـانم ونیهم شد یمکاش  یا« گفت خود با. گرفتیم روین اتیادامٔه ح یو برا شد یمفراموشش  شیها هدغدغ

 یا. اندنخوردهرا  بیهنوز س آنان. ندارد یراه ینتیبدط ذاتشان در. هستند شیال آ  یب پاک و کودکان. شوم یباز  هم کودکان با ایدن

قشنگ ایدن نیا در زیچچیه. را بشنوم شانیآرزوها شد یمکاش  یا .مشد یم کالم هم آنانبا ها  نشستم و ساعتیم شد یمکاش 

نخواهنـد ای  همشـغول شـوم دیگـر ایـن کودکـان آینـداگر به بـازی . بروم مجبورماما . کودکان نیست یها دادن به آرزوگوشاز تر  

هـا  کـاری کودکـان در راهرو شـلوغصدای انعکاس بـازی و  .از اتاق بیرون رفت و شد بلند گذاشت،هایش  روی زانودست  ».داشت

. داشـتبـرایش معنـی خانـه را ها  این صـدا. دلنشین بودبرایش همچون سرود فرشتگان صدای آنان . نبودآزاردهنده  برایشدیگر 

 . در امان بماندهایشان  نشناسی هایشان و نمک زبان زخمو پلید  های از زویس توانست میخانه جایی بود که 

 پـدرش یهـا مواصالح سبک  از دیتقل بهکه داشت  یمجعد و بلند  یها پسر مانند پدر مو. افتیرا  تیپسرش گاسپر  رونیبآن 

از  یکسـ دیـد یهرگاه م. بود وریغو  جوانمرد اریبس تیگاسپر . کرد می لیاز مو تبد بزرگ ۀدست کی بهبرد و  میباال  سمت بهرا  ها آن

ساخته و خود که داشت ینیخودش قوان یبرااو . کرد یم کمکش ،یداشت چشم چی، بدون هاستناتوان  یا هفیوظ ایانجام عمل و 

 . بودخودش  تیخاص رفتار و شخص
ً
. دیپرسـت یمـ خـدا همچـون را مـادرش گریدد که مادر را باال برده بو گاهیچنان جا او آن مثال

هیچ گناه و برای بوسد  را می پای مادرشافتد و عجوالنه  روی زمین می ،بیند میرا  مادرش تیگاسپر  یوقتکه  شده بود دهیدها  بار

مـرام و و  دیبال یم دخو به یبرومند  جوان نیوقت از داشتن چن همهو  جا همه زین گریالم. کند یماز او طلب مغفرت ای  هنشد انجام

 را او کیـن یهـا رفتار دنـد،ید یمـ را تیگاسـپر  ریـنظ یب و حیای حجب چون زین گرانید. مباهات بود هٔ یما او یبرا معرفت پسرش

 همـانرا بـه  یفرزنـد 	و	مـادرروابـط و  دادنـد میقـرار  الگـو فرزندانشان برایکه رفتار او را  گرید یها خصوص مادر به. ستودند یم

 . ندکرد یم فیداشت، تعر یم عرضه تیکه گاسپر  یا هویش

بیش از هر زمانی نیاز که  در آن موقعخصوص  به ؛دید او را می ضعف دینبا شپسر . ستادیو راست ا نادیده گرفتدرد را  گریالم

 . آمرانه بودلحنش  ».اینجا ایب ،تیگاسپر « .داشت قوی و استوار به نظر برسد

 صـبح« .آمـد پـدر  سمت به .گذاشتاش  یکمر  یچاقو دستٔه  یرو را  شساعد دستت و ندش گرفبدستش را به کمر  تیگاسپر 

 هـای کـرده و لب پـف های قرمـز و درشـت، گونـه های چشـم :از ظاهر پدرش مشخص بـود کـه حـال خوشـی نـدارد» .خیر پدر هب

 . شده و لرزان خشک



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    نناساه ردب

از کجـا ها  عسـل« .کـرد کیـنزد او بـودقـد هـم گریکه حاال د تیرا به شانٔه گاسپر سرش نشنود  صدایش را کسی برای اینکه

  »آمده؟

 .شـود رومنـدیدوبـاره ن کند و الزم اسـت او زیاد کار می. است مادر از کرورارش گرفته« .نداشت ییابا قیحقااز گفتن  تیگاسپر 

 ».است شده فیضع یلیخ

 تا حاال در این مدت کسی عسل خورده؟ ـ 

 » .نه« :پاسخ داد بدون اتالف وقتصریح و گاسپریت  

دفعٔه  اگر. این را یاد بگیر که ما تافتٔه جدابافته نیستیم. فرقی نداریمها  زویسبقیۀ من، تو و مادرت با . خوریم پس ما هم نمیـ  

 » .شدت تنبیه خواهد شد بهگذاشته است، تر  فراگلیمش  از را پایشبا استفاده از اعتبار من   بفهمم که یکی از شمابعد 

 زیـن گـریالم. سـر جنبانـد عانـهیپـدر انـداخت و مطبه  یبود، نگاه کوتاه رهیخ نیزم یرو  شیها که چشم ورط همان تیگاسپر 

، دیگشایم آسمان بالبر فراز که  یهمچون عقاب ستاد،یا کنارشدر  تیگاسپر  که یوقت و دیپسرش کش یها دستش را پشت شانه

 . کردو قدرت  یاحساس شکوهمند 

 برایکا. کرد یبه نقاط مختلف مزرعه سرکش برایکا ،اشیشگیهمهمراه  با دوست و ،دیاتمام رسبه فرزندش  تیکارش که با ترب

 نبـود، گـرم هـوا نکـهیبـا ا. کنـد یمـتـازه  ینفسـو  کرده یمکث داردیبرمچند قدم که و هر  رود یمراه  اطیاحت با گریکه الم دیدیم

  »؟یدار  یمشکل« :دیاز او پرس برایکا. بود شده عرق سیخ گریالم

 . اما بود» .ستین میز ینه چ« :گفت و جنباند یسر  و کرد مچاله را صورتش گریالم

 ازیتو ن. یشو  یمخفه  یکه هوا گرم است و دار  یزنیم ادیفر  مدامو  یخوابیا نمه که شب دیگو یمهمسرت «. قانع نشد برایکا

 » .گریالم یدار  پزشک به

 یها نـهیهز  اکنـون. رود یمـ شیدرسـت پـهـا  مطمئن شـوم کـه کار دیبا فقط. ستین میز یگفتم که چ« :گفت یبا اوقات تلخ

بـه خـاک  صـورتش شـاید نبود، برایافتاد و اگر کاها  به زانو» ..خواه نمی. چیزی خرج درمان من کنیم میتوان ینم و میدار  یتر  مهم

 :زد ادیـفر او را هـل داد و  زیـانگ رقت یو با حالت به او کرد یتند نگاه المیگر  .کرد بلند را او دوباره برایتوانمند کادست . زد میبوسه 

  »!حالم خوب استگفتم «
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 ششمفصل 

 

چنان هایش  خرناس وها  فریادصدای . بودشده زمین گالویز خوک بیچاره سرش را در گل فرو برده بود و همچون گاوی وحشی با 

 » .دهد یمدارد جان  ؛دیخالصش کن«:تالنورور گف. مانست آمیز جنیان می جنون های جیغکه به  بود انگیزوحشت 

 » .میمند شو هش بهر گوشت از میبتوان تا دیتا نمرده ذبحش کن... بله« :کرورارش گفت

کلنجـار  یخـوکبچـهبـا هـا  خوک گـرید انیمداشت در و  بودخوک  مدفوعبه  آغشتهاش تا زانو یکشاورز  یها چکمهدروزر که 

جناب  ،میشو یمار یب دچارممکن است . نه ایاست  مضرما  یبراخوک  نیکه گوشت ام یدان ینم، ما شود یمن« :زد ادیفر  ،رفت یم

  ».کرورارش

  کـه بـه حـاالو  بیمـار شـوندهـا  این تو هستی که باعث شدی خوک«:با تشر گفتمرد روحانی 
ُ
 خـواهی میای  هشتنشـان دادک

 عـاریسر گوشت دعا بخوانم تـا از هرگونـه بیمـاری کافی است که پنج مرتبه بر . خورم تو نخور، من می. اف کنیسر ارا گوشتشان 

 » .شود

به رنگ،زرد یآبشده و  ینیب یزیر دچار خون بالغ یها خوک همچون زیآن موجود کوچک ن دیخوک را بغل کرد و دبچهدروزر 

بـا خـوک، بچـهحال ناخوش کودک، هرچند  دنیبا د .دیاو را محکم در آغوش کش .از دهانش روان شده است رمعمول،یغ یشکل

 موجـب تـو اگـر دعـاکردن« :زد ادیبا خشونت فر  شد، ریناپذ تحمل شیدر آن دم که صوت کرورارش برا. کرد ضبغمادرانه  یشفقت

» .ایـن را زنـده نگـه دار. بفرما این را درمان کـن! نگذارد؟ بیا تأثیرخوک  بچه، چرا روی این شود می مرده گوشت تیوضع یبهبود

 .شما نپذیرفتید و گفتم نیاز به پزشک داریم. این ثمرٔه خودخواهی و تکبر شماست« :و گفت گرفتر حضا	به	روخوک را  بچهسپس 

بـود و یـا هزینـٔه تـر  بر هزینـههـا  حال به مـن بگوییـد ایـن مرگ. هم دیدیمهمین نمونه بیماری کشنده را هفته قبل در گاوهایمان 

 کننـده انـداخت وسـرزنش ینگاه ،و تنها تماشگر بود ستادهیتفکر ا که غرق گریدروزر به الم. نداد یپاسخ کس هیچ» پزشک؟ دام

 .رفت و گرفت بغل ریخوک را ز بچه

خـود  یها بـه چشـم ،بـود عمل نیا شاهد که تینسر  .زجر نکشد گریممکن کشت تا د روش نیدردتر  یب باخوک را بچهدروزر  

 . نبوده است ایستادنقادر به امساعد روحی، حال نسبب  بهو یسته گر  یمخوک  بچه شعنکه دروزر بر سر  بود دهید

 از همـانزیـرا  یافتندکمی حضور  عدۀ ،برخالف دفعات قبل. کنندوگو  آینده کشور گفت ی بارهآن روز قرار بود که بنشینند و در 

 .رها نکردند سیبرر  مطلب را بدون گریو الم برایکا اصراراما با . انگاشتندسرانه  سبکای  هابتدا قضیٔه رفتن به جنگ را گزین

 یوقتـ. اش را روغـن بزنـدیا هبلند و قهـو یها که همسرش دوخته بود بپوشد و مورا  شلباس نیبهتر  که گرفت میتصم برایکا

 ،و عبـوس کـرده تـرش یا هچهر  با که بود گریالمو تنها  افتی یخال راها  ی، صندلکرد یمبرخالف آنچه تصور  ،شدتاالر  وارد برایکا
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 ،دست ۀو با اشار  درآورددستش را از دهانش  برایکا دنیبا د گریالم. گرفته بوددندان به را  اش کرده گرهو انگشتان  نشسته انتظار به

 » درست است؟ها  خبر. یاکرده پیتخوش برایخوب کا« .کرد تعارف برایرا به کا کنارش یصندل

 تیوضـع نیدر بهتـر  را یآخر  شب نیوب است حداقل اخگفتم که . بله« .انداخت نییپا فروتنانه را سرش و زد یلبخند  برایکا

  ».ممکن باشم

 چطور شد؟ . ای گرفتهخب پس تصمیمت را ـ  

همیشه به امپراتوری وفادار بمانم و جانم را برای این خاک مقدس قسم خوردم که  خداوندگار دیانکرخاک  خب من سر

کـه  افتمیعام شدند، در قتلها  ینظام دست بهگناه یردم بم نیلیسیب امیقو  خونین ۀشنب سه ۀزمانی که در واقع. فدا کنم

 هم حتی اگر تعداد معترضان ده نفر. یمردم هستند و مردم امپراتور  ها یانقالبواقع ؛ در ستین یامپراتور از امپراتور  نیا

من واقعـی دشـکشد  روی خودی شمشیر می که کسینظر من  به. است خائنانهامری  آنانکردن به  شلیکباشد، باز هم 

دشـمن خـارجی مشـخص تکلیف بـا  .است همین نیزدرد ما  .چه بکنند خائناناین که باید با  دانند مینها  و خیلی است

مـا هسـتند و بایـد در جلد گوسـفند مشـکل بـزرگ  های این گرگاما  ؛بجنگیم آنانبا  دیو بااند  هبیغر دانیم که  می. است

 . صفتان برهانیم شیطاناین گال و کشور را از چن به پا خیزیمتر  هرچه زود

همـه  و میما به جنگ رفت ۀهم فرض بهاما به من بگو که . درست است«. جنباند یمو سر  ستینگر  یاو م به نیتحس با گریالم

 » ؟خواهد آمدمان خانوادهو ها  چه بر سر مزرعه ،ما ابیدر غ وقت، آن ؛یمباور کرد را ییگویکه م یفلورنس نیا

امـا . شـد میخـواه ییها یمان متحمل سـختهمهدو سال  یحت ایسال  کی ،میاگر به جنگ برو« .داد پاسخ تیقاطع با برایکا

 ییگـاه فرصـت رهـاچیو هـ شد میخواه له جباران نیابار ظلم  ریز  ،رود یم شیکه پ بیترت نیهم ، بهمیاگر در خانه بمان یطرف	از

 » .میکن یسالم زندگو  میمان را به دست آور یآزاد میبتوانتا  ٔه ماستهمشانس  نیهم آخر  دیتنها و شا فلورنس،. افتی مینخواه

  !؟هستی پیروز خواهد شد مطمئنداری که  مانیا فلورنسقدر به نیا یعنی ـ 

و در  دست یافتـهبزرگی  یها یروز یپ به شمال ۀجبهدر  فلورنس. دارم نیقی« .سفت شدنشانۀ ایمان به فلورنس  به برایکا فک 

دسـت هایش  ویو از پیشـرَ  کنددارد کشوری جدید خلق ند قصد گفت میها  خیلی. امپراتوری را عقب رانده است های رونی نیزشرق 

 » .عیار است تمامپادشاهی، بلکه ساخت یک امپراتوری یک ثابت کرد که هدف او نه  ما ۀهماو به اما . بردارد

شـنیده ضـح او  ،آنبا بازشـدن ناگهـانی  به گوش رسید که یی نامفهوموگو  گفت ، صدایبسته های از پشت در ،در این هنگام

وقـت آن .کننـد کار لیبا ب دیچطور با دانند یمنکه  دیطور است، باور کن نیهم ان،یبله آقا« :گفت یم زیطنزآم یالنورور با لحن .شد

 نیاول یصدا دنیبا شن م،یگویدارم به شما م. وارد جنگ شوند یشدٔه امپراتور مشقو با قشون  رندیبگبه دست  تفنگقصد دارند 

 النـورور بـا» .گردنـدیبازم شانیهاگوسفند شیو چهارنعل پ شوند یم شانیها االغو سوار  کنند یم سیتوپ، شلوارشان را خ انفجار
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تـا  کوشیدبه هم نزدیک کرد و  توانست میرا تا هایش  شانه .ساکت شد، نگریست می با نگاهی خشمگین به او که یگر یالم دنید

هم اش  هاز هیکل گند حتی قدر که آن ؛شرمسار بود شدت بهزیرا  ،نشان دهد و به چشم نیاید تر کوچکهیبت درشتش را  تواند می

 . کشید میخجالت 

گونه خودش نیا گریوقت المچیه دیشا. ردروز النورور و  ت،یسربرسر، کرورارش، نسر فلوتس، . بودندآمده همگی همراه لیمر 

 گـر،یالم یجـابـه ،امـا بـرخالف سـابق. کردنـد وبش خوش و یپرساحوال ،عادت طبقدور هم نشستند،  یوقت .بود افتهیرا تنها ن

 زیـچههمـ مـتیق«:گفـت مریل. او را بشنوند یها صحبت داشتند لیم و دندیپرسیم مریلهمه از . بود مریل دست بهکالم  ۀسررشت

سود  نیا ،کشاورزان آنکهتر  لبجا همهاز و  یخرج کن اسکناس سبد کی دیبا گارینخ س کی دیخر  یبرا. است دهیفلک کش به سر

و  کنـیمپنهـان حکـومتی  بازرسـانم مقداری از محصوالت را از چشـم توانی می .دانشتافتهفلورنس سمت بهو اند  هکردبزرگ را رها 

اسـتقبال  ،قبلی او های پیشنهادهمچون  ،پیشنهاد ایناز » .مردم بفروشیمدرصدی به 	را با قیمتی بیشتر و سودی چندهزار ها آن

 .کردند می را تحسینهوش و ذکاوت لیمر ها  زویس. شد

اش  هجینت دیدان یمو  میفروخت ،ترکم ییبه بها ،اند هرا که مرد یواناتیما ح. نخواهد بود مان برنامه تنها نیالبته ا«:فلوتس گفت

را اش  ههم« :به دروزر انداخت و گفت ینگاهمین زیآم طعنهو رندانه  یدرخشان و لبخند  یسکوت کرد و با چشمان یاندک» چه بود؟

را  انآنـ سؤال ببرنـد، ریو شرافتمان را ز  باشند داشته یتیشکا تیفیاگر هم از ک. دندیرا خر اش  ههم ان،یبله آقا! دندیخر  تیرضابا 

خوبی بـود امـا نـه تیرکش  هفتتس فلو» !کند؟دوئل با فلوتس  شود میحاضر در این منطقه کسی  چهو . کنیم دعوت میدوئل  به

 . کرد تصور می خودشقدر که  آن

بـازار در چنـگ . ایم ردهکـبازار را تسخیر ما را بنگر که چطور خوب  !خدایا« :زدرا پیروزمندانه باال برد و فریاد  هایش دستلیمر 

 » .کنیم رانبا آبو ها  حصار ساخت الزم نبود این همه پول را صرف که شد میچقدر خوب فقط . ماست

طبق معمول با چپقش کلنجار سربرسر که . او ابرو چرخاندند یو برا دجنباندن یسر و سرزنشگرانه  شدند رهیخ گریالم به حضار

 یبـا لحنـ ،گـریبـا الم یارتبـاط چشـم بدون داشتنو  سربرسر کلیپشت ه از فلوتس. بود نشسته گریفلوتس و الم نی، برفت یم

  ».میا سپرده کاردان به کار را« :گفت او به زیآمطعنه

به خـدا  ؛ام شدهخسته . ام شدهمن که دیگر برای کارکردن پیر . گیرد دارد جانم را میها  این سرفه« :کنان گفتغرولند سربرسر 

تـا سـه مـاه دیگـر  دانم میبعید . رفتخم کرد و پاک از دست  تیرک کمرامروز پسرم زیر . مکنی میکل روز را کار . ام شدهکه خسته 

. کنند می، از صبح تا شب کار کنندرسیدگی جای اینکه به درس و مشقشان  دخترانم هم به. رویم داریم از دست می. کار کندواند بت

بایـد « :لبش قرار داد و گفت گوشهٔ  را دوباره رنگ ای هقهوکهنۀ و چپق  بیرون داداز دهان  را دود» !آخر این چه وضعیتی است آقا

خـودم اهمیـت دارنـد و  های فقـط بچـه برای مـن .و از شر این مصیبت خالص شویم همه را بفروشیم، ندا دیگر نمردهتا حیوانات 

 » .بوده است مراقب من و فرزندانمخدایم هم همیشه 
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اسـت  ناپـاکمـال  نیـا« :زد ادیـصبرش به سر آمـد و فر  گرینگفته بود، د یزیچ گریآرامش الم دنیکه تا آن زمان با د برایکا

» !؟میکن یباز  گرانیطمع کرده و با جان د دیچرا با م،یباش داشته یدرآمد  دوز دست یها راهنیپ از فروش میتوان یم یوقت !انیآقا

  .بود افتهیقرمز شباهت  یبا منقار  ییایدر  یا هپرندبه اش  هچهر  و بود شده سرخ بزرگش و یاستخوان ینیب

 یگـور بابـا« .شراب را به لرزه درآورد یها جام ز،یم یبر رو  مشتش دنیو با کوب شد ی، عصباننیخشمگ یبرایکا دنید با مریل

. آیـد نمیچیزی برای خوردن گیرشـان  ،و آخرچون اول  ،مهم نیست بمیرند هممریض شوند و  ها اگر با خوردن آن گوشت! مردم

تـوانم  ام کـه بـا آن مـی ردهآو اندیشید، من روابطی به دسـت  می اهمیت بی اساس و بی مسائلو تنها به  اید نشستهشما  که	حالی	در

ایـن . قرار نداشت	و	و آرام رفت یمکردن مدام عقب و جلو صحبتهنگام  ».نجات دهممطلق  گرسنگیو هایمان را از فقر  خانواده

لیمر چون امتیازی را با سعی و تالش بـرای . کرد بروز میبزرگ  های  پیروزیکسب عصبانیت نوعی احساس غریب بود که هنگام 

تمـام « .بـرد میاندکی از حس ریاسـت بهـره  ،که عصبانی شود و به این ترتیب دانست میبود، حق خود  کردهکسب ها   ستمام زوی

مطـابق . خواهنـد شـد محسـوب خـائنهایشان حضور نداشته باشند، شورشی و  زمیندلیلی بر سر  هرمزارعی که صاحبانشان به 

» .انـد بـه مـن قـول چهـار مزرعـه را داده هـایم رابـط. شـود میسپرده  توانا و به شخصی شدخواهد اموال این افراد مصادره  ،قانون

چطـور «:امـا پرسـید دانسـت می پرسـش را پاسـخ .نگر تکبر و خودپرستی بوداسراسر نمایاش  هچهر لحن و . را باز کردهایش   دست

 » است آقایان؟

بـهدسـت زد و النـورور  مـریل یبـرا بلند یتمیر  سربرسر با» !شاهکار است، شاهکار« :فلوتس و نسریت با هیجان فریاد زدند

 طـور همـانو دروزر  برایو کا گریاما الم. داد یم تکانرا  شیها دست یا هروزمندانیشکل پبهکرد و انگشتانش را گره  تیموفق ۀنشان

ه شـده اسـت و دزدو ٔه اوچهـر آرامـش از که آثـار  دیانداخت و د گریبه الم ینگاه برایکا. ساکت نشسته بودند و تنها تماشاگر بودند

» .میشـد خوشـبخت گـرید« کـه گفـت تینسر  یوقت. شدن استر یسراز  حال در شیها از چشم نیمذاب آتش موادخشم همچون 

 بـا داشـت کـه سـتینگر  مـریبه ل ،تیو در نها انداخت ینگاهبود، به همه  ستادهیکه راست ا طور همان. برخاست یجا از گریالم

خداونـدگار و  یم را به امپراتور نیآنکه دِ  یو من هم برا ونددیپیم ها یانقالببه  برایفردا کا« :کرد یمداز او را بران زیآمتمسخر  یحالت

 :میـاسـت و مـا هـم چـارٔه خودمـان را دار  یکشور بحرانـ تیوضع. فرستمیم جنگ به برایکاادا کرده باشم، پسرم را همراه  انکرید

کسـی  های زمین ما به .دیآلوده کن خود یها وسهوهوا با را سیزو نام ستیالزم ن.. .انبار آب« :تکرار کرد دیبا تأک» .انیآقا انبار آب

دزدی و خیانـت  درگیرگاه چیهها  سیو زو افتدینمچنین چیزی اتفاق پس . برایمان کافی استاحتیاجی نداریم چون همین یکی 

برگشت  ،گذاشته بود بر جازده  بهتهمه را  که	حالی	درد قدم و چنبرداشتن اما پس از . به راه افتادو  به بقیه پشت کرد» .شوند مین

شک . کند میکه سکوت  برابر غارت و دزدی است درتنها  جناب کرورارش که چطور خدای تو در عجبم« .و به کرورارش خیره شد

 .اتاق بیرون رفتسپس از » .شکافتی میآسمان دریدی و  االن سینه می ،بر سر دختری زناکار بودندارم که اگر موضوع 
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صدای پـای » د؟کنی میبه چی نگاه « :گفت پرخاشگرانهجانب و  به حق .دستپاچه شد اوکرورارش بازگشت،  طرف که بهها   نگاه

به  دیاگر شک دار . یاست خواست اله نیا. اندشدهمنع ن از داشتن مال و اموال انئخا« :دادادامه  کرورارش ،محو شدکه  گریالم

  ».دیبپرس دیهر که خواستو از  دیبروشهر 

 » .ها گور بابای انقالبی« :نسریت زیر لب گفت

   :های المیگر خشمگین شده بود گفت که از حرفلیمر 

شان را بـه سنگ گریکه الم یانییروستااین  .از قحطی جان سالم به در ببریمکه  این استگفته، مهم  هچخدا  اهمیت ندارد کهای  هبرایم ذر 

کـه  یهنگـام. دیـدان یمنو  دیشما نبود. ستندین قائلارزش  مانیبرا یزیو پش کنند یم یاحترام یب هستند که به ما ییها همان زند،یم نهیس

تـف انداختنـد و  نیزمـ یرو ، میگردانو دوباره آب را به مزارعمان بـاز  میبشکن اند بسته آب یرا که رو  یو سد  میکه بروگفتم  آنانبه آن شب 

گـرد اسـت  نیزمـ. ندارند یگر یچون چارٔه د جنگندیپوست مدیسف کی یو برااند  هاما حاال رفت .میر یگیستور نمد پوستاندیسفگفتند ما از 

مـا را بـه  ۀهمـدارد  خـرد کـه یبـ انسـان متعصـب و کیـدسـت  میادادهعقلمان را که  میاما چه کن. است نیهممسئله  قتیبله حق. انیآقا

 گـریالم یبـرااست که  یکسانگردن  زانمانیمرگ عز  ییننگ و رسوا. قبول، خواهد یمطور نیا گریاگر الم ،خوب اریبس .کشدیم ینابود

  » .برند یم باال شیبرادستشان را تا شانه  یر یگیرأو هنگام  دهند یم چاک نهیس

 . حرف بودها  کتابآن نگاه  در .ردوبدل شد تیاو و نسر  انیم یسپس نگاه
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 د،یـپسرش را ند گریکه د یاز روز  گریالم .وستندیپ ها یانقالب و به کردندوداع شان خانوادهمادر و  با زانیر اشک تیگاسپر و  برایکا

 کس چیهـ. او نشـد یروحـ نابسـامانوضـع متوجـه  یکسداد، ینشان م محکمو  یقو را  خودشاز آنجا که در ظاهر . شددگرگون 

  .کند کماو  یفکر  یها فشار از شود و کالم همبا او که بتواند  نبود کس چیه .شود یم رانیدارد از درون و گریالمکه  دینفهم

و  نیلیسـیب داسـتان از. اسـت هودهیب یامر  یکه جنگ با امپراتور  دانست یم رایز  ،بود دیناام انقالب ۀجینت از گریدر واقع الم

 دواز  یکـی یمگر بـا نـابود شد هدنخوا جادیا یصلح چیدر کار نخواهد بود و ه یرحم چیکه ه بودآموخته  آن شهر عام مردمقتل

پـدری را  او عشق ۀ وجودواسط به و کسی که او را پدر نامیدهاولین  را،که یک پدر فرزند ارشدش  شود می چطور یراستبهاما  .طرف

شـرافت و . سـازد هـایش را پنهـان  اشـک ،تـاریکی و در کند فرزندش سپری دور از  راها  فرستد و شبببه جنگ  ،لمس کرده است

هنگام  که او آرزو داشت. شد طور غیرارادی نمایان می گرفته از افکار و رازهایی بود که در هرکسی به مایه گریالم ذاتی یمنشبزرگ

گـاه  هیـبقنبـود کـه  یزیچ نیا بود؛ اوردهین زبانبه  گاهچیه را مطلب نیا. شوددفن  انکریخدواندگار ددر کنار  مرگ  ،باشـنداز آن آ

 و نـدبرد یمـبه سر  خشانیتار از  یحساس یا هدر دور  دپوستانیسف نکیااو  دهٔ یعقبه. دیشیاندیبه آن مها  شببود که  یزیچبلکه 

و  بـودکـه مـردی سفیدپوسـت  حـال آنکـه فلـورنس. اسـت نبوده یبردگ »گاه هیچ« اقتشانیلکه  ندکرد یمثابت  ایدنبه خود و  دیبا

سفیدپوسـتان را  خـواهی آزادیفریاد صدای  جهانیان تارا به وجود آورده بود فرصت ، بهترین کرد میرا رهبری انقالب مردم زتسه 

 . درآورندبه رشتٔه تحریر تاریخ  درو برگی نو بشنوند 

، کـرد یارزانـها  سیبر زورا  بخشش اتیح ینور زرد و گرما دیخورش که یزمان .گذشته بود تیو گاسپر  برایاز رفتن کاهفته  کی

اند کـه شدهسرگرم  یو به امورات اند کرده رها تماممهینرا  شانیهاکار  کارگرهاو متوجه شد  رفت انبار آبرٔه کامهین یبنا اغسر  گریالم

  .است تر تیاهم کمموجود  تیوضعدر 
ً
انداختـه  قیـاندود را به تعومالت و یسنگ یها واریبه د یدگیرس مهم تیمسؤلالنورور  مثال

 .آورداز مهمانـان را فـراهم  ییرایپـذو مقـدمات  کنـد ییآراگلرا  او مزار ،انکریندگار دخداوفوت سالگرد  نیمراسم سوم یبود تا برا

بـود و  کـارمهنـدس و نـاظر  ییاهـجور کی او. شده بود میزود تسل یلیخنشود و  ریدرگها  سیزو یۀبق با بود گرفته میتصم زیدروزر ن

و بـا  هبازگشتچران به مزرعه خوکمرد . بود کرده رها ا ر کار و هدانست هودهیب یامر  ارواح رانظارت بر  حضور نداشت، یچون کارگر 

 .بودند مردن حال در یکی یکی که بود همشغول شد ییها خوک

کـه بـه شـهر بـرود و  سـتین یکسو اند  هرها کردبه حال خود حامل محصوالت را  یکه گار  دیبه قصر بازگشت د یوقت گریالم

 .کند میمراقبت  او ازشده و فلوتس  ضیسربرسر مر  که دیشن و شد ایعلت را جو. بفروشدرا ها  آن

مقاصد شخصی و راه رستگاری ایـن  ،بیهوده های و درخواست خواهش و تمنابا  توانست مینستوه آمده بود و دیگر به  گریالم

شـاید . افتـادبـه راه سـمت شـهر  بـهو  زدشـالق ها  و سبعانه به اسـب با عصبانیت پشت گاری نشست وی. در پیش بگیردرا  مردم
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 از یکـاف حدبهکه  یبود و زمان شدهنفرت و  نهیکقلبش پر از . شده باشدطاقت و زودرنج  کمتاکنون اتفاق نیفتاده بود که تا این حد 

اگـر  یبـه خـود گفـت کـه حتـ. بازنگردد گاهچیه طور ادامه دهد و نیهم توانست یمکاش  یا  هفاصله گرفت، آرزو کرد کها  سیزو

را تحمل نخواهد  آنانو سرزنش  دیرا نخواهد کش مریمنت ل گریاما د ؛خواهد کرد ستین، محصوالت را سربهنکرد ادیهم پ یمشتر 

 . کرد

اسـلحه  کردن پنهـانجایی که بـرای  در او متوجه شد. به پشت گاری برد دست گریالم. را گرفتند شیجلو سوار دو راه انیدر م

در دام  فهمیـدانـد،  دهیکشو اسلحه اند  هپوشاند روها  سوارهوقتی دید . نداردوجود  جز جلد چرمی تفنگ بهچیزی تعبیه شده است، 

 اتفاقاتی چرا تاکنون چنین اند، آمده واند  هرا رفتراه  نیبار ا و فلوتس هزاران مریل نکهینه امگر بدشانس بود؟  ایآ. افتاده است یبزرگ

 المیگر پس چرا  ؟برایشان نیفتاده است
ً
پیاده . ندارد اشکال«با خودش فکر کرد  ؟بودتجربه دچار این بدبختی شده  در اولین دقیقا

. مکـرد میکه اگر اسلحه داشتم، جفتشان را بـه درک واصـل  سوگندبه خدا . ندارم اموالشانسی برای حفظ این شوم زیرا هیچ  می

  ».است پیاده شوم کافی ؛دزد هستند آنان فقط. کافی است پیاده شوم د؛خواهن میتنها محصوالت را  آنان

 » کسی را اون پشت داری یا نه؟« :گفتچرمین داشت با اشاره به انتهای گاری  روبندی مردی که

 » .هستم تنهاخیر، « :گفت تیقاطع با گریالم

 گـریکنـار المسـپس نزدیـک آمـد و » .بار با احتیاط کامل خوقاکین بررسی کن ولی این« :گفترا برداشت و  روبندشآن مرد 

کـه قـرار اسـت  دانسـت یمـاگـر . را برداشته است روبندش او« گفتخود  با. به صدا درآمد ییروستازنگ خطر در مغز مرد . ستادیا

   ».خواهد بوداش عاری از عواقب ناگوار  چهرهشدن  دیدهداند  او می. کرد میکاری نکنم، چنین  دایدوباره او را پ

 » ؟چیست نامت«: مرد پرسید

از  یا هنشان نیتر دنبال کوچکبهدر افق . کرد نگاه عقب به و برگشت. اش عرق کرده بود بینیو زیر  یدلرز  می المیگر های لب 

   .خانواده دور از قدر آننه  ،بود می آنجا دینبا. گشتیم اشمزرعه

 » .گریالم«: دادپاسخ 

  .ندبرخاستبه هوا  گریتفنگ آرامش دشت را بر هم زد و پرندگان همچون روح الم ۀلول نیآتشنعرٔه 
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هـا  سیزو ۀهم. بود شده ریو دلگ کیتار سرشان  یآسمان باال، اهیس و نیسنگ یها وجود ابرسبب به ،روز ساعات نیتر یدر آفتاب 

 و محـزون یبودند که با حـالت مریلکرورارش و ها  تر به قبرکینزداز همه  .حلقه زده بودند گریو الم انکریخداوندگار د ۀمقبر دور  به

بـا  زشانیبرانگر یتأثسکوت  ،یکوتاه گذشت مدتاز پس . بودند ستادهیساکت ابه احترام از دست رفتگانشان  فروافکنده ییها سر

دروزر و  جـزبـه کس چیه .متفرق شدند، هراسان ۀپرند یک دسته همچون ،باران ۀقطر  نیاول بارشآسمان شکسته شد و با غرش 

 .نماند یباق تینسر 

قامتش  ،یسبب الغر به. بود اش گره کردهیمردانگ یرا جلو  شیهادست و ستادهیا گریکنار قبر الم ،مؤدبانه ،جا همان دروزر

 ۀبـار بود که در  ییها زمان. دیکش یمخجالت  گریاز الم .تر منعکس شودنانهیاندوهگغم و اندوهش  شد یمباعث  وبود  شد دهیخم

تهمـت  نوا المیگر بیبه  شدایرٔه افکار خطور کند و در  به ذهنش یناپسند  یها فکرآمده بود که  شیپ. او اشتباه قضاوت کرده بود

چقـدر . دید می یهایش با اشک شسته شده بودند، طور دیگر  چشماما اینک که  ،کرد میتصور بزدل و ترسو او را  گاهی. بزندناروا 

 قهرمانانش آن زیـر مـدفونزیرا دید  رفته می سترا ازدچیز  همه. خیره شده بودمزار المیگر با حسرت به . کرد میاحساس حماقت 

 .بودند شده

 ۀهمـو  خـورد یمـ تکـان پشـت اسـبش آونـگچـون مه یا ه، جنـاز آمـد شبـزرگ و یمشـک انیـسوار بر نر سربرسر  کهزمانی  

یاش عشق مخانوادهکه با آن به  را ییجا هماندرست  ؛را نشانه گرفته بود قلب ،قاتل. آغشته به خون بود اش یپشم یها راهنیپ

 ادیفر  درد از ادرارکردنهنگام  گریالمروز قبل از حادثه را به خاطر آورد که  .داده بود یدشمنانش را در آن جا یحتهمه را و  دیورز 

 .به پزشک مراجعه کند درمان نیسنگ یها نهیهز  لیدلبهحاضر نبود  ن،یا وجودبا  .گرفتیم چنگ را زمان و نیو زم زد یم

در اعماق  رایز  ،نکرداو را ترک  تینسر . بود ختهیداشت ر  اشکشب گذشته هرچه . ختیر ینمبود اما اشک  نیاندوهگدروزر  

شـده و البتـه شـمرده ییها بـا قـدم. شـد یمـ یخـواب یبـ و یمانیپشـموجـب  دیکشـ یمبود که اگر زبانه ن ورشعله یوجودش، شرارت

را  گـریسـنگ قبـر الم یشـده رو حکعبارت  چشمانشکردن  کیبار با  آورد و نییسرش را پا یاندک. دیبه کنار دروزر خز محتاطانه 

  ».خانواده و یآزاد یعنیثروت «:لب خواند ریز 

. او همه کار کرد تا ما سربلند باشیم. بوداش  هخانوداو عاشق «:با خشمی آمیخته به حسرت و اندوه گفتبا فکی لرزان و  ردروز 

 » چه خواهند کرد؟ بدون او این مردم. ا خاموش شده استنور امید م که دیگر در قید حیات نیست،حاال 

و  کننـد یمـ دایـرا پ گـرید یکسـمـردم  نیـا«:گفـت متفکرانـه و تاباند هم به را شیابروهاکه خم شده بود،  طور	هماننسریت 

 نیتحسـفلـوتس را  یگر یضـدالم دیـعقانشسـتند و یمـ ینینشـشـببـه  جا همـه روزیتا د. کشند ینمدست  وجو جستاز  گاه چیه
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مـردم بـه  نیـا. آوردنـد یمبه خاطر بود  دهیکش شانیمرد برا نیاکه را  یزحمات ۀهمو  ختندیر  یم، اما امروز اشک تمساح ندکرد یم

 شـانیبرا اریبسـنـد و زیگر یروزگار مـ نیا یها یمتیو نامالها  فشارتحمل و ها  یسخت ازباران فرار کردند،  ریکه از ز  یهمان سرعت

انسـان هـا  لبـاس بـه حیوانـات از آنکه با پوشـاندن  کرد میفکر دیانکر  خداوندگار. برگردند یبه ذلت و خوار ره ساده است که دوبا

کـه معنـی واقعـی زنـدگی  دانسـت مین دیـانکر. شود میپوشیدن و عطرزدن تبدیل به انسان ن جلیقهاما هیچ گوسفندی با . سازد می

 . سبب اشتباهتش سرزنش کرده باشدبهاو را گفت تا  یرا خال انکریداز قصد » .چیست

 » دارد؟ ییمعناچه  یو زندگ« .کند یر یجلوگها  اشک لیشدن سر یسراز  از تا دارد نگه نییرا پا شیها پلک کرد یسعدروزر 

و  دیپا چرخ پاشنه یرو  آورد یمرا به جا  فاتیکه تشر  ینظام کیهمچون . ستادیو راست ا دیکش یدست شیها زانو یرو  تینسر 

 نشـانرا کوچـک  بـزرگشسـر  ،بـود شـده انجـام آن یرو که  یمتیقاصالح گران بامجعدش  یها انبوه مو. ستادیا دروزر یرو روبه

 نظـر به ریناپذر ییسخت و تغ لحظهدر آن اش  هچهر  حالت .کرده بود کیبار پهنش را  یها ابرو و بود دهیکش غیصورتش را ت. داد یم

 » عشق«:تکرار کرد دیتأکبا » عشق«:فتگ یجد  یبا لحن دروزر،پاسخ به  در. دیرس یم

 » ؟چیزی هچعشق به « .سرازیر شودهایش  اشک تا بزند پلکبود دروزر  یکاف فقط

  : نسریت با حالتی متفکر پاسخ داد

ین هـا، زیبـاتر  زنعشـق بـه داشـتن زیبـاترین . متنفرنـدکه از تو هایی  آمیز در چهرٔه انسان حسرت های عشق به قدرت، عشق به دیدن نگاه

رنـگ  بـرای تـو هزاران سال به طال عشق بورزی و او توانی میتو . وجود نداردتر  از این نوع عشق جاویدان. ها خانهترین  مجلل وها  کالسکه

 کنـد می بشر مجبورت. کلی تغییر کنند بهو  دهندچهره  رییزدن تغهمر بَ چشم  کیدر تا  اما کافی است که مردم را دوست داشته باشی ؛نبازد

 .درست نبـوده اسـتاند  هگذاشت روی توکه هایی  عیب که همه بفهمانی به خود وبه بزنی تا  یکار دست به هر  عشقی که داریای اثبات بر 

 یدق. کنند آن را بازگو میو تو آن دروغی نیستی که  ناروا بوده استای  هکه خوردهایی  تهمت
ً
خـودش  گـریموضوع سبب شد تـا الم نیهم قا

 سـتین ییوال یـآن هثابت کند که  خواست یماو فقط  .ماندن محال استزندهبفرستد که در آن  یجنگبه  زینرا اش  هبچ و بدهدرا به کشتن 

 . ندبود هساخت او ازکه 

 یرو  و نـدکرد انیـطغ ها اشـک کـه دیـبگو یزیـچ خواسـت یمـدروزر . اوردیـبدوام هـا  پشت سد پلک توانست یمن گریاشک د

او هـر کـاری کـرد بـه « :خوابیده در گور نشانه رفت و گفت گریالمسمت بهش را دست مرتعش او .راه گرفتند شپشتکم یها شیر 

 . بلند شده بوددیگر صدایش » .مردی غیور بودچون  ،داشت ما را دوستصالح مردم بود چون 

 .یـرون آمدنـدهای یـخ از دهـانش ب ماننـد تکـه ها کلمـه قتی شروع به صـحبت کـرد،و .بود ، آنجا ایستادهاحساس بی ،نسریت

ادعـا کنـد کـه  توانـد نمی کس هـیچعاشق فرزندانشان هستند و ها  مادر. شود میمعشوق ن پیشرفتترقی و همیشه موجب عشق «

و گاهی که بتوانند راه صحیح را به فرزندشان نشان دهند عاقل نیستند  قدر ان آنمادر  ۀهماما . خواهد مییر فرزندش را نمادری خِ 

و سـایٔه  بـروددر زمـان الزم کنـار عاشق واقعی کسی است کـه  .فرستند چاه میقعر  بهنصایح نابجا  ۀپوسید بطنافرزندانشان را با 
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 حضورداشـتنها  بعضی وقت ،ردیگ میبارد و تنها جلوی تابش خورشید را  همچون ابری که نمی .بردارد از سر معشوقسنگینش را 

 ،خـب« یعنـیکه انداخت  رگبه قبر المی نگاهی کوتاه اما تحقیرآمیزانه از روی شو  سرش را چرخاند» .شود میسبب خیر و نیکی ن

 ،شـد میکـه دور  طـور	همان. سمت مزرعه بازگشت بهچرخاند و  نسریت روی» .هیچ معنایی ندارد ها حرفاین  و مرده است اوحاال 

 » .میدار  اجیبرگرد دروزر، به تو احتزود « :فریاد زد

، نداشـت یپـس از مـرگ اعتقـاد یایـدن بهاز آنجا که . و با خود خلوت کند بماند جا همان یمدت یگرفت که برا میدروزر تصم

 کـه یکس آن .شد رهیافق خبه نشست و ها  کنار قبر کرخت یپس با حالت. نبودند شیب یالیخ ،ینیارواح و موجودات فرازماو  یبرا

 یمشت ریز  ،ییدر غربت و تنها انکر،یهمچون خداوندگار د کنی، ابرساند یرا به اوج عزت و بزرگ سیزوخاندان  تواند یمباور داشت 

را در حـال  گـریالم او، شـوند یم یساز ر یتصو یپرداز الیخبا ها  دهیشنکه  آنجا در در اعماق ذهن دروزر، درست. بود دهیآرمخاک 

گندم  ۀدان کیحاضر نبود  یکه حت یگر یالمبودند و ها  سیدر حال سرقت اموال زو مردان .کرد یمتصور ها  راهزنآن با  دنیجنگ

با  .شدکشته  ها، سیزوعشق به  یعنیواال،  یهدف یدر کمال شکوه و افتخار براو  رفت آنانغارت شود به جنگ  شمردم اموالاز 

 « گفت یم خود
ً
شـک . انتقـام گرفتـه اسـت گونـه نیا ورا شکسته  آنانچند دندان  دیشا .شده است ریدرگرذل  یها دزد آن با حتما

  .ندارم
ً
  »!حال من که تنهایش گذاشتم به یوا .زده ادیفر  را تیپسرش گاسپر بار نام  نیآخر  حتما

 یفرمانده راها  سیزو بتواند تا دارد گریالم رینظ یا هشجاعت و اراد یکسچه شدیندیکه ب بود دهیآن لحظه زمان آن فرا رساما 

و همـراه  اری ،اول یها هرچند در روز. اهداف درنگ نکرده است به دنیرس راهدر  گاهچیه که است یکلیه النورور مرد درشت .کند

 داشـته تیـاهم شیبـراها  سیزو نظر شهیاست که هم یسربرسر چطور؟ او مرد. کرد یم کار مریل یبرا اواخر نیابود، اما  گریالم

واقـع اگـر سربرسـر  در. کننـدبـراز شـان را ادهیعقتا  کرد یمرا وادار  آنان ،نداشتند ینظر  چیهها  سیزو که زین یمواقع یحت .است

سربرسر  یول. ندکرد یمشرکت ن ،شد یمار زبرگمهم  یها یر یگمیتصم یبراکه  ییها یدر مهمان ها سیزوگاه چی، هنداشتحضور 

 بنـدی جمـعبه ها  سایر زویسبدون حضور  تواند میهمچون لیمر معتقد بود که شورایی که شکل گرفته است سال گذشته  کیدر 

 هـمفلـوتس تکلیـف  .سـر سرسـپردۀ لیمـر هسـتند نتیجه گرفت که النـورور و سربهپس . کند نییتع مشی خطبرای عموم و  برسد

  . بودبه نفع خود مردم  افکار دهی مغز و در حال شکلاو : مشخص بود

 سیزوخاندان  ندهٔ یبه آ مثبت یتعصب و نگرش رایکردند ز  دییتأ را گریالم همه، جان باخته بوداول که زویس بزرگ  یها در روز

رهبـر تمـام بـه اسـم گـروه و شکسـت بـه اسـم  یروز یـپ شـهیاز آنجا که هم. امور به دست او سپرده شد تیلئو مس نیبنابرا داشت؛

 مسـئله نیـامـا ا. داد را از دسـت مـی شتیمحبـوبرفتـه رفتهو  شد یم سرزنش گریالم، شدهجادیا یها یکاست ۀهم ی، براشود یم

تـا  کـرد یمـاسـتفاده  یفرصـت هر نشست و ازیم جا همهاو . کرد آغاز گریالم هیعل را ییها یلوتس سخنرانفکه شد  ریگهمه یزمان

رفتـه و  یگـار  یبـه بـاالکـه فلـوتس  دیـکه دروزر به مزرعـه بازگشـت، د یآن روز وقت. جلوه دهدو بزدل  فاسد یرا شخص گریالم

آخـر زنـدگانی اربـاب  هـای روز« .کـرد را نقـل می یمطلب انکرید ندگارخداواز  بودند،گرفته را  اطرافشچهل نفر  حدود که	حالی	در
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لیمـر  ".تمـامی مردمـان سفیدپوسـت بجـنگملیمر به من دلیلی ارزشمند داد تا برای آزادی و برابـری " :دیانکر بود که از او شنیدم

مردم از صحت » .وزیر کشور باشدبرای د مفیدستیاری  بودن بردهجای  بههمتا  بی با هوش و ذکاوتی تواند مینشان داد که یک نفر 

خـب اگـر کـرورارش کـه « همگان گفتنـد، کرد تأییدزمانی که کرورارش گفتٔه او را  اما. نبودند مطمئنشنیدند،  از فلوتس میآنچه 

 کند،  دییتأاست  یانربّ  یمرد
ً
ود کـه دوستان، در ابتدا قرار بـ« :ادامه دادچنین  فلوتس سپس» .دسخنان فلوتس صحت دار  حتما

و بزرگـی  مرد بسیار بزرگی استلیمر ، زیرا چنین نکرد لیمراما  ،جانشینی برگزیند به بود امینخداوندگار دیانکر لیمر را که شخصی 

با خیالی راحت از لقب خداوندگاری گذشـت تـا در . بیند نمیاو هیچ فرقی میان خود و ما  .مقام و منزلتدر بیند و نه  را در رفتار می

 ».پای ما کار کند و پابه بگیردرار کنار ما ق

و  دیدو فلوتسحرف  انی، مداشتنقبول  فلوتس را یها داستانصداقت کرورارش را و نه  تیشخص نه عنوان چیکه به هدروزر 

 کم دسـت ؟نکـرد یا هاشـار  مـریل ینیجانشو  تیبه صالحاش  هنامتیوصدر  انکریخداوندگار دپس چرا  ،است نیاگر چن« :دیپرس

 » .کند انیموضوع را ب نیدر روز آخر ا انستتو  یم

چون « :گفتزند، یدم م سهیقد کی تیمعصوم دارد از انگارکه  یو با حالتکرد سرش را کج  حیمل یلبخند فلوتس  با متانت و 

مـان آن فـرا حال زمردم،  یا. فرود آوردند و او فروتنانه سر خواست یمرا  گریمردم الم. شود جادیا یدودستگ که خواست یمن مریل

. در هـم گـره خـوردهـایش  شـانه بـاال انـداخت و ابرو» او بسـپاریم؟ دست و امور را به میکنادا  مریمان را به لنیدِ  که است دهینرس

را  نیـ، اکنـد یمـهـم ن یالبتـه فرقـ« .وجود ندارد مریو ل خودش یبرا ینفع و ضرر  چیه شیها گفتهدر نشان دهد که  خواست می

نامشـان  زدنادیـچـه خـوب اسـت کـه جـواب محبتشـان را بـا فر . زننـدینم ادیفر شان را محبتگاه چیه ینمردان آسماگفتم چون 

، ندشـد یمـصدا همگان با آن جوان هم که	حالی	در» !ها زویسمحافظ  ،زنده باد لیمر« :جوانی فریاد برآورد نیب نیدر ا» .میبده

  .داد یم تکان زیمآحسرتو کننده افتاد و سرش را سرزنش راهآهسته به دروزر 
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 نهمفصل 

 

جـای  بـهاول  لشـکر کـه قـرار بـودبرداشته بود و  ها انقالبیامپراتوری قدمی راسخ علیه  .بود شدهها  نقل زبانانگیز  دهشتخبری 

اول امپراتـوری  لشـکر. ادامـه دهـد داخلـی را هـای مسیر دیگری را بپیمـاد و جنگ ،و جنگیدن با دشمنان خارجیها  رفتن به مرز

. نداشـت را در برابـر آنمقاومـت  تـابهرگز  ،از انقالبی گرفته تا خارجی ،نیرویی هیچبود که هایی  مسلح به توپ و تفنگ	دندان	ات

نیـروی بـا  بنـابراین. ها نشد، بلکه انگیزۀ آنان را دوچنـدان سـاخت انقالبی  تنها موجب تضعیف روحیه و عهدشکنی نهاین تصمیم 

کنـده  هـواییکشیدن در  نفس و فرسا طاقت های آن روز همۀدر گذر . کردندآوری  جمعو آذوقه  ساختند بیشتری مواضع دفاعی  ازآ

 که بـا بودزمستانی  مانند، همگی دوستان و برادران های دادن جاندیدن زجر و  و انداختن با مرگ	درپنجه پنجه و و خاکسترغبار 

 چشـماناندیشـیدند کـه در آن شـاهد گرسـنگی و  بـه جهـانی مـی انآنـ. رزمندگان امیدوار بودند. بست بهار رخت برمی فرارسیدن

از زنـدگی شـان  خـانوادهنـه بـرای خـود، بلکـه بـرای آزادی و سـربلندی  به جنگ رفته بودندکه  آنانی. رتمنای فرزندانشان نباشندپُ 

 . لرزاند و زمین هم دلشان را نمی ها آسماناول که هیچ، غرش  لشکرپس . چشم پوشیده بودند خودشان

بـه ها  لیمر که پـس از مـدت. بودند رفتهدر بهت و ناامیدی فرو  او شدن کشتهو  رگها به المی شبیخون راهزنپس از ها   زویس

ر رفتن به شهر پُ  موقعپشت گاری  ،همواره .بازگشت بودند،داده  دست آنچه ازبا گاری مشابه  و یک ه، با یک کالسکرفته بودشهر 

و  رنـدیرا بگ مـریدور ل هـا سیآشکار داشت که سـبب شـد تمـام زو یتفاوت نیشیپ با دفعاتاما این بار  .و هنگام بازگشتن خالی بود

رنـگ و یـیطال یها رشـته کـه فاخرش نیچرم ۀقیجل یو قرمزرنگ رو بلند  یکت دنیپوشبا  مریل. بنگرند یگار  پشتبه  صانهیحر 

شـاداب و اش  هچهر  و دیدرخشیم چشمانشدر  یروز یرق پب. دیرسینظر مبه  یو اشراف لیاص ی، همچون مردداشت یا هبرجست

به تـن  و مندرسکهنه  یها راهنیکه پها را  سیزو ،مآبانهاشراف یلبخند  با را گاز گرفته بود وبزرگ و قطور  یگار یس. بود فیرکِ َس 

بـرای همـه پیـراهن و کیـک ، گذاری کرده بـود سرمایه ،بانک در گریکه الم ییها پول با میما توانست«:گفتو  برانداز کرد اشتند،د

 » .ناسالمتی ما زویس هستیم ؛بچرخیمها  مثل گدادیگر الزم نیست . بخریم

 سـرشکسـی  ،و تا آخر شب کردنددست  به دست را ها سپس پیراهن. و او را بغل گرفتند رفتند سمت لیمر بهشادی  ها با زویس

حاال دیگر ها  بچه .ندآورد میرا درها  گرفتند و ادای اشرافی می قیافه یحال خوشیدند و با پوش دانه می دانهرا ها  لباس. کاله نماند بی

توجـه کمتـر  ،امـا در آن هیـاهو .ندزد میچرخ  در مزرعهبا شادی رقصیدند و  جدیدشان می های بازی داشتند و با عروسک اسباب

البتـه ساده به تن داشتند و مهمانان لباسی . رسیدند می نظر به خشنی یها انسان و دو نفر بودند. کسی به مهمانان لیمر جلب شد

زخمـی  کس هیچ .یافت یداشت که از باالی گوش تا ابرویش امتداد م روی صورتش یبدشکلزخم  آنانیکی از  .ت بودندپوس سیاه

فـردای آن . اسـت تـهجان صـاحبش را نگرف وبه وجود آمده حدس زد چگونه همچین جراحتی  شد میشبیه به آن را ندیده بود و ن

  لیمرو  شده بودندهمان مهمانانی که دور از چشم همگان به تاالر برده  ،روز
ً
به تن  رنگ آبی یفرمیونی، در خفا میزبانشان بود کامال
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شـده بـود،  کشـته گـریچـون الم. کردبه همه معرفی و قصر  مزرعهن جدید امحافظعنوان  بهبه مزرعه آورد و را  آنانو لیمر  کردند

زیـرا هـم محـافظ  شده بـودهایشان برطرف  نگرانیاما در کمتر از یک روز تمام  .کردند میحضور محافظ را احساس  خألها  سزوی

. کردند یم سهیمقارا  گریالمعملکرد لیمر و  شان اندیشه درها  زویس ،در واقع .نو برایشان فراهم شده بود های لباس و همداشتند 

 . باشند خشنودو از مرگ وی  بدانندو یا ناکارآمد  خائنرا  گریالمها  یبعض که شد سبب سهیمقا نیا

کـار از مـردم خواسـت کـه  مـریل گر،یمرگ المپس از چند هفته  .رسید میاز شهر نو  های و پیراهنها   خوراکی محمولهٔ  روزانه 

بهبود یافته  شان کیفیت زندگی چوناما  ،دانست یمنعجله را  نیعلت ا یسیزو چیه. برسانند انیبه پامقرر از موعد  شیپ را انبار آب

کـار را بـه جـان  های سـختی همـۀو  ندکرد میکار  برای او شان بردگیزمان حتی بیشتر از  آنان. لیمر را اجابت کردندبود، خواستٔه 

 المیگر و لیمـر بلکـهبرای  هنباور داشتند که اینک . کردند نمیدر حق یکدیگر کوتاهی و ند رفت مین دیگر از زیر کار در. خریدند می

مخالف  ،داشت وجود مخالف کی نیب نیاما در ا. داده بود ادشانیبود که فلوتس  یزیچ نیا. کنند برای منفعت خودشان کار می

سـاخت  ۀبـار در  هـرکس از شـتریب ردروز . انبـار آباز موعد  شیپشدن تمام ،ترو از همه مهماش  هدست و با دار مر،یبا ل :زیچهمهبا 

 بـود و اگـر کیـنزدفصل زمسـتان  رایز  ،کرد یم تمخالف انبار آبنابهنگام  یکشسقفشدت با به و اطالعات داشت انبار آب یبنا

وارد  انبار آب بدنهٔ  به ریناپذجبران یا هو صدم ختندیر  یمبودند فرو  افتهیخوب استحکام ن هنوزکه  ییها سقف شد، یم آغاز ها بارش

اما . دانیدر چشم مردم بنما یا هخراف یو کرورارش او را احمقجلوه دهد  وانهید یکرد دروزر را انسان یسعفلوتس  ،در ابتدا. ندکرد یم

 یا هبا حوصل دیو با که حق با دروزر است شد اثباتاعداد و ارقام به مردم  بر اساس ،محکم و استدالل لیبا آوردن دال  کم کم یوقت

 . شدند دهیکش دروزر سمت به مردم، دهندوساز ادامه ساخت به شتریب

اسـت کـه  یجـد  یخطر  شانیخاطرنشان کرد که دروزر براپرداخت و  وگو گفتبه  مریبا لها  او ساعت .دیشیاند یا هچار  تینسر 

  که مریل. شر او خالص شوند، از بگذارد ریتأثمردم  بر شقبل از آنکه افکار  دیبا
ً
 شودبازخواست  مردم طرف ازدوست نداشت  اصال

 . را اجابت کرد تینسر  ۀخواست ناگزیر، کند یچیراتش سرپاز دستو یکسو 

کـه  دیـد یوقتـ. نظارت کند وسازساختبه کار  تارفت  انبار آببه محل  یدانخوک کار به یدگیپس از رس ،دروزر مطابق عادت

 نیحـدر آن . شـد نیشمگبرآورد و خ ادی، فر است شدن ساختهسقف در حال ند و ا مردم به کار مشغول روزید و البته برخالفدوباره 

در . فرمـان داد کـه بـه کـار ادامـه دهنـدو  آمد شیپ ،داشت زشت یزخم صورتش یرو که  یآن محافظ ستادند،یا از کارکه مردم 

هـا  سیزو یـۀبق با مر،یل ۀدست و دار جز به که یطور به ؛بود شده جادیا یمحسوس رییتغن ادر رفتار محافظبود که  یچند روز  ،واقع

 آنان یهستند که براها  سیزو نی، بلکه اکنند یمکار ها  سیزو یبرا که ستندین نامحافظ نیا انگار ؛کردند یم رفتار اخرتف با اریبس

  یحال محافظ. کنند یمکار 
ً
نـت را اده« :گفـتبـه دروزر  زیآمنیتوه یو با لحن آمد شیپ میشناختیم نینام خوقاک بااو را  که قبال

 » .بگذار کارشان را بکنند ببند و
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پـس از مـدتی کـه خوقـاکین . را ببینـد اومنتظر مانـد تـا دوبـاره  اش را گرفت و اسلحهنسریت  خوقاکین همان راهزنی بود که

پیشـنهاد امـا نسـریت ایـن بـار بـه او . کـرددزدی ادامه دهد، نزد نسریت آمد و طلب بخشـش بدون اسلحه و پول به  توانست مین

تبهکار  گروهبه  نیخوقاکپس  .دید ینم تیخواستٔه نسر  رفتنیجز پذبه یا هچار نداشت،  بساط در یآهکه همکاری داد و خوقاکین 

 .شد آنان مزدورو  وستیپ مریو ل تینسر 

 زانیـاز مـن آو زیـآمنیتوه یها و تابلو کوبند یبرمن م خیم یگچ یوار یدهم همچون داگر انعطاف نشان « گفتبا خود  دروزر

به تـو « .کرد کیبار جلو رفت و چشم  یکم ».کنم نگاه نیخوقاک، مصمم و با اقتدار به چشمان نفساعتمادبه با دیباپس . کنند یم

 بـا او وافتاده بود  نیزم یرو  نیخون یدهان بادروزر  .کرد ساکت را او و بستلبان دروزر را اش  هاسلحقنداق  با نیخوقاک» ...یربط

 » .به پایان برسد کار ساختتر  چه زودهر  دیبا« :زد ادیفر ها  سیزو سر بر نیکقا خو .دیکوب یم تنش به لگد

حق مالکیت نداشتند  آنان. آورند فرودتی سر تعظیم پوس سیاهدر دوران کودکی برده بودند و عادت داشتند در برابر هر ها   زویس

طـور بـه د،یده کشـعربـپوسـت سرشـان  زمانی که یک سیاه. دیگری برای ادامٔه حیات نیاموخته بودند شیوهٔ ردن ک بیگاریجز  بهو 

آتـش  :بـود اطرافشـان ان از جهـاندپوستیسفشناخت  ینوع زهیغر  نیا. اطاعت کردند او اهینه از کالم او بلکه از رنگ س یزیغر 

در  یهمگـ ، بـا ایـن حـالگفـت یمـآن سـخن ن ۀبـار در  یدپوستیسف چیه .داد میت فرمان پوس اهیسو  زد یم خیسرما  ،سوزاند یم

 نیـدروزر ا یامـا بـرا .نظرند صـاحبدر هر موضـوعی و  هستند آناناز تر  باهوش انتپوس اهیسداشتند که پنیم ذهنشان نهٔ یزم پس

 او. دکننمزرعه را ترک  بایدبخواهند، ها  سیهر وقت که زوهستند و  ریبگ مواجب محافظانکه  دانست یماو . بود افتهیادامه ن هیرو

نزد لیمـر  دهان خونین و بدن مجروحهمان با  .با محافظان مجادله نکرد راین؛ بنابخاموش ماندندنیز ها  کتک خورده بود و زویس

 » .اند آوردهببین که چه به روز من . را اخراج کن محافظانهمین حاال «: وردبرآفریاد رفت و 

الزم را  اتمیو قـول داد کـه تصـم کنند ماریتخواست که دروزر را از سربرسر لیمر سر تا پای او را با آشفتگی نگریست و سپس 

 بهمردم را متقاعد کرد که دروزر  یپراکن  را گرد هم آورد و با استفاده از ابزار دروغ و نفرت ها زویستمام فلوتس با سرعت . اتخاذ کند

 دروزر نـکیاو  کـرده اسـت یبـوده کـه طراحـ مـریل نیـرا در اصل ا انبار آبو طرح  استبا هوش  مریل رایز  کند؛ میحسادت  مریل

فلـوتس را بـاور  های حرفمردم در ابتدا . کندمخالفت  انبار آبشدن کار  تمامبا ها  لیمر و زویسته که از سر حسادت با تصمیم گرف

دیدنـد کـه ، رفتنـد انبـار آببه ها  وقتی زویس ،محافظانفردای روز رفتن اما . را مرخص کند محافظاننداشتند و لیمر مجبور شد 

 های گفتهاین حادثه را با ها  وقتی زویس. است شدهشان زایل  هدوماه زحماتو تخریب شده پتکی  باساخته  نیمهبنای چند ستون 

و بـا  افـتیمردم با شـجاعت حضـور  انینگذشت که کروراش در م یساعت. به دروزر مشکوک شدندشدت بهفلوتس تطابق دادند، 

خانـه دروزر  سمت بهبود تا مردم  یشهادت کاف کی نیهم» .رود یم انبار آب سمت بهکه دروزر  دمید شبید« :شهادت داد تیقطع

و تقـال  خـورد میهرچـه قسـم  ،کـه کـتکش نزننـد کـرد میبیچاره هرچه التماس  دروزر. بکشند رونیو او را با کتک ب هجوم ببرند

 حافظـانمروز  همـانفـردای  ،در نهایـت. برانگیـزدرا هـا  زویس تـرحم حـس نتوانسـت ثمر بود و بی ،که کار او نبوده است کرد می
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 آنـانو از  سـتودند میرا بـا خودشـان  محافظـانرفتـار زشـت هـا  زویس حتـیو  همـه از آنـان اسـتقبال کردنـدبـار  بازگشتند و این

  .را مجازات کنند ناشکنقانونند تا خواست می

 هـا تـرس در دل و اینکـه قـدرتش را تثبیـت کنـدلیمر بـرای  زیرا ؛نشدفرستاده  شناخته شده بود به زندان شهر خائندروزر که 

 یبه سـخنران شروعفلوتس دوباره  ،دروزرمرگ  از پس. به گلوله ببندد را دروزردور از چشم مردم  که خوقاکین را مأمور کرد، فکندیب

را بـه تعویـق  انبـار آبتـا کـار سـاخت  بـود گرفتـهپول ها  ت اجنبی برای تخریب نام زویسپوس سیاه دروزر از چندکه  گفت یمکرد و 

گسسـتن خـانوادٔه  هـدف او ازهـم دهـد میکـه نشـان  شـده اسـت پیـدا آمیز خیانتدر اتاقش مقدار زیادی نامٔه و همچنین  ندازدیب

 . بوده استها  زویس

 یکوبیرقص و پـا همدست در دست ها  سیزوبه پایان رسید و  پیش از موعد انبار آببنای کار  ،این مجادالت از پس ،سرانجام

از قـرار . کنـد صحبت شانیبرااو تا شوند  جمعبه شهر رفت و بعد از بازگشت از مردم خواست که  مریپس از آن ل یک هفته. کردند

، شایسـته دانسـتندرا هـا  زویس اگـرو  سـر در بیاورنـد آن ۀادار چگـونگی  وهـا  زویسقرار بود که مقامـات دولتـی از مزرعـه  ،معلوم

و  کننـدقصر را تـرک ها  که زویس دیدلیمر الزم پس . بسپارند ها سیزوبه اند  هصاحبانشان به جنگ رفتکه  هایی را زمینلیت ئو مس

 شـانیمیقدچوبی و  های به همان خانهخواسته شد تا یک ماه  ها زویساز  ،بدین منظور. به حالت اولیه برگردانندچیدمان قصر را 

را اجابت کردند و  لیمربنابراین آنان خواستۀ  ،شده بودوعده داده  زویس ۀمزرع زمینی به بزرگی قطعه زویسیبه هر  .مکان کنند نقل

لیمـر نیـز . باقی نمانـددر قصر اش  هجز لیمر و خانواد به کس هیچبدین ترتیب  .را برای بازدید مقامات دولتی فراهم آوردند چیز همه

بـه زنـدگی اتاق د و در آن برو دیانکرخداوندگار ، تصمیم گرفت که به اتاق شود میمخالفتی ناو  خواستۀدر هیچ شرایطی با دید که 

 .رفت میبه شمار ها  تا آن زمان جزئی از مقدسات زویس که ؛ جاییادامه دهد
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 دهمفصل 

 

در کالسـکه  هـای خاموش بودند و صـدای چرخها  تمام پنجرهت شگ خانه بازمی سوی بهوقتی نسریت  .کشیده شدکار به دیروقت 

منطقـٔه تاریـک  هـای در میـان پنجره. در هـوا شـناور بـودمهی رقیق  .بارید ک مینم باران نم. دش انداز می طنینهای شهر  خیابان

کـه  طـور	همـانتسـلیم خـواب نشـده بـود و بزالت برای دیدن نسـریت چشمان منتظر . بودروشن یک خانه پنجرۀ نشین،  اشرافی

مبلی که کالهش را از سر برداشت و روی  و وقتی نسریت در را گشود. بودنشسته  به در خیره ،قرار داده بوداش  هدستش را زیر چان

پنهـان  خنـدانش چهرهٔ  اش را زیر نقاب خستگی کرد میسعی نسریت . بزالت شادمانه از جا برخاست ،کرد پرتابنزدیک به در بود 

کننده و  وسوسـهاز عطـر اش  هسـین ،در آغـوش کشـیداو را وقتـی . بزالـت رفـت سمت بهآمیز گشود و  محبترا  هایش دست .سازد

و بوسیدن دختـرک تنهـا چیـزی بـود کـه  زدوده شد زدن همر ب چشمدر یک اش  هکنند نگرانتمام افکار . شد رپُ بزالت انگیز  هوتش

  . خواست می

. اجـازه ورود داد صـبحگاهیو بـه نـور سـرد  زدرا کنـار هـا  نسـریت پرده، هنوز بزالت بیدار نشـده بـودزمانی که  ،صبح روز بعد

 شـان سـعی در سـاختگی اطـوار و ادابـا  هریـکرنخـوت کـه پُ  های و اشـرافیها  ر شـده بـود از کالسـکهشهر دوباره پُ  های  خیابان

. خوانـد میبـا صـدایی بلنـد را  آنو  بود در دست گرفتهای  هاطالعیرا دید که  نوجوانیدر آن بین . خودنمایی داشتندو  فخرفروشی

   .گشود اندکیدر را  اینکه صدایش را بهتر بشنود،برای 

جهـان بـه شـهر  ارتـش نیتـر  یقـو  نـکیو اانـد  هشکسـت داداول را  لشـکر آنـانانـد،  زدهاول شـبیخون  لشکربه  ها قالبیان«

ژنـرال پـاتریس . است گزارش شده یبحران اول لشکر تیوضع .و در محاصرٔه کامل قرار دارداست کرده  ینینش عقب »نیاساز یک«

دشمنان به را امپراتوری جنگی  های و تمام نقشهگذاشته  ها انقالبیاختیار  دررا  محرمانه است که اطالعات خائنیو مقصر اصلی 

 » .است شدهصحرایی محکوم و سپس اعدام ای  هژنرال پاتریس در محاکم. است فروخته می داخلی و خارجی

 :گفـتود شـده بـدار  خـشانـدکی  ،آلـودگی سـبب خـواب بـهکه  اش دلبرانٔه همیشگیبزالت با لحن آهنگین و  سرش، پشِت از 

 » .است عزیزم، اتفاقی افتاده است؟ بیا پیش من، سردم«

 مالید را میاش  هبا سه انگشت چان که	حالی	دربزالت چرخاند و  سمت بهمتأثر از اخبار خیابانی رو و  کردگره در هم ابرو نسریت 

 » .کنم میدارم فکر . توانم نمی«:گفت ،به خود گرفته بودای  همتفکران حالت و

آبشـاری سـیاه از سـرش  همچـونمشـکی و بلنـدش  هـای انبوه مو. تکیه زد شو روی آرنج نشسته درآمد ه حالت نیمهب بزالت

دلیلـی بـرای  !؟شـوی میتبدیل به خداونـدگار  زودی بهمگر نه اینکه  ؟چه شده است همسرم« :با لحنی شیرین گفت. شدآویزان 

 » .وجود نداردخداوندگار نگرانی 
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اضطراب داشت و ذهنش بسیار آشفته . بینی کند تواند آینده را پیش بود که میکسی ؛ مانند شم بستچ و نسریت سری جنباند

رش را عقـب بـرد و بـه آسـمان سـ. روی صندلی کنار پنجره خودش را رها کرد و نفس عمیقی کشید» .دانم مین... دانم مین« .بود

 در حال فتح آنان م،یا دهیکشنقشه  ها یانقالب اموال یبرا که یحال در. میاگرفتهرا  اشتباه ماجراکه طرف  کنم یمفکر « .شد رهیخ

تمـام  کـه نمـاد سیپـاتر ژنـرال  ،از سـوی دیگـر. به ما رحم نخواهند کـردوقتی امپراتوری سقوط کند، بزرگ هستند و  های  جنگ

ها  سفیدپوسـت گویند می ،بوده که پاتریس خائن گویند مین اکنون. است شدهجرم خیانت اعدام  به بود،این سرزمین سفیدپوستان 

در  ،ای ههمچـون چشـمنگرانـی  و شـد محـولبـان بزالـت  رویخنـده از  .سرش را پایین آورد و به بزالت چشم دوخـت» .ندا خائن

ولی اگـر شود،  میمجازات نکوهش و شخص  فقط همان تی گناه کندپوس سیاهو اگر «:نسریت ادامه داد .جوشید میهایش  چشم

 ،امپراتــوریی لمتــوا های کــه عامــل شکســت گوینــد میاز فــردا . شــوند میشــماتت رد، تمــام سفیدپوســتان ی خطــا کــسفیدپوســت

چیـزی بگویـد  خواهـد میبزالت همچـون کسـی کـه » .شود میآغاز ها  داخلی میان نژاد های جنگسفیدپوستان هستند و دوباره 

لیمر قصد دارد طوری زدوبند کند که  ،از طرفی« :افزودریت نس. شد و ساکت ماند پشیمانو دهان گشود، اما را باال آورد اش  هچان

معناسـت و در یـک  تمـام بـهاو یـک عیـاش . مانـد کاله مـی بی ، سرمانچنین شودرا به نام خود به ثبت برساند و اگر ها   تمام زمین

 » .دهد مییک چاک سینه بر باد اموال را برای  همۀزدن  همر ب چشم

 » کار کنی؟ چه خواهی میحاال « :ی متأثر پرسیدنداشت با لحن نظریبزالت چون 

کمـی بیشـتر  اسـت کـافی. لیمـر برایشـان منفعـت دارد همراهـی و اطرافیان لیمـر در خـدمت او هسـتند چـون ها حکومتی« 

بـا هیجـان . ای روشـن شـد با جرقهچراغ ذهنش ای به ذهنش رسید و  حقه» .شوندمن کشیده  سوی بهچرب کنم تا را سیبیلشان 

 بخـواهی آنانبه اینجا دعوت کنی و از برای یک شب زیباترین دختران امپراتوری را  توانی میبزالت، « .ندلی خیز برداشتروی ص

 » چیز برای میهمانانمان کم نگذارند؟ هیچشرمی  بی حیایی و بی در که

چشـم روی هـم  ،تأییـدنشانٔه  هب ،لیمر هستند، با مالیمتوابسته به  های منظور از مهمانان همان زویس دانست میکه بزالت 

 . گذاشت

و در امـر  اسـتمـد آکه او انسانی عیاش و ناکار گفت . به بدگویی از لیمر پرداختو  رفتها  متینسریت نزد حکو ،صبح روز بعد

 عهـدهر تنهـایی بـ بـهرا و مهندسـی کـار  اسـت از او بـوده انبار آبافزود که طرح  ،عالوه به. خواهد بودکفایت  بی ها مزرعهمدیریت 

دروغ لیمـر خبـر داد و  ،شـد میار زبرگ بدون حضور لیمر کهها  از مهمانی زویسبرای اثبات صدق کالمش  ،در پایان. داشته است

درصد از سود ماهیانه به توافق رسیده  سیدالالن حکومتی با لیمر بر سر . کردزویس فقید را افشا  های زمینمبنی بر مالکیت کل 

را  شـان هماهیانسـود سـهم درصـد  شصتثبات یافتند، تا  بی و چون دالالن او را درصد افزایش داد پنجاهبه بودند که نسریت آن را 

بر عهده بگیرد  انقالبی بودندرا که صاحبانشان هایی  ریت زمینینسریت موظف بود که مالکیت و مد ،به این ترتیب. افزایش دادند

 . خراج بدهد ها متیبه حکو ،و از سود حاصل
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و هـا  از زویسسربرسـر و کـرورارش  فلـوتس، النـورور،. ار شـدزبرگـ یا یمهمـان تیدر خانٔه نسـر  ،مریبدون حضور ل ،دشب بع

گـذرانی را  امکانات الزم برای خـوشتمام  نسریت. مجلل و بزرگ نسریت حضور یافتنددر خانٔه ها  از دالل دیگر ن و دو تنامحافظ

شـان  همـهزمـانی کـه روی پـای . امپراتـوریموجود در قیمت  گران های انواع نوشیدنی گرفته تا از دختران برهنهفراهم کرده بود؛ 

بـه « :فریاد زددار و نامتعادل  کشبا لحنی  و در عالم مستیاز نوشیدن گیج شده بودند، نسریت نشسته بودند و سخت هایی  دختر

مهمانـان » .شمابودن در کنار جز  به، خواهم نمی چیز برای خود چهیمن . کنار من غرق در لذت و نعمت خواهید بود خدا قسم که

 .نوشیدند را باال بردند و هایشان جامبه افتخار او 

او قصـد داشـت همچـون . مزرعه تاخت سمت به، با عصبانیت بود شدهمطلع ها  زمانی که لیمر از خیانت زویس ،صبح روز بعد

 شـهربـه زنـدان و او را دسـتگیر کردنـد اما در میـان راه دو سـوار  .شدن است، همه را با خود به زیر بکشد غرقانسانی که در حال 

 .اعدام بودو مجازاتش  ها انقالبیکمک مالی به جرم او . بردند

و قصد کردند که به شهر برونـد و جلـوی زنـدان تظـاهرات  شدندبسیار اندوهگین از این موضوع اطالع یافتند ها   وقتی زویس

د خواهیـ میشـما کـه ن. بـودن انقالبـیدرخواست آزادی برای یک انقالبی مساوی است بـا « :تو گفاما فلوتس ترساندشان . کنند

راز و نیاز به  خداوندلیمر به درگاه سکوت کردند و تنها با کرورارش برای آزادی ها  زویسپس » ید؟هخوا ، میشویدانقالبی محسوب 

. را به نام او تمـام کـردها  زویس های تمام موفقیتقعی ساخت و وایک قهرمان ها  زویسفلوتس از لیمر برای  ،در ادامه. پرداختند

 او راخواسـتۀ احتـرام نهنـد و خواسـته کـه نسـریت را هـا  گفت که لیمر در آخـرین دیـدارش بـا او از زویسها  آن به زویس عالوه بر

رسـیدند، همگـی بـا نسـریت  سـرهـا  و روزی کـه حکومتی پیـروی کردنـدنسـریت  مردم از ،بدین ترتیب. وچرا اجابت کنند چون بی

 .شـدثبت سند رسمی پانزده مزرعه به نام نسریت  مهمانی،و  وآمد رفت ،چند روز پس از. کردندرفتار  شان فرماندهو  همچون ارباب

بـه  هـا زویس یبا امضاقرار بود بودند که هایی  سندها  این برگه. را امضا کنندهایی  برگه زیرها   زویس خواست تانسریت  ،از آن پس

تمام امولشان را با دسـت  و را امضا کردند یدیگر های  زیر برگه آناناصل  در ،چون خواندن و نوشتن بلد نبودنداما  ؛یابدتعلق  آنان

 . بخشیدندخودشان به نسریت 
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 یازدهمفصل 

 

پیـدا  محسوسـی برتـریکوچک و بزرگ در خارج و داخـل  های نبرد همۀامپراتوری در . برگشتورق  ،پاتریسژنرال شدن  اعدام با

بوده  ناسفیدپوست ن واوجود خائنسبب  بهقبلی  های آن شکست همۀکه  کردند میفکر  موضوع این بیشتر بهروز مردم  و روزبه کرد

درجـه شـدند و  خلعان سفیدپوستتمام  ،که در آن کردقانونی را تصویب نظامی،  های یپس از کامیابامپراتور در اولین اقدام . است

کـار  شدند تـااول فرستاده  لشکربزرگ دیگر نیز به کمک  لشکردو  ،افزون بر آن. شد نمیاعطا  آنانهیچ لقبی به آن پس دیگر از 

ضربه  ،طلبان فرصتفروشان و  وطن جانباز  انقالب ۀجبهامپراتوری بیشتر،  های و توطئهها  نقشهاما از  .ها را یکسره کند انقالبی

  . خورد

عرض  در. نداشتند بازگشت یبرا یا هخان چیه گریبه جنگ رفته بودند، دشان خانوادهدور از خانه و به ها یانقالب که یحال در

 هـای کـه مأمور داشـتندخبـر از آن  ها نامهاین  .جنگ سرازیر شد های به جبهه آنان های خانواده از جانب ییها نامه لیچند روز س

 هـا انقالبی زیـادی از موجب ریزش جمعیتاین اتفاق  ،در عرض چند روز. اند کردهرا مصادره  ها انقالبیمزارع و امالک حکومتی 

و  شـود مصـادره اموالشـانکـه  نـدبودنگـران  آنـان. شـدندشـان کاشانهخانه و  یراه یهمگ ،آندر پی  و شدجنگ  های بههدر ج

 کـرد میدستگیر کشیده بودند در میان راه  از جنگ که دست را ها یاکثر آن انقالب یارتش امپراتور اما  .شوندآواره  شانیهاخانواده

سـالگی  امپراتور بر اثر سکته قلبی در هفتـاد دادیم،شرح را که آن  واقعهاین پس از کمی . فرستاد میکار اجباری  های و به اردوگاه

  . رسید قدرتنام داشت به  »دوراسف«که  پسر بزرگشو  کردفوت 

کنده از نفرت و با دوراسف مردی  دسـتور داد کـه  اش امپراتوریآغاز اول  های در همان روز. جویانه بود ستیزه سرعقایدی سراآ

 های تیغـههـا  زنـی چنـان گـرم شـد کـه در پایـان روز گـردنشـیؤه  بهبازار اعدام پس . شونداعدام زندانیان سیاسی در سراسر کشور 

  زنی گردن
ُ
بـه نمـایش برای مردم کوچه و خیابـان را خراشی  دل های صحنهاین واقعه . بریدند ونیمه می نصفهدیگر  وند شد میند ک

. کنـدمطـرح اش  هسیاسـی را حتـی در خانـ مسائلنداشت  جسارت کس هیچجان مردم افتاده بود و دیگر  وحشت به. گذاشت می

 فروش بازار ،این سازمان. ندشد میاعضایش از خود مردم عادی تشکیل سازمان جاسوسی تشکیل داد که یک همچنین امپراتور 

 درهیچی رحم و مروتی هم . زدن ایستادن و زیرآب	گوش فالدر واقع کار مردم شده بود . رونق بخشیدزنی را  گردن های به تیغه سر

  .کند داد و کلکش را می ن، برادر، برادرش را لو میخورد مثل آب ،برای چند اشتل ناقابل. کار نبود

 کشـاورزی نیزمـ آناناز  کیهر به  تینسر  رایز  ،شلوغ نشدگاه چیه گریدقصر  ،شان قبلی های خانهبه  ها زویسپس از انتقال 

 ؛انـد ر هر خانواده بر زمینی حکم مـی ،بیترت نیبد. گذاشتکنار  شانیبرا پول یادیو مقدار ز  کارگر یتعدادو تا در آن کار کنند داد 

نسریت که  یسبب رفتار خوب و احترام بهنیز ها  و زویس برعهدٔه نسریت بودکلی و معامالت کالن  های تصمیم رسیدگی به کاراما 

 از شـهر گرد و بـزرگخلوت شد، بزالت با شکمی ها  زویس ۀمزرع پس از مدتی که. کردند می، از او اطاعت شد قائل می برای آنان
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، داشـتناش  هزنـدگی باشـکوه در کنـار خـانواد یـک آوردن جـز فـراهم نسریت که هیچ آرزویـی بـه. شتافتدل کند و نزد شوهرش 

 های بـود و هزینـه شـده بـردیانکر دو برانسبت به زمان خداوندگار  کنونی تعداد خدمتگزاران .استخدام کرد را خدمتکاران بسیاری

 .ت وجـود داشـتپوسـ سیاهتعـدادی زیـادی دمتکاران و کارگران درمیان خ .شکل چشمگیری افزایش یافته بود بهنگهداری قصر 

را نعمتـی از جانـب خداونـد ایـن هـا  زویس. ندکرد میو به خود افتخار  حس خوبی داشتندها  پوست سیاه بهبا دستوردادن ها  زویس

در واقـع  ».دهـد میچنـین  اینرا خدا به امپراتوری مقدس  پاداش وفاداری«:گفتها  در جمع زویس بار یککرورارش  .نددانست می

صـاحبان دروغ،  های بـا خبرسـازیو  افزودنـد مـیشـدت آن بودنـد، بـر  چشـیدهرا  امپراتـوری چون طعم شیرین وفاداری به نظام

گناه نیز اعدام و  بی مردم. کردند برایشان پاپوش درست می ،ساختگی های و با گزارش شمردند برمی خائنرا  شانمجاور  های زمین

دنیاآمدن  ع بود که تا زمان بهاین روند تا حدی سری. کردند میمصادره ها  زویس راهایشان  ند و زمینشد مییا در بهترین حالت آواره 

 . اضافه شده بودها  هفت قطعه زمین به دارایی زویسپسر مردٔه نسریت، تعداد 

بـه دنیـا آمـده  مرده فرزندششب گذشته . کرد می بر پهنۀ آن حکومتتنهایی  بهآسمان آبی بود و خورشید . تابستان گرمی بود

در اتـاق راه  ،بـود گـره کـرده ،دست در پشـتخاطر  پریشان .بودی خود بسته که در را به رو  بود شدهمستأصل  نسریت چنانبود و 

 «بـا خـود گفـت . بچه مرده است، دلش به لرزه افتـادوقتی به او گفتند که . گفت میهایی  لب با خود چیزو زیِر  رفت می
ً
 یعنـی واقعـا

  »م؟تاوان گناهانم را بپرداز سرنوشت من چنین رقم خورده است که  !خدایی وجود دارد؟

کـه او را بـه نجابـت  یزمان یاول، حت یها روزاز همان . داشتبسزایی خاندان زویس نقش  زندگی تغییرات درهموراه  نسریت

رو کرد و سبب شـد کـه  گریالم یبرا را مریل دست که بود تینسر  بار نیاول. کرد یم تیرا هدا پرده پشت اناتیجر  زیشناختند نیم

 ،بیـترت نیبـد و گرفـتالبته عشق بزالت قرار شهر و ثروت و  یها ییبایز  ریثأتتحتدر آنجا، . بفرستندبه شهر  مریاو را با ل گریالم

 یگروهـکردن فلوتس و النورور و سربرسـر و کـرورارش، آلودهپس از آن با . شد راتییدستخوش تغ و منشش تفکر و اخالق وهٔ یش

 شان قربانیتنها  ،تا آن زمان .دنشو مسلط زیچ همهرا کنار زده و بر  گریبتوانند الم آن بود که ،هدف .داد لیتشک دزد راو  خالفکار

را اش  هبعد زمانی که خوقاکین نزد او رفت تـا اسـلحها  مدت. در امان نبودشان های از شر توطئه کس هیچاما اینک  بودند ها زویس

جنـون ثـروت و  ،در ادامـه. تل المیگر را کشیدنقشۀ ق نیخوقاکو با کمک  خطور کردبه ذهنش  گریالم قتل اندیشهٔ گیرد،  بازپس

 شد یبه تبهکار  لیتبد میدیکه د طور همانو زد  هیقدرت تک کهٔ یبر ار  ییهانت هبخود  مر،یاو فروکش نکرد و با کشتن دروزر و لقدرت 

، دچـار ندکرد میال ثمرٔه عشقش را در قبری کوچک چه کحال  .فراهم کندبزرگ  یثروت ،یفروش آدم و  خواری رشوهبا که توانست 

 . بود و آرام و قرار نداشت شدهعذاب وجدان 

شـکل  بـهکه  پریشان بود،چنان افکارش . زا بود اشتعالای  همادبر روی ه جرقافتادن همچون  کاراین . دبیدنکو وحشیانهدر را 

 » !ست؟ بیا داخلچه شده ا« .پرید جایاز  آهویی که شکارچی به او حمله کرده باشدهمچون  ترسید و آمیزی جنون

 » .ریخته است.... انبار آب... انبار آب... سرورم« :بریده گفت بریدهو لحنی آشفته و گلگون ای  هنوجوانی وارد شد و با چهر 
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بـا ای  هبـدون گفـتن کلمـ. گشـاد شـد و رنـگ از رخسـارش پریـد قرمز شده بـود، خوابی خستۀ نسریت که بر اثر بی های چشم

و انـد  هگرفتدست به سر اندوهگین  ،دید که تمام خدمتگزارانرسید،  جابه آنبه راه افتاد و زمانی که  انبار آبسمت  به های بلند گام

ی از تـأثیر ، بـدون هـیچ بودنـدبا دست خـالی سـاخته ها  زویسها  بنایی که سال. ندا اداری مشغولزبه ع انبار آب های ویرانه بر سر

کـف «:یکـی گفـت. یافتـه بـود کـاهش طور چشـمگیری بهسطح آب بودند و خته یر ها  سقف. از درون شکسته بود عوامل خارجی

 » .مکد و زمین دارد آب را میترک برداشته  انبار آب

» .کنـار دیـوبر « .شـد منقـبضفکـش  .بودنـد بسـته را نفسـش راهو گلویش چنگ انداخته  انگار به. آمد نمینفس نسریت باال 

بـا سربرسـر کـه  دیـآنجا کـرورارش را د. به قصر بازگشت سرعت بهرا کنار زد و  سرش پشِت صف . شد دهیهم کوب یرو  شیها دندان

وقتی نسریت سـر رسـید، . کرد تمیز میاش را  بینی ،دستمالبا  دقیقهبود و هر  شده سربرسر سرخهای  گونه. اند ایستادهاو منتظر 

دو  ،بـرای تحصـیل بـه شـهر رفتـه بودنـدکـه را شب گذشـته دو دختـر سربرسـر ، کندخدا به ما رحم « :مضطرب گفت ،کرورارش

 :ادامـه دادبخـش زننـدٔه داسـتان را کوتـاه کـرد و  ،بـا خجالـت ،نابسامان سربرسـر اوضاعبا دیدن مکث کوتاهی کرد و » ...جانی

تنهـا  .انجـام دهنـد برای ما کاری توانند میناصالحات هستند و  حال داروغه به ما گفت که قوانین در به شهر رفتیم و. اند کشته«

تـا بتـوانیم از طریـق تـو  بیـاییبا ما به شـهر  که کنم میاز تو خواهش  نسریت. سپاری پس بگیریم را برای خاکها  جنازه متوانی می

ما خواستۀ داری که اگر تو را ببینند،  انیو آشنای انتو دوست ،به هر حال. را دستگیر کنیمدل  قاتالن سنگو آن  انجام دهیمکاری 

 » .دکنن میرا اجابت 

در وجـودش در  ریمهارناپـذ ونـابودگر  یخشـم. شـدپا آنپا و نیا یتاب یب بست و بارا  هایش چشمنسریت نفسی عمیق کشید و 

 .تخریـب شـده املکطور  به رآب انبا .است مرده امبچه. باشد شده داریباز خواب  دیتا االن باهمسرم . توانم ینم« .بود انیحال غل

» .کشتمش نباید می ؛حق با دروزر بود« :در دل با خودش گفت» .تعمیرش کردبشود  دانم میبعید  که استخسارت تا حدی جدی 

و راه قصر را در پیش  عبور کرد سرعت بهاز کنارشان » .باید بروم آقایان«:سپس با جدیت و لحنی که جای بحث باقی نگذارد گفت

 فرزنـدانمان،مـردن « .نسریت ایستاد» ؟معنی است بی ی برایتا همگه این«:زدفریاد  زمختیدار و  خشسربرسر با صدای . گرفت

 ».دهند میرا پس  اشتباهاتمان تاوان عزیزانمان دارندگناهکاریم و  ما. خدا هستند جانباز ای  هنشانها  این ،زحماتمانشدن  خراب

او را قـوی نشـان کـه  ،را ظـاهری نسـریت آرامـشریزد، تمـام  فرومیرا ها  که بلندترین ساختمانای  ههمچون زلزل سخناین 

که آب از گوشـٔه  لرزید لبانش چنان می. انداخت اورفت و دست در یقه  سوی سربرسر به با سرعت چرخید و. داد، در هم ریخت می

عرضـه اسـت کـه  بـی قـدر خـدا ایـن اگـر« .سبز بیرون زده بودنـدهایی  گردنش همچون استخوان های رگجاری شده بود و  ها آن

  پیـراهنو  تر فشـرد محکم و راایقۀ » .گیرم عزیزانش میانتقامم را از  هم من، پس بگیرد خودشاناز  را گناهکارانام انتق تواند نمی

را در هایش  کـه سـرفه کـرد میسربرسر به سرفه افتاده بود اما تـالش . همچون طناب داری به دور گردن پیرمرد سفت شد چرمی

خب حاال بـه مـن بگـو سربرسـر، عزیـزان خـدا چـه کسـانی « .اش را باال کشید نیبیآب کرد و  باریکنسریت چشم . خفه کندگلو 
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 ،اند عابدان که در همه حـال دعـاگوی خدایشـانکه این من شنیدم . بگو تا همین امشب حسابمان را با خدا تسویه کنیمهستند؟ 

 » ؟استدرست . هستندها   آسمان های سوگولی

 ...نـه... نه« .خود لرزید و دهانش از شدت ترس و تعجب باز مانده بود به ه باشندکمرش فرو کردکرورارش انگار که سوزنی در 

 کنایۀ نسریت را  ».کسی را بیشتر دوست دارد چهاند خدا  د نمی کس هیچ
ً
 . به خودش گرفته بود کامال

ریت یقٔه سربرسر را رها نس» .را بیشتر از همه دوست داردکسی  چهی که خدا دانست میشک ندارم که اگر منفعتی در کار بود « 

سربرسر ولـی کـاری از دسـتم سفم أمترفتگانت  برای ازدست« .کردپیراهنش را در داخل شلوارش مرتب . کرد و دو گام پس کشید

 . سمت قصر رفت به درماندگیسپس قوز کرد و با » .بیابمقاتلینشان را کنم و نه  زنده مردگانت را توانم نه می. یدآ برنمی

 شدهسرورم، بانو بیدار « :گفت ،محجوبانه سر به زیر افکنده بود که	حالی	درر با ورود او از جای برخاست و کاتخدم ،جلوی در

 یر اکخـدمتدو  در کنـاربزالـت را در آنجـا . کاه سری تکان داد و به اتاق رفـت با اندوهی جاننسریت  ».ستتان امنتظر و در بالین 

چنان با و  آورد کرد و درمی را در آب فرو میها  دستمال نشسته بود و آب کنار سطل نانآ یکی از .بودندیافت که در حال تمیزکاری 

 کنواخـتی یلحنـ با نسریت. از جا پریدند نسریتورود  با هار کاخدمت .جانشان را بگیرد خواهد می انگارفشرد که  را می ها آن صحر 

 » .سرم تنها بگذاریدمن را برای مدتی با هم و لطف کنید. بابت زحماتتان ممنونم« :گفت

هـایش  زیر چشـمانش گـود افتـاده و لب. را نبسته باشند، به سقف اتاق خیره شده بودهایش  که چشمای  همردبزالت همچون 

نسریت همچون حیوانی . پراکنده بود روی بالشای  هشکل آشفت بهسیاهش  های رشتٔه مو. سبب ننوشیدن آب ترک برداشته بود به

باز کرد تـا راحـت بست  را که سفت می شکمربند .پا قدم برداشت و روی صندلی کنار تخت نشست ۀپنجی که در کمین باشد، رو 

نسـریت  ،در آن لحظـه. شـد ایجـاد میبودنش تردید  زندهدر نبود، اش  هاگر اندک ارتعاش سین حرکت بود که بی بزالت چنان. باشد

رنـگ  بهپرست با دیدن او روی درختی  آفتاب. پرستی را یافته بود ابیک بار در کودکی آفت. صدا و ساکت بماند بی تصمیم گرفت که

جـانوران نسـریت کـه در آن ایـام عاشـق . حرکت خشکش زده بـود بی ، ثابت وبیند نمینسریت او را خیال آنکه  بهو  درآمدای  هقهو

حرکت با هیچ  کرد ریت تصور مینسحرکت بود که  بی پرست چنان آفتاب. کردوغریب بود، به او نزدیک شد و خوب نگاهش  عجیب

پرسـت  آفتـابوحشت  موجباین برخورد . دم جانور را نوازش کرد پس چوبی برداشت و. نخواهد خورد از جایش تکان تهدیدآمیزی

 کسب کـردهکه از دوران کودکی و تاکنون  تجاربیآدمی بر اساس دانش و . باالی درخت فرار کردهای  شاخهسمت  بهو جانور  شد

و  کرد نگاهش می بایدپرستی بود که تنها  زمینٔه ذهن نسریت، بزالت همان آفتاب پسدر . دهد میاتفاقات واکنش نشان به  ،است

  . نه بیشتر

 ،بدون چرخش سر. شداطرافش متوجه  برخاست و بیدارخوابیاز  حرکتپلک زد و با آن  نسریت بانوی ،سرانجام ،پس از مدتی

  .دانست میننسریت علتش را . عالقگی بود بی گاه آمیخته با شماتت واین ن. نگاهی سرد به نسریت انداخت
ً
الیـق چنـین  آیا واقعا

گونـاگون  هـای پوشـید و بـا عطر را مـیهـا  برای بزالـت بهتـرین لباسو  خاست میصبح با طلوع آفتاب از خواب بر ؟بودسرزنشی 
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دور  حمایتگرانـه، شوخ بود و زد میلبخند . شد  میدر برابر همسرش ظاهر  وضعیت با بهترینهمیشه . ساخت خودش را معطر می

پایـان و یخـی  بـی زمسـتانیامـا همیشـه در عمـق نگـاه بزالـت، . داشـته باشـد کمبودیترین  کوچک گذاشت نمیچرخید و  او می

 . ببرداز بین  آن رابا گرمای عشقش  توانست مین نسریت نشدنی وجود داشت که آب

و  گرفـت اودستش را از  نسریتبه  توجهی بی با ، بزالترفتندوحشی  های گلطبیعت و  وقتی برای دیدن آبشاری در محاصرهٔ 

، برای بزالت مهـم نبـود کـه قسـمتی از غـذایش را بـه ندخورد میمتفاوت هایی  غذا وقتی. پرداختتنی و بازیگوشی  آببه  تنهایی

هنگـام ها  شـب. داشتن را به مردش القا کنـد اهمیتو  و یا اینکه احساس بودن کنداو ابراز عالقه  از این طریق بهو  بدهدنسریت 

امـا روی همـٔه ایـن  .که این موضوع از نگاه نسریت پنهان نبود گذاشت می نسریتخوابیدن نه روحش، بلکه جسمش را در اختیار 

بود یک جمله بگوید  کافی. پوشاند میزبانی  چربرا با  نگاهش سردیدلفریب از زنی که و بسیار زیبا  وجود داشتها، نقابی  سردی

 هـیچ شـکی در. همـان بزالـت بـدون نقـاب بـود بزالتـی کـه در بسـتر بیمـاری افتـاده بـود،حاال این اما . تا دل نسریت را آب کند

بعیـد . سوزی کنـی برایم دلبزنی و ل زُ  به منطوری  الزم نیست این«. لحنش سرد و یکنواخت بود. وجود نداشت اش عاطفگی بی

 » .بروی و من را تنها بگذاریدنبال زن دیگری  است بهتر. ندی بدهمبه تو فرز  دانم می

 بـه بـاورنکردن داننـد میبـاهوش کـه ایـن را  های و زن کشند نمیتا زمانی که عشقشان را ثابت نکنند، دست از محبت ها  مرد

 های ، دست به پیشانی و موبکشداز باتالق ناامیدی بیرون  فرزندش را قصد دارد نسریت همچون پدری که. دهند میادامه ها  مرد

هسـتم کـه  مطمئنمن . بچه بدهی خواهد میچند تا که دلت  هر من به توانی میتو  ،عزیزم«:بزالت کشید و با اندکی بغض گفت

 » .زودی فراموش خواهیم کرد بهصاحب پسری خواهیم شد و اندوه این تالش نافرجام را بار دیگر 

  دوبارهو اگر « :بزالت با تشر گفت
ُ
برای هیچ سختی بکشـی و ه ماه همین اتفاق افتاد چه؟ تو که زن نیستی و قرار نیست که ن

 و  بینم میآسیب  چقدرمن  دانی نمیتو . تحمل کنیهزاران مشکل گوناگون را 
ً
شـکند و  قلـبم مـیبرایت اهمیـت نـدارد کـه  اصال

پاهـایش را زیـر شـکم  رویش را چرخانـد و» .بوده طور همیناز اول . تو فقط به فکر خودت هستی نسریت. شود میفرتوت  جسمم

 یلبخنـد را قهرمـان نیـا کـه دانست مینبزالت . بودندنقش بست اما چشمانش غمگین نسریت های  لبخندی روی لب. جمع کرد

بزالت  یودخشن یبرا تینسر . شناسند میگاه او را نچیاما ه ؛گویند می شیها یاز دالور  ابشیغنشاند که در  یبر لب منشان و نام یب

؟ زنـی شـرور یـا شـد می بشیصـنچـه عاقبـت امـا . یبـردار  کـالهتوطئه و  ،یدزد ،یکش آدم :نکرده بود قهیمضا ید یکار پل چیاز ه

آری بزالـت . داشـت عبـادتحکم  نسریتبرای آن زن دل  هر عملی برای رضای .خدایش بود همچونبزالت  بزرگ؟ای  هخانواد

در ای  هبه فاحشگی عادت کرده بود، همچـون سـتار اما نسریت برای دختری که از کودکی . آسمان دل نسریت بودیگانه خورشید 

 . قلبش بودمیان هزاران ستارگان آسمان سیاه 
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  دوازدهمفصل 

 

در را انگیـز آنـان  های دل خنـدهکه صدای هر روز . بود شدهمتحول  کلی به و پیرمرد نهاده بود سربرسراثر غریبی بر ها  دخترمرگ 

گفتـی آسـمان شـکافته شـده اسـت و » .ببخشایمخدایا « :گفت میزیرلب . کرد میگریه و زاری افتاد و  ، به زانو میشنید مینخانه 

از و بود  آلود اشکهمیشه چشمانش . جست و طلب مغفرت می کرد میفرشتگانی فرستاده است که چنین برای هدایت او  خداوند

مختلفـی را بـرای خودکشـی  های ، شـیوهآورنـد نمی دسـتشیـزی کـه دیگـر بـه چ فقـدانپس از ها  مرد. کشید شدت غم زوزه می

 را ازو انتقـامش  آورد مـیروی بـه بـدطینتی دیگـری  و کند میر نوشد و ظرفیت روحش را از ناکامی پُ  یکی شراب می "گزینند برمی

 منبع الهام. به زندگی بازگردندبار دیگر  ندتوان می و یابند می  تعالیسربرسر  همچونباشند،  اقبال اما اگر خوش .ستاند می هرچیزی

لبـاس رزم ، خودسـوزی و خودخـوری برهانـد های شـعلهرا از  جـانشپس برای آنکه . را به شهادت طلبیده بودو خدا او  خدا بوداو 

در  ان راسـتینشو برادر  ها به آخرین سنگر انقالبی گرفت تامسیر توشلن را در پیش  یک نامه،گذاشتن جا  بهبا هنگام  شبپوشید و 

 . بپیونددامپراتوری  قوای برابر

روزانـه تعـداد  کـهضعفشـان آن بـود  هـای یکـی از علت. شد میجبهه به عقب رانده  به و جبهه بوددر حال زوال  ها انقالبیقؤه 

سربرسـر، رفـتن مقـارن بـا . حکـومتی در امـان بماننـد هـای گشتند تـا از چپـاول نیرو سراسیمه به منزل خود بازمی آنانزیادی از 

داروغـه دخالـت هـا  در تمـام آندر گرفت که  ییها نزاعو  دندی، سر رسندبود کردهغصب ها  سیزو را ثروتشان که یمزارعصاحبان 

 .شدند زندان یراه چارهیب یها یانقالب و کرد

ها  یشهر  دیرا از د مشکله گرفت ک میتصم ،در ابتدا. بود انبار آبدادن ازدست تینسر  یاصل ۀدغدغ م،یکه بگذر  ها نیااما از 

 سرعت خبربهو  رندیدهانشان را بگ یاما خدمتگزاران نتوانستند جلو . مشغول شود گرید یانبار  آبپنهان سازد و در خفا به ساخت 

 ییها نیزما ند بتوانست یمن زینها  سیو زو دادیرا نمها  کفاف مزرعه، بودروان ها  رودکه از  یآباندک ،افزون بر آن .شدها  نقل زبان

 بـه رویکوتـاه را برای مدتی ها  سدآب  تا کنددرخواست پس نسریت بر آن شد که از حکومت . را بپردازندها  قرض حکومتی، تشنه

 سابقافراد  .صورت گرفته بودهایی  جایی در ارکان قدرت جابهدلیل تغییر امپراتور، مدتی بود که  بهباز کنند، اما ها   زویس های زمین

هیچ روی خوشـی بـه نسـریت نشـان ندادنـد و  جدید حکومتیکارگزاران  .افراطی و نژادپرست داده بودند گرایان ملیرا به جایشان 

 را سهم قـراردادی بایدها  زویسکه  کردندتأکید  ،افزون بر آن .گذاشتندها  زویسو  نسریتکفایتی  بی به حسابرا  انبار آبتخریب 

مقرر پذیرفته انداختن زمان  تعویق بهو هیچ عذری برای  بیشتری پرداخت کنند و نظم با دقت ،است بر سر آن توافق شدهکه از قبل 

 موجـب ،دیگر طرفمزارع از  ناتوانی در مدیریتو  یک طرفحکومت از  های فشار. خواهد بودجریمه همراه  بدقولی باو  شود نمی

 . و در امان نبوداز خشم ا کس هیچکه طوری  به ،بود شدهپرخاشگری نسریت تندخویی و 
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 ادیـگاه به چیمن ه« :گفتفلوتس . ندکن وگو گفت موجود مشکالت ۀبار فلوتس و النورور و کرورارش را فراخواند تا در  نسریت،

 دیـجد یانبـار  آبمتحـد شـده و  گـریهمچـون زمـان الم دیبا. باشد دهیبه داد ما رس یکس انکریدندارم که پس از مرگ خداوندگار 

همچـون  یمان را به دست احمقهیسرما ۀهموساز داشته باشند، نه آنکه ساخت ۀتجربکه  میر یگ کار به را یدسانمهن دیبا. میبساز 

 » .مان درست از آب دربیایدسرانجام کارکه باشیم  و توقع داشته میبسپار دروزر 

هر بار که به حمام ندش پس از مرگ فرز . شده است از مو پر دید که دستانشمجعدش کشید و  های نسریت چنگ در انبوه مو

 برد میسه سال زمان  دیگر انبار آبیک ساخت « :تشر گفتبا . موهایش بود ریزش، شاهد کشید می شو یا دستی به سر  رفت می

 » .بردآب خواهد مان را  همهوگرنه  بیابیم،باید چارٔه دیگری . خواهیم دادرا از دست  چیز همه زمانو تا آن 

بـدرد و دوسـتی را  را احتـرام هـای پرده ،گسـتاخ های با آن چشم خواست می ؛ گوییزد زلسریت ن چشمانجسورانه به فلوتس 

و بکاهید  تاننچطور است که از تعداد خدمتکارا! آقای نسریت«. کرد میلحنش جدی بود و بر روی تمام کلمات تکیه  .کنار بگذارد

  » .ضررهایمان را جبران کنیم منیتوا می شک در این صورت، بی .کاهش دهید تان را عیاشی های هزینه

 و دیزده باشد، به جلو جه شیکه معلم صدا آلودخواب یآموز دانشهمانند  قیدی روی صندلی تکیه داده بود، بی که با نسریت

 خواسـت یمـ. بود خشم از رپُ آرام اما  لحنش. کردک یبار را  شیها چشم زیآمدیتهد یحالت با و یآرامو به شدچشم در چشم فلوتس 

که  یهر آشغال و یکننت را باز اکه ده یاجازه دار  یکن یمفکر « .دندار  زدنادیفر  به یاز یاثبات قدرت ن یبرابه شنونده القا کند که 

وشـو شسـتمـردم را  ذهـنسکوت کـنم و بگـذارم کـه  تیهایگشادنادهکه در برابر  ستمین گریالممن  ؟یاور یباال ب یهخوایم

  »...یکن خطا پا از دست. یبده

نسـریت ترسـم  نیست کردی؟ من از مرگ نمی قبلی که سربه نفرمثل سه ؟ کشی مرا نیز می« .فلوتس به میان سخنانش دوید

سـهم هـا  او از دارایـی. آشـکار بـودمیـزان سـهمش  از نارضایتیدار فلوتس،  در کالم کنایه» .دادن ندارم چون چیزی برای ازدست

بکنـد؟ روکـردن دسـت  توانسـت میاما چـه . عصبانی بودنگران و  ،بودنسریت رسیده  و از آنکه تمام اموال به خواست میبیشتری 

 . زیرا پای خودش نیز گیر بودنبود ممکن ها  برای زویس نسریت

کـه کـرورارش از  یطـور  داشـت یبـیمه نیطنـ ،برخـورد دسـت یصدا. دیکوب زیم یو با کف دست رو  شد نیخشمگالنورور 

بـاال آورد و بـا انگشـت اشـاره بـود  دهیـکوب زیـم یرو  کـهرا  شدستالنورور همان . نشست شیسرجا راست مضطربو  دیپر  شیجا

 » .میندار  گریکدیدر تعامل با  یسابقٔه خوب ها سیزوما . یبهتر است ساکت بمان« .فلوتس را نشانه گرفت

النورور  سمت به زیبدنش را ن بود، دهیالنورور چرخ سمت بهسرش که  بر عالوه ،برافروخته یو چشمان لرزان ییها لبفلوتس با 

حـلکـردن صـحبتم مشکالتمان را بـا یتوان یماگر ن. بله درست است« .ستیبه او نگر  زیآمر یمحو و تحق یلبخند مینچرخاند و با 

و جـوش زود یالنورور مـرد. بود دوئلدعوت به  یمعنابهجمله  نیا» .باشند رندهیگمیتصم مانیهاتفنگبهتر است  م،یوفصل کن
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ولـی قصـد  ترسـدینمـ دنیـاز جنگ بدهد کـهنشان  خواست یم .زد یم یتهاجم یاز فکرکردن، دست به عملتر  زود بود که یعصب

  ».اگر هم قرار باشد کسی بمیرد تو هستی فلوتس، نه من .شودکشته ها  از ماقرار نیست یکی دیگر « .ندارد را همآن  کردنآغاز 

از این واقعـه را از دسـت ای  هلحظکه مبادا  بودند خیره شدهسپس به فلوتس و  النورورکرکس به نسریت و کرورارش همچون 

  گفت میزد که  پوزخندیفلوتس . برند میآن لذت تماشای از  انگارقصد مداخله هم نداشتند و  ،افزون بر آن. بدهند
ً
در  تـو کـامال

. برانـداز کـردای  هاو را بـرای لحظـخانـد و نسریت چر  سمت بهسرش را » .النورورما خواهیم مرد  ۀهمبه هر حال « .چنگم هستی

یطبعشوخرا گفت و تمام آثار  نیا» .زودترها  یالبته بعض« .است گرانیو مرگ تنها متوجه د کند یمجدا  هیبق ازخودش را انگار که 

 . شد رهیآلود به النورور خغضبعبوس و  یا هاش زدوده شد و با چهر 

 جانیاز شدت ه زیکرورارش ن. ستادیا شیزمان با او، فلوتس رودرروهم و دیباال جه یدلصن یاز رو . اوردیطاقت ن گریالنورور د

 طور همان نشد؛حاصل  یر ییتغ چیه تیاما در نسر . کرد نگاه آنان بهرسان پُ  یو چشمانعقب رفت و با اضطراب  یبلند شد اما اندک

 » .قصر جلویفردا ظهر، « :با خونسردی گفتالنورور . بود گر نظارهبا آرامش 

 :گفـتبا پیرزومنـدی روی هم کوبید و هایش  فک، داند می دوئلبا اطمینانی که انگار از قبل خود را پیروز سرعت و  بهفلوتس 

 » .تنمیب یم«

و  ردیرا بپذ ریتحق توانست یمن، قلدرمآبانه یمنشبا  یزندگها  واسطٔه سالبه رایبود ز  نمانده یباق دوئلجز به یالنورور راه یبرا

 هیاست و به بق دهیدرا  حیراه صح که	حالی	درنتواند  یکه انسان شود یمچطور پس . انسانی بزدل شود تبدیل به ها سیر چشم زود

بـه نسـریت انـداخت و سـپس  یالنورور نگاه تنـد  !؟دهد ادامه را نیشیپ غلط راه همان و ردیبگ دهیآن را ناد است، داده نشان زین

کـه در را  یافکـن بـود و تـا زمـاننیطنـو  نیآهنگ هایش گامزنگ،  یهمچون صدا. شتافتدر  متس به های بلند با قدمچرخید و 

   .ساکت بودند همه ،دینکوببه هم سرش  پشِت 

. ثابـت نگـه دارد درسـتی بهسرش را  تواند نمی است وشل شده  انگار که گردنش. خورد یعادر یغ یتکان بار نیسر فلوتس چند

قرمـز  های باریکـهسـپس  .سـر کشـید شـراب را الجرعـه گـره کـرد و دور کمر جـامرا اش  قیمتی شده به جواهرات مزینانگشتان 

و  بیـرون آوردسـیگاری را از جیـب شـلوارش  خشـم و کینـهاز پر سیمایی  با لبش را با پشت دست پاک کرد و ۀگوشیافته از  جریان

 یپـس از گـرفتن کـام. کردروشن  را و سیگارش برد با آرامش باالشمعدان کنار دستش را در اوج اضطراب، . ش گذاشتگوشٔه لب

با  .گرفتاش  هاشار و ت سشدو انگشت  انیمرا  گارشیس، برگردانده بود شیجارا سر  دانبا همان دستی که شمع ،گاریکوتاه از س

 دنبال بـه» همـه متنفـرم؟ از شیبـکـرورارش  زیچچهاز  یدانیم« :گفت تینسر به و خطاب  کرد اشارهکرورارش  به یانیم انگشت

، سـتیکـار ن در یکـه نفعـ ییهـا زمان در شـهیهماو «: ادامـه داد او. بازگو کنـد هیبق یفکرش را برا خواست یم فقطو  نبود پاسخ

 بخـش کسـی باشـد، نجـات توانـد می وقتـی هـم. کنـد نگـاه میو  ایسـتد می فقطاگر جان انسانی در خطر باشد، . کند می سکوت

از خشـم فلـوتس  بـدن» .خوانـد میآن مـرده دعـا تعـالی روح گشـاید و بـرای  می ، دستآسمان به، رو و در عوضگذارد بمیرد  می
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گونه کـه انسـان در  آنهایش  سیگار باز کند و دستگرفتن از  کامآن را برای  توانست مینفکش چنان سفت شده بود که . لرزید می

پشیمان است و توقع داشته که قبل از هایش  گفتهه فلوتس از آشکار بود ک. نزدیک شده بوداش  هگیرد، به سین برابر سرما گارد می

پـس از  نـکیا .گرفتنـدیمـ افتـاد یمـ دیـکـه نبا را یاتفـاقو جلوی  کردند میگری  میانجیباالگرفتن درگیری، کرورارش و نسریت 

و تـرس از مـرگ بـر افکـار او  شده لیزا اشیکشر یتهفتهنر  ۀبار نفس فلوتس در اعتمادبهکه النورور رفته بود، تمام آن  یا هلحظ

اش،  توجه به جثه باو  ستین یخوب راندازیتالنورور « !کند یمهم ن یفرق یعنیکه انداخت  را باال شیها فلوتس شانه. شده بود رهیچ

  ».است یمن هدف بزرگ یبرا

» .م جنـاب فلـوتسنـیک مـی موفقیتبرایتان آرزوی «:اش بود گفت یحال خوشکه نشانگر  چشمانیجدی اما نسریت با لحنی 

  .نشسترنده و تحقیرآمیز روی لبش لبخندی بُ 

درستی کلمات را  به توانست مینبود که  شدهچنان افکارش پریشان اما  ،آماده کرده بودزیادی برای نسریت  های پاسخفلوتس 

ای  هکننـد سـرزنش گـاهن، نگریسـت بـه او مـی ، زیرچشـمی،کـار خرابای  هکرورارش که همچون بچ هبتنها . همدیگر بگذاردکنار 

لبخنـد  توانسـت مینو  کـرد میاو نگـاه سـر چرخانـده بـود و بـه کـرورارش در تمـام مـدت . در رفـت سـمت بهو آهسـته  تحویل داد

چـه شـده « :پرسـید بـا تعجـب. کـرد میبرانـدازش  تنفـربـا ، نسریت داشت برگشتوقتی نگاهش . سازدرا پنهان اش  هرضایتمندان

 » ؟است

 آشکار بودکرورارش افکار . لحنش زیرکانه بود
ً
 » ی نه؟حال خوش«. برایش کامال

 » باشم؟ حال خوشنه برای چی « .کلی محو شد بهکرورارش مرتعش گشت و لبخندش  های لب

 و نصف پـولی کنی میشان را به سرپرستی قبول  خانوادهتو نیز . شود میمیرد و سهم بیشتری نصیب دیگران  یک زویس می« 

 ی بـهچینـرا بـاال بـرد و اش  هکـرورارش چانـ» .گـذاری و نصف دیگـر را در جیبـت می کنی میخرج آن یتیمان  همد میکه به تو  را

 :افـزود ، او را به سکوت دعـوت کـرد ولب به انکار باز کند که نسریت با باالآوردن دست خواهد میآشکار بود که . پیشانی انداخت

که ایـن موضـوع  دانم میخواهد شد و هایت افزوده  یتیمفردا به تعداد . ندارم با آن مشکلی همو  دانم میرا  چیز همه. خوب است«

. کـرد پـرتجلـوی کـرورارش زردرنگ از آن بیرون کشید و آن را  یبرد و کاغذ اش قهیدست در » .بود خواهدتو موجب خوشنودی 

بخوانـد، بـه  توانسـت یمـنش که ر وراکر . ش فرود آمدر کروراکمی دور از دست رقصد،  با وزش باد میکاغذ همچون خاکستری که 

  »ست؟یآن چ« .گرفتن کاغذ دستش را دراز کند ینداد براخود زحمت 

نامـه از جبهـه جنـگ و شـهر  نیا« .آورد یم زبان یبر رو  همسر  پشِت و  ینوار  کلمات،همچون ماشین تولید  را ها واژهنسریت 

 به ضرب یامپراتور  یها روین دست بهدر جنگ  ،گریپسر الم ،تیگاسپر  است که شده گفتهآن  در .است دهیتوشلن به دست ما رس

را در  تمام اجساد ،بفرستند و در نتیجه مانیرا برا جسد نتوانستندکمبود امکانات  لیدلبه زین ها یشده است و انقالبدو گلوله کشته 
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 یمحاصرٔه امپراتـور توشلن به  یزود بهکه  فتهبه ما گ در ادامه و است امضا کرده برایکا را نامه. اند هکرد دفنجمعی  هدست های گور

 نیدارند که تا آخـر  میتصماند  هماند یباق ها یانقالب ۀجبهدر که  آناناما . انقالب شکست بخورد که دیپا ینم یر یدو  درخواهد آمد

 گـریالم ۀه خانوادخبر را ب نیا کهتوست  ۀفیحاال وظ« .دیکش یقیجا شد و نفس عمجابه یصندل یرو  ».خون مقاومت کنند ۀقطر 

 » .اش ریختن اعضای خانواده و اشک سرنهادن یبرا یباش یا هشانو  یبرسان

 خواسـت بـا گفـتن ایـن حـرف می» .اسـتانگیـز  غـمچه « :و گفتاش را در هم کشید  خاکستریرپشت و پُ  های ابروکرورارش 

در . انـد صـحت نـدارد هبـر او نهادکـه  »رذلمارمولـک « لقبو آن  داده استنسریت اهمیت  های به حرف دهد کهنشان  ظاهر به

زیـرا در  ،تفاهمی به وجود نیایـد سوء انبیانش هنگام که کوشیدو  بر زبان آورد هایی را حرف ،با لحنی آرام و بسیار محتاطانه ،ادامه

 آنـان. ن کنـدامخدا کمک است؟چند خانواده روی دست ما مانده که االن  دانید میخب شما « .نسریت داشت ازدل ترس عمیقی 

 
ً
سـبب بیمـاری از  بـهو یـا اند  هبلـوغ نرسـیدیعنـی یـا بـه سـن منظور مـن چیسـت؟  دانید میالبته که . ندارند کارکردنتوانایی  عمال

ما فرزندان همچون شان کودکان خواهند میفرزندان ما شکایت دارند و  تحصیلبه  آنان ،از طرف دیگر. کردن معاف هستند خدمت

تکان داد و  یسرش را کمنسریت » ؟به شهر بروند فرزندانمان فرزندانشان همچون خواهند می که دانید می .فرصت تحصیل بیابند

بینید  را میها  شما تنها خرید. هایشان کمرشکن بوده است هزینه نیزتاکنون خوب من هم حساب کردم که «. کرد تأییدحرف او را 

 ات منازلشان تعمیر جانبی همچون رسیدگی به امور  های هزینهو از 
ً
خودتـان  ،البتـه اگـر حضـور داشـته باشـید. خبر نداریـد اصال

ببینیـد در حـال حاضـر « .شـودمبـرا و از اتهام دزدی  کندحیثیت  اعادۀگویی  زیادهبا سعی داشت » .خواهید کردکالمم را تصدیق 

  که از حیث امکانات کنند میزندگی ای  هخان در گریالم ۀخانوادهمین 
ً
 دیـوارگذشـته  ۀهفتـ. کنـد میصـر برابـری با همین ق عمال

. تا خانه را تعمیر کنـد و مهندسی استخدام کردم شهر رفتمبه من نیز . نم کشید و موجب شد ساختمان کمر بیندازد شانساختمان

عـه و در نظر نگرفتید که او بـرای آمـدن بـه مزر ، جدید به توافق رسیدید انبار آببر سر ساخت یک همان مهندس شما با اما چون 

 » ؟رود میکسی  چهاین همه هزینه از جیب  کنید که تعیینحاال  .من وصول کرده بود از را یمبلغ گریخانوادٔه المبازدید از خانٔه 

به من بگـویی؟  خواهی میدر آخر چه « .برو سر اصل مطلبو ابرو باال انداخت که یعنی  کرد حوصلگی دهان کج بی نسریت با

تا دیگر دم از تحصـیل زندگی کنند  مان قدیمیچوبی  های همان خانهآنان را مجبور کن در ند، ا ساز شده مشکل ها هاگر این خانواد

هستند که  صفتسروپا و زالو بی گروهی ؛ی ندارندبختلیاقت خوش آنان. شان باشد فعلی های خانه همینشان  خواستهدیگر نزنند و 

 .شـود نمیسنگ روی سـنگ بنـد طور  این. کنند کار نمی ،ی سرشان نباشدباال زور و تا چوباند  هکردبه خوردن و خوابیدن عادت 

 » .و سختی زندگی کنند محنت در گریهمچون زمان المباید بگذاریم 

گذاشته باشـد، بـا تر  پایه که پایش را از گلیمش فرا دون سربازی همچون» .خواهم نمینه من این را « :کرورارش با عجله گفت

نوازش به مالیم شده بود و  لحنش .کرد پنهانرا زیر میز هایش  و دست عقب کشیدظ بر چهرٔه نسریت، غی های آشکارشدن نشانه
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است به هر حال ممکن . رفتار کنیمتر  کمی مالیمها  خانوادهبهتر است با  کنم میالبته که فکر « .موسیقی شباهت داشت های تار

 » .خواهند شکستسکوتشان را روزی و  شوند میخشمگین نیز ها  اما زویس دهم میالبته اهمیتی ن. ، فردای ما باشدآنانامروز که 

. شود یمشکسته نها  سکوت زویس گاهچیه« :با لحنی تحقیرآمیز گفت ،ای هپس از نوشیدن جرعنسریت جامش را برداشت و 

 یکـه سـگ بـاال یتا زمـان انها همچون گوسفند زویس .شباهت دارد کردن یبه چوپانها  سیبه من گفت که ادارٔه زو مریل بار کی

را  یحاال کار . نیست ینگران یپس جا. کند یمن انیبر چوپان طغ گاهچیه خورند و ی، علفشان را مبهراسندسرشان باشد و از گرگ 

گـرم  یبـه آغوشـ ازیـن. داشـت نیبه تسک ازین یگر یاز هر زمان د شتریب. را گفت و تاالر را ترک کرد نیا» .یهد یانجام مکه گفتم 

  .قالو لیقو  اهویه نیو دور از ا یبه همان خانٔه شهر  ،یمیبه همان بزالت قد ،شتدا

همگـی در ایـن هـا  به خاطر آورد زمانی را که زویس. رفت میمدور و پهنی که با فرشی قرمز پوشیده شده بودند باال  های پلهاز 

، هـا ریخـتن تـاسدعـوا بـر سـر  گرفته تا از بازی کودکانصوتی  های آلودگیدر آن زمان تمام . ندکرد میخانه و در کنار هم زندگی 

و  به عقب بـازگردد کرد میدر آن زمان تجربه  کههایی  سختی وها  اما اینک دوست داشت با تمام بدی. آمیز بود جنونآزاردهنده و 

بپیچد و خودش را تنها  گونه در فضا اینهایش  که موج صدای قدم خواست مین. حل شود زندگی گرمی که داشتنددر آن بار دیگر 

در وجـودش وجـود کارانـه طمـع هٔ یـروح یکه اگر احمـق نبـود و انـدک کندرا لعنت  گریالم خدا !آه. بیابد دیگر از هر زمانتر  و تنها

 یکه بر رو  ریپ یبود و همچون درخت شدهبه حماقت  لیتبد گریدر الم ادیز  یخوب. ندبرد یمدر آرامش به سر  یهمگ نکی، اداشت

 . بودمضر  ندگانشیآ و انیاطراف یبرا ش وجود ،افکنده باشد هیسا نهالنو یها درخت

بزالـت کـه در حـال تمیزکـردن . انـداخترا بـه لـرزه هـا  درنسریت تا انتهای راهرو همچون گردبـادی  های  پیچش صدای گام

پتـو را سـرعت  بـه. کردن شـود بازینقش  ۀآمادو  دوباره روی صورتش بنشاندنقابش را  بایدکثافات زیر ناخنش بود، متوجه شد که 

گشـود سـرش را انـدکی چرخانـد و  در رانسـریت کـه . پـیچ دادکمرش را با کمک دستاتش دور  ۀ آنانداخت و دنبالاش  هروی شان

 بـانسریت سر میز رفـت و جـامش را . کردنگاه  بودند شده گستردهکشاورزی رنگانگی که تا افق  های زمینسالمی داد و دوباره به 

بـا  انگـار کـه داردو  بشـویددر تشت آب دستان آغشته به شرابش را  مجبور شد سر کشید و را الجرعه جام. حوصلگی لبریز کرد بی

در همسـرش هـیچ تغییـری . بزالت انـداختنگاهی به » ؟ادامه پیدا کند خواهد میتا کی « :لب گفتزیِر  ،کند میخودش صحبت 

بـرای و غرولنـدکنان  کنـد میشـکایت  زمـانو  زمـینیک روز سـخت، وقتـی دارد از ز هنوز توقع داشت که پس ا. ه بودحاصل نشد

رطـراوات و پُ  هـای به چه علتـی تمـام آن زیبایی دانست میناما . باشداش  هدهند تسکینجان و آرام ، بزالت شود میخوابیدن آماده 

 :نسـریت بـا عصـبانیت غریـد. وزیـد مـیی نسـریت سـو  بهروح بـود کـه و از نگاه او تنها سـرمای  شاداب در بزالت از بین رفته بود

 » .رو در روی هم قرار بگیرند که همین فرداقرار شده است  وخوانده است  النورور را به دوئل فرافلوتس، «

سیاه نور مـاه ای  ههمچون برکهایش  شانه. آرامی لیز خورد و روی زمین افتاد به هایش شانهپتو از روی بزالت ناگهان چرخید و 

لحنش طـوری بـود کـه انگـار تنهـا . بودها  یک طرف نگاهش سفید از نور ماه و طرف دیگرش زرد از نور شمع. کرد میمنعکس را 
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به چالش بکشد و همـین  در آینده تو را نیز تواند می، شوداگر فلوتس پیروز که  فهمی نمییعنی « .اوست که نگران مشکالت است

 توانـد یمـدوئـل چقـدر  شـنهادیکه پ یدانیم. یر یپذینمش را دوئل ،یشرافت هست یب که چون تو دهدفریب  را احمق های زویس

 سـبیلو رژه بـرود و  به دسـت بگیـردبند چرم  خواهد میاز فردا فلوتس را بکشد،  اگر النورور هم یحت !؟باشد زننده بیآسما  یبرا

 » !؟یکدیگر را سالخی کنند خواهیم بوداش  هما بازنددر کارزاری که در نهایت ای  هها اجازه داد وقت با تمام این آن. بچرخاند

تر  از ایـن کالفـه. کوبیـدها  باز کرد و روی ران شکل یا هپروان یرا با حرکت شیها دست. آمدنسریت از شدت استیصال به ستوه 

 » .داشته باشم کافی بر تمام مسائل نفوذ توانم نمیکار بکنم بزالت؟  چه خواهی میاز من « .شد مین

حالت صورتش با هر قدم  انگاررقصیدند و  روی صورتش میها  نور شمع. نسریت رفت سمت بهدلبرانه با حالتی  و برهنهپالت بزا

را هایش  امـا زمـانی کـه دسـت. رسـید آشفته بـه نظـر مـیر ببعد خشمگین و ای  همهربان و لحظ و خندانای  هلحظ. کند میتغییر 

باز  یا هر یدامین ها لب. از او سراغ داشت تیبود که نسر  روحی بیهش همان محبت نگادر نوازشگرانه روی صورت نسریت کشید، 

یدهـان مـ یکه اگـر دسـت جلـو  یطور به ؛دندیخندیصورتش نم گرید یاعضا معلوم بودند اما زین دشیسف یها دندان و ندبود

چیـزی 	همـان، نمـود می اورناپذیربن محبت و لبخند هرقدر هم مصنوعی و یاما ا. اش محال بودیفکر حاالت  صیتشخگرفت، 

پسرش را بزالت همچون مادری که . داشت را به حرکت وامی نسریتمنبع امیدی بود که این  .داشتبود که نسریت به آن احتیاج 

خیـره زیـر ای  هدرشـت و قهـو های چشـم. یک را از قلـم نینـداخت هیچو  کرد میصورت نسریت نگاه به اعضای دقت  بانوازد،  می

از آن بیرون زده بـود و  موی دماغتار  چندبینی پهن و گوشتی که همیشه . که به یکدیگر پیوند خورده بودندای  هقهوپهن  یها ابرو

تـو « :گفـتنسریت فـرو بـرد و  های دست در انبوه مو. جویدشان دلشوره و نگرانی می هنگامهمیشه  که یُپرگوشتپهن و  یها لب

مـن بـه تـو فرزنـدی . شایستٔه این نامی، اما تو روند میو  آیند می ها زویساین  امثال. دارداهمیت  در این دنیاکه تنها کسی هستی 

 چنـد نفـربمیرنـد، مهـم نیسـت  نفـر مهـم نیسـت چنـد. خواهد کـردبه امپراتوری حکومت فرزندمان پاید که  و دیری نمی دهم می

 ونـد آورد فـرود میتعظـسـر  در مقابلـت ،کننـد میمسـخر ت تو راکه اینک هایی  مهم آن است که تمام آن اشرافی، شوند مانخان بی

و نه خداونـدگار  شناختند گریالم و مریرا نه لها  این زویس. دانی که باید چه بکنی تو خوب می !نسریت، نسریتم. بستایندشوهرم را 

همـان چیـزی را بـده کـه  آنـانبـه . شـان کنـی اداره توانستی سرشاری که داشتی،با ذکاوت و هوش دیانکر بلکه این تو بودی که 

 » .الیقش هستند

ای  هنقر ای  ههمچون سکو در منتهای آن ماه  یافت می، در نگاه نسریت امتداد سوخت میها  که روی طاقچه شمعی ها نور ده

 اوسـر انگشـتش را پشـِت به بزالت نگـاه دوخـت و چهـار  ،درخشید رحسرت که از فرط عشق میبا بغض و چشمانی پُ . درخشید می

تـا  کنم مـیخوشبختی تو من هر کاری برای « :و گفترا روی گوش او قرار داد و سر دختر را به خود نزدیک کرد تش سشو  کشید

و تـو  نظر مردم را تغییر دهمتا  کنم می راها  تمام این کار. را خوشبخت کند تیپوس سیاه تواند می سفیدپوستیک  شودبه دنیا ثابت 

این تنها چیزی است . داشته باشیکنار من احساس خوشبختی ها  و در مهمانی کنیخار دستم را بغل افت باید باتو  .را سرافراز کنم
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 او را. نعل اسبش یافـت کردن محکمجلوی در خوقاکین را در حال . سرعت از اتاق خارج شد بهاین را گفت و » .که آرزویش را دارم

 » .هرکاری داری رها کن، عجله داریم« :صدا کرد و گفت

نشان از میگساری دار که  کشقیدی و لحنی  بی با. نسریت آمدسنگین نزد هایی  و با قدم برخاست از جایش کندی کین بهخوقا 

 » ؟دلتان برای آغوشش تنگ نشده. ستشما انتظارباال در  آنبانو . دکنی میداری  زنده شبکه  بینم میارباب نسریت، « :گفت بود،

امشـب از شـر النـورور و فلـوتس  نیهم دیبا« :و آرام در گوشش گفت دیکنار او خز  نیخوقاک یها گفتهتوجه به بدون نسریت 

  ».میخالص شو

د خواهیـ میاگـر . ام شـدهریختن خسته  خوندیگر از . تانجالدمن محافظ شمایم و نه  !آه خدای من« :کردغرولند خوقاکین 

 » .من را دچار عذاب وجدان نکنید کنم میخواهش  .یک تبهکار استخدام کنید و نه یک افسر بازنشسته را ،کسی را بکشید

وع لـاین مطلب بسیار مهمی اسـت کـه اگـر تـا ط« .کرد میاستفاده  زیاد »بسیار«از کلمٔه  شد مینسریت هرگاه دچار اضطراب 

 » .بسیار راه درازی در پیش داری. عجله کن. بسیار زمان کم است. ، بندوبساطمان جمع خواهد شدانجام نشودآفتاب 

امـا مـن « .از گوشه لبش جـاری نشـود بزاقش را بگیرد تاجلوی  توانست مینبود و  رفتهوا  هایش لب. وقاکین دهان کج کردخ

 » وضعیتم چگونه است؟ کهبینی  می .مست و خرابمشدت بهاسلحه دارم و  کیفقط 

  .سپارم یکی را بکش، آن یکی را به قانون می ـ

  .باشد یتر مناسب نهٔ یکنم النورور گز  گرفته، فکر ظمحافخودش  یبرافلوتس ـ 

در چشـم مـردم همچـون  همچنـان امـا فلـوتس. سـتیرفتن نیآبر یاهل ز  دانند یمو  شناسند یمبله، النورور را به شجاعت ـ  

و النـورور را شـبانه سـربه شـودقـدم شیپ است فلوتس ممکن یاوضاع نیدر چن دانند یمالبته که همه ماند و یم رذل یمارمولک

 .کند ستین

طور که از قبل هماهنگ شده بـود،  به قتل رسیدند و آن همراه با سه فرزند و همسرش آن شب تا قبل از طلوع آفتاب، النورور

فریـاد هـا  دور از دیـدگان دیگـر زویساو . کردنـددوئل دسـتگیر اری زبرگهنگام عظیمتش به قصر و  را فلوتسموران امپراتوری أم

بـه سـرش ای  هضـرب همـان هنگـام ».تقصیر نسریت استها  ، من انسان شریفی هستم و تمام اینما من کسی را نکشته« :زد می

پول  بی خواند و آنان راها  دشمن زویسفلوتس را  ۀخانوادکرورارش نیز . جان در قفس افتاده بود بی خورد و تا شهر همچون گوشتی

آمیـزش بـه آغـوش بزالـت پنـاه  جنـون های فرار از اضـطراب در تمام این مدت نسریت برای .تبعید کرد به شهری دیگر کس بی و

  .گشود میپر 	و	بال شیبراای  هبرد و دختر نیز همچون پرند می
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 فـروزانسـفید و دورش را ستارگانی 	تا	دور. بود گرفتهمحاصرٔه آسمان قرار  اطرافش در .کبود بود یآبرنگ بهسرش  یآسمان باال

تنها ارواح تیره که  چنان. تاریک است چیز همهاین پایین . روشنایی نداشتنداما  ،جوشیدند می کاسٔه شیر ونهمچفراگرفته بود که 

 که در آن بزرگ شـده بـودای  هجز خان به چیزی را هیچاطرافش را با اضطراب نگریست و . باشندتر از آن  و تاریکتر  سیاه توانند می

بـا  قـرار داشـت  هو فرسـود یچـوب یا هخانـ، شـدند کشـیده می زمین سمت بهتارگان و س داشت برمیآنجا که آسمان قوس . نیافت

اطرافش  یمه صبحگاه ،شد کینزد که اطیبه در ح. افتاده بود انیدر م یکی هارمردیپ یها که همچون دندان یچوب یها حصار

باال ها  همچون کور را دستانشرفتن راه یبرا و دیدیم یسختبهرا  شیپا ریز  .شد ینم دهید یتا دو قدم زیچچیه گریرا فراگرفت و د

زنم و یم خیجا نیاگر به من برسد هم«: کرد فکر خودش با. شد یم کیبه او نزدسر  پشِت از  ینفس سرد .داشته بودو معلق نگه 

  شده اسـتدوال یا همارچوبکندن  یکه برا دیرا د یرمردیپ ،سمت راست .با عجله وارد شد »!منجمدشدن؟ ازتر  سخت یچه مرگ

 اهیآمد و دور گ رونیب یناکوحشت رنگ سرخاز گوشت  ییها با رشته سوخته یدست ،بود دهیکه پوش یمندرسگشاد و  راهنیپ ریاز ز و 

 »اگـر پـدرم باشـد؟ ؟بشناسـم را اوامـا اگـر «: گفـت خـودش با. برگشتاو  سمت به رمردیپ. کرد یمهنوز سرما دنبالش . خورد چیپ

 .شـباهت داشـت مردگـان ینجـواکـه بـه  کـرد یمـدنبالش  آوررعب یا هزمزم سرشپشت. ادامه داد راهشو به  دینگاهش را دزد

، گردانـد روی نمـی. شد میگوشش منعکس  در و ختیمآیمباد در هم  یکلمات با صدا ».بده ادامه راهت به ت،یادامه بده نسر «

  .کرد یمسر نگاه پشتبه  دینبا! نه

و انـدکی بـاز  سـر دادنـدای  هکه قفل نداشتند، نالای  هچوبی و کهن های و پنجرهها  الیم وزید و درنسیمی م. رسیدها  پله پایین

و  بـه لـرزه درآوردانـدام نسـریت را ها  شدن در کوبیدهآور  دلهرهصدای  .شدندشدت بسته  بهشدند و هنگامی که نسیمی دیگر وزید، 

همچون دستانی از زمین هایش  روییده بود که شاخه زشتیچمن  ،زیر پلکان از. رفت میبه خانه تر  باید هرچه سریع .نفسش را برید

گاهانه به او نگاه می آنان. داشتنداین گیاهان جان  .بود بیرون آمده دوبـاره . نـدبینداز  دامبـه او را  نـد تـابود منتظـرانگـار . کردنـد آ

 ».راهت ادامه بدهبه راهت ادامه بده نسریت، به « .نزدیک تکرار شدای  هاز فاصلای  هزمزم

ها  پلـه یرو  یآرامـبـهرا  شیپا. ستینگر  نییبه پا دیمادرش به او آموخته بود که در ارتفاعات نبا. کرد یمسر نگاه پشتبه  دینبا 

را  زمـیننالیدنـد و صـدای اندوهشـان  درد آمادٔه شکستن بودنـد، همچـون سـربازانی تیرخـورده از فـرط که ییها چوبگذاشت و 

 .بعدی رهایش کردند نسیمخوردند اما با  پایش پیچدور ها  چمن. برداشتتر  را مطمئن یبعد قدم . فراگرفت

 »؟با کی کار داری« .رسیداز خانه به گوش سکوت مرگباری . جلوی در ایستاد

 ۀلولـ کـه	حالی	در گریالم. دادسختی قورت  بهآب دهانش را . که برای بازکردن در دراز کرده بود پس کشیدرا  ترسید و دستی 

جای سـوراخی را کـه قلـبش را شـکافته  ،چکید میای  هدیگرش که از آن خون تاز با دست  ،گرفته بود نشانه او سمت بهرا گش نتف
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یآناناسـباشـکوه و  یها مو و بود افتاده گود چشمانش ریز . بود ریکو یخشک به شیها ماه و لب ید یسف بهصورتش . خاراند می ،بود

  »؟یکار دار  یبا ک« .کرد تکرار رگید بار کی. بود ختهیر اش 

 » .مادرم« :لرزان گفت ییها لببا  تینسر 

. خاسـت یمـبر قیـعم یچـاه ریاز ز بود که  یزن ونیبه ش هیشباش  هقهق یصدا. دیخندآورد و  نییرا پااش  هاسلح سر گریالم

 یخط یجا. بود مریل ؛نبود گریالم گرید آورد باال را سرش که گریالم. دیپوستش خز  یسرما رو شد و  خکوبیم شیدر جا تینسر 

تنها با  ؛بود کرده خندید و نه اخم نه می. شد میاز جنس زخم دیده بندی  گردنشکل  به روی گردنش ،بود بریدهرا  بدنشکه  نیخون

 بـانسـریت . بـاال آورد یآرامـبـهرا اش  هسـر اسـلح. زد زل تیبـه نسـر  تحرک یب مانست،یم دیسف یمرمر  یگو چشمانی که به دو 

 سرش، آرامشپشتگلوله ش را داخل اتاق هل داد و صدای  خود ».شد خواهد دهینشانه که به من برسد، ماشه کش« گفت خودش

شـده تر  کوچـک هایش دسـت .بلند شدستون کرد و زمین  رویکف دستانش را . زمین افتاده بودروی . خوفناک دشت را برهم زد

دیـده از آن بیـرون روشـن بودنـد کـه هـایی   شمع. بود تغییر کردهفضای خانه . بودبه گذشته بازگشته . کرد میاحساس قدرت . بود

کنده از بوی خوش سوپ مرغ بود. ندشد مین  » .دارمپسرم تویی؟ بیا اینجا ببینم، کارت « .آشپزخانه سرک کشید مادرش از. هوا آ

اش  هدوبار  دیداراز صدای مادری که آرزوی تر  دهفریبنو چه صدایی  کنند میفریفتن آدمی تقلید صدا  شنیده بود که ارواح برای

 سرش را .هم کوبیده شد به سرشپشت ،در. ، جلو رفتبوداعتمادی از آنچه در انتظارش  بی و با سبکی پر به هایی گامرا داشت؟ با 

 .شوند میبسته 	و	بازقفل ندارد و با هر وزشی ها  چرخاند و دید هنوز در

 » ؟آمدی« :تهدید گفت نی آمیخته بهلحبار با شکایت و  مادرش این

 ».آمدمبله « 

مـادرش را بـا همـان . کـرد میبخـار  آتـش بـود،دیگـی کـه روی ، شـد میآن قصر زویس دیده که در منتهای  بزرگیجلوی در 

 گفت میآلود و نگران که  اخم های همان نگاه .خودش ، خودِ بودخودش . به یاد آورد خورد میچین  اش حاشیهبند سبزی که  پیش

 :و گفـت کـرداشاره ای  هکاس بهکه در دست داشت  یا هبا مالقمادرش . به حرف من گوش کنیو باید همیشه  فهمی نمیهیچی 

 » .بری می تبرای برادر  راکه خوردی، این  ذایت راغ«

 » !؟این گوشت از کجا آمده مامان« :با تعجب گفت ،نسریت که دهانش حسابی آب افتاده بود

 » .عنوان پاداش یک مرغ لطف کردند بهارباب خوشلو . داریر و شجاعی بسیار دلی پدر« 

 » کرده؟ ریرا دستگ یپدر دزد« :زد ادیفر  جانیبا هو  پدیدار شد اشیشانیپ یرو  فیظر  وچروکنیچچند  

  .نه ــ 
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 گرگی را شکار کرده؟  - 

  .هـ ن 

 اند؟  داشتهکار کرده که ارباب چنین محبتی  چهپس  - 

اربـاب خوشـلو . کنـد میباز است و تمام اتفاقات را برای ارباب خوشـلو گـزارش  پدرت چشم و گوش رایت گفتم کهبیک بار  -

گونـه  صدمه ببیند و اگـر وضـع ایـنها  برده های ارادگی بی وها   خداوندگار دیانکر، مزرعه بابت تنبلیهیچ خوش ندارد که در غیاب 

هستیم و  مردمانی، پس چگونه بیندازددیگری  شانهٔ بگریزد و سنگینی کار را روی  زیر بار مسؤلیتپیش برود که هرکس در خفا از 

  ؟بدهیمگار را د خدوان های اعتماد م پاسختوانی مینکه  خواهیم بود

تغییر احوال متوجه بسیار زود مادر . شدپدیدار اش  هسردی و ناامیدی در چهر  دل و کرد نسریت افولآن هیجان سابق در نگاه 

رو به نسریت کرد  ،دارد فراوانیحوصلٔه  فرزندانشتربیت  برای داد مینشان که  ،آمیز محبت، کار را رها کرد و با لحنی دش فرزندش 

  تخمند، چند زد میداشتند وسایل را بار دوستان پدرت وقتی ، پسرم« :و گفت
ً
اجازه کار درستی نیست که  مرغ دزدیدند و این اصال

 » .کند یدزد هایمان داراییاز  کسی دهیم

 از یک مرغ اسـت؟ عجیـبتر  در ضمن، چند تخم مرغ گران .نددیانکر  اموال، نیستندما  اموالها  این« :نسریت با خشم گفت

» .او یک جاسـوس اسـت دهد؛ اطالع میرا  چیز همهپدر . دهند می جایزهمرغ، مرغ  چند تخم شدن هکه برای گزارش دزدید است

 . آورد ناسزایی زشت را بر زبان میگفت که انگار دارد  یآمیزلحن تحقیر چنان کلمٔه جاسوس را با 

تنهـا  نـهاو نقش . کند میدریغ ن تالشیپدرت برای شکوفایی این مزرعه از هیچ « :گفتبا افتخار ابرو در هم کشید و کمر راست کرد و مادر  

و  شـکم سیرشـدننیـز موجـب  رای خـوردن نـداریم، بلکه برای مـا کـه چیـزی بـشود میمفید واقع  عیار تمامجامعٔه گیری یک  برای شکل

فکـرت را بـه کـار بینـدازی، دیگـر نگـران اگـر امـا  کنند که شکمشان را سیر کننـد؛ می فکراین مردم همیشه به . خواهد شد مان تواناگری

   :گفتو  نوازش کردنسریت را  ۀگوندست  با پشِت » .گرسنگی نخواهی بود

کـه بتوانـد از هـر طریقـی  اسـتکه یـک پـدر خـوب پـدری  یاد بگیریو از همین االن باید  شد تو روزی پدر خواهی ،خوب گوش کن پسرم

یک پدر خـوب . لقمه را از دهان دیگری بگیرد و در دهان کودکانش بگذارد. باید درنده باشد. یک پدر باید گرگ باشد. فرزندانش را سیر کند

 مصـرف و بـی رسـد، پـدری مـی ها غریبـهخیـرش بـه کـه تنهـا  لـوح سـادهدی امـا مـر . بد بـا دیگـران و خـوب بـا خـانواده :یک مرد بد است

باشـی، بـه  شـریفی انسـان خواهی میاگر . ، مگر طال و زمیننیستدوست برای تو  کس هیچ این را خوب به خاطر بسپار که. سروپاست بی

چـه فهمـی  مـی. کننـد میجبـران را  تزحمتـز رو  روزبـه واقـعو در  نخواهنـد کـردوقت محبتت را فراموش  هیچ ها سکه. وفادار باشها  سکه

 از تـوکـه را حـاال کـاری . آنـاناطرافینت به تو وفادار خواهند بود، نـه تـو بـه اگر صاحبش باشی دیگر . ترین چیز است ؟ سکه مهمگویم می

  . انجام بدهدرست خواستم 



 لو یمحمدرضا حاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  AVAYeBUF.com  -                            67                                -آوای بوف      نشر 

 

بیـرون رفـت، وارد و  در را گشـوده کـ همـین. در رفـت سـمت بهسوپ را برداشـت و  ۀکاس .نسریت با جنباندن سر اطاعت کرد

زمـین و  میـاناختالفـی . اسـت افتـادهرنگ سفید از که در سطلی  انگارو  شد میچیزی دیده ن هیچ. شدرنگ  بی محیطی سفید و

و چنـان  در سـرش پیچیـددردی . کـه روی زمـین اسـت یـا در آسـمان تشخیص دهـد توانست میندیوار و آسمان وجود نداشت و 

 یرا کـه قـرار بـود بـرا یتنهـا سـوپ. نبودهم  یا هخان .نبود یدر  ؛کرد نگاه عقببه . فشارند یمانگار گلویش را ه نفسش بند آمده ک

. زندبر هم شکل گرفت که دوست داشت طبیعت اطرافش را  ذهنش در یبار شرارتفکر  در آن دم .در دست داشتبرادرش ببرد 

 ریخت و  درست جلوی پایش روی زمینسوپ را  ».بخشمپایان  یزهسراسر سفید و پاکسوپ به این نظام بگذار با ریختن «
ً
از  دقیقا

روی بزرگـی  مستطیلی های تکه شروع به بازشدن کرد وکاغذی تاشده شکل  به محیط ،دار کرد لکهرا سوپ زمین که  جایی	همان

بـه  بودنـدپوشـانده ها  علوفـهرا  شده و سفت که رویش کوبیدهزمینی از خاک . گسترش یافت در اطرافش زندگی و زمین پدیدار شد

بیـرون آورده هـای چـوبی  از بـین نرده را سرشـان ،برای نوشیدن آب و جای خود بودنددر ها  اسب. رسید اسطبل یچوب یها وارید

همچـون حرکـت آونـگ به پایین آویخته بـود و  را پاهای کوچکش لبۀ سکویی نشسته بود و باال برادرش را دید که ۀطبقدر . بودند

چـرا « :زدبـا خشـم فریـاد روی زمین خـالی کـرده اسـت،  خردی بی با نسریت ظرف سوپ راوقتی دید که  برادرش .داد شان میتاب

 » !است حیف کردهپدر؟ بیا ببین این دیوانه غذایمان را چگونه  !؟ریزی میسوپ را روی زمین 

 .زد شبهت شده بود، ریخته پایش جلویسوپی که با دیدن نسریت و  .پشت دیواری بیرون آورد سرش را از. هم آنجا بودپدرش 

 سمت به فریادزنان ،بودها  اسب تربیت که مخصوصای  هبعد با تازیانای  هو لحظ شت دیوار رفتپ دوباره. باال انداخترا هایش  ابرو

 » .رسم حسابت را می !ای پسرٔه احمق« :نسریت دوید

به عقب برگشت  وقت ، بدون اتالفکرد میدرد را تضمین  بدنها  ایش روزبودن پدرش ایمان داشت و تنبیه او بر  رحم بی چون به

 غیـج یرا صدا شیو جا شدمحو  ،گفت یم ناسزا او بهپدرش که  یناگهان صدا. دیهم کوب بررش س پشِت را با شدت طبل ساو در 

 » !آتش! آتش«:کرد یمناله و  خواست یمکمک که  گرفتبرادرش  یها ادیو فر 

صعود  زدن به سقفبرهمچشم کیدر ها  شعله .خاست یمو به هوا بر دیکش یمزبانه  آتش اسطبل یچوب وارید یها درز یالاز 

 دنیجنب یصدابه که  ییها زمزمٔه شعلهو ها  چوبتوروق 	و	ترق انیدر م. سوختیمآتش گرفته بود و و سپس کل اسطبل  کردند

 » !ررپدر نجاتم بده، پدر « .کرد میگرفته تقال  ییبا صدابرادرش ند و دیکش یم ههیشها  ، اسبمانستیم هوا در پرچم هزاران

در بـرای  کنـارکـه ای  هشـعلشـدن در،  بسـتهمحکـم سـبب  بـهزد کـه  حدساما . که چرا باید اسطبل بسوزد دانست مینهنوز 

. تش فرو رفته بودندسوختن بودند، در کام آ ۀآمادکه هایی  خشک و چوب های علوفهو  افتاده سوخت به زمین روشنایی محیط می

دوسـت داشـت زنـده . پدرش را نجات دهـد ودوست داشت برادرش . دوست داشت وارد شود و کاری بکند. ه بودجلوی در ایستاد

 ذهنشدر  آن دوسوختٔه  گوشتبوی  خواست مین. صدای جیغ و فریادهایشان باشد آناناز اش  هآخرین خاطر  خواست مین. بمانند

  .ماندگار شود
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  !ببر بیرون را من کنم مینفس بکشم، خواهش  توانم ینمپدر ـ 

از  توانست مییک فضای خالی روی در یافت که . ندکرد میبرای گرفتنش دست دراز ها  شعله وزید میهر بار که باد . جلو رفت

گ گریختـه بـود، از مـر بیـرون جهیـد و چـون  ،ینآتشـهـایی  در گشوده شد و از آن اسبی با یال ،شد که نزدیک .آن به داخل بپرد

اما توان گریختن  شد میاسب داشت به او نزدیک . نسریت خشکش زد. آمد نمیچیز برای او مانع به شمار  هیچو  دید نمیچیز  هیچ

 نهٔ یسـ رطوبت روی یبا دستمالبزالت . روی تخت فرود آمد .َپرتش کردزد و او لگدی  به در جایش جنبید، اسب همین که. داشتن

 » دیدی؟ داشتی کابوس می«. کرد می پاک را تینسر 

با بدنی رنجـور، » .شدندخاطراتی بود که برایم یادآوری « .لبان خشکش را با زبان خیس کردو  را مالش داداش  هشقیقنسریت 

 
ُ

 ؛سـوزاند روز چشـمانش را مـی نـور .روی پاهـایش ایسـتادو  جستی زد. شدن عصبانیلقی تنگ، آماده بود برای ذهنی مشغول و خ

دار و  ادویـهدیده بود، شـراب  یتلخ بسیاریای ؤرصبحانه برای او که . میز شراب رفت سمت بهکورمال  کورمالرا بست و  دیدگانش

چرا وقتی که دیدی « :جام را جلوی لبش نگه داشت و گفتو قبل از آنکه بنوشد، برای خودش شراب ریخت . بود روزگارطعم تلخ 

 » کشم، بیدارم نکردی؟ دارم عذاب می

   :گفتجانب  به حقسری جنباند و  اعتنایی بی ت بابزال

کـه  کنی میاگر فکر . نیست بیشای  هکودکانیای ؤرحقیقتی که قرار است بشنوی  برابردر ها  کابوس چون تمامام  خوبی کرده در حقتتازه 

 
ً
قـادر خواهی شد و دیگر  زده یرتحم پس از شنیدن آن دانست می کهبه دستم رسید  شب گذشته خبری .در اشتباهی زن بدی هستم، کامال

 مشـغول یگـذرانخوش به آنکه عذابت دهم، گذاشتم که یجاپس به. یو چنگم بزن یفتیجانم ببه همچون شیری گرسنه  که نخواهی بود

ت پوسـ اهیس یادیـمردم رفتـه و در حضـور تعـداد ز  انیامپراتور به م گفت یمکه  دیرس یا هنام شبید. میگویم ؛نگاهم نکن طور نیا. یباش

ان دپوسـتیسفن اخائن نیکه ا گفتهاست و  کرده یمعرفن اخائنرا  یداخل یها جنگ با جهان و جنگ یاو مقصر اصل. کرده است یسخنران

امـا . فروخـتیمـ یرا بـه دشـمنان امپراتـور  یکه اطالعات جنگـ شود یم یدپوستیغضب او متوجه فلورنس و آن ژنرال سف شتریب. هستند

ثبـت  را مـانکـه در آن مشخصـات خـود و خـانواده میباشـداشـته  یا هدفترچـ دیـبا یهمگـ پـس نیکه از ا نجاستیاکننده موضوع نگران

کـه بـه  کـردهامپراتـور اعـالم . تفـاوت دارد اریاش بسـیقبلـ یها بـا نمونـهشناسـنامه  نیـامـا ا .تولـد خیاز محل تولد گرفته تا تـار  کنند، یم

 .خواهند دادسفید ای  هماشناسن پوستاندیسف به و اهیس یا هتان شناسنامپوس اهیس

؟ مگر نه اینکه دیگر هیچ تفاوتی میان شوند میهمم، چرا تبعیص قائل ف ینم !؟گویی میرا االن به من ها   یعنی چه؟ چرا این ـ

 ؟ خواهد شدبچٔه ما کدام شناسنامه نصیبش ... گونه برقرار نیست؟ پس اینها  نژاد

رو هـیچ  ازایـن. نخواهند بود مساویدیگر دارای حق و حقوق ها  شهروند. ستا دیگری چیز ؛داشتن نیست بچهاصل مطلب « 

ماند و پس از رسیدن به  هویت باقی می بی شان بچهصورت گرفت،  یاگر هم ازدواج. سیاهی حق ندارد با سفیدپوستی ازدواج کند

با شـفقت » .قانون عدم حق مالکیت سفیدپوستان استتر،  اما از آن مهم. خواهد شدنظامی فرستاده  های  سن قانونی، به اردوگاه
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کار کننـد  توانند یمتنها . زیچ چیباشند، ه یزیمالک چ توانند یمن دپوستانیکه سفاند  هگفتعزیزم، «:صدایش را مالیم کرد و گفت

 ».بر باد خواهد رفتاموالمان  تمام بیترت نیبد. کنند یزندگ یا هاجار  ییها و در خانه

آرامی همچون کسـانی کـه در شـکم دردی ناگهـانی حـس  و به کمر گرفتبهدستگذاشت و را روی زمین  نسریت جام شراب

 ».خواهم یک خداوندگار باشم اما من می« .، به میز تکیه دادکنند می

ه و از قـانون را انکـارش کنـی توانی میتغییرش دهی، ن توانی مین. هستی سفیدپوست فقط باشی، اماخداوندگار  خواهی میـ  

 .گریزی نیست

 ؟ آیند درمیبه نام امپراتوری  ؟شوند میچه  ها   پس این زمینـ  

وجـود  بر انسـانداری و مالکیت  بردهقانون . اند هشدگفته شده که شهروندان به دو بخش سفید و سیاه تقسیم  طور واضح بهـ 

 زودی بـهپس فکر کنم . باشند شان داشتهماهانه یاه ازینو  البسهاز  بیشترچیزی  توانند میاما سفیدپوستان هم ن. نخواهد داشت

 . اندازند میبیرون  خانهو ما را از  آیند میسراغمان 

دهـانش قدر عصبی بود و حرارت داشت که شـراب از  آن. سر کشید الجرعهو  برداشتتنگ شراب را . دیگر نیازی به جام نبود

، بـدون آنکـه تمام شدکه با شراب  کردن خودشخفهکارش با . دیچکیمهایش  روی شانه ،گوشش ۀاللشد و با رسیدن به  سرازیر

بـود  یفلـوتس کسـ. بگیردمالم را از من  تواند ینم کس چیه. توانند یمن« :و گفت انداختتف  نیزم یکند، رو  زیدور دهانش را تم

ام  خانهکسی به  اگر. ساختمکه آخرش چه شد؟ روز قبل از دادگاهش در زندان کارش را  ید یکند و د یدراز دستقصد داشت که 

 » .گویم دخلش را بیاورد نزدیک شود، به خوقاکین می

 یرا رو  شیها خم شده بود، دست زیم یکه مردش رو  طور همانشد و  کینزد تینسر به  یشهوان حرکاتی نرم وآرام و با بزالت 

روز اول  آید مییادت . ایم و از هیچ به اینجا رسیدیم هبودما از روز اول کنار هم « .او قرار داد گذاشت و لبانش را کنار گوشاش  هشان

قدر احمق بودی کـه  آن« .خندیدگوش نسریت را کشید و  شیطنتبا » ؟را که چطور با آن چشمان درشتت به من خیره شده بودی

در . تعلـق داریاز همان زمان فهمیدم کـه تـو بـه مـن . شود میدوچندان  تی که لذتکرد میفکر . اجازه دادی با شمع بسوزانمت

  »!احمق هستی چقدر از همان زمان فهمیدم که ،واقع

از یـاد  در کسـری از ثانیـه روحـی را های ترین ضربه تحتی سخ، بود که با یادآوری آن قویاین خاطره چنان در ذهن نسریت 

 » !فریبم دادی« .برد می

را  سـرش با ناخن پوست. کردپنهان  او های بوه مودر انهایش  و دست هایش را روی پوست گردن نسریت کشید ناخن یآرامبه 

   .در گوش او زمزمه کردخاراند و 
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دیگـر . گشـتی باز نمـی، دیگر در بیرون بروی آن درد بکشی ازم بدون آنکه گذاشت میاگر . شود نمی عاشق ،انسان بدون درد ؛ندادم تفریب

ولـی . شـد میکه تا کمر برای لیمر خم  خجالتی و احمق بودی بچهٔ همان و شاید هنوز . زدی خود را به آب و آتش نمی آوردنم دست بهبرای 

ببـین کـه چطـور مـال تـو  ام؛ دورت حلقـه زدهببـین کـه چطـور  .ای کـردهت را تسخیر پوس سیاهقلب زنی االن به خودت نگاه کن که چطور 

چون اگر تـو ببـازی،  که نباید شکست بخوری؛ بگوبه خودت  ،دهم میبه عشقمان قسم تو را و اینک  چون گذاشتم که درد بکشی .ام شده

 .نگذار به ما بخندند. شویمنگذار رسوای عالم  ،کنم میپس التماست . بازم من هم می

خـوب « .بـاز کـردنشـانٔه نـاتوانی  بهدستانش را . و روی صندلی نشست خودش را از زیر وزن بزالت کنار کشیدآرامی  بهنسریت 

ام  فهمیـدهاما حـاال  .ام بوده ها یانقالب بر ضدِ همیشه . خواهند ماندگونه باقی 	ه اوضاع همینم ککرد میهمیشه فکر . نگاهم کن

از دسـتم  یکـار  چـه« .اعتراف تلخی بـود و چه ».بود گریحق با الم .ام هآمدراه را اشتباه  که فهمم اما حاال می. کردم میکه اشتباه 

... نـه... نـهپول بفرستم؟ بروم و برایشان بجنگم؟ برایشان . اند تشنهبه خونم  ها تمام انقالبی. توشلن در محاصره است !؟آید برمی

هـایش  زمینها  نه اینکه در این سال؟ مگر آورد نمیراستی، چرا امپراتور خدمات من را به یاد . است ، خیلی دیر شدهتدیر شده اس

حال چـه . شود میخدای من باورم ن. بیند را میها   ینها بد چرا تام و نگذاشتم سربازانش از گرسنگی بمیرند؟  کردهی اداره خوب بهرا 

 » !؟بریزم سرمخاکی بر 

این اموال را از تو  توانند میتا زمانی  آنان« :گفت بیان ذهنیاتش بود،کردن و  صحبت دۀو زبانی که آما خیرهبزالت با چشمانی 

و  خواهد داشتکس بیشتر دوستت  در این دنیا از همهه اگر این مال به نام یک سیاه پوست باشد ک. هستی سفیدپوستبگیرند که 

 » .بگیرنداز ما  را چیزی توانند میتو نیز عاشقش هستی، دیگر ن

 اتیواقعآنجا که  در ذهن، درست یدر ژرفنا شهیهم. اموالش را نگه دارد توانست یمبه هر حال . بود چیهاین پیشنهاد بهتر از 

 یزیپشـبزالت  یداشت که بدون ثروت برا مانیا .شود لیتبد تیواقع به شیها ادا کابوسترسد که مبیم یآدم هستند،فرما حکم

از  !؟کندرا برطرف  همسرش یها ازین بدون ثروت توانست یمچطور  .دیآ یمن هیچ کاربه  ،باشدنداشته  یپول از خود اگرو  ارزد ینم

 شـنهادیپ رفتنیپـذ جـز یا چارهاما . بودشده  نوشتهها  آن یو ر  تینسر که نام  بود ییها سند به او بزالت یعلت وفادار  ،گرید یسو 

زبـانش  دیـانگـار کـه کل ؛کرده بود لیوم فیحرا اش  ه، اما همزده بودشراب لک  گرید ۀجرع کی یدلش برا. نداشت وجود بزالت

 که  شد یمباز  یتنها زمان
ً
در . کنـد انتخـاب دیـاالن با نیکه همـ گفت یم انگار بود، شده رهیخ او بهبزالت . شده باشدمست  کامال

آشکار بود کـه . دیکوبیم نیزم یکارانه رو راستش را طلب یو پا دوخته بودچشم  تیبه نسر  نهیسبه دستو  بود ستادهیا آنجا واقع

 بـه تو یعنی« گفتن با گرید لحظه کیبزالت . کند رییتغ نظرش بود ممکن ؛شود رو  غوطه مغشوشش افکاردر  تینسر  خواست یمن

 بـرکنون تـا  که بود یزیچ نیتر تلخ جمله نیا» .است یا ههوشمندانفکر « :گفت تیفاصله داشت که نسر » ؟یندار  نانیطما من

 .افتی میپایان ها  بر زمینها   زویس یرانحساب حکم نیبا ا رایبود ز زبان آورده 

را وندانش  همو  آیدر مشکالت فائق بآرمانی کلی  بدون داشتن تواند نمیهیچ جنبشی . دهد ه را تفکر اعضایش شکل میامعج

قـرار ها  رأس هـرم اندیشـهآن را  مـذهبی باشـد کـههمـان  آرمان کلیمنظور از  شاید برای خیلی از جوامع. برساندتعالی و به رشد 



 لو یمحمدرضا حاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  AVAYeBUF.com  -                            71                                -آوای بوف      نشر 

 

 . است اجتماع برحاکم  مذهباز تر  عمیق بحث موضوعاما  ،اند هداد
ً
را از  گیرد که مادر فرزنـدش در آنجایی شکل می جامعه دقیقا

را ها  ملت سرنوشت و گیرد شکل میکشور  کی ۀندیآ نسل یوجود ۀریکه خمدر آنجاست . کند می ترغیببه کاری یا کاری نهی و 

 با مشت را دوستانشانایجاد هرگونه اختالف و بگومگو جواب مادران به کودکان خود بیاموزند که در صورت  ۀهم اگر. زند میرقم 

؟ چرا زمانی که کن شود سرزمین ریشهدر یک  عقالنیتتا  برد میچقدر زمان  ، چه خواهد شد؟کنندمنطق  جایگزینو زور را  بدهند

فسـاد در ، راه تبهکـاری و گسـترش دهنـد اموالشـان را شرافتمندانهدلی کنار یکدیگر بایستند و  د با عشق و همتوانست میها  زویس

تبـدیل  ،شد میوهفت مرد دورش جمع  روزی بیستزمان برد تا میزی که ؟ چقدر ساختندنابود  خود دست به را و خودگرفتند پیش 

خودشـان هسـتند و کـه دوسـت و یارشـان  موختنـدآ می کـودکیدر هـا  زویس آنکـهجای  هباگر ؟ شودها  ردیفی خالی از صندلیبه 

گونـه  و ایـن فروختند روت دنیا نمیکسانشان را به ث نیتر  زیگاه عز چیه ست،ینآدمی  ۀخانواداز دوست و تر  چیز در دنیا باارزش هیچ

ین آمـوزه تـر  بزرگ، بودنـد گرفتاراما برای مادرانی که تمام عمر در ورطٔه بیچارگی و ذلت . ورزیدند به جان و مال یکدیگر طمع نمی

خداوندگار دیانکر . آوردرا بار ها  و لیمرها  این تربیت غلط نسریت گونه شد که و این. بودپیشگی  خیانتبرای کودکانشان خودبینی و 

در تکـرار تـاریخ، امـا . انـد ان را بـه زانـو درآوردهسفیدپوسـتقلـدری  که بـااند  هپوستان بوداهیسدر گذشته این همیشه معتقد بود که 

 . به اصل خود بازگشتند سفیدپوستان دوباره

پس از بیست روز مقاومـت، درآمد و امپراتوری  های نیرو ۀ، در نهایت توشلن به محاصر ها درپی انقالبی های پی شکستپس از 

پس از . چاقو کشته شد دوستش، با ضربات نیتر کینزد دست بهبود، ها  تمام نژاد دهٔ یبرگز  دپوستیسفکه  ها یانقالبفلورنس رهبر 

 . گشوده شدبه روی ارتش ها  و دروازه شدندتسلیم  ها شکست خورد و انقالبی انقالبمرگ فلورنس 
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 چهاردهمفصل 

 

 بـه راه افتـاد و همـۀم مهـایی مصـ قـدمبا  ش را پایین کشید،کاله .نگاه نکرد عقببه  ،شد میعظیم چوبی بسته  که درِ هنگامی 

 یبرفـ نیزمـ یرو  تنهـا بـود و. آمدقرار داشت پایین روی آن  کار اجباری ردوگاهاای که  از تپه. سر گذاشت	طرات تلخش را پشِت اخ

احسـاس . رفـت یمبه جنوب  یگر یبه شمال و د یکیآهن وجود داشت که دو خط راه ،راه یدر انتها. نهادیمبر جا  قیعم ییردپا

در برابـر ، حـالبـا ایـن . انداختـه بـود ززگِ گِ  به را شیزانوهاو  آورده درد بهرا  شیهامزد شانهیبکار ها  سال یخستگ ؛کرد یمضعف 

او را بـه نشسـتن  یخال یها یصندل آهن،راه خطوطامتداد در . بودگرفته  خوسرما  با ییگو ؛شد میسوز تسلیم ن سرمای استخوان

 ساخته بـود،با محیط ناهمگون  یترکیب که ریل قطار رنگ مسیر سیاه. بماند قطار منتظرسرپا  گرفت میتصماما  ؛ندکرد یمدعوت 

 ۀاز پشـت تپـ ارقطـ امساعتی گذشـت و سـرانج .شد یم دیداشت و ناپدیبرم چیپ دیرد و سفگِ  یاپشت تپهبه ای دوردست  در نقطه

  . سرک کشید یخی

 مقابلش قطار که .گرفت نمیاز افق نگاه اما  سوزاند میهایش را  چشم، ناپذیر شمال خاموشینور سرد و وقتی به افق خیره شد، 

 ییها ا پارچـهبـ ها آن یآهن ۀبدن. نداشتند یصندلها  واگن. آمد ینم یو کس رفت یمتنها او بود که . سوار شدتعلل  یبا اندک ستاد،یا

. در امـان بماننـد سـرماشده بود تـا مسـافران از  پوشانده ،گرفته بودبه خود  الکلو  بدنعرق  ۀزنند یکه بو  دهیپوسشده و کشنخ

بـه نـور  ،گشودکه در را نسریت . نگه دارندگرم را خودشان  چسبیدند تا و به یکدیگر می ندشد یمجمع  خود در زین چارهیب مسافران

دیگـر  ؛مهـم نبـود. نچرخیـدسـمتش  بـههـیچ سـری . هایی که به تاریکی عادت کرده بودند تنگ شـدند چشم شد ور داخل سرازی

بـه پایـان سفر تا بود  قطاربدین ترتیب چندین روز در . خوابش برد داد وتکیه  ه دیوارب نشست،جا کنار در 	همان. مهم نبودچیز  هیچ

 و بخوابـد تر راحـت توانست میصندلی داشت و این قطار . شددیگر سوار قطاری . وارد شودبزرگ  های اجازه نداشت به شهر .رسید

پوسـتان و  هـیچ سفیدپوسـتی حـق ورود بـه واگـن سیاه. هم جدا بودتان از پوس سیاه وسفیدپوستان  های واگن. غذایی گرم بخورد

 هـای در واگن. مـا امکانـات یکسـانی نداشـتند، انـدپرداخت می ی برای سفر خـودیکسان ۀهزین نژادهر دو  .استفاده از آن را نداشت

امـا در واگـن . چپاندنـد می مسافر ندتوانست میتا  واگنیک  و درتعبیه شده بودند  فواصل کمبا ها  سفیدپوستان صندلی مخصوص

وشـی سـپری خ بـهاوقاتشان را ند با آرامش پاهایشان دراز کنند و توانست می که مسافرانوجود داشت  یبزرگ های مبلتان پوس سیاه

 . کنند

 نداشـتند وارداجـازه ها  سفیدپوسـت. کردصبح بود شب را ها  ای که مخصوص سفیدپوست خانه در مهمانبه مقصد که رسید، 

حتـی زمـانی . ها بازگشته بـود به سرَدر مغازه» ممنوعها  سفیدپوستورود سگ و « تابلویزیرا  شوندها  و غذاخوریها  هتلاز خیلی 

تان پوس سیاه، جایشان را به اگر نشسته بودندو  ندکرد میتان باز پوس سیاهراه را برای  باید، مانند سابق، ندکرد یمکه از خیابان عبور 

گـاه پـیش  هـیچ. به همـراه داشـت ناگوار و مجازاتی سختعواقب از قوانین  سرپیچیچون  کرد میناعتراض  کس هیچ. دادند می
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بالیی را که امپراتوری بر سر  کس هیچزیرا  ،موجود اعتراض کنند وضعیتبه و  دهتجمع کر  ها سفیدپوست گروهی ازکه  نیامده بود

های  مجبور بودنـد در ازای دسـتمزدی انـدک سـاعتها  سفیدپوست ؛مانند سابق بودچیز  ههم. برد میاز یاد نآورده بود  ها انقالبی

را برای بدون ارباب  ولیاخت مالیاتی بیشتر، زندگی سخت ند با پردتوانست میند و شد میدیگر برده نامیده ناما  ،طوالنی جان بکنند

 . ندکرد میریاست خودشان  ۀدر خان کم ، دسترسید چنان هم بد به نظر نمی آن. وپا کنند دستخود 

 بـااز شهر خارج شد و با اسبی که . بود را دیدهانگیز سفیدپوستان  رقتزندگی کافی  ۀانداز  به .نماند در شهر یزیادمدت پیرمرد 

 سیکورتـالبزالـت متعلق بـه بـانو  نکیازویس نام داشت و  این	از	پیشای رفت که  مزرعهسمت  به ،هایش خریده بود آخرین سکه

گـاهو  سـتادیا زده رتیـح او دنیـبـا د رمـردیپ. بـه اسـتقبالش آمـدخـورده  جلوی ورودی قصر مردی سال .بود را کـه  یظرفـ ناخودآ

 » ای؟ ؟ نمردهای زنده تو... تو« .بود جواب یب یها پرسشاز  زیزده و لبر  بهت اهشنگ. رها کرد کند یمچرا حمل  دانست یمن

و روی  از سـر برداشـتبـا وقـار  ،اش سـایه افکنـده بـود کـه روی چهـرهرا داری  لبـهکـاله پایین آمد و  آرام و باطمأنینه از اسب

قدر زنده کـه نفـس بکشـم و  آن. جناب کرورارش ،ام زندهبله هنوز « :گفتای عبوس و عاری از محبت  چهرهبا . اش گذاشت سینه

 » .باشمبهره  بیاز عواطف انسانی قدر مرده که  آن

بـا مـن  کنم مـیخواهش . بینم میتو را م که دوباره حال خوشخیلی « :گفتزبان  لکنتبا  ؛حسابی دستپاچه شده بودکرورارش 

 ».کنیمو یک دل سیر صحبت بیا تا با هم چای بنوشیم . بیا

  .»دارد گفتن یبرا یحرفچه  نمیبگذار بب« دیشیاندبا خود . وگو کند آمد با او گفت یبدش نم

تـا  فرصت کافی خواهیم داشت ،آن زمان و تا ییایبا من به تپه ب یتوان یم. ستا یگر ید زیمقصودم چ بنوشم؛ یچا ام امدهین ـ

 . وگو کنیم با هم گفت

 کدام تپه؟ ـ  

تنهـایی  بـهدرخـت بیـد یـک  روی آن هاسـت سـالسربرآورده و بر فراز چمنزار زمین  زیرِ  همچون مشتی ازکه  ای تپههمان ـ  

 . مزار آنان را ببینمخواهم دوباره  می. اند آرمیدهزیر آن درخت بید دو انسان بزرگ . کند میپادشاهی 

 » .بله درست است !آه«. اندوهگین شد کرورارش  لحن 

 دهی؟  راه را نشانم میـ  

رسـید  میبه نظـر » .مانم برای مدت زیادی نمی ولیبله، « .اما تصمیمش را گرفت ،کرد میرها را اش  هباید وظیفتردید داشت؛ 

 . شد نمایانآثار ناراحتی بر چهرٔه او و  رفتهاز میان  پدید آمده بوددیدار در او  نخستشوری که در لحظٔه 

 . کشیدزیاد طول نخواهد ـ 
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گی انـدام تـا خمـود  قامت بـه نظـر آیـد کنـد و راسـت کوشـید سـینه سـپر رفـتن می م راههنگـا. کـرد میحرکت کرورارش جلوتر 

 یمراسـم سربرسـر و تیتـو و گاسـپر  یبـرادانـی،  مـی. بینم مـیتو را دوباره که  شود مینباورم  !آه« .پنهان سازداش را  خورده سال

 ولـی داشـت یار یبسـ یها پرسـش» .افتـاده یناکوحشت اتفاقات که دمیشن. که توشلن سقوط کرد یروز ... پس از آن روز ؛میگرفت

 » ؟او کجاست ،سربرسر راستی« .نبودها  پاسخ شنیدنفرصتی برای 

آن . انتهای آن چند خانۀ کوچک وجـود داشـت  که در ندگذاشت میخاکی پا  مسیرند و روی شد میداشتند از قصر و جاده دور 

 » .مرد« :پاسخ داد با لحنی عاری از احساسات .هایی که در آنجا به دنیا آمده بود خانه ؛ها برده های خانه ؛آورد میرا به یاد ها   خانه

 » چطور بود؟ مردنش را دیدی؟. خدا رحمتش کند« .انداخت به او از روی شانه نگاهیبا اضطراب کرورارش 

 » .داددر آغوشم جان «. انگار همین دیروز بود .فکش را روی هم فشرد 

سرچرخاندن و کلنجاررفتن با خودش پس از چند بار . چیزی بگوید اما تردید داشت خواست میاه کرد؛ به او نگکرورارش دوباره 

 » چیزی هم گفت؟سربرسر «. حرفش را زددر آخر 

 » ؟گفت می بخصوصیچیز باید «. خیلی وقت بود بازی نکرده بود .برد میلذت  ها دادن بعضی آدم یباز از 

بیست . دانم مین« .باال انداخت تفاوتی بینشانٔه  اش را به شانه. خورد میسادگی بازی ن یز بهنکرورارش ها تجربه  اما پس از سال

عـادت داشـت خیلـی  سربرسر هم .کردن داریم تعریفزیادی برای  های دو داستانو هر است گذشته  ها انقالبیسال از شکست 

 . چیزی به ذهنش نرسید» ...گفتم شاید ؛بزندحرف 

 زویس هستند؟ها   این !خدا رحم کند« .ها دید در آن خانه راگذشتند که سفیدپوستانی  شان می قدیمی های هخانداشتند از کنار 

 » ؟کنند میآنجا زندگی 

 » بله«: خیالی گفت بیکرورارش با 

  ؟ چطور این اتفاق افتادـ  

  . داستانش طوالنی استـ 

به دنیا ها در آنجا  زویسقبلی های  و نسل خودشانکه  کنند میمتروکی زندگی های  دارند در خانه ،نگاهشان کن«در دل گفت 

  ».اند آمده

امـا تـو . کند یم انتخاب نشستن یبرا را لجن دوباره ،یتخت طال هم بنشان بررا  قورباغه« :با لحنی تلخ گفترو به کرورارش  

 . بود لحنش آمرانه» .از زبان تو بشنوم دیبا ؛کن فیتعر 
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دستگیر شد  مریل شد، کشته گریالم. اند گذاشته سرپشِت را  ونشیبیرفراز پُ  های روزها  زویس ،رفتی از زمانی کهدانی  خب می« 

وضع ها  جداسازی حقوق نژادوقتی قوانین جدید برای . خب نسریت هم آواره شد« .تکان دادافسوس  ۀنشان بهسری » ...و نسریت

که از نسـریت را و هر زویسی  بیرون انداختاز خانه  نرسید که بانو او را هم زاما به یک رو . درآوردبانو ، او تمام اموالش را به نام شد

بـانو بـا  ۀرابطـ. به خدمت بـانو درآمدنـدنداشتند،  رفتنهایی هم که جایی برای  آن. ها اخراج کرد از زمین ،کرد میپیروی  و حمایت

اما  دانم میتو را ن ۀخانواد. رفت به یک سور زویسی پس از آن ه. من در جایگاه قضاوت نیستم ،به هر حال. طرفه بود نسریت یک

  »ی؟ا هات آمد دنبال خانواده به« :ایستاد و گفتکرورارش » .خبر دارمها   از بعضی

 . داد احساساتش را نشان نمیاما  سوخت از شدت خشم و کینه میچشمانش » .است برایم باقی نمانده ای خانواده« 

خـودش را نشـان  و تـرس رفـت میکنـار داری  خویشـتنکـم پـردٔه  کـم. کرد میای او اجتناب ه کردن به چشم از نگاهکرورارش 

   هایش را لبخاراند و  مدام گوشش را می:اش آشکار بود آثار اضطراب در چهره. داد می
َ
دلیـل  بـیو  تصـنعیهایش  خنده. کرد میر ت

هـایش کـه  حـرف .عالی است مزرعهاوضاع و بوده  مهربانها  با زویسچقدر که به تپه رسیدند، توضیح داد که بانو  هنگامیتا . بود

 » .ها را چگونه گذراندی این سالحاال تو بگو که « :پرسید ،تمام شد

مزرعـهگرفتنـد بـه  میتصـم ها یانقالبکه  یتا زمان رفت یم شیخوب پ زیچهمه. میرفت یم گرید مکانبه  یمکانهر روز از . جنگیدم! جنگ

 ندشـد یمـ دایـپ یکسان شهیو هم نبودند امان در بال نیا از هم ییروستا و شهر چیمردم ه .بود شده ریگهمهاعون طمثل . ازگردندب شانیها

تـر از تلخاما . میشکست خورد ،شد یخال کهها  سربازخانه .آواره سازند یبا سنگدلشان را خانوادهکنند و  یدراز دست ها یانقالباموال  که به

شـماتت ، بـود آورده هـا یانقالبـسر بر  تیکه نسر  ییسبب بالبه ،میرفت یمهرجا . بودها  سیزو یبدنام، ماننشدن برادراو کشتهها  شکست

  .میشد یم

 » .بد چقدر !آه« :سر فروافکند و با افسوس گفتکرورارش 

 چتـر ریـز و  تگذشـها  شـاخه ریـز  از و کـردسر خـم . دافکنده بو هیسنگ قبر سادو بر  درخت بیدی تنها .دندیتپه رس یبه باال

. شد رهیخها  عبوس به قبر یا هو چهر  مغموم یبا چشمان. قرار دادها  زانو یرا رو  دستانش .زانو نشست یرو  ،ها قبر در کنار ،درخت

هاسـت  سـالپیـدا بـود کـه . را پوشانده بودها  نوشتهروی  رنگی خاکستری الیۀرشد کرده و ها  قبردر اطراف سنگ  پراکندهها  چمن

  .شدآشکار ها  را زدود و نوشتهها  خاک دست پشِت با . سر نزده به آنجا کسی

  .ثروت یعنی آزادی و خانواده

  سیزو گریالم

 

  .فرستاد مانیرا برا انکرید پروردگار عالمکه  یتا زمان بود نهان شرارت انیم در تیانسان

 سیزو انکریخداوندگار د



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    نناساه ردب

 ،بود ستادهیا تر برخاست و به کرورارش که چند قدم آن طرف شیااز ج سپس. داد ییهاقول آنانبه  چشمانش را بست و در دل

اش  ینـیب. بـود پوشـانده را صـورتش شـقاوتو  یحمـر  یب نفرت، و نهیکاز  ینقاب: بود کرده رییتغ اش چهره حالت اکنون. نگاه کرد

یزده، بـخیـ :بودنـدسـابق  انندمها  اما چشم. دیجنبیم ،رفتن استراه حالدر که  یحلزونهمچون شکم  لبانش. شده بودتر  پهن

   .رهیاحساس و خ

 .التیـام بخشـد ردردش راسـینٔه ُپـ اعتـراف کنـد و بتوانـد کـرد میداشـت و آرزو  ُپـری، دل را دوباره دیدمزمانی که سربرسر  ،چند سال پیش

مزدورانـی اجیرکـردن  بـاچطـور  به مـن گفـت کـه سربرسر. من بخشیدمشاما  او را بخشید یا نه؛خدایش  من نزدکردن  اعترافبا  دانم مین

بـه را هـا  و حتـی دیگـر زویس هـا انقالبیزیر آب کردید تا بتوانید اموال  را دروزرر َس او گفت که چطور . دیبه قتل رساندرا  گریالم تپوس اهیس

 وقتی توشـلن. بگیرم ار  شما تک تک کثیف اینکه زنده بمانم و جان ؛را شنیدم تنها یک هدف پیدا کردم حقایق  این از روزی که. غارت ببرید

هـا  اما کـار در اردوگاه. کار اجباری فرستاده شدند های به اردوگاه تر بودند، شانس خوش کهای  هعام شدند و عد قتلزیادی   ۀعد، سقوط کرد

بر اثـر  و دوام نیاوردندها  خیلی .را بگیردجانشان  ند کهخواست میاز خداوند . کشته شده بودندکه  ندکرد میآرزو ها  خیلی. شانسی نبود خوش

   .خودشان را از قید حیات رهانیدندیا  تلف شدندکار مفرط و مریضی 

 .عدالت را اجرا کنم ،هستیدها  ترین رذل رذلشما که و برای زنده بمانم  دانستم که بایددانی چرا؟ چون  می .من زنده ماندم کرورارش

گاه،  .افتادکرورارش  تن برای محسوس  هرعش  . نیافتچیزی بگوید اما مجال  خواست می. عقب رفتدو قدم ناخودآ

  لباس درتو . یکرد غارت را گریالم مانیتی و آنان حقکودکان بسیاری را یتیم کردی و و کسی بودی که ت«
َ
مـردم را  یرسخدات

 :رش را نشانه گرفـتکرورا ،دهد حرکت ادیز  را دستش آنکهو بدون  دیکش رونیاش را باسلحهبرد و  بیدر ج دست» .یداد بیفر 

  ».یشو  هیتنب نیو خوقاک تیفلوتس، النورور، نسر  همراه دیو با یهست ید یتو انسان پل«

به جـان  یحت. را به کشتن داد گریو الم مریاو بود که ل. کشته استفلوتس و النورور را نسریت، . دانی نمی حقیقت راتو ... تو«

. کشـتیمـ آب جرعـه کیـ دنینوش یسادگبه زیمن را ن ،زد یمسر  نم از یتباهاگر اش. نبودم یا همن کار . کردقصد سوءمن هم 

بـاور کـن . جـانم را بگیـرد کرد میوقت سعی ن هیچ، او بودم دست هماگر . رمیتقصیمن ب ،رمیتقصیمن ب ؛میگویباور کن راست م

  .بان آورداین اعترافات را با فریاد بر ز  ،لرزید میاز شدت ترس  که کرورارش» .تقصیرم بی من

 » .گویی میدروغ « .وجود نداشتکشیدن ماشه برای  مانعی. سرخ شده بود اش از عصبانیت چهره. سه قدم جلو رفت

را باال نگه داشته بود و مانند اینکه  هایش دست .که برای نجات جانش باید آن فضای متشنج را آرام کند دانست می کرورارش

اثبـات  توانم می. گویم که دروغ نمی سوگندنه به خدا « :به آرامش دعوت کند،ادامه دادست د ۀاشار را با  کودک شرورچند  بخواهد

 برای به خود مجالی» .فقط من و نسریت. ایم تنها من و نسریت زنده اکنون. مرد بیمار شد وچند سال پیش  ؛خوقاکین مرده. کنم

دل صـفت  شیطانمن پذیرفتم که از نسریت . مپذیرفتبانو را  من پیشنهاد... من« .زد میوقفه حرف   داد و بی نمی کشیدن هم نفس
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، هـر خواستی بـا او بکـن کاریهر . کامل داردبه من اطمینان . برم می نزد اوو اگر بخواهید شما را  حضور دارندبانو در قصر . بکنم

 » ...هست یپرسش

که  است یبزالت کس«: گفتو  قطع کرد ش راار ور کر  حرف ».دارد حتی اکنون نیز دست از خیانت به اربابانش برنمی«فکر کرد 

 احتراز یعیشنگناه  چیاز هو  گرفته را ها انسان جاناست که  یکس تیاما نسر  .تیخود نسر حسابش بماند با . داده بیرا فر  تینسر 

خطرنـاک  انیـانبـرای جه و شـود میناپذیر  بینی پیشنترسد،  یچیز هیچاو مرده و اگر مردی از  ترس از خدا در دل. است دهینورز 

بدون گفتن  »کجاست؟ تینسر  وحاال به من بگ. خودت یبماند برا تیبانو ؟ید یفهم. دیهست هایخراب نیباعث ا شما. خواهد بود

یـک کرورارش بـه حرکـت  زندگی ،در آن لحظه .تهدیدی باالتر از این نبود .کشیدضامن را و  را دراز کرد دستشتر اضافه یا کلمه

 . انگشت بستگی داشت

لـوالی  ، انگـارخـورد میبه هـم اختیار  بی هایش دندان. کردن است بر اثر ترس، در حال قالب تهی ،کرورارشرسید  به نظر می

، آرام و قـرار باشـندآتش روشن کـرده  زیرشو باشد  گیر افتادههمچون موشی که در سبدی آهنین قلبش  باشد وفکش شل شده 

امـا  ...اما ،کجاستاو گویم  می ،ببین« .تاب بیاورداز آن است که بتواند این تالطم را تر  کوچک اش سینهرسید  به نظر می .نداشت

بـا لحنـی » .و یا مخالفتش را ابراز کنـد نسریت را برمال کند های نقشه که جرئت نداشت کس هیچباور کن . من هیچ کاری نکردم

 بـه او داد وسـپس نشـانی نسـریت را » !، رحم کـنگویم نسریت کجاست می !به من رحم کن کنم میخواهش « :ملتمسانه افزود

 ».پذیرد را نمی کس هیچو  کند میاو تنها زندگی « :افزود

 بخشـی از وجـود داشـت، کـه برمـی که اسلحه را باال نگه داشته بود، جلو رفـت و بـا هـر قـدمطور  همان.کارش تمام شده بود

نمانده بـود کـه کـرورارش خـودش را  یباق یزیچ ستاد،یا یوقت. دیکوبیاو را در هم ماش رحمانه یب با نگاه .کشت را می کرورارش

 « :گفت نفرت و خشم به ختهیآم یلحنبا . کند سیخ
ً
گـرفتن جـان  دیـبـه امهمه سال  نیا یعنی !؟کشمت یم یفکر کرد تو واقعا

اجـرا کـنم و ما خائنـان کـه عـدالت را در حـق شـ امآمدههمه راه  نیمن ا. کرورارش یچقدر احمق هست !؟کردمتو صبر  ارزش کم

میـری  مـی تـو هـر روز« .آمیـز شـد ترحمکج کرد و لحنش تحقیرآمیزی  شکلبهسرش را » .است یعدالت یب نیکشتن تو درست ع

شکل ممکن  ترین دردناکبه  ،خدمت کنی کردههر روزی که مجبوری تا کمر خم شوی و به کسی که اموالتان را غارت . کرورارش

یم مان بهمخروو قدیمی  های هر شب که در خانه. میری خوری، می خشک می نان، جای گوشت خوک بههر روز وقتی . میری می

جهـنم شـوی،  وارد نکـهیو تا قبـل از ا یزنده بمان دیباتو . کرورارش یر یبم ستیقرار ن! نه« .خشن شدلحنش » .یر یمی، میخواب

 و تلخـی جنبانـد بـهسـرش را » .که تا به حال دیـدم هستی یترین موجودانگیز رقتتو  .هستی انگیزی رقتتو موجود  .زجر بکشی

» !کثیـف ای موش«. کرورارش متنفر بوداز  .اش جمع شد چهره ،آوری را دیده باشد شیء چندشانگار  ؛ابروهایش را در هم کشید

با آن  توانست یمن یا هلحاس چیهدر آن دم  دیشا .نداشت سراغکرورارش  فیتوصبرای  تر زنندهتحقیرآمیزتر و ناسزایی از این جمله 
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و در  شـد یمـآب  توانسـت یمـکـرورارش اگـر . آورد نییاسلحه را پا سر. گرفت رمردیکه کالم آن پ ردیرا هدف بگ یدقت قلب مرد

 .را تحمل کند رمردیدهندٔه پعذاب یها نگاه یا هلحظ یاما مجبور شد برا ؛رفت یمفرو  نیزم

باالی سرش قرار داشـت بـه سـفر ادامـه صبح تا زمانی که آفتاب . تاختیک نفس ، دوباره سوار اسبش شد وقتی. به راه افتاد

چنـد روز  دانسـت مین. کرد می سحرافتاد  را در چادر کوچکی که پاهایش از آن بیرون میها  و شب کرد میدم غروب شکار . داد می

فقط یک . گرسنگی برایش هیچ مفهومی نداشت. است پایش هنگام شکار لغزیده و زمین خوردهد چند بار فهمی نمی ؛بوده سفردر 

 . رسید زودتر از عزرائیل به نسریت میباید : فکر در سرش بود

. ایسـتادای  هلحظـ ،افتـاده بـوددور از اجتمـاع  چوبی و کوچـکای  هخانتنها در آن  رسید که ای گسترده هنگامی که به دشِت 

برایش سخت وقتی خم شد تا کفشش را دربیاورد، . کرد میدر آویزان دور شناخت که داشت کتش را بیرون ای  هنسریت را از فاصل

 گرفـت میتصـم. هیاز بقتر  ریپ اما بود شده ریپ یآر . شده بودو فرتوت  ریپ انیسال گذردر  زین تینسر . کندبود تا دوباره قامت راست 

 ،صـبح روز بعـد. سـازد ریـگبرود و او را غافل اش هبه خان ،رفت یم رونیاز خانه ب تیکه نسر  آفتاب با طلوعو  کند نیکم را شب که

 . و به جایی نامعلوم رفتاش شد  مشکیسوار مادیان  تینسر  ،انتظارمطابق . شد ایمه خواست یم که یتیموقع

خانــٔه نســریت از  .افتــاد راهبــه درختــی بســت و پــای پیــاده بــه  پیرمــرد اســبش را، از خانــٔه نســریتتــر  جــایی دور ،در جنگــل

 خانۀ نسریت کلبۀ .باال رفته بودندها  و پنجرهها  از حاشیٔه درها  خزه هوا مرطوب بود و .ساخته شده بودای  هپوسید های چوب رشته

در را کـه . رفت می را باالپنج پله  بایدبرای رسیدن به در ورودی . تجربه آن را ساخته است کمانسانی بود  مشخصکوچکی بود که 

داخـل شـد و . اسـت و بـدبو شـدهمستراحی آلوده در هم کشید، انگار وارد صورتش را . آوردسویش هجوم  به بوی تند شرابگشود 

 هـای بـا پردههـا  پنجره. بـود اندوهناکتاریک و کلبه فضای داخل  نیز ترین ساعات روز آفتابیدر . سرش بست پشِت آرامی در را  به

داشت  قرار وارید یرو  یسمت چپش کمد . تابید ه داخل میهای آن ب پارگیاز نوری  باریکهنخی و مندرسی پوشیده شده بودند که 

چسـبیده بـه  ،آن طـرف. تار تنیـده بودنـد چهارگوشٔه سقف وها  کنج کمد در ها عنکبوت .شراب پر شده بود یخال یها شهیکه با ش

بـه راه هـا  رای مگسرشـور بـزده ضـیافتی پُ  کپکآلوده و  های ظرف .بود کثیف یها ظرف ُپر از رویشکه  قرار داشت ، میزیدیوار

تنهـا وسـیلٔه  .احساس راحتی داشـت روی آن بود و شکل ای هگهوار  ،صندلی. نشستآنجا رفت و روی تنها صندلی  .انداخته بودند

بـود و حتـی  نشستهشب فرا رسید و هنوز روی همان صندلی . شد میانگیزتر ن رقتاز این . بود داخل کلبه همان صندلیارزشمند 

تر  نزدیـک و نزدیـکبـه گـوش رسـید کـه  ها صدای نعـل اسـب ، از جایی دور،سرانجام. یش تکان نخورده بوداز جاهم ای  هلحظ

 ،در آن تـاریکی ،هنگـامی کـه در را گشـود. بـاال آمـدها  سـنگین از پلـههایی  از روی اسـبش پیـاده شـد و بـا قـدمنسریت . شد می

چند شـمع فیتیلۀ  ،آن شمعبا شعلۀ . کردرفت و شمعی را روشن میزی کنار در سمت  بهکورمال 	کورمال. شد میدیده ن یچیز هیچ

روی که را ای  هبرق اسلحقدر روشن که  آن ؛شد میدیده چیز  همهفضای داخل کلبه روشن بود و حاال دیگر . نیز روشن کرددیگر را 

 توانسـت یمـ» !؟برایکـا« :ری گفتکرد و با سردی آمیخته با ناباو  باریکسر چرخاند، چشم . چشم ببینداز گوشٔه  ،میز قرار داشت
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بیجباشد، دستش را کنار در حال دوئل که روی پای چپ چرخید و درست مانند کسی . پاسخی نشنید. باشد برایکا از یشبح تنها

 . نداشت وجود دنیکشرونیب یبرا یا هاسلح اما. داد قرار شیها

اش کـه در یا هقهـو یهـا انبوه مو .ترفروغکمتر و مناکن یاما اندک رهیدرشت و خ یها چشمهمان . ، خودش بودبود تینسر  

تنها چند تـار سـفید و نـامنظم بـاقی  موی حجیم و ُپرپشت، بود و از آن گشتهدچار خزان ، افکند میاش سایه  پیشانیروی  یجوان

با  برایکا. است یباورنکردن ،یگزند . را کنترل کند شلرزش کوشد یمبود که  دایپ ؛دیلرز  یمسرش سبب پیری  اراده و به بی. بودمانده 

وقتـی » !پدر شـدم! پدر شدم« .زد میدوید و فریاد  ی روی چمنزار میحال خوش، پدرش با آمد ایکه به دن یزمان. کردنگاهش دقت 

 ؛صدایم نکـن افتادی داشتی میاگه «:کوچکش را محکم فشرد و در گوش او زمزمه کرد های ، پاشد میاولین بار سوار کره اسبی 

صـدای سـوخت،  مـیدر آتش وقتی اسطبل  ».شدن گردنت را بگیرد شکستهجلوی  تواند نمیخودت  جز به کس هیچ ،آن لحظه در

افتـاده  نیزم یرو  تینسر  .دیرس تینسر  به نفر بود که نیاول برایکاموقع   آن .در مزرعه طنین انداخته بود نسریت برادرفریاد پدر و 

او را از  کوشید. بیند نمیباز است اما  شهای متوجه شد که چشم ،رفتیت نسر  سر یباال برایکا یوقت. نگاهش به آسمان بودو  بود

جـا 	همـان خواسـت مینسریت  .کرد میپسرک هیچ تالشی نبیرون بکشد، اما  ریختند میکه بر سرش  هایی بچو تکهو ها  زیر الوار

کـه  یآتشـدر م گذاشت یمکاش  یا !ردیبم بودم دادهجازه اکاش  یا« کرد یمبا خودش فکر  برایحاال کا .بمیرد خواست می ؛بماند

  »!آمد نمی ایبه دن هرگزمرد و یکاش در شکم مادرش م یا !افتاد یماسب  یاز رو کاش  یا! خودش درست کرده است، بسوزد

بعـد  آن هم ،سمت برادرزاده ات نگه داری ار  تفنگت؟ برودپیش  طور این است قرارپس « :گفت عاقبت به حرف آمد و نسریت

 » !ای که او را ندیدهاز این همه سال 

، اسلحه یجابه انگار که زد یم موجوجودش در  یچنان آرامش و بود گذاشته زیم یرا نگه داشته بود رو  تفنگکه  یدست برایکا

 :ادامـه داد تفـاوتی بی با لحن نسریت. فقط نگاه کرد. چیزی برای گفتن نداشت. پاسخی نداد. در دست گرفته است شراب یجام

 یحت اجازه بده. مگذرانیم دنینوش بهرا  مروز ، نگو که تمام شدمکه شکسته ، نگو مشدنگو که پیر پیر شدم نه؟ زدی؟  ُزلبه چی «

 طـور این. ، احسـاس هوشـیاری داشـته باشـمامدهینوش دنیاالن که تا حد ترکاجازه بده . کنم یاحساس جوان ام هشد ریکه پ یوقت

در  نگـو کـه کنم مـیخـواهش . ام بودهارزش  بی خیلی سخت است که با این فکر بمیرم که انسانی. اهم داشتتری خو  راحتمرگ 

 » .فقط کارت را تمام کن .شکلی هستم چه واقعیت

. تو کسی بودی که فکر کردی و عمل کردی. کنم میتحسینش هستی که هایی  آدم معدود از ؛ برعکسارزشی نیستی نسریت بی تو انسان

شایسـتۀ  ن موضـوعایـتـو بـرای خـودت ارزشـمند بـودی و . تالش کردی دنبالش بودی بهثروت یا هر چیز دیگری که  ،داشتن قدرتبرای 

بـا  ،تـر مهـمالبتـه از همـه شـان و  پیشـگی تخیانـ باشان،  سوادی بی با :ارزشی خودشان را ثابت کردند بی بودند کهها  زویس. ستایش است

شـان بـه  بـار و نگـرش حقیرگونـه رذالـتخـوی . نباشند، ذاتشان برده استحتی اگر در ظاهر برده هم که نشان دادند ها  زویس. سکوتشان

   .شایستٔه آزادی نیستندشان اعماق وجود درچون  ،برگرداندها  به زویسرا آزادی  تواند نمی کس هیچ. یک برده ساخته است آنانزندگی از 
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ارتکـاب  دلیل بـهبلکه این خود بشر است کـه  شود مینآدمیان سرزنش  گناه برای طانیش هگاچیه. بودی یک شیطان مانندبرایشان  تنها تو

ذکـاوتش در عرصـٔه و هـوش سـبب  بـه ،او کـه	حـالی	درفرسـتند  شیطان را لعنـت مـی ،در عجبم که چرا این مردم. شود میجرم مجازات 

آمیزی در ذهـن مـردم  وسوسه های اندیشه شیطانهمانند  که بتواند کمتر موجودی خلق شده است. است ستایشسزاوار  ،آدمیانانحراف 

تـو را بـه تـو بگـویم کـه  مطلب باید این کم دستپس را به گناه آلوده کنی، ها  شیطان این زویسحال که توانستی همچون . به وجود بیاورد

جایگـاه هـا  زویسشـاید اگـر تـو نبـودی . نژاد مـا و علـت حقـارت مـا را بـه جهانیـان نشـان دادی حقیقتتو . ای دادهکارت را درست انجام 

 من ؛خورم افسوس میحقارت سفیدپوستان از نکن که  خیال هرگز. ناراحتم این وضعیت ازفکر نکن که  .وردندآ را به دست نمی شان اصلی

 دیزجـر بکشـ! دیبکشـ زجر« میگو یمبا خودم  .شود میروحم لبریز از شادی  آنانبا دیدن پستی . شوم از دیدن حقارتشان سرشار از لذت می

  ».شما اقتیل است نیا !هاحرامزاده

 ریتقـد مـن ازهـا  سیکـردن زوچـارهیب یبـرا یخواه یم ؟یپس چرا آمد « .زد یمنپلک شده بود و  رهیبه او خ همچنان تینسر 

 » ؟یکن

آمدم چـون . بخوابم در آرامشم توانست مینعمر  پایانتا  در غیر این صورتآمدم چون «:عمیقی کشید و پاسخ داد نفس برایکا

یـاد  بـهرا دروزر و  گـریالمهمیشـه  .شـوند میکشته که در جنگ علیه امپراتوری  بینم میرا دوستانم  ،بندم میهایم را  چشمهرگاه 

آمـدم چـون  .جانشـان را فـدا کردنـد بسـته بودنـدخاطر وفاداری به خانواده و عهدی که با خداونـدگار دیـانکر  بهکه چطور  آورم می

 » .هایت باشم قربانیخاطر روح  شاید با کشتن تو بتوانم تسلی. تو مردن به مرگ طبیعی باشدسرانجام کار  مخواه نمی

هاسـت منتظـر مـرگم  سـالکه به خدا قسم  برایکا تمامش کنپس « .هم فشرد و دستانش را مشت کردنسریت فکش را روی 

 » .خسته شده ام ،تمامش کن. هستم

 کس هیچ. اسکلتی ملبس شده بود و همچنان کف آن کلبه روی زمین افتاده بود تبدیل به حاالنسریت  جسد. گذشتها   سال

یافتنـد کـه نـام  ای نامـهامـا در جیـب او . آورد مـیناو را به یاد  کس هیچ. نفهمید که چرا مرده کس هیچنفهمید که او چطور مرده، 

 . آن خداوندگار دیانکر بود ۀنویسند

 زیبـای هـای و بال انـد بـرآورده سـرسکوتشـان  های پیلـهاز کـه  بینم مـیرا  مظلومـان. را حـال خوش مردمانیو  بینم میکشوری باشکوه را 

 جهانیـاندلـی میـان  عشـق و هـم ،جـای آن بـهو  گذاشتوستم رو به زوال خواهد  ظلمکه عصر  بینم می. اند گستراندهشان را  خواهی آزادی

 یزنـدگ. مانـدخواهـد  یبـاق مـانیهادر ذهن رنگ کمتصویری  ،تلخ های روز اینتنها از  و شود میمحو رنج و بدبختی . فرما خواهد شد حکم

 . حتی اگر زنده نباشم بینم می آن روز را من .بودغرق در نعمت و برکت خواهند ها  انسان ،در آنکه  نمیب یم را یزیانگشگفت
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